
โครงการฝึกอบรม 
หลักสูตรการเขียนผลงานประกอบการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  

ระดับช านาญการและช านาญการพิเศษ 
ด าเนินงานโดย   

ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมกับส านักงานเลขานุการกรม 
--------------------- 

 

หลักการและเหตุผล 

  ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 ได้ก าหนด
ลักษณะผลงานที่ส่งประเมินเพ่ือเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งประกอบด้วยผลงาน  
ที่เกิดจากงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และข้อเสนอแนวคิดเพ่ือพัฒนางาน โดยผลงานดังกล่าวต้องเป็น 
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาที่เป็นผลส าเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ  
ผู้นั้น ไม่จ าเป็นต้องจัดท าผลงานขึ้นใหม่ และให้น าเสนอในรูปแบบของการสรุปวิเคราะห์ถึงผลที่เกิดขึ้น  
แสดงถึ งความรู้  ความสามารถ และความช านาญงานของบุ คคล สามารถระบุผลส าเร็จของงาน ประโยชน์  
ที่ เกิดจากผลงาน การน าไปใช้ เพ่ือแก้ ไขปัญหางานหรือเสริมยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยมิ ใช่ เป็นเพียง 
การรวบรวมผลงานย้อนหลัง ส าหรับข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน ควรเป็นแนวคิด วิสัยทัศน์หรือแผ น 
ที่จะท าในอนาคต ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง และให้มีการติดตามผลภายหลังการแต่งตั้งด้วย 

                  ส านักงานเลขานุการกรม โดยหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ได้รับแต่งตั้ งเป็นเลขานุการ 
ในคณะกรรมการประเมินสาขาการบริหาร (สายงานเลขานุ การและบริหารงานทั่ วไป) ระดับช านาญการ  
ได้รับแต่งตั้ ง (เฉพาะตัว) เป็นกรรมการในคณะกรรมการประเมินสาขาการบริหารงาน (สายงานเลขานุการ 
และบริหารทั่วไป) ระดับช านาญการพิเศษ จากประสบการณ์ในการท าหน้าที่ดังกล่าว พบว่าผลงานที่เสนอ
ขอรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปช านาญการและช านาญการพิเศษ ยังมีปัญหาทั้งใน
ด้านความถูกต้องของรูปแบบการเสนอผลงานและด้านมาตรฐานคุณภาพของผลงาน ส่งผลให้เกิดความล่าช้าใน
การปรับแก้ไข จนถึงจะต้องน าเสนอผลงานเพ่ือพิจารณาเป็นครั้งที่ 2 

  ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน
การพัฒนาบุคลากรของกรม ร่วมกับส านักงานเลขานุการกรม จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเขียนผลงาน
ประกอบการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับช านาญการ และช านาญการพิเศษ ขึ้น
เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดในการจัดท าผลงาน
ประกอบการประเมินตามรูปแบบที่ ก.พ. ก าหนดไว้ และเพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพของผลงานส าหรับต าแหน่ง
นักจัดการงานทั ่วไปช านาญการและช านาญการพิเศษ ซึ ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและเพิ ่ม
ประสิทธิภาพในการด าเนินการประเมินบุคคล และผลงานของกรมชลประทาน 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
   1. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเขียนผลงานประกอบการประเมินได้อย่างถูกต้อง 
ตามรูปแบบการเขียนผลงานประกอบการประเมินที่ ก.พ. ก าหนด    
   2. สามารถเขียนผลงานประกอบการประเมินได้อย่างมีคุณภาพ 
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หัวข้อวิชาการฝึกอบรม 
1. รูปแบบการเขียนผลงานประกอบการประเมิน              1.5  ชั่วโมง 

 2. เทคนิคการเขียนผลงานที่มีคุณภาพ         3  ชั่วโมง
3. การอภิปราย “ข้อตรวจพบจากการประเมินผลงานสาขาการบริหาร    1.5  ชั่วโมง             

              (สายงานเลขานุการและบริหารทั่วไป)”                    

                 รวม  6  ชั่วโมง 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

บุคลากรกรมชลประทานที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถเขียนผลงานประกอบการประเมิน 
ตามข้ันตอน หลักเกณฑ์ รูปแบบวิธีการที ่ก.พ. ก าหนดได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

คุณสมบัติของผู้เขา้รับการฝึกอบรม 

  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไประดับปฏิบัติการและช านาญการที่จะเสนอขอรับ 
การประเมินเพ่ือแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้น ภายในระยะเวลา 2 ปี 

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 จ านวน 80 คน/รุ่น จ านวน 2 รุ่น 

ระยะเวลาการฝึกอบรม 

 รุ่นที่ 1 วันที่  9 พฤศจิกายน 2560  
รุ่นที่ 2 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560  

สถานทีใ่นการฝึกอบรม 

  ณ อาคาร NEWMASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี     

เทคนิคการฝึกอบรม 

บรรยาย อภิปราย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และตอบข้อซักถาม 

วิทยากรในการฝึกอบรม 

วิทยากรจากกรมชลประทาน  

การประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม 

 1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝึกอบรม ดังนี้ 
   1.1 จ านวนผู้ เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต่ ากว่าจ านวนผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 
ตามเป้าหมายโครงการที่ก าหนดไว้ 
 1.2  ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์
การประเมินจ าแนก ดังนี้ 
  1.2.1 ประเมินความรู้ ความเข้าใจ โดยการทดสอบก่อน - หลังการฝึกอบรม 
 1.3 ประเมินผลการวางแผนการน าความรู้จากการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปใช้
ในการปฏิบัติงาน 
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  1.4 ประเมินความคุ้มค่าด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของโครงการฝึกอบรมเปรียบเทียบกับ
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 

 2. ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถาม 
 3. ติดตามผลการฝึกอบรมหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ประมาณ 3 - 6 เดือน ดังนี้ 
 3.1 ติดตามผลการน าความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ 

ในการปฏิบัติงาน 
3.2 ติดตามประโยชน์ของโครงการฝึกอบรมที่มีผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

ผลงานหรือบริการของหน่วยงาน 

เกณฑ์ชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิต (จากการประเมินผลโครงการ) 

1. จ านวนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต่ ากว่าจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย
โครงการที่ก าหนดไว้  

2. ร้อยละ 70 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี 
3. ร้อยละ 70 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการวางแผนการน าความรู้จากการฝึกอบรม

ไปประยุกตใ์ช้ในการปฏิบัติงาน 
4. จ านวนค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการต่ ากว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 2 
5. ค่าเฉลี ่ยระดับความคิด เห ็นของผู ้เข ้า ร ับการฝ ึกอบรม เกี ่ยวกับความเหมาะสม          

ของกระบวนการฝึกอบรมในภาพรวม อยู่ในระดับไม่ต่ ากว่า ค่อนข้างมาก 

ผลลัพธ์ (จากการติดตามผลโครงการ) 

1. ร้อยละ 70 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีการน าความรู้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ 
ใช้ในการปฏิบัติงาน 

2. ร้อยละ 70 ของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ให้ความเห็นว่าโครงการ
ฝึกอบรมมีประโยชน์ต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
 1. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหารกลางวัน (ผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากร และเจ้าหน้าที่) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใช้งบประมาณของ
ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล จ านวน 94,000 บาท (เก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
โดยสามารถถัวจ่ายได้ตลอดหลักสูตร 
  2. ค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก (ก่อนและหลังการฝึกอบรม) 
และค่าพาหนะ ใช้งบประมาณจากต้นสังกัด ตามระเบียบของทางราชการ   

ที่ปรึกษาโครงการ 
1. รองอธิบดีฝ่ายบริหาร 
2. ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 
3. เลขานุการกรม  
4. ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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ผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงานโครงการ 

  ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  1. หัวหน้าฝ่ายบริหารการฝึกอบรม 

2. นางสาวชุติมา  รังสิเสนา ณ อยุธยา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
3. นางกชพร  การัณยกรกุล  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
4. นางศศิวิมล  อินทรคูสิน  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
5. นายนภัทร  มีบุญรอด  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 

 ส านักงานเลขานุการกรม 
        นางสาวอรุณี  พงษ์พรประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

สถานที่ติดต่อรายละเอียด 

 นางสาวชุติมา รังสิเสนา ณ อยุธยา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ และนายนภัทร มีบุญรอด  
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน 
ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2583 4193 - 4 โทรสาร         
0 2583 6122, 0 2584 5437  เว็บไซต์ http://kromchol.rid.go.th/person/train 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

หลักสูตรการเขียนผลงานประกอบการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  
ระดับช านาญการและช านาญการพิเศษ 

1.   รูปแบบการเขียนผลงานประกอบการประเมิน  1.5 ชั่วโมง 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการเขียนผลงานและวิธีการ
ประเมินบุคคลและผลงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
แนวทางการฝึกอบรม    

 การให้ความรู้ ความเข้าใจ รูปแบบการเขียนผลงาน 
เทคนิคการฝึกอบรม  บรรยาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และตอบข้อซักถาม 

2.  เทคนิคการเขียนผลงานที่มีคุณภาพ  3 ชั่วโมง 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเขียนผลงานได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ 

 แนวทางการฝึกอบรม    
 ๑. แนะน าแนวทางและเทคนิคการเขียนผลงาน 
 2. ให้ความรู้ความเข้าใจในแนวทางการเขียนผลงานอย่างมีคุณภาพ  

 เทคนิคการฝึกอบรม  บรรยาย และตอบข้อซักถาม   

3.  การอภิปราย “ข้อตรวจพบจากการประเมินผลงานสาขาการบริหาร       1.5 ชั่วโมง 
 (สายงานเลขานุการและบริหารทั่วไป)” 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานส าหรับใช้
เป็นแนวทางในการเขียนผลงานประกอบการประเมินได้อย่างถูกต้องตามรูปแบบการเขียนผลงาน
ประกอบการประเมินตามที่ ก.พ. ก าหนด และมีคุณภาพ 

 แนวทางการฝึกอบรม    
 อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมการประเมินสาขาการบริหาร (สายงาน

เลขานุการและบริหารทั่วไป) กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
เทคนิคการฝึกอบรม  อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตอบข้อซักถาม 
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ก าหนดการ 
โครงการฝึกอบรม 

หลักสูตรการเขียนผลงานประกอบการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  
ระดับช านาญการและช านาญการพิเศษ 

รุ่นที่ 1 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 
รุ่นที่ 2 วันที่  10 พฤศจิกายน 2560 

ณ อาคาร NEWMASIP สถาบนัพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน  
อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุี 

วันที่ เวลา หัวข้อวิชา วิทยากร 
รุ่นที่ 1  

9 พ.ย. 60 
08.00 - 09.00 น. 

 
09.00 – 1๐.๓0 น. 

 
1๐.๓0 – 14.30 น. 
14.30 - 16.00 น. 

 
 

16.00 - 16.14 น. 
16.15 - 16.30 น. 
16.30 -17.00 น. 

ลงทะเบียน/ชี้แจงโครงการ/ทดสอบ
ความรู้ก่อนการฝึกอบรม/พิธีเปิดโครงการ 
รูปแบบการเขียนผลงานประกอบการ
ประเมิน 
เทคนิคการเขียนผลงานที่มีคุณภาพ 
การอภิปราย “ข้อตรวจพบจากการ
ประเมินผลงานสาขาการบริหาร (สายงาน
เลขานุการและบริหารทั่วไป)” 
ทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรม 
ประเมินผลโครงการฝึกอบรม 
พิธีปิดโครงการฝึกอบรม 

ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
วิทยากรจากกรมชลประทาน 
 
วิทยากรจากกรมชลประทาน 
วิทยากรจากกรมชลประทาน 
 
 
ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

รุ่นที่ 2 
10 พ.ย. 60 

08.00 - 09.00 น. 
 

09.00 – 1๐.๓0 น. 
 

1๐.๓0 – 14.30 น. 
14.30 - 16.00 น. 

 
 

16.00 - 16.14 น. 
16.15 - 16.30 น. 
16.30 -17.00 น. 

ลงทะเบียน/ชี้แจงโครงการ/ทดสอบ
ความรู้ก่อนการฝึกอบรม/พิธีเปิดโครงการ 
รูปแบบการเขียนผลงานประกอบการ
ประเมิน 
เทคนิคการเขียนผลงานที่มีคุณภาพ 
การอภิปราย “ข้อตรวจพบจากการ
ประเมินผลงานสาขาการบริหาร (สายงาน
เลขานุการและบริหารทั่วไป)” 
ทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรม 
ประเมินผลโครงการฝึกอบรม 
พิธีปิดโครงการฝึกอบรม 

ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
วิทยากรจากกรมชลประทาน 
 
วิทยากรจากกรมชลประทาน 
วิทยากรจากกรมชลประทาน 
 
 
ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 
หมายเหตุ    รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น. และ เวลา 14.30 - 14.45 น. 
 รับประทานอาหารกลางวัน  เวลา  12.00 - 13.00 น.  
               ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 


