










แผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภายในหนวยงาน (Unit School) ของสํานัก/กอง 
สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 

ลําดับ กิจกรรม 
แผน/ผล 

การ
ดําเนนิงาน 

จํานวน 
(ครั้ง) 

จํานวน 
(คน) 

ระยะเวลา 
การดําเนนิการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตัวชี้วดั ผูรับผดิชอบ หมายเหตุ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.    
1 การเสริมสราง

ความรูความ
เขาใจในหลักการ
ชลประทาน 

แผน 1 25 36.5 ชม.             รอยละของบุคลากรมี
ผลการทดสอบผาน
เกณฑ(รอยละ 70) 

ฝบท.บค.  

  
ผล                                

2 หลักการเขียน
หนังสือราชการ 

แผน 1 25 18 ชม.             รอยละของบุคลากรมี
ผลการทดสอบผาน
เกณฑ(รอยละ 70) 

ฝบท.บค.  

  ผล                   

3 ความรูเก่ียวกับ
วินัย และการ
รักษาวินัย 
สําหรับขาราชการ 
พนักงานราชการ 
และลูกจาง 

แผน 1 30 12 ชม.             รอยละของบุคลากรมี
ผลการทดสอบผาน
เกณฑ(รอยละ 70) 

ผวค.บค.  

  ผล                   

4 นโยบายกระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ 

แผน 4 10 3 ช.ม.             รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
นโยบายกระทรวง
เกษตรและสหกรณ 

ผส.บค.  

  ผล                   

5 ความรูเบื้องตนใน
การบริหารงาน
บุคคล 

แผน 2 30 6 ช.ม.             รอยละของบุคลากรมี
ผลการทดสอบผาน
เกณฑ(รอยละ 70) 

ฝบท.บค.  

  ผล                   
 

ตัวอยาง 
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เร่ือง การเสริมสรางความรูความเขาใจในหลักการชลประทาน หนา ๑ 
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สวนพัฒนาทรพัยากรบุคคล    
สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล    
กรมชลประทาน 

ปงบประมาณ  
2561 
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คํา นํา  
    
 

ตามท่ีกรมชลประทานอนุมัติในหลักการโครงการจัดการเรียนการสอนภายในหนวยงาน (Unit 
School) กรมชลประทานและแผนปฏิ บั ติ ก ารจัดการ เรี ยนการสอนภายในหน วยงาน  (Unit School)  
กรมชลประทาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2560 เพ่ือใหบุคลากรของสํานัก/กอง
ไดรับการพัฒนาใหทันกับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาดานวิชาการ และวิธีการท่ีเปลี่ยนแปลง
ไป มีความตื่นตัวสูงและจูงใจใหมีการปรับปรุงตนเองในการแสวงหาความรู และฝกฝนดวยตนเอง รวมท้ังเปดโอกาสให
สํานัก/กองเปนผูดําเนินการจัดการเรียนการสอนภายในหนวยงานไดตามความเหมาะสม โดยใชแนวทางในการ
ดําเนินการท่ีไมใชงบประมาณหรือใชงบประมาณอยางจํากัดตามนโยบายของกรมชลประทาน 

แผนบทเรียนภายในหนวยงาน (Unit School) แบงเปน 2 ประเภท ไดแก 
1. แผนบทเรยีนกลาง เปนแผนท่ีสวนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล รวบรวม

และจัดทําข้ึนเพ่ือใชเปนแนวทางกลางใหกับทุกสํานัก/กองนําไปใชในการเรียนการสอนภายในหนวยงาน   
2. แผนบทเรียนเฉพาะหนวยงาน เปนแผนท่ีสํานัก/กอง กําหนดแผนการเรียนการสอนข้ึน โดยใช

ขอมูล ความรู ความตองการ ท่ีแตกตางกันในแตละสํานัก/กอง จากการระดมสมองภายในหนวยงาน จากนั้นกําหนด
แผนการเรียนการสอน แผนบทเรียน การประเมินผล และการทบทวน ปรับปรุงผล นําไปใชกับการเรียนการสอน
ภายในสํานัก/กอง จากนั้นรายงานผลใหสวนพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือรวบรวมขอมูลเสนอกรมตอไป 

สวนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล ดําเนินการจัดทําแผนบทเรียนกลาง 
หัวขอ การเสริมสรางความรูความเขาใจในหลักการชลประทาน เพ่ือใหสํานัก/กองใชเปนแนวทางในการเรียนการสอน
ภายในหนวยงาน (Unit School) ใหมีทิศทางเดียวกัน และสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตอไป 

คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาแผนบทเรียนนี้  จะเปนประโยชนตอผูรับผิดชอบการจัดการเรียน 
การสอนของทุกหนวยงานภายในกรมชลประทาน  ท่ีจะชวยใหมีความเขาใจในกระบวนการท่ีเก่ียวของกับการเรียน
การสอน และสามารถใชเปนแนวทางในการดําเนินการไดอยางเปนระบบ  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  บรรลุผล
สําเร็จไดตามหลักการท่ีกรมกําหนดไว 
 
 
 
 
 

สวนพัฒนาทรัพยากรบคุคล 
สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 

กรมชลประทาน 
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สา รบัญ  
 

 หนา 
ความมุงหมาย  4 

วัตถุประสงค 4 

ขอบเขตการเรียนการสอน 4 

ผูเขารับการเรียนการสอน 5 

โครงสรางการจัดการเรียนการสอน 5 

หวงเวลาการเรียนการสอน 5 

การดําเนินการเรียนการสอน 

การวัดและประเมินผล 

5 

8 

ภาคผนวก  

1)  แบบฟอรมท่ี 1  แบบฟอรมการวางแผนการจัดการเรียนการสอน    10 

2)   แบบฟอรมท่ี 2  แบบทดสอบ   11 

3)  แบบฟอรมท่ี 3  แบบรายงานผล  

4)  ตัวอยางกําหนดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเสริมสรางความรูความเขาใจ   
     ในหลกัการชลประทาน”  

15 

16 

5)  Download เอกสารประกอบการบรรยาย และติดตอผูรับผิดชอบ 17 
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1.  ความมุงหมาย  
ความรู ความเขาใจหลักการชลประทานเบื้องตน มีความสําคัญ และจําเปนตอการปฏิบัติงานของ

บุคลากรภายในกรมชลประทานเปนอยางยิ่ง  เนื่องจากภารกิจตางๆ ท่ีผูปฏิบัติงานภายในกรมชลประทานไดปฏิบัตินั้น 
ลวนเก่ียวของและมีพ้ืนฐานมาจากหลักการปฏิบัติงานดานชลประทานท้ังสิ้น 

กรมชลประทานรับบุคลากรเขาปฏิบัติงานภายในกรมชลประทาน โดยคํานึงถึงการปฏิบัติงานใน
ภารกิจของสํานัก/กองเปนสําคัญ โดยมิไดใหแนวทาง บริบทท่ีเก่ียวของการชลประทานอยางชัดเจน อาจทําให
บุคลากรท่ีมีความหลากหลายในสาขาวิชา ปฏิบัติงานหลากหลายแนวทาง เนื่องจากไมมีพ้ืนฐานจากการเรียน การสอน 
หรือปฏิบัติงานดานชลประทานมากอน ทําใหการปฏิบัติงานไมชัดเจน ไมตรงตามภารกิจของกรมชลประทานท่ีกําหนดไว 

สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล จึงจัดทําแผนบทเรียนภายในหนวยงาน (Unit School) เรื่อง  
การเสริมสรางความรูความเขาใจในหลักการชลประทาน โดยรวบรวมขอมูลจากการบรรยายของสถาบันพัฒนา 
การชลประทาน  สํ านั กวิ จั ยและพัฒ นา ท่ี ส ามารถใช เผยแพร ให กับบุ คลากรทุ กสํ านั ก /กอง ภ าย ใน 
กรมชลประทาน ไดมีความรูความเขาใจและมองเห็นภาพการปฏิบัติงานในโครงการชลประทานไดอยางชัดเจนข้ึน 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรม  
1. มีความรู ความเขาใจในหลักการชลประทานเบื้องตน สามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได 
2. สามารถวิเคราะห วางแผน ในสวนของภารกิจงานท่ีเก่ียวของ ภายใตการดําเนินงานในโครงการ

ชลประทานได 
3. มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น และประสบการณ ในการปฏิบัติงานซ่ึงกันและกัน อัน

เปนการสงเสริมการจัดการความรูและความสัมพันธท่ีดี  และเปนประโยชนในการติดตอประสานงานของ 
กรมชลประทานตอไป 

3. ขอบเขตการเรียนการสอน 
บทเรียนภายในหนวยงาน เรื่อง การเสริมสรางความรูความเขาใจในหลักการชลประทาน มีขอบเขต

ในการเรียนการสอนท้ังทางดานทฤษฎีและปฏิบัติ ดังนี้  
 1. ภาพรวมกระบวนการบริหารจัดการน้ําของกรมชลประทาน     
 2. หลักการชลประทานเบื้องตน         
 3. ความสัมพันธระหวางดิน น้ํา และพืช และอัตราการใชน้ําของพืช     
 4. อุทกวิทยาในงานชลประทาน     
 5. ความตองการน้ําชลประทาน และประสิทธิภาพการชลประทาน                 
 6. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในงานชลประทาน                         
 7. การปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบชลประทาน     
 8. กระบวนงานบริหารจัดการน้ํา 14 ข้ันตอน                                  
 9. การวัดน้ําชลประทาน          
 10. การมีสวนรวมในงานชลประทาน                            
 11. การวางโครงการชลประทานเบื้องตน            * สามารถปรับเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
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๔. ผูเขารับการเรียนการสอน  
- ขาราชการบรรจุใหม ทุกสํานัก/กอง 
- พนักงานราชการท่ีปฏิบัติงานกรมชลประทานในระยะเวลา 1-3 เดือน ทุกสํานัก/กอง 
- ลูกจางท่ีตองปฏิบัติงานเก่ียวของกับภารกิจหลักของกรมชลประทาน ทุกสํานัก/กอง 

๕. โครงสรางการจัดการเรียนการสอน  

๕.๑ สวนพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีหนาท่ี จัดทําแผนบทเรียน โดยรวบรวมรายละเอียดโครงการ 
หัวขอวิชา สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ติดตามความกาวหนาของการดําเนินการของสํานัก/กอง และรวบรวม
ขอมูลการจัดการเรียนการสอนของสํานัก/กองเสนอกรมรับทราบตอไป รวมท้ังปรับปรุงหลักสูตรใหสามารถใชในการ
เรียนการสอนภายในหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๕ .๒  สํานัก/กอง มีหนาท่ี นําแผนบทเรียนไปจัดการเรียนการสอน โดยดําเนินการกําหนด
กลุมเปาหมาย วิทยากร วัน เวลา สถานท่ีในการเรียนการสอน ซ่ึงใหคํานึงถึงการใชเวลานอย ตองเดินทางนอยท่ีสุด
หรือไมมีการเดินทาง และไมใชงบประมาณ รวมท้ังเม่ือดําเนินการแลวเสร็จใหดําเนินการประเมินและรายงานใหสวน
พัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักบริหารทรัพยากรบุคคลรวบรวมเสนอกรมตอไป 

6. หวงเวลาการเรียนการสอน รวมระยะเวลาท้ังสิ้น 36.5 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี ้

 1. ภาพรวมกระบวนการบริหารจัดการน้ําของกรมชลประทาน จํานวน  4  ชั่วโมง          
 2. หลักการชลประทานเบื้องตน     จํานวน  4  ชั่วโมง                     

  3. ความสัมพันธระหวางดิน น้ํา และพืช และอัตราการใชน้ําของพืช  จํานวน  3  ชั่วโมง                      
 4. อุทกวิทยาในงานชลประทาน                                   จํานวน  3  ชั่วโมง                        
 5. ความตองการน้ําชลประทาน และประสิทธิภาพการชลประทาน     จํานวน  3  ชั่วโมง                     
 6. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในงานชลประทาน               จํานวน  3  ชั่วโมง                    
 7. การปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบชลประทาน                        จํานวน  3  ชั่วโมง                
 8. กระบวนงานบริหารจดัการน้ํา 14 ข้ันตอน              จํานวน  4  ชั่วโมง                                
 9. การวัดน้ําชลประทาน       จํานวน  3  ชั่วโมง 
 10. การมีสวนรวมในงานชลประทาน              จํานวน 3.5 ชั่วโมง                                           
 11. การวางโครงการชลประทานเบื้องตน     จํานวน  3  ชั่วโมง       

       * สามารถปรับเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

๗. การดําเนินการเรียนการสอน  

7.1 ภาพรวมกระบวนการบริหารจัดการน้ําของกรมชลประทาน   4  ชม. 
วัตถุประสงค  

เพ่ือใหผู เขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจในภาพรวมของกระบวนการบริหารจัดการน้ําของ 
กรมชลประทานในระดับประเทศ ระดับลุมน้ํา ของกรม และของโครงการในการสงน้ําและบํารุงรักษา  
รายละเอียดหัวขอการฝกอบรม *     

1. การบริหารจัดการน้ําระดับนานาชาติ  ประเทศ ลุมน้ํา และโครงการ  
2. นโยบายการบริหารจัดการน้ําของกรมชลประทาน 

เทคนิคการฝกอบรม  การบรรยาย และตอบขอซักถาม 
 



 

แผนบทเรียนภายในหนวยงาน (Unit School) 
เร่ือง การเสริมสรางความรูความเขาใจในหลักการชลประทาน หนา ๖ 

 

7.2  หลักการชลประทานเบ้ืองตน                4  ชม. 
วัตถุประสงค    

เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในหลักการชลประทาน แนวคิด วิธีการ องคประกอบของ 
การชลประทาน  หัวใจของการชลประทาน  ตลอดจนรูปแบบและการดําเนินการดานชลประทานในประเทศไทย   
รายละเอียดหัวขอการฝกอบรม *     

1. ความหมายและแนวคิดของการชลประทาน 
2. วิวัฒนาการการชลประทานตั้งแตอดีต  ปจจุบัน   
3. รูปแบบการชลประทานในประเทศไทย 
4. อาคารชลประทานชนิดตาง ๆ   

เทคนิคการฝกอบรม  การบรรยาย  ตอบขอซักถาม  
7.3 ความสัมพันธระหวางดิน น้ํา และพืช และอัตราการใชน้ําของพืช   3  ชม.                                                                           

วัตถุประสงค    
เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในความสัมพันธระหวางดิน น้ํา และพืช ซ่ึงถือวาเปนหัวใจ

หลักในการวางแผนการสงน้ําชลประทาน   ตลอดจนปจจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของกับอัตราการใชน้ําของพืช  
รายละเอียดหัวขอการฝกอบรม *     

1. ดินและชนิดของดิน และปจจัยของดินท่ีเก่ียวของกับการชลประทาน 
2. พืชและความตองการใชน้ําของพืชชนิดตางๆ   
3. การคํานวณหาคาความตองการน้ําของพืชอางอิง 
4. วิธีการทดลองหาคาการใชน้ําของพืช และถังวัดการใชน้ําของพืช  

เทคนิคการฝกอบรม  การบรรยาย  ตอบขอซักถาม  
7.4 อุทกวิทยาในงานชลประทาน       3  ชม. 

วัตถุประสงค    
เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในหลักอุทกวิทยาท่ีเก่ียวของกับงานชลประทาน  วัฏจักรของน้ํา

ในโลก  ระบบน้ําฝน น้ําทา  น้ําผิวดิน  น้ําใตดิน และน้ําท่ีสามารถนํามาใชงาน ตลอดจนสภาพทางภูมิอากาศและภูมิ
ประเทศท่ีเก่ียวของ 
รายละเอียดหัวขอการฝกอบรม *     

1. วัฎจักรของน้ําทางอุทกวิทยา 
2. แนวคิดอุทกวิทยาทางวิศวกรรม  
3. อุตุ-อุทก ในงานดานวิศวกรรมชลประทาน  
4. น้ําฝน และน้ําทา 
5. เครื่องมือและการเก็บขอมูลทางอุทกวิทยา  

เทคนิคการฝกอบรม  การบรรยาย  ตอบขอซักถาม  
7.5 ความตองการน้ําชลประทานและประสิทธิภาพการชลประทาน         3  ชม.  

วัตถุประสงค     
เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในรูปแบบ ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการคํานวณหาความตองการ

น้ําชลประทาน ท้ังของพืชไร  ขาว พืชชนิดอ่ืน ๆ ตลอดจนความตองการใชน้ําในภาคสวนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ  ตลอดจน
มีความรูความเขาใจในการคํานวณประสิทธิภาพการชลประทาน  ปจจัย และขอมูลท่ีเก่ียวของกับประสิทธิภาพการ
ชลประทานในระดับตาง ๆ 
 



 

แผนบทเรียนภายในหนวยงาน (Unit School) 
เร่ือง การเสริมสรางความรูความเขาใจในหลักการชลประทาน หนา ๗ 

 

รายละเอียดหัวขอการฝกอบรม *     
1. ความตองการน้ําชลประทานสําหรับขาว 
2. ความตองการน้ําชลประทานสําหรับพืชไร  
3. ความตองการน้ําชลประทานสําหรับพืชชนิดตาง ๆ  
4. การคํานวณหาคาความตองการน้ําชลประทาน 
5. การคํานวณความตองการน้ําตนทุน  
6. การคํานวณฝนใชการ  
7. ประสิทธิภาพการชลประทานในระดับตาง ๆ  
8. ปจจัยท่ีเก่ียวของกับประสิทธิภาพการชลประทาน 
9. การคํานวณหาประสิทธิภาพการชลประทาน  

เทคนิคการฝกอบรม  การบรรยาย  ตอบขอซักถาม  
7.6 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในงานชลประทาน             2 ชม. 

วัตถุประสงค     
เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประยุกตใช

คอมพิวเตอรท่ีเก่ียวของกับงานชลประทาน    
รายละเอียดหัวขอการฝกอบรม *     

1. เทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับงานชลประทาน 
2. การประยุกตใชคอมพิวเตอร โปรแกรม และการคํานวณในงานชลประทาน 
3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในงานชลประทาน (GIS) 
4. ระบบโทรมาตร การประมวลผลและเก็บขอมูลทางไกล  

เทคนิคการฝกอบรม   การบรรยาย  และตอบขอซักถาม 
7.7 การปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบชลประทาน     3 ชม.  

วัตถุประสงค    
เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ และบํารุงรักษาระบบชลประทานของ

โครงการไดถูกตองตามข้ันตอนและแนวทางท่ีกําหนดไว 
รายละเอียดหัวขอการฝกอบรม *     

1. การตรวจสอบความเหมาะสมของสภาพอาคาร และการวิเคราะหความเสียหาย   
2. การวางแผนงานซอมแซมและบํารุงรักษาระบบชลประทาน   
3. วิเคราะหประสิทธิภาพอาคารชลประทาน   
4. การควบคุมงานซอมแซมปรับปรุง บํารุงรักษา   
5. การบริหารความเสี่ยงในการควบคุมงาน   

เทคนิคการฝกอบรม  การบรรยาย  และตอบขอซักถาม 
7.8 กระบวนงานบริหารจัดการน้ํา 14 ข้ันตอน     3  ชม. 

วัตถุประสงค    
เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจ ในกระบวนงานบริหารจัดการน้ํา 14 ข้ันตอน และสามารถ

นําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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รายละเอียดหัวขอการฝกอบรม *     
1. กระบวนงานบริหารจดัการน้ํา 14  ข้ันตอน  
2. แนวทางปฏิบัติในกระบวนงานแตละข้ันตอน 
3. แบบฟอรมการรายงานผลท่ีเก่ียวของ  

เทคนิคการฝกอบรม  การบรรยาย  ตอบขอซักถาม    
7.9 การวัดน้ําชลประทาน        2  ชม     

วัตถุประสงค   
เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจในเทคนิคตางๆ ของการวัดปริมาณน้ําท่ีจัดสรรและสามารถ

ดําเนินวัดปริมาณน้ําท่ีจัดสรรตามข้ันตอนและแนวทางท่ีกําหนดไดอยางถูกตอง 
รายละเอียดหัวขอการฝกอบรม *     

1. การกําหนดแผนงานวัดน้ําท่ีจัดสรร 
2. ชนิดของอาคารชลประทาน 
3. การวัดปริมาณน้ําผานอาคาร (s) 
4. การวัดประสิทธิภาพชลประทานรวม (s)  

เทคนิคการฝกอบรม  การบรรยาย  ตอบขอซักถามและฝกปฏิบัติ    
7.10 การมีสวนรวมในงานชลประทาน        4  ชม     

วัตถุประสงค    
เพ่ือใหผูเขารวมฝกอบรมฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ ในนโยบาย และรูปแบบการมีสวนรวมในงาน

ชลประทาน  ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการมีสวนรวม วิธีการดําเนินการดานการมีสวนรวมในงานชลประทาน  
รายละเอียดหัวขอการฝกอบรม *     

1. ความหมายและแนวทางการมีสวนรวมในงานชลประทาน 
2. การดําเนินการดานการมีสวนรวมในงานชลประทาน  

เทคนิคการฝกอบรม  การบรรยาย ตอบขอซักถาม 
7.11 การวางโครงการชลประทานเบ้ืองตน       3  ชม     

วัตถุประสงค    
เพ่ือใหผูเขารวมฝกอบรมฝกอบรมมีความรู ความเขาใจในหลักการ และวิธีการวางโครงการชลประทาน  

โครงการพัฒนาแหลงน้ํา ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ท้ังทางดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม  
รายละเอียดหัวขอการฝกอบรม *     

1. การวางโครงการชลประทาน 
2. ขอกําหนดในการพิจารณาวางโครงการชลประทาน  
3. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  

เทคนิคการฝกอบรม  การบรรยาย  ตอบขอซักถาม 
   * สามารถปรับเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

8. การวัดและประเมินผล 
ประเมินผลการเรียนการสอนภายในหนวยงาน ดังนี้ 

       8.1  จํานวนผูเขารับการฝกอบรมจริง ตองไมต่ํากวาจํานวนผูเขารับการฝกอบรมตามเปาหมายโครงการท่ี
กําหนดไว  
     8.2  ประเมินความรู ความเขาใจ โดยการทดสอบกอน-หลังการฝกอบรม  
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ภาคผนวก 

1)  แบบฟอรมท่ี 1  แบบฟอรมการวางแผนการจัดการเรียนการสอน    

2)   แบบฟอรมท่ี 2  แบบทดสอบ   

3)   แบบฟอรมท่ี 3  แบบรายงานผล 

4)  ตัวอยางกําหนดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเสริมสรางความรูความเขาใจในหลักการชลประทาน” 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดําเนินการโดย สถาบันพัฒนาการชลประทาน สํานักวิจัยและพัฒนา  

     กรมชลประทาน 

4)  เอกสารประกอบการบรรยาย (CD) 
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เร่ือง การเสริมสรางความรูความเขาใจในหลักการชลประทาน หนา ๑๐ 

 

แบบฟอรมท่ี 1  
แบบฟอรมการวางแผนการจัดการเรียนการสอนภายในหนวยงาน (Unit School) 

เรื่อง การเสริมสรางความรูความเขาใจในหลักการชลประทาน 
สํานัก/กอง.............................................................................................................................................................. 
สวน........................................................................................ฝาย......................................................................... 
 

หัวขอ 
จํานวน 
(ช่ัวโมง) 

วัน/เวลา/
สถานท่ี 

วิทยากร 
กลุมเปาหมาย 

(คน) 
1. ภาพรวมกระบวนการบริหารจัดการน้ําของ
กรมชลประทาน 

4    

2. หลักการชลประทานเบื้องตน 4   
3. ความสัมพันธระหวางดิน น้ํา และพืช และ
อัตราการใชน้ําของพืช 

3   

4. อุทกวิทยาในงานชลประทาน 3   
5. ความตองการน้ําชลประทาน และ
ประสิทธิภาพการชลประทาน     

3   

6. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในงาน
ชลประทาน   

3   

7. การปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบ
ชลประทาน   

3   

8. กระบวนงานบริหารจัดการน้ํา 14 ข้ันตอน 3   
9. การวัดน้ําชลประทาน   3   
10. การมีสวนรวมในงานชลประทาน 3.5   
11. การวางโครงการชลประทานเบื้องตน 3   

 
 หมายเหตุ 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
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แบบฟอรมท่ี 2   
แบบทดสอบกอน-หลังการฝกอบรม 

เรื่อง การเสริมสรางความรูความเขาใจในหลักการชลประทาน 
ดําเนินการโดย... สถาบันพัฒนาการชลประทาน  

-------------------------------------------  
1. เข่ือนทดน้ํา มีลักษณะอยางไร 

1. การสรางอาคารก้ันลําน้ําเพ่ือกักน้ําบริเวณตนน้ําไวใชบริหารจัดการน้ําอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
2. การสรางอาคารยกระดับน้ําเพ่ือระบายน้ําจากท่ีหนึ่งไปลูอีกท่ีหนึ่ง 
3. สิ่งกอสรางขวางหรือก้ันทางน้ําบริเวณหวยลําธารขนาดเล็กบริเวณตนลําธารหรือท่ีท่ีมีความ     ลาดชันสูงเพ่ือ

กักตะกอน 
4. การสรางอาคารเพ่ือยกระดับน้ําในลําน้ําธรรมชาติท่ีตนน้ําของโครงการชลประทานใหมีระดับสูงข้ึน 
5. ไมมีขอใดถูก 

2. ประสิทธิภาพการชลประทานสามารถคํานวณไดจากขอใด 
1. อัตราสวนท่ีคิดเปนเปอรเซ็นตระหวางปริมาณน้ําท่ีสงใหท้ังหมดตอปริมาณน้ําท่ีตองการ 
2. อัตราสวนท่ีคิดเปนเปอรเซ็นตระหวางปริมาณน้ําท่ีตองการตอปริมาณน้ําท่ีใชไป 
3. อัตราสวนท่ีคิดเปนเปอรเซ็นตระหวางปริมาณน้ําท่ีตองการตอปริมาณน้ําท่ีใชไปคูณพ้ืนท่ีชลประทาน 
4. อัตราสวนท่ีคิดเปนเปอรเซ็นตระหวางปริมาณน้ําท่ีสงใหท้ังหมดคูณพ้ืนท่ีชลประทานตอปริมาณน้ําท่ีตองการ 
5. อัตราสวนท่ีคิดเปนเปอรเซ็นตระหวางปริมาณน้ําท่ีตองการตอปริมาณน้ําท่ีสงใหท้ังหมด 

3.การคํานวณหาปริมาณความตองการน้ําของพืช หาไดจากขอใด 
1. ความตองการน้ําเทากับปริมาณการใชน้ําของพืชอางอิงคูณสัมประสิทธิ์การใชน้ําของพืชชนิดนั้นๆ 
2. ความตองการน้ําเทากับปริมาณการใชน้ําของพืชตระกูลเดียวกันคูณสัมประสิทธิ์การใชน้ําของพืชชนิดนั้นๆ 
3. ความตองการน้ําเทากับปริมาณการใชน้ําของพืชอางอิงตอสัมประสิทธิ์การใชน้ําของพืชชนิดนั้นๆ 
4. ความตองการน้ําเทากับปริมาณการใชน้ําของพืชอางอิงคูณสัมประสิทธิ์การใชน้ําของพืชชนิดนั้นๆตอปริมาณ

น้ําท่ีสงใหท้ังหมด 
5. ความตองการน้ําเทากับปริมาณการใชน้ําของพืชตระกูลเดียวกันตอสัมประสิทธิ์การใชน้ําของพืชชนิดนั้นๆ 

4. สิ่งใดไมมีผลกระทบตอปริมาณการใชน้ําของพืชโดยตรง 
1. สภาพภูมิประเทศ 
2. สภาพอากาศ 
3. ชนิดของพืช 
4. วิธีการใหน้ํา 
5. ปริมาณน้ําใตดิน 

5. รูปตัดของคลองสงน้ําชลประทาน ในระบบชลประทานของไทย มีลักษณะอยางไร 
1. ตนคลองเล็กกวาปลายคลอง 
2. กลางคลองมีขนาดกวางท่ีสุด 
3. ปลายคลองเล็กกวาตนคลอง 
4. เทากันตลอดสาย 
5. ไมมีกําหนดตายตัวแนนอนข้ึนกับผูออกแบบ 

 
 



 

แผนบทเรียนภายในหนวยงาน (Unit School) 
เร่ือง การเสริมสรางความรูความเขาใจในหลักการชลประทาน หนา ๑๒ 

 

6. เม่ือมีปริมาณน้ําอยางจํากัด ขอใดคือแนวทางการทํางานสงน้ําอยางถูกตอง 
1. สงน้ําตามคําขอของเกษตรกร 
2. คอยๆ สงน้ําใหนอนคลองไปเรื่อยๆ 
3. งดสงน้ํา 
4. สงน้ําเปนรอบเวรหมุนเวียน 
5. สงน้ําพ้ืนท่ีท่ีพืชกําลังจะเสียหายกอนพ้ืนท่ีอ่ืน 

7. อาคารชลประทานท่ีเรียกวาอาคารน้ําตก  มีหนาท่ีทําอะไร  
1. ยกระดับน้ําเขาทอสงน้ําเขานา 
2. เปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ํา 
3. ลดความเร็วน้ําใหไหลชาลง 
4. ลดระดับน้ํา 
5. ไมมีขอใดถูกตอง 

8. ทําไมตองดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา 
1. ลดการสูญเสียน้ํา 
2. ทําความสะอาดคลองไดงาย 
3. ไมใหตะกอนตกจมในคลอง 
4. ปองกันไมใหคลองพังทลาย 
5. ไมใหวัชพืชเกิดข้ึนในคลอง 

9. Current Meter คือ 
1. เครื่องมือวัดกระแสไฟฟา 
2. เครื่องมือวัดปริมาณน้ํา 
3. เครื่องมือวัดการรั่วซึม 
4. เครื่องมือวัดความเร็วลม 
5. เครื่องมือวัดความเร็วกระแสน้ํา 

10. คลองสงน้ําชลประทานในประเทศไทย  สวนใหญมีรูปรางอยางไร  
1. เปนแบบรางเปดสี่เหลี่ยมผืนผา 
2. เปนรางรูปตัววี 
3. เปนแบบรางเปดสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
4. เปนรางโคงแบบเปด 
5. เปนรางรูปคางหมู  

11. ปริมาณน้ําผานอาคารชลประทานโดยท่ัวไปมีหนวยเปน  
1. ตารางเมตร /  วินาที 
2. ลิตร 
3. เมตร /  วินาที 2 
4. ลูกบาศกเมตร /  วินาที 
5. เมตร /  นาที  

 
 
 



 

แผนบทเรียนภายในหนวยงาน (Unit School) 
เร่ือง การเสริมสรางความรูความเขาใจในหลักการชลประทาน หนา ๑๓ 

 

12. ปริมาณการใชน้ําของพืชคือขอใด 
1. ปริมาณการระเหยน้ํา+ปริมาณการซึมลึก 
2. ปริมาณการคายน้ํา+ปริมาณการซึมลึก 
3. ปริมาณการคายน้ํา + ปริมาณการระเหยน้ํา 
4. ปริมาณน้ําท่ีสูญเสีย+ปริมาณน้ําท่ีซึมลึก 
5. ถูกทุกขอ 

13. ประเทศไทยมีจํานวนลุมน้ําหลักเทาไร 
1. 32 ลุมน้ํา 
2. 26 ลุมน้ํา 
3. 25 ลุมน้ํา 
4. 27 ลุมน้ํา 
5. 28 ลุมน้ํา 

14. การสงน้ําและบํารุงรักษา โดยเกษตรกรมีสวนรวม จําแนกออกเปนก่ีข้ันตอน  
1. 10 ข้ันตอน 
2. 11 ข้ันตอน 
3. 12 ข้ันตอน 
4. 14 ข้ันตอน 
5. 15 ข้ันตอน 

15. ในการสงน้ําใหนาขาวจํานวน 1 ไร ตลอดฤดูกาลเพาะปลูก กรมชลประทานควรตองมีน้ําประมาณตนทุนเทาไรจึง
จะเพียงพอ   

1 600 ลบ.ม. 
2 900 ลบ.ม. 
3 1200 ลบ.ม. 
4 1600 ลบ.ม. 
5 2000 ลบ.ม. 

16. รองอธิบดีกรมชลประทาน มีท้ังหมดก่ีฝาย 
1. 2 ฝาย 
2. 3 ฝาย 
3. 4 ฝาย 
4. 5 ฝาย 
5. 6 ฝาย 

17. ตัวอักษร A  ในคานิยมองคกรของกรมชลประทาน  คือ  
1. Attitude  
2. Assignment 
3. Ability   
4. Accountability 
5. Arrangement 
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18. ขอใด คือ ความหมาย ของ WATER for all 
1. น้ํา เพ่ือ ชีวิต 
2. น้ํา เพ่ือ สังคม 
3. น้ํา เพ่ือ ประชาชน 
4. น้ํา เพ่ือ มวลชน 
5. น้ํา เพ่ือ สรรพสิ่ง 

19. ขอใดไมใชประเด็นยุทธศาสตร ตามแผนยุทธศาสตรฉบับปจจุบัน ของกรมชลประทาน  
1. การพัฒนาแหลงน้ํา 
2. การรักษาระบบนิเวศน 
3. การปองกันและบรรเทาภัยจากน้ํา 
4. การบริหารจัดการน้ํา 
5. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

20. วันสถาปนากรมชลประทาน ตรงกับวันท่ีเทาใด  
1. 12 มิถุนายน  
2. 13 มิถุนายน 
3. 14 มิถุนายน  
4. 1 สิงหาคม  
5. 13 สิงหาคม  
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แบบฟอรมท่ี 3   
 

แบบรายงานผลการเรียนการจัดการเรียนการสอนภายในหนวยงาน (Unit School) 
เรื่อง การเสริมสรางความรูความเขาใจในหลักการชลประทาน 

 

สํานัก/กอง.............................................................................................................................................................. 
สวน........................................................................................ฝาย......................................................................... 
 

1. จํานวนผูเขารับการฝกอบรม 
จํานวนกลุมเปาหมาย (คน) จํานวนผูเขารับการฝกอบรม (คน) 

  
 

2. ประเมินความรู ความเขาใจ โดยการทดสอบกอน-หลังการฝกอบรม 
  

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ทดสอบกอนการฝกอบรม ทดสอบหลังการฝกอบรม 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
3. ภาพประกอบการเรียนการสอนภายในหนวยงาน (Unit School) 
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ตัวอยาง  
กําหนดการฝกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร หลักสูตร  

“การเสริมสรางความรูความเขาใจในหลักการชลประทาน” 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ดําเนินการโดย สถาบันพัฒนาการชลประทาน  
สํานักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน 
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กําหนดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสตูร “การเสริมสรางความรูความเขาใจในหลักการชลประทาน”    

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ดําเนินการโดย...  สถาบันพัฒนาการชลประทาน สํานักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน                  

 

วัน / เวลา 09.00  -  12.00น. 13.00  -  16.00 น. 17.30  -  19.30 น. 

3 กรกฎาคม 
2560 

08.30 - 09.00  น. 
- ลงทะเบียน 
- ชี้แจงโครงการ

ฝกอบรม 
- พิธีเปดโครงการ 

        ฝกอบรม 

ภาพรวมกระบวนการบริหารจัดการน้ําของกรม
ชลประทานอดีต  ปจจุบัน  

และอนาคต 
 

โดย .... ผูอํานวยการสํานกับริหารจัดการน้ํา 
และอุทกวิทยา 

การปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบชลประทาน 
 
 

โดย .... ผูอํานวยการสวนปรับปรุงและบาํรุงรักษา      
สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 

การมีสวนรวมในงานชลประทาน 
 

โดย.. ผูอํานวยการ  
กองสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

4 กรกฎาคม 
2560 

การวางโครงการชลประทานเบื้องตน 
 

โดย... อ.ปรัชญา  ฉายวัฒนา  
สํานักบริหารโครงการ 

อุทกวิทยาในงานชลประทาน 
 

โดย ... อ.ธาดา  สุขะปุณพันธ 

การมีสวนรวมในงานชลประทาน 
 

โดย.. ผูอํานวยการ  
กองสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

5 กรกฎาคม 
2560 

ความสัมพันธระหวางดิน น้ํา พืช  และการใชน้ําของพืช 
 

โดย .. ดร.วัชระ  เสือดี  
ผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมชลประทาน ( บริหารจัดการน้าํ ) 

ความตองการน้ําชลประทาน และประสิทธิภาพการชลประทาน 
 

โดย ดร.ยุทธนา  ตาละลักษมณ 
อาจารยภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา 

 คณะวิศวกรรมศาสตร   

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน งานชลประทาน 
 

โดย.. อ.กรตสุวรรณ  โพธิ์สุวรรณ  
สถาบันพัฒนาการชลประทาน 

6 กรกฎาคม 
2560 

กระบวนงานบริหารจัดการน้ํา 14 ขั้นตอน 
 

โดย ... อ.ทองลวน  เผาวิจารณ  
หัวหนาฝายจัดสรรน้ํา ฯ โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี   

ศึกษาดูงานโครงการชลประทาน 
 

18.00 - 19.30 น. 
กิจกรรมกลุมสัมพันธ 

โดย... อ.ชวกร  ร้ิวตระกูลไพบูลย  
สถาบันพัฒนาการชลประทาน 

7 กรกฎาคม 
2560 

หลักการชลประทานเบื้องตน  
( แนวคิด องคประกอบ และวธิีการ )  

 
โดย ... ดร.วิชญ  ศรีวงษา    

สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 

13.00 - 15.00 น. 
การวัดน้ําชลประทาน 

โดย... อ.ชวกร  ร้ิวตระกูลไพบูลย 
สถาบันพัฒนาการชลประทาน 

15.00 - 16.00 น. 
ทดสอบความรูความเขาใจ 
ภายหลังจากการฝกอบรม 

โดย... สถาบันพัฒนาการชลประทาน 

หมายเหตุ     :   พักรับประทานอาหารวางและเครือ่งดื่ม เวลา 10.30 น. และ 14.30 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  เวลา 12.00 - 13.00 น.  
และรับประทานอาหารเย็นเวลา  16.30 - 17.30 น.  



 

แผนบทเรียนภายในหนวยงาน (Unit School) 
เร่ือง การเสริมสรางความรูความเขาใจในหลักการชลประทาน หนา 18 

 

Download เอกสารประกอบการบรรยาย  
ไดท่ี 

 
 

Website สวนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
http://kromchol.rid.go.th/person/train 

 
 
 

หัวขอ Unit School 
ช่ือหลักสูตร : การเสรมิสรางความรูความเขาใจในหลักการชลประทาน 

 
 
 

หากมีปญหา/ขอเสนอแนะ สามารถตดิตอไดท่ี 
นางสาวเพ็ญศิริ อิ่มอุดม นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

สวนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน  
ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120  

หมายเลขโทรศัพท 0 2583 4193 โทรสาร 0 2583 6122, 0 2584 5437 

http://kromchol.rid.go.th/person/train
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