
 

สถิติการดําเนินโครงการฝกอบรมผานสื่อการเรียนการสอนระบบ LDD e-Training 
หลักสูตร “การจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดิน” 

 

LDD e -Training 
รุนท่ี / ปงบประมาณ 

    รวม 4 รุน  
1 / 2559 2 / 2560 3 / 2560 4 / 2560 

 

จํานวนผูเขาอบรม 
 

30 30 31 29 120  คน 

จํานวนผูสอบผานตามเกณฑ 
(ไดรับประกาศนียบัตร) 

24 29 31 29 113  คน 

ชุดวิชาท่ี 1 
  
  

Pretest(%) 55.48 47.71 45.00 48.28 49.12 
Post test(%) 85.11 83.33 86.02 91.95 86.60 
สวนตาง 29.63 35.62 41.02 43.67 37.49 

ชุดวิชาท่ี 2 Pretest(%) 63.10 58.28 61.79 61.38 61.14 
  Post test(%) 86.67 84.73 83.87 88.28 85.89 
  สวนตาง 23.57 26.45 22.08 26.90 24.75 
ชุดวิชาท่ี 3 Pretest(%) 6.99 6.97 7.03 6.32 6.83 
  Post test(%) 93.33 89.78 87.10 92.41 90.66 
  สวนตาง 86.34 82.81 80.07 86.09 83.83 
ชุดวิชาท่ี 4 Pretest(%) 7.63 7.54 7.36 6.76 7.32 
  Post test(%) 87.95 89.78 88.17 87.82 88.43 
  สวนตาง 80.32 82.24 80.81 81.06 81.11 
เฉลี่ย Pretest(%) 33.30 30.13 30.30 30.69 31.10 
  Post test(%) 88.27 86.91 86.29 90.12 87.89 
  สวนตาง 54.97 56.78 56.00 59.43 56.79 

  

 กรมพัฒนาท่ีดิน ไดจัดโครงการฝกอบรมผานการเรียนการสอนระบบ LDD e-Training           

หลักสูตรการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาท่ีดิน โดยมีเปาหมายการจัดฝกอบรมรุนละ 30 คน  

ปจจุบันไดจัดฝกอบรมไปแลวรวม 4 รุน  เริ่มรุนท่ี 1 ในปงบประมาณ พ.ศ.2559  และรุนท่ี 2 – 4 ใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2560 รวมจํานวนผูเขารับการฝกอบรมท้ังสิ้น 120 ราย และไดรับประกาศนียบัตร                     

ผานการฝกอบรม 113 ราย  

 หลักสูตรการฝกอบรมมี 4 ชุดวิชา คือ ชุดวิชาท่ี 1 การวิเคราะหสภาพพ้ืนท่ีและปญหาในเขต

พัฒนาท่ีดิน ชุดวิชาท่ี  2 มาตรการอนุรักษดินและน้ําและการใชหญาแฝกเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา               

ชุดวิชาท่ี 3 มาตรการจัดการดินท่ีมีปญหาและการปรับปรุงบํารุงดิน  ชุดวิชาท่ี 4  การดําเนินงานจัดทําเขต

พัฒนาท่ีดินและสรางเครือขายชุมชนแบบมีสวนรวม : พ้ืนท่ีกรณีศึกษา    



  

LDD e -Training 
รุนท่ี / ปงบประมาณ 

    รวม 4 รุน  
1 / 2559 2 / 2560 3 / 2560 4 / 2560 

คะแนนสอบ 
ข้ันตอน 
สุดทายเฉลี่ย 
(100 คะแนน) 

ปรนัย (60) 46.13 45.10 45.90 43.70 45.21 

อัตนัย (40) 25.96 26.50 24.90 23.40 25.19 

รวม (100) 72.09 71.60 70.80 67.10 70.40 

   

 ชุดวิชาท่ีมีคะแนนหลังเรียน(Post test) เฉลี่ยสูงสุด คือ ชุดวิชาท่ี 3 มาตรการจัดการดินท่ีมี

ปญหาและการปรับปรุงบํารุงดิน (90.66 %)  และชุดวิชาท่ีมีคะแนนหลังเรียน(Post test) เฉลี่ยต่ําสุด คือ ชุด

วิชาท่ี 2 มาตรการอนุรักษดินและน้ําและการใชหญาแฝกเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา(85.89 %)    

 ผลคะแนนสอบข้ันตอนสุดทาย มีคะแนนเฉลี่ย 70.40 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน  

------------------------------------------------------------------------- 

  



      

รายช่ือผูไดรับประกาศนียบัตร ผานการฝกอบรมผานส่ือการเรียนการสอนระบบ LDD e-Training 
หลักสูตร "การจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาท่ีดิน" 

      

รุนท่ี 1  จํานวน   24  คน   

1 นางสาวถนอมขวัญ ทิพวงศ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 

2 นางสาวบุษณ ี วงศสมุทร นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 

3 นายสมเกียรต ิ  เหลืองเจริญทรัพย เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 

4 นายคํานวณ  บุญคุณ นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

5 นายรัฐ  เกาวนันทน นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 

6 นายอรรถพันธ  ศรีศุภโอฬาร นักสํารวจดินชํานาญการพิเศษ 

7 นางสาวกนกวรรณ  หาญสุขใจเจรญิ นักสํารวจดินชํานาญการ 

8 นายสุรเชษฐ  มณีรักษ เจาพนักงานการเกษตรอาวุโส 

9 นางสุกัญญา  ทวีกิจ นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

10 นางนิรชา  เจ็กช่ืน นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 

11 นายนิลภัทร  คงพวง นักสํารวจดินชํานาญการ 

12 นางสาวจันทรจิรา  มณีเย็น นักวิชาการเกษตร 

13 นายชาคริต  อินนะระ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 

14 นายกันตภณ  แกวดวง นักสํารวจดินปฏิบัติการ 

15 นางวันรัก  ปรางควัฒนากุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

16 นางสาวทิพยวรรณ  หลวงวงศ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

17 นายกิติกร  นาคะชัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

18 นางสาววัชรา  บัวพันธ นักสํารวจดินชํานาญการ 

19 นางสาวณัฐธิดา  เจริญศิลป เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 

20 นางสาวนันทพร  กอบธัญญกิจ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

21 นางสาวศิศิรกร  การกรณ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 

22 นางสิริมาน  หมอมนวล นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 

23 นางสาวเพ็ญศร ี ทองวิถี นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

24 นายอภิเชษฐ  ทองสง นักสํารวจดินปฏิบัติการ 

      
  



รุนท่ี 2  จํานวน   29  คน   

1 นางอโนชา  เทพสุภรณกุล นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

2 นางสาวสุมาล ี กลางสุข นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

3 นายวัชรชัย  สุวรรณ  วิศวกรโยธาปฏบัิติการ 

4 นางสาวกัญจนรัชต ลชิตาวงศ นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ 

5 นางสาวฉลวย ดวงดาว นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 

6 นางจันทรจิรา  ศิริสุวรรณ นักสํารวจดินชํานาญการพิเศษ 

7 นางสาวนันทิตา  ดีใหญ  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 

8 นางสาวกาญจนา  ชาวบุรี นักสํารวจดิน 

9 นางสาววราพร  พงษภักดี นักวิทยาศาสตร 

10 นางสาวกรกนก  เปรี่ยมหมื่นไวย นักวิชาการเกษตร 

11 นายรัตนะ  สุตาคํา เศรษฐกรปฏิบัติการ 

12 นายโอวาท ยุทธรรม นักวิทยาศาสตรชํานาญการ 

13 นางสาวชนันทภรณ  สวัสดริัตน  นักสํารวจดินชํานาญการพิเศษ 

14 นางสาววลัยพร  ธรรมบํารงุ  เศรษฐกรปฏิบัติการ 

15 นายบุญมั่น  ฉัตรเท นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

16 นางสาวปธมาพรรณ  อุดปวง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

17 นายประกิจ  ดวงแกว เศรษฐกรชํานาญการ 

18 นางสาวกรกนก  ดีพรมกุล นักสํารวจดินปฏิบัติการ 

19 นางสาวนิรมล  เกษณา  นักสํารวจดินชํานาญการพิเศษ 

20 นายทศพล  แกวลือ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

21 นางสาวหงสลดา นาคฉํ่า นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

22 นางฐิติชญาน  เปรมกิจ เจาพนักงานการเกษตรอาวุโส 

23 วาท่ี ร.อ.วรวิทย  สืบสมบัต ิ เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 

24 นายทรงชล กระแสสินธุ เศรษฐกรปฏิบัติการ 

25 นายปญญา  ใจสมุทร นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

26 นางสาวจุฑาทิพย  ตัณฑวิรุฬห นักวิชาการเกษตร 

27 นางสาวสุรตันวด ี ศรีสุวรรณ นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

28 นางสาวธษพร  สังขอน นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 

29 นางสาวบูรณา  วงษาราม นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ 

    



รุนท่ี 3  จํานวน   31  คน   

1 นายอัศวิน  เนตรถนอมศักดิ ์ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 

2 วาท่ี ร.ต.นันทภพ  ชลเขตต นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

3 นายไพโรจน  ประสิทธ์ินอก นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

4 นางสาวสายวรุน  แสนเมืองมลู นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 

5 นางสาวรัตติยา  โตจีน นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 

6 นายประยรู  ชํานาญนา เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 

7 นายองอาจ  นักฟอน เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 

8 นายบุญสม พรมหมสุวรรณ นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

9 นางสาวจารุวรรณ  ศรีฟา นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ 

10 นางสาวกฤษณา  ทิวาตรี นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

11 นายปฏิวัต ิ อยูสุข  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

12 นายชนะชล  มงคลชัย นายชางสํารวจปฏิบัติงาน 

13 นางสาววรารตัน  ภาคภมู ิ เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 

14 นายธีรพล  เปลงสันเทียะ   นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 

15 นางสาวสุวรรณี สุดสงวน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

16 นายดาวรุง  วิสุทธ์ิ  เจาพนักงานการเกษตร 

17 นางสาวขวัญสดุา  ขันบุตร   นักวิชาการเกษตร 

18 นางพัชนี อาภรณรัตน นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 

19 นางสาวปยะนุช มงคลศรีวิทยา  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

20 นางยุพาพร  ก่ิงโสดา นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 

21 นางสาวมยุร ี อบสุข นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 

22 นางสาวชนกนาถ  นอยคําภา นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 

23 นายมนตรี วันตาแสง นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 

24 นางสาวนุชนภางค สุวรรณแทน นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 

25 นางมนัสนันท ไชยนุรตัน นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 

26 นายอภินันท กาวิโล นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 

27 นางสาวจันทนา สงวนสิทธ เศรษฐกรชํานาญการ 

28 นางสาวนงเยาว จันทรอินทร นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 

29 นางภัทรียา ยะกันโท เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 

30 นายธีรนันท ศิลานอย นายชางสํารวจชํานาญงาน 

31 นางสาวจรวยพร ซาวขัด นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
  



รุนท่ี 4  จํานวน   29  คน 
 1 นายภัทรพงศ บุญทวี นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏบัิติการ 

2 นายวินัย  ชมบุตร นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 

3 นางสาววิชิตา  อินทรศร ี นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 

4 นายศิวรุฒ  หลาคาํม ี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

5 นางสาวสุภาพร  ปาแกว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

6 นายดนัย  พรอํานวยลาภ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 

7 นางสาววีรยา  มีสัตย เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 

8 นายสาธิต กาละพวก นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 

9 นางสาวนงลักษณ พรมเจริญ เศรษฐกรปฏิบัติการ 

10 นางสาวสุนิสา บุญมารักษ นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ 

11 นางประพิน  ขันธเลิศ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 

12 นายศรายุทธ  ศุภศิร ิ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

13 นางสาวธัญญพัทธ นวนเกต ุ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

14 นายกฤษณพล แสงสุวรรณ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

15 นายชัชชัย ถ่ินโพธ์ิทอง นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

16 นางสาวทิพวรรณ สุพรรณ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

17 นางสาวศุภลักษณ  คลายอวม  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

18 นางสาวณัฐชนัญ เลาวกุล นักวิชาการเกษตรปฏบัิติการ 

19 นางสาวอรพิชา วรภักด ี นักสํารวจดินปฏิบัติการ 

20 นางสาววาริน โพธิ เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 

21 นางสาวฉวีวรรณ  ควันม ี เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 

22 นายทรงวุฒิ  แสงสุริยะ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

23 นายรุงโรจน  จันทวงษ นักวิชาการเกษตร 

24 นายชัยรัตน พูลเทพ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

25 วาท่ี ร.ต.คเนศ แซเจา เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 

26 นายอาชิ เจะมะ เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 

27 นายวิรุฬ ยอดรัก เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 

28 นายธีระพงศ บิลสุริยะ เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 

29 นางเสาวลักษณ รัตนพันธุ นักวิชาการเกษตร  

      

****  รุนท่ี  5 - 8 ดําเนินการในปงบประมาณ 2561 

 


