แบบฟอร์มที่ 1
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) ของสานัก/กอง
สานัก/กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ลาดับ

หัวข้อ

ระดับสานัก/กอง
การถ่ายทอด
1 นโยบาย Smart
Agriculture Curve
สู่การปฏิบัติ
2

แผน/ผล
การดาเนินงาน

แผน

จานวน
(ครั้ง)

จานวน
(คน)

ระยะเวลา
การดาเนินการ

1

10

1วัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

1

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ตัวชี้วดั

ผูร้ ับผิดชอบ หมายเหตุ

ผอ.ปพ.

ผล

แผน
ผล
ระดับส่วน/ฝ่ายบริหารทั่วไปของสานัก/กอง/กลุ่ม/โครงการ
ส่วนวิศวกรรม
แผน
2
4
1 การดาเนินการคา
ขอตั้งงบประมาณ
3
2. การพิจารณา
ประมาณการ เพื่อ
ของบประมาณ
ผล
ส่วนกิจกรรมพิเศษ
แผน
2
6
1.แนวทางการร่าง
บันทึกเพื่อตอบฎีกา
4
2.การทาแผนที่เพื่อ
ประกอบการ
นาเสนอ
ผล

2 วัน

2 วัน

1

1

1

ผวศ.ปพ.

1

ผกพ.ปพ.

5

ฝ่ายบริหารทั่วไป
1.การใช้ระบบ E
สารบรรณ
2.การใช้ระบบ
สารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล

แผน

ผล

2

4

2 วัน

1

1

ฝบท.กพ.

แบบฟอร์มที่ 2
แบบฟอร์ม แผนบทเรียนภายในหน่วยงาน (Unit School)
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ส่วนวิศวกรรม
ลาดับ
เรื่อง
1
1 การ
ดาเนินการคา
ขอตั้ง
งบประมาณ
2

2. การ
พิจารณา
ประมาณการ
เพื่อขอ
งบประมาณ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ทราบถึงขั้นตอน
กระบวนการ
ดาเนินการขอตั้ง
งบประมาณ
เพือ่ ให้เจ้าหน้าที่
ทราบถึงการ
พิจารณาและ
ตรวจสอบความ
ถูกต้องของ
ประมาณการ

เนื้อหาวิชา
-ขั้นตอนการขอตั้ง
งบประมาณ
-เกณฑ์การ
พิจารณาปรับลด
งบประมาณ
-องค์ประกอบของ
ประมาณการ
-การพิจารณา
รายละเอียดของ
ประมาณการ

เทคนิคการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล วิทยากร
บรรยาย สาธิต
ทดสอบจากการ
ผวศ.ปพ.
ปฏิบัติงานจริง

กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่ในส่วน
วิศวกรรม

ระยะเวลา
1 วัน

ฝึกปฏิบัติจากการทางาน
จริง

เจ้าหน้าที่ในส่วน
วิศวกรรม

1วัน

ทดสอบจากการ
ปฏิบัติงานจริง

ผวศ.ปพ

หมายเหตุ

แบบฟอร์ม แผนบทเรียนภายในหน่วยงาน (Unit School)
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ส่วนกิจกรรมพิเศษ
ลาดับ
เรื่อง
1
1.แนวทางการ
ร่างบันทึกเพื่อ
ตอบฎีกา

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ทราบถึงแนวทาง
ในการร่างหนังสือ
เพื่อตอบฎีกาใน
กรณีต่างๆ
2.การทาแผนที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่
เพื่อประกอบ
สามารถทาแผนที่
การนาเสนอ
ที่ใช้ในการ
นาเสนองาน

เนื้อหาวิชา
-ประเด็นสาคัณใน
การตอบฎีกา
-องค์ประกอบของ
บันทึกในการตอบ

เทคนิคการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล วิทยากร
บรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบัติ ทดสอบจากการ
ผกพ.ปพ.
จากการทางานจริง
ปฏิบัติงานจริง

2

-การใช้ GIS ในการ บรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบัติ
ทาแผนที่
จากการทางานจริง
-องค์ประกอบของ
แผนที่ที่จาเป็น

ทดสอบจากการ
ปฏิบัติงานจริง

ผกพ.ปพ

กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่ในส่วน
กิจกรรมพิเศษ

ระยะเวลา
1 วัน

เจ้าหน้าที่ในส่วน
กิจกรรมพิเศษ

1วัน

หมายเหตุ

แบบฟอร์ม แผนบทเรียนภายในหน่วยงาน (Unit School)
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ลาดับ
เรื่อง
1
1.การใช้ระบบ
E สารบรรณ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เจ้าหน้าที่
สามารถใช้ระบบ
E สารบรรณ
2.การใช้ระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่
สารสนเทศ
สามารถใช้ระบบ
ทรัพยากรบุคคล สารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล

เนื้อหาวิชา
-การใช้ระบบ E
สารบรรณ

เทคนิคการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล วิทยากร
บรรยาย สาธิต ฝึก
ทดสอบจากการ
ฝบท.ปพ.
ปฏิบัติจากการทางานจริง ปฏิบัติงานจริง

กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่ใน
กปพ.

ระยะเวลา
1 วัน

2

-การใช้ระบบ
สารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล

บรรยาย สาธิต ฝึก
ปฏิบัติจากการทางานจริง

เจ้าหน้าที่ใน
กปพ.

1วัน

ทดสอบจากการ
ปฏิบัติงานจริง

ฝบท.ปพ

หมายเหตุ

ศัพท์ที่เกี่ยวข้องในแผนบทเรียน
1. เรื่อง

หมายถึง

“หัวข้อ” ที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภายใน
หน่วยงาน (Unit School) ของสานัก/กอง

2. วัตถุประสงค์

หมายถึง
ตัวอย่าง
เรื่อง
วัตถุประสงค์

แนวทาง หรือ ทิศทางที่ต้องการให้เกิดขึ้นตาม “หัวข้อ”นั้น ๆ

หมายถึง
ตัวอย่าง
เรื่อง
เนื้อหาวิชา

หัวข้อย่อยที่ต้องการสอน ตาม “หัวข้อ” นั้น ๆ

หมายถึง

วิธีการจัดการเรียนการสอน เช่น การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ
การศึกษา ดูงาน การมอบหมายงาน การสาธิต การอภิปราย ฯลฯ
ตาม “เนื้อหาวิชา” นั้น ๆ

3. เนื้อหาวิชา

4. เทคนิคการเรียนการสอน

หลักการชลประทานเบื้องต้น
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ หลักการชลประทานที่ถูกต้อง

หลักการชลประทานเบื้องต้น
1. ภาพรวมกระบวนการบริหารจัดการน้าของกรมชลประทาน
2. หลักการชลประทานเบื้องต้น
3. ความสัมพันธ์ระหว่างดิน น้า และพืช และอัตราการใช้น้าของพืช
4. อุทกวิทยาในงานชลประทาน

ตัวอย่าง
เรื่อง
หลักการชลประทานเบื้องต้น
เนื้อหาวิชา
1. ภาพรวมกระบวนการบริหารจัดการน้าของกรมชลประทาน
เทคนิคการเรียนการสอน บรรยาย
5. การวัดและประเมินผล

หมายถึง

กระบวนการค้นหาผลการเรียนการสอน เช่น การทดสอบ
การสังเกต การสัมภาษณ์ การติดตามผลงาน ตาม “เนื้อหาวิชา”
นั้น ๆ

ตัวอย่าง
เนื้อหาวิชา
1. ภาพรวมกระบวนการบริหารจัดการน้าของกรมชลประทาน
การวัดและประเมินผล การทดสอบ
6. วิทยากร

หมายถึง

บุคคลที่ให้ความรู้ในแต่ละเนื้อหาวิชา

7. กลุ่มเป้าหมาย

หมายถึง

จานวนผู้เข้ารับการเรียนการสอนในแต่ละ “หัวข้อ”

8. ระยะเวลา

หมายถึง
ตัวอย่าง
เนื้อหาวิชา
ระยะเวลา

ช่วงเดือน หรือวัน ในการจัดการเรียนการสอนใน “หัวข้อ”ต่าง ๆ
1. ภาพรวมกระบวนการบริหารจัดการน้าของกรมชลประทาน
เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561

แบบฟอร์มที่ 3
แบบรายงานผลการเรียนการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School)
(ชื่อเรื่อง)
สานัก/กอง..............................................................................................................................................................
ส่วน........................................................................................ฝ่าย.........................................................................
1. จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จานวนกลุ่มเป้าหมาย (คน)

จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)

2. ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ-นามสกุล

ผลการประเมิน

3. ภาพประกอบการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School)

