
   
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน   

หลักสูตร การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม 2560  

ณ โรงแรมและสถานที่ดูงานในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุร ี
-----------------------------------------------  

๑.  หลักการและเหตุผล 

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการด าเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มีพระราชด ารัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๓๐ ปี และได้ทรงเน้นย้ าแนวทาง พัฒนา  
ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยค านึงถึง ความพอประมาณ คว ามมีเหตุผล  
การสร้างภูมิคุ้มกันในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ และคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต ป้องกันให้รอดพ้น  
จากวิกฤต และให้สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ   
 มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ เห็นชอบให้ทุกส่วนราชการจัดโครงการฝึกอบรม  
หลักสูตร “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ” โดยให้ความส าคัญในการจัดฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและ
บุคลากรทุกระดับในการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท  เพ่ือให้น้อมน า แนวพระราชด า ริ พระราชกรณียกิจ     
พระราชจริยวัตร  ตลอดจนพระบรมราโชวาทใ นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 9 โดยใช้เป็นแนวทาง  
ในการประพฤติปฏิบัติตน  และใช้เป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  เพ่ือให้เป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลัง
ของแผ่นดิน ให้สมกับ ค ากล่าวที่ว่า “ข้าราชการที่ดี ต้องปฏิบัติราชการด้วยหัวใจที่รักประชาชน  เพ่ือประชาชน  
สังคม และประเทศชาติ ได้ต่อไป  

ดังนั้น สถาบันเกษตราธิการ จึงได้ก าหนดจัด โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตร การเรียนรู้
ตามรอยพระยุคลบาท : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ให้แก่ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ให้เข้าใจ
แนวทางปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 9 น้อมน าไปสู่การปฏิบัติ 
และร่วมกันขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม  โดยเน้นให้มีทัศนคติการท า งานราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม   
น าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตน และเสริมสร้างจิตส านึกในการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ รวมทั้งได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและเกิดแนวคิดในการน า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ไปประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

๒.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจแนวทางปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จ  

พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 น้อมน าไปสู่การปฏิบัติ และร่วมกันขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม  โดยเน้นให้มีทัศนคติ  
การท างานราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

2.2 เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ การปฏิบัติตน เสริมสร้างจิตส านึก  
ในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

2.3 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและเกิดแนวคิดในการน า ปรัชญา ของ เศรษฐกิจพอเพียง 
ไปประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
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๓.  เนื้อหาวิชาการฝึกอบรม 
3.1 การฟังบรรยายและ ศึกษาเรียนรู้ “การปรับพฤติกรรมในการด ารงชีวิตยุคเศรษฐกิจพอเพียง ”  

ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย จังหวัดกาญจนบุรี 
3.2  การฟังบรรยายและศึกษาเรียนรู้ “ภารกิจและประโยชน์ ด้านต่างๆ ของเขื่อนศรีนครินทร์ ”  

ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี 
3.3  การฟังบรรยายและศึกษาเรียนรู้ “ตามรอยพระราชา สร้างคุณค่าให้ยั่งยืน ” ณ ศูนย์กสิกรรม

ธรรมชาติ KSL ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี 
3.4   การฟังบรรยายและศึกษาเรียนรู้ “แหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนพอเพียง ” ณ ศูนย์กสิกรรม ธรรมชาติ 

ท่ามะขาม จังหวัดกาญจนบุรี 

๔.  วิธีการฝึกอบรม 
บรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบัติ และศึกษาดูงาน 

๕. กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 50 คน  

๖. ระยะเวลา/สถานที่ในการอบรม  
ด าเนินการระหว่างวันที ่12 - 15 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมและสถานท่ีดูงานในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 

๗. วิทยากร 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากภาครัฐและภาคเอกชน 

๘. งบประมาณ 

จากเงินงบประมาณประจ าปี  2561 แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ ผลผลิต อ านวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร กิจกรรม ที่ 1 สนับสนุนการ บริหาร จัดการ  
ด้านการเกษตร งบด าเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา ) ส่วนของ
สถาบันเกษตราธิการ 

๙. ผลผลิต 
มีผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

จ านวน 50 คน หรือคิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มเป้าหมายในหลักสูตร 

๑๐. ผลลัพธ์ 
ผู้ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
10.1 เข้าใจแนวทางปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 9  

น้อมน าไปสู่การปฏิบัติ และร่วมกันขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม  โดยเน้นให้มีทัศนคติการท า งานราชการ  
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

10.2 เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ การปฏิบัติตน เสริมสร้างจิตส านึก 
ในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

10 .3 ได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและเกิดแนวคิดในการน า ปรัชญา ของ เศรษฐกิจพอเพียง  
ไปประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
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๑๑. การประเมินผล 
11.1 การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยใช้แบบทดสอบประเมินความรู้ /ทักษะ

ก่อนและหลังการฝึกอบรม  
11.2 การประเมินความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยการใช้แบบประเมินผล เพ่ือวัดทัศนคติ

ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อโครงการฝึกอบรม ภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม 
11.3 การประเมินการประยุกต์ใช้ความรู้ /ทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน หรือ

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรม โดยส่งแบบสอบถามติดตามและประเมินผล
การน าความรู้ไปปรับใช้ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม อย่างน้อย 3 - 6 เดือน 

๑2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สถาบันเกษตราธิการ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    
ผู้ประสานงานโครงการ  

1. นางสาวชิสาพัชร์ รวานนท ์นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
2. นางสาวปรียาภรณ์  จันทรโชติ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

กลุ่มวิชาการหลักสูตร สถาบันเกษตราธิการ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๔๐ ๕๕๙๓ ต่อ ๑31, 150 
---------------------------------------- 


