
 

แบบฟอร์มที่ 1  
 

แบบฟอร์มการวางแผนการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) 
 
เรื่อง  การจัดการข้อมูลส ารวจเบื้องต้น 
ส านัก  ส ารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา 
ส่วน  ส ารวจท าแผนที่ภาคพื้นดิน 
 
  

หัวข้อ 
จ านวน 
(ชั่วโมง) 

วัน/เวลา/สถานที่ วิทยากร 
กลุ่มเป้าหมาย 

(คน) 
 1.การจัดการข้อมูลงานระดับ 
 

45 นาท ี 27 พ.ย.2560 
10.0 – 10.45 น. 
ห้องประชุม สสธ. 

 
นายโสยิ่ง  แสนย่าง 

30  คน 
 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจริง 

61 คน 
 
 

2.การจัดการข้อมูลจากกล้อง 
Total Station 
 

45 นาท ี 27 พ.ย.2560 
10.45 – 11.30 น. 

ห้องประชุม สสธ. 

 
นายปรีชา  เสาร์เขียว 

3. การจัดการข้อมูลจาก RTK 
 

30 นาที 27 พ.ย.2560 
13.00 – 14.00 น. 

ห้องประชุม สสธ. 

 
นายโพธิ์ทอง  ศรีวงษา 

  
หมายเหตุ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
....................................................................................................................................................................... ......... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบฟอร์มที่ 3   
 

แบบรายงานผลการเรียนการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) 
เรื่อง  การจัดการข้อมูลส ารวจเบื้องต้น 

ส านัก  ส ารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา 
ส่วน  ส ารวจท าแผนที่ภาคพื้นดิน 

 
1. จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน) 
30 61 

 
2. ประเมินความรู้ ความเข้าใจ โดยการทดสอบก่อน-หลังการฝึกอบรม 

 ช่วงที่ 1  เวลา  10.00 – 11.30 น. 

อันดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
ผลสอบ 
Pretest 

ผลสอบ Post 
test 

1 นายณรงค์ศักดิ์  โสภาวรารัตน์ นายช่างส ารวจปฏิบัติงาน 8 8 

2 นายวิฑูรย์  ผลเพียร นายช่างส ารวจปฏิบัติงาน 6 7 

3 นายเจตนา  ไชยสิทธิ์ นายช่างส ารวจปฏิบัติงาน 5 9 

4 นายชาตรี  ชมเมือง นายช่างส ารวจปฏิบัติงาน 5 8 

5 นางสาวแหวน  เนาสุข นายช่างส ารวจ พร. 6 7 

6 นายบรรหาร  ไตรทุกร้าง นายช่างส ารวจ พร. 7 8 

7 นายรัฐวิศว์  โสภน นายช่างส ารวจ พร. 8 8 

8 นายพิชัยยุทธ  กาศบ ารุง นายช่างส ารวจ พร. 6 8 

9 นายพีรพัฒน์  อินกอง นายช่างส ารวจ พร. 5 8 

10 นายสุริยันต์  แสนโซ้ง นายช่างส ารวจ พร. 5 7 

11 นายกิตติศักดิ์  แสนย่าง นายช่างส ารวจ พร. 5 8 

12 นายระวี  จุลินทร นายช่างส ารวจช านาญงาน 4 8 

13 นายสถาพร  คงชาติ นายช่างส ารวจช านาญงาน 8 9 

14 นายเม็งราช  พิมพ์วันวงศ์ ช่างส ารวจ ช 3 5 9 

15 สท.แสนคม  รักษาชนม์ นายช่างส ารวจช านาญงาน 8 7 

16 นายจักรกฤษณ์  วิมลสิทธิ ์ นายช่างส ารวจช านาญงาน 4 8 

17 นายสมชาย  มาละดา นายช่างส ารวจช านาญงาน 5 7 

18 นายอ าเภอ  บุญประเสริฐ นายช่างส ารวจช านาญงาน 4 8 



 

อันดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
ผลสอบ 
Pretest 

ผลสอบ Post 
test 

19 นายอุดร  นันกลาง นายช่างส ารวจช านาญงาน 5 10 

20 นายประเสริฐ  สียางนอก นายช่างส ารวจช านาญงาน 5 8 

21 นายเกชา  กาญจนกาศ นายช่างส ารวจช านาญงาน 8 9 

22 นายทวีศักดิ์  กล่อมวงศ์  ช่างส ารวจ ช4 หน. 4 8 

23 นายอภิวัฒน์  ศรีภูธร นายช่างส ารวจช านาญงาน 5 8 

24 นายคนพงษ์  นวลมณีฐิติ นายช่างส ารวจ พร. 8 8 

25 นายบัณฑิต  กล้าหาญ นายช่างส ารวจช านาญงาน 5 7 

26 นายสุเทพ  กัณหารินทร์ ช่างส ารวจ ช4 หน. 6 7 

27 นายพาโชค  จรเจริญ ช่างส ารวจ ช4 หน. 6 8 

28 นายสัญชัย  โภคทรัพย์ นายช่างส ารวจช านาญงาน 7 7 

29 นายนที  เหงกระโทก นายช่างส ารวจช านาญงาน 7 7 

30 นายด ารงค์ฤทธิ์  สิทธิเดชา นายช่างส ารวจปฏิบัติงาน 7 8 

31 นางสาวอมรา  บาลาง นายช่างส ารวจ พร. 10 10 

32 นางสาวธนาพันธ์  บุ้งทอง นายช่างส ารวจ พร. 10 10 

33 นายนพรุจน์  เกาะม่วงหมู่ นายช่างส ารวจ พร. 7 9 

34 นายชัยภูมิ  จิตจ านงค์ ช่างส ารวจ ช4 หน. 10 10 

35 นายนิกร  อันทชัย นายช่างส ารวจ พร. 8 9 

36 นายถิฐวัฒน์  ภูวสินชัยนันท์ นายช่างส ารวจ พร. 7 9 

37 นายเอกพัฒน์  บัวเพชร นายช่างส ารวจ พร. 9 10 

38 นายนรากร  เกื้อจอก นายช่างส ารวจ พร. 8 10 

39 นายตุลา  วุ่นพ้วน นายช่างส ารวจ พร. 9 9 

40 นายอดุลย์  เกื้อเส้ง นายช่างส ารวจ พร. 7 10 

41 นายพัฒนา  ชมภูทิพย์ นายช่างส ารวจ พร. 10 10 

42 นายอรรคพล  เพชรใจดี นายช่างส ารวจ พร. 10 10 

43 นายทรงเกียรติ  พระลับรักษา นายช่างส ารวจ พร. 9 10 

44 นายพีรพัฒน์  สิงห์ขาม นายช่างส ารวจ พร. 7 9 

45 นายประภาส  อินทองแก้ว นายช่างส ารวจ พร. 9 9 



 

อันดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
ผลสอบ 
Pretest 

ผลสอบ Post 
test 

46 นายปิยะวัฒน์  หนูบัว นายช่างส ารวจ พร. 10 10 

47 นายวิเชียร  นนท์ตา นายช่างส ารวจช านาญงาน 9 10 

48 นายนพพร  นันทโกวัฒน์ ช่างส ารวจ ช4 หน. 8 9 

49 นายณรงค์ศักดิ์  จาตุรเกียรติ นายช่างส ารวจช านาญงาน 10 10 

50 นายชัชวาลย ์ ใจผ่อง ช่างส ารวจ ช3 10 10 

51 นายวันชัย  พูลสวัสดิ์  นายช่างส ารวจช านาญงาน 9 10 

52 นายธวัช  มาลี นายช่างส ารวจช านาญงาน 10 10 

53 นายยุทธศักดิ์  วงษ์เฉลิม ช่างส ารวจ ช4 หน. 9 9 

56 นายวัชระ  พงษ์รักไทย ช่างส ารวจ ช4 หน. 10 10 

58 นายอนันต์  ทองเพ็ง นายช่างส ารวจช านาญงาน 10 10 

59 นายธีรวัฒน์  ชนะภัย นายช่างส ารวจช านาญงาน 8 10 

60 นางสมปอง  วงษ์ชัย นายช่างส ารวจช านาญงาน 8 9 

61 นายประยูร  สายศรีโกศล นายช่างส ารวจอาวุโส 7 9 
 

 
3. ภาพประกอบการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School)  

 

 



 

 
 
 

 
 

 


