
แบบเสนอผลงาน  (RID  INNOVATION  2011)  แบบเสนอผลงาน (RID INNOVATION 2011)
  

ตอนที่ 1  ข้อมูลผูส้่งผลงาน (โปรดทาํเคร่ืองหมาย ลงใน  ทีต่รงกบัความเปน็จริง) 
 ประเภทบคุคล ช่ือ-นามสกุล.................................................................................................. 

                                          ตําแหน่ง........................................................................................................ 
                                          สังกัด สว่น/ฝ่าย/กลุ่มงาน.............................................................................. 
                                          สํานัก/กอง.................................................................................................... 

 ประเภททมีงาน ประกอบด้วยสมาชิกทีมงาน ดังน้ี 
                                      1. ช่ือ-นามสกุล      นายสมชาย ผิวรุ่งสวุรรณ        .     
                                          ตําแหน่ง.      นายช่างไฟฟ้าอาวุโส                  .    
                                          สังกัด สว่น/ฝ่าย/กลุ่มงาน   ติดต้ังและซ่อมบํารุง  . 
                                          สํานัก/กอง          ศนูย์สารสนเทศ                  . 
                                      2. ช่ือ-นามสกุล     นายณัฐวุฒิ  แสงคาํ                .                                     
                                          ตําแหน่ง.        นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน          . 
                                          สังกัด สว่น/ฝ่าย/กลุ่มงาน   ติดต้ังและซ่อมบํารุง  .                                     
                                          สํานัก/กอง       ศูนย์สารสนเทศ                    .  
                                      3. ช่ือ-นามสกุล     ส.อ. เช่ียวชาญ  โตโคกสูง            . 
                                          ตําแหน่ง..   นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน               . 
                                          สังกัด สว่น/ฝ่าย/กลุ่มงาน   แผนข่ายและจัดสรรความถี่. 
                                          สํานัก/กอง      ศูนย์สารสนเทศ                     .   
                                      4. ช่ือ-นามสกุล  นางสาวชุติมาศ  สําแดงฤทธ์ิ        .                                      
                                          ตําแหน่ง.      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ    . 
                                          สังกัด สว่น/ฝ่าย/กลุ่มงาน        สารสนเทศภูมิศาสตร์   .                              
                                          สํานัก/กอง      ศูนย์สารสนเทศ                    .   
                                      5. ช่ือ-นามสกุล     นางสาวณัชชา  ศรีทองสุข       .                                       
                                          ตําแหน่ง      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ    . 
                                          สังกัด สว่น/ฝ่าย/กลุ่มงาน      สารสนเทศภูมิศาสตร์   .                                
                                          สํานัก/กอง       ศูนย์สารสนเทศ                 .   
 
2. ลกัษณะผลงาน (โปรดทาํเคร่ืองหมาย ลงใน  ทีต่รงกบัความเปน็จริง) 
2.2. หัวข้อผลงานเข้าร่วมประกวด มีดังน้ี 

 1. เคร่ืองวัดกระแสนํ้า ในคลองชลประทาน(ใช้ง่าย สะดวก ประหยัด มากกว่าเคร่ืองเดิมที่มีอยู่) 
 2. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(เพ่ิมความพึงพอใจ    

ของผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ลดระยะเวลา และงบประมาณการให้บริการ ) 
 3. การพัฒนาระบบ หรือกระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น(Better Faster Cheaper) 
 4. การพัฒนา หรือประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร ์(Application Program) สําหรับงานของกรมชลประทาน 
 5. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการบริหาร และการติดตามงาน(MIS)  
 6. การพัฒนาเทคนิค สิ่งประดิษฐ์ หรือวิชาการท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน(ที่ไม่ใช่โปรแกรมคอมพิวเตอร์) 

 ด้านการออกแบบ 
 ด้านการบริหารจัดการนํ้า  



 ด้านการป้องกัน และบรรเทาภัยอันเกิดจากนํ้า  
 ด้านการก่อสร้าง 
 ด้านอุทกวิทยา  
 ด้านการสํารวจ ปฐพี และธรณีวิทยา  
 ด้านการพิจารณาโครงการ 
 ด้านการวิจัย และพัฒนา 
 ด้านเครื่องกล และไฟฟ้า 
 ด้านการบริหารจัดการแนวใหม่ที่สามารถใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 ด้านอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของกรมชลประทาน 

     …………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 โดยผลงานดังกล่าวเป็นผลงานที่มีการสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของกรมชลประทาน 
 

33..  รายละเอียดผลงานรายละเอียดผลงาน  
3.1 ชื่อผลงาน (ทีส่ื่อความหมายตรงกบัผลงาน) 
  การรับ-ส่งวิทยุสื่อสารผ่านเครอืข่าย VPN  
3.2 สํานกั/กองตน้สังกดัของบคุคลหรือทีมงานทีส่่งผลงานเข้ารบัการคดัเลือก 

ศูนย์สารสนเทศ 
3.3. ระยะเวลาดําเนนิการ 

6  เดือน 
3.4 หลักการและเหตผุล/ความเปน็มาของผลงาน(วิเคราะห์จากปญัหา/อุปสรรค ในการปฏบิตังิาน) 

อุปกรณ์  วิธีการและเทคโนโลยี  เป็นปัจจัยที่สําคัญสําหรับการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในกรม
ชลประทาน   การนําวิทยุสื่อสารมาใช้ในการรับ-ส่งข้อมูล  จึงเป็นวิธีหน่ึงที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายขององค์กร  โดยการ
นําเอาอุปกรณ์สื่อสารของเดิมที่มีอยู่แล้ว มาประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีทางด้านระบบเครือข่าย VPN ของกรม
ชลประทาน 

คลื่นวิทยุเป็นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่สามารถแผ่กระจายด้วยความเร็วประมาณ ๓๐๐ เมตรต่อวินาที มีความถี่
ต้ังแต่ ๑๐ KHz - ๓,๐๐๐ GHz    สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือ "ITU"  ได้แบ่งย่านความถ่ีใช้งานของ
คลื่นวิทยุออกเป็นย่าน (Band) ต่างๆ  จําแนกตามคุณลักษณะในการแผ่กระจายคล่ืนคือ VLF, LF, MF, HF, VHF, UHF, 
SHF และ EHF  ในแต่ละย่านสามารถแยกเป็นกลุ่มย่อยสําหรับนําไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการต่างๆ อาทิ กิจการ
วิทยุเคลื่อนที่ทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วิทยุสมัครเล่น การสื่อสารด้วยดาวเทียม  
ดังน้ันเมื่อวิวัฒนาการในด้านการสื่อสารทางวิทยุได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว  จึงเกิดการพัฒนาความถ่ีวิทยุขึ้นเพ่ือรองรับ
การใช้งานเฉพาะด้าน เพ่ือให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด   

ศูนย์สารสนเทศ จึงได้พัฒนาการรับ-ส่งวิทยุผ่านเครือข่าย VPN  ขึ้น  โดยในปัจจุบันเครือข่าย VPN เป็น
เครือข่ายที่ทุกสํานัก/กองใช้งานอยู่แล้ว   การนําวิทยุสื่อสารมาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบเครือข่าย VPN     จึงเป็น
การบูรณาการหรือการบริหารร่วมกัน  เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับวิทยุสื่อสารและการใช้งานระบบเครือข่ายที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  อีกทั้งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้อีกด้วย  

 
 

 
 



3.5 วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายของผลงาน(เพื่อพฒันา หรือปรบัปรุงแก้ไข ปญัหา/อุปสรรค ในการปฏบิตัิงาน) 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในกรมชลประทาน 
 2. เพ่ือประยุกต์ใช้การสื่อสารทางคลื่นวิทยุให้สามารถใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีด้านเครือข่าย 
 3. เพ่ือลดค่าใช้จ่ายเรื่องการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในกรมชลประทาน 
 
3.6 วิธีดาํเนนิงาน 

1. ศึกษาระบบคลื่นวิทยุที่ใช้รับ-ส่งสื่อสาร 
2. ศึกษาวิธีการแปลงสัญญาณคลื่นวิทยุ  
3. จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือสร้างวงจร 
4. สร้างโปรแกรม (Software) เพ่ือแปลงสัญญาณคลื่นวิทยุ  
5. สร้างระบบสืบค้นข้อมูลการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่าย VPN 

 6.  ทดสอบโปรแกรม และวงจร แปลงสญัญาณวิทยุ  
 7.  ทดสอบส่งสัญญาณวิทยุผา่นเครือข่าย VPN  
 
3.7 ประโยชน์ของผลงานที่มีต่อการพฒันางานของกรมชลประทาน 

1. เพ่ือให้ระบบเครือข่าย VPN ที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบันเกิดประโยชน์สูงสุด 

2. เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับอุปกรณ์ทางด้านวิทยุสื่อสาร 
3. เพ่ือความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน 

 
 

3.8 สรปุข้อเสนอแนะการนําผลงานไปใช้ในการปฏบิตัิงาน 
  ปัจจุบันการรับ-ส่งวิทยุสื่อสารผ่านเครือข่าย VPN ได้ใช้งานที่สํานักชลประทานที่ 11  สาํนักชลประทานที่ 14 
สํานักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  และสถาบันพัฒนาการชลประทาน  ซึ่งในอนาคตจะดําเนินการขยายผล
เพ่ือให้ใช้งานกับพ้ืนที่ลุ่มนํ้าและสํานัก/กองอ่ืนๆ ต่อไป 
  
  
3.9 หลักฐานอ้างอิงผลงานได้แก ่ 
  อุปกรณ์ประกอบการใช้งานการรับ-ส่ง วิทยุสื่อสารผ่านเครือข่าย VPN  
  

  

  

  

  

  

  

  



สําหรบัผูเ้สนอผลงานลงนามสําหรบัผูเ้สนอผลงานลงนาม  
ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวเป็นของข้าพเจ้า/ทีมงาน จริง 

 

ลงช่ือ....................................................................... 
         (....นายสมชาย ผิวรุ่งสุวรรณ....) 
ตําแหน่ง........นายช่างไฟฟ้าอาวุโส........................ 
         ลงวันที.่.........../.............../.......................... 

 

ลงช่ือ......................................................................... 
         (..........นายณัฐวุฒิ  แสงคํา   .......) 
ตําแหน่ง..........นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน 
         ลงวันที.่.........../.............../.......................... 
 

ลงช่ือ......................................................................... 
         (..........ส.อ. เช่ียวชาญ  โตโคกสูง.....) 
ตําแหน่ง...............นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน........... 
         ลงวันที.่.........../.............../.......................... 
 

ลงช่ือ....................................................................... 
         (....นางสาวชุติมาศ  สาํแดงฤทธ์ิ….)                                                    
ตําแหน่ง.........นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
         ลงวันที.่.........../.............../.......................... 
 

ลงช่ือ....................................................................... 
         (....นางสาวณัชชา  ศรีทองสุข...) 
ตําแหน่ง...นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
         ลงวันที.่.........../.............../.......................... 

  
  

 
 
 
 
 

(หมายเหต ุกรณีเป็นผลงานของทีมงานหลายคนให้ลงช่ือและตําแหน่งของทีมงานทุกคน) 
 



สําหรบัสําหรบัผูบ้งัคบับญัชาผูบ้งัคบับญัชาระดบัระดบัสํานักสํานัก/กอง ลงนามกอง ลงนาม  /
 ผู้บังคับบัญชาระดับสํานัก/กองได้พิจารณาคัดเลือกผลงานบุคคล/ทีมงานน้ีเพ่ือเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคล
หรือทีมงานที่มผีลงานที่สร้างสรรค์และเป็นแบบอย่างที่ดี ในระดับกรมฯ โดยมีคุณสมบัติของผลงาน ดังน้ี (โปรดทาํ
เครื่องหมาย ลงใน  ทีต่รงกบัความเปน็จริง) 

ผลงานสร้างสรรค์หรือผลงานที่เป็นนวัตกรรม หมายถึง ผลงานที่คิดริเริม่สร้างสรรค์ หรือผลงานที่ผลิตขึน้ใหม่ที่ยัง
ไม่มีผู้ใดเคยทํามาก่อนในกรมชลประทาน 

 1. ผลงานดังกล่าวเป็นที่ยอมรับจากผู้บังคับบัญชาว่าเป็นแบบอย่างที่ดีและมีการนําไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานได้จริงแล้ว  

 2. เป็นผลงานที่สนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของกรมชลประทาน 
 3. เป็นผลงานที่เห็นประจกัษ์ มีหลักฐานอ้างอิงการดําเนินงานทีส่ามารถตรวจสอบได้ 
 4. กรณีเป็นผลงานเดิมที่เคยได้รับรางวัลมาแล้ว ได้มีผลงานต่อยอดที่แสดงให้เห็นพัฒนาการของเน้ืองานที่

ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานที่เพ่ิมขึ้นจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดเจน 
เช่น มีนวัตกรรมใหม่  การลดความสูญเปล่า การเพ่ิมประสิทธิภาพ และคุณภาพในการปฏิบัติงาน 

เงื่อนไข  :   
-  งานวิจัยที่ได้รับทุน หรืองบประมาณ ในการดําเนินการ จะไม่ได้รับการพิจารณา   
-  ผลงานที่เป็นวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ จะต้องเป็นเรื่องที่นํามาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน และสร้างให้

เกิดผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อกรมชลประทานที่เป็นประจักษ์ 
 
   

 

      ลงช่ือ.......................................................... 
      (...................................................................) 
                     ผูบ้ริหารระดับสํานัก/กอง 

                       ลงวันที่............/................/................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อุปกรณป์ระกอบการใช้งานการรบั-ส่งวิทยุสื่อสารผ่านเครือข่าย VPN 
 
 

 

 
 
 
 
 

 


