
แบบฟอร์มที่ 1 
 

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School)ของส านัก/กอง 
ส านักเครื่องจักรกล 

ล าดับ หัวข้อ 
แผน/ผลการ 
ด าเนินงาน 

จ านวน 
(ครั้ง) 

จ านวน 
(คน) 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตัวชี้วดั ผูร้ับผดิชอบ 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. 

ระดับส านัก/กอง 
 

1 
การถ่ายทอดนโยบาย 
Smart Agriculture 
Curve สู่การปฏิบัต ิ

แผน 2 30 3 ช.ม. 
 

 

  
                ผส.คก.  

ผล   
     

                   

2 การพัฒนาและเพิ่มพนู
ทักษะการปฏิบตัิงาน 

แผน 1 40 3 ช.ม. 
 

   
         

ผส.คก. 
 

 ด้านสารบรรณ ผล 1                  
ระดับส่วน/ฝ่ายบริหารทั่วไปของส านัก/กอง/กลุ่ม/โครงการ 

3 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
1. ความรู้ระเบียบพัสด ุ

แผน 1 30 3 ช.ม. 
 

 
           

ฝบท.คก. 
 

 2. การปฏิบัติงาน 
ด้าน e-สารบรรณ 

ผล 1 30 3 ช.ม. 
             

 
 

4 

ส่วนวิศวกรรม 
1. คู่มือออกแบบระบบ
สูบน า้เพื่อใช้ในการ
ชลประทานประเภทแพ
สูบน า้ 

แผน 1 30 3 ช.ม. 

 

  

          

ผวศ.คก. 

 

 

2. คู่มือจัดท้าระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ 
รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
ด้านเครื่องจักรกล 

ผล 

                

ผวศ.คก. 

 



 

 

ล าดับ หัวข้อ แผน/ผลการ จ านวน จ านวน ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตัวชี้วดั ผูร้ับผดิชอบ หมายเหตุ 
   ด าเนินงาน (ครั้ง) (คน) การด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.    

5 ส่วนยานพาหนะและ
ขนส่ง 
1. วิธีการขับรถขุดชนิด
บุ้งกี๋ลาก 

แผน 1 40 4 วัน 

 

            ผยข.คก. 

 

 2. โครงการสัมมนาเชงิ
ปฏิบัติการหลักสูตรการ
บริหารงานการใช้งาน 
และซ่อมแซมบ้ารุงรักษา
เครื่องจักรกล
ยานพาหนะ และงาน
ด้านช่างกล 

ผล 
 

1                 

 

6 ส่วนโรงงาน 
1.  คู่มือการใช้งานและ
บ้ารุงรักษาเตาหล่อ 

แผน 1 30 4 วัน   
 

          ผรง.คก. 
 

 2.  โครงการฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติการหลักสูตร
ความรู้ด้านบานระบายน ้า 

ผล 1     
 

           
 

7 ส่วนเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
1.  คู่มือค้านวณปริมาณ
งานจัดท้าตรวจสอบ
ประมาณการค่าใช้จ่าย
ในการปฏิบัติงาน 

แผน 1 30 4 วัน  

 

 

 

         ผคฟ.คก.  

 2.  โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร 
ความรู้ด้านเครื่องจักรกล
ไฟฟ้า 

ผล 1                  

 



 

 

ล าดับ หัวข้อ แผน/ผลการ จ านวน จ านวน ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตัวชี้วดั ผูร้ับผดิชอบ    หมายเหตุ 
   ด าเนินงาน (ครั้ง) (คน) การด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.    

8 ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ า 
1.  คู่มือวางแผน 
ควบคุม ตรวจสอบการ
ใช้งานและบ้ารุงรักษา
เครื่องจักรกลสูบน า้ 
แบบเคลื่อนที ่

แผน 1 40 4 วัน  

 

           ผคส.คก. 

 

 2. โครงการฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
ความรู้ด้านเครื่องจักรกล
สูบน า้ 

ผล 1                 

 

9 ส่วนบริหาร
เครื่องจักรกลที่ 1-7 
1.  โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการหลักสูตร
ความรู้ด้านรถขุด 

แผน 1 40 4 วัน       

 

      ผบค.1-7 คก. 

 

 2.  โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร
ความรู้ด้านเรือขุดและเรือ
ก้าจัดวัชพชื 

ผล 1          

 

      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แบบฟอร์มที่ 2 
 
 
 
 

แบบฟอร์ม แผนบทเรียนภายในหน่วยงาน (Unit School) 
ส้านัก/กอง/กลุ่ม.................................................. 

ฝ่าย/ส่วน/โครงการ……………………………………………………………. 
 

ล้าดับ เรื่อง วัตถุประสงค์ เนื อหาวิชา เทคนิคการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล วิทยากร กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา หมายเหตุ 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

 

 

 



 

 

 



ศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องในแผนบทเรียน   
 

1. เรื่อง    หมายถึง  “หัวข้อ” ที่ก้าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภายใน 
       หน่วยงาน (Unit School)ของส้านัก/กอง 

2. วัตถุประสงค์ หมายถึง  แนวทาง หรือ ทิศทางที่ต้องการให้เกิดขึ นตาม “หัวข้อ”นั น ๆ 
ตัวอย่าง   
เรื่อง   หลักการชลประทานเบื องต้น  
วัตถุประสงค์    เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ หลักการชลประทานที่ถูกต้อง 

3. เนื อหาวิชา   หมายถึง  หัวข้อย่อยที่ต้องการสอน ตาม “หัวข้อ” นั น ๆ 
ตัวอย่าง   
เรื่อง   หลักการชลประทานเบื องต้น  
เนื อหาวิชา 1. ภาพรวมกระบวนการบริหารจัดการน ้าของกรมชลประทาน

      2. หลักการชลประทานเบื องต้น    
      3. ความสัมพันธ์ระหว่างดิน น ้า และพืช และอัตราการใช้น ้าของพืช 
      4. อุทกวิทยาในงานชลประทาน   

4. เทคนิคการเรียนการสอน หมายถึง  วิธีการจัดการเรียนการสอน เช่น การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ   
       การศึกษา ดูงาน การมอบหมายงาน การสาธิต การอภิปราย ฯลฯ 
       ตาม “เนื อหาวิชา” นั น ๆ 

 ตัวอย่าง   
เรื่อง   หลักการชลประทานเบื องต้น  

     เนื อหาวิชา 1. ภาพรวมกระบวนการบริหารจัดการน ้าของกรมชลประทาน 
     เทคนิคการเรยีนการสอน  บรรยาย 

5. การวัดและประเมินผล  หมายถึง  กระบวนการค้นหาผลการเรียนการสอน เช่น การทดสอบ  
    การสังเกต การสัมภาษณ์ การติดตามผลงาน  ตาม “เนื อหาวิชา”  
     นั น ๆ 

 ตัวอย่าง   
     เนื อหาวิชา 1. ภาพรวมกระบวนการบริหารจัดการน ้าของกรมชลประทาน 
     การวัดและประเมินผล การทดสอบ 

6. วิทยากร   หมายถึง  บุคคลที่ให้ความรู้ในแต่ละเนื อหาวิชา  

7. กลุ่มเป้าหมาย  หมายถึง  จ้านวนผู้เข้ารับการเรียนการสอนในแต่ละ “หัวข้อ” 

8. ระยะเวลา    หมายถึง  ช่วงเดือน หรือวัน ในการจัดการเรียนการสอนใน “หัวข้อ”ต่าง ๆ 
 ตัวอย่าง   

     เนื อหาวิชา 1. ภาพรวมกระบวนการบริหารจัดการน ้าของกรมชลประทาน 
     ระยะเวลา เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561



แบบฟอร์มที่ 3   
 

แบบรายงานผลการเรียนการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) 
(ชื่อเรื่อง) 

 

ส านัก/กอง.............................................................................................................................................................. 
ส่วน........................................................................................ฝ่าย......................................................................... 
 

1. จ้านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
จ้านวนกลุ่มเป้าหมาย(คน) จ้านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน) 

  
 

2. ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
 

ล้าดับ ชื่อ-นามสกุล ผลการประเมิน 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
3. ภาพประกอบการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) 

 

 
 


