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ที่ ตําแหน่ง สังกัด แจ้งเข้า เข้าอบรม ระยะเวลา หมายเหตุ

0 นายจิตตะรัตน์ วิสุทธิเสน หน.กส.3 ฝกท. / / 69 ไม่สบายวันที่ 2 มีบันทึก

1 นายบัณฑูร สงเจริญ หน.สป.3 ฝกท. / / 100

2 นายภาคภูมิ กาญจนสถิตย์ หน.สญ.2 ฝกม. / / 100

3 นายสินาตย์ คุ้มพันธ์ุ หน.อาวุโส สญ.1 ฝกม. / / 100

4 น.ส.วรรษธร คล้ายแก้ว หน.คน. ฝกย. / / 100

5 น.ส.จิรนันท์ วรจักร หน.อาวุโส บง. ฝชง. / / 100

6 นางธิมาพร วังช่วย หน.ตจ.2 ฝชง. / / 100

7 น.ส.จิรฐา วัฒนประดิษฐ์ หน.อาวุโส บท.2 ฝธส. / / 100

8 นางอุไรวรรณ เตชะศิรินุกูล หน.อาวุโส วธ. ฝธส. / / 100

9 น.ส.พิจิตรา สุนทรพิพิธ หน.บพ. ฝบท. / / 100

10 นายบุรินทร์ ธนะสมบูรณ์ หน.อาวุโส อส. ฝบท. / / 100

11 นายขจร วรศิลป์ชัย หน.อาวุโส มร. ฝปก. / / 100

12 นายสถิต เจียรวิทยกจิ หน.บอ. ฝปก. / / 100

13 นายธนกฤต พงศ์หงษ์ หน.ฟฟ. ฝฟค. / / 100

14 นายสุทธิพงศ์ อภัยรัตน์ วิศวกร รก.หน.กฟ. ฝฟค. / / 100

15 นายศิริยศ สุทัศน์ ณ อยุธยา หน.รภ.3 ฝรภ. / / 100

16 ร.ต.อ.กิตติ โหรชัยยะ หน.รข. ฝรภ. / / 100

17 ร.ต.อ.เจริญชัย สารพล หน.วภ. ฝรภ. / / 100

18 ร.ต.อ.ศิรวัชร์ แก้วดุสิต หน.อาวุโส รภ.2 ฝรภ. / / 100

19 น.ส.อัญชลี เจนพานิชทรัพย์ วิศวกร รก.หน.วค. ฝวช. / / 100

20 นายวรานนท์ ดิลกคุณานันท์ หน.วอ. ฝวช. / / 100

21 นายสิทธิโชติ เช้าวงศ์พาณิชย์ หน.วส. ฝวช. / / 100

22 นายศราวุฒิ เอกสุวรรณ หน.สป. ฝวส. / / 100

23 นายสรลักษณ์ โสตถิโยธิน สถาปนิก รก.หน.สน. ฝวส. / / 100

24 น.ส.สิริพร ธนเฉิดสิริกุล หน.รค. ศทส. / / 100

25 นางพรพรรณ ศรมณี หน.อาวุโส ตบ. สตส. / / 100

26 นางมลทิรา ลักษณะสิริศักด์ิ หน.อาวุโส ปล. สผว. / / 100

รายช่ือผู้เข้าอบรม

หลักสูตร การพัฒนาระดับหัวหน้าแผนก (Supervisor Development Program : SDP) รุ่นที่ 1

วันที่ 10 - 11  พฤษภาคม 2555  

ณ Chateau de Khaoyai

ช่ือ-นามสกุล
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ที่ ตําแหน่ง สังกัด แจ้งเข้า เข้าอบรม ระยะเวลา หมายเหตุ

0 นายชาติชาย สําราญพิศ หน.กส.2 ฝกท. / / 78 ไม่ได้ดูงานเศรษฐกิจพอเพียง มีบันทึก

1 นายณัฐพงศ์ สงฆ์ประชา หน.สส.3 ฝกท. / / 100

2 นายสุรศักด์ิ มุ่งชมกลาง หน.อาวุโส กส.1 ฝกท. / / 100

3 นายจิตติชัย ส.ศรีสุวรรณ หน.สญ.3 ฝกม. / / 100

4 นายพิสิทธิ์ นพคุณพงศ์ นิติกร รก.หน.คด. ฝกม. / / 100

5 นางกุลชุลี ณ ระนอง หน.กย. ฝกย. / / 100

6 น.ส.นวลพรรณ สุกีธร หน.อาวุโส งป. ฝชง. / / 100

7 นางเกษกนก คุ้มพันธุ์ หน.งก. ฝชง. / / 100

8 นางพัชนี อัศวเหม หน.บส. ฝธส. / / 100

9 นายณ พฤฒ โรจนไพฑูรย์ หน.บท.1 ฝธส. / / 100

10 น.ส.กนกพร วรวุธพุฒิพงศ์ หน.ผก.1 ฝบก. / / 100

11 นางอุทุมพร สมุทรนาค หน.อาวุโส ผก.2 ฝบก. / / 100

12 นายณัฐ นาคธรณินทร์ หน.บก.2-2 ฝบก. / / 100

13 นายพฒันพงษ์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ หน.อาวุโส บก.3-2 ฝบก. / / 100

0 นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข หน.อาวุโส บก.1-1 ฝบก. / / 78 ไม่ได้ดูงานเศรษฐกิจพอเพียง มีบันทึก

14 น.ส.กวิสรา ยาศิริ หน.จพ. ฝบท. / / 100

15 นางนฤดี ไทยประยูร หน.บค. ฝบท. / / 100

16 น.ส.สุพาณี สอนซ่ือ หน.อาวุโส พบ. ฝบท. / / 100

17 นายขวัญแก้ว รุจิรัตนมณี หน.บฟ. ฝปก. / / 100

18 นายปิยพงศ์ พรรณราย วิศวกร รก.หน.ดร.2 ฝปก. / / 100

19 น.ส.จินตนา พงษ์ศรีทอง หน.ขอ.2 ฝฟค. / / 100

20 นางกัณจนา รัตโน หน.อาวุโส ผภ. ฝรภ. / / 100

21 นายกิตติ เศรษฐสิงห์ หน.รภ.1 ฝรภ. / / 100

22 จ.ส.ต.ไชยา พิลาวรรณ์ หน.บฝ. ฝรภ. / / 100

23 ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย สินธุเศรษฐ หน.ผก. ฝรภ. / / 100

24 น.ส.พรพิมล พุ่มพวง หน.ตส. ฝวช. / / 100

25 นายกิตติ เอกวัลลภ หน.อาวุโส ยธ. ฝวส. / / 100

26 นายวัชรพล คงสวัสด์ิ หน.สท. ฝวส. / / 100

27 น.ส.สุมิตรา สุ่นศิริ หน.ตท.2 สตส. / / 100

28 นางกันธิมา มานนท์ หน.อาวุโส กอ. สผว. / / 100

29 นายธีระชัย เถื่อนอิ่ม หน.อาวุโส กส. สผว. / / 100

รายชื่อผู้เข้าอบรม

หลักสูตร การพัฒนาระดับหัวหน้าแผนก (Supervisor Development Program : SDP) รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2555  

ณ Chateau de Khaoyai

ชื่อ-นามสกุล
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ที่ ตําแหน่ง สังกัด แจ้งเข้า เข้าอบรม ระยะเวลา หมายเหตุ

1 น.ส.จิราศร ปิยะอารมณ์รัตน์ หน.ผจ. ฝกท. / / 100

2 นางจิตติมา บํารุงเมือง หน.อาวุโส ปร. ฝกท. / / 100

3 นายนพดล เท่ียงแท้ หน.อาวุโส สส.2 ฝกท. / / 100

4 นายมานพ ใจดี หน.อาวุโส นก.2 ฝกม. / / 100

5 นายมานะ วิวัตพงษ์ หน.นก.1 ฝกม. / / 100

6 น.ส.ปาณิสรา คงกระพันธ์ หน.ผส. ฝกย. / / 100

7 นางฉัฐยา เจริญพานิช หน.ปผ. ฝกย. / / 100

8 น.ส.กิตติกา ตัณฑเกษม หน.ภษ. ฝชง. / / 100

9 น.ส.ชัชสุดา อนนตพันธ์ หน.อาวุโส ตจ.1 ฝชง. / / 100

10 นางนลินพร ไชยรัชต์ หน.บช. ฝชง. / / 100

11 น.ส.นิรมล บุญทองคง หน.บธ. ฝธส. / / 100

12 น.ส.ศิริพร กิ่งทอง หน.พธ. ฝธส. / / 100

13 น.ส.ดวงรัตน์ เงาจินตรักษ์ หน.ผก.3 ฝบก. / / 100

14 นายวิทยา พันธ์ุมงคล หน.อาวุโส บก.2-1 ฝบก. / / 100

15 นายกฤต สว่างฤทธ์ิ หน.สร. ฝบท. / / 100

16 นายชนะชัย ช่องสว่าง หน.อาวุโส ยน. ฝบท. / / 100

17 นายณัฐภัทริ์ อุณหคงคา หน.ดร.1 ฝปก. / / 100

18 นายสุพพัต พิพัฒนกุล หน.มบ. ฝปก. / / 100

19 นางระวีวรรณ พงศ์ศุภสมิทธ์ิ หน.วร. ฝฟค. / / 100

20 นายยุทธศักด์ิ ช่ืนใจ หน.คก. ฝฟค. / / 100

21 นายเอกชัย บุญมาลีตระกูล หน.บร. ฝฟค. / / 100

22 จ.ส.ต.นิกุล พรมศิริ หน.กภ.2 ฝรภ. / / 100

23 จ.ส.ต.วิทาน ศรีคํามี หน.กภ.1 ฝรภ. / / 100

24 นายโกญจนาท ญาณประสาท หน.อาวุโส รภ.4 ฝรภ. / / 100

25 ร.ต.อ.เสนาะ ชุ่มช่ืน หน.กภ.3 ฝรภ. / / 100

26 นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี หน.วผ. ฝวช. / / 100

27 น.ส.สิริพร อุษสาธิต หน.ขอ.1 ฝวส. / / 100

28 นายศิกานต์ ประถมบูรณ์ หน.ปค. ศทส. / / 100

29 น.ส.อิสรีย์ ประกอบสินนุกูล หน.ตร. สตส. / / 100

30 นายบารมินทร์ เจริญพานิช หน.ตท.1 สตส. / / 100

31 นางจันทนา ตระการ หน.อาวุโส สบ. สผว. / / 100

32 นางกนกกาญจน์ เกศะรักษ์ หน.กน. สผว. / / 100

0 นายวิภาช ดิลกวิลาศ หน.อาวุโส รท. สผว. /  - 0 ติดภารกิจ มีบันทึก

คนเข้าอบรมจริง จํานวน 90 คน  ผ่านเกณฑ์เข้าอบรม จํานวน 87 คน  คิดเป็นร้อยละ 97

รายชื่อผู้เข้าอบรม

หลักสูตร การพัฒนาระดับหัวหน้าแผนก (Supervisor Development Program : SDP) รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 24 - 25  พฤษภาคม 2555  

ณ Chateau de Khaoyai

ชื่อ-นามสกุล

กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 91 คน   คนเข้าอบรมจริง จํานวน 90 คน  คิดเป็นร้อยละ 99
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ยบุคคล 5) ก
ัดทํา IDP ต
P ที่จัดทําขึน้

 

สูตร การพัฒนาระ

 

pervisor De
คล : IDP)

นส่งมวลชนแห
vidual Dev
ายเพื่อให้มีก
ต้องเร่งพัฒน
ในระดับบังคับ
นเพียงการ ม
DP และสามา
นักถึงความสํา
อง เพื่อให้เกิ
นาบุคลากรรา
ดทํา IDP อ
ระเมินความส
การพูดคุยหรือ
ตลอดจนเสริ

น และการติด

ดับหัวหน้าแผนก 

evelopmen
) และศึกษาด

ห่งประเทศไท
velopment
การจัดทําแผน
นาก่อน ซึ่งไ
บบัญชาในชว่
ม่ ุงเน้นให้ผ้ ูบริ
ารถดําเนินกา
าคัญของการ
ดการนําไปป
ายบุคคล หรือ
ย่างครบวงจ
สามารถ 3) ก
อ Feedbac
ริมสร้างทักษ
ตามผลการ จ

 (Supervisor Dev

nt Program
ดูงานความรู้

ทย (รฟม.) ไ
 Plan: IDP
นพัฒนาบุคล
ด้มีการส่ือส
วงที่ผ่านมาแล
ริหารระดับบั
ารจัดทํา IDP
รสื่อสารแนวคิ
ปฏิบัติอย่างเป
 IDP ให้กับหั
ร ซึ่งประกอบ
การกําหนดเค
k แผนพัฒน
ะให้กับหัวหน

 จัดทํา IDP 

velopment Prog

m : SDP) หั
รู้เก่ียวกับหลั

ได้ดําเนินการ
P) ให้กับบุคล
ลากรให้สอด
ารขั้นตอนก
ล้วนั้น  
บังคับบัญชาเ
P ได้ตามกรอ
คิดของการจั
ป็นรูปธรรม 
ัวหน้าแผนกใน
บด้วย 6 ขั้น
คร่ืองมือการพ
นาให้กับพนัก
น้าแผนกในก

gram : SDP) 

5 

ัวข้อ การ
ักปรัชญา

รโครงการ 
ลากรของ 
คล้องกับ

การจัดทํา

เกิดความ
บแนวคิด
ัดทํา IDP 
 รฟม. จึง
นปี 2555 
ตอนหลัก 
พัฒนา 4) 
งาน และ 
การจัดทํา 



 

 

วัตถุประ
1. เพื่อ
2. เพื่อ
3. เพื่อ

อบร
4. เพื่อ
5. เพื่อ
 
รูปแบบก
การประ
แนวคิด ท
 
กลุ่มเป้า
พนักงาน
 
วันและส
รุ่นที่ 1 วั
รุ่นที่ 2 วั
รุ่นที่ 3 วั
ณ ชาโต 
 
วิทยากร
วิทยากร
ทีมงาน  
 

ะสงค์ 
อให้หัวหน้าแผ
อให้หัวหน้าแผ
อให้หัวหน้าแ
รมในห้องเรีย
อให้หัวหน้าแผ
อให้หัวหน้าแผ

การดําเนินก
ชุมเชิงปฏิบัติ

 ทฤษฎี และกิ

หมาย 
นระดับหัวหน้

สถานท่ีจัดสัม
วันพฤหัสบดีที
วันพฤหัสบดีที
วันพฤหัสบดีที
 เดอ เขาใหญ

รและทีมงาน
 : ดร
 : บริ

 

ผนกตระหนกั
ผนกเข้าใจกร
แผนกเข้าใจถึ
ยน (Non – C
ผนกเข้าใจถึง
ผนกเข้าใจถึง

าร    
ติการ 2 วัน 
กิจกรรมประก

นา้แผนกหรือร

มมนา 
ที่ 10 - วันศุก
ที่ 17 - วันศุก
ที่ 24 – วันศุ
ญ่ อ.ปากช่อง

 
.อาภรณ์  ภู่วิ

รษัท ไทยสกิล
 

รายงานหลักสู

กถึงความสําค
ระบวนการแล
ถึงรูปแบบกา
Classroom T
งเทคนิคการสื
งแนวทางในก

 ประกอบด้ว
กอบการบรร

รักษาการหัว

กร์ที่ 11 พฤษ
กร์ที่ 18 พฤษ
กร์ที ่25 พฤษ
ง จ.นครราชสี

วิทยาพันธุ์ 
ลส์พลัส จํากัด
 

สูตร การพัฒนาระ

คัญของการพั
ละขั้นตอนกา
รพัฒนาบุคล
 Training)  
สื่อสาร IDP ที
การติดตามแล

ย การบรรยา
รยาย 

หน้าแผนก จ

ษภาคม 2555
ษภาคม 2555
ษภาคม 255
สมีา 

ด 

ดับหัวหน้าแผนก 

พัฒนาบุคลาก
ารจัดทํา IDP
ลากรด้วยวิธีก

ที่จัดทําขึ้นให้
ละประเมินผ

ายถึงความสํา

จํานวน 91 ค

5 
5 

55 

 (Supervisor Dev

กร 
P 
การอื่น ๆ ที่น

ห้กับพนักงาน
ลสําเร็จของก

าคัญของการ

น  

velopment Prog

นอกเหนือจา

 
การจัดทํา ID

รพัฒนาบุคลา

gram : SDP) 

6 

ากการฝึก 

P 

ากร หลัก



 

 

กําหนดก
 

ระยะ

07.15 – 

07.30 น.

10.30 น.

10.45-12

12.00 – 

13.00 - 

15.00 – 

15.15 - 

 
 

การฝึกอบรม

ะเวลา  

 07.30 น. 

 

 

2.00 น. 

 13.00 น. 

 15.00 น. 

 15.15 น. 

 17.30 น. 

 

ม 

ลงทะเบียนรับ

ออกเดินทางสู

กล่าวเปิดการ

แนวคิดและเ

• บุคค

• วัตถุ

• ภาพ

• Wor

 
 

รับประทานอ

ขั้นตอนการท

• ขั้นต

• ขั้นต

• ขั้นต

• Wor
     Non

รับประทานอ

ขั้นตอนการท

• ขั้นต

 
 

 

รายงานหลักสู

บอาหารว่าง 

สู่ ชาโต เดอ เ

รฝึกอบรม โดย

เปา้หมายการ

คลที่เก่ียวขอ้งใ

ประสงค์ในกา

พรวมข้ันตอนห

rkshop : ภาพ

นําเสนอภาพร

สรุปรายละเอี

อาหารกลางวัน

ทาํ IDP: ขั้นต

ตอนที่ 1 : การ

ตอนที่ 2 : การ

ตอนที่ 3: เครือ่

rkshop : การ
n –Classroom

อาหารว่าง 

ทาํ IDP – ขัน้

ตอนที่ 3: เครือ่

นําเสนอเคร่ือ

สรุปรายละเอี

 

สูตร การพัฒนาระ

วันแรก 

หัว

 

 เขาใหญ่ จ.นค

ย ผอ.กพร. 

รทํา IDP 

ในการทํา IDP

ารทํา IDP 

หลักในการทาํ

พรวมของ IDP

รวมของ IDP 

อียดภาพรวมข

น 

ตอนที ่1-3 

รกําหนดเกณฑ

รประเมินเกณ

องมือการพัฒน

รทําความเข้าใ
m Training 

นตอนท่ี 3 (ต่อ

องมือการพัฒน

องมือการพัฒน

อียด Non-Cla

ดับหัวหน้าแผนก 

 

ข้อการสัมมน

ครราชสีมา 

P 

 IDP 

P 

 

ของ IDP 

ฑ์/สมรรถนะ 

ณฑ์/สมรรถนะ

นา เน้น Non

ใจเคร่ืองมือกา

อ) 

นา (ต่อ) 

นา Non-Clas

assroom Tra

 (Supervisor Dev

นา  

 

 

 –Classroom

ารพัฒนา  

ssroom Train

aining 

velopment Prog

m Training 

ning 

gram : SDP) 
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กําหนดก
 

ระยะ
08.30 - 1

10.00 – 

10.15 - 1

12.30 – 

13.30 น.

15.00 – 

19.00 น.

 

การฝึกอบรม

ะเวลา  
10.00 น.  

 10.15 น. 

12.30 น. 

 13.30 น. 

 

 16.00 น. 

 

 

ม 

ขั้นตอนการท

• ขั้นต

• Wor

 
 

รับประทานอ

ขั้นตอนการท

• ขั้นต

 
• Wor

 
 

• Wor

 
ขั้นตอนการทํ

• ขั้นต

• สรุป

รับประทานอ

ออกเดินทางสู

ศึกษาดูงานเศ

เดินทางถึง รฟ

รายงานหลักสู

ทาํ IDP: ขั้นต

ตอนที่ 4 : การ

rkshop : จัดท

นําเสนอแผน

สรุปรายละเอี

อาหารว่าง 

ทาํ IDP: ขั้นต

ตอนที่ 5 : การ

ลักษณะนิสัยข

rkshop : ลักษ

สรุปประเด็นห

แนวทางการใ

rkshop : การ

สรุปประเด็นห
ทาํ IDP: ขั้นตอ

ตอนที่ 6 : การ

ขั้นตอน IDP 
 

อาหารกลางวัน

สู่ โครงการพัฒ

ศรษฐกิจพอเพี

ฟม. 

สูตร การพัฒนาระ

วันที่สอง 

หัวข
ตอนที ่4 

รจัดทําแผนกา

ทําแผนพัฒนา

การพัฒนารา

อียดการจัดทํา

ตอนที ่5 

รพูดคุยกับพนั

ของคน: แนวค

ษณะนิสัยของ

หลัก 

ให้ข้อมูลป้อนก

รให้ข้อมูลป้อน

หลัก 
อนที ่6 

รติดตามและป

 1-6 

น 

ฒนาพ้ืนที่วัดม

พียง ณ โครงก

ดับหัวหน้าแผนก 

 

ข้อการสัมมน

ารพัฒนา 

าเน้น Non –C

ยบุคคล 

าแผนการพัฒน

นักงานถึงแผน

คิดกงล้อ 4 ทิ

งคน 

กลับ  

นกลับ 

ประเมินความ

มงคลชัยพัฒน

การพัฒนาพ้ืนท

 (Supervisor Dev

นา  

Classroom T

นารายบุคคล 

พัฒนา 

ทศิ 

สําเร็จของ ID

าฯ จ.สระบุร ี

ที่วัดมงคลชัยพ

velopment Prog

Training 

 

DP 

 

พัฒนาฯ สระ

gram : SDP) 
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บุรี 



 

 

ส่วนที่ 2
สรุปผลก
หลักสูตร
คณะทําง
ได้รับจาก
รุ่นที่ 1 วั
รุ่นที่ 2 วั
รุ่นที่ 3 วั
 

 ควา

 ควา

 

 ควา

 
 
 

2 การประเมิน
การประเมินผ
ร “การพัฒนา
งานได้ทําการ
กผู้เข้ารับการ
วันพฤหัสบดทีี
วันพฤหัสบดทีี
วันพฤหัสบดทีี

ามคิดเห็นด้า

- ความ

- ความ

- ประโ

- ความ

ามคิดเห็นต่อ

- ความ

- ความ

- การก

- ลําดบั

- เทคนิ

- การเปิ

- การส

ามคิดเห็นระ

- ระยะ

 

นผลปฏิกิริย
ผลปฏิกิริยา 
าระดับหัวหน้
รสรุปประเมิน
รฝึกอบรม จํา
ที่ 10 – วันศุ
ที่ 17 – วันศุ
ที่ 24 – วันศุ

านเนื้อหาหลั

มน่าสนใจของ

มทันสมัยของ

ยชน์และการ

มเหมาะสมขอ
 

อวิทยากร (ด

มรู้ในหัวข้อแล

มสามารถในก

กระตุ้นให้ใชค้

บขั้นตอนของ

นคิ/สื่อ ที่ใชป้

ปิดโอกาสให้ซ

สร้างบรรยาก

ยะเวลาในก

ะเวลาในการ

รายงานหลักสู

า (Reactio
 (Reaction)
น้าแผนก (Su
นผลสํารวจห
านวน 88 ชดุ
กร์ที่ 11 พฤษ
กร์ที่ 18 พฤษ
กร์ที่ 25 พฤษ

ักสูตร 

งเนื้อหาหลักส

เนื้อหา อยู่ใน

รนําไปประยุก

องเอกสารปร

ดร.อาภรณ์  ภ

ละเนื้อหาสาร

การถ่ายทอดใ

ความคิดและมี

งการนําเสนอ

ประกอบการบ

ซักถามและต

าศที่ดีเพื่อสนั

ารอบรม/สมั

อบรม/สัมมน

สูตร การพัฒนาระ

n) โดยแบบ
) โดยแบบสอ
pervisor De
หลังการเข้ารั
ด ประกอบไป
ษภาคม 255
ษภาคม 255
ษภาคม 255

สูตร อยู่ในระ

นระดับ ดีมาก

กต์ใช้กับงานท

ระกอบการเรี

 ภู่วิทยาพันธ์ุ

ระที่บรรยาย 

ให้เกิดความเ

มีส่วนร่วมใน

อ อยู่ในระดับ

บรรยาย อยู่ใ

ตอบคําถาม อ

นบัสนุนการเรี

มมนา  

นา มีความเห

ดับหัวหน้าแผนก 

สอบถาม 
อบถาม  
evelopmen
ับการฝึกอบร
ปด้วย  
55 จํานวน 25
55 จํานวน 31
55 จํานวน 32

ะดับ ดีมาก 

ก 

ที่ทํา อยู่ในระ

ยนรู้ อยู่ในระ

ธ์ุ) 

 อยู่ในระดับ 

ข้าใจ อยู่ในร

กิจกรรม อยู่ใ

 ดีมาก 

นระดับ ดีมา

อยู่ในระดับ ดี

รียนรู้ อยู่ในร

หมาะสม อยู่ใ

 (Supervisor Dev

nt Program 
รมดังกล่าว จ

5 ชุด 
1 ชุด 
2 ชุด 

ะดับ ดีมาก 

ะดับ ดีมาก 

 ดีมาก 

ระดับ ดีมาก 

ในระดับ ดีม

าก 

ดีมาก 

ระดับ ดีมาก 

ในระดับ ดี 

velopment Prog

 : SDP)” รุ่นที
 จากแบบประ

 

 

 

าก 

 

gram : SDP) 
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ที่ 1 – 3  
ะเมินผลที่



 

 

 ควา

   
 

ามคิดเห็นด้า

- ความ

- ความ

- ความ

- ความ

- ความ

- การป

- การป

 

านอื่นๆ 

มเหมาะสมข

มเหมาะสมข

มเหมาะสมข

มเหมาะสมข

มเหมาะสมข

ประสานงานข

ประสานงานข

 

รายงานหลักสู

องห้องประชุ

องห้องพัก โร

องอาหารเชา้

องอาหารว่าง

องพาหนะที่ใ

ของเจ้าหน้าท

ของเจ้าหน้าท

 

สูตร การพัฒนาระ

ชมุ อยู่ในระดั

รงแรม ชาโต

า/ กลางวัน /

งและเครื่องดื

ใช้เดินทาง อ

ที่ ฝบท. อยู่ใ

ที่บริษัท ไทย

ดับหัวหน้าแผนก 

ดบั ดี 

 เดอ เขาใหญ

/ เย็น อยู่ในร

ดื่ม อยู่ในระดั

ยู่ในระดับ ดี

ในระดับ ดีมา

ยสกิลส์พลัส จ

 (Supervisor Dev

ญ่ อยู่ในระดับ

ระดับ ดี 

ดับ ดี 

มาก 

าก 

 จํากัด อยู่ในร

velopment Prog

บ ดี 

ระดับ ดีมาก 

gram : SDP) 
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เกณฑ์ใน

  
  
  
  
 
ส่วนที่ 1

1.1 ความ

1.2 ความ

1.3 ประโ

1.4 ความ

ค่าเฉล่ียต
 
ส่วนที่ 2

2.1 ความ

2.2 ความ

2.3 การก

2.4 ลําดับ

2.5 เทคนิ

2.6 การเปิ

2.7 การส

ค่าเฉล่ียต
 
ส่วนที่ 3

3.1 ระยะ

 
 

นการแปลคว
ระดั
1.00

 1.81
 2.61
 3.41
 4.21

1 เนื้อหาหลกั

มน่าสนใจของเนื้

มทันสมัยของเนื้

โยชน์และการนาํ

มเหมาะสมของเ

ตัวกลางเลขค

2 วิทยากร (ด

มรู้ในหัวข้อและเ

มสามารถในการ

กระตุ้นให้ใช้ควา

บข้ันตอนของกา

นคิ/สื่อ ท่ีใช้ประ

ปดิโอกาสให้ซัก

สร้างบรรยากาศ

ตัวกลางเลขค

3 ความเหมา

ะเวลาในการอบ

 

วามหมายค่า
ับคะแนน  
0 – 1.80  
1 – 2.60  
1 – 3.40  
1 – 4.20  
1 – 5.00  

กสูตร 
หัวข้อ 

นือ้หาและกิจกร

้อหา 

าไปประยุกต์ใช้

เอกสารประกอบ

คณิต มีค่า 4.

ดร.อาภรณ ์ 
หัวข้อ 

เนื้อหาสาระทีบ่

รถ่ายทอดให้เกดิ

ามคิดและมีส่วน

ารนําเสนอ 

ะกอบการบรรยา

ถามและตอบคํ

ศท่ีดีเพ่ือสนับสนุ

คณิต มีค่า 4.

าะสมของระย
หัวข้อ 

รม/สัมมนา มีค

รายงานหลักสู

เฉลี่ย 
  
  
  
  
  
  

รม 

กับงานท่ีทํา 

บการเรียนรู้ 

.31 เนื้อหาห

  ภู่วิทยาพันธ

บรรยาย 

ดความเข้าใจ 

นร่วมในกิจกรรม

าย 

ําถาม 

นนุการเรียนรู้ 

.57 วิทยากร

ยะเวลาในกา

ความเหมาะสม 

สูตร การพัฒนาระ

 
 
 
 
 
 

ดีมาก

4.27

4.24

4.47

4.26

หลักสูตร จัดอ

ธ์ุ) 
ดีมาก

4.60

4.54

ม 4.69

4.54

4.46

4.50

4.65

มีความรู้ คว

ารอบรม/สัม
ดีมาก

  

ดับหัวหน้าแผนก 

ความหมาย 
น้อยที่สุด 
น้อย 
ปานกลาง 
ดี 
ดีมาก 

ก ดี 

7  

4  

7  

6  

อยู่ในเกณฑ์ ดี

ก ดี 

0  

4  

9  

4  

6  

0  

5  

ามสามารถจั

มนา 
ก ดี 

4.11 

 (Supervisor Dev

 

ปานกลาง 

 

 

 

 

ดีมาก 

ปานกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

ัดอยู่ในเกณฑ

ปานกลาง 

 

velopment Prog

 น้อย น

 

 

 

 

 น้อย น

 

 

 

 

 

 

 

ฑ์ ดีมาก 

 น้อย น

 

gram : SDP) 
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น้อยที่สุด 

 

 

 

 

น้อยที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

น้อยที่สุด 

 



 

 

ส่วนที่ 4

4.1 ความ

4.2 ความ

4.3 ความ

4.4 ความ

4.5 ความ

4.6 การป

4.7 การป

ค่าเฉล่ียต
 
ส่วนที่ 5

ด้าน

 
ด้าน

 
ด้าน

 

4 ความคิดเห็

มเหมาะสมของห

มเหมาะสมของห

มเหมาะสมของอ

มเหมาะสมอาหา

มเหมาะสมของพ

ประสานงานของ

ประสานงานของ

ตัวกลางเลขค

5 ข้อเสนอแน
นเนื้อหาหลัก

- หลัก

- ควรจ

นระยะเวลาก

- ระยะ

- ควรเ

นสถานทีพั่ก

- โรงแ

- อาห
 

 

ห็นด้านอื่นๆ 
หัวข้อ 

ห้องประชุม 

ห้องพัก  

อาหารเช้า/กลา

ารว่างและเคร่ือ

พาหนะเดินทาง

งเจ้าหน้าท่ี ฝบท

งเจ้าหน้าท่ีบรษัิ

คณิต มีค่า 4.

นะ 
กสูตร 

สูตรมีประโย

จัดกิจกรรมที

การฝึกอบรม

ะเวลาน้อยไป

เพิ่มระยะเวล

แรม (โรงแร

แรมโดดเดี่ยว

ารต้องปรับป

รายงานหลักสู

 

งวัน/เย็น 

องด่ืม 

 

ท. 

ษัท ไทยสกิลพลสั

.15 วิทยากร

ยชน์ เหมาะแ

ที่เก่ียวเนื่องกับ

ม 

ป ทําให้เกิดค

ลาการฝึกอบร

รมชาโต เดอ 

เกินไป ไม่มีกิ

ปรุง (จํานวน 

สูตร การพัฒนาระ

ดีมาก

 

 

 

 

4.31

4.57

ส  4.48

มีความรู้ คว

แก่การพัฒนา

บ IDP ระหว่

วามเหน่ือยล้

รม (จํานวน 2

 เขาใหญ่) 

กิจกรรมให้ทํา

 2 คน) 

ดับหัวหน้าแผนก 

ก ดี 

3.98 

4.16 

3.82 

3.71 

1  

7  

8  

ามสามารถจั

ผู้บริหารใหม

างหัวหน้าแล

ลา้จากการเดนิ

2 คน) 

าหลังฝึกอบร

 (Supervisor Dev

ปานกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

ัดอยู่ในเกณฑ

ม่รุ่นต่อๆ ไป (

ละลูกน้อง (จํ

นทาง (จํานว

ม (จํานวน 1

velopment Prog

 น้อย น

 

 

 

 

 

 

 

ฑ์ ดี 

(จํานวน 1 ค

านวน 1 คน)

วน 1 คน) 

1 คน) 

gram : SDP) 
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น้อยที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

น) 

) 



 

 

ส่วนที่ 3
3.1 สรุป
ทีมงานไ
สัมมนา (
สรุปได ้ดั
 

 
ทั้งนี้ กา
แบบทดส
แบบทดส
มีอาการท
 

 

3 การประเมิน
ปผลการประ
ได้ดําเนินการ
(Pre-Test) แ

 ดังนี้ 

 การประ
ผลการป
มีความรู้
20 คะแ
 

 การประ
ผลการป
สัมมนาม
เต็ม 20 

รประเมินผล
สอบ Pre-Te
สอบ Post-T
ท้องร่วงไม่สา

 

 

นผลการเรีย
เมินผลการเรี
รประเมินผล
และหลังจบสั

เมินผลการเ ี
ประเมินผลกา
รู้ โดยภาพรว
แนน คิดเป็น 

เมินผลการเ ี
ประเมินผลก
มีความรู้ โดย
 คะแนน คิดเ

ลการเรียนรู้ข้
est จํานวน 2
Test จํานวน 
ามารถเข้าร่ว

 

รายงานหลักสู

นรู้ (Learni
รียนรู้ (Lear
การเรียนรู้ (

สมัมนาจากแบ

รียนรู้ (Lear
ารเรียนรู้จาก
วมค่าเฉล่ียคะ
 ร้อยละ 55 

รียนรู้ (Lear
การเรียนรู้จ
ยภาพรวมค่าเฉ
เป็น ร้อยละ 

ข้างต้น ทีมงา
27 คน และ P
 1 คน คือ  น
มการฝึกอบร

 

สูตร การพัฒนาระ

ing) โดยแบบ
rning) รุ่นที่ 
(Learning) ก
บบทดสอบห

rning) จากแ
กแบบทดสอบ
ะแนน Pre-T

rning) จากแ
จากแบบทดส
ฉลี่ยคะแนน 
 86 

านทําการปร
Post-Test จํ
นายจิตตะรัตน
รมได้ 

ดับหัวหน้าแผนก 

บทดสอบ Pr
 1 
ก่อนเร่ิมการส
หลังการสัมมน

แบบทดสอบ
บก่อนการสัม
Test เท่ากับ

แบบทดสอบ
สอบหลังกา
Post-Test เ

ระเมินคะแน
จํานวน 26 คน
น์  วุสุทธิเสน

 (Supervisor Dev

re test และ

สัมมนาจากแ
นา (Post-Te

บก่อนการสัม
มนา (Pre-Te
บ 10.85 คะ

บหลังการสัมม
รสัมมนา (P
เท่ากับ 17.19

นนเฉลี่ยจากผ
น โดยมีผู้เข้า
น หน.กส.3 สั

velopment Prog

ะ Post test

แบบทดสอบ
est) โดยมีราย

มนา (Pre-T
est) ผู้เข้าร่ว
แนน จากคะ

มนา (Post-
Post-Test) ผู
9 คะแนน จา

ผู้เข้าร่วมสัม
าร่วมสัมมนาท
สังกัด ฝกท.  

gram : SDP) 

13 

t 

บก่อนการ
ยละเอียด

Test) 
มสัมมนา    
ะแนนเต็ม 

-Test) 
ผู้เข้าร่วม
ากคะแนน

มนาที่ทํา
ที่ไม่ได้ทํา
เนื่องจาก

            



 

 

3.2 สรุป
ทีมงานไ
สัมมนา (
สรุปได ้ดั

ทั้งนี้ กา
แบบทดส
 
 

ปผลการประ
ได้ดําเนินการ
(Pre-Test) แ

 ดังนี้ 

 การประ
ผลการป
มีความรู้
20 คะแ
 

 การประ
ผลการป
มีความรู้
คะแนน 
 

รประเมินผล
สอบ Pre-Te

 

 

เมินผลการเรี
รประเมินผล
และหลังจบสั

เมินผลการเ ี
ประเมินผลก
รู้ โดยภาพรว
แนน คิดเป็น 

เมินผลการเ ี
ประเมินผลกา
รู้ โดยภาพรวม
 คิดเป็น ร้อย

ลการเรียนรู้ข้
est และ Pos

 

รายงานหลักสู

รียนรู้ (Lear
การเรียนรู้ (

สมัมนาจากแบ

รียนรู้ (Lear
ารเรียนรู้จาก
วมค่าเฉล่ียคะ
 ร้อยละ 54 

รียนรู้ (Lear
ารเรียนรู้จาก
มค่าเฉล่ียคะแ
ยละ 96 

ข้างต้น ทีมงา
st-Test จํานว

 

สูตร การพัฒนาระ

rning) รุ่นที่ 
(Learning) ก
บบทดสอบห

rning) จากแ
กแบบทดสอบ
ะแนน Pre-T

rning) จากแ
กแบบทดสอบ
แนน Post-Te

านทําการปร
วน 31 คน  

ดับหัวหน้าแผนก 

 2  
ก่อนเร่ิมการส
หลังการสัมมน

แบบทดสอบ
บก่อนการสัม
Test เท่ากับ

แบบทดสอบ
บหลังการสัมม
est เท่ากับ 1

ระเมินคะแน
 

 (Supervisor Dev

สัมมนาจากแ
นา (Post-Te

บก่อนการสัม
มมนา(Pre-Te
บ 10.77 คะ

บหลังการสัมม
มนา(Post-Te
19.06 คะแน

นนเฉลี่ยจากผ

velopment Prog

แบบทดสอบ
est) โดยมีราย

มนา (Pre-T
est) ผู้เข้าร่ว
แนน จากคะ

มนา (Post-
est) ผู้เข้าร่ว
นน จากคะแน

ผู้เข้าร่วมสัม

gram : SDP) 
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บก่อนการ
ยละเอียด

Test) 
มสัมมนา    
ะแนนเต็ม 

-Test) 
มสัมมนา    

นนเต็ม 20 

มนาที่ทํา

            

            



 

 

3.3 สรุป
ทีมงานไ
สัมมนา (
สรุปได ้ดั

ทั้งนี้ กา
แบบทดส
Pre-Tes
ในการเดิ
 

ปผลการประ
ได้ดําเนินการ
(Pre-Test) แ

 ดังนี้ 

 การประ
ผลการป
มีความรู้
20 คะแ
 

 การประ
ผลการป
มีความรู้
คะแนน 
 

รประเมินผล
สอบ Pre-Te
st และ Post
ดนิทางศึกษาด

 

เมินผลการเรี
รประเมินผล
และหลังจบสั

เมินผลการเ ี
ประเมินผลก
รู้ โดยภาพรว
แนน คิดเป็น 

เมินผลการเ ี
ประเมินผลกา
รู้ โดยภาพรวม
 คิดเป็น ร้อย

ลการเรียนรู้ข้
est และ Po
-Test จํานวน
ดูงานต่างประ

 

รายงานหลักสู

รียนรู้ (Lear
การเรียนรู้ (

สมัมนาจากแบ

รียนรู้ (Lear
ารเรียนรู้จาก
วมค่าเฉล่ียคะ
 ร้อยละ 61 

รียนรู้ (Lear
ารเรียนรู้จาก
มค่าเฉลี่ยคะแ
ยละ 93 

ข้างต้น ทีมงา
st-Test จํา
น 1 คน คือ 
ะเทศ 
 

สูตร การพัฒนาระ

rning) รุ่นที่ 
(Learning) ก
บบทดสอบห

rning) จากแ
กแบบทดสอบ
ะแนน Pre-T

rning) จากแ
กแบบทดสอบ
แนน Post-Te

านทําการปร
นวน 32 คน 
 นายวิภาช  ดิ

ดับหัวหน้าแผนก 

 3  
ก่อนเร่ิมการส
หลังการสัมมน

แบบทดสอบ
บก่อนการสัม
Test เท่ากับ

แบบทดสอบ
บหลังการสัมม
est เท่ากับ 1

ระเมินคะแน
 โดยมีผู้เข้าร

 ดิลกวิลาศ  ห

 (Supervisor Dev

สัมมนาจากแ
นา (Post-Te

บก่อนการสัม
มมนา(Pre-Te
บ 12.09 คะ

บหลังการสัมม
มนา(Post-Te
18.61 คะแน

นนเฉลี่ยจากผ
ร่วมสัมมนาที
หน.อาวุโส รท

velopment Prog

แบบทดสอบ
est) โดยมีราย

มนา (Pre-T
est) ผู้เข้าร่ว
แนน จากคะ

มนา (Post-
est) ผู้เข้าร่ว
นน จากคะแน

ผู้เข้าร่วมสัม
ที่ไม่ได้ทําแบบ
ท. เนื่องจากติ

gram : SDP) 

15 

บก่อนการ
ยละเอียด

Test) 
มสัมมนา    
ะแนนเต็ม 

-Test) 
มสัมมนา    

นนเต็ม 20 

มนาที่ทํา
บทดสอบ 
ติดภารกิจ

            

            



 

 

3.4 ผลค
รายละเอี
การสัมม
หลักสูตร

คะแนน Pre-
อียดของผลค
มนา (Pre
ร การพัฒนาร

 

-Post-Test 
คะแนนประเมิ
e-Test) แ
ระดับหัวหน้า

รายงานหลักสู

 
มินผลการเรีย
และหลังจบก
าแผนก (Sup

สูตร การพัฒนาระ

ยนรู้ (Learni
การสัมมนาจ
pervisor Dev

ดับหัวหน้าแผนก 

ing) ก่อนเริ่ม
จากแบบทดส
velopment

 (Supervisor Dev

มการสัมมนาจ
สอบหลังการ
t Program : 

velopment Prog

จากแบบทดส
รสัมมนา (Po
  SDP) รุ่นที ่

gram : SDP) 

16 

สอบก่อน 
ost-Test)  
 1 - 3  



Pre Post

1 นายจิตตะรัตน์ วิสุทธิเสน หน.กส.3 ฝกท. 6 -

2 นายบัณฑูร สงเจริญ หน.สป.3 ฝกท. 6 16

3 นายภาคภูมิ กาญจนสถิตย์ หน.สญ.2 ฝกม. 3 17

4 นายสินาตย์ คุ้มพันธุ์ หน.อาวุโส สญ.1 ฝกม. 7 13

5 น.ส.วรรษธร คล้ายแก้ว หน.คน. ฝกย. 18 10

6 น.ส.จิรนันท์ วรจักร หน.อาวุโส บง. ฝชง. 8 18

7 นางธิมาพร วังช่วย หน.ตจ.2 ฝชง. 11 19

8 น.ส.จิรฐา วัฒนประดิษฐ์ หน.อาวุโส บท.2 ฝธส. 14 18

9 นางอุไรวรรณ เตชะศิรินุกูล หน.อาวุโส วธ. ฝธส. 13 18

10 น.ส.พิจิตรา สุนทรพิพิธ หน.บพ. ฝบท. 12 17

11 นายบุรินทร์ ธนะสมบูรณ์ หน.อาวุโส อส. ฝบท. 11 18

12 นายขจร วรศิลป์ชัย หน.อาวุโส มร. ฝปก. 7 14

13 นายสถิต เจียรวิทยกิจ หน.บอ. ฝปก. 15 18

14 นายธนกฤต พงศ์หงษ์ หน.ฟฟ. ฝฟค. 8 19

15 นายสุทธิพงศ์ อภัยรัตน์ วิศวกร รก.หน.กฟ. ฝฟค. 16 18

16 นายศิริยศ สุทัศน์ ณ อยุธยา หน.รภ.3 ฝรภ. 8 18

17 ร.ต.อ.กิตติ โหรชัยยะ หน.รข. ฝรภ. 7 19

18 ร.ต.อ.เจริญชัย สารพล หน.วภ. ฝรภ. 9 19

19 ร.ต.อ.ศิรวัชร์ แก้วดุสิต หน.อาวุโส รภ.2 ฝรภ. 7 17

20 น.ส.อัญชลี เจนพานิชทรัพย์ วิศวกร รก.หน.วค. ฝวช. 17 13

21 นายวรานนท์ ดิลกคุณานันท์ หน.วอ. ฝวช. 13 19

22 นายสิทธิโชติ เช้าวงศ์พาณิชย์ หน.วส. ฝวช. 13 16

23 นายศราวุฒิ เอกสุวรรณ หน.สป. ฝวส. 12 19

24 นายสรลักษณ์ โสตถิโยธิน สถาปนิก รก.หน.สน. ฝวส. 14 19

25 น.ส.สิริพร ธนเฉิดสิริกุล หน.รค. ศทส. 15 19

26 นางพรพรรณ ศรมณี หน.อาวุโส ตบ. สตส. 12 19

27 นางมลทิรา ลักษณะสิริศักดิ์ หน.อาวุโส ปล. สผว. 11 17

คะแนนเฉลี่ย 10.85 17.19

ประเมินผลการเรียนรู้

หลักสูตร การพัฒนาระดับหัวหน้าแผนก (Supervisor Development Program : SDP) รุ่นที่ 1

วันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2555  

ณ Chateau de Khaoyai

ที่ ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง สังกัด เต็ม 20 คะแนน
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Pre Post

1 นายชาติชาย สําราญพิศ หน.กส.2 ฝกท. 8 19

2 นายณัฐพงศ์ สงฆ์ประชา หน.สส.3 ฝกท. 8 20

3 นายสุรศักด์ิ มุ่งชมกลาง หน.อาวุโส กส.1 ฝกท. 4 19

4 นายจิตติชัย ส.ศรีสุวรรณ หน.สญ.3 ฝกม. 9 18

5 นายพิสิทธิ์ นพคุณพงศ์ นิติกร รก.หน.คด. ฝกม. 11 19

6 นางกุลชุลี ณ ระนอง หน.กย. ฝกย. 12 20

7 น.ส.นวลพรรณ สุกีธร หน.อาวุโส งป. ฝชง. 12 18

8 นางเกษกนก คุ้มพันธุ์ หน.งก. ฝชง. 9 18

9 นางพัชนี อัศวเหม หน.บส. ฝธส. 16 20

10 นายณ พฤฒ โรจนไพฑูรย์ หน.บท.1 ฝธส. 14 20

11 น.ส.กนกพร วรวุธพุฒิพงศ์ หน.ผก.1 ฝบก. 6 18

12 นางอุทุมพร สมุทรนาค หน.อาวุโส ผก.2 ฝบก. 15 20

13 นายณัฐ นาคธรณินทร์ หน.บก.2-2 ฝบก. 10 20

14 นายพัฒนพงษ์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ หน.อาวุโส บก.3-2 ฝบก. 13 20

15 นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข หน.อาวุโส บก.1-1 ฝบก. 8 18

16 น.ส.กวิสรา ยาศิริ หน.จพ. ฝบท. 10 19

17 น.ส.สุพาณี สอนซ่ือ หน.อาวุโส พบ. ฝบท. 20 20

18 นางนฤดี ไทยประยูร หน.บค. ฝบท. 10 20

19 นายขวัญแก้ว รุจิรัตนมณี หน.บฟ. ฝปก. 8 18

20 นายปิยพงศ์ พรรณราย วิศวกร รก.หน.ดร.2 ฝปก. 16 19

21 น.ส.จินตนา พงษ์ศรีทอง หน.ขอ.2 ฝฟค. 16 19

22 จ.ส.ต.ไชยา พิลาวรรณ์ หน.บฝ. ฝรภ. 8 19

23 นางกัณจนา รัตโน หน.อาวุโส ผภ. ฝรภ. 9 18

24 นายกิตติ เศรษฐสิงห์ หน.รภ.1 ฝรภ. 14 19

25 ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย สินธุเศรษฐ หน.ผก. ฝรภ. 12 19

26 น.ส.พรพิมล พุ่มพวง หน.ตส. ฝวช. 10 20

27 นายกิตติ เอกวัลลภ หน.อาวุโส ยธ. ฝวส. 13 20

28 นายวัชรพล คงสวัสด์ิ หน.สท. ฝวส. 4 18

29 น.ส.สุมิตรา สุ่นศิริ หน.ตท.2 สตส. 9 18

30 นางกันธิมา มานนท์ หน.อาวุโส กอ. สผว. 9 20

31 นายธีระชัย เถื่อนอิ่ม หน.อาวุโส กส. สผว. 11 18

คะแนนเฉล่ีย 10.77 19.06

ประเมินผลการเรียนรู้

หลักสูตร การพัฒนาระดับหัวหน้าแผนก (Supervisor Development Program : SDP) รุ่นท่ี 2

ระหว่างวันท่ี 17 - 18 พฤษภาคม 2555  

ณ Chateau de Khaoyai

ท่ี ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง สังกัด เต็ม 20 คะแนน

18



Pre Post

1 น.ส.จิราศร ปิยะอารมณ์รัตน์ หน.ผจ. ฝกท. 14 18

2 นางจิตติมา บํารุงเมือง หน.อาวุโส ปร. ฝกท. 10 20

3 นายนพดล เที่ยงแท้ หน.อาวุโส สส.2 ฝกท. 9 13

4 นายมานพ ใจดี หน.อาวุโส นก.2 ฝกม. 10 19

5 นายมานะ วิวัตพงษ์ หน.นก.1 ฝกม. 8 16

6 น.ส.ปาณิสรา คงกระพันธ์ หน.ผส. ฝกย. 9 20

7 นางฉัฐยา เจริญพานิช หน.ปผ. ฝกย. 12 20

8 น.ส.กิตติกา ตัณฑเกษม หน.ภษ. ฝชง. 8 19

9 น.ส.ชัชสุดา อนนตพันธ์ หน.อาวุโส ตจ.1 ฝชง. 11 19

10 นางนลินพร ไชยรัชต์ หน.บช. ฝชง. 10 18

11 น.ส.นิรมล บุญทองคง หน.บธ. ฝธส. 16 17

12 น.ส.ศิริพร ก่ิงทอง หน.พธ. ฝธส. 8 19

13 น.ส.ดวงรัตน์ เงาจินตรักษ์ หน.ผก.3 ฝบก. 13 19

14 นายวิทยา พันธุ์มงคล หน.อาวุโส บก.2-1 ฝบก. 12 17

15 นายกฤต สว่างฤทธิ์ หน.สร. ฝบท. 9 19

16 นายชนะชัย ช่องสว่าง หน.อาวุโส ยน. ฝบท. 10 16

17 นายณัฐภัทร์ิ อุณหคงคา หน.ดร.1 ฝปก. 15 18

18 นายสุพพัต พิพัฒนกุล หน.มบ. ฝปก. 11 20

19 นางระวีวรรณ พงศ์ศุภสมิทธิ์ หน.วร. ฝฟค. 15 19

20 นายยุทธศักดิ์ ชื่นใจ หน.คก. ฝฟค. 15 20

21 นายเอกชัย บุญมาลีตระกูล หน.บร. ฝฟค. 13 19

22 จ.ส.ต.นิกุล พรมศิริ หน.กภ.2 ฝรภ. 13 16

23 จ.ส.ต.วิทาน ศรีคํามี หน.กภ.1 ฝรภ. 16 18

24 นายโกญจนาท ญาณประสาท หน.อาวุโส รภ.4 ฝรภ. 9 18

25 ร.ต.อ.เสนาะ ชุ่มชื่น หน.กภ.3 ฝรภ. 16 17

26 นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี หน.วผ. ฝวช. 17 16

27 น.ส.สิริพร อุษสาธิต หน.ขอ.1 ฝวส. 12 16

28 นายศิกานต์ ประถมบูรณ์ หน.ปค. ศทส. 12 19

29 น.ส.อิสรีย์ ประกอบสินนุกูล หน.ตร. สตส. 16 19

30 นายบารมินทร์ เจริญพานิช หน.ตท.1 สตส. 15 19

31 นางกนกกาญจน์ เกศะรักษ์ หน.กน. สผว. 13 20

32 นางจันทนา ตระการ หน.อาวุโส สบ. สผว. 10 18

33 นายวิภาช ดิลกวิลาศ หน.อาวุโส รท. สผว.

คะแนนเฉลี่ย 12.09 18.16

ไม่ได้เข้าอบรม

ประเมินผลการเรียนรู้

หลักสูตร การพัฒนาระดับหัวหน้าแผนก (Supervisor Development Program : SDP) รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2555  

ณ Chateau de Khaoyai

เต็ม 20 คะแนน
ที่ ช่ือ-นามสกุล ตําแหน่ง สังกัด
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5) กลุ่มเป้าห
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3. สื่อสาร
4. ติดตาม
5. ติดตาม
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2) ความหมา

3) ข้อดี / ข้อ

ความสามารถใ

จกัแก้ไขปัญหา

าได้บ่อย 
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2) ความหมา
3) ข้อดี / ข้อ
 

ระหยัดเวลา  

ม่แบบสามารถ
ต้องเสียเวลาส
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ินผลเป็นระย

หมาย 
นใหม่ที่มีควา
แม่แบบ กับ C

แม่แบ

ดล       เที่ยง

า         เจรญิ

ติกา     ตัณฑเ
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นนอกสถานที
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ใช้ในการ
 

เครื่อง
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2) การป

Fun
 

หัวหน้างานปร
มาณ 3 ตัว เพื
assroom Tr

ตอนที ่5 : กา
การพูดคุยแ
 Competen
ดที่เป็นจุดแข
ชี้แจงให้พนัก
ธิภาพการทําง
ในการพูดคุย
เพื่อให้สามา
มารถที่เป็นจุ
“กงล้อ 4 ทศิ
การฝึกปฏิบั

ษณะนิสัยของ
ั้นตอนในการ

1) วิเครา
2) สมาชิ

ประเภ

 

ารจัดทําแผน
จะต้องประเมิ
นช่วงเดือนก

ะเมิน Comp
ประเมินพนักง
 Manageria
ประเมินพนักงา
ctional Com
 
ระเมินผู้ใต้บังคั
พื่อจัดทําแผน
raining 

ารพูดคุยแผน
ผนการพัฒน
ncy โดยมีวัต
ข็ง และความ
กงานทราบถึง
งานของตนให
ยกับพนักงาน
ารถพูดโน้ม
จุดอ่อนให้มีป
ศ” มาประยุก
บัติการเรียนรู้
งสัตว์ซึ่งเป็นตั
รทํากิจกรรม 
ะห์ตัวเอง ตา
กในกลุ่มวิเค

ภท  

รายงานหลักสู

นพัฒนาบุคล
มิน Compet
รกฎาคม  ขอ

etency Gap
งานระดับบริห
l Compete
านระดับปฏิบั
mpetency 

คับบัญชาแล้ว 
นพัฒนาบุคล

นการพัฒนา
นากับพนักงา
ตถุประสงค์เพื
มสามารถเรื่อ
งแนวทางการ
ห้ดีย่ิงขึ้น 
นนั้น หัวหน้า
น้าวให้พนัก

ประสิทธิภาพม
กต์ใช้ได้ 
รู้ลักษณะนิสั
ตัวแทนของก
 ดังนี้ 
ามคุณลักษณ
คราะห์เพื่อน

สูตร การพัฒนาระ

ลากรรายบุคค
tency Ga
องทุกปี 

p แบ่งออกเป็
หาร : ปัจจัยท
ency  
บัติการ : ปัจจั
 และ Techn

 จะต้องเลือก 
ากรรายบุคค

ากับพนักงาน
านเป็นขั้นตอ
พื่อให้พนักงา
องใดเป็นจุดอ
รพัฒนาความ

งานจําเป็นต้
กงานมีควา
มากย่ิงขึ้น ซึ่ง

สัยของคน จ
การแบ่งคนแ

ณะของสัตว์แต
นแต่ละคนภ

ดับหัวหน้าแผนก 

คล 
ap และนําผล

ป็น 2 ระดับ 
ที่ใช้ในการปร

ัยที่ใช้ในการป
nical Compe

 Competenc
คล โดยเน้นก

น 
อนในการสื่อ
านเกิดความเ
อ่อนหรือข้อที
มสามารถของ

้องเรียนรู้ลัก
มเห็นสอดค
งการเรียนรู้ลั

ากแนวคิด “
ต่ละประเภท

ต่ละประเภท 
ภายในกลุ่ม 

 (Supervisor Dev

ลการประเมิน

ดังนี้ 
ระเมิน ได้แก่ C

ประเมิน ได้แก่
etency  

cy ที่มีคะแนน
ารใช้เคร่ืองมื

อสารให้พนัก
ข้าใจว่า ควา
ที่ต้องพัฒนาใ
งพนักงานเพื่อ

ษณะนิสัยขอ
คล้องและย
ลักษณะนิสัยข

“กงล้อ4 ทิศ
ท ได้แก่ หนู 

 
 ตามคุณลัก

velopment Prog

นมาจัดทําแผ

Core Com

ก่ Core Com

นติดลบ (A น้อ
มือการพัฒนา

กงานทราบถึ
ามสามารถข
ให้ดีขึ้น นอก
อให้พนักงาน

องผู้ใต้บังคับบ
อมรับในกา
ของคนนั้น สา

ศ” จากการพ
  หมี  เหย่ียว

ษณะของสัต
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ผนพัฒนา

petency 

petency 

อยกว่า E) 
าประเภท 

ถึงผลการ
องตนเอง
กจากนี้ยัง
นปรับปรุง

บัญชาแต่
ารพัฒนา
ามารถนํา

พิจารณา
ว  กระทิง 

ตว์แต่ละ



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

หมี 
เน้นร
ถนัด

เหย่ีย
รักเพื
ไม่ให

3) สมาชิ
ประเภ

4) ให้สรุป
5) ให้พิจา

ผู้ใต้บัง

 

 
 
 
 

 เป็นตัวแทนข
รายละเอียด เ
ด ไม่ชัดเจน ไม

ยว  เป็นตัวแท
พ่ือน เรียนรู้โด
ห้ทําตามต้องก

 

กแต่ละกลุ่มวิ
ภท 
ปว่า แต่ละคน
ารณาว่าถ้าเร
งคับบัญชาทีมี่

 
 
 
 
 

หนู  เป็นตั
ชอบเป็นทีม
กลัวที่จะไม

ของคนนิสยัรอ
เรียนได้ดีในสิง่
ม่คุ้นเคย 

เหย่ียว
ชอบกา
ถ้าต้อง

ทนของคนนิสั
ดยการทําไปก่
การ 

รายงานหลักสู

วิเคราะห์เพื่อ

นมีบุคลิกที่สอ
รามีคุณลักษณ
มีคุณลักษณะ

คุณลักษณะ

ตัวแทนของคน
ม เป็นนักคุยแ
ม่ได้เป็นที่รักข

อบคอบ ไม่ชอ
งที่ชอบ เป็นนั

ว  เป็นตัวแทน
ารเปลี่ยนแปล
งลงไปทําเอง แ

สยัเน้นเป้าหมา
อน มักไม่ค่อย

สูตร การพัฒนาระ

อนต่างกลุ่มเ

อดคล้องกับค
ณะของสัตว์ป
ะของสัตว์ประ

ะของสัตว์แต

นนิสยัชอบเข้า
แต่เต็มไปด้วย
องใคร ๆ  

อบการเปลี่ยน
นักคิด จะด้ือถ้

นของคนนิสัยคิ
ลง รู้เยอะ แต่ไ
 และถ้าสั่งใครไ

าย กัด ไม่ปลอ่
ยฟังใคร เป็นน

ดับหัวหน้าแผนก 

เป็นรายบุคค

คุณลักษณะข
ประเภทใดปร
ะเภทต่าง ๆ 

ต่ละประเภท 

สังคม ตามใจ
ความกลัว จะ

นแปลง ทําตาม
ถ้าทําในสิ่งที่ไม

คิดกว้าง อ่าน
ไม่ค่อยลงมือท
ไม่ได้จะหงุดห

อย ไม่ย่อท้อต
นักทํา จะด้ือถ้

 (Supervisor Dev

ล ตามคุณลั

องสัตว์ประเภ
ระเภทหน่ึงแ
 จะต้องมีวิธีก

 

จเพ่ือน ยอมเพื
ะด้ือถ้าให้ทําใน

มขั้นตอน 
มช่อบ   ไม่

มาก ชอบของ
ทํา เป็นนักครี
หงิด ไม่ชอบอ

ต่ออุปสรรค 
ถ้าโดนห้าม

velopment Prog

ักษณะของสั

ภทใด 
แล้ว เม่ือต้องพ
การพูดคุยอย่า

พ่ือน ชอบเรียน
นสิ่งที่กลวั แล

งใหม่ คิดนอก
รีเอทไอเดียให
ยู่ที่ไหนนาน ๆ
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สัตว์แต่ละ

พูดคุยกับ
างไร  

นรู้ 
ละ

กกรอบ 
ม่ จะด้ือ

 ๆ  



 

 

การสนท

• 

• 

 
ปิ

เป้าหมาย
พนักงานใ
 

ทนาในการจัด

ลักษณะข
- เป็นบทส
- เน้นการ
ในการป

- ใช้คําพดู
- มีวัตถุปร
- หัวหน้าง
  เข้าใจที่

ขั้นตอนข
1. สร้างค

ให้เกิด
ปฏิบัติ

2. แจ้งวัต
และพ

3. แจ้งผล
ความส
ความส
หัวหน้

4. แจ้งแ
รายบุค
การพัฒ
พัฒนา

ปิดการสนทน
ยร่วมกัน  แล
ในเร่ืองการพั

 

ดทําแผนพัฒ

ของบทสนทน
สนทนาที่เนน้
รชี้แจง เสนอ
ปฏิบัติงาน 
ดหรือบทสนท
ระสงค์เพื่อให
งานและผู้ใตบ้
ตรงกัน 

อง IDP Dial
ความคุ้นเคย 
ดความรู้สึกผ่
ตติามแผนการ
ตถุประสงค์ 
ร้อมที่จะเปดิ
ลการประเมิ
สามารถของ
สามารถที่เป็

นา้  
ผนพัฒนาบุ
คคลที่ทําให้กั
ฒนา (Traini
าความสามาร

นา – เป็นกา
ละเปิดโอกาส
ัฒนาตามแผน

 

รายงานหลักสู

ฒนาบุคลากร

นา IDP 
นการพูดคุยใน
อแนะ และให้

ทนาที่สร้างสร
ห้เกิดสถานกา
บังคับบัญชาจ

ogue 
 – เป็นการส
ผ่อนคลาย แส
รพัฒนาที่ผู้บั
 – หัวหน้าง
ดใจรับฟังคําถ
น – ผู้บังคับ
งพนักงาน (C
ปนจุดอ่อน จุ

คลากรราย
กับพนักงานแ
ing และ N
รถเร่ืองนั้น ๆ

รปิดการสนท
สให้พนักงานซ
นพัฒนาบุคลา
 

สูตร การพัฒนาระ

รรายบุคคล  

นเร่ืองการพฒั
ห้คําปรึกษาแ

รรค์ (Creativ
ารณ์ที่เรียกว่
จะต้องยอมรั

สร้างบรรยาก
สดงความเป็
ังคับบัญชาจั
งานแจ้งเป้าห
ถามหรือข้อสง
บบัญชาจะต้อ
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ุดแข็ง และค

บุคคล –ผู้บั
แต่ละคน ประ
on Trainin
  

ทนาเร่ืองแผน
ซักถามในปร
ากรที่กําหนดขึ

ดับหัวหน้าแผนก 

 

ฒนาบุคลากร
แนะนําในการ

ve Dialogue
า Win-Win 
รับฟังซึ่งกันแล

กาศระหว่างหั
ปนกันเอง ซึ่ง
ัดทําขึ้น 
หมายหรือวัต
งสัยจากพนัก
องทําหน้าที่ใ
cy Gap) 
ความสามาร

บังคับบัญชาจ
ะกอบด้วย จุ
ng) และระ

นพัฒนาบุคลา
ะเด็นที่สงสัย
ขึ้นด้วย 

 (Supervisor Dev

ร  
รพัฒนาประสิ

e) ไม่ใช้คําที่
 Situation  
ละกัน พูดคุย

หัวหน้างานกั
งนาไปสู่การเ

ตถุประสงค์ใน
กงาน 
นการแจ้งผล
 ซึ่งผลประเมิ
ถที่เป็นไปตา

จะต้องแจ้ง
ดอ่อนที่ต้องพ

ะยะเวลาเริ่มต

ากรรายบุคค
ย รวมถึงการต

velopment Prog

สิทธิภาพ ปร

ตําหนิติเตียน
 
ยเพื่อให้เกิดค

ับผู้ใต้บังคับบ
เปิดใจยอมรั

นการพูดคุยใ

ลการประเมิน
มินจะประกอ
ามความคาด

แผนพัฒนาบ
พัฒนาก่อน 
ต้นและสิ้นสุด

คล โดยการต
ตอบข้อซักถาม
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ระสิทธิผล  

น 

ความ 

บัญชาทํา
ับฟังและ

ให้ชัดเจน 

นช่องว่าง
อบไปด้วย
ดหวังของ

บุคลากร
 เคร่ืองมือ
ดของการ

ตกลง
มของ



 

 

5.6 ข้ันต

พฤติกรร

2
 

ตอนที่ 6 : กา
เป็นการประ
รมการทํางาน
1. การติดตา
2. การติดตา

 

ารติดตามแล
ะเมินความสา
นของพนักงาน
ามผู้บังคับบัญ
ามการพัฒนา

 

รายงานหลักสู

ละประเมินผ
ามารถ ของพ
น อย่างไรก็ต
ญชาในการปฏิ
าความสามาร
 

สูตร การพัฒนาระ

ลการพัฒนา
พนักงานภาย
ตาม การติดต
ฏิบัติตามแผน
รถของผู้ใต้บัง

ดับหัวหน้าแผนก 

าพนักงาน 
ยหลังจากที่ 
ามและประเ
น IDP 
งคับบัญชาที่ป

 (Supervisor Dev

 ได้รับการพัฒ
มินผล แบ่งไ

ปรับปรุง 

velopment Prog

ฒนาแล้ว โด
ด้ ดังนี้ 
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ดยวัดจาก



 

 

ส่วนที่ 6
พ้ืนที่บริ
แนวคิดท
 
แนวทาง
ตระหนัก
แปรปรว
 
การเกษ
พอเพียง
 

• 

เกษตรกร
2

ได้อย่างเ
3

 
 
 
ปลูกพืชใ
 
สําหรับค
 
เพื่อใช้เป็
 
 
 
คือให้เกษ

6 ข้อมูลการศึ
เวณวัดมงคล
ทฤษฎีใหม่ ต
เม่ือปี พ.ศ. 2
งในการทําก
กถึงปัญหาที่
วนของสภาพแ
“ทฤษฎีใหม่
ตรในท่ีดินขน
ที่เกษตรกรส

แนวคิดทฤษ
1. มีการบริ
รซึ่งไม่เคยมีใ
2. มีการคํา
เหมาะสมตลอ
3. มีการวา

3.1 ทฤษ
แบ่งพื้น
พื้นที่ส่ว

ในฤดูแล้ง ตล
พื้นที่ส่ว

ครอบครัวให้เ
พื้นที่ส่ว

ป็นอาหารประ
พื้นที่ส่ว
3.2 ทฤษ
เม่ือเกษ

ษตรกรรวมพ

 

ศกึษาดูงานค
ลชัยพัฒนาอั
ตามหลักปรัช
2536 พระบ
การเกษตรที่
เกษตรกรมีที
แวดล้อมรวม
ม่” ตามแนวพ
นาดเล็กให้เกิ
สามารถเลี้ยงต

ษฎีใหม่ 
ริหารและจัด
ใครคิดมาก่อน
านวณโดยใชห้
อดปี 
างแผนที่สมบู
ษฎีใหม่ ขั้นที
ที่ออกเป็น 4
วนที่หนึ่ง ประ
ลอดจนการเลี
วนที่สอง ปร
พียงพอตลอด

วนที่สาม ประ
ะจําวัน หากเ
วนที่สี่ ประมา
ษฎีใหม่ ขั้นที
ษตรกรเข้าใจใ
พลังกันในรูปก

รายงานหลักสู

ความรู้เกี่ยวกั
อันเนื่องมาจา
ชญาเศรษฐกิ
าทสมเด็จพร
เน้นในเร่ือง
ที่ดินในจํานว
มทั้งไม่มีหลักเ
พระราชดําริ
กิดประโยชน์
ตัวเองได้ 

ดแบ่งที่ดินแป
น 
หลักวิชาการ

รณ์แบบสําห
ที่ 1 : การจัดส
4 ส่วน ตามอตั
ะมาณร้อยละ
ลี้ยงสัตว์น้ําแล
ระมาณร้อยล
ดปี เพื่อตัดค่
ะมาณร้อยละ
เหลือบริโภคก
าณร้อยละ 10
ที่ 2 : รวมพลั
ในหลักการแ
กลุ่มหรือสหก

สูตร การพัฒนาระ

กบัหลักปรัชญ
ากพระราชดํ
กจิพอเพียง 
ระเจ้าอยู่หัวไ
การจัดการที
วนจํากัด มีค
เกณฑ์ใดๆ ใน
ริเป็นแนวทา
น์สูงสุดและห

ปลงเล็กออก

เก่ียวกับปริม

หรับเกษตรกร
สรรพื้นที่อยู่อ
ตราส่วน 30 
ะ 30 ให้ขุดส
ละพืชน้ําต่าง
ละ 30 ให้ปล
าใช้จ่ายและพ

ะ 30 ให้ปลูกไ
ก็นําไปจําหน่
0 เป็นที่อยู่อา
ัง ร่วมแรง ร่ว
และได้ปฏิบัติ
กรณ์ ร่วมแรง

ดับหัวหน้าแผนก 

ญาเศรษฐกิจ
ดําริ 

ได้พระราชทา
ที่ดินและน้ํา
ความเสี่ยงสูง
นการปลูกพชื
างหนึ่งในการ
หลักการที่สํา

เป็นสัดส่วนท

มาณน้ําที่จะกั

รรายย่อย โดย
อาศัยและทํา
 : 30 : 30 : 
สระเพื่อเก็บก
ๆ  
ลูกข้าวในฤดู
พึ่งตนเองได้ 
ไม้ผล ไม้ยืนต้
นา่ย 
าศัยเลี้ยงสัตว
วมใจ 
ติในที่ดินของ
งร่วมใจกันดํา

 (Supervisor Dev

จพอเพียง ณ

านแนวคิด “
ให้เกิดประโ

งต่อความเสีย
ชและส่วนใหญ
รบริหารจัดก
คัญ คือ เป็น

ที่ชัดเจน เพื่อ

กักเก็บให้พอเ

ยมี 3 ขั้นตอน
กิน 

 10 ซึ่งหมายถึ
กักน้ําฝนในฤ

ดูฝนเพื่อใช้เ
 
ตน้ พืชผัก พืช

ว์ ถนน และโ

ตนจนได้ผลแ
าเนินการในด้

velopment Prog

ณ โครงการพั

ทฤษฎีใหม่”
โยชน์สูงสุด 
ยหายที่เกิดจ
ญ่ปลูกพืชชนิ
การที่ดินและ
นระบบเศรษฐ

อประโยชน์สู

เพียงต่อการเ

น 

ถึง 
ฤดูฝนและใช้

ป็นอาหารป

ชไร่ พืชสมุนไ

โรงเรือนอื่นๆ

แล้ว ก็ต้องเริ
ดา้นต่างๆ ดังน

gram : SDP) 
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ัฒนา

 เพื่อเป็น
 ด้วยทรง
จากความ
นดเดียว 
ะน้ํา เพื่อ
ฐกิจแบบ

สูงสุดของ

เพาะปลูก

้เสริมการ

ประจําวัน

ไพร ฯลฯ 

 

ร่ิมขั้นที่ 2 
นี้ 



 

 

 
ปุ๋ย การจ
 
รวบรวม
 
ที่พอเพยี
 
ไว้กู้ยืมเพื
 
เยาวชนข
 
 
 
3 คือ ติด
ในการลง
 
ที่ประหยั
 
5 ไร่ จะท
 
ดังนั้นจึง
ตลอดทั้ง
เพาะปลู
จะต้องมี
 
พอที่จะส
 
คํานวณแ
ถือครอง
กล่าวคือ

การผลิต
จัดหาน้ํา และ

การตล
ข้าว เคร่ืองสี

การเป็น
ยง 

สวัสดิกา
พื่อประโยชน์ใ

การศึกษ
ของชุมชนเอง

สังคมแล
3.3 ทฤษ
เม่ือดําเนิ

ดต่อประสาน
งทุนและพัฒ

3.3.1 เป็
ยัด ทั้งนี้ชุมชน

3.3.2 ข้
ทําให้มีข้าวกิ

3.3.3 ต้
งจําเป็นต้องก
งปี ทั้งนี้ได้พ
ลูกพืช 1 ไร่ โ
น้ํา 10,000 

ส
สํารองไว้ใช้ใน

3.3.4 ก
และคํานึงจา
น้อยกว่านี้ห ื
 ร้อยละ 

 

ต เกษตรกรจ
ะอื่นๆ เพื่อกา
าด รวมกันข

สข้าว ตลอดจ
นอยู่ มีปัจจัยพ

าร แต่ละชุมช
ในกิจกรรมต่
ษา ชุมชนคว
ง 
ละศาสนา ชุมช
ษฎีใหม่ ขั้นที
นนิการผ่านพ้
นงาน เพื่อจัด
นาคุณภาพชี
ป็นระบบการ
นต้องมีความ
้าวเป็นปัจจัย
นตลอดปี โด
้องมีน้ําเพื่อก
กันที่ดินส่วน
พระราชทาน
 โดยประมาณ
 ลูกบาศก์เมต
สระน้ํา 3 ไร่ 
นฤดูแล้ง 
การจัดแบ่งแป
กอัตราถือคร
รือมากกว่านี้
 30 ส่วนแรก

รายงานหลักสู

จะต้องร่วมมือ
ารเพาะปลูก 
ขายผลผลิตใ
นรวมกันขาย
พื้นฐาน ในก

ชนควรมีสวัส
างๆ 
รมีบทบาทใน

ชนควรเป็นทีร่
ที่ 3 : ติดต่อป
พ้นขั้นที่ 2 แล้
ดหาทุนหรือแ
ชวีิต โดยมีหลั
รผลิตแบบเศ
มสามัคคีร่วมมื
ยหลักที่ทุกครั
ดยไม่ต้องซื้อห
การเพาะปลกู
หนึ่งไว้ขุดสร

นพระราชดํา
ณ ดังนั้น เม่ือ
ตรต่อปี 
 ลึก 4 เมตร 

ปลงที่ดินเพื่อ
รองที่ดินถัวเฉ
นี้ก็สามารถใช้
 ขุดสระน้ํา 

สูตร การพัฒนาระ

อในการผลิต
 
ให้ได้ประโย
ยผลผลิตให้ได
ารดํารงชีวิต 

สดิการและบริ

นการส่งเสริม

รวมในการพัฒ
ประสานงาน 
ลว้เกษตรกรห
แหล่งเงิน เช่น
ักการและแน
รษฐกิจพอเพี
มือร่วมใจในก
รัวเรือนจะต้อ
หาในราคาแพ
กสํารองไว้ใชใ้
ระน้ํา โดยมีห
าริเป็นแนวท
อทํานา 5 ไร

 จุประมาณ 

อให้เกิดประโ
ฉลี่ยครัวเรือน
ช้อัตราส่วน 3
 

ดับหัวหน้าแผนก 

 โดยเร่ิมต้นตั

ชน์สูงสุด เช
ด้ราคาดีและล
 เช่น อาหาร

ริการที่จําเป็น

มการศึกษา 

ฒนาสังคมและ
 
หรือกลุ่มเกษ
น ธนาคาร ห
นวทางสําคัญ
พียง ที่เกษตร
การช่วยเหลือ
องบริโภค โด
พง 
ในฤดูแล้ง หรื
หลักการว่าต้
างว่าต้องมีน

ร่ ทําพืชไร่หรื

 19,000 ลูก

โยชน์สูงสุด พ
นละ 15 ไร่ อ
30 : 30 : 

 (Supervisor Dev

ตั้งแต่ขั้นเตรีย

ช่น เตรียมลา
ลดค่าใช้จ่ายล
การกินต่างๆ

น เช่น สถานีอ

 เช่น มีกองทุ

ะจิตใจ โดยมีศ

ตรกรควรพัฒ
หรือบริษัท ห้
 ดังนี้ 
รกรสามารถเ
อซึ่งกันและกั
ยประมาณว่

รือระยะฝนทิ้
ต้องมีน้ําเพียง
น้ํา 1,000 ลู
รือไม้ผลอีก 

บาศก์เมตรเ

 พระบาทสมเ
 อย่างไรก็ตาม
 30 : 10 

velopment Prog

ยมดิน การห

านตากข้าว 
ลงด้วย 
ๆ กะปิ น้ําปล

อนามัย หรือ

นเพื่อการศึก

ศาสนาเป็นที่ยึ

ฒนาก้าวหน้า
างร้านเอกชน

เลี้ยงตัวเองได้
ัน 
าครอบครัวห

้งช่วงได้อย่าง
งพอที่จะเพา
ลูกบาศก์เมต
 5 ไร่ รวมเป็

ป็นปริมาณน

เด็จพระเจ้าอ
มหากเกษตรก
 เป็นเกณฑ์ป

gram : SDP) 
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าพันธุ์พืช 

 จัดหายุ้ง

ลา เสื้อผ้า

มีกองทุน

กษาให้แก่

ดเหนี่ยว 

าไปสู่ขั้นที่ 
น มาช่วย

ด้ในระดับ

หนึ่งทํานา 

งพอเพียง 
าะปลูกได้
ตรต่อการ
ปน 10 ไร่ 

น้ําที่เพียง

อยู่หัวทรง
กรมีพื้นที่
ปรับใช้ได ้



 

 

 
 
 
โรงเรือน
 
ประโยช

1. ป
2. ใ
3. ใ
4. ใ

ช
 
 

ร้อยละ 
ร้อยละ 
ร้อยล 1

 โรงเพาะเห็ด

น์ของทฤษฎี
ประชาชนพอ
ในหน้าแล้งส
ในปีที่ฝนตกม
ในกรณีเกิดอ
ช่วยเหลือมา

 

 30 ส่วนที่สอ
 30 ส่วนที่สา
0 สุดท้าย เป็
ด คอกสัตว์ ไ

ฎีใหม่ 
ออยู่พอกินสม
สามารถเอาน้ํา
มากตามฤดูก
อุทกภัยสามา
กเกินไป 

รายงานหลักสู

อง ทํานา 
าม ปลูกพืชไร
นที่อยู่อาศัยแ
ไม้ดอกไม้ประ

มควรแก่อัตภ
าที่เก็บไว้ในส
กาลโดยมีน้ําดี
ารถที่จะพื้นต

สูตร การพัฒนาระ

ร่ พืชสวน ไม้
และอื่นๆ เช่น
ะดับ พืชสวน

ภาพในระดับที
สระมาปลูกพื
ดตีลอดปี ทฤ
ตัวและช่วยตั

ดับหัวหน้าแผนก 

้ผล 
น ทางเดิน คัน
นครัวหลังบ้าน

ที่ประหยัด ไม
ชผักต่างๆ ที่
ษฎีใหม่นี้สาม
ตัวเองได้ในร

 (Supervisor Dev

นดิน กองฟาง 
น เป็นต้น 

ม่อดอยากแล
ี่ใช้น้ําน้อยได้
มารถสร้างรา
ะดับหนึ่ง โด

velopment Prog

 ลานตาก กอ

ละเลี้ยงตัวเอง
ด ้
ายได้ให้รํ่ารวย
ดยทางราชกา

gram : SDP) 
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องปุ๋ยหมัก 

งได ้

ยขึ้นได้ 
ารไม่ต้อง



 

 

ส่วนที่ 7
7.1 ภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักสูต

 

7 ภาพบรรยา
พบรรยากาศ

ตร การพัฒน

 

ากาศการฝึก
การฝึกอบรม

นาระดับหัวห

ระ
 

รายงานหลักสู

กอบรม 
ม รุ่นที่ 1 

หน้าแผนก (S
ณ ช

ะหว่างวันที่ 1
 

สูตร การพัฒนาระ

Supervisor 
ชาโตเดอ เขา
10 – 11 พฤ

ดับหัวหน้าแผนก 

 Developm
าใหญ่ 
ฤษภาคม 25

 (Supervisor Dev

ment Progr

55 

velopment Prog

ram : SDP)
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 รุ่นที่ 1 



 

 

• ว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดร
วิท

วันที่ 1 ของ

ร.อาภรณ์  ภู่วิ
ทยากรบรรยาย

 

การฝึกอบรม

 

วิทยพันธ์ุ 
ย 

รายงานหลักสู

ม 

 

สูตร การพัฒนาระดับหัวหน้าแผนก 

น
ก

 (Supervisor Dev

.ส.สุพาณี  สอ
ล่าวเปิดการฝึ

velopment Prog

อนซื่อ หน.พบ
ฝกอบรม 

gram : SDP) 
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บ. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•   

 รายงานหลักสู

 

สูตร การพัฒนาระดับหัวหน้าแผนก  (Supervisor Dev

กิจกรรม W
เครื่องมือก
ไม่ใช่การฝึก
ห้องเรียน 

velopment Prog

Workshop

ารพัฒนาที่
กอบรมใน

 

gram : SDP) 
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• ว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 2 ของ

 

การฝึกอบรม

รายงานหลักสู

ม รุ่นที่ 1 

สูตร การพัฒนาระดับหัวหน้าแผนก 

 

 (Supervisor Dev

กิจกรรมวิ
ลักษณะนิ
กงล้อ 4 ทิ

velopment Prog

วิเคราะห์
นิสัย ตามแนว
ทศิ 

gram : SDP) 
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คิด 



 

 

การศึกษ
พระราช
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ษาดูงานเศรษ
ชดําริ รุ่นที่ 1

 

ษฐกิจพอเพีย
 

รายงานหลักสู

ยง ณ โครงก

สูตร การพัฒนาระ

ารพัฒนาพื้น

ดับหัวหน้าแผนก 

นที่บริเวณวัด

นา
บร

 (Supervisor Dev

ดมงคลชัยพัฒ

ายอํานาจ  ขําม
รรยายแนวคิดเศ

velopment Prog

ฒนาอันเนื่อง

มาลัย วิทยากร
ศรษฐกิจพอเพีย

gram : SDP) 
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งมาจาก

ยง 



 

 

7.2 ภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักสูต

 

พบรรยากาศ

ตร การพัฒน

 

การฝึกอบรม

นาระดับหัวห

ระ
 

รายงานหลักสู

ม รุ่นที่ 2 

หน้าแผนก (S
ณ ช

ะหว่างวันที่ 1
 

สูตร การพัฒนาระ

Supervisor 
ชาโตเดอ เขา
17 – 18 พฤ

ดับหัวหน้าแผนก 

 Developm
าใหญ่ 
ฤษภาคม 25

 (Supervisor Dev

ment Progr

55 

velopment Prog

ram : SDP)

gram : SDP) 

56 

 รุ่นที่ 2 
 



 

 

• ว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 1 ของ

 

การฝึกอบรม

 

รายงานหลักสู

ม รุ่นที่ 2 

 

สูตร การพัฒนาระดับหัวหน้าแผนก  (Supervisor Dev

นายสุทัศน์
กล่าวเปิดก

velopment Prog

น์  สขิเรศ ผอ.
การฝึกอบรม 

ดร.อาภรณ์ 
วิทยากรบรร

gram : SDP) 
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กพร. 
 

  ภู่วิทยพันธ์ุ 
รยาย 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รายงานหลักสู

 

สูตร การพัฒนาระดับหัวหน้าแผนก  (Supervisor Dev

 

กิจกรรม Wo

เครื่องมือการ
ไม่ใช่การฝึกอ
ห้องเรียน 

velopment Prog

orkshop

รพัฒนาที่
อบรมใน

gram : SDP) 
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• ว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 2 ของ

 

การฝึกอบรม

รายงานหลักสู

ม รุ่นที่ 2 

สูตร การพัฒนาระดับหัวหน้าแผนก  (Supervisor Devvelopment Prog

กิจกรรมวิ
ลักษณะนิ
แนวคิด ก

gram : SDP) 
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วิเคราะห์
นิสัย ตาม
กงล้อ 4 ทิศ 



 

 

• ก
เนื่องมาจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น
บ

การศึกษาดงู
จากพระราช

นายอํานาจ  ขํา
บรรยายแนวคดิ

 

งานเศรษฐกิจ
ชดําริ รุ่นที่ 2

ามาลัย วิทยากร
ดเศรษฐกิจพอเพี

รายงานหลักสู

จพอเพียง ณ
2 

ร
พียง 

สูตร การพัฒนาระ

ณ โครงการพั

ดับหัวหน้าแผนก 

พัฒนาพื้นที่บ

 (Supervisor Dev

บริเวณวัดมงค

velopment Prog

คลชัยพัฒนา

 

gram : SDP) 
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าอัน



 

 

7.3 ภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักสูต

 

พบรรยากาศ

ตร การพัฒน

 

การฝึกอบรม

นาระดับหัวห

ระ
 

รายงานหลักสู

ม รุ่นที่ 3 

หน้าแผนก (S
ณ ช

ะหว่างวันที่ 2
 

สูตร การพัฒนาระ

Supervisor 
ชาโตเดอ เขา
24 - 25 พฤ

ดับหัวหน้าแผนก 

 Developm
าใหญ่ 
ฤษภาคม 255

 (Supervisor Dev

ment Progr

55 

velopment Prog

ram : SDP)

gram : SDP) 
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 รุ่นที่ 3 



 

 

• ว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 1 ของ

 

การฝึกอบรม

รายงานหลักสู

ม รุ่นที่ 3 

สูตร การพัฒนาระดับหัวหน้าแผนก  (Supervisor Dev

นายสุทัศน์  
กล่าวเปิดกา

ด
วิ

velopment Prog

 สขิเรศ ผอ.กพ
รฝึกอบรม 

ดร.อาภรณ์  ภู่
ทยากรบรรยา

gram : SDP) 
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พร. 

ภู่วิทยพันธ์ุ 
าย 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานหลักสูสูตร การพัฒนาระดับหัวหน้าแผนก 

กิ
เค
ไม
ห้

 (Supervisor Dev

กิจกรรม Work

ครื่องมือการพั
ม่ใช่การฝึกอบ
ห้องเรียน 

velopment Prog

kshop

พัฒนาที่
บรมใน

gram : SDP) 

63 



 

 

• ว
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