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ก 

ค าน า 

  ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ระบุให้มีการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที ่ราชการและให้ได้รับการพัฒนา เพื่อให้รู ้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเป็น
ข้าราชการที่ดีตามที่ก าหนด ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ส านักงาน ก.พ. จึงได้
ออก กฎ ก.พ.ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ ๒๕53 ให้ทุกส่วนราชการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกัน และในปี พ.ศ. 
2560 มีการปรับปรุงแนวทางการด าเนินการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัต ิหน้าที ่ราชการ  เพื ่อให้แต่ละส่วนราชการสามารถด าเนินการพัฒนาข้าราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ คล่องตัว และเกิดประสิทธิผล และให้ส่วนราชการใช้แนวทางการด าเนินการพัฒนาและ
การประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู ่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที ่ราชการที่ได้
ปรับปรุงใหม่ ส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่บรรจุเข้ารับราชการตั้งแต่วันที่  1 เมษายน 2560 เป็น
ต้นไป โดยก าหนดให้มีการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
เพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นข้าราชการที่ดี ด้วยกระบวนการ 3 กระบวนการ คือ 
การปฐมนิเทศ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการอบรมสัมมนาร่วมกัน ส าหรับการด าเนินการพัฒนาและ
การประเมินผลการพัฒนาให้ เป็นไปตามที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด       

  ผู้ศึกษาในฐานะผู ้ด าเนินการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู ่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของกรมปศุสัตว์ จึงได้จัดท าคู่มือพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของกรมปศุสัตว์ขึ้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางด าเนินการพัฒนา
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจน เพื่อส่งเสริมความรู ้ความเข้าใจให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน  

ในการจัดท าคู่มือฉบับนี้ ผู้ศึกษาต้องขอขอบคุณนางสาวรวิวรรณ สุวรรณพันธ์ หัวหน้า
กลุ่มพัฒนาบุคลากร ผู้ให้ค าปรึกษา แนะน า รวมถึงสนับสนุนและให้ก าลังใจแก่ผู้ศึกษาจนคู่มือฉบับนี้
เสร็จสมบูรณ์ และผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ ข้าราชการที่อยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และข้าราชการทั่วไปของทุกหน่วยงานในกรมปศุสัตว์ที่จะน าไปใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป   

 

               คณะท างาน 

           กันยายน 2563 
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บทที่ 1 

บทน ำ 
 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  มาตรา ๕๙ ระบุว่า ผู้ได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 55 ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและให้ได้รับ
การพัฒนาเพื่อให้รู ้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นข้าราชการที่ดี ส านักงาน ก.พ. จึงได้     
ออกกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๘ ก าหนดให้มีการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยส านักงาน ก.พ. ได้แจ้งแนวทางการด าเนินการพัฒนาข้าราชการ       
พลเรือนสามัญที่อยู ่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที ่ราชการและแนวทางการประเมินผลการพัฒนา
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อให้ทุกส่วนราชการด าเนินการ
พัฒนาในแต่ละกระบวนการให้เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013 / ว 25 
ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2553  
  ในปีงบประมาณ 2560 ส านักงาน ก.พ. ได้มีหนังสือเวียน ที ่ นร  1013.5/ ว 4     
ลงวันที่ 23 มีนาคม 2560 เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการด าเนินการพัฒนาและประเมินผลการพัฒนา
ข้าราชการพลเรือนสามัญที ่อยู ่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที ่ราชการ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถ
ด าเนินการพัฒนาข้าราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว เกิดประสิทธิผล ส านัก งาน ก.พ.           
จ ึงขอยกเลิกหนังส ือส านักงาน ก.พ. ที ่ นร 1013 / ว 25 ลงว ันที ่ 2 ส ิงหาคม 2553 และ               
ให้ส่วนราชการใช้แนวทางการด าเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญ
ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ได้ปรับปรุงใหม่ ส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่บรรจุ   
เข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป โดยด าเนินการพัฒนาข้าราชการพลเรือน
สามัญที่อยู ่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ครบทั้ง 3 กระบวนการ ภายในระยะเวลาทดลอง 
ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่ส่วนราชการก าหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปี การด าเนินการ
พัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ที่ได้ปรับปรุงใหม่นั้น ประกอบด้วย 3 กระบวนการ ดังต่อไปนี้  
  1.1.1 การปฐมน ิเทศ เพื ่อให ้ข ้าราชการเข ้าใจถึงสภาพแวดล้อมการท างาน             
ในหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ความส าคัญของภารกิจที่มีต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติ ได้รับทราบโอกาสในการพัฒนาตนเอง 
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพราชการ เพ่ือให้มีทัศนคติที่ดีและมีแรงจูงในการท างานรับราชการ 
  1.1.2 การเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ และระเบียบแบบแผน   
ของทางราชการ โดยส านักงาน ก.พ. ได้จัดท าชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง “หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการ    
บรรจุใหม่” จ านวน 4 หมวดวิชา 13 ชุดวิชา ซึ่งข้าราชการบรรจุใหม่ทุกคนต้องผ่านการเรียนรู้จาก    
ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองดังกล่าวให้ครบทุกหมวดวิชา (สามารถเลือกพัฒนาด้วยการอ่านเอกสาร หรือ
การเรียนรู้ทางไกลด้วยตนเอง E-Learning) 
  1.1.3 การอบรมสัมมนาร่วมกัน เพ่ือปลูกฝังการประพฤติตนให้เป็นข้าราชการที่ดี ปลูกฝัง
ปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานราชการ 
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ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การท างานเป็นทีม และพัฒนาเครือข่ายในการท างาน รวมถึงเป็นการสร้าง
สายสัมพันธ์ที่ดี  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์และ             
การลงมือปฏิบัติจริง 
  ซึ่งกระบวนการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ข้างต้นนี้ เป็นกระบวนการส าคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลหลังจากที่มีการสรรหาและ
คัดเลือกข้าราชการแล้ว การพัฒนาข้าราชการที่อยู ่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ จะช่วยให้
ข้าราชการได้ท าความรู้จักและเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนราชการ ความคาดหวังของส่วนราชการ โอกาสในการ
พัฒนาและความก้าวหน้าในสายอาชีพ อีกทั้ง ยังช่วยให้เกิดการปรับตัวและมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง  
ของส่วนราชการ ท าให้ข ้าราชการรู ้ส ึกมีคุณค่า และรู ้ส ึกว ่าตนตัดสินใจถูกต้องที ่ได้เลือกท างาน          
กับส่วนราชการนี้ หากแต่กระบวนการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที ่ราชการ เป็นกระบวนการที ่ต ้องอาศัยความต่อเนื ่อง ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ และ          
มีเจ้าหน้าที ่ผู ้ปฏิบัติงานเกี ่ยวโยงกันหลายบุคคลหลายกลุ ่ม / ฝ่าย ทั้งยังมีความหลากหลาย ในการ
ด าเนินการพัฒนาด้วยรูปแบบการเร ียนรู ้ด ้วยตนเอง ผสานกับการอบรมสัมมนาร่วมกัน ท าให ้            
การก าหนดเนื ้อหาหลักสูตร ประเด็นการพัฒนา ต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจงาน           
ที่หลากหลาย และลักษณะการปฏิบัติงานราชการที่เปลี่ยนแปลงไป โดยต้องด าเนินการพัฒนาอยู่ภายใต้
กรอบของกฎ ก.พ. ด้วย ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของ  กรมปศุสัตว์เป็นไปตาม กฎ ก.พ. และหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ศึกษาในฐานะผู้ปฏิบัติงาน จึงน าเสนอผลงานเรื่องการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของกรมปศุสัตว์ เพื่อใช้เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการสรรหาบรรจุ
แต่งตั้งและพัฒนาข้าราชการ สามารถน าไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สามารถถ่ายทอดให้กับ     
ผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ได้ และยังสามารถพัฒนาการท างานให้เป็นมืออาชีพ เผยแพร่ให้กับข้าราชการ        
ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ต้องได้รับการพัฒนา ให้สามารถเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องต่อไป 
ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการท างาน เกิดความประหยัด ความคุ้มค่า และท าให้การพัฒนาข้าราชการพลเรือน
สามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
 

1.2 วัตถุประสงค์ 

  1.2.1 เพื่อเป็นคู ่มือให้ผู ้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางด าเนินการพัฒนาข้าราชการ       
พลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน    
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตาม กฎ ก.พ. และระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
  1.2.2 เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
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1.3 ขอบเขต 

  การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ ราชการ              
ของกรมปศุสัตว์  ครอบคลุมรายละเอียดการด าเน ินการพัฒนาครบทั ้ง  3 กระบวนการ ได ้แก ่               
การปฐมนิเทศ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การอบรมสัมมนาร่วมกัน ประกอบด้วย รายละเอียดการด าเนินงาน   
ในแต่ละวิธีการ ขั ้นตอนการด าเนินการ การจัดท าผังขั ้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการ 
ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ ปัญหาที่พบ พร้อมแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 
 
1.4 วิธีกำรศึกษำ 

  1.4.1 ศึกษาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
  1.4.2 ศึกษาหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013 / ว 25 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2553           
แนวทางการด าเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
  1.4.3 ศึกษาหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.5 / ว 4 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2560 
แนวทางการด าเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการที่ปรับปรุงใหม่ 
  1.4.4 ศึกษาหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013 / ว 3 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 
แนวทางการด าเนินการกรณีข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ได้    
รับการพัฒนาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.4.5 ศึกษาจากผลการปฏิบัติงาน การรวบรวมข้อมูล วิธีการและรูปแบบการด าเนินงานที่ผ่านมา  
  1.4.6 การจัดท ากระบวนงาน (Work Flow) รายละเอียดของแต่ละขั้นตอนการพัฒนา 
  1.4.7 สรุปการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค และข้อควรปฏิบัติของแต่ละขั้นตอน 
 

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ   

  1.5.1 ข้าราชการพลเรือน หมายถึง บุคคลซึ ่งได รับการบรรจุและแต งตั ้งตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ร ับราชการโดยได รับเงินเดือนจาก         
เงินงบประมาณในกระทรวง กรม ฝายพลเรือน 
  1.5.2 ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หมายถึง 
บุคคลซึ ่งได้รับการบรรจุและแตงตั ้งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑         
ให้รับราชการ โดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณในกระทรวง กรม ฝายพลเรือน ในระหว่างที่ยัง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งที่ ได้รับการแต่งตั้งตามระยะเวลา
ที่ส่วนราชการก าหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าหกเดือนแต่ไม่ถึงหนึ่งปี 
  1.5.3 หัวหน้าส่วนราชการ หมายถึง อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
  1.5.4 งานการเจ้าหน้าที่ หมายถึง กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง และ/หรือกลุ่มพัฒนา
บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ 
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1.6 ประโยชน์คำดว่ำจะได้รับ 

  กรมปศุสัตว์มีคู่มือในการปฏิบัติงานการด าเนินการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที ่ราชการที ่ครบถ้วน ถูกต้อง ซึ ่งจะช่วยล ดระยะเวลาในการท างาน                   
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดและคุ้มค่า และข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการเกิดความเข้าใจในกระบวนการพัฒนา อันจะสามารถท าให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
ต่อไป 
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บทที่ 2 

แนวคิด และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  
 
  การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมีแนวคิด 
และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ให้ได้รับ    
การพัฒนา ให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเป็นข้าราชการที่ดี สามารถปฏิบัติงานราชกา ร   
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป อีกทั ้ง ยังเป็นการพัฒนาที่มีแนวทางเช่นเดียวกันทุกหน่วยงาน โดยมี
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
   2.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕๙ 
  2.2 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553 และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง  
  2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์       
พ.ศ. 2560 – 2564 
  2.4 แนวคิดของการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู ่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 
   
2.1 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มำตรำ ๕๙ 

  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน, 2551) ได้วางแนวทางและวิธีการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
และสามารถเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภารกิจของประเทศ โดยได้ก าหนดบทบาทภารกิจของ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และให้การบริหารทรัพยากรบุคคล       
ในภาคราชการสอดคล้องกับแนวทางการบริหารราชการแนวใหม่อย่างแท้จริง โดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบด้วย 11 หมวด 139 มาตรา ร่างขึ้น  โดยค านึกถึง   
5 หลักการส าคัญ ได้แก่ หลักคุณธรรม หลักความรู้ความสามารถที่จ าเป็นและเหมาะสมกับการปฏิบัติ
หน้าที ่ราชการ หลักผลงาน หลักการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ และหลักความสมดุลระหว่าง
คุณภาพชีวิตและการท างาน โดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕๙ 
ได้ระบุว่า ผู ้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 55 ให้ทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ และให้ได้รับการพัฒนา เพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นข้าราชการที่ดี
ตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ.  
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2.2 กฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรและกำรพัฒนำข้ำรำชกำรที่อยู่ระหว่ำงทดลอง
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร พ.ศ. 2553 

  เมื่อพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551 (พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551 , 2551) ได้ระบุให้มีการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
และให้ได้รับการพัฒนา เพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเป็นข้าราชการที่ดีตามที่ก าหนด 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ส านักงาน ก.พ. จึงได้ออกกฎ ก.พ. ตามความใน
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที ่ราชการและการพัฒนา
ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553 โดยได้มีการปรับปรุง กฎ ก.พ. ขึ้นใหม่ 
ในปี พ.ศ. 2560 เพ่ือให้แต่ละส่วนราชการใช้เป็นแนวทางการในพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเช่นเดียวกันทุกส่วนราชการ ดังแผนภาพที่แสดงนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ภำพที่ 1 แสดงควำมเป็นมำของกำรพัฒนำข้ำรำชกำรที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 

  ส านักงาน ก.พ. ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนา ส่งเสริม วิเคราะห์ วิจัย
เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของข้าราชการพลเรือนได้ออก กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที ่ราชการและการพัฒนา
ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553 ขึ้น และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 127 ตอนที่ 23 ก ข้อ 8 ระบุว่า การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน ้าที ่ราชการ เพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นข้าราชการที่ดี  ให้ด าเนินการใน
กระบวนการดังต่อไปนี้ (แนวทางการด าเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือน
สามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราขการ, 2560)  

 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด
รับผิดชอบการจัดอบรมสัมมนาร่วมกัน 
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 2
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1 พระราชบัญญติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน ปี 2551
มาตรา 59 และมาตรา 53 หรือ 
มาตรา 55

พ.
ศ.

 2
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3 กฎ ก.พ ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการและการพัฒนา
ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
• แนวทางการด าเนินการพัฒนา

ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ

• แนวทางการประเมินผลการพัฒนา
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ

• **เร่ิมใช้กับข้าราชการบรรจุต้ังแต่วันท่ี 
2 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป

พ.
ศ.
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0 การปรับปรุงแนวทางการ
ด าเนินการพัฒนาและการ
ประเมินผลการพัฒนาข้าราชการ
พลเรือนสามัญทีอ่ยู่ระหวา่ง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
• แนวทางการด าเนินการพัฒนาและการ

ประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพล
เรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการ
• ยกเลิกแนวทางในปี 2553 และให้ใช้

แนวทางท่ีปรับปรุงในปี 2560 แทน
• **เร่ิมใช้กับข้าราชการบรรจุต้ังแต่

วันท่ี  1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป



 

๗ 

 

1. การปฐมนิเทศ เพื่อให้มีความรู ้เกี ่ยวกับโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ ผู ้บริหาร และ
วัฒนธรรมของส่วนราชการ รวมทั้งสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  

2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ และระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ 

3. การอบรมสัมมนาร่วมกัน เพ่ือปลูกฝังการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นข้าราชการที่ดี  
อีกทั้ง เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามข้อ 8 ของ กฎ ก.พ. ข้างต้น ส านักงาน ก.พ. จึงได้ก าหนด         

การด าเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013 / ว 25 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2553 โดยมี
รายละเอียด ต่อไปนี ้    

  1) การปฐมนิเทศ และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้ส่วนราชการต้นสังกัดเป็น
ผู้ด าเนินการ 

2) การอบรมสัมมนาร่วมกัน ให้กระทรวงเป็นผู้ด าเนินการ ทั้งนี้ กระทรวงอาจ
มอบหมายกรมใดกรมหนึ่ง ด าเนินการแทนทั้งกระทรวงได้ โดยให้ส่วนราชการต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาดังกล่าว 

3) ส าหรับส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือมีหัวหน้า         
ส่วนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ให้ส่วนราชการ
ดังกล่าวเป็นผู้ด าเนินการทั้งกระบวนการการปฐมนิเทศการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการอบรมสัมมนา
ร่วมกัน 

4) กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ย้าย หรือโอนไปสังกัดส่วนราชการใหม่ และเคยได้รับการพัฒนาครบทุกกระบวนการหรือบางกระบวนการแล้ว 
ให้ส่วนราชการใหม่ด าเนินการพัฒนาเฉพาะกระบวนการ การปฐมนิเทศและกระบวนการอ่ืนที่ยังขาดอยู่ 

ทั้งนี้ การด าเนินการพัฒนาในแต่ละกระบวนการให้เป็นไปตามแนวทางที่ส านักงาน 
ก.พ. ก าหนด ดังนี้ 

1) ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการจะต้อง
ผ่านกระบวนการพัฒนาทั้ง 3 กระบวนการตามที่ก าหนดข้างต้นภายในระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการตามที่ส่วนราชการก าหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปี 

2) ให้ส่วนราชการต้นสังกัดด าเนินการประเมินผลการพัฒนาทุกกระบวนการ       
ตามแนวทางที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด 

3) เพื่อให้การด าเนินการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ให้ส่วนราชการจัดสรรงบประมาณส าหรับ
การพัฒนาอย่างเพียงพอ 

 อนึ ่ง แนวทางการด าเนินการพัฒนาข้าราชการที ่อยู ่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการดังกล่าวข้างต้นนี้ ให้ใช้ส าหรับการด าเนินการพัฒนา
ข้าราชการพลเรือนสามัญที ่บรรจุใหม่ ตั ้งแต่ว ันที ่ 2 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป ส าหรับการใด            
ที่อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อนวันที่หนังสือฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ    
ที่ด าเนินการอยู่ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

 ทั ้งนี ้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได ้ม ีค าสั ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                
ที่ 415/2553เรื่อง มอบหมายการอบรมสัมมนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ



 

๘ 

 

หน้าที่ราชการ มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีการบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการและอยู ่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที ่ราชการตั ้งแต่ 30 คนขึ้นไปในรอบ
ปีงบประมาณ เป็นผู้ด าเนินการอบรมสัมมนาร่วมกันแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจัดให้มีผู้เข้า
รับการอบรมจากส่วนราชการอื่น ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย โดยในการจัดฝึกอบรม
แต่ละครั ้งจะต้องแจ้งให้ทุกส่วนราชการทราบ เพื่อจัดส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมด้วยทุกครั ้ง    
ส่วนราชการต้นสังกัดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา 

และในปี พ.ศ. 2560 ส านักงาน ก.พ. ได้มีการปรับปรุงแนวทางการด าเนินการพัฒนา
และการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที ่ราชการ    
ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.5/ว 4 ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 โดยขอยกเลิกหนังสือ
ส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013/ว 25 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2553 และให้ส่วนราชการใช้แนวทางการ
ด าเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการที่ได้ปรับปรุงใหม่ ส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่บรรจุเข้ารับราชการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 
2560 เป็นต้นไป โดยให้ด าเนินการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที ่ราชการให้ครบทั้ง  3 กระบวนการ  ภายในระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที ่ราชการตามที่    
ส่วนราชการก าหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปี ส าหรับการใดที่อยู่ระหว่างด าเนินการ
ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2560 ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ด าเนินการอยู่ จนกว่าจะแล้วเสร็จ  
  ผู้ศึกษา ในฐานะผู ้รับผิดชอบการด าเนินการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ จึงได้จัดท าตารางเปรียบเทียบแนวทางการด าเนินการพัฒนา
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ที่มีการถือปฏิบัติในปี พ.ศ. 2553 
กับแนวทางการด าเนินการใหม่ ในปี พ.ศ. 2560 เพื่อให้ผู้อ่านเห็นถึงวิวัฒนาการ ประวัติความเป็นมา 
และการพัฒนาการด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ดังตารางต่อไปนี้
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ตำรำงที่ 1 แสดงกำรเปรียบเทียบแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร  
             ระหว่ำงปี พ.ศ. 2553 กับ ปี พ.ศ. 2560 ที่ปรับปรุงใหม่ 

รำยละเอียด 
หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่  

นร 1013/ว 25  
ลงวันที่ 2 สิงหำคม 2553 (เดิม) 

วัตถุประสงค์ 
(เดิม) 

หนังสือ ส ำนักงำน ก.พ. ที่  
นร 1013.5/ว4  

ลงวันที่ 23 มีนำคม 2560(ปรับปรุงใหม่) 

วัตถุประสงค์ 
(ปรับปรุงใหม่) 

แนวทำงปฏิบัติ /  
วิธีด ำเนินกำรของกรมปศุสัตว์ 

แนวทางการ
ด าเนินการ 

ส าหรับข ้าราชการพลเร ือนสามัญ     
ที ่บรรจ ุเข ้าร ับราชการตั ้งแต ่ว ันที ่        
2  ม ิถ ุน ายน  2553  เป ็นต ้น ไป      
โดยด าเนินการพัฒนาข้าราชการพล
เร ือนสาม ัญที ่อยู ่ระหว ่า งทดลอง
ปฏ ิบ ัต ิหน ้า ที ่ร า ชการ ให ้ค รบทั ้ง        
3  กระบวนการ (การปฐมน ิเทศ          
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการอบรม
สัมมนาร่วมกัน) ภายในระยะเวลา
ทดลองปฏิบัติหน้าที ่ราชการตามที่
ส ่วนราชการก าหนด ซึ่งจะต้องไม่
น้อยกว่าหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปี 

- ส าหรับข ้าราชการพลเร ือนสามัญที่
บรรจุเข้ารับราชการตั้งแต่วันที่           1 
เ ม ษ า ย น  2 5 6 0  เ ป ็น ต ้น ไ ป               
โดยด าเนินการพัฒนาข้าราชการพล
เรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
ห น ้า ที ่ร า ช ก า ร ใ ห ้ค ร บ ทั ้ง                      
3 กระบวนการ(การปฐมนิเทศ การ
เร ียนรู ้ด ้วยตน เอง และการอบรม
สัมมนาร ่วมก ัน) ภายในระยะเวลา
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่ส่วน
ราชการก าหนด ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า
หกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปี 

- - 

การปฐมนิเทศ ส่วนราชการต้นสังกัดโดยหน่วยงาน 
ที ่ร ับผิดชอบการบริหารทรัพยากร
บุคคลควรจัดด าเนินการปฐมนิเทศ
ให้แก่ข้าราชการฯ 

เพื ่อให้เข้าใจถึงสภาพแวดล้อม
ก า ร ท า ง า น ใ น ห น ่ว ย ง า น 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงการสร้าง
องค ์กร ผู ้บ ังค ับบ ัญชา เพื ่อน
ร ่ว ม ง า น แ ล ะ ห น ้า ที ่ค ว า ม
รับผิดชอบ ตลอดจนเป็นการ
ส ร ้า ง ข ว ัญ แ ล ะ ก า ล ัง ใ จ แ ก่
ข้าราชการ  

ห ัวหน ้าส ่วนราชการ ในส ่วนกลา ง 
(อธิบดีกรมปศุสัตว์) และผู้บริหารระดับ
อ านวยการขึ ้นไปในส่วนภูมิภาคเป็น    
ผู ้ป ฐมน ิเ ท ศ  ห ร ือ อ า จมอบหมา ย       
รองหัวหน้าส่วนราชการ ด าเนินการ
ปฐมนิเทศแทนได้ 
     หลังจบการปฐมนิเทศ ต้องจัดให้มี
การประเม ินผลเพื ่อร ับทราบระด ับ
ความเข้าใจเกี ่ยวกับองค์กร วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ผู้บริหารและโครงสร้างองค์กร
ของข้าราชการฯ ว่ามีมากน้อยเพียงใด 

เ พื ่อ ใ ห ้ข ้า ร า ช ก า ร ฯ เ ข ้า ใ จ ถ ึง
ส ภ า พ แ ว ด ล ้อ ม ก า ร ท า ง า น ใ น
ห น ่ว ย ง า น  ว ิส ัย ท ัศ น ์ พ ัน ธ ก ิจ 
โครงสร ้างองค ์กร ผู ้บ ังค ับบ ัญชา     
เ พื ่อ ร ่ว ม ง า น แ ล ะ ห น ้า ที ่ค ว า ม
รับผิดชอบ ความส าคัญของภารกิจ    
ที่มีต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติ 
ได ้ร ับทราบโอกาสในการพ ัฒนา
ตนเอง โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
ราชการ เพื ่อให ้ม ีท ัศนคติที ่ด ีและ     
มีแรงจูงในการท างานรับราชการ 

เดิม กรมปศุสัตว์ได้ด าเนินการปฐมนิเทศ
ข้าราชการฯ โดยให้ผู้อ านวยการกองการ-
เจ้าหน้าที่ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ก า ร บ ร ิห า ร ท ร ัพ ย า ก ร บ ุค ค ล แ ล ะ            
ให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของข้าราชการ
บรรจุใหม่เป็นผู ้ด าเนินการปฐมนิเทศให้
หัวหน้าส่วนราชการในส่วนกลาง (อธิบดี
กรมปศุสัตว์) 
ใหม่ ส านักงาน ก.พ.ได้ก าหนดให้ผู้บริหาร
ระดับอ านวยการขึ้นไปในส่วนภูมิภาคเป็น
ผู ้ปฐมน ิเทศ หร ืออาจมอบหมายรอง
ห ัว ห น ้า ส ่ว น ร า ช ก า ร  ด า เ น ิน ก า ร
ปฐมนิเทศแทนได้  
แนวปฏ ิบ ัต ิ ให ้อธ ิบด ีกรมปศุส ัตว ์เป ็น      
ผู ้ปฐมนิเทศ หรือ อาจมอบหมายรอง
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รำยละเอียด 
หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่  

นร 1013/ว 25  
ลงวันที่ 2 สิงหำคม 2553 (เดิม) 

วัตถุประสงค์ 
(เดิม) 

หนังสือ ส ำนักงำน ก.พ. ที่  
นร 1013.5/ว4  

ลงวันที่ 23 มีนำคม 2560(ปรับปรุงใหม่) 

วัตถุประสงค์ 
(ปรับปรุงใหม่) 

แนวทำงปฏิบัติ /  
วิธีด ำเนินกำรของกรมปศุสัตว์ 

อธ ิบด ีกรมปศุส ัตว ์ เป ็นผู ้ด า เน ินการ
ปฐมนิเทศแทนในวันรายงานตัวและให้
ผู้บังคับบัญชาปฐมนิเทศในวันที่ไปปฏิบัติ
ราชการและประเมินผลความเข้าใจการ
ปฐมน ิเทศจากแบบสอบถามในว ันที ่   
เสร็จสิ้นการอบรมสัมมนาร่วมกัน  

การเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

เอกสารช ุดการเร ียนรู ้ด ้วยตนเอง 
“หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุ-
ใหม่” จ านวน 4 หมวดวิชา 13 ชุด
วิชา(มีค ่าใช ้จ ่ายในการเรียนรู ้จาก
เอกสารช ุดการเร ียนรู ้ด ้วยตนเอง 
ราคาชุดละ 1,800 บาท 13 ชุดวิชา 
ซึ ่ง ส ่ว น ร า ช ก า ร ต ้อ ง เ ต ร ีย ม
งบประมาณอย่างเพียงพอ ซึ่งส่วน
ร าชก า รส ามา รถ เบ ิก ค ่า ใ ช ้จ ่า ย
เอกสารฯดังกล่าวได้ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม พ.ศ. 2549 และ      ที่
แก้ไขเพิ่มเติม)      

เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญฯ 
มีความรู ้เกี ่ยวกับกฎหมาย กฎ 
ร ะ เ บ ีย บ แ บ บ แ ผน ข อ งท า ง
ราชการ โดยส านักงาน ก.พ. ได้
จัดท าชุดการเรียนรู ้ด้วยตนเอง 
“หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการ
บรรจุใหม่” จ านวน 4 หมวดวิชา 
13  ช ุดว ิช า  และจ ัดท า เป ็น
บทเรียน หลักสูตร e-Learning 
รหัส (001 M หลักสูตรฝึกอบรม
ข้าราชการบรรจุใหม่” จ านวน 
13 วิชา 

1.เอกสารชุดการเร ียนรู ้ด ้วยตนเอง
“หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุ-
ใหม่”จ านวน 4 หมวดวิชา 13 ชุดวิชา             
(มีค่าใช้จ่ายในการเรียนรู ้จากเอกสาร
ช ุดการ เร ียนรู ้ด ้ว ยตน เอง  ซึ ่งส ่วน
ราชการต้องเตรียมงบประมาณอย่าง
เพียงพอ ซึ่งส่วนราชการสามารถเบิก
ค่า ใช ้จ ่ายเอกสารฯด ังกล ่าวได ้ตาม
ระเบ ียบกระทรวงการคล ังว ่าด ้ว ย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. 2549 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 
2.บทเรียน หลักสูตร e-Learning รหัส 
001 M หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการ
บรรจ ุใหม ่ จ านวน  13 ว ิช า ( ไม ่มี
ค ่า ใ ช ้จ ่า ย ใ น ก า ร เ ร ีย น รู ้แ ล ะ ใ ช้
ร ะ ยะ เ ว ล า ใน ก า ร เ ร ีย นปร ะมา ณ           
6 เดือน)    

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ 
และระ เบ ียบแบบแผนของทา ง
ราชการ โดยส านักงาน ก.พ. ได้จัดท า
ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง “หลักสูตร
ฝ ึกอบรมข ้าราชการบรรจ ุใหม ่” 
จ านวน 4 หมวดวิชา 13 ชุดวิชา     
ซึ่งข้าราชการฯทุกคนต้องผ่านการ
เรียนรู้จากชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ดังกล่าวให้ครบทุกหมวดวิชา 

กรมปศุสัตว์ได้ด าเนินการให้ข้าราชการฯ
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านบทเรียน หลักสูตร     
e-Learning รห ัส  001  M หล ัก ส ูต ร
ฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ จ านวน 
13 ว ิชา และเห ็นควรให ้ด า เน ินการ
ต่อเนื่องต่อไป 

การอบรม
สัมมนา
ร่วมกัน 

ป ร ะ ก อ บ ด ้ว ย  4  ช ุด ก ิจ ก ร ร ม          
โดยมีระยะเวลาการอบรมประมาณ 
2 สัปดาห์ ดังนี้ 

ใ ห ้ใ ช ้ “ ห ล ัก ส ูต ร ก า ร เ ป ็น
ข ้า ร า ช ก า ร ที ่ด ี”  โ ด ย มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการฯ
ได้รับการปลูกฝังปรัชญาการเป็น
ข ้า ร า ช ก า ร ที ่ด ี เ ส ร ิม ส ร ้า ง
สมรรถนะและทักษะที ่จ าเป ็น
ส าหรับการปฏิบัติงานราชการ 

ประกอบด้วย 3 ชุดก ิจกรรม โดยมี
ระยะเวลาการอบรมประมาณ 1-2 
สัปดาห์ ดังนี้ 
 

ให้ใช้ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” 
เ พื ่อ ป ล ูก ฝ ัง ป ร ัช ญ า ก า ร เ ป ็น
ข้าราชการที่ดี เสริมสร้างสมรรถนะ
และท ักษะที ่จ า เป ็นส า หร ับก า ร
ปฏิบัติงานราชการ ส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม การท างานเป็นทีม 
และพัฒนาเครือข่ายในการท างาน 

     ส านักงาน ก.พ.ได้ปรับปรุงการอบรม
สัมมนาร ่วมกัน โดยรวมเนื ้อหาในช ุด
ก ิจกรรมที ่( เด ิม ) เข ้าด ้วยก ัน  เป ็นช ุด
ก ิจ ก ร รมที ่ 1  ป ร ัชญาขอ งก า ร เป ็น
ข้าราชการที่ดี ประโยชน์ของแผ่นดิน และ
บทบาทหน้าที ่ จ ิตส าน ึกของการเป ็น
ข้าราชการที่ดีมีคุณธรรม และก าหนดชุด
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รำยละเอียด 
หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่  

นร 1013/ว 25  
ลงวันที่ 2 สิงหำคม 2553 (เดิม) 

วัตถุประสงค์ 
(เดิม) 

หนังสือ ส ำนักงำน ก.พ. ที่  
นร 1013.5/ว4  

ลงวันที่ 23 มีนำคม 2560(ปรับปรุงใหม่) 

วัตถุประสงค์ 
(ปรับปรุงใหม่) 

แนวทำงปฏิบัติ /  
วิธีด ำเนินกำรของกรมปศุสัตว์ 

ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
การท างานเป็นทีม และพัฒนา
เครือข่ายในการท างาน รวมถึง
เป ็นการสร้างสายสัมพันธ ์ที ่ด ี 
แลกเปลี ่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน โดยเน้นการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์และการลงม ือ
ปฏิบัติจริง 

รวมถึงเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดี 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ
ก ัน  โ ด ย เ น ้น ก า ร เ ร ีย น รู ้จ า ก
ประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติ
จริง 

กิจกรรม(เพิ ่มเต ิม) อีก 2 ชุดกิจกรรม 
ขึ้นมาใหม่ คือ   
      -ช ุดก ิจกรรมที ่ 2  ความรู ้ท ักษะ 
สมรรถนะ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ  
      -ชุดกิจกรรมที่ 3 ความรู้และทักษะ
เพื่อการด ารงตนอย่างสมดุลในศตวรรษ   
ที่ 21  
      กอ งก า ร เ จ ้า ห น ้า ที ่ไ ด ้ป ร ับ ปร ุง 
เพิ่มเติมเนื้อหาหลักสูตรการอบรมสัมมนา
ร ่ว ม ก ัน ใ ห ้เ ป ็น ไ ป ต า ม แ น ว ท า งฯ ที่
ส านักงาน ก.พ. ปรับปรุงใหม่ 
 
 

 ชุดกิจกรรมที่ 1 ปรัชญาของการเป็น
ข้าราชการ ประโยชน์ของแผ่นดิน 
และบทบาทหน ้าที ่ขอ งการ เป ็น
ข้าราชการ 

- มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
แ ล ะ ต ร ะ ห น ัก ใ น ค ว า ม
รับผิดชอบของงานราชการ 

- เ ร ีย น รู ้ถ ึง อ ุด ม ก า รณ ์แ ล ะ
จรรยาข้าราชการจากผู้น าภาค
ราชการ ผู ้ทรงคุณว ุฒิที ่เป ็น
แบบอย่างที ่ด ี และสร้างแรง
บ ัน ด า ล ใ จ ใ น ก า ร เ ป ็น
ข้าราชการที่ดี 

- เข ้า ใ จ ถ ่อ งแท ้ถ ึงหล ัก ก า ร
ปฏ ิบ ัต ิงานในภาคราชการ 
และค านึงถ ึงประโยชน ์ของ
ส่วนร่วม 

 

ชุดกิจกรรมที่ 1 ปรัชญาของการเป็น
ข้าราชการที่ดี ประโยชน์ของแผ่นดิน 
และบทบาทหน้าที ่ จิตส านึกของการ
เป็นข้าราชการที่ดีมีคุณธรรม 

- มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และ
ตระหนักในความรับผิดชอบของ
ง า น ร า ช ก า ร โ ด ย ใ ช ้แ น ว ท า ง
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการ
ที่ดีตามรอยพระยุคบาท 

- เรียนรู ้ถ ึงอุดมการณ์และจรรยา
ข้าราชการจากผู้น าภาคราชการ 
ผู ้ทรงคุณวุฒิที ่เป็นแบบอย่างที ่ด ี 
และสร้างแรงบันดาลใจในการเป็น
ข้าราชการที่ดี 

- เ ข ้า ใ จ ถ ่อ ง แ ท ้ถ ึง ห ล ัก ก า ร
ปฏิบัติงานในภาคราชการ และ
ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนร่วม 

- มีความตระหนัก ความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
จิตส านึกราชการ และมีทัศนคติที่
ดีต่อการท างานเพื่อประชาชน 
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รำยละเอียด 
หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่  

นร 1013/ว 25  
ลงวันที่ 2 สิงหำคม 2553 (เดิม) 

วัตถุประสงค์ 
(เดิม) 

หนังสือ ส ำนักงำน ก.พ. ที่  
นร 1013.5/ว4  

ลงวันที่ 23 มีนำคม 2560(ปรับปรุงใหม่) 

วัตถุประสงค์ 
(ปรับปรุงใหม่) 

แนวทำงปฏิบัติ /  
วิธีด ำเนินกำรของกรมปศุสัตว์ 

- สามารถน าหล ักการของแต ่ละ
ศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐก ิจ
พอเพียง มาปรับใช้กับการด าเนิน
ชีวิต และการปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

- มีความเข้าใจสภาพเศรษฐกิจและ
ส ังคมชนบทของประ เทศไทย 
สามารถเชื ่อมโยงแนวคิดเรื ่อง
เ ศ รษ ฐก ิจ พ อ เพ ีย ง  ไ ป สู ่ก า ร
ปฏิบัติงานจริง 

 ช ุดก ิจกร รมที ่ 2  การสร ้า งว ิน ัย    
สร้างทีม และความสามัคคี/จรรยา
ข้าราชการ 

- ร ับ รู ้ ต ร ะ ห น ัก  แ ล ะ เ ก ิด
จ ิต ส า น ึก ใ น ก า ร ม ีว ิน ัย        
การท างานเป็นทีมและความ
สามัคคี 

- ได้เรียนรู้อุดมการณ์ข้าราชการ
และหลักราชการ 

- ได้เรียนรู้และฝึกฝนการท างาน
เป็นทีม(ผ่านความยากล าบาก
และความพยายามที่จะท างาน
ใ ห ้ส า เ ร ็จ ร ่ว ม ก ัน ใ น
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย) 

- ไ ด ้ค า น ึง แ ล ะ ต ร ะ ห น ัก ใ น
คว าม ส า ค ัญขอ งก า รม ีจ ิต
บริการในการปฏิบัติงาน 

- ไ ด ้ม ีค ว า ม รู ้เ รื ่อ ง จ ร ร ย า
ข้าราชการที่ส าคัญส าหรับการ
ท างานในภาคราชการ 

 

ช ุด ก ิจ ก ร ร ม ที ่ 2  ค ว า ม รู ้ท ัก ษ ะ 
สมรรถนะ  ที ่จ า เป ็นต ่อการปฏ ิบ ัติ
ราชการ 
 

- รับรู ้ ตระหนัก และเกิดจิตส านึก
ในการมีวินัย และเรียนรู้เกี่ยวกับ
วินัยข้าราชการ 

- ได้เรียนรู้สมรรถนะข้าราชการพล
เรือนสามัญ 

- ได้เรียนสมรรถนะข้าราชการพล
เรือนสามัญ 

- ได้เรียนรู้กฎหมายที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

- ได้เรียนรู้การเขียนหนังสือราชการ 
- ได ้เร ียนรู ้และฝึกฝนการท างาน

เป็นทีม(ผ่านความยากล าบากและ
ความพยายามที ่จ ะท า งานให้
ส าเร็จร่วมกันในสภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัย 
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รำยละเอียด 
หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่  

นร 1013/ว 25  
ลงวันที่ 2 สิงหำคม 2553 (เดิม) 

วัตถุประสงค์ 
(เดิม) 

หนังสือ ส ำนักงำน ก.พ. ที่  
นร 1013.5/ว4  

ลงวันที่ 23 มีนำคม 2560(ปรับปรุงใหม่) 

วัตถุประสงค์ 
(ปรับปรุงใหม่) 

แนวทำงปฏิบัติ /  
วิธีด ำเนินกำรของกรมปศุสัตว์ 

 ชุดกิจกรรมที่ 3 การพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมและจิตส านึกข้าราชการ 

- เพื ่อ ให ้ผู ้เ ข ้า อบรมม ีความ
ตระหนัก ความรู ้และความ
เ ข ้า ใ จ เ กี ่ย ว ก ับ ค ุณ ธ ร ร ม 
จ ร ิย ธ ร ร ม แ ล ะ จ ิต ส า น ึก
ข้าราชการ 

- พัฒนาจ ิตโดยการเจร ิญสติ
และภาวนา หรือปฏิบัติตาม
หล ักการของแต ่ละศาสนา  
เพื่อการปฏิบัติราชการ 

- ไ ด ้แ น ว ท า ง ก า รป ร ะ พ ฤ ติ
ปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที ่ดี
ตามรอยพระยุคลบาท 

- ได ้ม ีความตระหนัก ความรู้
แ ล ะ ค ว า ม เ ข ้า ใ จ ใ น ห ล ัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- สามารถน าหลักการของแต่ละ
ศาสนา  ปร ัชญาเศรษฐก ิจ
พอเพียง มาปร ับใช ้ก ับการ
ด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุดก ิจกรรมที ่ 3 ความรู ้และทักษะ   
เพื่อการด ารงตนอย่างสมดุลในศตวรรษ
ที่ 21 
 

- เ พื ่อ ใ ห ้ผู ้เ ข ้า อ บ ร ม เ ข ้า ใ จ
ส ถ า น ก า ร ณ ์แ ล ะ ค ว า ม
เปลี่ยนแปลงของโลก และความ
หลากหลายในด้านต่างๆ 

- เข้าใจระบบเศรษฐกิจที่มีอิทธิพล
ต่อตนเองและสังคม 

- เข้าใจบทบาท สิทธิ หน้าที ่ และ
การปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองที่ดี 

- เข้าใจวิธีการเสริมสร้างคุณภาพ
กายและใจให้แข็งแรงอย่างยั่งยืน 

- ตระหน ัก ถ ึง คว ามส า ค ัญและ
ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อ
ตนเองและสังคม 

- เข ้า ใจการอน ุร ักษ ์สิ ่งแวดล ้อม 
ร ว ม ทั ้ง ก า ร ม ีจ ิต ส า ธ า ร ณ ะ          
ในรูปแบบต่างๆ 
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รำยละเอียด 
หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่  

นร 1013/ว 25  
ลงวันที่ 2 สิงหำคม 2553 (เดิม) 

วัตถุประสงค์ 
(เดิม) 

หนังสือ ส ำนักงำน ก.พ. ที่  
นร 1013.5/ว4  

ลงวันที่ 23 มีนำคม 2560(ปรับปรุงใหม่) 

วัตถุประสงค์ 
(ปรับปรุงใหม่) 

แนวทำงปฏิบัติ /  
วิธีด ำเนินกำรของกรมปศุสัตว์ 

 ชุดกิจกรรมที ่ 4 การพัฒนาสังคม
และประเทศชาติ 
 

- เพื ่อ ให ้ผู ้เข ้าร ับการอบรมมี
ทัศนคติที่ดีต่อการท างานเพื่อ
ประชาชน และการให้บริการ
ประชาชน 

- ได ้ร ับความรู ้ คว าม เข ้า ใจ
สภาพเศรษฐก ิจและส ังคม
ชนบทของประเทศไทย 

- สามารถเชื่อมโยงแนวคิดเรื่อง
เศรษฐก ิจพอเพ ียงไปสู ่การ
ปฏิบัติงานจริงในพื้นที ่ชนบท
ได ้ หร ือการด า เน ินช ีว ิต ได้
อย่างดี 

   

วิธีการพัฒนา การบรรยาย การเรียนรู ้จากสื ่อว ีดี
ทัศน์ การอภิปรายกลุ ่ม การศึกษา
ค ้นคว ้าด ้วยตนเอง ก ิจกรรมการ
ปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี
ร ูปแบบอื ่น  ก ิจกรรมค ่ายล ูก เส ือ 
กิจกรรม Walk Rally กิจกรรมนอก
ห้องเรียนในรูปแบบอื ่น การศึกษา    
ด ูง าน โคร งก า รอ ัน เนื ่อ งม าจ า ก
พระราชด าริ ศึกษาดูงานโครงการ  
ภูมิปัญญาท้องถิ ่น กิจกรรมพัฒนา
สังคมรูปแบบอื ่น ทั ้งนี ้ ในแต่ละชุด
ก ิจ กร รม  ส ่วน ราชก ารสามา รถ
เลือกใช้วิธีการใด วิธีการหนึ่ง หรือ
หลายวิธีการได้ตามที่เห็นสมควร 

 การบรรยาย การเรียนรู้จากสื่อวีดีทัศน์ 
การอภิปรายกลุ ่ม การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง กิจกรรมการปลูกฝังปรัชญา
การเป ็นข ้าราชการที ่ด ี และพ ัฒนา
จ ิต ส า น ึก ใ น ร ูป แ บ บ ต ่า ง ๆ  แ ล ะ
ก า ร ศ ึก ษ า ด ูง า น โ ค ร ง ก า ร อ ัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการภูมิ
ป ัญญาท้องถิ ่น ก ิจกรรมการพัฒนา
สมรรถนะหล ัก  ก ิจกรรมการสร ้า ง
ทีมงาน กิจกรรมค่ายลูกเสือ กิจกรรม 
Walk Rally ก า ร เ ร ีย น รู ้ด ้ว ย
ก ร ะ บ ว น ก า ร PBL( Project- Based 
Learning)  ผ ่า นก า รล งม ือท า  ก า ร
มอบหมายงานให้ค้นคว้าและแก้ปัญหา
ด้วยตนเองจนส าเร็จ และการเรียนแบบ
ผสมผสาน เช่น เรียนองค์ความรู้ สลับ
ก ับ ก า ร ฝ ึก ตั ้ง ค า ถ า ม เพื ่อ ก ร ะ ตุ ้น
ความคิดเป็นระยะ ทั ้งนี ้ ในแต่ละชุด

 ส านักงาน ก.พ. ได้ปรับปรุงวิธีการพัฒนา   
โดย เพิ ่ม เ ต ิมกา รพ ัฒนาจ ิตส าน ึก ใน
รูปแบบต่างๆ โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ก ิจ ก ร รมกา รพ ัฒนาสมรรถนะหล ัก 
กิจกรรมการสร้างทีมงาน กิจกรรมค่าย
ลูกเสือ กิจกรรม Walk Rally การเรียนรู้
ด ้วยกระบวนการPBL(Project-Based 
Learning)  ผ ่า น ก า ร ล ง ม ือ ท า                
ก า รม อ บ ห ม า ย ง า น ให ้ค ้น ค ว ้า แ ล ะ
แก้ปัญหาด้วยตนเองจนส าเร็จ และการ
เร ียนแบบผสมผสาน เช ่น  เร ียนองค์
ความรู ้ สลับกับการฝึกตั ้งค าถาม เพื ่อ
กระตุ้นความคิดเป็นระยะ  
     กองการเจ ้าหน ้าที ่เล ือกใช้ว ิธ ีการ
พ ัฒนาในหล ักส ูตรการอบรมส ัมมนา
ร่วมกันให้เหมาะสมเป็นไปตามแนวทางฯ
ที่ส านักงาน ก.พ. ปรับปรุง 
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รำยละเอียด 
หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่  

นร 1013/ว 25  
ลงวันที่ 2 สิงหำคม 2553 (เดิม) 

วัตถุประสงค์ 
(เดิม) 

หนังสือ ส ำนักงำน ก.พ. ที่  
นร 1013.5/ว4  

ลงวันที่ 23 มีนำคม 2560(ปรับปรุงใหม่) 

วัตถุประสงค์ 
(ปรับปรุงใหม่) 

แนวทำงปฏิบัติ /  
วิธีด ำเนินกำรของกรมปศุสัตว์ 

กิจกรรม ส่วนราชการสามารถเลือกใช้
วิธีการใด วิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีการ
ได ้ต าม ที ่เ ห ็น สม คว ร  แล ะ กรณ ีที่
ข้าราชการฯย้าย หรือ โอนไปสังกัดส่วน
ราชการใหม่ และเคยได้รับการพัฒนา
ค ร บ ท ุก ก ร ะ บ ว น ก า ร ห ร ือ บ า ง
กระบวนการแล้ว ให้ส่วนราชการใหม่
ด าเนินการพัฒนาเฉพาะกระบวนการ
การปฐมนิเทศ และกระบวนการอื่นที่
ยังขาดอยู่ 
 

วิธีการ
ด าเนินการ
ตามแนวทางที่
ก าหนด 

1. ก า ร ด า เ น ิน ก า ร พ ัฒ น า
ข้าราชการฯโดยกระบวนการ การ
ปฐมนิเทศ การเร ียนรู ้ด ้วยตนเอง 
และการอบรมสัมมนาร่วมกัน 
1.1 การปฐมนิเทศ และการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ให้ส่วนราชการต้นสังกัด
เป็นผู้ด าเนินการ 
1.2 ก า ร อ บ ร ม ส ัม ม น า ร ่ว ม ก ัน         
ให้กระทรวงเป็นผู ้ด าเนินการ ทั ้งนี ้ 
กระทรวงอาจมอบหมายกรมใด    
กรมหนึ่งด าเนินการแทนทั้งกระทรวง
ก็ได้ โดยส่วนราชการต้นสังกัดเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ดังกล่าว 
1.3 ส าหรับส่วนราชการที ่ม ีฐานะ
เป็นกรมที่อยู ่ในบังคับบัญชาหรือมี
หัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบในการ
ป ฏ ิบ ัต ิร า ช ก า ร ขึ ้น ต ร ง ต ่อ
นายกร ัฐมนตร ี ให ้ส ่วนร าชกา ร

 ส่วนราชการต้นสังกัดต้องด าเนินการ
พัฒนาข้าราชการพลเรือนฯให้ครบทั้ง 
3 กระบวนการ ได้แก่ การปฐมนิเทศ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการอบรม
ส ัม ม น า ร ่ว ม ก ัน  ร ว ม ทั ้ง จ ัด ส ร ร
งบประมาณส าหรับการพัฒนาอย่าง
พอเพียง เพื่อให้การด าเนินการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ทั ้งนี ้ 
ข ้า ร า ช ก า ร ฯ จ ะ ต ้อ ง ผ ่า น
กระบวนการพัฒนาทั้ง 3 กระบวนการ 
ตามที่ก าหนดภายในระยะเวลาทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่ส่วนราชการ
ก าหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าหกเดือนแต่
ไม่เกินหนึ่งปี 

     กรมปศ ุส ัตว ์ได ้ด า เน ินการพ ัฒนา
ข ้า ราชการฯโดยกระบวนกา ร  กา ร
ปฐมนิเทศ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการ
อ บ ร ม ส ัม ม น า ร ่ว ม ก ัน  ค ร บ ทั ้ง                  
3 กระบวนการ  
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รำยละเอียด 
หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่  

นร 1013/ว 25  
ลงวันที่ 2 สิงหำคม 2553 (เดิม) 

วัตถุประสงค์ 
(เดิม) 

หนังสือ ส ำนักงำน ก.พ. ที่  
นร 1013.5/ว4  

ลงวันที่ 23 มีนำคม 2560(ปรับปรุงใหม่) 

วัตถุประสงค์ 
(ปรับปรุงใหม่) 

แนวทำงปฏิบัติ /  
วิธีด ำเนินกำรของกรมปศุสัตว์ 

ดังกล่าวเป็นผู้ด าเนินการทั้งกระบวนการ 
การปฐมนิเทศ การเรียนรู ้ด้วยตนเอง 
และการอบรมสัมมนาร่วมกัน 
1.4 กรณีข้าราชการฯย้ายหรือโอนไป
สังกัดส่วนราชการใหม่ และเคยได้ร ับ
การพัฒนาครบทุกกระบวนการหรือบาง
กระบวนการแล ้ว  ให ้ส ่วน ราช การ
ด าเนินการพัฒนาเฉพาะกระบวนการ 
การปฐมนิเทศและกระบวนการที่ยังขาด
อยู่ ทั้งนี้ การด าเนินการพัฒนาในแต่ละ
กระบวนการให้เป็นไปตามแนวทางที่
ก าหนด 
2. ข ้า ร า ช ก า ร ฯ จ ะ ต ้อ ง ผ ่า น
กระบวนการพัฒนาทั้ง 3 กระบวนการ
ตามที่ก าหนดข้างต้นภายในระยะเวลา
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่ส่วน
ราชการก าหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าหก
เดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปี 
และให้ส่วนราชการต้นสังกัดด าเนินการ
ประเมินผลการพัฒนาทุกกระบวนการ 
เพื่อให้การด าเนินการพัฒนาข้าราชการฯ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ ้มค่า 
ให ้ส ่วนราชการจ ัดสรรงบประมาณ
ส าหรับการพัฒนาอย่างเพียงพอ 

กำร
ประเมินผล 

มิติที ่ 1 การประเมินปฏิกิร ิยาของ    
ผู้เข้ารับการพัฒนา (Reaction) 
มิติที่ 2 การประเมินการเรียนรู้และ
ศ ักยภาพของผู ้เข ้า ร ับการพ ัฒนา
(Learning) 

 มิต ิที ่ 1  การประเม ินปฏ ิก ิร ิยาของ        
ผู้เข้ารับการพัฒนา (Reaction) 
มิติที ่ 2 การประเมินการเรียนรู ้และ
ศ ัก ยภ าพของผู ้เ ข ้า ร ับ ก า รพ ัฒน า
(Learning) 

 กรมปศุส ัตว ์ได ้ด าเน ินการประเมินผล 
ครบถ้วนทั้ง 2 มิติ ตามที่ส านักงาน ก.พ.
ก าหนด 
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โดยสรุปแนวทางการด าเนินการพัฒนาและประเมินผลก ารพัฒนาข้าราชการ     
พลเร ือนสาม ัญที ่อยู ่ระหว ่า งทดลองปฏ ิบ ัต ิหน ้าที ่ร าชการที ่ปร ับปร ุง ใหม่นี ้ ให ้ด า เน ินการ            
ในกระบวนการ 3 กระบวนการเช่นเดิม แต่มีการปรับปรุงวัตถุประสงค์และรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องเพิ่มเติม (แนวทางการด าเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือน
สามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราขการ, 2560) เช่น   

1. การปฐมนิเทศ เพื่อให้ข้าราชการเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมการท างานในหน่วยงาน 
ว ิส ัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร ผู ้บ ังคับบัญชา เพื ่อนร่วมงานและหน้าที ่ความรับผ ิดชอบ 
ความส าคัญของภารกิจที่มีต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติ ได้รับทราบโอกาสในการพัฒนาตนเอง 
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพราชการ เพ่ือให้มีทัศนคติที่ดีและมีแรงจูงในการท างานรับราชการ  

 2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ และระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ โดยส านักงาน ก.พ. ได้จัดท าชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง “หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการ 
บรรจุใหม”่ จ านวน 4 หมวดวิชา 13 ชุดวิชา ดังนี้ 

หมวดที่ 1 ปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี 
   1. การเป็นข้าราชการ       
   2. การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท     
หมวดที่ 2 ระบบราชการและการบริหารภาครัฐแนวใหม่ 
   3. ระบบราชการไทย       
   4. การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่    

    5. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี     
หมวดที่ 3 ความรู้พ้ืนฐานส าหรับข้าราชการ 
   6. วินัยและจรรยาข้าราชการ      
   7. ระเบียบแบบแผนของทางราชการ     
   8. กฎหมายพ้ืนฐานสาหรับข้าราชการ     
 หมวดที่ 4 เสริมสร้างสมรรถนะหลักและทักษะที่จ าเป็น 
   9. การพัฒนาการคิด       
   10. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ      
   11. มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน      
   12. สมรรถนะหลักส าหรับข้าราชการพลเรือน    
   13. การวางแผนปฏิบัติงานโครงการและการด าเนินการตามแผน  

  ซึ่งข้าราชการบรรจุใหม่ทุกคนต้องผ่านการเรียนรู้จากชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองดังกล่ าว   
ให้ครบทุกหมวดวิชา (สามารถเลือกพัฒนาด้วยการอ่านเอกสาร หรือ การเรียนรู้ทางไกลด้วยตนเอง              
E-Learning) 2 วิธี ประกอบด้วย  

1) การเรียนรู้ด้วยเอกสารชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง “หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการ
บรรจุใหม่” จ านวน 4 หมวดวิชา 13 ชุดวิชา มีค่าใช้จ่ายในการซื้อเอกสารชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง    
ชุดละ 1,800 บาท ซึ่งส่วนราชการสามารถเบิกค่าใช้จ่ายเอกสารชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง “หลักสูตร
ฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่” ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. 2549 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
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2) การเร ียนรู ้ด ้วยหล ักส ูตร e-Learning รห ัส 001M หล ักส ูตรฝ ึกอบรม
ข้าราชการบรรจุใหม่ จ านวน 13 วิชา ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ 

โดย ส านักงาน ก.พ. ให้แต่ละส่วนราชการท าการส ารวจจ านวนข้าราชการ       
พลเรือนสามัญที่อยู ่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที ่ราชการ และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และ
พิจารณาแนวทางการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งตามความเหมาะสมของหน่วยงาน  

3. การอบรมสัมมนาร่วมกัน เพื่อปลูกฝังการประพฤติตนให้เป็นข้าราชการที่ดี ปลูกฝัง
ปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานราชการ 
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การท างานเป็นทีม และพัฒนาเครือข่ายในการท างาน รวมถึงเป็น      
การสร้างสายสัมพันธ์ที่ดี แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์
และการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งส านักงาน ก.พ. ก าหนดให้ทุกส่วนราชการที่มีการด าเนินการจัดการอบรม
สัมมนาร่วมกันใช้ชื่อหลักสูตร เช่นเดียวกันทุกส่วนราชการ คือ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” 
ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมในการอบรมสัมมนาร่วมกัน 3 ชุดกิจกรรม และมีระยะเวลาการอบรมประมาณ    
1 – 2 สัปดาห์ ดังนี้  

 ชุดกิจกรรมที่ ๑ ปรัชญาของการเปนขาราชการที่ดี ประโยชนของแผนดิน 
     และบทบาทหนาที่ จิตส านึกของการเปนขาราชการที่มีคุณธรรม 

 ชุดกิจกรรมที่ ๒ ความรู ทักษะ สมรรถนะ ที่จ าเปนตอการปฏิบัติราชการ 
 ชุดกิจกรรมที่ ๓ ความรูและทักษะเพ่ือการด ารงตนอยางสมดุลในศตวรรษที่ ๒๑ 

 ทั้งนี ้ ในแต่ละชุดกิจกรรม ส่วนราชการสามารถเลือกใช้ว ิธีการใด วิธ ีการหนึ ่ง        
ในการพัฒนาได้ อาทิเช่น การบรรยาย การอภิปราย การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง กิจกรรมต่างๆ 
การศึกษาดูงาน และการฝึกปฏิบัติ พร้อมกับสามารถก าหนดระยะเวลาในการพัฒนาแต่ละชุดกิจกรรม
ได้ตามที่ส่วนราชการเห็นสมควร โดยให้คงเนื้อหาส าคัญที่สอดคล้องกับชุดกิจกรรมดังกล่าวไว้ อนึ่ง      
ในกรณีที ่ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ย้าย หรือ โอนไปสังกัด       
ส่วนราชการใหม ่และเคยได้รับการพัฒนาครบทุกกระบวนการหรือบางกระบวนการแล้ว ให้ส่วนราชการ
ใหม่ด าเนินการพัฒนาเฉพาะกระบวนการการปฐมนิเทศและกระบวนการอื่นที่ยังขาดอยู่ และส านักงาน 
ก.พ. ให้แต่ละส่วนราชการที่รับผิดชอบการสัมมนาร่วมกันด าเนินก าหนดแผนการพัฒนาข้าราชการบรรจุ
ใหม่ในแต่ละต้นปีงบประมาณ แจ้งก าหนดการอบรมสัมมนาให้ส่วนราชการอื่นทราบเพื่อส่งข้าราชการ
พลเรือนสามัญที่อยู ่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที ่ราชการเข้าร่วมการอบรมสัมมนา และจัดให้มีการ
ประเมินผลการอบรมสัมมนา 
  กรมปศุสัตว์เป็นส่วนราชการที่ขนาดกลาง (มีข้าราชการ ๑,๐๐๑ - ๕,๐๐๐ อัตรา)       
ตามค าจ ากัดความที่ระบุไว้ในมาตรการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) ของส านักงาน 
ก.พ. ท าให้มีการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งข้าราชการ เข้ามาเพื่อทดแทนต าแหน่งที่เกษียณอายุราชการ 
หรือว่างลง ด้วยเหตุผลต่าง ๆ กรมปศุสัตว์จึงมีการเรียกบรรจุข้าราชการพลเรือนสามัญในแต่ละรอบ
ปีงบประมาณมากกว่า 30 คน และกรมปศุสัตว์จึงได้ด าเนินการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามแนวทางของส านักงาน ก.พ. ครบทั้ง 3 กระบวนการมาจนถึง
ปัจจุบัน โดยอาศัยความต่อเนื่อง และระยะเวลาในการด าเนินการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวโยงกัน
หลายบุคคล หลายกลุ่มฝ่าย อีกทั้ง ความหลากหลายในการด าเนินการพัฒนาด้วยรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ผสานกับการอบรมสัมมนาร่วมกัน ท าให้การวิเคราะห์ การก าหนดเนื้อหาหลักสูตร ประเด็นการพัฒนา       
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ต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับต าแหน่งหน้าที่ ภารกิจงานที่หลากหลาย และลักษณะการปฏิบัติงาน
ราชการที่เปลี่ยนแปลงไป และต้องด าเนินการพัฒนาอยู่ภายใต้กรอบของกฎ ก.พ. ด้วย  

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการของกรมปศุสัตว์เป็นไปตาม กฎ ก.พ. และหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานจึงน าเสนอผลงานเรื ่องการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการของกรมปศุสัตว์ ทั้ง 3 กระบวนการ (ในบทที่ 3) เพื่อใช้เป็นแนวทางให้ผู ้ปฏิบัติงาน   
ด้านการสรรหาบรรจุแต่งตั้งและพัฒนาข้าราชการ สามารถน าไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ได้ และยังสามารถพัฒนาการท างานให้เป็นมืออาชีพ 
เผยแพร่ให้กับข้าราชการ ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ต้องได้รับการพัฒนา ให้สามารถ
เข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องต่อไป ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการท างาน เกิดความประหยัด ความคุ้มค่า 
และท าให้การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
 
2.3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2560 – 2564  

  จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)         
มีแนวทางการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน เน้นการพัฒนาให้คนเป็นศูนย์กลาง 
และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคการเกษตรตลอดห่วงโซ่อาหาร รวมทั้งทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยังคงเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมี
ส่วนร่วม มุ่งสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับภาคการเกษตรของประเทศภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการเกษตร ส่งผลให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์      
พ.ศ. 2560 – 2564  (สถาบันเกษตราธิการ, 2559) โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์มีความเป็นมืออาชีพ ควบคู่คุณธรรม น าการเปลี่ยนแปลง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งการด าเนินการ
พัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู ่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที ่ราชการ ทั ้ง 3 กระบวนการที่
ส านักงาน ก.พ. ก าหนดไว้ มีความสอดคล้อง ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและส่งเสริมบุคลากร
ให้มีความเป็นมืออาชีพเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาการเกษตรและสหกรณ์ เป้าประสงค์ : บุคลากร    
ในหน่วยงานได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะให้ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ และประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีว ิตที ่ด ี 
เป้าประสงค์ : บุคลากรได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ผูกพันต่อองค์กร และมีจิต
บริการ ดังนั้น การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ จึงเป็นการ
พัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะทั่วไปตามภารกิจ รวมถึงการสร้างทักษะการคิด กฎหมาย และการใช้
เทคโนโลยี เพื่อต่อยอดในการปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนามิติด้านจิตใจของบุคลากร ทั้งทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรม สร้างวัฒนธรรมองค์การ สร้างความผูกพันต่อองค์การ อันเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้าง
แรงบัลดาลใจ เป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ในการรับราชการ     
เพ่ือเป็นข้าราชการที่ดี ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของประชาชนต่อไป 
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2.4 แนวคิดของกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร  

  แนวคิดการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ       
หรือ ข้าราชการบรรจุใหม่ เป็นกระบวนการส าคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นการเริ ่มต้น 
หลังจากเสร็จสิ ้นการสรรหาและคัดเลือกให้เข้ารับการบรรจุแต่งตั ้ง เป็นกระบวนการที ่จะช่วยให้
ข้าราชการบรรจุใหม่ ได้ท าความรู้จักกับส่วนราชการ งานภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ความคาดหวังของ
ส่วนราชการ โอกาสในการพัฒนาและความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง อีกทั้ง ยังช่วยให้เกิดการ
ปรับตัว เรียนรู้วัฒนธรรมขององค์กร สร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานได้ ซึ่งกระบวนการพัฒนานี้
จะสิ้นสุดเมื่อระยะเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการจบลง (สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน, คู่มือ
การดูแลและพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ , 2562) 
  2.4.1. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
   1) เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ได้เรียนรู้และท าความรู้จักกับส่วนราชการและระบบราชการ 
   2) เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ     
มีทัศนคติที่ดี ต่อส่วนราชการ รู้สึกถึงคุณค่าต่อส่วนราชการและรู้สึกเป็นหนึ่งของส่วนราชการ  
   3) เพื่อช่วยลดความวิตกกังวลของข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในการเริ่มท างาน 
   4) เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
และผู้บังคับบัญชาได้มีโอกาสสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับความคาดหวังในการท างาน  
  2.4.2 ผู้ที ่มีบทบาทในการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ   
  ส านักงาน ก.พ. ได้แสดงให้ถึงผู้ที่มีบทบาทในการพัฒนาข้าราชกรพลเรือนสามัญที่อยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดังนี้ 
   1) ผู้บริหาร (Executives) มีบทบาทส าคัญในการต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ 
เพ่ือให้ข้าราชการรู้สึกได้รับความส าคัญและเป็นส่วนหนึ่งของส่วนราชการ  
   2) หน่วยงานกองการเจ้าหน้าที่ (Human Resource Unit) หน่วยงานการ
เจ้าหน้าที่จะเป็นด่านแรกที่ส าคัญมากในการสื่อสาร และประสานงานกับข้าราชการบรรจุใหม่ ซึ่งจะ
สามารถสร้างความประทับใจของหน่วยงานในครั้งแรกให้กับข้าราชการได้  
   3) ผู ้อ านวยการ (Directors) ผู ้อ านวยการกอง ส านัก หรือเทียบเท่า ที่จะ   
ท าให้ข้าราชการบรรจุใหม่ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยงาน / กอง / ส านัก ที่ตนเองสังกัด รวมถึงการได้รับการ
ต้อนรับจากผู้บังคับบัญชา อันจะเป็นด่านที่ส าคัญในการสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานได้ 
   4) ผู ้บังคับบัญชาระดับต้น (Supervisors) หรือ ผู ้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
หนึ่งระดับ ที่จะท าหน้าที่คอยก ากับดูแลการปฏิบัติงานของข้าราชการบรรจุใหม่ จะเป็นผู้มีบทบาท
หน้าที่ส าคัญในการดูแลและพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
   5) ผู้สอนงาน (Coach) หรือพี่เลี้ยง (Mentor) จะเป็นผู้บังคับบัญชาระดับต้น
หรือเพื่อนร่วมงานที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาก่อน จะคอยเป็นผู้สอนงานและให้ค าปรึกษา    
ในเรื ่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย และช่วยให้เกิดการเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของ
องค์กร การปรับตัวให้เข้ากับองค์กรและเพ่ือนร่วมงาน 
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บทที่ 3 
 

กำรด ำเนินกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 
ที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรของกรมปศุสัตว์ 

   
  กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ ได้ด าเนินการพัฒนาข้าราชการพลเรือสามัญที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบทั้ง 3 กระบวนการ ได้แก่  
  3.1 การปฐมนิเทศ โดยก าหนดให้ผู้บริหารระดับสูงของกรมปศุสัตว์ท าการปฐมนิเทศ
ข้าราชการบรรจุใหม่ในวันเรียกบรรจุ  
  3.2 การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้บทเรียน หลักสูตร e-Learning 001 M หลักสูตร
ฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ จ านวน 13 วิชา ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และ  
  3.3 การอบรมสัมมนาร่วมกัน ด้วยการท าโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเป็น
ข้าราชการที่ดี ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้ส่วนราชการที่มีการ
บรรจุบุคคลเข้ารับราชการและอยู ่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที ่ราชการ ตั ้งแต่ 30 คน ขึ ้นไป        
ในรอบปีงบประมาณ เป็นผู ้ด าเนินการอบรมสัมมนาร่วมกันแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์          
ซึ่งในระยะเวลา 6 เดือน กรมปศุสัตว์ ได้มีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นจ านวนมากกว่า 30 คนขึ้นไป 
โดยเฉลี ่ยประมาณ 70 – 100 คน ท าให้กรมปศุสัตว ์ต้องด าเนินการจัดการโครงการฝึกอบรม     
หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี อย่างต่อเนื่องทุก 6 เดือน (6 เดือน ต่อ 1 รุ่น) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจ านวน
บุคคลที่เข้ารับการบรรจุเป็นส าคัญ  
  ในบทที ่ 3 นี ้ ผู ้ศ ึกษาจึงได้สร ุปรายละเอียด ขั ้นตอน การด าเนินงานของแต่ละ
กระบวนการที่กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ ได้ด าเนินการ ดังนี้   
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    ภำพที่ 2 กำรด ำเนินกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 
ของกรมปศุสัตว์ 

การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามญัที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหนา้ที่ราชการของกรมปศสุัตว์ 

กรมปศุสตัว์ มีข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ จ านวนมากกว่า 30 คน ข้ึนไป 

ส่วนท่ี 1 การปฐมนเิทศ 

เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
เข้ใจถึงสภาพแวดล้อมการท างานในหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงการ
องค ์กร  ผู ้บ ังค ับบ ัญชา เพื ่อนร ่วมงาน และหน ้าที ่ค วามร ับผ ิดชอบ 
ความส าคัญของภารกิจที่มีต่อประชาชน สังคมประเทศชาติ ได้รับโอกาส    
ในการพัฒนาตนเอง โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพราชการ เพื่อให้มีทัศนคติ
ที่ดีและมีแรงจูงใจในการท างานรับราชการ  

ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

การเรียนรู้ด้วยตนเองมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ มีความรู้เกี ่ยวกับกฎหมาย กฎ และ
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดย ส านักงาน ก.พ. ได้จัดท าเอกสาร   
ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง “หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่” จ านวน 
4 หมวดวิชา 13 ชุดวิชา และจัดท าเป็นบทเรียน หลักสูตร e-Learning 
รหัส 001M หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่  

ส่วนที่ 3 การอบรมสัมมนาร่วมกัน 

การอบรมสัมมนาร่วมกันหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ได้รับการปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี เสริมสร้างสมรรถนะและ
ทักษะที ่จ าเป ็นส าหร ับการปฏิบ ัต ิงานราชการ ส ่งเสร ิมค ุณธรรมและ
จริยธรรม การท างานเป็นทีม และพัฒนาเครือข่ายในการท างาน รวมถึงเป็น
การสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยเน้นการ
เรียนรู้จากประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติจริง 

ภายหลังการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการของกรมปศุสัตว์ ครบทั้ง 3 กระบวนการ 
หน่วยงานที่มีข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในสังกัด ต้องส่งเอกสารหลักฐานการผ่านการพัฒนาครบ  

ทั้ง 3 กระบวนการ รวมทั้งผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามระยะเวลาที่ก าหนดให้กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง  

กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อออกค าสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการซึ่งมีผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  

ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนดรับราชการต่อไป 

การปฐมนิเทศของกรมปศุสตัว์ 

1. จัดการปฐมนิเทศก่อนกระบวนการอื่น 

2 .  ม ีก า ร ป ร ะ เ ม ิน ผ ล ค ว า ม รู ้ ค ว า ม เ ข ้า ใ จ              
หลังการปฐมนิเทศ  

การเรยีนรู้ด้วยตนเองของกรมปศสุัตว ์

1. กองการเจ้าหน้าที่แจ้งให้ข้าราชการบรรจุใหม่
ลงทะเบียนเรียน e-Learning ตั้งแต่วันที่ท า
การปฐมนิเทศ และเรียนให้ครบ ก่อนพ้นการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการภายในระยะเวลา 
6 เดือน 

2. กรณีต้องขยายเวลาในการเรียน e-Learning   
ให้กองการเจ้าหน้าที่ท าหนังสือถึงส านักงาน 
ก.พ. โดยแนบค าสั่งบรรจุแต่งต้ัง ฯ ด้วย 

3. พิมพ์ใบรายงานคะแนนการฝึกอบรมทางไกล
หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ เก็บไว้
เป็นหลักฐาน 

 

การอบรมสัมมนาร่วมกัน 

ของกรมปศุสัตว ์
 

1. กรมปศุสัตว์ ด าเนินการจัดอบรมสัมมนาร่วมกัน
ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา 

2. ระยะเวลาในการจัดอบรม 1 สัปดาห์ 

3. มีการมอบประกาศนียบัตรหลักเสร็จสิ ้นการ
อบรมสัมมนา เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
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3.1 ส่วนที่ 1 กำรปฐมนิเทศ 
  กรมปศุสัตว์ได้ด าเนินการจัดการปฐมนิเทศให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในวันแรก หรือช่วงแรก ที่ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ รายงานตัวเข้ารับราชการ เนื่องจากกระบวนการรายงานตัวและการด าเนินการ
ออกค าสั ่งบรรจุและแต่งตั้ง (ผู ้สอบแข่งขันได้ , ผู ้ได้รับการคัดเลือก , ผู ้ได้รับการคัดเลือกจากบัญชี        
ผู้สอบแข่งขันได้) จะใช้ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1 สัปดาห์ ในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว ข้าราชการ 
พลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการจะลงชื่อปฏิบัติงานที่กองการเจ้าหน้าที่  เป็น       
การชั่วคราวก่อน และกองการเจ้าหน้าที่ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจะด าเนินการนัดหมายอธิบดีกรมปศุสัตว์       
ในการปฐมนิเทศด้วยตัวท่านเอง หรือมอบหมายผู้บริหารท่านอ่ืนในการปฐมนิเทศ แนะน า ต้อนรับ 
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 
  วัตถุประสงค์ของกำรปฐมนิเทศ 
  1) เพ่ือให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ได้เข้าใจ
ถึงสภาพแวดล้อมการท างานในหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน 
หน้าที่ความรับผิดชอบ ความส าคัญของภารกิจที่มีต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติ  
  2) เพ่ือให้มีทัศนคติที่ดีและมีแรงจูงใจในการท างานราชการ  
  3) เพ่ือให้ได้รับทราบโอกาสในการพัฒนาตนเอง โอกาสในความก้าวหน้าในอาชีพราชการ 
  4) เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ  
  ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฐมนิเทศ 

1) กองการเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ท าการนัดหมายอธิบดีกรมปศุสัตว์ จองห้องประชุม และประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 

2) จัดให้มีการลงลายมือชื่อของข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ที่เข้ารับการปฐมนิเทศ ตามก าหนดการข้างต้น 

3) อธิบดีกรมปศุสัตว์หรือผู้ได้รับมอบหมาย เป็นผู้แนะน า และถ่ายทอดให้ข้าราชการ
พลเรือนสามัญที่อยู ่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที ่ราชการทราบถึงภารกิจ ความรับผิดชอบของส่วน
ราชการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าของภารกิจที่มีต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติ ตลอดจนความคาดหวัง
ของหน่วยงานที่มีต่อข้าราชการ สภาพแวดล้อมในการท างาน สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติงาน วัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนสวัสดิการต่าง ๆ ของกรมปศุสัตว์ ซึ่งอาจรวมถึงการน าข้าราชการ
เยี่ยมชมในส่วนงานต่าง ๆ ของกรมปศุสัตว์ส่วนกลางได้ด้วย ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้บริหารที่ท าการ
ปฐมนิเทศในวันนั้น ๆ 

4) การปฐมนิเทศ จะใช้ระยะเวลาไม่นานมาก และเจ้าหน้าที่ควรจัดให้มีการแนะน า
ตัวเองของข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือจัดกิจกรรมการ
แนะน าตัวให้รู้จักเพ่ือนใหม่ ตลอดจนเรื่องต่าง ๆ ที่เห็นว่าจ าเป็น 

5) เมื ่อจบการปฐมนิเทศ ต้องมีการประเมินผลการปฐมนิเทศ เพื ่อให้เจ้าหน้าที่
ร ับทราบระด ับความเจ ้าใจ เกี่ยวกับองค์กร วิสัยทัศน์ ผู้บริหารโครงสร้างและของกรมปศุสัตว์                 
ของข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพ่ือน าไปปรับใช้ในการ           
จัดฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ
จะต้องอบรมสัมมนาร่วมกันต่อไป  
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  ขอบเขตเนื้อหำกำรปฐมนิเทศ  
1) ความเป็นมาของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ของกรมปศุสัตว์ 
3) โครงสร้างการบริหารงาน การบริหารงานส่วนกลาง และการบริหารงานในส่วนภูมิภาค 
4) ยุทธศาสตร์ 20 ปี ของกรมปศุสัตว์ 
5) ค่านิยมกรมปศุสัตว์ 
6) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารถึงแนวคิดในการปฏิบัติงานราชการเพ่ือประชาชน 
7) การเล่าประสบการณ์จริงในการปฏิบัติงานด้านปศุสัตว์ของผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ หรือ ภูมิภาค 
8) การสร้างพลังบวกในการท างานที่เสียสละเพ่ือประชาชน 
9)  การด าเนินการด้านทะเบียนประวัติของข้าราชการ 
10)  สวัสดิการและการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ 
11)  การปลูกฝังการออมตั้งแต่เริ่มต้นการรับราชการ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ 
กำรประเมินผลกำรปฐมนิเทศ 

  หลังเสร็จสิ้นการปฐมนิเทศแล้ว กองการเจ้าหน้าที่จะให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการท าแบบประเมินผลเพ่ือรับทราบระดับความเข้าใจเกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผู้บริหารและโครงสร้างองค์กร ว่ามีมากน้อยเพียงใด โดยใช้การประเมินใน Google 
Form ผ่าน QR Code ตามตัวอย่างแบบประเมินผลการปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งผู้รับผิดชอบอาจมีการออกแบบและปรับเปลี่ยนการประเมินผล
การเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ หากผลการประเมินการปฐมนิเทศ มีคะแนนระดับความเข้าใจน้อย 
เจ้าหน้าที ่ผู ้รับผิดชอบสามารถน าผลการประเมินการปฐมนิเทศดังกล่าวไป ใช้ในการวิเคราะห์และ
ออกแบบเนื้อหาในอบรมสัมมนาร่วมกันได้ ดังตัวอย่างแบบประเมินผลการปฐมนิเทศ ในภาคผนวก ข 
หน้า 82 
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3.2 ส่วนที่ 2 กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 

  ส านักงาน ก.พ. ได้วางแนวทางการเรียนรู้ด้วยตนเองไว้ 2 วิธี (ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน) ประกอบด้วย  
  1) การเรียนรู้ด้วยเอกสารชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง “หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการ     
บรรจุใหม่” จ านวน 4 หมวดวิชา 13 ชุดวิชา มีค่าใช้จ่ายในการซื้อเอกสารชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง    
ชุดละ 1,800 บาท ซึ ่งส่วนราชการสามารถเบิกค่าใช้จ่ายเอกสารชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง “หลักสูตร
ฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่” ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม     
พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

2) การเรียนรู้ด้วยหลักสูตร e-Learning รหัส 001M หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการ  บรรจุ

ใหม ่จ านวน 13 วิชา ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ 
  กองการเจ้าหน้าที่จึงได้พิจารณาถึงประโยชน์ที่ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการจะได้รับ และต้องการปลูกฝังการมีวินัยต่อการพัฒนาตนเอง รวมถึง             
การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยสื่อออนไลน์ อีกท้ังยังเป็นการประหยัดงบประมาณของทางราชการ จึงพิจารณา   
ใช้แนวทางการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยหลักสูตร e-Learning รหัส 001M หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการ

บรรจุใหม่ ตลอดมา  
 วัตถุประสงค์ของกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง  

  1) เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมีความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ และระเบียบแบบแผนของทางราชการ  
  2) เพื่อปลูกฝังและสร้างการมีวินัยต่อตนเองให้กับข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
  เป้ำหมำยกำรเรียนรู้ด้วยหลักสูตร e-Learning  

เพื ่อสนับสนุนการด าเน ินการตามพระราชบัญญัต ิระเบ ียบข้าราชการพลเร ือน          
พ.ศ. 2551 มาตรา 59 และเพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ ราชการ
ได้รับการพัฒนาให้รู ้ระเบียบแบบแผนที่เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานราชการ ตามที่ส านักงาน ก.พ. 
ก าหนด จึงบรรจุหัวข้อการเรียนไว้ จ านวน 4 หมวด 13 วิชา / บทเรียน และใช้เวลาในการเรียนรู้ทั้งสิ้น       
45 ชั่วโมง ประกอบด้วย  

หมวดที่ 1 ปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี 
  1. การเป็นข้าราชการ      (3 ชั่วโมง) 
  2. การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท    (3 ชั่วโมง) 
หมวดที่ 2 ระบบราชการและการบริหารภาครัฐแนวใหม่ 
  3. ระบบราชการไทย      (3 ชั่วโมง) 
  4. การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่    (3 ชั่วโมง) 
  5. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี    (3 ชั่วโมง) 
หมวดที่ 3 ความรู้พ้ืนฐานส าหรับข้าราชการ 
  6. วินัยและจรรยาข้าราชการ     (3 ชั่วโมง) 
  7. ระเบียบแบบแผนของทางราชการ    (6 ชั่วโมง) 
  8. กฎหมายพ้ืนฐานสาหรับข้าราชการ    (3 ชั่วโมง) 
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 หมวดที่ 4 เสริมสร้างสมรรถนะหลักและทักษะที่จ าเป็น 
  9. การพัฒนาการคิด      (3 ชั่วโมง) 
  10. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ     (3 ชั่วโมง) 
  11. มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน     (3 ชั่วโมง) 
  12. สมรรถนะหลักส าหรับข้าราชการพลเรือน   (3 ชั่วโมง) 
  13. การวางแผนปฏิบัติงานโครงการและการด าเนินการตามแผน (6 ชั่วโมง) 

  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรเรียนรู้ด้วยหลักสูตร e-Learning 
  1) ผู ้เรียนรู้ด้วยหลักสูตร e-Learning ต้องเป็นผู้ที่มีวินัยต่อการพัฒนาตนเอง มีความ 
ตั้งใจจริงในการเข้ารับการอบรมแบบออนไลน์ พร้อมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง  ๆ และ    
ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของหลักสูตร รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะน าความรู้ที ่ได้รับไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 
  2) ผู ้เร ียนรู ้ด ้วยหลักสูตร e-Learning ต้องเป็นผู ้สามารถใช้เครื ่องคอมพิวเตอร์         
ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือการอบรมออนไลน์ได้ตามก าหนด 
  3) ส านักงาน ก.พ. ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนผู้สมัครที่มีพฤติกรรมไม่สุจริตออกจาก
ระบบการอบรมออนไลน์ของส านักงาน ก.พ. ทันทีที่พบ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบ  
  4) ผู้ที่ให้ผู้อื่นใช้ "รหัสผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password)" ของตัวเอง หรือใช้ 
"รห ัสผู ้ใช ้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password)" ของผู ้อื ่น เพื ่อเข้าระบบ (Login) ไม ่ว ่ากรณีใด          
จะถูกยกเลิกสิทธิ์เข้ารับการอบรมออนไลน์ทุกหลักสูตร 
  5) การพัฒนาทางไกลด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีวินัยในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Discipline) รวมทั้งต้อง
บริหารจัดการเวลาอบรม รวมทั้งศึกษาวิธีการใช้งานระบบด้วยตนเองจากข้อมูลที่แสดงไว้ที่ Website 
และทดลองใช้จริงในระบบ 
  6) การท าแบบทดสอบทุกครั้งต้องท าภายในเวลาที่ก าหนด จึงควรเตรียมความพร้อม
ของตนเองทุกด้าน เช่น ทบทวนเนื้อหาบทเรียนให้เข้าใจ ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่มีคุณสมบัติและความเร็วรองรับ เตรียมตัว ตั้งใจ มุ่งมั่น และใช้สมาธิเ พ่ือการท า
แบบทดสอบเพียงกิจกรรมเดียว เป็นต้น 
  7) ความขัดข้องอันเกิดจากผู้เข้ารับการอบรมไม่ว่ากรณีใด ไม่สามารถใช้เป็นเหตุ     
ขอท าแบบทดสอบได้มากกว่าที่ก าหนด  
  8) แบบทดสอบต่าง ๆ ก าหนดเวลาให้ท าแตกต่างกัน โปรดตรวจสอบเวลาทางขวา
ด้านล่าง และจ านวนข้อทางซ้ายก่อนเสมอ  
  9) การท าแบบทดสอบทุกประเภท ไม่มีการเฉลย ผู้เข้ารับการอบรมสามารถค้นหา  
ทุกค าตอบด้วยตนเอง โดยการศึกษาทบทวนเนื้อหาบทเรียนได้ตลอดช่วงระยะเวลาออนไลน์  
  10) ระบบนับเวลา จะบันทึกข้อมูลการเปิดศึกษาบทเรียนแต่ละหน้า เมื ่อใช้เวลา 
อย่างน้อย 1 นาที ต่อการเปิดศึกษาแต่ละหน้า ซึ่งเป็นเวลาที่น้อยที่สุดที่ระบบรองรับได้ การศึกษา    
โดยใช้เวลาไม่ถึง 1 นาที ระบบจะไม่บันทึกเวลา หรือยอมรับการเปิดหน้านั้น ๆ 
  11) ระบบการศึกษาบทเรียน ก าหนดให้เปิดศึกษาบทเรียนแต่ละหน้าตามล าดับ    
โดยต้องใช้เวลาในการศึกษาแต่ละหน้าอย่างน้อย 1 นาที การศึกษาโดยใช้เวลาไม่ถึง 1 นาที ระบบจะ
ไม่บันทึกเวลา และไม่อนุญาตให้เปิดศึกษาหน้าต่อไป 
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  ขั้นตอนกำรเรียนรู้ด้วยหลักสูตร e-Learning 
  1) การลงทะเบียน ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
จะต้องใช้หมายเลขบัตรประชาชนของแต่ละบุคคลในการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการเรียนรู้  e-Learning 
ของส านักงาน ก.พ. ซึ่งเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ข้าราชการจะมี ๑ User ID ที่ใช้ส าหรับการเรียนรู้
ด้วยตนเองในหัวข้อวิชาอื่น ๆ ได้นอกเหนือจากหลักสูตร e-Learning รหัส 001M หลักสูตรฝึกอบรม
ข้าราชการบรรจุใหม่ และการเรียนรู้สามารถเรียนได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทั้งนี้ สมัครเข้าเรียนได้ตั้งแต่วันที่
บรรจุตามเป็นต้นไป ภายใน 6 เดือน (ช่วงทดลองการปฏิบัติราชการ) โดยมีวิธีการลงทะเบียนดังต่อไปนี้  

- เปิดเบราว์เซอร์ Internet Explorer (IE) เข้าเว็บไซต์ http://www.ocsc.go.th/ 
e-learning คลิกปุ่มสีเขียว เข้าสู่เว็บไซต์ e-Learning หรือ QR Code นี้  

 
 
 
 
- ส าหรับผู้ยังไม่ได้ลงทะเบียน ให้ด าเนินการเข้าลงทะเบียนใหม่ คลิกปุ่ม 

SIGN UP > ลงทะเบียน 
- เตรียม User ID ต้องขึ้นต้นด้วยรหัส ocsc และตามด้วยหมายเลข ๖ หลัก 

(หมายเลขที่รู้เฉพาะตนเอง) 
- ใส่รหัสผ่าน ได้ทั้งตัวอักษร หรือตัวเลข แต่ต้องไม่ไม่เกิน ๑๕ ตัว 
- กรอกข้อมูลตามความจริง และตรวจสอบความถูกต้อง 
- เมื่อระบบได้บันทึกข้อมูลการสมัครของท่านแล้ว  
- จบการลงทะเบียน (ได้ User ID มาแล้ว) 
- ส าหรับคนที่มี User ID แล้ว ให้ด าเนินการ Login ตาม User ID ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว 
- กรณีพิเศษอ่ืน ให้ติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ ส านักงาน ก.พ. โดยตรง ผ่านทาง 

อีเมลล์ ocsc.hrd@gmail.com อาทิเช่น  
ก) การเปลี่ยนสถานภาพจาก “พนักงานราชการ” เป็น “ข้าราชการ” 

เนื่องจากได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ และกรณีลาออก (ทุกกรณี) ให้ผู้เรียน ประสานงานส านักงาน 
ก.พ. เป็นรายบุคคล เพ่ือขอปรับคะแนนและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันโดยแนบส าเนาค าสั่งบรรจุแต่งตั้ง 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ ระบุ User ID และสาเหตุการขอแก้ไขข้อมูล กรณีโอน/ย้าย  

ข) ในช่วงทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและยังศึกษาหลักสูตร 001M ไม่จบให้

แนบส าเนาค าสั่งโอน/ย้าย ที่รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ ระบุ User ID และระบุสาเหตุการขอแก้ไขข้อมูล  
ค) กรณีลาออก ต้องศึกษาหลักสูตร 001M ใหม่ ไม่ว่าจะเคยศึกษามาแล้ว

หรือไม่ ให้แนบส าเนาค าสั่งบรรจุแต่งตั้ง ที่รับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมระบุ User ID และระบุสาเหตุ 
การขอแก้ไขข้อมูล (ขอปรับคะแนนพร้อมปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน)  

ง) กรณีลืมรหัสผู้ใช้ หรือรหัสผ่าน การลืมรหัสผู้ใช้ (User ID) ให้เลือกหัวข้อ 
ลืม User ID > ใส่เลขประจ าตัวประชาชน (13 หลัก) , การลืมรหัสผ่าน (Password) ให้เลือกหัวข้อ ลืม 
Password > ใส่เลขประจ าตัวประชาชน (13 หลัก) > ใส่รหัสผู้ใช้ (ocsc ตามด้วยเลข 6 หลัก) > ใส่
วัน/เดือน/ปี (ค.ศ.) เกิด เช่น 01/01/1990 เป็นต้น > ตรวจสอบข้อมูล 

 

http://www.ocsc.go.th/%20e-learning
http://www.ocsc.go.th/%20e-learning
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       ภำพที่ 3 ภำพหน้ำจอกำรลงทะเบียนเข้ำเรียนหลักสูตร e-Learning 
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  2) การสมัครเข้าเรียนหลักสูตร e-Learning รหัส 001M หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการ

บรรจุใหม่ สามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 
   - ใช้ User ID ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว ท าการ Login เข้าสู่ระบบการเรียน  
   - คลิก “สมัครหลักสูตรฝึกอบรม ข้าราชการบรรจุใหม่ (๐๐1M) 
   - ศึกษาหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข” > คลิก “ที่นี่ เพ่ือสมัครอบรม”  
   - คลิก “ยอมรับค ารับรองข้างต้นทุกประการ” 
   - คลิก “ยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอบรมออนไลน์ข้างต้นทุกประการ” 
   - คลิก “ยอมรับค ารับรองข้างต้นทุกประการ” 
   - เมื่อ ระบบได้บันทึกข้อมูลการสมัครของท่านแล้ว > คลิก Close 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ภำพที่ 4 ภำพหน้ำจอกำรสมัครเรียนเข้ำเรียนหลักสูตร e-Learning 

  3) การเข้าเรียน 
   - ใช้ User ID ที่ได้ลงทะเบียน Login 
   - คลิก  “เข้าอบรม” > คลิก “หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่  
   - บทเรียน ประกอบด้วย ๔ หมวดวิชา รวม ๑๓ ชุดวิชา 
   - เมื่อใช้เวลาศึกษาอย่างน้อย 1 นาทีขึ้นไป ระบบจะบันทึกเวลาการศึกษา        
ในบทเรียน แต่ละหน้าโดยอัตโนมัติ  
    
 
 
 
 
 

 
 
 
 

     ภำพที่ 5 ภำพหน้ำจอกำรเข้ำเรียนหลักสูตร e-Learning 
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  4) การเรียน 
   - ก่อนการศึกษาในแต่ละบทเรียน จะต้องท าแบบประเมินผลก่อนการศึกษา 
(Pretest) ซึ่งแต่ละบทเรียนสามารถท าได้เพียงครั้งเดียว 
   - ต้องเรียนให้ครบ 4 หมวด 13 ชุดวิชา ทุกบทเรียนไม่จ าเป็นต้องเรียงตาม
บทเรียนหรือหมวดวิชา 
   - เรียนแต่ละวิชาแล้ว ต้องท าแบบประเมินผลหลังการศึกษา (Posttest)      
โดยจะต้องมีผลหลังการศึกษามากกว่า ๖๐% จึงจะผ่านการศึกษาในแต่ละบทเรียน ซึ่งการท าแบบ
ประเมินผลหลังการศึกษา (Posttest) จะท าได้ไม่เกิน 10 ครั้ง โดยสามารถตรวจสอบประวัติการเข้า
ศึกษาผลคะแนนและตรวจสอบชั่วโมงที่เข้าศึกษา 

 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ภำพที่ 6 ภำพหน้ำจอแสดงบทเรียนหลักสูตร e-Learning 
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  5) การรายงานผล 
  เมื ่อท าการทดสอบ Posttest ผ่าน 60% ทุกหมวดวิชาแล้ว ให้พิมพ์ใบรายงานผลการ
ฝึกอบรมทางไกลหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ (e-Learning) พร้อมลงลายมือชื่อตนเอง และ      
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลข้าราชการบรรจุใหม่ลงลายมือชื่อก ากับในใบรายงานผลคะแนน
ดังกล่าวด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 7 ภำพหน้ำจอแสดงใบรำยงำนผลกำรฝึกอบรมทำงไกลหลักสูตรฝึกอบรมข้ำรำชกำรบรรจุใหม่  
(e-Learning) 

  เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบระยะเวลา
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่ก าหนด (6 เดือน) ให้ข้าราชการบรรจุใหม่ด าเนินการส่งเอกสาร      
ที่เกี่ยวข้องให้กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 
   1. ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
   2. ใบรายงานผลการฝึกอบรมทางไกลหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่         
(e-Learning) 
   3. ส าเนาประกาศนียบัตรการอบรมสัมมนาร ่วมกันหลักส ูตรการเป ็น
ข้าราชการที่ดี  
  เพื ่อกองการเจ้าหน้าที ่จะได้ด าเนินการเสนอกรมปศุส ัตว ์พิจารณาออกค าสั ่งให้
ข้าราชการที่มีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนด พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการและเข้ารับราชการในล าดับต่อไป 
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3.3 ส่วนที่ 3 กำรอบรมสัมมนำร่วมกัน  

  ส านักงาน ก.พ. ได้วางแนวทางการด าเนินการอบรมสัมมนาร่วมกัน โดยให้ใช ้ 
“หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ทุกส่วนราชการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้รับการปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี เสริมสร้างสมรรถนะ
และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานราชการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การท างานเป็นทีม และพัฒนา
เครือข่ายในการท างาน รวมถึงเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดี แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน    
โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติจริง 
  กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ จึงได้ด าเนินการจัดการอบรมสัมมนาร่วมกันด้วยการ           
ท าโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มอบหมายให้ส่วนราชการที่มีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ร าชการ 
ตั ้งแต่ 30 คน ขึ้นไปในรอบปีงบประมาณ เป็นผู้ด าเนินการอบรมสัมมนาร่วมกันแทนกระทรวงเกษตร     
และสหกรณ์ โดยในระยะเวลา 6 เดือน กรมปศุสัตว์ได้มีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นจ านวนมากกว่า 
30 คนขึ้นไป เฉลี่ยประมาณ 60 – 100 คน ท าให้กรมปศุสัตว์ต้องด าเนินการจัดการอบรมสัมมนา
ร่วมกัน มาอย่างต่อเนื่องทุก 6 เดือน (6 เดือน ต่อ 1 รุ ่น) ทั้งนี ้ ขึ้นอยู่กับจ านวนบุคคลที่เข้ารับการ
บรรจุเป็นส าคัญ และมีระยะเวลาการอบรม 5 วัน 4 คืน โดยมีขอบเขตเนื้อหาการอบรมสัมมนาร่วมกัน
ตามหมวดวิชาการที่ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดไว้  ผู ้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ขั ้นตอน
กระบวนการจัดการอบรมสัมมนาร่วมกันส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ออกเป็น 3 ขั้นตอน (นางสาวธิติรัตน์, 2559) ดังนี้ 
  3.1 ก่อนการด าเนินการจัดการฝึกอบรม ประกอบด้วยแนวทางการบริหารจัดการ
หลักสูตรการสัมมนาร่วมกัน 3 ด้าน คือ 
   3.1.1 ด้านการสร้างหลักสูตร  
     (เนื้อหา วิทยากร เทคนิควิธีการฝึกอบรม และการประเมินผล) 
   3.1.2 ด้านการด าเนินการเกี่ยวกับการใช้งบประมาณ 
   3.1.3 ด้านการบริหารโครงการฝึกอบรม    
  3.2 ด าเนินการฝึกอบรม  
  3.3 หลังการฝึกอบรม  
 3.1 ก่อนกำรด ำเนินกำรจัดกำรฝึกอบรมสัมมนำร่วมกัน ประกอบด้วย 
             กองการเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตร / สร้างหลักสูตร ดังนี้ 

1) การวิเคราะห์ความต้องการของกรมปศุสัตว์ และผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือใช้เป็นกรอบ
ในการจัดท าหลักสูตร โดยพิจารณาจากช่องว่าง จุดบกพร่องและความหลากหลายในต าแหน่งของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  

2) การก าหนดจุดมุ่งหมาย หรือวัตถุประสงค์ ภายหลังจากได้วิเคราะห์ความต้องการของ   
กรมปศุสัตว์ และผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

3) เลือกเนื้อหา เนื้อหาสาระหรือหัวข้อเนื้อหาที่จะน ามาฝึกอบรมให้ตรงจุดมุ่งหมาย 
และพิจารณาความสอดคล้องและความส าคัญของเนื้อหา 

4) การจัดล าดับเนื้อหา ซึ่งอาจจัดตามล าดับจากเนื้อหาที่ง่ายไปสู่เนื้อหาที่ยาก หรือ
อาจจัดตามลักษณะหรือธรรมชาติของเนื้อหาสาระที่ต้องการให้เรียนรู้ และอาจจัดล าดับตามช่วงเวลาที่
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เหมาะสมของวิทยากรแต่ละท่าน รวมถึงจัดล าดับเนื้อหาที่มีเทคนิคการฝึกอบรมที่แตกต่างกันให้สลับ
ช่วงเวลากัน เพ่ือให้หลักสูตรมีความเคลื่อนไหว ไม่ใช่การนั่งฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว   

5) เลือกเทคนิควิธีการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับเนื้อหา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความ
เข้าใจเนื้อหานั้น ๆ 

6) การก าหนดสิ่งที่จะต้องประเมินและวิธีการในการประเมิน โดยให้วิทยากรแต่ละ
หัวข้อมีส่วนร่วมในการประเมินและตรวจสอบให้ได้ว่าหลักสูตรดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ 
วิทยากรจะต้องเลือกเทคนิควิธีอย่างหลากหลายเพื่อใช้ให้เหมาะสมกับการวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้อบรมและ
ให้สามารถบอกได้ว่าจุดหมายของหลักสูตรได้รับการตอบสนองหรือไม่ 

7) ปรับปรุงเนื้อหาในหลักสูตรให้สอดคล้องกันระหว่างความรู ้สามารถของผู ้เข้า
อบรมกับทรัพยากรที่มีอยู่ มีการรวบรวมข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่ได้จากการฝึกอบรมในครั้งก่อน เพ่ือจะใช้เป็น
ข้อสังเกตและแนวทางที่จะช่วยให้วิทยากรได้จัดการอบรม หรือกิจกรรม อย่างรอบครอบ  
  ทั ้งนี ้ ในการด าเนินการจัดการสัมมนาร่วมกันในหลักสูตรการเป็นข้าราชการที ่ด ี 
ส านักงาน ก.พ. วางแนวทาง หรือกรอบเนื้อหาของหลักสูตรไว้ให้ทุกส่วนราชการด าเนินการให้สอดคล้องกัน 
โดยในแต่ละส่วนราชการจะต้องบริหารจัดการหลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบทของส่วนราชการเอง      
ทั้งจ านวนผู ้เข้ารับการฝึกอบรม ระยะเวลาการฝึกอบรม วิธีการฝึกอบรม การเลือกสรรวิทยากรที่
เหมาะสมชุดกิจกรรมและเหมาะสมกับส่วนราชการ การใช้เทคนิควิธีการฝึกอบรมของวิทยากรแต่ละท่าน 
วิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรม รวมถึงการเลือกสรรหาสถานที่ที่ใช้ในการฝึกอบรม เป็นต้น 
กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรการสัมมนาร่วมกันไว้ 3 ด้าน ดังนี้ 
  3.1.1 ด้ำนกำรสร้ำงหลักสูตร 
  หลักสูตรการอบรมสัมมนาร่วมกันของข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ เป็นการด าเนินการตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการ
พัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553 ที่ปรับปรุงใหม่ จึงเป็นการ
ความจ าเป็นในการด าเนินการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมของข้าราชการก่อน   
พ้นการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และสร้างหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบแนวทางที่ส านักงาน ก.พ. 
ก าหนด โดยได้ท าการวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร วิเคราะห์ถึงความจ าเป็นของหัวข้อวิชาการที่
ต้องการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ ให้มีความเหมาะสมกับต าแหน่งและทักษะ สมรรถนะที่ ความเรียนรู้ 
ประกอบกับวิเคราะห์สถานการณ์ของโลกปัจจุบัน ประกอบการจัดท าหลักสูตร เพื่อปรับพฤติกรรม  
ปรับทัศนคติ ทักษะ หรือประสบการณ์ ทั ้งนี ้ วิธีการที ่ใช้ในการวิเคราะห์หาความจ าเป็นของหัวข้อ     
การฝึกอบรมสัมมนาร่วมกันนั ้น ได้ใช้วิธีการสังเกตการณ์ และพิจารณาจากผลการประเมินปฏิกิริยาต่อ   
การฝึกอบรมสัมมนาร่วมกันในรุ่นที่ผ่านมา พร้อมกับน านโยบายและวิสัยทัศน์ของกรมปศุสัตว์ และ
ผู้บริหาร ในขณะนั้น เป็นประเด็นในการพิจารณาจัดท าหลักสูตรให้เหมาะสมกับข้าราชการบรรจุใหม่ของ
กรมปศุสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ และน ามาก าหนดโครงการฝึกอบรม หรือการวางแผนการด าเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม ที่มีการระบุรายละเอียดทั้งหมด ตั้งแต่เหตุผลความเป็นมา หลักสูตร หัวข้อวิชาต่าง ๆ 
วิทยากร วันเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม งบประมาณ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตลอดจนรายละเอียดด้านธุรการอ่ืนๆ     
ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการจัดฝึกอบรม เป็นกิจกรรมที่มีผู้เกี่ยวข้องที่หลากหลาย ตั้งแต่ผู้ที่จะเข้าอบรม 
ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าอบรม หน่วยงานต้นสังกัด วิทยากร สถานที่ และผู้บริหาร ซึ่งมีอ านาจอนุมัติ
โครงการและค่าใช้จ่าย จึงจ าเป็นต้องก าหนดรายละเอียดของโครงการให้ชัดเจนเพ่ือใช้ในการด าเนินการ และ
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กองการเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรให้เป็นตามตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม
กรมปศุสัตว์ (กรมปศุสัตว์, 2561) เรียบร้อยแล้ว เนื้อหาสาระของการอบรมสัมมนาร่วมกัน ดังนี้ 
  ชุดกิจกรรมที ่ 1 ปรัชญาของการเป็นข้าราชการที่ด ี ประโยชน์ของแผ่นดิน และ
บทบาท หน้าที่ จิตส านึกของการเป็นข้าราชการที่มีคุณธรรม เป็นชุดกิจกรรมที่มุ่งสร้างความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของงานราชการ โดยใช้แนวทางประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี
ตามรอยพระยุคลบาท การสร้างอุดมการณ์ จรรยาของข้าราชการ สร้างแรงบันดาลใจ การค านึงถึง
ประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชน รวมถึงการน าหลักการของแต่ละศาสนามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ซึ ่งล้วนแต่เป็นชุดกิจรรมที ่มุ ่งให้ข้าราชการบรรจุใหม่ประพฤติและปฏิบัติตนเป็นคนดี         
มีศีลธรรม จริยธรรม มีคุณธรรม จรรยา เกิดความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และพร้อมที่จะมีแรงบัลดาลใจ
เพ่ือรับใช้ประชาชนอย่างแท้จริง กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้ก าหนดให้ชุดกิจกรรมนี้มีหัวข้อ / วิชา จ านวน 
5 หัวข้อ / วิชา ใช้ระยะเวลาในการอบรมรวม 24 ชั่วโมง ซึ่งมีระยะเวลามากกว่าชุดกิจกรรมอื่ น ๆ 
เพ่ือให้แนวคิดปรัชญาต่าง ๆ ฝังอยู่ในจิตใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ ดังตารางต่อไปนี้  
ตำรำงที่ 2 แสดงหัวข้อ / วิชำ และจ ำนวนชั่วโมงของชุดกิจกรรมที่ 1 ปรัชญำของกำรเป็นข้ำรำชกำร   
             ที่ดีประโยชน์ของแผ่นดิน และบทบำท หน้ำที่ จิตส ำนึกของกำรเป็นข้ำรำชกำรที่มีคุณธรรม 

ชุดกิจกรรม หัวข้อ / วิชา เทคนิควิธีการอบรม ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

ชุดกิจกรรมที่ ๑ 
ปรัชญาของการเป็น
ข้าราชการที่ดี 
ประโยชน์ของแผ่นดิน 
และบทบาท หน้าที่ 
จิตส านึกของการเป็น
ข้าราชการที่มี
คุณธรรม 

1.1. การประพฤติตนเป็นข้าราชการที่ดี บรรยาย / อภิปราย / ยกกรณีศึกษา 
/ การแสดงบทบาทสมมุติ เป็นต้น 

6 

1.2. หลักการปฏิบัต ิงานภาคราชการ 
เพื่อประโยชน์แผ่นดินและส่วนรวม 

บรรยาย / อภิปราย / ยกกรณีศึกษา 
/ การแสดงบทบาทสมมุติ เป็นต้น 

3 

1 .3 .  ค ุณ ธ ร รม แล ะจ ร ิย ธ ร รม ขอ ง
ข้าราชการ 

บรรยาย / อภิปราย / ยกกรณีศึกษา 
/ การแสดงบทบาทสมมุติ เป็นต้น 

6 

1.4. การด าเนินงานตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริของกรมปศุสัตว์ 

บรรยาย / การอภิปราย / 
การทัศนศึกษา ดูงาน เป็นต้น 

6 

1.5. สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศ
ไทย 

บรรยาย 3 

   24  
   วิทยากรต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และตระหนักในความรับผิดชอบของ
การเป็นข้าราชการที่ดี ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม และมีความตระหนักเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม    
จิตส านักของราชการ และมีทัศนคติที่ดีต่อการท างานเพ่ือประชาชน สามารถนะหลักการของศาสนา มาปรับ
ใช้ในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวมถึงต้องมีใจรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ที่แสดงให้เห็น
เชิงประจักษ์ สามารถโน้มน้าวจิตใจ และปลูกจิตส านึกของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ 
  ชุดกิจกรรมที่ 2 ความรู้ ทักษะ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ เป็นการพัฒนาความรู้ 
สมรรถนะ กฎหมาย วินัย การเขียนหนังสือราชการ ระบบราชการ หรือเรื่องที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ   
ซึ่งมีองค์ความรู้อยู่จ านวนมากที่ข้าราชการต้องรู้เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนั้น ในชุดกิจกรรมที่ 2 นี้ จึงมีการ
ก าหนดหัวข้อ / วิชา ที ่สอดคล้องเหมาะสมตามที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด จ านวน 5 หัวข้อ / วิชา     
รวมจ านวน 18 ชั่วโมง ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตำรำงที่ 3 แสดงหัวข้อ / วิชำ และจ ำนวนชั่วโมงของชุดกิจกรรมที่ 2 ควำมรู้ ทักษะ ที่จ ำเป็นต่อ 
              กำรปฏิบัติรำชกำร 

ชุดกิจกรรม หัวข้อ / วิชา เทคนิควิธีการอบรม ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

ชุดกิจกรรมที่ 2  
ความรู้ ทักษะ  
ที่จ าเป็นต่อการ 

ปฏิบัติราชการ 

2.1 การสร้างความสามัคคี ทีมงาน และ
เครือข่ายเพื่อการปฏิบัติราชการ 

ฝึกปฏิบัติ / เกมส์ /  
จับกลุ่มระดมสมอง  

6 

2.2 วินัยกับการปฏิบัติราชการ บรรยาย 3 
2.3 กฎหมายที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ 

บรรยาย 3 

2.4 การเขียนหนังสือราชการ บรรยาย / ฝึกปฏิบัติ 3 
2.5 สมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือนและ
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

บรรยาย 3 

   18 
  วิทยากรต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่บรรยาย มีประสบการณ์ หรือ
ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้นั้น ๆ อาทิเช่น ระบบสมรรถนะของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมปศุสัตว์ การเขียนหนังสือราชการ รวมถึงวิทยากรต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ด้านกระบวนการกลุ ่มสัมพันธ์ การละลายพฤติกรรม การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทีม สร้างทีมงาน      
การออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องเหมาะสมกับผู ้เข้ารับการอบรม มีการสะท้อนและสรุปบทเรียน    
การสร้างความสามัคคี และเครือข่ายในการท างานร่วมกัน อันเป็นเรื่องส าคัญที่สุดส าหรับข้าราชการที่
ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ 
  ชุดกิจกรรมที่ ๓ ความรูและทักษะเพื่อการด ารงตนอย่างสมดุลในศตวรรษที่ ๒๑    
เป็นชุดกิจกรรมที ่ต้องการข้าราชการบรรจุใหม่เข้าใจสถานการณ์และความเปลี ่ยนแปลงของโลก 
บทบาท หน้าที ่ และการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที ่ด ี รวมถึงการอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อม และการมีจ ิต
สาธารณะต่อสังคม กองการเจ้าหน้าที่ได้มุ่งเน้นเรื่องการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ที่ข้าราชการจะต้องมี
การปรับเปลี่ยนวิธีคิด และวิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
จึงได้ก าหนดหัวข้อ / วิชา ในชุดกิจกรรมที่ 3 เป็นเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด ประกอบด้วย 
2 หัวข้อ / วิชา รวมจ านวน 6 ชั่วโมง ดังตารางต่อไปนี้ 

ตำรำงที่ 4 แสดงหัวข้อ / วิชำ และจ ำนวนชั่วโมงของของชุดกิจกรรมที่ 3 ควำมรูและทักษะ 
             เพื่อกำรด ำรงตนอย่ำงสมดุลในศตวรรษที่ ๒๑ 

ชุดกิจกรรม หัวข้อ / วิชา เทคนิควิธีการอบรม ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

ชุดกิจกรรมที่ ๓  
ความรูและทักษะ 

เพ่ือการด ารงตนอยาง 

สมดุลในศตวรรษ 

ที่ ๒๑ 

3.1 Digital Government/Connected 
Government/Open Government 

บรรยาย / อภิปราย  3 

3.2 การบริหารจัดการข้อมูล 
ปศุสัตว์ในยุคดิจิทัล 

บรรยาย / อภิปราย / 
 ฝึกปฏิบัติ 

3 

   6 
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  วิทยากรต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลก 
และผลกระทบต่อตนเองและสังคม บทบาท สิทธิ หน้าที่ และการปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองที่ดี รวมถึง
การอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อม และการมีจิตสาธารณะต่อสังคม โดยกองการเจ้าหน้าที่ได้มุ ่งเน้นเรื ่องการ
เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล วิทยากรจึงต้องมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี และดิจิทัล 
เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีคิด และปรับวิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว 
  เทคนิคว ิธ ีการฝ ึกอบรม การอบรมสัมมนาร ่วมกัน ประกอบด้วยหัวข ้อ  / ว ิชา              
ที่หลากหลาย รวมถึงวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในหลายด้าน เทคนิคและวิธีการฝึกอบรมของแต่ละ
หัวข้อ / วิชา ขึ้นอยู่กับวิทยากรผู้รับผิดชอบในหัวข้อ / วิชา นั้น ๆ โดยจะต้องเน้นให้ผู้เข้าอบรมเป็น
ศูนย์กลางของการเรียนรู ้ ให้สามารถน าบทเรียนและประสบการณ์จากการฝึกอบรมดังกล่าวไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานราชการและในชีวิตประจ าวันได้ และวิทยากรต้องใช้เทคนิคการฝึกอบรม   
ในรูปแบบที่มีความเชี่ยวชาญและเหมาะสมกับผู้เข้ารับการอบรม ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้วย
กระบวนการกลุ่ม สร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ตลอดจนการมีโอกาสในการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
ซึ่งเป็นกระบวนการที่ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ภาคปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ 
การอบรมสัมมนาร่วมกันต้องใช้สื่อการฝึกอบรม เช่น วีดีโอ ภาพ แสง สี เสียง เพลง และวัสดุอุปกรณ์ที่
เหมาะสม สามารถกระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจ รวมถึงความประทับใจ เพื่อให้ปลูกฝังบทเรียนแรก
ในการน าสู่การเป็นข้าราชการที่ดีต่อไปในอนาคตได้ 
  เมื่อมีการจัดอบรมสัมมนาร่วมกันแล้ว จะต้องมีการประเมินผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม 
ประกอบด้วย 
  1) การประเมินปฏิกิริยาต่อโครงการฝึกอบรม คือ การประเมินผลการบริหารจัดการ
โครงการฝึกอบรม และประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุง
โครงการฝึกอบรมในอนาคต 
  2) การประเมินการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรม Pre-test, Post-test คือ การประเมินผล
การเรียนรู้ตาม วัตถุประสงค์ของแต่ละหัวข้อ / วิชา ในการฝึกอบรม 

  3) การประเมินผลการนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน คือ การติดตามผล
การฝึกอบรมเสร็จสิ้นไปแล้ว เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรม หรือการน าบทเรียนที่ได้รับจากการฝึกอบรม
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  

  การอบรมสัมมนาร่วมกันหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ได้ก าหนดเงื่อนไขของการ
ผ่านการฝึกอบรม ดังนี้ 
  1) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้ารับการฝึกอบรมร้อยละ 80  
  2) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนนผลการทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรมมากกว่าร้อยละ 
60 ของคะแนนเต็ม 
  3) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความตั้งใจ ตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไของการฝึกอบรม 
  ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงขอสรุปภาพรวมของหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีของกรมปศุสัตว์ไว้    
ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตำรำงที่ 5 ตำรำงแสดงภำพรวมของหลักสูตรกำรอบรมสัมมนำร่วมกันของกรมปศุสัตว์ 
ชุด หัวข้อ / วิชำ 

ระยะเวลำ 
(ช่ัวโมง) วัตถุประสงค์รำยหัวข้อ / วิชำ เนื้อหำสำระ / แกนกลำง เทคนิค / วิธีกำร

อบรม 
ตัวช้ีวัด / กำร
ประเมินผล 

วิทยำกร ประวัติ / ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
ชุด

กิจ
กร

รม
ที่ 

๑ 
ปรั

ชญ
ำข

อง
กำ

รเ
ป็น

ข้ำ
รำ

ชก
ำร

ที่ด
ี ป

ระ
โย

ชน
์ขอ

งแ
ผ่น

ดิน
 แ

ละ
บท

บำ
ท 

หน
้ำที่

 จิ
ตส

 ำน
ึกข

อง
กำ

รเ
ป็น

ข้ำ
รำ

ชก
ำร

ที่ม
ีคุณ

ธร
รม

 
1.1. การ
ประพฤติตน
เป็น
ข้าราชการที่ดี 

6 1. เพื ่อให้ผู ้เข ้าร ับการฝึกอบรมเข้าใจ
บ ท บ า ท ห น ้า ที ่ค ว า ม ร ับ ผ ิด ช อ บ 
อุดมการณ์และจรรยาข้าราชการ 

2. เพื ่อให้ผู ้เข ้าร ับการฝึกอบรมเข้าใจ
ปรัชญา แนวคิดการประพฤติตนเป็น
ข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคคลบาท 

1 .  บ ท บ า ท ห น ้า ที ่ค ว า ม
รับผิดชอบของงานราชการ 

2 .  อ ุด ม ก า ร ณ ์แ ล ะ จ ร ร ย า
ข้าราชการ 

3. ปรัชญา แนวคิดการประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที ่ดี
ตามรอยพระจร ิยว ัตรของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

1. แบ่งกลุ่ม 
2. ฝึกปฏิบัติ  

1. การประเมินปฏิกิริยา
ของผู้เข้ารับการอบรม 

2. การประเมินผลจาก
การสรุปบทเรียนเป็น
รายบุคคล 

วิทยากรภาคเอกชนที ่มี
ล ัก ษณ ะ ง า น ที ่ป ฏ ิบ ัต ิ 
แ ล ะ ม ีป ร ะ ส บ ก า ร ณ ์ 
รวมถึงได้ร ับรางว ัล ที ่มี
ค ว า ม ส อ ด ค ล ้อ ง
เ ห ม า ะ ส ม ที ่จ ะ
แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ และ
ฝ ึก อ บ ร ม ใ น ห ัว ข ้อ
ดังกล่าว 

เช่น 
- อดีตนางพยาบาล รับราชการที่โรงพยาบาล   

วชิรพยาบาล และใช้เวลาหลังเลิกงานใน
การด ูแลและช ่ว ย เหล ือผู ้ป ่วย ระยะ
สุดท้าย โดยท าในสิ่งที ่ผู ้ป ่วยมีความสุข
และสมปรารถนาเป็นครั ้งสุดท้ายก่อน
ห ม ด ล ม ห า ย ใ จ  ม า น า น น ับ  10 ป ี         
จนได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 6 คน
ดีของประเทศไทย และเป็น 1 ใน 80 
คนไทย ที ่ได ้วิ ่งคบเพลิงก ีฬาโอลิมป ิก 
“ปักกิ่งเกมส์ 2008” 

- ได ้ร ับรางว ัลข้าราชการดีเด ่นของว ิทยาล ัย
แพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร 

-  ไ ด ้ร ับ ก า ร ค ัด เ ล ือ ก ให ้เ ป ็น ค น ด ีข อ ง
กร ุง เท พฯ  ใน งาน  80 คนด ีน า ท า ง
แผ ่นด ิน  และรางว ัล เช ิดช ูเก ียรต ิอ ีก
มากมาย 

- เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนเรื่อง : วิกฤตคือโอกาส ปาฏิหาริย์
สร้างได้ ก้าวข้ามขีดจ ากัด การกลับไป
ตายที ่บ ้าน ความผูกพัน พลังของการ
กอด เป็นต้น 

- ผลงานการเขียนหนังสือ : หัวใจเล็กๆกับ
แสนล ้านความส ุข  ,  ห ัว ใจ เล ็กๆก ับ
ปาฏิหาริย ์ที ่ยิ ่งใหญ่ การกอดเพิ ่มพลัง 
การดูแลเพื่อการตายที่ดี เป็นต้น 

1.2. หลักการ
ปฏิบัติงาน
ภาค
ราชการ 
เพื่อ
ประโยชน์
แผ่นดิน
และ
ส่วนรวม 

3 1. เพื่อให้ผู ้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน 

2. เพื่อให้ผู ้เข้ารับการอบรมเข้าใจการ
ท า ง านตามความคาดหว ังของ
ประชาชน 

3. เพื่อให้ผู ้เข้ารับการอบรมเข้าใจการ
ท า ง า น แ บ บ ม ีส ่ว น ร ่ว ม ข อ ง
ประชาชน และการกระจายอ านาจ

1 .  หล ัก ป ร ัช ญ า เ ศ ร ษฐก ิจ
พอเพียงในการด าเนินชีวิต
และ กา รป ฏ ิบ ัต ิง าน ขอ ง
ข้าราชการ 

2. สภาพเศรษฐกิจและสังคม
ช น บ ท ไ ท ย ก ับ ก า ร
ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

3 .  ค ว า ม ค า ด ห ว ัง ข อ ง

บรรยาย สื ่อว ีดี
ทัศน์ 

1. การประเมินปฏิกิริยา
ของผู้เข้ารับการอบรม 

2. การประเมินผลจาก
การสรุปบทเรียนเป็น
รายบุคคล 

ผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ผู ้บ ร ิหารระด ับส ูงของกรมปศ ุส ัตว ์ ที ่มี
วิสัยทัศน์ และมีประสบการณ์ในการท างาน
ด ้านปศ ุส ัตว ์อย ่า งส ูง  เพื ่อมาถ ่า ยทอด
ประสบการณ์ในการท างานเพื่อประชาชน
อย่างแท้จริง 
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ชุด หัวข้อ / วิชำ 
ระยะเวลำ 
(ช่ัวโมง) วัตถุประสงค์รำยหัวข้อ / วิชำ เนื้อหำสำระ / แกนกลำง เทคนิค / วิธีกำร

อบรม 
ตัวช้ีวัด / กำร
ประเมินผล 

วิทยำกร ประวัติ / ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

สู ่ท ้อง ถิ ่น โดยย ึดประชาชนเป ็น
ศูนย์กลาง 

ประชาชนต่อการบร ิการ
ภาครัฐ การท างานด้วยจิต
บริการ สาธารณะและการ
ค านึงถึงประโยชน์แผ่นดิน
และส่วนรวม 

4. การสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

5. การกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ิน 
1.3. คุณธรรม
และจริยธรรม
ของ
ข้าราชการ 

6 1. เ พื ่อ ใ ห ้ผู ้เ ข ้า อ บ ร ม เ ข ้า ใ จ ห ล ัก
ค ุณธรรมและจร ิยธรรมการเป ็น
ข้าราชการที่ดี 

2. เพื ่อให้ผู ้เข ้าอบรมเข้าใจหลักการ
พัฒนาจิต เพื่อพัฒนาชีวิตและการ
ปฏิบัติงาน 

1 .  ห ล ัก ค ุณ ธ ร ร ม  แ ล ะ
จ ร ิย ธ ร ร ม ใ น ก า ร เ ป ็น
ข้าราชการที่ดี 

2. การตัดส ินบนหลักเหตุผล 
และเหตุผลเชิงจริยธรรม 

3. หลักการทางพ ุทธศาสนา
และกฎแห่งกรรม 

4. กิจกรรมพัฒนาจิตโดยว ิธี
เจริญสติภาวนา 

5. กิจกรรมพัฒนาจิตส านึกใน
การเป็นข้าราชการที่ดี 

บรรยาย 
แบ่งกลุ่ม  
ฝึกปฏิบัติ 

1. การประเมินปฏิกิริยา
ของผู้เข้ารับการอบรม 
(Reaction) 

2. การประเมินการเรียน
ร ู ห ล ัง อ บ ร ม 
(Learning) 

3. การประเมินผลจาก
การสรุปบทเรียนเป็น
รายบุคคล 

วิทยากรภาคเอกชน ที่มี
วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการให้
ความรู้ ที่เหมาะสมกับ
หัวข้อวิชา 

เช่น 
- จบการศ ึกษาปร ิญญาตร ี พ ุทธศาสตร์

บัณฑิต (รัฐศาสตร์) จากมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  

-  อ ด ีต ห ัว ห น ้า พ ร ะ ธ ร ร ม ว ิท ย า ก ร 
มหาว ิทย าล ัยมหาจ ุฬ า ล งกร ณ ์ร า ช
วิทยาลัย  

- อดีตหัวหน้าพระธรรมวิทยากร ส านักงาน
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความ
มั ่นคงแห ่ง สถาบ ันชาติ พระศาสนา 
พระมหากษัตริย์  

- ผลงานรายการโทรทัศน์ เช่น รายการตีสิบ 
AT TEN ทางช่อง ๓ ,รายการสยามทูเดย์, 
รายการธรรมะเดลิเวอรี่ทางช่อง ๕ , รายการ 
VIP วีไอพี , รายการภัยรายวันสเปเชียล ช่อง
โมเดิร์นไนน์ทีวี , รายการเมโทรนิวส์ทางช่อง 
๑๑ , รายการยูไลฟ์ (U-life)  ช่อง NBT และ
รายการโซนน่ิง ช่อง  TPBS 

1.4. การ
ด าเนินงาน
ตามโครงการ
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ
ของกรม 
ปศุสัตว์ 

6 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความเป็นมา
แล ะค วามส าค ัญขอ ง โ ค ร งก า ร      
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

2. เ พื ่อ ใ ห ้ผู ้เ ข ้า อ บ ร ม เ ข ้า ใ จ ก า ร
ด าเนินงาน แบบอย่างความส าเร็จ
ต า ม โ ค ร งก า ร อ ัน เ นื ่อ ง ม า จ า ก
พระราชด าริด้านปศุสัตว์ 

1. ค ว า ม เ ป ็น ม า แ ล ะ
ความส าค ัญของโครงการ 
ในพระราชด าริ 

2. รายละเอียดการด าเนินงาน
โครงการต่างๆด้านปศุสัตว์
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

3. แบบอย่างความส าเร็จและ
ค ว าม ภ าค ภ ูม ิใ จ ใ น ก า ร
ด าเนินงานด้านปศุสัตว์ตาม
โครงการอ ันเนื ่อ งมาจาก
พระราชด าริ 

บรรยาย  1. การประเมินปฏิกิริยา
ของผู้เข้ารับการอบรม 
(Reaction) 

2.การประเมินการเรียน
รูหลังอบรม  
(Learning) 

3.การประเมินผลจาก
การสรุปบทเรียนเป็น
รายบุคคล 

1. ผู้อ านวยการกองงาน
พ ร ะ ร า ช ด า ร ิแ ล ะ
กิจกรรมพิเศษ กรม
ปศุสัตว์ 

2 .  ว ิท ย าก ร ขอ ง ศ ูน ย์
การศึกษาการพัฒนา
เขาหินซ้อนอ ันเนื ่อง
มากจากพระราชด าริ 

1. ประว ัต ิการท างานและหน ้าที ่ค วาม
รับผิดชอบหลัก คือ รับผิดชอบโครงการ
อันเนื ่องมาจากพระราชด าริ โครงการ
หลวงและพื้นที่เฉพาะ โครงการธนาคาร
โค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชด าริ 
ของกรมปศุสัตว์ 

2. ศ ูนย์การศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน   
อันเนื่องมากจากพระราชด าริหน้าที่ความ
รับผิดชอบหลัก คือ การด าเนินงานตาม
แนวพระราชด าริ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม
การศึกษา ทดลอง วิจัย และการพัฒนา
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ชุด หัวข้อ / วิชำ 
ระยะเวลำ 
(ช่ัวโมง) วัตถุประสงค์รำยหัวข้อ / วิชำ เนื้อหำสำระ / แกนกลำง เทคนิค / วิธีกำร

อบรม 
ตัวช้ีวัด / กำร
ประเมินผล 

วิทยำกร ประวัติ / ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

4. ศ ึก ษ า ด ูง า น โ ค ร ง ก า ร        
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โ ค ร ง ก า ร ต า ม แ น ว ค ิด
เศรษฐกิจพอเพียง 

ป ร ับ ป ร ุง พื ้น ที ่ด ิน ท ร า ย จ ัด เ พื ่อ
เกษตรกรรม ซึ่งมีรูปแบบการให้บริการ
แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว โดยให้บริการ
แก่ประชาชนและเกษตรกรที่เข้ามาศึกษา
หาความรู ้ ณ ที ่แห่ง เด ียวในทุกสาขา
วิชาชีพ เสมือน “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มี
ชีว ิต” เป็นตัวอย่างแห่งความส าเร็จใน
ด้านการเกษตรกรรม และการพัฒนา
อาชีพ เพื ่อเป ็นต้นแบบ และแนวทาง
ใ ห ้แ ก ่เ ก ษ ต ร ก ร แ ล ะ ผู ้ส น ใ จ น า ไ ป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติในพื้นที่ต่อไป  

1.5. สถาบัน
พระมหากษัต
ริย์กับประเทศ
ไทย 

 3  1. ได้ทราบถึงความมีพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระมหากษัตริย์ต่อประชาชนคน
ไทยต้ังแต่ในช่วงอดีตจนถึงปัจจุบัน 

2. ได ้ทราบถึงพระราชกรณียก ิจของ
พระมหากษัตริย์ในทุกพระองค์ 

3. ได ้ทราบถ ึงความเป ็นมาของการ      
ก่อเกิดผืนแผ่นดินไทย รวมถึงการรัก 
แ ล ะ เ ท ิด ท ูน ต ่อ ส ถ า บ ัน
พระมหากษัตริย์ของคนไทยมาตั้งแต่
บรรพบุรุษ 

 
 
 

สถาบ ันพระมหากษัตร ิย ์ก ับ
ประ เท ศ ไท ย ตั ้ง แต ่อด ีตจน
ปัจจุบัน 

บรรยาย 1.การประเมินปฏิกิร ิยา
ของผู้เข้ารับการอบรม 
(Reaction) 

2.การประเมินการเรียนรู
หลังอบรม 
(Learning) 

ทีมวิทยากร 
จิตอาสา 904 

เป็นผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร หลักประจ า
รุ่นที่ 2 / 2562 เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ จาก
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน  

ชุด
กิจ

กร
รม

ที่ 
2 

คว
ำม

รู้ 
ทัก

ษะ
 ที่

จ ำ
เป

็นต
่อก

ำร
ปฏิ

บัต
ิรำ

ชก
ำร

 

2.1 การสร้าง
ความสามัคค ี 
ท ีมงาน และ
เคร ือข่ายเพื ่อ
ก า ร ป ฏ ิบ ัติ
ราชการ 

6 เพื่อให้ผู ้เข้าอบรมเข้าใจการท างานเป็น
ทีม ความสามัคคีในการท างานและการ
สร้างเครือข่ายการท างานร่วมกัน 

1. กิจกรรมการสร้างทีมงานที่
ม ีระ เบ ียบ ว ิน ัย เส ียสละ 
อดทน มีจิตอาสา 

2. ก ิจ ก ร ร มส ร ้า ง ค ว า ม ร ัก 
ค ว า ม ผ ูก พ ัน แ ล ะ ค ว า ม
สามัคคี 

กิจกรรม เกมส์ 
Walk Rally 
กลุ่มสัมพันธ์ 

1. การประเมินปฏิกิริยา
ของผู้เข้ารับการอบรม 
(Reaction) 

2. การประเมินผลจาก
การสรุปบทเรียนเป็น
กลุ่ม 

วิทยากรภาคเอกชน ที่มี
คุณวุฒิ และ
ประสบการณ์ในหัวข้อ
วิชาดังกล่าว 

ประวัติการเป็นวิทยากร 
- Service Excellence: Human 

Recourses Development-AIS 
- Highly Effective Selective & 

Interview Techniques: Human 
Recourses Management-AIS 

- Branded LIFE CEM: Human 
Recourses Development-AIS 

- Self Development & Coaching: 
Human Recourses Development-
AIS 
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ชุด หัวข้อ / วิชำ 
ระยะเวลำ 
(ช่ัวโมง) วัตถุประสงค์รำยหัวข้อ / วิชำ เนื้อหำสำระ / แกนกลำง เทคนิค / วิธีกำร

อบรม 
ตัวช้ีวัด / กำร
ประเมินผล 

วิทยำกร ประวัติ / ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

2.2 วินัยกับ
การปฏิบัติ
ราชการ 

3 1. เพื่อให้ผู ้เข้าอบรมเกิดความรู้ความ
เข้าใจถึงความส าคัญของการรักษา
วินัยข้าราชการ 

2. เพื่อให้ผู ้เข้าอบรมเกิดความรู้ความ
เข้าใจในระเบียบวินัยที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

1. การจัดระเบียบข้าราชการ
พลเรือนสามัญ 

2. วินัยและการรักษาวินัย 
3. การด าเนินการทางวินัย 
4. การออกจากราชการ 
5. การอุทธรณ์ 
6. การร้องทุกข์ 
7. การคุ้มครองระบบคุณธรรม 

บรรยาย 
กรณีศึกษา 

1. การประเมินปฏิกิริยา
ของผู้เข้ารับการอบรม 
(Reaction) 

2. การประเมินการเรียน
รูหลังอบรบ
(Learning) 

กลุ่มวินัย  
กองการเจ้าหน้าที่  
กรมปศุสัตว์ 

หน้าความรับผิดชอบหลัก คือ เป็นผู้รับผิดชอบ
การด าเนินการสืบสวน รวบรวมข้อมูล รวมทั้ง
การ วิเคราะห์ การจัดท าส านวน และจัดท า
ควา ม เห ็น  ศ ึกษ า  ว ิเ ค รา ะห ์ ว ิจ ัย  พ ัฒนา
หลักเกณฑ์ วิธ ีการ กฎระเบียบ แนวทางการ
ด าเนินการทางวินัย ด าเนินการเกี่ยวกับการให้
ค าปร ึกษา  แนะน า  สน ับสน ุน ต ิดตามและ
ประเมินผลเกี ่ยวกับการเสร ิมสร้างวินัย การ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ข้าราชการ การด าเนินการทางวินัย มาตรฐาน
การลง โทษในกระทรวง  กรมต ่า ง  ๆ และ
เสริมสร้างและป้องกันมิให้ข้าราชการกระท าผิด
วินัย 

2.3 กฎหมาย
ที่จ าเป็นใน
การปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 

3 เพื ่อ ใ ห ้เ ก ิดค ว าม รู ้ค ว าม เข ้า ใ จ ใ น
กฎหมายที ่เกี ่ยวข ้องก ับการปฏ ิบ ัติ
หน้าที่ราชการของกรมปศุสัตว์ 

1. กฎหมายมหาชน 
2. กฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง 
3. กฎหมายและระ เบ ียบที่

เ กี ่ย วข ้อ ง ด ้า น ป ศ ุส ัต ว ์ที่
ส าคัญ 

บรรยาย 1. การประเมินปฏิกิริยา
ของผู้เข้ารับการอบรม 
(Reaction) 

2. การประเมินการเรียน
รูหลังอบรม
(Learning) 

ส านักกฎหมาย  
กรมปศุสัตว์ 

หน้าความรับผิดชอบหลัก คือ ผู้รับผิดชอบ
ด้านกฎหมายของ กรมปศุสัตว์ ศึกษาและ
วิเคราะห์ พัฒนากฎหมายและด าเนินการ
เกี ่ยวกับการยกร่างกฎหมายและระเบียบ
ด้านการปศุส ัตว์และกฎหมายที ่เกี ่ยวข้อง 
ด าเนินการคดีปกครอง ค าสั่งทางปกครอง 
สัญญาทางปกครองบังคับทางปกครอง และ
ความรับผิดทางละเมิด 

2.4 การเขียน
หนังสือ
ราชการ 

3 1. เพื่อให้ผู ้เข้าอบรมเกิดความรู้ความ
เข้าใจในระเบียบงานสารบรรณ  

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้
ความเข ้าใจหล ักการและว ิธ ีการ
เขียนหนังสือราชการได้อย่างถูกต้อง 

1. สาระส าคัญของระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
บรรณ พ.ศ. 2526 ได้แก่ ชนิด
ของหนังสือ รูปแบบและการ
เข ียนส ่วนต ่า งๆของหนังส ือ 
การร ับ -ส ่งหนังส ือ  การเก ็บ
รักษา การยืม การท าลาย 

2. การใช้ถ้อยค า ส านวนภาษาท่ี
ถ ูกต ้องในการเข ียนหนังส ือ
ราชการ 

บรรยาย  และฝึก
ปฏิบัติ 

1. การประเมินปฏิกิริยา
ของผู้เข้ารับการอบรม 
(Reaction) 

2. การประเมินการเรียน
รูหลังอบรม  
(Learning) 

ส านักงานเลขานุการกรม 
กรมปศุสัตว์ 

หน้าความรับผิดชอบหลัก คือ การพิจารณา
ตรวจสอบหนังสือราชการส าหรับผู้บริหาร
ของกรมปศุสัตว์ และการบริหารงานทั่วไป 
รวมถึงงานสารบรรณกลางของกรมปศุสัตว์  
 

2.5 
สมรรถนะหลัก
ของ
ข้าราชการพล
เรือนและ
ระบบการ

3 1. เพื่อให้ผู ้เข้าอบรมเกิดความรู้ความ
เข้าใจสมรรถนะหลักของข้าราชการ
พลเร ือน และสมรรถนะหลักของ
กรมปศุสัตว์ 

2. เพื่อให้ผู ้เข้าอบรมเกิดความรู้ความ
เข ้าใจระบบการประเมินผลการ

1. ชื ่อ ส ม ร ร ถ น ะ ห ล ัก ข อ ง
ข้าราชการพลเรือนและของ
กรมปศุสัตว์รวม 8 รายการ
สมรรถนะ ได ้แก ่ 1 )การ
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 2)บริการ
ที ่ด ี 3 ) ก า ร สั ่ง ส ม ค ว า ม

บรรยาย 1.การประเมินปฏิกิร ิยา
ของผู้เข้ารับการอบรม 
(Reaction) 

2. การประเมินการเรียน
ร ู ห ล ัง อ บ ร ม  
(Learning) 

กลุ ่มพ ัฒนา ระบบงาน
และอัตราก าลัง  
กองการเจ้าหน้าที ่ กรม
ปศุสัตว์ 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก คือ การพัฒนา
และวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้
เป็นกลไกที ่มีประสิทธิภาพในการบริหาร
ก าลังคนในกรมปศุสัตว์ มุ่งพัฒนาทรัพยากร
บุคคลในกรมปศุสัตว์ให้มีสมรรถนะสูงและ
พิทักษ์ระบบคุณธรรมในราชการ 
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ชุด หัวข้อ / วิชำ 
ระยะเวลำ 
(ช่ัวโมง) วัตถุประสงค์รำยหัวข้อ / วิชำ เนื้อหำสำระ / แกนกลำง เทคนิค / วิธีกำร

อบรม 
ตัวช้ีวัด / กำร
ประเมินผล 

วิทยำกร ประวัติ / ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

ประเมินผล
การปฏิบัติ
ราชการ 

ปฏ ิบ ัต ิร าชการของกรมปศ ุส ัตว ์ 
(PM) 

เ ชี ่ย วชาญในงานอาช ีพ  4 )
จริยธรรม 5)ความร่วมแรงร่วม
ใจ 6)ความใฝ่รู ้รอบด้าน 7)
การท า ง านบนพื ้นฐ านของ
ข ้อ ม ูล ที ่ถ ูก ต ้อ ง  แ ล ะ  8 )
คว า ม ค ิด ร ิเ ริ ่ม ส ร ้า ง ส ร รค ์ 
ความหมายของแต่ละรายการ
สมรรถนะ 

2. ตัวชี้ว ัดพฤติกรรม และเกณฑ์
ระดับพฤติกรรมของสมรรถนะ
แต่ละรายการ 

3. ตาราง เกณฑ ์ในการก าหนด
มา ตร ฐา นแส ดง ร ะด ับขอ ง
รายการสมรรถนะกรมปศุสัตว์ 

4. การประ เม ินผลการปฏ ิบ ัติ
ราชการของกรมปศุสัตว์ (PM) 

ชุด
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กร
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ที่ 
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คว
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 3  หัวข้อ 
Digital 
Government
/Connected 
Government
/Open 
Government 

3 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
ในแนวทางการปฏิบัติราชการสู่ 
ยุค Digital 

1. แนวโน้มของการปฏิรูป
ราชการสู่ Digital 
Government 

2. ความท้าทายของการปฏิบัติ
ราชการสมัยใหม่ 

3. Digital ในการท างาน 

บรรยาย 1.การประเมินปฏิกิร ิยา
ของผู้เข้ารับการอบรม 
(Reaction) 

2. การประเมินการเรียน
รูหลังอบรม  
(Learning) 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนา 
ระบบบริหาร  
กรมปศุสัตว์ 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก คือ ยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบราชการภายในกรมปศุสัตว์ 
ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงาน
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบราชการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 
 

3.2 การ
บริหารจัดการ
ข้อมูลปศุสัตว์
ในยุคดิจิทัล 

3 1. เพื ่อให้ผู ้เข ้าอบรมมีความรู ้ความ
เข้าใจในการพร้อมน าพาองค์กร 
สู่ยุค 4.0  

2. เพื ่อให ้ผู ้เ ข ้าอบรมเข ้า ใจในแนว
ทางการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ความคิดเชิงนวัตกรรม  
(I-Innovation) 

2. มีทักษะการปรับ
กระบวนงานสู่ดิจิทัล 
 (D-Digitalization) 

3. ลักษณะข้อมูลในยุคปัจจุบัน  
4. การบริหารจัดการข้อมูล

เพื่อไปใช้ประโยชน์ 

ฝ ึก ป ฏ ิบ ัต ิ2
ชั่วโมง แบ่งกลุ ่ม
3กลุ่ม 

1.การประเมินปฏิกิร ิยา
ของผู้เข้ารับการอบรม 
(Reaction) 

2. การประเมินการเรียน
รูหลังอบรม  
(Learning) 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร กรมปศุสัตว์ 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก คือ รับผิดชอบ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากร
มนุษย์การปศุสัตว์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงรวมถึงการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนางานด้าน
การปศุส ัตว ์แก่เกษตรกรและประชาชน
ทั ่วไป และพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูล 
เครือข่ายสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัย
และบูรณาการความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ แล ะ ก า ร สื ่อ ส า ร ร ะ หว ่า ง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและนานาชาติ 
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  3.1.2 ด้ำนกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรใช้งบประมำณ 
  การด าเนินการเกี ่ยวกับการใช้งบประมาณส าหรับจัดการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกันนั ้น           
ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมต้องศึกษาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการ     
จัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ปี พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดล่วงหน้า เพ่ือสามารถประมาณการใช้งบประมาณได้ถูกต้องตรงตามที่ใช้จริงมากที่สุด  โดยต้องไม่ใช้
งบประมาณเกินกว่าที่ระเบียบ ฯ ก าหนด ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้บรรจุโครงการฝึกอบรมหลักสูตร  “การเป็น
ข้าราชการที ่ด ี” ไว้ในงบประมาณประจ าปีของกรมปศุสัตว์เร ียบร้อยแล้ว ทั ้งนี ้ กองการเจ้าหน้าที ่จ ึง
ด าเนินการจัดฝึกอบรมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ในราวเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี โดยท าหนังสือขออนุมัติ
จากอธิบดีกรมปศุสัตว์ให้ด าเนินการจัดฝึกอบรมและอนุมัติใช้งบประมาณดังกล่าว ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะ
ขึ้นอยู่กับจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (จ านวนที่เรียกบรรจุ) ในแต่ละครั้ง และหากงบประมาณที่ได้รับ    
การจัดสรร ไม่เพียงพอต่อการด าเนินการในต้นปีงบประมาณ ให้ลดจ านวนผู ้เข้ารับการบรรจุลงให้มี
ค่าใช้จ่ายสอดคล้องกับที ่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในต้นปีก่อน เนื ่องจากการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพิ่มเติมได้นั้น จะสามารถด าเนินการได้หลังการฝึกอบรมตามแผนงบประมาณไปเรียบร้อยแล้ว
คือหลังจากไตรมาสแรก การจัดฝึกอบรมสัมมนาร่วมกันหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีจึงต้อง  มีการ
ประสานงานทุกส่วนฝ่ายในเบื้องต้นเพื่อน ามาค านวณค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เมื่อได้รับการอนุมัติงบประมาณ
ด าเนินการจัดฝึกอบรม ให้ผู ้รับผิดชอบโครงการหรือคณะท างานด าเนินการจัดท าเอกสารเพื่อยืมเงินของ 
ทางราชการไปใช้ในการจัดฝึกอบรมต่อไป  
  3.1.3 ด้ำนกำรบริหำรโครงกำรฝึกอบรม  
  การบริหารโครงการฝึกอบรม เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินการจัดฝึกอบรม เพราะการ
ด าเนินการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมได้นั ้น นอกจาก
วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ หลักสูตรที่เหมาะสม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีความตั้งใจยังจ าเป็นต้อง
อาศัยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ที่มีความเข้าใจในหลักการบริหารโครงการ สามารถที่จะวางแผนและ
ด าเนินงานธุรการทั้งหมดในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น 
ผู้รับผิดชอบโครงการจะมีบทบาทหลักในการประสานงาน อ านวยความสะดวกให้กับวิทยากร จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้แก่ผู้อบรม ทั้งด้านโสตทัศนูปกรณ์ วัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ การเงิน และขณะเดียวกันต้อง
เป็นผู้ควบคุมให้การฝึกอบรมด าเนินไปตามก าหนดการ การบริหารโครงการ จึงประกอบด้วย 
  1) ประสานงานหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบ (ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด) โดยประสานทาง
โทรศัพท์ในเบื้องต้น แจ้งหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการ โดยมีรายละเอียดถึงการด าเนินการจัดโครงการในพ้ืนที่
นั้นๆ เพื่อเป็นการให้เกียรติและเตรียมการประสานงานในเบื้อต้นอื่นๆในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากผู้รับผิดชอบ
โครงการ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่ใช่คนในพ้ืนที่นั้นๆ รวมถึงสถานที่ฝึกอบรม ต้องได้มาตรฐาน ทันสมัย            
มีอุปกรณ์การฝึกอบรมที่เอ้ให้การฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ มีสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ มีความ
ปลอดภัย และมีค่าใช้จ่ายไม่เกินที่ก าหนด และสถานที่ศึกษาดูงานนอกชั้นเรียน จะต้องเหมาะสมสอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชาในชุดกิจกรรม และมีสถานที่ไม่ไกลจากสถานที่ฝึกอบรมหลัก ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสมท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 
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  2) ประสานวิทยากรแต่ละวิชา จัดส่งหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการ สอบถามการเตรียม
เอกสารประกอบการบรรยาย อุปกรณ์ที่วิทยากรต้องใช้ประกอบการบรรยาย การยืนยันนัดหมายล่วงหน้า 
พร้อมทั้งสอบถามความต้องการให้บริการรับ-ส่ง หรือไม่ รวมถึงต้องการพักค้าง หรือไม่ เพื่อจัดเตรียม
อ านวยความสะดวกให้วิทยากร  
  3) ประสานผู้บริหาร ในการเชิญเป็นประธานในพิธีเปิด/ปิดการฝึกอบรมการเตรียมค ากล่าว
เปิด / ปิด เตรียมค ากล่าวรายงาน จัดท าก าหนดการพิธีเปิด/ปิด เตรียมผู้กล่าวรายงาน และพิธีกร  
  4) ประสานผู้มีรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรม โดยมีรายละเอียดโครงการฝึกอบรมก าหนดการ
ฝึกอบรม รวมถึงการขออนุมัติรายชื ่อผู ้เข้ารับการฝึกอบรม พร้อมการตอบรับการเข้ารับการฝึกอบรม     
เพ่ือเป็นการยืนยันจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
  5) การจัดเตรียมเอกสารต่างๆ  ประกอบด้วย ใบประกาศนียบัตร เอกสารแฟ้มส าหรับผู้เข้า
อบรม (ประกอบด้วย ก าหนดการ รายละเอียดโครงการ เนื้อหาหลักสูตร สมุดโน้ต ปากกา เป็นต้น) เอกสารการ
ลงทะเบียน เพื่อใช้ประกอบการโอนล้างใบส าคัญทางการเงิน เอกสารที่ใช้ประกอบการฝึกอบรมของ
วิทยากรแต่ละท่าน แบบประเมินผล แบบทดสอบความรู้ก่อน - หลังการฝึกอบรม ซึ่งปัจจุบันนี้ เอกสารต่าง 
ๆ ที่ต้องจัดเตรียม ได้ถูกเปลี่ยนรูปแบบเป็นเอกสารดิจิตอล และแบบประเมินผล แบบทดสอบ ได้ถูกปรับให้
สามารถท าการประเมินผ่านทางระบบสื่อสารออนไลน์ได้ 
  6) การจัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบโครงการต้องท าการส ารวจสถานที่ที่จะ
ใช้ในการจัดฝึกอบรมให้เหมาะสมกับจ านวนผู ้เข้ารับการฝึกอบรม จัดให้มีสิ ่งอ านวยความสะดวกและ
เหมาะสมต่อการจัดฝึกอบรมตามสมควร จัดเตรียมอาหาร เครื ่องดื ่ม ส าหรับวิทยากร ผู ้เข ้าอบรม                   
ผู้สังเกตการณ์ และจองสถานที่ล่วงหน้าก่อนการจัดอบรม 
  7) การจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ / วัสดุ ในการอบรมตามที่วิทยากรแจ้งมา รวมถึงอุปกรณ์
สันทนาการและการสร้างบรรยากาศในการฝึกอบรมด้วย 
  8) การจัดท าป้ายต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข้อง เช่น ป้ายโครงการ ป้ายบอกสถานที่อบรม ป้าย
ลงทะเบียน ป้ายชื่อวิทยากร ป้ายชื่อผู้เข้าอบรม  
  9) ผู ้ร ับผิดชอบโครงการจะต้องมีความรู ้เบื ้องต้นในหลักสูตรที ่จ ัดอบรมเป็นอย่างดี         
การเตรียมการก่อนการอบรมถือว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะเป็นจุดเริ่มต้นให้การอบรมเป็นไปอย่างราบรื่น และ
ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้น ผู้รับผิดชอบโครงการจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี  
 3.2 กำรด ำเนินกำรจัดฝึกอบรม ประกอบด้วย 

1) การรับลงทะเบียน ในใบลงลายมือชื่อที่เตรียมไว้ เพ่ือใช้ในการเคลียร์เอกสารส าคัญ
ทางการเงิน 

2) จัดเตรียมเอกสารการบรรยายของวิทยากรแต่ละวิชา 
3) จัดเตรียมรถรับ - ส่ง วิทยากรตามนัดหมาย 
4) จัดเตร ียมอาหาร อาหารว ่างและเครื ่องดื ่ม ส าหร ับผู ้เข ้าอบรม ว ิทยากร 

คณะท างาน และผู้สังเกตการณ์ 
5) เตรียมวิทยากร และกิจกรรมส ารอง เพื่อเวลาหรือก าหนดการไม่เป็นไปตามที่ก าหนด 
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6) แบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม (Pre-test ) โดยต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อน   
การฝึกอบรม 

7) การด าเนินการพิธีเปิดการฝึกอบรม ดังนี้ 
- พิธีกรด าเนินรายการ / ต้อนรับผู้เข้าอบรม  
- ผู้อ านวยการ กล่าวรายงานประธาน  
- ประธานกล่าวเปิดการอบรม  
- พิธีกรกล่าวขอบคุณประธาน  

8) เก็บภาพการฝึกอบรม บรรยากาศในการฝึกอบรม 
9) ท าการประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม 
10) เตรียมเอกสารการเงิน ประกอบด้วย 
 -  ใบยืมเงิน และสัญญาการยืมเงิน (บัตรเครดิตหรือเงินสด) 
 - แบบ 10   
 - บิลค่าโรงแรมและอาหาร บิลค่ารถรับจ้าง 
 - ใบเซ็นชื่อผู้เข้ารับการอบรมและคณะท างาน 
 - รายชื่อประธานและแขกผู้มีเกียรติ (กรณีไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้) 
 - ค่าตอบแทนวิทยากร แบบตอบรับการเป็นวิทยากร หนังสือเชิญวิทยากร 
      ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 - ใบเบิกเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ ามัน ค่าแท็กซี่ บันทึกขออนุญาตเดินทางไปราชการ 
 - วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม (จัดซื้อจัดจ้าง)  
 - เรื่องเดิม หรือ ต้นเรื่อง การอนุมัติด าเนินการจัดการฝึกอบรม อนุมัติงบประมาณ  
      อนุมัติรายชื่อ 
 - เรื่องขออนุมัติปรับเปลี่ยน ปรับเพ่ิม ปรับลด การแก้ไขรายชื่อ(ที่สะกดผิด)  
11) การกล่าวต้อนรับวิทยากร แนะน าวิทยากร และกล่าวขอบคุณวิทยาการแต่ละ  

หัวข้อ อาจมีการมอบของสมนาคุณวิทยากรให้วิทยากรได้  
 12) การทดสอบหลังการฝึกอบรม (Post Test)  
 13) การประเมินผลปฏิกิริยาต่อโครงการฝึกอบรม หรือการประเมินผลความพึงพอใจ  

ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
14) การเตรียมใบประกาศนียบัตร เพ่ือมอบให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมในพิธีปิดการฝึกอบรม  
15) การด าเนินการพิธีปิดการฝึกอบรม ดังนี้ 

 - กล่าวถึงโครงการฝึกอบรมและผลส าเร็จของการฝึกอบรม 
 - พิธีมอบใบประกาศนียบัตร โดยประธานในพิธี 
 - ประธานกล่าวปิดการอบรม 

  การด าเนินการฝึกอบรม รูปแบบการจัดอบรมควรสอดคล้องกับหลักสูตร และเนื้อหาการ
จัดอบรมผู้ด าเนินการจัดฝึกอบรม ถือว่าเป็นผู้ให้บริการจะต้องมีจิตบริการ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญเป็น
อย่างยิ่งที่จะท าให้การอบรมประสบความส าเร็จและสร้างความประทับใจให้ผู้เข้ารับการอบรม การมีทัศนคติ
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ที่ถูกต้องต่อการให้บริการลูกค้าถือเป็นหัวใจส าคัญ ผู้ให้บริการที่ดีต้องมีความรู้ ในหลักสูตรที่จัดอบรม สร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีแก่หน่วยงานไม่เพียงแต่ประทับใจผู้จัดฝึกอบรมเท่านั้น ยังแสดงความชื่นชมไปถึงหน่วยงาน
ของผู้จัดอบรมอีกด้วย 
 3.3 หลังกำรฝึกอบรม ประกอบด้วย  
  1) ด าเนินการจัดท าหนังสือขออนุมัติปรับเพิ่ม หรือปรับลดงบประมาณ ที ่ใช้ในการ
ด าเนินการ เช่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประสบอุบัติเหตุไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมตามที่ก าหนดได้โดยไม่
สามารถแจ้งกองการเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า ค่าอาหารของผู้สังเกตุการณ์ หรือวิทยากรที่มีการเปลี่ยนแปลง
กระทันหัน รวมถึงค่าถ่ายเอกสาร และรายละเอียดอื่นๆที ่ตั ้งงบประมาณไว้ เพื ่อเป็นการสรุปการใช้
งบประมาณของการจัดฝึกอบรมทั ้งโครงการ และเมื ่อได้ร ับการอนุมัติให้มีการปรับเพิ่ม หรือปรับลด
งบประมาณ ให้ด าเนินการโอนล้างใบส าคัญในการใช้งบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ปี พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ซึ่งจะต้องด าเนินการส่งเรื่องการโอนล้างใบส าคัญให้กองคลังภายใน 15 วันหลังเสร็จสิ้นการจัดฝึกอบรม  
  2) ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินผลปฏิกิร ิยาต่อโครงการฝึกอบรม หรือการ
ประเมินความพึงพอใจที่ได้รับจากผู้เข้ารับการอบรม และการประเมินผลในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ ด้านวิทยากร 
ด้านอาหาร ด้านสถานที่ บรรยากาศ ด้านอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และท ารายงานการประเมินผลความรู้ของ
ผู้เข้ารับการอบรมว่า หลังจากที่ได้รับการอบรมไปแล้ว มีความรู้เพิ่มมากขึ้นหรือไม่ เพื่อน าผลการประเมิน
เสนอผู้บริหารกรมปศุสัตว์ทราบ พร้อมกับน ามาใช้ในการพัฒนาการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการ
ที่ดีของกรมปศุสัตว์ในปีต่อไป ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการ    
จัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ปี พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ก าหนดให้จัดท ารายงานการ
ประเมินผลการจัดฝึกอบรม ภายใน 60 วันหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม 
  ทั้งนี้ ผู้อ่านสามารถดูตัวอย่างการเขียนโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี       
ได้ที่ภาคผนวก ก หน้า 58 และตัวอย่างแบบประเมินผลปฏิกิริยาต่อโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็น
ข้าราชการที่ดี ได้ที่ภาคผนวก ข หน้า 83 และตัวอย่างแบบประเมินผลวิทยากร / รายวิชา หน้า 84  
  ส าหรับการด าเนินการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการของกรมปศุส ัตว ์ ม ีกระบวนการที ่เกี ่ยวข ้องจ านวน 3 กระบวนงาน ผู ้ศ ึกษาจ ึงได ้จ ัดท า                  
ผังกระบวนงาน เพื่อสรุปการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน รวมถึงผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาโดยประมาณ และ
เอกสาร แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ดังแผนผังกระบวนงานดังต่อไปนี้ 
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 ภำพที่ 8 Work flow แผนผังกระบวนงำนกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรของกรมปศุสัตว์  

ที่ ผังกระบวนงาน รายละเอียดงาน ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ระยะ 
เวลา 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง / 
แบบฟอร์ม 

กา
รป

ฐม
นิเ

ทศ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ศึกษาแนวทางการปฐมนิเทศตามแนวทางการด าเนินการพัฒนาข้าราชการพล
เรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามที่ส านักงาน ก.พ. 
ก าหนด 

2. วางแผนนัดหมายอธิบดีกรมปศุสัตว์ผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการปฐมนิเทศ 
3. ก าหนดวัน เวลา สถานที ่ ที ่จะท าการปฐมนิเทศ จองห้องประชุม และ

ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 
4. ลงลายมือช่ือผู้เข้ารับการปฐมนิเทศก่อนการปฐมนิเทศ 
5. อธิบดีกรมปศุสัตว์หรือผู ้ได้รับมอบหมาย ท าการปฐมนิเทศ ตามขอบเขต
เนื้อหา ดังนี้ 

1. ความเป็นมาของกรมปศุสัตว์  
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ของกรมปศุสัตว์ 
3. โครงสร้างการบริหารงาน การบริหารงานส่วนกลาง และการบริหารงาน

ในส่วนภูมิภาค 
4. ยุทธศาสตร์ 20 ปี ของกรมปศุสัตว์ 
5. ค่านิยมกรมปศุสัตว์ 
6. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารถึงแนวคิดในการปฏิบัติงานราชการ

เพื่อประชาชน 
7. การเล่าประสบการณ์จริงในการปฏิบัติงาน 
     ด้านปศุสัตว์ของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ หรือ ภูมิภาค 
8. การสร้างพลังบวกในการท างานที่เสียสละเพื่อประชาชน 
9. การด าเนินการด้านทะเบียนประวัติของข้าราชการ 
10. สวัสดิการและฌาปนกิจสงเคราะห์ของข้าราชการกรมปศุสัตว์ 
11. การปลูกฝังการออมตั้งแต่เริ่มต้นการรับราชการ  

5. ประเมินผลหลังการปฐมนิเทศ 

กอง 
การ 
เจ้า 

หน้าที่ 

3 
ช่ัวโมง 

1. เอกสาร
ประกอบการ
ปฐมนิเทศ 
ขึ้นอยู่กับ
ผู้บริหารที่ท า
การปฐมนิเทศ 

2. แบบประเมินผล
การปฐมนิเทศ 

 

กรมปศุสตัว์มีข้าราชการที่อยู่
ระหว่างทดลองปฏบิัติหน้าที่

ราชการ มากกว่า 30 คนขึ้นไป 

การนัดหมายอธิบดีกรมปศุสัตว์ 
/ หรือผู้รับมอบหมาย 

ด าเนินการปฐมนิเทศ 

ประเมินผลการ
ปฐมนิเทศ 



 

47 
 

ที่ ผังกระบวนงาน รายละเอียดงาน ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ระยะ 
เวลา 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง / 
แบบฟอร์ม 

กา
รเร

ียน
รู้ด

้วย
ตน

เอ
ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การช้ีแจงขั้นตอนการเรียนรู้ด้วย e-Learning ของส านักงาน ก.พ. 
2. การลงทะเบียนใช้ระบบ e-Learning ของส านักงาน ก.พ. 
3. การสมัครเรียนหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ รหัส 001M 
    ประกอบด้วย 4 หมวด 13 วิชา / บทเรียน ใช้เวลาการเรียนรู้ทั้งสิ้น  
    45 ช่ัวโมง ประกอบด้วย  
                  หมวดที่ 1 ปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี 
                  หมวดที่ 2 ระบบราชการและการบริหารภาครัฐแนวใหม่ 
                  หมวดที่ 3 ความรู้พื้นฐานส าหรับข้าราชการ 
                  หมวดที่ 4 เสริมสร้างสมรรถนะหลักและทักษะที่จ าเป็น 
4. การเข้าเรียนหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ รหัส 001M 
5. การเรียนหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ รหัส 001M 
6. การรายงานผลคะแนน ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ

หน้าที่ราชการ ท าการพิมพ์ใบรายงานผลคะแนนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
หลักสูตร e-Learning รหัส 001M หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ 
เพื่อประกอบการประเมินผลของคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

 

ข้าราช 
การ
บรรจุ
ใหม่ 

6 
เดือน 
นับ
จาก
วัน

บรรจุ 

1. เอกสารสรุป
ขั้นตอนและแนว
ทางการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

2. แสดงใบรายงาน
ผลการฝึกอบรม
ทางไกลหลักสูตร
ฝึกอบรม
ข้าราชการ 

   บรรจุใหม่  
   (e-Learning) 
 

ช้ีแจงขั้นตอนการเรียนรู้    
ด้วย e-Learning  

การสมคัรเรียน 

การเข้าเรียน 

การเรยีน 

การรายงานผลคะแนน 

การลงทะเบยีน 
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ที่ ผังกระบวนงาน รายละเอียดงาน ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ระยะเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง / 
แบบฟอร์ม 

กา
รอ

บร
มส

ัมม
นา

ร่ว
มก

ัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ก่อนการด าเนินการจัดการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน 
     1.1 การสร้างหลักสูตร 
     1.2 การด าเนินการเกี่ยวกับการใช้งบประมาณ 
     1.3 การบริหารโครงการฝึกอบรม 
2. ด าเนินการจัดฝึกอบรม ประกอบด้วย การรับลงทะเบียน จัดเตรียมเอกสารการ

บรรยายของวิทยากรแต่ละวิชา จ ัดเตรียมรถรับ – ส่งวิทยากรตามนัดหมาย        
การจัดเตรียมอาหาร อาหารว ่างและเครื ่องดื ่ม ส าหรับผู ้เข ้าอบรม วิทยากร 
คณะท างาน และผู้สังเกตการณ์ การเตรียมวิทยากร และกิจกรรมส ารอง เพื่อเวลา
หรือก าหนดการไม่เป็นไปตามที่ก าหนด แบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม (Pre-test ) 
โดยต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการฝึกอบรม การด าเนินการพิธีเปิดการฝึกอบรม 
เป ็นพิธ ีกรด าเนินรายการ / ต ้อนรับผู ้เข ้าอบรม   การเก ็บภาพการฝึกอบรม 
บรรยากาศในการฝึกอบรม ท าการประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม เตรียมเอกสาร
การเงิน แบบฟอร์มการเคลียร์ใบส าคัญกับกองคลังที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบยืมเงิน / 
แบบ 111 / ใบเสร็จรับเงินวิทยากร / แบบ10 เป็นต้น การกล่าวต้อนรับวิทยากร 
แนะน าวิทยากร และกล่าวขอบคุณวิทยาการแต่ละหัวข้อ อาจมีการมอบของ
สมนาคุณวิทยากรให้วิทยากรได้ การท าแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม (Post Test) 
การประเมินผลปฏิกิริยาต่อโครงการฝึกอบรม หรือการประเมินผลความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม การเตรียมใบประกาศนียบัตร เพื่อมอบให้แก่ผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมในพิธีปิดการฝึกอบรม  และการด าเนินการพิธีปิดการฝึกอบรม และมอบใบ
ประกาศนียบัตร 

3. หลังการฝึกอบรม ประกอบด้วย การด าเนินการจัดท าหนังสือขออนุมัติปรับเพิ่ม 
หรือปรับลดงบประมาณ ที่ใช้ในการด าเนินการ เช่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประสบ
อุบัติเหตุไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมตามที่ก าหนดได้โดยไม่สามารถแจ้งกองการ
เจ้าหน้าที่ล่วงหน้า ค่าอาหารของผู้สังเกตุการณ์ หรือวิทยากรที่มีการเปลี่ยนแปลง
กระทันหัน รวมถึงค่าถ่ายเอกสาร และรายละเอียดอื่นๆที่ตั้งงบประมาณไว้ เพื่อเป็น
การสรุปการใช้งบประมาณของการจัดฝึกอบรมท้ังโครงการ และเมื่อได้รับการอนุมัติ
ให้มีการปรับเพิ่ม หรือปรับลดงบประมาณ ให้ด าเนินการโอนล้างใบส าคัญ   

  

กอง 
การ 
เจ้า 

หน้าที่ 

1.ก่อน
ด าเนินการ 
ใช้
ระยะเวลา 
1 เดือน 
 
2. 
ด าเนินการ
จัด
ฝึกอบรม 
ใช้
ระยะเวลา 
5 วัน 
 
3. หลังการ
ฝึกอบรมใช้
ระยะเวลา 
15 วัน 

1. รายละเอียดโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการเป็น
ข้าราชการท่ีดี 

2. ก าหนดการฝึกอบรม 
3. หนังสืออนุมัติโครงการ / 

งบประมาณ / รายช่ือ 
4. หนังสือแจ้งให้เข้าอบรม 
5. หนังสือเชิญวิทยากร 
6. หนังสือเชิญร่วมพิธีเปิดและ

พิธีปิดการฝึกอบรม 
     ค ากล่าวรายงาน  
    ใบประกาศนียบัตร 
7. หนังสือยืมเงินราชการ 
8. หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายใน

การฝึกอบรม 
9. เอกสารประกอบการ

บรรยายท้ังหมด 
10. เอกสารในการเคลียร์ 

ใบส าคัญ เช่น  
        - สัญญาการยืมเงินและ 
          การใช้บัตรเครดิตราชการ  
        - แบบ บก.111 แบบรับ 
          เงินวิทยากร  
        - แบบเดินทางไปราชการ  
        - สรุปบัญชีเงินค่าใช้จ่าย 
          ตามแบบ 10  
        - แบบใบสรุปรายการ 
          ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้ 
          บัตรเครดิต ใบน าส่งเงิน  
        - แบบ ก.ป.ศ 14        
        - ใบเสร็จรับเงินของที่พัก 
          Folio ใบเสร็จค่ารถ  
        - ใบลายมือช่ือผู้เข้ารับการ 
          ฝึกอบรมทุกวันที่อบรม  

11. อุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรม และวัสดุ
อุปกรณ์ในการฝึกอบรม 
เช่น สมุด ปากกา 
กระเป๋า LCD Projector 
เครื่อง Printer 

ก่อนการด าเนินการจัดการ
ฝึกอบรม 

 

ด าเนินการจัดฝึกอบรม 

หลังการฝึกอบรม 

สรุปรายงานการประเมินผล
เสนอผู้บริหาร 
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ที่ ผังกระบวนงาน รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง/
แบบฟอร์ม 

 

 ในการใช้งบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ปี พ.ศ. 2555 และ      
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ ่งจะต้องด าเนินการส่งเรื ่องการเคลียร์ใบส าคัญให้กองคลัง
ภายใน 15 วันหลังเสร็จสิ้นการจัดฝึกอบรม และด าเนินการจัดท ารายงานการ
ประเมินผลปฏิกิริยาต่อโครงการฝึกอบรม หรือการประเมินความพึงพอใจท่ีได้รับ
จากผู้เข้ารับการอบรม และการประเมินผลในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ ด้านวิทยากร 
ด ้านอาหาร ด ้านสถานที ่ บรรยากาศ ด ้านอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และ           
ท ารายงานการประเมินผลความรู้ของผู้เข้ารับการอบรมว่า หลังจากที่ได้รับการ
อบรมไปแล้ว มีความรู้เพิ่มมากขึ้นหรือไม่ เพื่อน าผลการประเมินเสนอผู้บริหาร
กรมปศุสัตว์ทราบ พร้อมกับน ามาใช้ในการพัฒนาการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการ
เ ป ็น ข ้า ร า ชก า ร ที ่ด ีข อ ง ก ร ม ป ศ ุส ัต ว ์ใ น ป ีต ่อ ไ ป  ทั ้ง นี ้ ต า ม ร ะ เ บ ีย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ ปี พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก าหนดให้จัดท ารายงาน
การประเมินผลการจัดฝึกอบรม ภายใน 60 วันหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม 

   



 

       
 

๕๐ 
 

  ส าหรับแนวทางการด าเนินการจัดการสัมมนาร่วมกันในสถานการณ์ที่ไม่สามารถรวม
จ านวนคนหมู่มากได้ ดังเช่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่หลายประเทศทั่วโลกประสบกับสภาวะ
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 ท าให้ส านักงาน ก.พ.ก าหนดแนวทางการ
พัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อรองรับสถานการณ์การ        
แพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวร ัส COVID-19 (นร 1013.3/84 ลงว ันที ่ 1 เมษายน 2563)             
ให้ส่วนราชการปรับรูปแบบแนวทางและวิธีการเรียนรู้และพัฒนา ทั้งในช่วงปฐมนิเทศ การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และการอบรมสัมมนาร่วมกัน โดยใช้แอปพลิเคชัน Teleconference หรือเทคโนโลยีที่รองรับการ
เรียนรู้และพัฒนาในลักษณะการสื่อสารแบบสองทางแทนรูปแบบการจัดกิจกรรมที่ต้องพบปะกันเป็น
การชั่วคราว โดยยังคงวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนรู้มีความเข้าใจในเรื่องคุณลักษณะข้าราชการยุคใหม่
และมีการประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี เกิดแรงบัลดาลใจในการเป็นข้าราชการผู้มีคุณธรรม 
เป็นคนดี คนเก่งที ่มีจิตสาธารณะ ท างานเพื่อประเทศชาติ และตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน และหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.3/85 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 ส านักงาน 
ก.พ. ได้มีแนวทางการด าเนินการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีในรูปแบบ
ออนไลน์ในแต่ละชุดกิจกรรม โดยส่วนราชการสามารถเลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกัน
ได้ตามที่เห็นสมควร กองการเจ้าหน้าที่จึงได้ปรับปรุงรูปแบบการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี  
ในช่วงสภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 เป็นการฝึกอบรมผ่าน 
Application Teleconference ที ่ร อ ง ร ับ ก า ร เ ร ีย น รู ้ล ัก ษ ณ ะ  Two - way Communication               
หรือเป็นการสื่อสารสองทาง ที่ไม่ใช่บรรยายอย่างเดียว แต่เน้น ให้มีการโต้ตอบระหว่างอาจารย์กับผู้เข้า
รับการฝึกอบรมตลอดเวลา ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีความสนใจมากขึ้น ดังรายละเอียดโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ในสภาวการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ในภาคผนวก ก 
หน้าที่ 70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

       
 

๕๑ 
 

บทที่ 4 

บทสรุป ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

  ในบทสรุปผลงาน คู่มือทางวิชาการฉบับนี้ ผู้ศึกษาได้สรุปผลการด าเนินการพัฒนา
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของกรมปศุสัตว์ และชี้แจงปัญหา 
อุปสรรคของการด าเนินการ ตลอดจนจัดท าข้อเสนอแนะจากการด าเนินการที่ผ่านมา เพ่ือให้ผู้อ่าน
พิจารณาน าผลการด าเนินการไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กรมปศุสัตว์ต่อไป  

4.1 บทสรุป 
  การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของกรมปศุสัตว์ 
ได้ด าเนินการตามแนวทางที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนดให้มีการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นข้าราชการที่ดี              
ด้วยกระบวนการ 3 กระบวนการ คือ  
  4.1.1 การปฐมนิเทศ ซึ ่งเป็นกระบวนการแรกของการพัฒนา ที ่จะต้องด าเนินการ        
โดยหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ เข้าใจถึงสภาพแวดล้อมการท างานในหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง
องค์กร ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ความส าคัญของภารกิจที่มีต่อประชาชน สังคม 
ประเทศชาติ มีทัศนคติที่ดีและมีแรงจูงใจในการท างานราชการ ได้รับทราบโอกาสในการพัฒนาตนเอง 
โอกาส ในความก้าวหน้าในอาชีพราชการ และเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการพลเรือน
สามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
  4.1.2 การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นกระบวนการที่ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต้องด าเนินการศึกษา และเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยกองการเจ้าหน้าที่พิจารณา
ถึงประโยชน์ที่ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการจะได้รับ และต้องการ
ปลูกฝังการมีวินัยต่อการพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีการสื่อออนไลน์ รวมถึงเป็นการ
ประหยัดงบประมาณของทางราชการ จึงใช้แนวทางการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยหลักสูตร e-Learning 
รหัส 001M หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ ตามที่ส านักงาน ก.พ. ได้จัดท าขึ้น โดยเมื่อจบการ
เรียนรู้จะต้องพิมพ์ใบรายงานคะแนนการฝึกอบรมทางไกลหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ เก็บไว้
เป็นหลักฐาน 
  4.1.3 การอบรมสัมมนาร่วมกัน ได้ด าเนินการจัดฝึกอบรม “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” 
ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้ส่วนราชการที่มีการบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการและอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตั้งแต่ 30 คน ขึ ้นไป  ด าเนินการจัดการอบรม
สัมมนาแทน โดยมีขอบเขตเนื้อหาการอบรมสัมมนาร่วมกันตามที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด จ านวน 3 ชุด
กิจกรรม ซึ่งเมื่อผ่านการอบรมสัมมนาร่วมกันแล้วได้รับใบประกาศนียบัตร เก็บไว้เป็นหลักฐาน  
  ภายหลังการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการของ     
กรมปศุสัตว์ ครบทั้ง 3 กระบวนการ หน่วยงานที่มีข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการในสังกัด ต้องส่งเอกสารหลักฐานการผ่านการพัฒนาครบทั้ง 3 กระบวนการ รวมทั้งผล
การประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามระยะเวลาที่ก าหนด ให้กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
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กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อออกค าสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ ราชการ
ซึ่งมีผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนดรับราชการต่อไป  

4.2 ปัญหำอุปสรรค 
การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทั้ง          

3 กระบวนการ ซึ่งมีวิธีการด าเนินการที่แตกต่างกัน ผู้ศึกษาจึงได้แยกประเด็นปัญหาและอุปสรรคของ    
แต่ละกระบวนการไว้ ดังนี้ 

 4.2.1 กำรปฐมนิเทศ 
 ระยะเวลาของการออกค าสั่งบรรจุที่ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ

หน้าที่ราชการต้องลงชื่อปฏิบัติงานที่กองการเจ้าหน้าที่เป็นการชั่วคราวนั้น ไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาของ
หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมาย เนื่องจากติดภารกิจงานราชการอ่ืน ๆ ท าให้การปฐมนิเทศ     
ถูกเลื่อน หรือชะลอออกไป ทั้งนี้ การที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมาย มาท าการปฐมนิเทศ
ข้าราชการบรรจุใหม่ด้วยตนเอง จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และความภาคภูมิใจให้กับข้าราชการ       
อันเป็นก้าวแรกหรือวันแรกของการรับราชการซึ่งสามารถสร้างความประทับใจ ก่อให้เกิดขวัญและก าลังใจ
แก่ข้าราชการเป็นอย่างมาก     

4.2.2 กำรเรียนรู้ด้วยตนเองผ่ำน e-learning 
   1) ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ศึกษา
ข้อควรปฏิบัติและเงื่อนไขในการเรียนรู้ด้วยตนเองให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนเรียน และขาดทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และขาดวินัยในการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมักจะ             
เริ่มด าเนินการเรียนรู้เมื่อใกล้พ้นระยะเวลาทดลองปฏิบัติราชการแล้ว 
   2) ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเมื่อกลับ
เข้าปฏิบัติงานตามหน่วยงานที่ได้รับการบรรจุ โดยเฉพาะหน่วยงานที่ภารกิจงานในพ้ืนที่ห่างไกล            
จะมีระบบการสื่อสารและอุปกรณ์ในพ้ืนทีไ่ม่เอ้ืออ านวย  

  3) Website ของส านักงาน ก.พ. เข้าถึงได้ยาก มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
Website บ่อยครั้ง ท าให้ขั้นตอนการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองมีการเปลี่ยนแปลง จึงต้องมีการศึกษา
และท าความเข้าใจในระบบใหม่อยู่ตลอดเวลา อีกท้ังตัวอักษรในการเรียนมีขนาดเล็กเกินไป 
  4.2.3 กำรอบรมสัมมนำร่วมกัน  
  กองการเจ้าหน้าที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับจ านวนข้าราชการพลเรือน
สามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที ่ราชการที่ต้องเข้ารับการอบรมสัมมนาร่วมกันในหลักสูตร         
การเป็นข้าราชการที่ดีท าให้การบริหารจัดการการอบรมสัมมนาร่วมกันอยู่บนพื้นฐานของข้อจ ากัด            
ด้านงบประมาณ เมื่อน าจ านวนข้าราชการบรรจุใหม่คิดงบประมาณค่าใช้จ่ายต่อคน ท าให้การอบรม
ต้องลดจ านวนวันในการอบรม และเพิ่มจ านวนชั่วโมงการอบรมในแต่ละวัน เพื่อให้สอดคล้องกับ
งบประมาณที่ได้รับ โดยเฉลี่ยผู้เข้ารับการอบรมของกรมปศุสัตว์จะต้องอบรมวันละ 8 – 9 ชั่วโมง     
ต่อ 1 วัน ซึ่งมีระยะเวลามากเกินไปที่จะเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ส านักงาน ก.พ. ก าหนด
ได้มีระยะเวลาการอบรมสัมมนาร่วมกัน 1 – 2 สัปดาห์  
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4.3 ข้อเสนอแนะ 
  ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดังนี้ 
  4.3.1 กำรปฐมนิเทศ 
  ผู้ศึกษาขอเสนอแนะเพื่อแก้ปัญหาและอุปสรรคที่ค้นพบ คือ ระยะเวลาของการออก
ค าสั ่งบรรจุข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู ่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที ่ราชการ ไม่สอดคล้องกับ
ช่วงเวลาของอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการในการท าการปฐมนิเทศแก่ข้าราชการนั้น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
การบรรจุแต่งตั้ง จะต้องวางแผนการบรรจุแต่งตั้ง และด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งเมื่อมีการ
วางแผนและด าเนินการตามแผนแล้ว จะสามารถนัดหมายอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการเป็น          
การล่วงหน้าได้ในระยะยาว เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่ได้พบปะหัวหน้าส่วนราชการ อันจะเป็นการ
สร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้เข้ารับราชการในวันแรกที่ปฏิบัติงาน  ทั้งนี้ หากมีเหตุสุดวิสัยหรือหัวหน้า
ส่วนราชการติดภารกิจงาน ควรจัดท าสื ่อวีดีทัศน์ที่มีความน่าสนใจ ใช้เทคโนโล ยีขั้นสูง เพื่อดึงดูด       
ให้ข้าราชการบรรจุใหม่มีความสนใจ ตั้งใจที่จะรับฟังการปฐมนิเทศ รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ในการเป็นองค์กรที่ล้ าสมัย ซึ่งต้องครอบคลุมขอบเขตเนื้อหาของการปฐมนิเทศตามที่ระบุไว้ในบทที่ 3 ด้วย 
และผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อน าไปปรับปรุงกระบวนการปฐมนิเทศส าหรับข้าราชการพลเรือน
สามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดังต่อไปนี้ 

 1) ควรก าหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ได้เรียนรู้ภารกิจงานตามส านัก / กอง ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 2) อาจมีการแยกกลุ ่มเฉพาะวิชาชีพเพื่ออบรมสัมมนาแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้     
ซึ่งกันและกัน Coaching รุ่นพ่ีรุ่นน้องในแต่ละต าแหน่งที่บรรจุ 

 3) จัดบุคลากรต้นแบบที ่มีว ัยวุฒิใกล้เคียงกับกลุ ่มข้าราชการบรรจุใหม่       
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการท างานลงพ้ืนที่ การท างานร่วมกับเกษตรกร และการบริการ
ประชาชนอันเป็นหัวใจส าคัญของกรมปศุสัตว์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสิ่งที่ข้าราชการพลเรือน
สามัญคาดหวัง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และปลูกฝังทัศนคติที ่ดีในการท างานเพื่อประชาชน เพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน  

4.3.2 กำรเรียนรู้ด้วยตนเองผ่ำน e-learning  
  ผู้ศึกษาขอเสนอแนะเพื่อแก้ปัญหาและอุปสรรคที่ค้นพบ คือ ข้าราชการพลเรือน
สามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ศึกษาข้อปฏิบัติในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่มีเวลา
เมื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ ไม่มีอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
จะต้องชี้แจงและสร้างกลุ่มไลน์ส าหรับข้าราชการที่บรรจุใหม่ เพื่อให้กลุ่มข้าราชการได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และตอบข้อซักถามกับกลุ่มข้าราชการบรรจุใหม่ที่ได้ด าเนินการเรียนรู้ด้วยตนเองไปแล้ว เป็นการ
เรียนรู้โดยตรงที่มีประสบการณ์ตรง ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ที่ดี กว่าการให้เจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่เป็นผู้
ชี้แนะ อธิบายขั้นตอนต่างๆ เพราะบางครั้งเจ้าหน้าที่อาจเรียนรู้ด้วยตนเองมาเป็นระยะเวลานานแล้ว 
ประกอบกับมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการเรียน ท าให้เจ้าหน้าที่เองยังต้องศึกษาขั้นตอนและ
วิธ ีการเรียนรู ้ด ้วยตนเองเพื่อมาแนะน าข้าราชการบรรจุใหม่ ทั ้งนี ้ การสร้างกลุ ่มไลน์นี ้เป็นการ 
Coaching หรือเป็นระบบพี่เลี้ยง “พี่” (ที่ผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเองมาแล้ว) ท าการสอน และชี้แนะ 
“น้อง” ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดี สร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกันใน
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อนาคตได้ และผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพื่อให้ส านักงาน ก.พ. ผู ้ด าเนินจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
น าไปปรับปรุงกระบวนการ ดังต่อไปนี้ 

  1) ส านักงาน ก.พ. ควรเพ่ิมช่องทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่าน Application 
หรือเรียนรู้ผ่าน Smart Phone ได้ 

 2) ส านักงาน ก.พ. ควรปรับปรุงเนื้อหา ข้อมูลให้ทันสมัย รวมถึงรูปแบบการ
น าเสนอให้ง่าย ทันสมัยมากยิ่งขึ้น 

 4.3.3 กำรอบรมสัมมนำร่วมกัน 
ผู ้ศ ึกษาขอเสนอแนะเพื ่อแก้ปัญหาและอุปสรรคที ่ค ้นพบ คือ ข้อจ ากัดเรื ่อง

งบประมาณในการด าเนินการจัดการอบรมสัมมนาร่วมกัน ผู้ศึกษาขอเสนอให้มีการปรับรูปแบบการ
อบรมสัมมนาร่วมกัน ออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 

ช่วงที ่ 1 เป็น Online Learning ผ่าน Youtube ในหัวข้อวิชาที ่ว ิทยากร          
ใช้เทคนิควิธีการบรรยายเท่านั้น พร้อมก าหนดช่วงการอบรมผ่าน Online ผ่าน Youtube  

ช่วงที่ 2 เป็นการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน In ClassTraining ในหัวข้อวิชาที่
ต้องท าความเข้าใจ ใช้ทักษะ ลงมือปฏิบัติ จับกลุ ่ม ระดมสมอง และการศึกษาดูงาน ซึ ่งอาจใช้
ระยะเวลา 2 - 3 วัน เท่านั้น 

ซึ่งหากพัฒนาหลักสูตรการอบรมสัมมนาให้แบ่งการอบรมสัมมนาร่วมกันออกเป็น      
2 ช่วง จะช่วยลดการใช้งบประมาณในการด าเนินการได้ เนื่องจากการอบรมสัมมนารวมกันจะต้อง         
มีค่าใช้จ่ายในการพักค้าง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม รวมถึงวัสดุปกรณ์อื่น ๆ หากแต่    
ในช่วงแรกของการด าเนินการอาจมีค่าใช้จ่ายในการจัดท าสื่อ  Online Learning ผ่าน Youtube บ้าง     
แต่เมื่อจัดท าเรียบร้อยแล้ว จะสามารถใช้ได้ในระยะยาว และประหยัดงบประมาณมากกว่าการจัด
ฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน In ClassTraining และผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อให้น าไปปรับปรุง
กระบวนการอบรมสัมมนาร่วมกัน ส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ดังต่อไปนี้ 

 1) ควรมีแผนการบรรจุข้าราชการที่ชัดเจน เพื่อใช้ประกอบการจัดท าค าขอ
งบประมาณประจ าปี และใช้วางแผนการด าเนินการจัดการอบรมสัมมนาร่วมกันให้อยู่ในระยะเวลาการ
พ้นทดลองราชการตามที่ก าหนด เพ่ือลดขั้นตอนในการท างาน 

2) ควรเพิ่มกิจกรรมการเรียนรู ้เป็นผู ้ให้ และจิตสาธารณะ การเสียสละ
ประโยชน์ส่วนตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  

3) ควรเพิ่มเครื ่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ด้วยการสัมภาษณ์ เพื่อได้รับ
ทราบข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับการอบรมสัมมนาร่วมกัน  

  4) ส านักงาน ก.พ. ควรเป็นศูนย์กลางในการจัดการอบรมสัมมนาร่วมกัน 
เนื่องจากมีความพร้อมด้านงบประมาณ โดยมุ่งเน้นในเนื้อหาทั่วไปที่สนับสนุนการปฏิบัติงานราชการของ
ข้าราชการ และมอบหมายให้แต่ละส่วนราชการด าเนินการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามบทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงานแทน 

  5) ส านักงาน ก.พ. ควรมีการก าหนดรายละเอียดในเรื่องงบประมาณส าหรับ
ด าเนิน เพื่อให้แต่ละส่วนราชการด าเนินการเช่นเดียวกัน ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าของแต่ละส่วน
ราชการ 



 

       
 

๕๕ 
 

 6) ส านักงาน ก.พ. ควร การออกแบบสอบถาม แบบประเมินผลทั้งการ
ปฐมนิเทศ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการอบรมสัมมนาร่วมกัน ที่เป็นมาตรฐานกลาง ให้แต่ละส่วน
ราชการไปด าเนินการ เพื่อจะสามารถสรุปผลการด าเนินการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ทั่วประเทศ เป็นทิศทางเดียวกัน  

7) ส านักงาน ก.พ. ควรมีท าเนียบวิทยากร ที่มีความสอดคล้องในแต่หลักชุด
กิจกรรม รวมถึงอัตราค่าวิทยากร ที่เป็นราคากลาง เพื่อให้แต่ละส่วนราชการไปด าเนินการ และ
สามารถสรุปผลการด าเนินการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้  ทั่วประเทศ เป็นทิศทางเดียวกัน  

ทั้งนี้ การอบรมสัมมนาร่วมกันของข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เป็นการพัฒนาข้าราชการครั้งแรก ที่จะสร้างความประทับใจ ปลูกฝัง
ค่านิยม ความรักองค์กร ความผูกพันให้เกิดขึ้นได้ ดังนั้น หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บริหารระดับสูง และ
เจ้าหน้าที่ทุกท่านจะต้องให้ความส าคัญกับการด าเนินการทั้งหมด แต่การปฐมนิเทศ การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง โดยเฉพาะการอบรมสัมมนาร่วมกัน ที่เป็นการพบปะ และใช้ชีวิตร่วมกันในระยะเวลาหนึ่ง อีก
ทั ้ง ควรเพิ่มงบประมาณส าหรับการด าเนินการจัดการอบรมสัมมนาร่วมกันในหลักสูตรการเป็น
ข้าราชการที่ดี เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสม
มากยิ่งขึ้นในการน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนและเป็นข้าราชการที่ดีต่อไป  
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๕๘ 
 

ตัวอย่ำงโครงกำรอบรมสัมมนำร่วมกัน หลักสูตร กำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี ของกรมปศุสัตว์ 
 

1. ชื่อโครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร “กำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี”  
2. หลักกำรและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง 
ก าหนดว่า ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๕๕ ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ และให้ได้รับการพัฒนาเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและการเป็นข้าราชการที่ดี 
ส านักงาน ก .พ.  จึงได้มีหนังสือ ที่ นร 1013.5 / ว 4 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2560  การปรับปรุง          
แนวทางการด าเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยก าหนดแนวทางการด าเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการ
พลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพ่ือให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ            
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือให้ส่วนราชการสามารถด าเนินการพัฒนาข้าราชการได้อย่าง               
มีประสิทธิภาพ คล่องตัว และเกิดประสิทธิผล และยกเลิกหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013 / ว 25     
ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2553 และให้ส่วนราชการใช้แนวทางการด าเนินการพัฒนาและการประเมินผล     
การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ได้ปรับปรุงใหม่ ส าหรับ
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่บรรจุเข้ารับราชการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป โดยด าเนินการ
พัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ครบทั้งกระบวนการ ภายใน
ระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่ส่วนราชการก าหนด ประกอบด้วย 3 กระบวนการต้อง       
ไม่น้อยหว่าหกเดือน แต่ไม่เกินหนึ่งปี นั้น 

ส านักงาน ก.พ.ได้ปรับปรุงและก าหนดการด าเนินการพัฒนาและแนวทางการประเมินผล 
การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ได้แก่ การปฐมนิเทศ     
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการอบรมสัมมนาร่วมกัน โดยเห็นควรให้ใช้ชื่อของการอบรมสัมมนาร่วมกัน 
เช่นเดียวกันทุกส่วนราชการ คือ หลักสูตร “ การเป็นข้าราชการที่ดี ” ดังนั้น กรมปศุสัตว์จึงได้ปรับปรุง   
ชื่อการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ เป็น การฝึกอบรมหลักสูตร “ การเป็นข้าราชการที่ดี ” และปรับปรุง
ชุดกิจกรรมในการอบรมสัมมนาร่วมกันใหม่ให้เป็นไปตามที่ ส านักงาน ก.พ. ปรับปรุง ประกอบด้วย 3 ชุด
กิจกรรม คือ  

ชุดกิจกรรมที่ ๑ ปรัชญาของการเปนขาราชการที่ดี ประโยชนของแผนดิน และ 
    บทบาทหนาที่ จิตส านึกของการเปนขาราชการที่มีคุณธรรม 
ชุดกิจกรรมที่ ๒ ความรู ทักษะ สมรรถนะ ที่จ าเปนตอการปฏิบัติราชการ 
ชุดกิจกรรมที่ ๓ ความรูและทักษะเพ่ือการด ารงตนอยางสมดุลในศตวรรษท่ี ๒๑ 
เพ่ือให้การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด กรมปศุสัตว์    

จึงเห็นสมควรจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร “ การเป็นข้าราชการที่ดี ” ขึ้น เพ่ือให้ข้าราชการพลเรือน-
สามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้รับการปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี เสริมสร้าง
สมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานราชการ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การท างาน
เป็นทีม และพัฒนาเครือข่ายในการท างาน รวมถึงเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดี แลกเปลี่ยนความคิดเห็น   
ซึ่งกันและกัน โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติจริง 

 
 



 

       
 

๕๙ 
 

ตัวอย่ำงโครงกำรอบรมสัมมนำร่วมกัน หลักสูตร กำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี ของกรมปศุสัตว์ 
 

3. วัตถุประสงค์   
 ๑. เพ่ือพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ให้มีความรู้  ความเข้าใจ บทบาท หน้าที่ อุดมการณ์          

ความรับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรม จรรยาข้าราชการ  การประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีตาม   
รอยพระยุคคลบาท และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๒. เพ่ือพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ สมรรถนะที่จ าเป็น  
ต่อการปฏิบัติราชการ 

 3. เพ่ือพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ให้มีความรู้และทักษะเพ่ือการด ารงตนอย่างสมดุล   
ในศตวรรษท่ี 21 

 4. เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายข้าราชการ   
บรรจุใหม่ในการท างานร่วมกัน 
4. กลุ่มเป้ำหมำย และจ ำนวนของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  

ข้าราชการบรรจุใหม่ของส่วนราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์  (ขึ้นอยู่กับจ านวนเรียกบรรจุ    
ในแต่ละช่วงเวลา) 
5. สถำนทีจ่ัดโครงกำร 
         ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ตามสัดส่วนของจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม กิจกรรมของการ
ฝึกอบรม รวมถึงความพร้อมในการอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ และขึ้นอยู่กับสถานที่ศึกษาดูงาน
ที่ก าหนดไว้ 
6. ระยะเวลำกำรฝึกอบรม 

ส านักงาน ก.พ. ก าหนดแนวทางการสัมมนาร่วมกัน ควรมีระยะเวลาไม่น้อย 1 สัปดาห์     
ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ ก าหนดให้มีระยะเวลาการฝึกอบรม จ านวน 5 วัน 4 คืน (ตั้งแต่เวลา 08.00 - 
21.00 น.) 
7. วิทยำกรและเทคนิคกำรฝึกอบรม  
  เทคนิคการฝึกอบรมในภาพรวม ประกอบด้วย บรรยาย สื่อวีดีทัศน์ อภิปราย กรณีศึกษา 
บทบาทสมมุติ เกมส์ Walk Rally กลุ่มสัมพันธ์  กายบริหาร กิจกรรมจิตสาธารณะ ศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติ 
  วิทยากรประจ าหลักสูตรพร้อมประวัติการท างาน หรือผลงาน หรือรางวัลที่วิทยากรได้รับ 
โดยมีวิทยากรจากภายนอกกรมปศุสัตว์ และวิทยากรภายในกรมปศุสัตว์ ประกอบด้วย 
  วิทยากรจากภายนอกกรมปศุสัตว์ ได้แก่ 
  7.1. นางพรวรินทร์ นุตราวงศ์  
   ประวัติการท างานและรางวัลประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ ประกอบด้วย 
   - อดีตนางพยาบาล รับราชการที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล และใช้เวลาหลัง   
เลิกงานในการดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดยท าในสิ่งที่ผู้ป่วยมีความสุขและสมปรารถนาเป็น
ครั้งสุดท้ายก่อนหมดลมหายใจ มานานนับ 10 ปี จนได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 6 คนดีของประเทศไทย 
และเป็น 1 ใน 80 คนไทย ที่ได้วิ่งคบเพลิงกีฬาโอลิมปิก “ปักก่ิงเกมส์ 2008” 
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   - ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่นของวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและ 
วชิรพยาบาล  
   - ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคนดีของกรุงเทพฯ ในงาน 80 คนดีน าทางแผ่นดิน 
และรางวัลเชิดชูเกียรติอีกมากมาย 
   - เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเรื่อง  : วิกฤตคือโอกาส 
ปาฏิหาริย์สร้างได้ ก้าวข้ามขีดจ ากัด การกลับไปตายที่บ้าน ความผูกพัน พลังของการกอด เป็นต้น 
   - ผลงานการเขียนหนังสือ : หัวใจเล็ก ๆ กับแสนล้านความสุข , หัวใจเล็ก ๆ กับ
ปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ การกอดเพ่ิมพลัง การดูแลเพ่ือการตายที่ดี เป็นต้น 
  7.2 นายชัยรัตน์ มาสอน  
   ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน ประกอบด้วย 

- จบการศึกษาปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) จากมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  

- อดีตหัวหน้าพระธรรมวิทยากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  
- อดีตหัวหน้าพระธรรมวิทยากร ส านักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความ

มั่นคงแห่ง สถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์  
- ผลงานรายการโทรทัศน์ เช่น รายการตีสิบ AT TEN ทางช่อง ๓ ,รายการสยาม   

ทูเดย์, รายการธรรมะเดลิเวอรี่ทางช่อง ๕ , รายการ VIP วีไอพี , รายการภัยรายวันสเปเชียล ช่องโมเดิร์นไนน์ทีวี , 
รายการเมโทรนิวส์ทางช่อง ๑๑ , รายการยูไลฟ์ (U-life)  ช่อง NBT และรายการโซนนิ่ง ช่อง  TPBS 

7.3 นายมานะ มหัคฆพงษ์  
  ประวัติการศึกษา  

- Bachelor Degree in Science Major Recreation: Srinakharinwirot University 
- Master Degree in Social Development: National Institute of Development 

Administration 
- Master Degree in Recreation Management: Srinakharinwirot University 
- Working Experience 
- (1992) Head of Training and Welfare Section: CK Shoes Company Limited 
- (1997) Sales Administration Manager: O. P. Natural Company Limited 
- (2000) Senior Trainer: Advanced Contact Center Company Limited 
- (2003) Training Specialist: Advanced Info Service Public Company Limited 
- (2005) Culture Corporate and Change Management Manager: Advanced Info 

Service Public Company Limited 
ประวัติการเป็นวิทยากร 
- Systematic Problem Solving and Decision Making: Acclaimed Consultants 

International 
- Interaction Management: Development Dimensions International 
- Corporate Culture: APM Group 
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- Service Excellence: Human Recourses Development-AIS 
- Highly Effective Selective & Interview Techniques: Human Recourses 

Management-AIS 
- Continual Process Improvement: Service Quality Management-AIS 
- Branded LIFE CEM: Human Recourses Development-AIS 
- Self Development & Coaching: Human Recourses Development-AIS 
- You Can Do It: Try be Singapore 
หัวข้อการเป็นวิทยากร 
- Systematic Problem Solving and Decision Making  
- Interaction Management 
- Corporate Culture 
- Service Excellence 
- Continual Process Improvement 
- Self Development & Coaching  
- Setting Goal and Planning  
- Time Management 
- Creative Thinking 
- Supervisory Skill 
- Communication Effective 
- Train the Trainer 
- Teamwork and Walk Rally 
ประวัติการเป็นที่ปรึกษาการฝึกอบรม 
- 1991-2003 MC / Recreation Activities e.g. Car Rally, Party Event, Tour  
- 2004-2011 Trainer 
- 2005-2006 Special Trainer: Topic Change Management at Chulalongkorn 

University 
- 2006-2008 Volunteer Trainer: ThaiCom Foundation 
- 2008-2009 Consultant Trainer:  Process Improvement Project at 

Sammakorn  
- 2009-2010 Consultant Trainer: Service Improvement Project at Sammakorn  
- 2009-2011 Consultant Trainer: Corporate Culture at MBK Co., Ltd. 
- 2012-2012 Consultant Trainer: Corporate Culture at Media Studio Co., Ltd. 
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  7.4 วิทยากรของศูนย์การศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมากจากพระราชด าริ  
   หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก คือ การด าเนินงานตามแนวพระราชด าริ เพ่ือเป็น
แหล่งรวบรวมการศึกษา ทดลอง วิจัย และการพัฒนาปรับปรุงพ้ืนที่ดินทรายจัดเพ่ือเกษตรกรรม ซึ่งมี
รูปแบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว โดยให้บริการแก่ประชาชนและเกษตรกรที่เข้ามาศึกษา  
หาความรู้ ณ ที่แห่งเดียวในทุกสาขาวิชาชีพ เสมือน “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” เป็นตัวอย่าง             
แห่งความส าเร็จในด้านการเกษตรกรรม และการพัฒนาอาชีพ เพ่ือเป็นต้นแบบ และแนวทางให้แก่
เกษตรกรและผู้สนใจน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติในพ้ืนที่ต่อไป 
  วิทยากรภายในกรมปศุสัตว์ ได้แก่ 
   7.5 นายกฤชฐา นาควิจิตร นิติกรช านาญการพิเศษ กลุ่มวินัย กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ 
   ประวัติการท างานและหน้าความรับผิดชอบหลัก คือ เป็นผู้รับผิดชอบการด าเนินการ
สืบสวน รวบรวมข้อมูล รวมทั้งการ วิเคราะห์ การจัดท าส านวน และจัดท าความเห็น ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
พัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ กฎระเบียบ แนวทางการด าเนินการทางวินัย ด าเนินการเกี่ยวกับการให้
ค าปรึกษา แนะน า สนับสนุน ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัย การพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการ การด าเนินการทางวินัย มาตรฐานการลงโทษในกระทรวง   
กรมต่าง ๆ และเสริมสร้างและป้องกันมิให้ข้าราชการกระท าผิดวินัย 
   7.6 นางสาวกัลยาศิริ กลิ่นอวล นิติกรปฏิบัติการ ส านักกฎหมาย กรมปศุสัตว์  
   ประวัติการท างานและหน้าความรับผิดชอบหลัก คือ ผู้รับผิดชอบด้านกฎหมายของ      
กรมปศุสัตว์ ศึกษาและวิเคราะห์ พัฒนากฎหมายและด าเนินการเกี่ยวกับการยกร่างกฎหมายและระเบียบ
ด้านการปศุสัตว์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการคดีปกครอง ค าสั่งทางปกครอง สัญญาทางปกครอง
บังคับทางปกครอง และความรับผิดทางละเมิด 
   7.7 นางนงรัตน์ วีระกิจพานิช นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ส านักงานเลขานุการกรม 
กรมปศุสัตว์ ประวัติการท างานและหน้าความรับผิดชอบหลัก คือ การพิจารณาตรวจสอบหนังสือราชการ
ส าหรับผู้บริหารของกรมปศุสัตว์ และการบริหารงานทั่วไป รวมถึงงานสารบรรณกลางของกรมปศุสัตว์  
   7.8 นายไตรเทพ ณรงค์อินทร์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตราก าลัง กองการ-
เจ้าหน้าที่ ประวัติการท างานและหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก คือ การพัฒนาและวางระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการบริหารก าลังคนในกรมปศุสัตว์ มุ่งพัฒนาทรัพยากร
บุคคลในกรมปศุสัตว์ให้มีสมรรถนะสูงและพิทักษ์ระบบคุณธรรมในราชการ 
   7.9 นายธีรวิทย์ ขาวบุษผา ผู้อ านวยการกองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ        
กรมปศุสัตว์ ประวัติการท างานและหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก คือ รับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ โครงการหลวงและพ้ืนที่เฉพาะ โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ 
ของกรมปศุสัตว์ 

  7.10 นายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล อดีตหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์ 
  ประวัติการท างานและหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ

ราชการภายในกรมปศุสัตว์ ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
ภายในกรม ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 
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  7.11 นายถนอม น้อยหมอ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ 

  ประวัติการท างานและหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก คือ รับผิดชอบการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและทรัพยากรมนุษย์การปศุสัตว์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงรวมถึง
การเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนางานด้านการปศุสัตว์แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป และพัฒนา
มาตรฐานระบบข้อมูล เครือข่ายสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัยและบูรณาการความร่วมมือด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและนานาชาติ 
  7.12 นายชยพล สารสมบัติ วิทยากรจาก จิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจ า รุ่นเป็น
เป้าเป็นแม่พิมพ์ ปี 2561 เป็นวิทยากรพิเศษจากโรงเรียนจิตอาสา 904 พระราชทาน 
8. ที่ปรึกษำโครงกำร 

๑. อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
2. ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ระบุชื่อ - สกุลผู้รับผิดชอบหลัก และรายชื่อคณะท างานทั้งหมดที่เก่ียวข้อง 

10. งบประมำณ 
 รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และรายการอ่ืนที่

นอกเหนือจากงบประมาณที่โครงการจัดให้ สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ส านักงาน/หน่วยงานต้น
สังกัดของผู้เข้ารับการประชุมอบรม/สัมมนา/ดูงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในพระราช
กฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมและระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ยกเว้น ค่าเช่าที่พัก ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตรา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
11.ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 ๑. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน ามีความรู้  ความเข้าใจ บทบาท หน้าที่ อุดมการณ์                 
ความรับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรม จรรยาข้าราชการไปประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีตาม      
รอยพระยุคคลบาท และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ สมรรถนะที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติราชการไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ผู้ เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้และทักษะเพ่ือการด ารงตนอย่างสมดุล           
ในศตวรรษท่ี 21 ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ผู้เข้ารับการอบรมมีเครือข่ายข้าราชการบรรจุใหม่ ในการท างานร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 



 

       
 

๖๔ 
 

ตัวอย่ำงโครงกำรอบรมสัมมนำร่วมกัน หลักสูตร กำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี ของกรมปศุสัตว์ 
 

12. กำรประเมินผลกำรฝึกอบรม 
๑. การประเมินปฏิกิริยาต่อโครงการฝึกอบรม โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมกรอกแบบ

ประเมินผลโครงการฝึกอบรมเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร วิทยากร การด าเนินการจัดโครงการ 
และการปฐมนิเทศ  

๒. การประเมินการเรียนรู้ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมสรุปบทเรียนรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
และมีการประเมินการเรียนรู้หลังการฝึกอบรม 
   เงื่อนไขการผ่านการฝึกอบรม 

2.๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้ารับการฝึกอบรมครบ ๘๐ % จึงจะถือว่าผ่านการ  
       ฝึกอบรมและได้รับประกาศนียบัตร 
2.๒. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่งสรุปบทเรียนรายบุคคลตามที่ได้รับมอบหมายครบถ้วนถูกต้อง 
2.๓. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนนผลการทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรมมากกว่า   
      ร้อยละ  60 ของคะแนนเต็ม  
2.๔. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความตั้งใจ ตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไขของการ  
       ฝึกอบรม 
 

13. รำยละเอียด เนื้อหำหลักสูตรและวิธีกำรฝึกอบรม 
ชุดกิจกรรมที่ ๑ ปรัชญำของกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี ประโยชนของแผ่นดิน และบทบำทหน้ำท่ีจิตส ำนึก 
                    ของกำรเป็นข้ำรำชกำรที่มีคุณธรรม  
- หัวข้อ 1.1 การประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี 
  วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ อุดมการณ์และจรรยาข้าราชการ 

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ปรัชญา แนวคิดการประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีตาม 
รอยพระยุคคลบาท 

  เนื้อหาสาระ 1. บทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบของงานราชการ 
2. อุดมการณ์และจรรยาข้าราชการ 
3. ปรัชญา แนวคิดการประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระราชจริยวัตร 
    ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

  เทคนิคการอบรม ฝึกปฏิบัติ แบ่งกลุ่ม3กลุ่ม สื่อวีดีทัศน์ อภิปราย บทบาทสมมุติ 
  ประเมินผล 1. การประเมินปฏิกิริยาของผู้เข้ารับการอบรม (Reaction) 

2. การประเมินการเรียนรูหลังอบรม  (Learning) 
3. การประเมินผลจากการสรุปบทเรียนเป็นรายบุคคล 

  วิทยากร นางพรวรินทร์ นุตราวงษ์ และทีมงาน  
- หัวข้อ 1.2 หลักการปฏิบัติงานภาคราชการ เพื่อประโยชน์แผ่นดินและส่วนร่วม  
  วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตและ 

การปฏิบัติงาน 
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจการท างานตามความคาดหวังของประชาชน 
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจการท างานแบบมีส่วนร่วมของประชาชน และ 

การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
 
 



 

       
 

๖๕ 
 

ตัวอย่ำงโครงกำรอบรมสัมมนำร่วมกัน หลักสูตร กำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี ของกรมปศุสัตว์ 
  

  เนื้อหาสาระ 1. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงานของข้าราชการ 
2. สภาพเศรษฐกิจและสังคมชนบทไทยกับการปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ความคาดหวังของประชาชนต่อการบริการภาครัฐ การท างานด้วยจิตบริการสาธารณะและ  

การค านึงถึงประโยชน์แผ่นดินและส่วนรวม 
4. การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
5. การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 

  เทคนิคการอบรม บรรยาย สื่อวีดีทัศน์  
  ประเมินผล 1. การประเมินปฏิกิริยาของผู้เข้ารับการอบรม (Reaction) 

2. การประเมินการเรียนรู้หลังอบรม  (Learning) 
3. การประเมินผลจากการสรุปบทเรียนเป็นรายบุคคล 

  วิทยากร อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
- หัวข้อ 1.3 คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ  
  วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักคุณธรรมและจริยธรรมการเป็นข้าราชการที่ดี 

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการพัฒนาจิต เพื่อพัฒนาชีวิตและการปฏิบัติงาน 
  เนื้อหาสาระ - หลักคุณธรรม และจริยธรรมในการเป็นข้าราชการที่ดี 

- การตัดสินบนหลักเหตุผล และเหตุผลเชิงจริยธรรม 
- หลักการทางพุทธศาสนาและกฎแห่งกรรม 
- กิจกรรมพัฒนาจิตโดยวิธีเจริญสติภาวนา 
- กิจกรรมพัฒนาจิตส านึกในการเป็นข้าราชการที่ดี 

  เทคนิคการอบรม บรรยาย อภิปราย กิจกรรม 
  ประเมินผล 4. การประเมินปฏิกิริยาของผู้เข้ารับการอบรม (Reaction) 

5. การประเมินการเรียนรูหลังอบรม  (Learning) 
6. การประเมินผลจากการสรุปบทเรียนเป็นรายบุคคล 

  วิทยากร นายชัยรัตน์ มาสอน  
- หัวข้อ 1.4 การด าเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
  วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความเป็นมาและความส าคัญของโครงการอันเนื่อง 

    มาจากพระราชด าริ 
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจการด าเนินงาน แบบอย่างความส าเร็จตามโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริด้านปศุสัตว์ 
  เนื้อหาสาระ - ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการในพระราชด าริ 

- รายละเอียดการด าเนินงานโครงการต่างๆด้านปศุสัตว์อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
- แบบอย่างความส าเร็จและความภาคภูมิใจในการด าเนินงานด้านปศุสัตว์ตาม 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
- ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น  

โครงการตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
  เทคนิคการอบรม บรรยาย อภิปราย ศึกษาดูงาน 
  ประเมินผล 1. การประเมินปฏิกิริยาของผู้เข้ารับการอบรม (Reaction) 

2. การประเมินการเรียนรู้หลังอบรม (Learning) 
3. การประเมินผลจากการสรุปบทเรียนเป็นรายกลุ่ม 

  วิทยากร กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์ 
 
 
 



 

       
 

๖๖ 
 

ตัวอย่ำงโครงกำรอบรมสัมมนำร่วมกัน หลักสูตร กำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี ของกรมปศุสัตว์ 
 

- หัวข้อ 1.5 สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย  

  วัตถุประสงค์ 1. ได้ทราบถึงความมีพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ต่อประชาชนคนไทยตั้งแต่ในช่วง
อดีตจนถึงปัจจุบัน 

2. ได้ทราบถึงพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ในทุกพระองค์ 

3. ได้ทราบถึงความเป็นมาของการก่อเกิดผืนแผ่นดินไทย รวมถึงการรัก และเทิดทูนต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ของคนไทยมาตั้งแต่บรรพบุรุษ 

  เนื้อหาสาระ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน 
  เทคนิคการอบรม บรรยาย  
  ประเมินผล 1.การประเมินปฏิกิริยาของผู้เข้ารับการอบรม (Reaction) 

2.การประเมินการเรียนรูหลังอบรม (Learning) 
  วิทยากร นายชยพล สารสมบัติ ทีมวิทยากรจิตอาสา 904  
ชุดกิจกรรมที่ ๒ ควำมรู ทักษะ สมรรถนะ ท่ีจ ำเปนตอกำรปฏิบัติรำชกำร 
- หัวข้อ 2.1 การสร้างความสามัคคี ทีมงาน และเครือข่ายเพื่อการปฏิบัติราชการ 
  วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจการท างานเป็นทีม ความสามัคคีในการท างานและการสร้าง 

เครือข่ายการท างานร่วมกัน 
  เนื้อหาสาระ - กิจกรรมการสร้างทีมงานท่ีมีระเบียบ วินัย เสียสละ อดทน มีจิตอาสา 

- กิจกรรมสร้างความรัก ความผูกพันและความสามัคคี 
  เทคนิคการอบรม กิจกรรม เกมส์ Walk Rally กลุ่มสัมพันธ์ 
  ประเมินผล 2. การประเมินปฏิกิริยาของผู้เข้ารับการอบรม (Reaction) 

3. การประเมินผลจากการสรุปบทเรียนเป็นกลุ่ม 
  วิทยากร นายมานะ มหัคฆพงษ์ และทีมงาน  
- หัวข้อ 2.2 วินัยกับการปฏิบัติราชการ 
  วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจถึงความส าคัญของการรักษาวินัยข้าราชการ 

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในระเบียบวินัยที่เกี่ยวข้องกับการ 
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 

  เนื้อหาสาระ - การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ 
- วินัยและการรักษาวินัย 
- การด าเนินการทางวินัย 
- การออกจากราชการ 
- การอุทธรณ์ 
- การร้องทุกข ์
- การคุ้มครองระบบคุณธรรม 

  เทคนิคการอบรม บรรยาย กรณีศึกษา 
  ประเมินผล 1. การประเมินปฏิกิริยาของผู้เข้ารับการอบรม (Reaction) 

2. การประเมินการเรียนรูหลังอบรม  (Learning) 
  วิทยากร นายกฤชฐา นาควิจิตร กลุ่มวินัย กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์  

 
 
 
 
 
 



 

       
 

๖๗ 
 

ตัวอย่ำงโครงกำรอบรมสัมมนำร่วมกัน หลักสูตร กำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี ของกรมปศุสัตว์ 
 

- หัวข้อ 2.3 กฎหมายที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
  วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
  เนื้อหาสาระ - กฎหมายมหาชน 

- กฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
- กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านปศุสัตว์ที่ส าคัญ 

  เทคนิคการอบรม บรรยาย กรณีศึกษา 
  ประเมินผล 1. การประเมินปฏิกิริยาของผู้เข้ารับการอบรม (Reaction) 

2. การประเมินการเรียนรูหลังอบรม (Learning) 
  วิทยากร นางสาวกัลยาศิริ กลิ่นอวล ส านักกฎหมาย กรมปศุสัตว์ 
- หัวข้อ 2.4 การเขียนหนังสือราชการ 
  วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในระเบียบงานสารบรรณ  

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจหลักการและวิธีการเขียนหนังสือราชการได้
อย่างถูกต้อง 

  เนื้อหาสาระ - สาระส าคัญของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ได้แก่ 
ชนิดของหนังสือ รูปแบบและการเขียนส่วนต่างๆของหนังสือ การรับ-ส่งหนังสือ การเก็บ
รักษา การยืม การท าลาย 

- การใช้ถ้อยค า ส านวนภาษาที่ถูกต้องในการเขียนหนังสือราชการ 
  เทคนิคการอบรม บรรยาย  
  ประเมินผล 1. การประเมินปฏิกิริยาของผู้เข้ารับการอบรม (Reaction) 

2. การประเมินการเรียนรูหลังอบรม  (Learning) 
  วิทยากร นางนงรัตน์ วีระกิจพานิช ส านักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์ 
- หัวข้อ 2.5 สมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือนและระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือน และ

สมรรถนะหลักของกรมปศุสัตว์ 
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรม
ปศุสัตว์ (PM) 

  เนื้อหาสาระ - ช่ือสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือนและของกรมปศุสัตว์รวม 8 รายการสมรรถนะ 
ได้แก่ 1)การมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ 2)บริการที่ดี 3)การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ  
4)จริยธรรม 5)ความร่วมแรงร่วมใจ 6)ความใฝ่รู้รอบด้าน 7)การท างานบนพื้นฐานของ
ข้อมูลที่ถูกต้อง และ 8)ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความหมายของแต่ละรายการสมรรถนะ 

- ตัวช้ีวัดพฤติกรรม และเกณฑ์ระดับพฤติกรรมของสมรรถนะแต่ละรายการ 
- ตารางเกณฑ์ในการก าหนดมาตรฐานแสดงระดับของรายการสมรรถนะกรมปศุสัตว์ 
- การประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมปศุสัตว์ (PM) 

  เทคนิคการอบรม บรรยาย  
  ประเมินผล 1. การประเมินปฏิกิริยาของผู้เข้ารับการอบรม (Reaction) 

2. การประเมินการเรียนรูหลังอบรม  (Learning) 
  วิทยากร นายไตรเทพ ณรงค์อินทร์ กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ 

 
 
 
 
 
 
 



 

       
 

๖๘ 
 

ตัวอย่ำงโครงกำรอบรมสัมมนำร่วมกัน หลักสูตร กำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี ของกรมปศุสัตว์ 
 

ชุดกิจกรรมที่ ๓ ควำมรูและทักษะเพ่ือกำรด ำรงตนอยำงสมดุลในศตวรรษที่ ๒๑ 
หัวข้อ 1.3  หัวข้อ Digital Government/Connected Government/Open Government 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติราชการสู่ยุค Digital  
เนื้อหาสาระ - แนวโน้มของการปฏิรูปราชการสู่ Digital Government 

- ความท้าทายของการปฏิบัติราชการสมัยใหม่ 
- Digital ในการท างาน 

เทคนิคการอบรม บรรยาย  
ประเมินผล 1.  การประเมินปฏิกิริยาของผู้เข้ารับการอบรม (Reaction) 

2.  การประเมินการเรียนรูหลังอบรม (Learning) 
วิทยากร นายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์ 

หัวข้อ 3.2 การบริหารจัดการข้อมูลปศุสัตว์ในยุคดิจิตัล 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการพร้อมน าพาองค์กรสู่ยุค 4.0  
2. เพื่อให้ผู้ เข้าอบรมเข้าใจในแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เนื้อหาสาระ - ความคิดเชิงนวัตกรรม (I-Innovation) 

- มีทักษะการปรับกระบวนงานสู่ดิจิทัล (D-Digitalization) 
- ลักษณะข้อมูลในยุคปัจจุบัน  
- การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อไปใช้ประโยชน์  

เทคนิคการอบรม ฝึกปฏิบัติ2ช่ัวโมง แบ่งกลุ่ม3กลุ่ม 

ประเมินผล 1. การประเมินปฏิกิริยาของผู้เข้ารับการอบรม (Reaction) 
2. การประเมินการเรียนรูหลังอบรม (Learning) 

วิทยากร นายถนอม น้อยหมอ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์  

๑๔. ค ำชี้แจงรำยละเอียดส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  

 ๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องตอบรับและกรอกรายละเอียด เพ่ือยืนยันการเข้ารับการ
ฝึกอบรมให้ครบถ้วน ทาง QR Code  

 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องจัดท าหนังสือขออนุญาตเดินทางไปราชการ (ตามระเบียบ ฯ 
การเดินทางไปราชการ ตามที่กรมปศุสัตว์อนุมัติให้เข้าฝึกอบรม) เพ่ือเข้ารับการฝึกอบรมตามที่ก าหนด 
เสนอต่อผู้บังคับบัญชาที่ท่านสังกัด และเมื่อได้รับการอนุญาตไปราชการ ให้เดินทางมาเข้ารับการฝึกอบรม
ตามท่ีก าหนดต่อไป 

 3. การเดินทางไปและกลับ ต้องขึ้นรถบัสที่กองการเจ้าหน้าที่จัดไว้ให้เท่านั้น ดังนั้น        
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องถึงกรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ เพ่ือลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม และขึ้นรถบัส 
โดยรถออกเดินทางเวลา 09.0๐ น. ทันที กองการเจ้าหน้าที่จะไม่รอทุกกรณีจึงควรเผื่อเวลาส าหรับ
การจราจรในกรุงเทพมหานคร และหากขึ้นรถไม่ทันเวลาที่ก าหนด จะตัดสิทธิ์ในการเข้ารับการฝึกอบรม
และไม่ถือว่าผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้  

 
 
 
 
 



 

       
 

๖๙ 
 

ตัวอย่ำงโครงกำรอบรมสัมมนำร่วมกัน หลักสูตร กำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี ของกรมปศุสัตว์ 
 
 4. เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม และต้องพักค้าง ควรจัดเตรียมของใช้ส่วนตัวที่จ าเป็นมา

ให้พร้อม ดังนี้  
 - เครื่องแต่งกาย ห้ามใส่กางเกง/กระโปรงยีนส์ กระโปรงสั้น และรองเท้าแตะ 

- ช่วงเช้า = ให้ใส่ชุดข้าราชการ (สีกากี) รองเท้าหุ้มส้น เพ่ือเข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม 
  ช่วงบ่าย =  ใส่ชุดล าลองสุภาพหรือชุดออก าลังกายที่สุภาพ 
  เพ่ือการฝึกปฏิบัติและท ากิจกรรม (เสื้อและกางเกงต้องไม่รัดรูป และ 
  ต้องสวมกางเกงขายาว พร้อมสวมถุงเท้าท่ีสะอาด)  

 - ยารักษาโรคประจ าตัว 
 - เครื่องใช้ส่วนตัว และถุงเท้า รองเท้าผ้าใบ ห้ามใส่รองเท้าแตะ 
 - งดเว้นเครื่องประดับและของมีค่าทุกชนิด 

  5. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมคัดเลือกประธานรุ่น รองประธานรุ่น เหรัญญิก เลขานุการ             
เพ่ือด าเนินการกิจกรรมต่างๆ เช่น การท าหนังสือรุ่น การก าหนดชื่อรุ่น เป็นต้น 
 
15. ตำงรำงก ำหนดกำรฝึกอบรม 

วัน 08.00-10.00น(2ชม.) 10.00-12.00น.(2ชม.)  13.00-15.00น(2ชม.) 15.00-17.00น.(2ชม.)  19.00-21.00น.(2ชม.) 

อำทิตย์ท่ี

28เมย
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08.30น. ลงทะเบียนที่กรมปศุสัตว์ 
พญาไท กทม. 

09.00น. ออกเดินทางไปยัง          

จ.ฉะเชิงเทรา (ประมาณ150กม.) 

 

11.00น. พิธีเปิดการฝึกอบรม 

และปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ 

โดยอธิบดีกรมปศุสัตว์ 

พร้อมมอบนโยบาย 

 

 หัวข้อ1.2หลักการปฏิบัตงิานภาค

ราชการ เพื่อประโยชน์แผ่นดินและ

ส่วนร่วม บรรยาย2ชม. 

โดย ผอ.กองการเจ้าหน้าที ่

หัวข้อ1.1ปรัชญา แนวคิด 

การประพฤติปฏิบัติตนเป็น

ข้าราชการที่ดีฝกึปฏิบัติ2ชม./

แบ่งกลุ่ม4กลุ่ม/วิทยากร4คน/นาง

พรวรินทร์ นุตราวงศ์ และทมีงาน 

 หัวข้อ1.1ปรัชญา แนวคิด 

การประพฤติปฏิบัติตนเป็น

ข้าราชการที่ดีฝกึปฏิบัติ2ชม./

แบ่งกลุ่ม4กลุ่ม/วิทยากร4คน/

นางพรวรินทร์ นุตราวงศ์ และ

ทีมงาน 

จันทร์ท่ี

29เมย
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หัวข้อ2.1การสร้างความ
สามัคคี ทีมงาน และเครือข่าย

เพื่อการ 
ปฏิบัติราชการฝึกปฏิบัติ2ชม./
แบ่งกลุ่ม4กลุ่ม/วิทยากร4คน/ 

นายมานะ มหัคฆพงษ์ และ
ทีมงาน 

หัวข้อ2.1การสร้างความสามัคคี 
ทีมงาน และเครือข่ายเพื่อการ 
ปฏิบัติราชการฝึกปฏิบัติ2ชม./
แบ่งกลุ่ม4กลุ่ม/วิทยากร4คน/ 

นายมานะ มหัคฆพงษ์ และ
ทีมงาน 

 หัวข้อ 1.5 
สถาบันพระมหากษัตริย์กบัประเทศ
ไทย บรรยาย2ชม./วิทยากร2คน/ 

ทีมวิทยากรจิตอาสา904 

หัวข้อ 1.5 
สถาบันพระมหากษัตริย์กบัประเทศ
ไทย บรรยาย2ชม./วิทยากร2คน/ 

ทีมวิทยากรจิตอาสา904 

 หัวข้อ1.4การด าเนินงานตาม
โครงการอันเนือ่งมาจาก

พระราชด าร ิ
บรรยาย2ชม/วิทยากร1คน/ 

กองงานพระราชด าริฯ 

อังคำรท่ี

30เมย
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หัวข้อ2.3กฎหมายที ่
จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ บรรยาย 2ชม./ 

วิทยากร1คน ส านักฎหมาย 

หัวข้อ3.1Digital 

Government/Connected 

Government/Open 

Government 

บรรยาย2ชม. โดย กพร. 

 หัวข้อ 3.2 การบรหิารจัดการข้อมลู
ปศุสัตว์ในยุคดิจิตัล 

แบ่งกลุ่ม3กลุ่ม/วิทยากร3คน/ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 

หัวข้อ1.3คุณธรรมและจริยธรรม
ของข้าราชการ 

บรรยาย2ชม./วิทยากร1คน/ 
นายชัยรัตน์ มาสอน 

 หัวข้อ1.3คุณธรรมและ
จริยธรรมของข้าราชการ 

บรรยาย2ชม./วิทยากร1คน/ 
นายชัยรัตน์ มาสอน 

พุธท่ี1

พค62 

หัวข้อ1.4การด าเนินงานตาม
โครงการอันเนือ่งมาจาก

พระราชด าร ิ

ศึกษาดูงาน2ชม/วิทยากรศูนย์

การพัฒนาเขาหินซ้อนฯ 

หัวข้อ1.4การด าเนินงานตาม
โครงการอันเนือ่งมาจาก

พระราชด าร ิ

ศึกษาดูงาน2ชม/วิทยากรศูนย์

การพัฒนาเขาหินซ้อนฯ 

 หัวข้อ2.4การเขียนหนังสือราชการ 
บรรยาย2ชม./วิทยากร1คน 

ส านักงานเลขานุการ 

อภิปรายหรือสรปุบทเรียน 
รายกลุม่ โดย ผอ.กกจ 

 อภิปรายหรือสรปุบทเรียน 
รายกลุม่ โดย ผอ.กกจ 

พฤหัสบดี

ท่ี2พค
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หัวข้อ2.2วินัยกับการปฏิบัติ

ราชการ บรรยาย2ชม./ 

วิทยากร1คน 

กลุ่มวินัย 
 

หัวข้อ2.5สมรรถนะหลักของ
ข้าราชการพลเรอืน และระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของ 

กรมปศุสัตว์(PM) 
บรรยาย2ชม./วิทยากร1คน/

กกจ. 

 การอภิปรายและ 

สรปุบทเรียนรายบุคคล 

 

พิธีปิดการฝึกอบรม 

และมอบใบประกาศนียบัตร 

แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม 
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ตัวอย่ำงโครงกำรอบรมสัมมนำร่วมกัน ในสภำวกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 
 

1. ชื่อโครงกำรฝึกอบรมและหลักสูตร “กำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี” 
2. หลักกำรและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕๙  วรรคหนึ่ง 
ก าหนดว่า ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๕๕ ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ และให้ได้รับการพัฒนาเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและการเป็นข้าราชการที่ดี 
ส านักงาน ก .พ. จึงได้มีหนังสือ ที่ นร 1013.5 / ว 4 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2560 การปรับปรุงแนวทางการ
ด าเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ โดยก าหนดแนวทางการด าเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญ
ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพ่ือให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบั ติในปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2560 เพ่ือให้ส่วนราชการสามารถด าเนินการพัฒนาข้าราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว และ
เกิดประสิทธิผล และยกเลิกหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013 / ว 25 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2553 และ
ให้ส่วนราชการใช้แนวทางการด าเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ได้ปรับปรุงใหม่ ส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่บรรจุเข้ารับ
ราชการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป โดยด าเนินการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ครบทั้งกระบวนการ ภายในระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ตามที่ส่วนราชการก าหนด ประกอบด้วย ๓ กระบวนการ ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่าหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปี นั้น 

ส านักงาน ก.พ.ได้ปรับปรุงและก าหนดการด าเนินการพัฒนาและแนวทางการ
ประเมินผล การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ได้แก่          
การปฐมนิเทศ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการอบรมสัมมนาร่วมกัน โดยเห็นควรให้ใช้ชื่อของการอบรม
สัมมนาร่วมกัน เช่นเดียวกันทุกส่วนราชการ คือ หลักสูตร “ การเป็นข้าราชการที่ดี ” ดังนั้น กรมปศุสัตว์
จึงได้ปรับปรุงชื่อการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ เป็น การฝึกอบรมหลักสูตร “ การเป็นข้าราชการที่ดี ” 
และปรับปรุงชุดกิจกรรมในการอบรมสัมมนาร่วมกันใหม่ให้เป็นไปตามที่ ส านักงาน ก.พ. ปรับปรุง 
ประกอบด้วย 3 ชุดกิจกรรม คือ  

ชุดกิจกรรมท่ี ๑ ปรัชญาของการเปนขาราชการที่ดี ประโยชนของแผนดิน และ 
                    บทบาทหนาที่ จิตส านึกของการเปนขาราชการที่มีคุณธรรม 
ชุดกิจกรรมที่ ๒ ความรู ทักษะ สมรรถนะ ที่จ าเปนตอการปฏิบัติราชการ 
ชุดกิจกรรมที่ ๓ ความรูและทักษะเพ่ือการด ารงตนอยางสมดุลในศตวรรษที่ ๒๑ 

  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ส่งผลกระทบให้
ส านักงาน ก.พ. และส่วนราชการต่าง ๆ ต้องปรับรูปแบบแนวทางและวิธีการเรียนรู้และพัฒนาข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ใหม่ โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพ่ือให้การเรียนรู้และพัฒนาเป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้ในกรอบมาตรฐานหลักสูตรให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถด าเนินการได้ภายใต้สถานการณ์ที่
เป็นข้อจ ากัด ทั้งนี้ ในการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ส านักงาน ก.พ. จึงขอให้ส่วนราชการปรับรูปแบบแนวทางและวิธีการเรียนรู้และพัฒนาข้าราชการพลเรือน
สามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทั้งในช่วงปฐมนิเทศ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการอบรม
สัมมนาร่วมกัน โดยใช้แอปพลิเคชัน Teleconference หรือเทคโนโลยีที่รองรับการเรียนรู้และพัฒนาใน
ลักษณะการสื่อสารแบบสองทาง แทนรูปแบบการจัดกิจกรรมที่ต้องพบปะกันเป็นการชั่วคราว  



 

       
 

๗๑ 
 

 ตัวอย่ำงโครงกำรอบรมสัมมนำร่วมกัน ในสภำวกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 
  

  ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ก าหนด ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 กรมปศุสัตว์จึงเห็นควรจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร 
“การเป็นข้าราชการที่ดี” ในรูปแบบออนไลน์ (Online) โดยการน าแอปพลิเคชัน LINE หรือเทคโนโลยีที่
รองรับการเรียนรู้และพัฒนาในลักษณะการสื่อสารแบบสองทางในรูปแบบอ่ืน ๆ มาปรับรูปแบบแนวทาง
และวิธีการเรียนรู้และพัฒนาตามความเหมาะสมและการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์          
(e-Learning) ในหัวข้อรายวิชาที่สอดคล้องกับชุดกิจกรรมของส านักงาน ก.พ. โดยยังคงวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้เรียนรู้มีความเข้าใจในเรื่องของคุณลักษณะข้าราชการยุคใหม่และมีการประพฤติปฏิบัติตนเป็น
ข้าราชการที่ดี เกิดแรงบันดาลใจในการเป็นข้าราชการผู้มีคุณธรรม เป็นคนดี คนเก่งที่มีจิตสาธารณะ 
ท างานเพ่ือประเทศชาติ และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ตามท่ีส านักงาน ก.พ. ก าหนด 

3.วัตถุประสงค์   
 ๑. เพ่ือพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ให้มีความรู้  ความเข้าใจ บทบาท หน้าที่ อุดมการณ์               

ความรับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรม จรรยาข้าราชการ  การประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีตามรอย 
พระยุคคลบาท และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๒. เพ่ือพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ สมรรถนะที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติราชการ 

 3. เพ่ือพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ให้มีความรู้และทักษะเพ่ือการด ารงตนอย่างสมดุล   
ในศตวรรษท่ี 21 

 4. เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายข้าราชการบรรจุใหม่ 
ในการท างานร่วมกัน 
4. กลุ่มเป้ำหมำย คุณสมบัติและจ ำนวนของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  

ข้าราชการบรรจุใหม่ของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ที่บรรจุตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง 
เมษายน ๓256  จ านวน ๗๕ คน โดยแบ่งเป็น 

- หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ด”ี รุ่นที่ ๔๐ จ านวน ๓๘ คน 
- หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ด”ี รุ่นที่ ๔๑ จ านวน ๓๗ คน 

5. สถำนที่จัดโครงกำร 
          ณ สถานที่ตั้งสังกัดของข้าราชการบรรจุใหม่ 
6. ระยะเวลำ 
  - การฝึกอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ ๔๐ ในรูปแบบออนไลน์ 
(Online) ก าหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ ๑๔  – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ทุกวันอังคาร และ วันพฤหัสบดี เวลา 
๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. และ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
  - การฝึกอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ ๔๑ ในรูปแบบออนไลน์ 
(Online) ก าหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ ๔  – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ทุกวันอังคาร และ วันพฤหัสบดี เวลา 
๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. และ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
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ตัวอย่ำงโครงกำรอบรมสัมมนำร่วมกัน ในสภำวกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 
 
7. วิธีกำรอบรม  
  1. วิทยากรของกรมปศุสัตว์ ผู้มีความรู้ ความมีความช านาญ และมีประสบการณ์ในเรื่องนั้น ๆ 
จ านวน ๖ หัวข้อ โดยวิธีการบรรยาย กรณีศึกษา และ สื่อวีดีทัศน์ 
  2. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้ด้วยตนเอง จ านวน ๒ รายวิชา โดยใช้ระยะในการ
เรียนรู้ แต่ละวิชา รวมไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง จาก https://www.ocsc.go.th/LearningPortal 

 3. กิจกรรมกลุ่ม โดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแบ่งกลุ่มย่อย เพ่ือให้เกิดกิจกรรมสัมพันธ์
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน และน าเสนอในกลุ่มใหญ่ โดยรูปแบบของกลุ่มสื่อสารโดย VDO 
Conference ผ่าน Application Zoom Meeting จ านวน ๑๐ ชั่วโมง 

 4. การประเมินผล มีการประเมินปฏิกิริยาและประเมินผลการเรียนรู้ โดยให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสรุปบทเรียนรายบุคคลและรายกลุ่ม น าเสนอในรูปแบบคลิป VDO ความยาวไม่เกิน ๕ นาที เป็น
ต้น ผ่าน Application Zoom Meeting ผู้ฝึกอบรมจะต้องเข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ จึงจะ
ถือว่าผ่านการฝึกอบรมและได้รับประกาศนียบัตร 
8. ที่ปรึกษำโครงกำร 

๑. นายสรวิศ   ธานีโต   อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
2. นายพงษ์พันธ์  ธรรมมา   ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
3. นางสาวรววิรรณ  สุวรรณพันธ์  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาบุคลากร 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางสาวธัญญนันท์ สินชัย นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  กองการเจ้าหน้าที่ ติดต่อ

ประสานงานที่  โทรศัพท์ ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๖๕ โทรสาร ๐ ๒๖๕๓ ๔๙๒๗  และ e-mail address : 
person5@dld.go.th 
10. งบประมำณ  
  ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
11. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 ๑. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน ามีความรู้ ความเข้าใจ บทบาท หน้าที่ อุดมการณ์ ความ
รับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรม จรรยาข้าราชการไปประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคคล
บาท และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ สมรรถนะที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติราชการไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้และทักษะเพ่ือการด ารงตนอย่างสมดุลใน
ศตวรรษท่ี 21 ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ผู้เข้ารับการอบรมมีเครือข่ายข้าราชการบรรจุใหม่ ในการท างานร่วมกัน 
๕. เป็นผู้สามารถใช้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือการอบรมออนไลน์ได้ตาม

ก าหนด 
  ๖. เป็นผู้มีวินัยต่อการพัฒนาตนเอง มีความตั้งใจจริงในการเข้ารับการอบรมออนไลน์ 
พร้อมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ 
 

mailto:person5@dld.go.th


 

       
 

๗๓ 
 

ตัวอย่ำงโครงกำรอบรมสัมมนำร่วมกัน ในสภำวกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 
 
12. กำรประเมินผล 

๑. การประเมินปฏิกิริยาต่อโครงการฝึกอบรม 
 - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกรอกแบบประเมินผลโครงการฝึกอบรมเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ 
   ของหลักสูตร การด าเนินการจัดโครงการ และการประสานงาน  
๒. การประเมินการเรียนรู้ 
 - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสรุปบทเรียนรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
 - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเมินการเรียนรู้หลังการฝึกอบรม 

13.เงื่อนไขกำรผ่ำนกำรฝึกอบรม  
๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้ารับการฝึกอบรมครบ ๘๐ % จึงจะถือว่าผ่านการฝึกอบรม

และได้รับประกาศนียบัตร 
๒. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่งสรุปบทเรียนรายบุคคลและกลุ่มตามที่ได้รับมอบหมายครบถ้วนถูกต้อง 
๓. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนนผลการทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรมมากกว่าร้อยละ

60ของคะแนนเต็ม  
๔. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความตั้งใจ ตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไขของกองการ -

เจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ 
 

14. รำยละเอียด เนื้อหำหลักสูตรและวิธีกำรฝึกอบรม 
ชุดกิจกรรมที่ 1 ปรัชญำของกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี ประโยชน์ของแผ่นดิน และบทบำทหน้ำที่จิตส ำนึกของ
กำรเป็นข้ำรำชกำรที่มีคุณธรรม 
หัวข้อ 1.๑ หลักการปฏิบัติงานภาคราชการ เพื่อประโยชน์แผ่นดินและส่วนรวม (๑ ช่ัวโมง) อภิปรายหรือสรุป
บทเรียนรายกลุ่ม (๑ ช่ัวโมง) 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตและการ

ปฏิบัติงาน 
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจการท างานตามความคาดหวังของประชาชน  
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจการท างานแบบมีส่วนร่วมของประชาชน และการกระจาย

อ านาจสู่ท้องถิ่นโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
เนื้อหาสาระ - หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงานของข้าราชการ 

- สภาพเศรษฐกิจและสังคมชนบทไทยกับการปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ความคาดหวังของประชาชนต่อการบริการภาครัฐ การท างานด้วยจิตบริการ

สาธารณะและการค านึงถึงประโยชน์แผ่นดินและส่วนรวม 
- การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
- การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 

เทคนิคการอบรม การบรรยาย และ สื่อวีดีทัศน์  
ประเมินผล 1. การประเมินปฏิกิรยิาของผู้เข้ารับการอบรม (Reaction) 

2. การประเมินการเรยีนร ู้หลังอบรม (Learning) 
3. การประเมินผลจากการสรุปบทเรียนเป็นรายบุคคล และ รายกลุม่ 

วิทยากร นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
 
 



 

       
 

๗๔ 
 

ตัวอย่ำงโครงกำรอบรมสัมมนำร่วมกัน ในสภำวกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 
 หัวข้อ 1.๒ มาตรฐานทางจริยธรรม (ไม่น้อยกว่า ๓ ช่ัวโมง) 

วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื ่อให้ผู ้เข ้าอบรมมีความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมตาม
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นความส าคัญของมาตรฐานทางจริยธรรมตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อบทบาทหน้าที่ของข้าราชการพลเรือน
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

3. เพื ่อให้ผู ้เข้าอบรมมีความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับพฤติกรรมทางจริยธรรมที ่พึง    
     ประสงค์และไม่พึงประสงค์ 
๔. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมทางจริยธรรม   
    ที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้  

เนื้อหาสาระ - ความส าคัญของมาตรฐานทางจริยธรรมและประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการพลเรือน และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มาและหลักการของมาตรฐานทาง
จริยธรรมและพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- จริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
- สาระส าคัญของพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- การปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

เทคนิคการอบรม ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning), การบรรยาย, การอภิปราย, การอ่านความรู้
เพิ่มเติมจากบทเรียน, วีดีโอ, วีดีทัศน์ อยู่ในรูปแบบ MP4 และ เอกสารส าหรับดาวน์
โหลด 

ประเมินผล 1. การประเมินปฏิกิรยิาของผู้เข้ารับการอบรม (Reaction) 
2. การประเมินการเรยีนรหูลังอบรม  (Learning) 
3. การประเมินผลจากการสรุปบทเรียนเป็นรายกลุ่ม 

วิทยากร ดร.ชุติมา  หาญเผชิญ  ต าแหน่งรองเลขาธิการ ก.พ.  
หัวข้อพิเศษ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย (๑ ช่ัวโมง) 
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
เนื้อหาสาระ 

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงความมีพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ต่อ  
    ประชาชนคนไทยตั้งแต่ในช่วงอดีตจนถึงปัจจุบัน 
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ในทุกพระองค์ 
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงความเป็นมาของการก่อเกิดผืนแผ่นดินไทย รวมถึงการรัก  
    และเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของคนไทยมาตั้งแต่บรรพบุรุษ 
- สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 
- หลักการทรงงาน ๒๓ ประการ ของในหลวง รัชกาลที่ ๙ 
- โครงการจิตอาสา ๙๐๔ รัชกาลที่ ๑๐ 

เทคนิคการอบรม ศึกษาด้วยตนเอง และ ให้น าเสนอรูปแบบ Clip Video 
ประเมินผล 1.การประเมนิปฏิกิรยิาของผู้เข้ารบัการอบรม (Reaction) 

2.การประเมินการเรียนรหูลังอบรม (Learning) 
๓. การประเมินผลจากการสรุปบทเรียนเป็นรายบุคคล 

ชุดกจิกรรมท ี่ ๒ ควำมร ูทักษะ สมรรถนะ ทีจ่ ำเป็นต่อกำรปฏ ิบัติรำชกำร 
หัวข้อ 2.๑ วินัยกับการปฏิบัติราชการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
รัฐ คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ (๑ ช่ัวโมง) 
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจถึงความส าคัญของการรักษาวินัยข้าราชการ 

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู ้ความเข้าใจในระเบียบวินัยที่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบในการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ 



 

       
 

๗๕ 
 

ตัวอย่ำงโครงกำรอบรมสัมมนำร่วมกัน ในสภำวกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 
 เนื้อหาสาระ - การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ 

- วินัยและการรักษาวินัย 
- การด าเนินการทางวินัย 
- การออกจากราชการ 
- การอุทธรณ์ 
- การร้องทุกข์ 
- การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ  
- การคุ้มครองระบบคุณธรรม 

เทคนิคการอบรม การบรรยาย ๑ ช่ัวโมง และกรณีศึกษา 
ประเมินผล 1. การประเมินปฏิกิรยิาของผู้เข้ารับการอบรม (Reaction) 

2. การประเมินการเรยีนรหูลังอบรม  (Learning) 
3. การประเมินการเรยีนรกู่อนการศึกษา (Pre-test) 
 ๔. การประเมินการเรียนรูหลังการศึกษา (Post-test)  
 ๕. การประเมินผลจากการสรุปบทเรียนเป็นรายกลุ่ม 

วิทยากร นายกฤชฐา นาควิจิตร กลุ่มวินัย กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์   
หัวข้อ 2.๒ กฎหมายที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ(๑ ช่ัวโมง) 
วัตถุประสงค์    เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
เนื้อหาสาระ   - กฎหมายมหาชน 

    - กฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
    - กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านปศุสัตว์ที่ส าคัญ 
เทคนิคการอบรม  บรรยาย กรณีศึกษา 
ประเมินผล   ๑. การประเมินปฏิกิริยาของผู้เข้ารับการอบรม (Reaction) 
    ๒. การประเมินการเรียนรูหลังอบรม (Learning) 
วิทยากร    นางสาวกัลยาศิริ กลิ่นอวล ต าแหน่งนิติกรช านาญการ  
    ส านักกฎหมาย กรมปศุสัตว์ 
หัวข้อ 2.๓ การเขียนหนังสือราชการ : เสริมทักษะในการเขียนหนังสือราชการ (ไม่น้อยกว่า ๓ ช่ัวโมง) 
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในระเบียบงานสารบรรณ  
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจหลักการและวิธีการเขียนหนังสือ

ราชการได้อย่างถูกต้อง 
3. เพื่อให้สามารถอธิบายความหมายของลักษณะของหนังสือติดต่อราชการแต่ละ

ประเภท และสามารถเขียนข้อความในหนังสือติดต่อราชการในส่วนต่าง ๆ  
เนื้อหาสาระ - สาระส าคัญของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

ได้แก่ ชนิดของหนังสือ รูปแบบและการเขียนส่วนต่างๆของหนังสือ การรับ -ส่ง
หนังสือ การเก็บรักษา การยืม การท าลาย 

- การใช้ถ้อยค า ส านวนภาษาที่ถูกต้องในการเขียนหนังสือราชการ  
เทคนิคการอบรม ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) และ การบรรยาย  
ประเมินผล 1. การประเมินการเรียนรกู่อนการศึกษา (Pre-test) 

2. การประเมินการเรียนรูหลังการศึกษา (Post-test) โดยได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐ 
3. การประเมินผลจากการสรุปบทเรยีนเป็นรายกลุ่ม 

วิทยากร อาจารย์ประวีณ  ณ นคร  ต าแหน่งอดีตเลขาธิการ ก.พ. (พ.ศ. ๒๕๒๒ – ๒๕๒๔) 
อาจารย์ฐิติมา  ศิริวิโรจน์  ต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและ
บริหารความรู้ ส านักงาน ก.พ.  
 
 



 

       
 

๗๖ 
 

ตัวอย่ำงโครงกำรอบรมสัมมนำร่วมกัน ในสภำวกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 
 หัวข้อ 2.๔ สมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือนและระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมปศุสัตว์ 

(๑ ช่ัวโมง) 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือน และ

สมรรถนะหลักของกรมปศุสัตว์ 
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
กรมปศุสัตว์(PM) 

เนื้อหาสาระ - ช่ือสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือนและของกรมปศุสัตว์รวม 8 รายการสมร
รถนะ ได้แก่ 1)การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 2)บริการที่ดี 3)การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ 4)จริยธรรม 5)ความร่วมแรงร่วมใจ 6)ความใฝ่รู้รอบด้าน 7)การท างาน
บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง และ 8)ความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์ ความหมายของแต่
ละรายการสมรรถนะ 

- ตัวช้ีวัดพฤติกรรม และเกณฑ์ระดับพฤติกรรมของสมรรถนะแต่ละรายการ  
- ตารางเกณฑ์ในการก าหนดมาตรฐานแสดงระดับของรายการสมรรถนะกรมปศุสัตว ์
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมปศุสัตว์ (PM) 

เทคนิคการอบรม บรรยาย กรณีศึกษา 
ประเมินผล 
 
วิทยากร 
 

๑. การประเมินปฏิกิริยาของผู้เข้ารับการอบรม (Reaction) 
๒. การประเมินการเรียนรูหลังอบรม (Learning) 
นางศศิธร  จารุพงศกร ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตราก าลัง กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ 

ชุดกิจกรรมท ี่ ๓ ควำมรูและทักษะเพ ื่อกำรด ำรงตนอย่ำงสมดุลในศตวรรษท ี่ ๒๑ 
หัวข้อ 3.1 การบริหารจัดการข้อมูลปศุสัตว์ในยุคดิจิทัล (๑ ช่ัวโมง) 
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการพร้อมน าพาองค์กรสู่ยุค 4.0  

๒. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เนื้อหาสาระ - ความคิดเชิงนวัตกรรม (I-Innovation) 
- มีทักษะการปรับกระบวนงานสู่ดิจิทัล (D-Digitalization) 
- ลักษณะข้อมูลในยุคปัจจุบัน  
- การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อไปใช้ประโยชน์ 

เทคนิคการอบรม บรรยาย กรณีศึกษา 
ประเมินผล 
 
วิทยากร 

๑. การประเมินปฏิกิริยาของผู้เข้ารับการอบรม (Reaction) 
๒. การประเมินการเรียนรูหลังอบรม (Learning) 
นายถนอม  น้อยหมอ ต าแหน่งนายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ 
หัวข้อ 3.๒ การดูแลสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงอย่างสมดุลและยั่งยืนในสถานการณ์ COVID-19 (ไม่น้อยกว่า 
๓ ช่ัวโมง) 
วัตถุประสงค์ 
 
 

๑. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธ์ุใหม่  
    COVID-19 ที่ส่งผลกระทบไปท่ัวโลก ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม และมีการติดตาม  
    ข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ 
๒. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงวิธีการดูแลสุขภาพกายและจิตใจให้แข็งแรง ไม่ตื่น       
    ตระหนก วิตกกังวล และเครียดจนเกินไป จนส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ 
๓. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถด ารงตนให้รอดพ้นจากสถานการณ์นี้ ในยุคที่มีการเว้น 
    ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 

เนื้อหาสาระ - ศึกษาถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปหลังเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 
COVID-19 



 

       
 

๗๗ 
 

ตัวอย่ำงโครงกำรอบรมสัมมนำร่วมกัน ในสภำวกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 
 

ตัวอย่ำงโครงกำรอบรมสัมมนำร่วมกัน ในสภำวกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 
 

- ศึกษาถึงการดูแลสุขภาพกายและจิตใจในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 
COVID-19 
- ศึกษาถึงการปรับเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 และคืนสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อม 
- ศึกษาวิธีเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างไรให้ปลอดภัย 

เทคนิคการอบรม   ศึกษาด้วยตนเอง และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยน าเสนอปากเปล่า 
ประเมินผล 1.การประเมนิปฏิกิรยิาของผู้เขา้รบัการอบรม (Reaction) 

2.การประเมินการเรียนรหูลังอบรม (Learning) 
๓. การประเมินผลจากการสรุปบทเรียนเป็นรายบุคคล 

 
15. ค ำชี้แจงรำยละเอียดส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  

 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องสามารถใช้ Application Teleconference ที่รองรับการ
เรียนรู้ลักษณะ Two - way Communication 

 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเรียนรู้จากกรณีศึกษาและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ขณะอบรมออนไลน์ 

 3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากองค์ความรู้/ บุคคลต้นแบบ/ 
กรณีศึกษา  

 4. การเรียนรู้เป็นลักษณะวัน-เว้น-วัน เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้น าองค์ความรู้จาก
การเรียนรู้ไปปรับใช้ในการท างานและมีเวลาในการทบทวน และสรุปผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

 5. มีการแบ่งกลุ่มย่อยผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในกลุ่ม
ย่อยและน าเสนอในกลุ่มใหญ่ โดยรูปแบบของกลุ่มสื่อสารโดย Application Teleconference เช่น การ
ใช้ Zoom (Break-out Room) หรือ Line Group 

 6. มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ออนไลน์เพ่ือเป็นการละลายพฤติกรรมผู้เข้าอบรม เช่น 
ให้ผู้เข้าอบรมแนะน าตนเอง ชื่อ-สกุล หรือ ชื่อเล่น ชื่อหน่วยงาน และให้บ่งบอกนิยามตัวตนของตนเอง  
หรืออ่ืน ๆ รวมทั้งแบ่งผู้เข้าอบรมเป็นกลุ่มย่อยและให้คิดและน าเสนอชื่อกลุ่ม โดยรูปแบบของกลุ่มสื่อสาร
โดย Application Teleconference เช่น การใช้ Zoom (Break-out Room) หรือ Line Group 

 7. การประเมินผล : มีการประเมินการเข้าเรียนและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตลอดจนการน าเสนอในรูปแบบคลิป (Clip Video) หรือ การน าเสนอปากเปล่า ในเวลาไม่
เกิน ๕ นาที (รูปแบบกลุ่มและเดี่ยว) เป็นต้น 

 8. การจัดท าข้อเสนอรายกลุ่มซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
ไปประยุกต์ใช้ การสอบข้อเขียนออนไลน์ (Pre-Test/ Post-Test) โดยรูปแบบของกลุ่มสื่อสารโดย 
Application Teleconference 

 9. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือการอบรมออนไลน์ได้ตามที่
ก าหนด และเข้าร่วมการอบรมสัมมนาตามวัน เวลา ที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

 10. ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมจ าเป็นต้องเข้าสู่ระบบและเลือกรายวิชาที่ก าหนดจาก 
https://www.ocsc.go.th/LearningPortal หรือ QR Code ตามข้ันตอนการลงทะเบียนของข้าราชการ 

 
 

https://www.ocsc.go.th/LearningPortal%20หรือ
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ตัวอย่ำงโครงกำรอบรมสัมมนำร่วมกัน ในสภำวกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 
ก าหนดการจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี”  

 (ทุกวันอังคาร และ วันพฤหัสบดี) เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. และ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
วันที่ วันอังคารที ่๑๔ ก.ค. ๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที ่๑๖ ก.ค. ๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที ่๒๓ ก.ค. ๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที ่๓๐ ก.ค. ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

๑๐.๐๐ – 

๑๑.๐๐ น.  

หัวข้อ ๑.๑ หลกัการปฏิบัติงานภาค
ราชการ เพื่อประโยชน์แผ่นดิน 

และส่วนรวม 
 บรรยาย และ  

น าเสนอปากเปล่า  
ไม่เกิน ๕ นาที  
(เด่ียว/กลุ่ม)  

โดย นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา   
ผอ.กองการเจ้าหน้าที ่

หัวข้อพิเศษ 
สถาบันพระมหากษัตรยิ์กับ 

ประเทศไทย  
น าเสนอรูปแบบ (Clip Video)  

ไม่เกิน ๕ นาที (เดี่ยว) 
 

หัวข้อ 2.๒ กฎหมายที่ 
จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  

บรรยาย+เอกสารประกอบ 
น าเสนอปากเปล่า  

ไม่เกิน ๕ นาที  
(กลุ่ม) 

โดยส านักกฎหมาย 

หัวข้อ 2.๔ สมรรถนะหลกัของ
ข้าราชการพลเรือน และระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ 

กรมปศุสัตว์ (PM) 
บรรยาย+เอกสารประกอบ 

น าเสนอปากเปล่า ไม่เกิน ๕ นาที  
(กลุ่ม) 

โดยกลุ่มพัฒนาระบบงานและ
อัตราก าลัง กกจ. 

๓.๒ การดูแลสุขภาพกายและใจให้
แข็งแรงอย่างสมดุลและยั่งยืนใน

สถานการณ์  
COVID-19  

น าเสนอปากเปล่า  
ไม่เกิน ๕ นาที (เดี่ยว) 

 

 

 

 

๑๔.๐๐ – 

๑๕.๐๐ น. 

หัวข้อ ๑.๒ มาตรฐานทางจริยธรรม  
e-Learning และ 

น าเสนอปากเปล่า ไม่เกิน ๕ นาที  
(กลุ่ม) โดย  

ดร.ชุติมา หาญเผชิญ 
ต าแหน่งรองเลขาธิการ ก.พ. 

หัวข้อ ๒.๑ วินัยกบัการปฏิบัติราชการ 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหนา้ที่รัฐ  

คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ  
บรรยาย+เอกสารประกอบ+ 

น าเสนอปากเปล่า ไม่เกิน ๕ นาที  
(กลุ่ม) 

โดย กลุ่มวินัย กองการเจ้าหนา้ที ่

หัวข้อ ๒.๓ การเขียนหนังสือราชการ : 
เสริมทักษะในการเขียนหนังสือราชการ  
e-Learning และ น าเสนอปากเปลา่  

ไม่เกิน ๕ นาที (กลุ่ม) โดย 
อ.ประวีณ ณ นคร 

ต าแหน่งอดีตเลขาธิการ ก.พ.  
อ.ฐิติมา  ศิริวิโรจน์ 

ต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์จัดการศึกษาใน
ต่างประเทศและบริหารความรู้ ส านักงาน ก.พ. 

หัวข้อ 3.1 การบริหารจัดการ
ข้อมูล 

ปศุสัตว์ในยุคดิจิทัล 
บรรยาย+เอกสารประกอบ 

โดย  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร 

 
 
 

การอภปิรายและสรุปบทเรียน 
รายบุคคล  และ รายกลุ่ม 

 

หมายเหตุ :       ๑. โปรดเข้าร่วมการอบรมสัมมนาตามวนั เวลา ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด   
  ๒. ผอ.กกจ. กล่าวรายงาน และอธิบดกีรมปศุสัตว์ เปิดการอบรมและปฐมนิเทศพร้อมมอบนโยบาย (คลิป) 
  ๓. ผู้เข้าอบรมต้องมีอุปกรณ์พื้นฐานส าหรับการอบรมออนไลน์ ได้แก่ สมาร์ทโฟน/คอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ค/อินเตอร์เน็ต/แอปพลิเคชัน LINE เป็นหลักและอาจมแีอปพลิเคชันอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
  ๔. เครื่องมืออื่น ๆ ที่สามารถใช้ประกอบการอบรมออนไลน์ ได้แก่ ไฟล์เอกสารประกอบ แบบสอบถามออนไลน์ การสร้างห้องเรียนออนไลน์ การติดตามงานจากผู้เรียน การอภิปรายและสรุปบทเรียน
รายบุคคล รายกลุ่ม ร่วมกัน 
  ๕. ก าหนดการดังกล่าว สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
  ๖. กองการเจ้าหนา้ที่ ด าเนินการจัดส่งใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม  
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ตัวอย่ำงโครงกำรอบรมสัมมนำร่วมกัน ในสภำวกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 
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ตัวอย่ำงโครงกำรอบรมสัมมนำร่วมกัน ในสภำวกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 
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ภาคผนวก ข 
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ตัวอย่ำงกำรประเมินผลกำรปฐมนิเทศ 

แบบประเมินผลกำรปฐมนิเทศข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร  

ส่วนที่ 1 กำรประเมินวัตถุประสงค์ของกำรปฐมนิเทศ โปรดแสดงความคิดเห็น โดยขีด  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็น
ของท่านมากที่สุด โดยพจิารณาว่าวัตถปุระสงค์ของการปฐมนิเทศแต่ละข้อบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์การปฐมนเิทศเพียงใด  

วัตถุประสงค์ของกำรปฐมนิเทศ 
ระดับควำมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับสัมฤทธิ์ผล 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สดุ 

1. เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ได้เข้าใจถึงสภาพแวดล้อมการท างานในหน่วยงาน วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ โครงสร้างองค์กร ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน หน้าที่ความ
รับผิดชอบ ความส าคัญของภารกิจที่มีต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติ  

     

2. เพื่อให้ได้รับทราบโอกาสในการพัฒนาตนเอง โอกาสใน
ความก้าวหน้าในอาชีพราชการ 

     

3. เพื่อให้มีทัศนคติที่ดีและมีแรงจูงใจในการท างานราชการ       

4. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

     

ส่วนที่ 2  ประเมินผลกำรด ำเนินงำนปฐมนิเทศ โปรดแสดงความคิดเห็น โดยขีด  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
มากที่สุดเพียงช่องเดียวในแต่ละข้อค าถามความคิดเห็นของท่านมีคุณค่าและเปน็ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการปฐมนิเทศในโอกาสต่อไป 

ประเด็นค ำถำม ระดับควำมคิดเห็น 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สดุ 

1. ความพึงพอใจต่อการปฐมนิเทศในภาพรวม      
2. ความพึงพอต่อการประสานงานของเจ้าหน้าที่ในภาพรวม      
3. ความพึงพอใจต่อสาระความรูท้ี่ได้รับจากการปฐมนิเทศในภาพรวม      
4. ความพึงพอใจตอ่เทคนิค วิธกีารปฐมนิเทศในภาพรวม      
5. ความพึงพอใจตอ่สถานที่ปฐมนิเทศในภาพรวม      
6. ท่านได้รับทราบวิสัยทัศน ์เป้าหมาย นโยบาย รวมถึงความส าคัญของ
ภารกจิงานกรมปศุสัตว์  

     
7. ท่านได้รู้จักโครงสร้าง และวัฒนธรรมองค์กรของกรมปศุสัตว์      
8. ท่านได้รับทราบความคาดหวังของกรมปศุสัตว์ต่อข้าราชการบรรจุใหม่      
9. ท่านได้รับทราบกฎ ระเบียบที่เกี่ยวขอ้งกับกรมปศุสัตว์      
10. ท่านคิดรู้สึกภูมิใจที่ได้รับราชการและปฏิบัติงานที่กรมปศุสัตว์      

ข้อเสนอแนะ 
ต่อเนื้อหาการปฐมนิเทศ...................................................... ....................................................................... 
ต่อผู้บริหารที่ท าการปฐมนิเทศ........................................................................ ...........................................  
ต่อสถานที่ปฐมนิเทศ.................................................................... .............................................................. 
ต่อสื่อ หรือ เอกสารการปฐมนิเทศ ............................................................................................................ 
ต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ .................................................................................................. .................... 
อ่ืนๆ ................................................................................................................................... ....................... 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความคิดเห็น  กลุ่มพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ 
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ตัวอย่ำงแบบประเมินผลปฏิกิริยำต่อโครงกำรอบรมสัมมนำร่วมกัน หลักสูตร กำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี 

แบบประเมินผลปฏิกิริยำโครงกำรฝึกอบรม หลักสูตร กำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี 

ส่วนที่ 1 กำรประเมินวัตถุประสงค์ของโครงกำร โปรดแสดงความคิดเห็น โดยขีด  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมาก
ที่สุด โดยพิจารณาวา่วัตถุประสงค์การฝึกอบรมแต่ละขอ้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์การฝึกอบรมเพียงใด  

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ระดับความความคดิเห็นเกี่ยวกับสมัฤทธ์ิผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1.เพื่อพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ภารกิจ บทบาท
หน้าที่ อุดมการณ์และจิตส านึก ปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี   

     

2.เพื่อปลูกฝังให้ข้าราชการใหม่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ 

     

3.เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน และ
ประชาชน สามารถท างานเป็นทีม มีความรัก ความเข้าใจและความ
สามัคคีในการท างาน   

     

4.เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้าง
เครือข่ายข้าราชการรุ่นใหม่ในการท างานร่วมกัน 

     

ส่วนที่ 2  ประเมินผลกำรด ำเนินงำนฝึกอบรม โปรดแสดงความคิดเห็น โดยขีด  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
เพียงช่องเดียวในแต่ละข้อค าถาม  ความคิดเห็นของท่านมีคุณค่าและเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งต่อการพัฒนาหลักสูตรในโอกาสต่อไป 

ประเด็นค าถาม ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. ความเหมาะสมของหลักสูตรฝกึอบรมในภาพรวม      

2. การมสี่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของการฝึกอบรม      
3. ความพึงพอตอ่การประสานงาน/คณะท างานในภาพรวม      

4. ความพึงพอใจต่อวิทยากรในภาพรวม      

5. ความพึงพอใจต่อเทคนิคการฝกึอบรมในภาพรวม      

6. ความพึงพอใจต่อสถานท่ีฝึกอบรมในภาพรวม      

7. ความพึงพอใจต่อการทัศนศึกษา ดูงาน ในภาพรวม      

8.  ความพึงพอใจต่อสถานที่พักค้าง/อาหาร ในภาพรวม      
9. ท่านสามารถน าความรู ้ทักษะที่ได้รบัจากการฝึกอบรมไป
ใช้ในการปฏิบัติงานได้เพียงใด 

     

10. ทา่นคิดว่าการฝึกอบรมครั้งนี้มีประโยชน์ คุ้มค่าเพยีงใด      

 
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความคิดเห็น  กลุ่มพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ 
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ตัวอย่ำงแบบประเมินผลวิทยำกร / รำยวิชำ 

แบบประเมินผลวิทยากร / รายวิชา หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี 
หัวข้อ / วิชา ...................................................... 
วิทยากร ............................................................ 

โปรดแสดงความคิดเห็น โดยขีด    ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียวในแต่ละข้อความคิดเห็นของท่านมีคุณค่าและ 
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาหลกัสูตรในโอกาสต่อไป 

ล าดับที ่

ประเด็นค าถาม ระดับความคิดเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1 วิทยากรเป็นผูม้ีความรู้ความสามารถในวิชานี้      

2 เทคนิควิธีการสอนของวิทยากรน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ      

3 การอธิบายตอบปญัหาข้อซักถามของวิทยากรมีความชัดเจน      

4 วิทยากรมีมนุษยสัมพันธแ์ละอัธยาศัยไมตรี  เป็นกนัเองกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม      

5 การจัดวิทยากรและเนื้อหามีความเหมาะสม      

6 ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจจากการบรรยายครั้งนี้      

7 ความรู้ความเข้าใจท่ีได้รับตรงกับความต้องการของท่าน      

8 ท่านมั่นใจว่าสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการบรรยายไปใช้ได้จริง      

9 สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม      

10 ระยะเวลาที่ใช้ในการบรรยายวิชานี ้มีความเหมาะสม      

11 ในภาพรวมท่านรู้สึกพึงพอใจในการบรรยายวิชานี้เพียงใด      

12 ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ามีโปรดระบ)ุ      

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

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

 

 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความคิดเห็น  กลุ่มพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ 
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