
โครงการฝึกอบรม 
หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดีส าหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

รุ่นที่ 35 ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2562 
รุ่นที่ 36 ระหว่างวันที่ 19 – 28 มิถุนายน 2562 

----------------------------------------------- 
๑.  หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕๙ บัญญัติว่า ผู้ได้ 
รับบรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๕๕ และข้าราชการ หรือพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่นซึ่งโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามมาตรา ๖๔ ในระหว่างที่ยังทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและให้ได้รับการพัฒนาเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและ
การเป็นข้าราชการที่ดีด้วยกระบวนการปฐมนิเทศ การเรียนรู้ด้วยตนเองและการอบรมสัมมนาร่วมกันซึ่ง
ก าหนดให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือส่วนราชการที่ กระทรวงมอบหมายให้ด าเนินการแทนกระทรวง
ด าเนินการพัฒนาและประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  

การอบรมสัมมนาร่วมกัน เพ่ือปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี เสริมสร้างสมรรถนะ 
และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานราชการ ส่งเสริ มคุณธรรมและจริยธรรม การท างานเป็นทีม  
และพัฒนาเครือข่ายในการท างาน รวมถึงเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติจริงจะช่วยให้ผู้ที่เข้ามาในระบบราชการครั้งแรก 
ได้ปรับตัวให้เข้ากับระบบราช การ การท างานและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญก าลังใจและ
ทัศนคติที่ดี อันจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการท างานสูงขึ้น 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการโดยสถาบันเกษตราธิการ จึงได้ด าเนิน 
การจัดฝึกอบรม  หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี ส าหรับข้าราชการที่อยู่ ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
รุ่นที่ 35 - 36 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕62 ขึ้น เพื่อให้ข้าราชการที่อยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
ได้มีความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติต่างๆ ของระบบราชการ ปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการท างาน  
ให้ท างานด้วยความรับผิดชอบ ส านึ กในหน้าที่ ปฏิบัติงานโดยยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม  
ถือประโยชน์ของประเทศชาติและส่วนรวมเป็นส าคัญ 

๒.  วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  ๑. เพ่ือปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี 
  ๒. เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานราชการ 
  ๓. เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
  ๔. การท างานเป็นทีม และพัฒนาเครือข่ายในการท างาน 
  ๕. เพ่ือเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยเน้น  
การเรียนรู้จากประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติจริง 

๓.  หลักสูตรการฝึกอบรม ประกอบด้วย ๓ กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

กิจกรรมที่ ๑ “การสร้างวินัย การสร้างทีม และความสามัคคี/จรรยาข้าราชการ”(ระยะเวลา ๓ วัน ๓ คืน) 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม 
  -  รับรู้ ตระหนัก แ ละเกิดจิตส านึกในกา รมีวินัย การท างานเป็นทีม และความสามัคคี 
  -  ได้เรียนรู้อุดมการณ์ข้าราชการและหลักราชการ 
  -  ได้เรียนรู้และฝึกฝนการท างานเป็นทีม (ผ่านความยากล าบากและความพยายามที่จะท างาน
ให้ส าเร็จร่วมกันในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย) 
  -  ได้ค านึงถึงและตระหนักในความส าคัญของการมีจิตบริการในการปฏิบัติงาน 
  -  ได้มีความรู้เรื่องจรรยาข้าราชการที่ส าคัญส าหรับการท างานในภาคราชการ 
 



 ๒ 
 สาระส าคัญ 
  - การปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนและประเทศชาติ 
  -  การมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา อดทน สามัคคี ไม่ย่อท้อต่อความยากล าบากของข้าราชการ 
  -   การท างานเป็นทีม 
  -   จิตบริการของการท างานภาครัฐ 
  -   จรรยาข้าราชการ : ความหมาย ที่มา ประโยชน์ 
  -   การคิดเชิงสร้างสรรค์ 

วิธีการ 
 การจัดกิจกรรมฝึกอบรม แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ 
 ๑)  กิจกรรมภายในห้องประชุม 

การท ากิจกรรม พบปะกระชับความสัมพันธ์การเสนอเนื้อหาตามหัวข้อในการฝึกอบรม หลักเกณฑ์การ
เรียนรู้ โดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค้นพบตนเองจากการลงมือ ปฏิบัติ เช่น การระดมความคิด วิเคราะห์จาก
สถานการณ์จริง แสดงบทบาทสมมติ บรรยายการสนทนา และการใช้การสรุปประเด็นเนื้อหาวิชา เพื่อให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมเกิดความเข้าใจลึกซึ้ง จนสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
 ๒)  กิจกรรมภายนอกห้องประชุม 

แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบ รมเพ่ือท ากิจกรรม  Walk Rally ตามฐานต่าง ๆ ที่ได้ออกแบบกิจกรรมให้
สอดคล้องกับเนื้อหาให้เกิดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม ที่ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างแท้จริง 

กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ (ระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน) 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม 

- มีทัศนคติที่ดีต่อการท างานเพ่ือประชาชน และการให้บริการประชาชน 
- ได้รับความรู้ ความเข้าใจสภาพเศรษฐกิจและสังคมชนบทของประเทศไทย 
- สามารถเชื่อมโยงแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอพียง ไปสู่การปฏิบัติงานจริงในพ้ืนที่ 

   ชนบทได้ หรือการด าเนินชีวิตได้อย่างดี 
- มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการที่ดี 

สาระส าคัญ 
  - สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
  -  ความคาดหวังของประชาชนต่อการบริการของภาครัฐ 
  -  การบริหารของหน่วยงานราชการ 
  -  การมีส่วนร่วมของประชาชน 
  -  คุณภาพการบริการที่ประชาชนได้รับ 
  -  การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 
  -  การน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาประเทศ 
  - คุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน 
วิธีการ 
ท ากิจกรรมการด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการศึกษาดูงาน 

 กิจกรรมที่ ๓ ปรัชญาของการเป็น ข้าราชการ ประโยชน์ของแผ่นดิน บทบาทหน้าที่ของการเป็น
ข้าราชการ และจริยธรรม ภาคบรรยายและฝึกปฏิบัติ (ระยะเวลา 4 วัน 4 คืน) 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม 
  -  มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และตระหนักในความรับผิดชอบของงานราชการ 
  -  เรียนรู้ถึงอุดมการณ์และจรรยาข้าราชการจากผู้น าภาคราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็น
แบบอย่างที่ดี และสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นข้าราชการที่ดี 
  -  เข้าใจถ่องแท้ถึงหลักการปฏิบัติงานในภาคราชการและค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม 



 ๓ 
 สาระส าคัญ 

 -  ปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี , ความหมายของการเป็นข้าราชการที่ดี , แนวทางการเป็น
ข้าราชการที่ดี 
  -  การค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 
  -  การตัดสินใจโดยหลักเหตุผล และเหตุผลเชิงจริยธรรม 
  -  วินัยข้าราชการ และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 เนื้อหาวิชา 
  ๑)  การเป็นข้าราชการที่ดี (ถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้บริหารกระทรวง) 1.5 ชั่วโมง 
  2)  พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 1.5 ชั่วโมง 
  3)  จิตอาสา         1.5 ชั่วโมง 
  4)  วินัยส าหรับข้าราชการ      2 ชั่วโมง 
  5)  การป้องกันและปราบปรามการทุจริต     2 ชั่วโมง 

6)  คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการ    ๓ ชั่วโมง 
  7)  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ    ๓ ชั่วโมง 
  8)  สิทธิประโยชน์เกื้อกูลและสวัสดิการข้าราชการ    ๓ ชั่วโมง 
  9)  การบริหารความหลากหลายและการด ารงตนอย่างสมดุลในศตวรรษท่ี 21 ๓ ชั่วโมง 
  10) การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะ    ๓ ชั่วโมง 
  11) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม   ๓ ชั่วโมง 
 ๑) การเป็นข้าราชการที่ดี (ถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้บริหารกระทรวง) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้การเป็นข้าราชการที่ดีจากต้นแบบของข้าราชการที่ดี 
ขอบเขตวิชา 
 - นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

- การปฏิบัติตนให้เป็นข้าราชการที่ดี 
- การพัฒนาตนเองในการท างาน 
- ประสบการณ์ท่ีน่าประทับใจในการท างานราชการ 

วิธีการ  บรรยาย และซักถาม 

2) พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจใน พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา

ระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนระบบเกษตรพันธสัญญา 
ขอบเขตวิชา 
 - ความหมายและสาระส าคัญพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560 

- กลไกการด าเนินงานพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560 
- ประโยชน์ที่ได้รับจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560 
- ความร่วมมือของผู้ประกอบ เกษตรกร และภาครัฐ ในการท าเกษตรพันธสัญญา 

วิธีการ บรรยาย อภิปราย และซักถาม 

3) จิตอาสา  
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกั บโครงการจิตอาสา มีทัศนคติใน

การสร้างคนให้มีจิตส านึกในการรักษาระเบียบวินัย โดยเริ่มจากจุดเล็กไปจุดใหญ่ คือเริ่มจากตัวเอง ครอบครัว 
สังคมและประเทศชาติ รวมถึงสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนเป็นส าคัญ  

ขอบเขตวิชา  
- ความเป็นมาและประเภทของจิตอาสา 



 ๔ 
- พระราโชบาย สืบสาน รักษา ต่อยอด 
- การปฏิบัติงานเพ่ือประชาชน สังคม และประเทศชาติ 

วิธีการ บรรยาย และกรณีศึกษา 

4) วินัยส าหรับข้าราชการ  
 วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจ และตระหนักถึงวินัยส าหรับข้าราชการ สามารถ
ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม 

ขอบเขตวิชา 
- ความส าคัญและจุดมุ่งหมายของวินัย 

  -  บทบัญญัติทางวินัยของข้าราชการ 
  -  ขั้นตอนการด าเนินการทางวินัย 

วิธีการ  อภิปราย แสดงบทบาทสมมติ และซักถาม 

5) การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสร้างความรู้เข้าใจและมีทัศนคติที่ถูกตอ้งเก่ียวกับคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต และการประยุกต์หลัก
ความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต  

ขอบเขตวิชา 
- ความส าคัญและจุดมุ่งหมายการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

  -  แนวคิดเก่ียวกับความไม่ทนต่อการทุจริต 
  - ที่มา ความหมาย และการน าโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต ไปประยุกต์ในบริบทต่าง ๆ

วิธีการ  บรรยาย กรณีศึกษา และซักถาม 

6) คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการ 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและตระหนั กในเรื่องคุณธรรมและ

จริยธรรมส าหรับข้าราชการ 
ขอบเขตวิชา 

- ความหมาย และสาระส าคัญของคุณธรรมส าหรับราชการ 
- แนวทางในการน าหลักคุณธรรมและจริยธรรมไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต และปฏิบัติ

ราชการอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
วิธีการ อภิปราย ฝึกปฏิบัติ และซักถาม 

7) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
 วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถระบุถึงรูปแบบและหลักส าคัญในการเขียนหนังสือ
ราชการ และวิเคราะห์ เลือกใช้ถ้อยค า ส านวนภาษาท่ีเหมาะสมส าหรับการเขียนหนังสือราชการ รวมทั้งได้มี
การฝึกปฏิบัติในการเขียนหนังสือราชการประเภทต่างๆ 
 ขอบเขตวิชา  

- หลักการและสาระส าคัญของระเบียบส านักนายรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
- การวิเคราะห์และเลือกใช้ถ้อยค า ส านวนภาษาท่ีเหมาะสมส าหรับการเขียนหนังสือราชการ 
- ฝึกปฏิบัติการเขียนหนังสือราชการประเภทต่างๆ 

วิธีการ บรรยาย ฝึกปฏิบัติ และซักถาม 

8) สิทธิประโยชน์เกื้อกูลและสวัสดิการข้าราชการ 
 วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบและสามารถอธิบายสิทธิประโยชน์เกื้อกูลและ
สวัสดิการข้าราชการ 



 ๕ 
ขอบเขตวิชา 
-  ประโยชน์เกื้อกูลและสวัสดิการขณะรับราชการ 

 -   สิทธิการลา 
 -   ประโยชน์เกื้อกูลเมื่อพ้นจากราชการ 

-  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
วิธีการ  อภิปราย และซักถาม 

9) การบริหารความหลากหลายและการด ารงตนอย่างสมดุลในศตวรรษท่ี 21 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมความเข้าใจสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลก และ
ความหลากหลายในด้านต่างๆ ตระหนักถึงความส าคัญและผลกระทบของสิ่งแวดล้ อมที่มีต่อตนเองและสังคม 
รวมถึงบทบาท สิทธิ หน้าที่ และการปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองที่ดี 
 ขอบเขตวิชา 
  -  สถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลก และผลกระทบต่อตนเองและสังคม  
การปฏิบัติงานและใช้ชีวิตในบริบทของความหลากหลายทางเชื้อชาติ อายุ ภาษา วัฒนธรรม เพศ เป็นต้น 
  -  บทบาท สิทธิ หน้าที่ และการปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองที่ดี  รวมทั้งความส าคัญและ
ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมท่ีมีต่อตนเองและสังคม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการมีจิตสาธารณะในรูปแบบต่างๆ 

วิธีการ บรรยาย กรณีศึกษา และซักถาม 

10) การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะ 
 วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีบุคลิกภาพที่ดีและการแสดงออกในสังคมได้อย่างถูกต้อง  
รวมทั้งมีทักษะในการสื่อสารให้เกษตรก ร ผู้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน เกิดความเข้าใจและยอมรับทั้งแนวคิด
และการปฏิบัติ 
 ขอบเขตวิชา 
  -  หลักการและประโยชน์ของการพัฒนาบุคลิกภาพ 
  -  บุคลิกภาพที่ดี และการแสดงออกในสังคม 
  - หลักการพูดในที่ชุมชน 
  - เทคนิคการพูดและการน าเสนอ 

วิธีการ บรรยาย ฝึกปฏิบัติ และซักถาม 

11)  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความประทับใจที่ได้จากการฝึกอบรม 
ขอบเขตวิชา 

- ความรู้ ทักษะที่ได้จากการฝึกอบรมจะน าไปใช้อย่างไรในการท างานราชการ 
- ความประทับใจในการฝึกอบรม และสัญญาใจในการเป็นข้าราชการที่ดี 

วิธีการ  น าเสนอ และซักถาม 

๔.  กลุ่มเป้าหมาย 
 ข้าราชการที่อยู่ระหว่าง ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชกา รของกระทรวงเกษตรและสห กรณ์ ทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค รุ่นที ่35 จ านวน 103 คน และรุ่นที่ 36 จ านวน 103 คน รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น 206 คน 

๕.  ก าหนดการฝึกอบรม 
 รุ่นที่ 35 ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน ๒๕62 รวม ๑0 วัน 
 รุ่นที่ 36 ระหว่างวันที่ 19 – 28 มิถุนายน 2562 รวม 10 วัน 
 
 



 ๖ 
๖.  สถานที่ฝึกอบรม  
 รุ่นที่ 35 

กิจกรรมที่ ๑ ณ โรงแรมเดอะปรินเซสส์บีช รีสอร์ทแอนสปา จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 29-31 พ.ค. 2562 
 กิจกรรมที่ ๒ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 1-3 มิ.ย. 2562 
 กิจกรรมที่ ๓ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 4-7 มิ.ย. 2562 
 รุ่นที่ 36 

กิจกรรมที่ ๑ ณ โรงแรมบรุคไซค์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 19-21 มิ.ย. 2562 
 กิจกรรมที่ ๒ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 22-24 มิ.ย. 2562 
 กิจกรรมที่ ๓ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 25-28 มิ.ย. 2562 

7.  งบประมาณในการฝึกอบรม 
ใช้งบประมาณของส่วนราชการต้นสังกัดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

8.  ผลผลิต  
มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร  การเป็นข้าราชการที่ดีส าหรับข้าราช การที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ

หน้าที่ราชการ  รุ่นที่ 35 จ านวน 103 คน และรุ่นที่  36 จ านวน 103 คน รวมเป็นจ านวน ทั้งสิ้น 206 คน 
หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มเป้าหมายในหลักสูตร 

9.  ผลลัพธ์ 
 ผู้ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๑. สามารถน าความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเ บียบ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ของระบบราชการและ
น าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
 ๒. ได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เก่ียวกับการปฏิบัติงานระหว่างกันและเพ่ิมพูนสัมพันธภาพ  
เพ่ือการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานในอนาคต 
 ๓. มีค่านิยมและปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี มีจิตส านึกในการปฏิบัติงานเพื่อราชการ 

๑0.  การประเมินผล 
 การวัดความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม ประเมินผลหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม โดยการใช้
แบบสอบถาม และการติดตามประเมินผลหลังจากการฝึกอบรม 3 - 6 เดือน 

11.  ปรึกษาและผู้รับผิดชอบโครงการ 
ที่ปรึกษาโครงการ 
นางสาวนฤมล  สงวนวงศ์   ผู้อ านวยการสถาบันเกษตราธิการ 
ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ประจ าโครงการ 
1. นายยุทธภูมิ  ประสมทรัพย์  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ (09 7114 5252) 
2. นายอภินันท์  ขันทะสีมา  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (08 1031 8110) 
3. นางสาวสุพัตรา  กิ้มเส้ง  นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (08 7799 4181) 
กลุ่มวิชาการและหลักสูตร โทร 0 2940 5593 ต่อ 150, 131 โทรสาร 0 2579 1355 
 

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


