
 

โครงการฝึกอบรม/ประชุม เชิงปฏิบัตกิาร  
หลักสูตร/เรื่อง “.......................................................” ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

วัน......ที่/ระหว่างวันที่ ...............  เดือน............ ป ีพ.ศ............ 
ณ ห้อง...................................  ชั้น....... อาคาร/ตึก....................... 

สถานที่...................................  อ าเภอ.................. จังหวัด.................. 
 

********************************************************************* 

๑. หลักการและเหตุผล 
  เป็นส่วนส าคัญท่ีแสดงถึงปัญหาความจ าเป็นหรือความต้องการที่ต้องมีการจัดท าโครงการ
นี้ขึ้น เพื่อแก้ปัญหา หรือสนองความต้องการของหน่วยงาน ดังนั้นในการเขียนหลักการและเหตุผลผู้เขียน
โครงการจ าเป็นต้องเขียนแสดง ให้เห็นถึงปัญหาหรือความต้องการ พร้อมทั้งระบุเหตุผลและข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อช่วยสนับสนุนการจัดท าโครงการอย่างชัดเจน นอกจากนี้อาจต้องเชื่อมโยงให้เห็น
ว่าโครงการที่เสนอนี้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ หรือนโยบายของกรมปศุสัตว์ ที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการที่ได้จัดท าขึ้น 
 
  ส่วนที่1 (อ้างที่มา สาเหตุ ปัญหา)  เนื่องด้วย/ จาก/ ตามที/่ ปัจจุบัน…............................. 
.................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
  ส่วนที่ 2 (เสนอไปว่าจะท าอะไร ท าอย่างไร+บอกประโยชน์ที่จะได้รับจากสิ่งท่ีท า).......... 

ดังนั้น ส่วน................ ส านักงานปศุสัตว์เขต ๗ เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงได้
ด าเนินการจัด...................................... ขึ้น ให้แก่................................... รวม.........ราย เพื่อให้เกิด/ เพื่อ
พัฒนา/ เพื่อสร้าง/ เพื่อเป็นประโยชน์ ................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
ตลอดจนน าความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

๒. วัตถุประสงค์ (น ามาจากหลักการและเหตุผล โดยใช้ค าหลักว่า .........เพื่อ) 
  ๒.๑ เพ่ือให้………………………..และสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒.๒ เพ่ือให้............................. และสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 



 
 

 

๓. กลุ่มเป้าหมาย (ระบุจ านวน/คุณสมบัต/ิบุคคลภายนอกจ านวน/บุคคลภายในจ านวน) 
๓.๑ เจ้าหน้าที่จาก.............................................. ............................... 
๓.๒ กลุ่มเกษตรกรจาก.........................................................................  

ล าดับที่ หน่วยงาน/จังหวัด 
เจ้าหน้าที่ 

(ราย) 
กลุ่มเกษตรกร 

(ราย) 
จ านวน 
(ราย) 

๑     
๒     
๓     

 รวม    

๔. รายละเอียดเนื้อหาวิชา 
  ๔.๑ หัวข้อ ศาสตร์พระราชา................................../วิทยากร  : นาย/นาง/นางสาว
.................... ต าแหน่ง...........................  หน่วยงาน.................... (จ านวน .............. นาที/ชั่วโมง) 
  วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้า.......................มีความรู้ ความเข้าใจ ในศาสตร์พระราชา และ
สามารถน้อมน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
  ประเด็นส าคัญ น ามาจากชื่อหัวข้อ.................... 
  วิธีการ    การบรรยาย/การฝึกปฏิบัติ/การระดมสมอง/การน าเสนอผลการระดมสมอง 
  การประเมินผล ๑. แบบประเมินผลโครงการ 
 ๒. แบบทดสอบก่อน – หลังการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา 
    ๓. สังเกตพฤติกรรมระหว่างการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา 
  ๔.๒ หัวข้อ .............................................................................../วิทยากร :  รศ./ผศ./ดร./อ./น.สพ.………… 
ต าแหน่ง...........................  และคณะวิทยากร หน่วยงาน.................... (จ านวน .............. นาท/ีชั่วโมง) 
  วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้า...................... มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ/ด้าน......... และ
สามารถน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
  ประเด็นส าคัญ ........................................................ 
  วิธีการ    การบรรยาย และการฝึกปฏิบัติ 
  การประเมินผล ........................................................ 

๔.๓ หัวข้อ ………………………………………/วิทยากร  : ผู้แทนจาก................................... 
หน่วยงาน.............................. (จ านวน .............. นาท/ีชั่วโมง) 
  วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้า.....................มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการใช้………. ให้
สามารถน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ประเด็นส าคัญ -………………………………………… 
    -………………………………………… 



 
 

 

  วิธีการ    การระดมสมอง และการน าเสนอผลการระดมสมอง 
  การประเมินผล ........................................................   

๕. สถานทีฝ่ึกอบรม/ประชุม/สัมมนา 
  ณ ห้อง...................................  ชั้น....... อาคาร/ตึก..............................  

สถานที่...................................  อ าเภอ.................. จังหวัด.................. 

6. ช่วงเวลาการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา 
วัน....ที่/ระหว่างวันที่ ...............  เดือน............ ป ีพ.ศ............ จ านวน ............... วัน 

๗. วิทยากรและเทคนิคการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา (เริ่มจากบุคคลภายนอก และต าแหน่ง) 
วิทยากร 
๗.๑ ผ.ศ.ดร.  .............................    ต าแหน่ง ………………………………………………… 
          หน่วยงาน………………………………………………… 
๗.๒ อ. .......................................    ต าแหน่ง ………………………………………………… 
          หน่วยงาน………………………………………………… 
๗.๓ คณะวิทยากร หน่วยงาน…………………………………………………………………………… 
๗.๔ น.สพ.………………………………    ต าแหน่ง …………………………………………………. 
          หน่วยงาน………………………………………………… 

  เทคนิค 
  การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การระดมสมอง และการน าเสนอผลการระดมสมอง 

๘. ที่ปรึกษาโครงการ (บุคคลที่เป็นที่ปรึกษาในโครงการ) 
  นาย/นาง/นางสาว................  ต าแหน่ง.......................................    

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
นาย/นาง/นางสาว................  ต าแหน่ง....................................... 

คณะท างาน 
นาย/นาง/นางสาว................  ต าแหน่ง....................................... 
นาย/นาง/นางสาว................  ต าแหน่ง....................................... 

๑๐. งบประมาณ 
  ใช้งบประมาณจากแผนงาน……………………………………………..……………………………………………. 
โครงการ/ผลผลิต………………………………………….. กิจกรรม……………………………………………(กกก.) รหัสกิจกรรม
หลัก๐๗๐๐๖๗๓๐๐P๑๑๑๑ รหัสกิจกรรมย่อย ๗๓๐๐P๑๑๑๑๐๐๐ -งาน............... ประเภทค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมบุคคลภายใน/นอก อยู่ในแผนงานปกติ/นอกแผนปกต ิเป็นเงิน ............. บาท  (....................บาทถ้วน)  

 



 
 

 

๑๑. การประเมินผลและติดตามผล 
  การประเมินผลโครงการ 

๑๑.๑ แบบประเมินผลโครงการ 
  ๑๑.๒ แบบทดสอบก่อน – หลังการฝึกอบรม 

๑๑.๓ สังเกตพฤติกรรมระหว่างการฝึกอบรม 
การติดตามผลโครงการ   

  ด้านการประเมินการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการเข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/
สัมมนา น าไปใช้ในการปฏิบัติงาน หรือเปลี่ยนแปลงตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ภายใน 6 เดือน หลังจาก
การฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา โดยประเมินจากแบบติดตามประเมินผลหลังการพัฒนา  อาจมีการติดตามดูว่า
การปฏิบัติงานตามโครงการนั้นได้  ผลงานก้าวหน้าไปในทิศทางที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานตลอดจน
งบประมาณท่ีก าหนดไว้หรือไม่  

๑๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (น ามาจากหัวข้อวัตถุประสงค์) 
  ๑๒.๑ ผู้เข้า............................ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ..................... และน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
  ๑๒.๒ ผู้เข้า............................ทราบ เก่ียวกับหลักการ............................... และน าความรู้ไป
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ  

๑๓. ผู้ประสานงาน 
  หากต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมโปรดติดต่อ นาย/นาง/นางสาว..... ...................... ต าแหน่ง
....................................... หน่วยงาน.................................. โทร. .................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๑๔. ผู้เสนอโครงการ  
 
 
 
 …………………………………………………. 
         (......................................) 

            …………………………… 
 

๑๕. ผู้เห็นชอบโครงการ  
 
 
 
 ……………………………………………….. 

       (…………………………………….)    
                                                         ………ผอ.ส่วนฯ/หน.ฝ่าย………… 
                            

๑๖. ผู้อนุมัติโครงการ  
 
 
 
 ……………………………………………….. 

(นายชุมพล  บุญรอด)      
     ปศุสัตว์เขต ๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 enter 

1 enter 



 
 

 

รายละเอียดงบประมาณโครงการฝึกอบรม/ประชุม เชิงปฏิบัติการ  
หลักสูตร/เรื่อง “.......................................................” ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

1. ค่าอาหาร เป็นเงิน ................... บาท 
  ส าหรับผู้เข้า................. รวม......... ราย        
  ผู้รับผิดชอบโครงการ ..... ราย คณะท างาน ..... ราย วิทยากร ..... ราย 
        - ค่าอาหารกลางวัน ..... มื้อๆ ละ .......บาท × ..... ราย   เป็นเงิน ..................... บาท 
        - ค่าอาหารเย็น ..... มื้อๆ ละ ........บาท × ..... ราย เป็นเงิน ..................... บาท 
2. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เป็นเงิน ...................บาท 
   ส าหรับผู้เข้า................. รวม......... ราย         
   ผู้รับผิดชอบโครงการ ..... ราย คณะท างาน ..... ราย วิทยากร ..... ราย 
         จ านวน ..... มื้อๆ ละ ..... บาท × ..... ราย เป็นเงิน ..................... บาท 
3. ค่าที่พัก เป็นเงิน ...................บาท 
   3.1 ส าหรับผู้เข้า.................  รวม......... ราย          
         จ านวน ..... ห้องๆ ละ ..... บาท จ านวน ..... วัน  เป็นเงิน ..................... บาท 
   3.๒ ส าหรับวิทยากร รวม..... ราย   
          จ านวน..... ห้องๆ ละ ..... บาท จ านวน ..... วัน เป็นเงิน ..................... บาท 
   3.๓ ส าหรับผู้รับผิดชอบโครงการ ..... ราย คณะท างาน ..... ราย รวม ..... ราย 
        - จ านวน..... ห้องๆ ละ ..... บาท จ านวน ..... วัน เป็นเงิน ..................... บาท 
4. ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นเงิน ...................บาท 
        - วิทยากรจากส่วนราชการ จ านวน ..... ชั่วโมงๆ ละ .....๖๐๐... บาท เป็นเงิน ..................... บาท 
        - วิทยากรจากส่วนเอกชน  จ านวน ..... ชั่วโมงๆ ละ ..๑,๒๐๐... บาท เป็นเงิน ..................... บาท 
๕. ค่าพาหนะเกษตรกร เป็นเงิน ...................บาท 

๕.๑ จากจังหวัดนครปฐม จ านวน ..... ราย เหมาจ่ายตามจริงไมเ่กิน รายละ ....... บาท เป็นเงิน ..................... บาท 
๕.๒ จากจังหวัดราชบุรี จ านวน ..... ราย เหมาจ่ายตามจริงไม่เกิน รายละ ....... บาท เป็นเงิน ..................... บาท 

๖. ค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ เป็นเงิน ...................บาท 
    ๖.๑ ปากกา ..... โหลๆ ละ ..... บาท เป็นเงิน ..................... บาท 
    ๖.๒ สมุดส าหรับเขียน ..... โหลๆ ละ ..... บาท เป็นเงิน ..................... บาท 
๗. ค่าเช่าห้องประชุม จ านวน .... วันๆ ละ .......... บาท เป็นเงิน ...................บาท 
๘. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร และจัดท ารูปเล่ม  ….ชุดๆ ละ....บาท เป็นเงิน ...................บาท 
๙. ค่าเบี้ยเลี้ยง และวัสดุเชื้อเพลิงส าหรับคณะท างาน เป็นเงิน ...................บาท 
     ๙.๑ ผู้รับผิดชอบโครงการ ..... ราย คณะท างาน ..... ราย รวม ..... ราย  

-  จ านวน ........ บาท ..... วัน ……ราย เป็นเงิน ..................... บาท 
-  จ านวน ........ บาท ..... วัน ……ราย เป็นเงิน ..................... บาท 

                                                                                     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ...................บาท 
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายแต่ละหมวดใดหมวดหนึ่งไม่พอสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 



 
 

 

ก าหนดการฝึกอบรม/ประชุม เชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร/เรื่อง “.......................................................” ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
วัน......ที่/ระหว่างวันที่ ...............  เดือน............ ป ีพ.ศ............ 

ณ ห้อง...................................  ชั้น....... อาคาร/ตึก....................... 
สถานที่...................................  อ าเภอ.................. จังหวัด.................. 

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

วัน............ที่ ..... เดือน....... ปี พ.ศ...........  

๐๐.๐๐ น. – ๐๐.๐๐ น.  ลงทะเบียนผู้เข้า.................... 

๐๐.๐๐ น. – ๐๐.๐๐ น.  ชี้แจงโครงการ และทดสอบก่อนการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา 
โดย นายนาง/นางสาว...................... ต าแหน่ง........................... 
      หนว่ยงาน.................................  

๐๐.๐๐ น. – ๐๐.๐๐ น.  พิธีเปิดการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา 
    โดย นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต ๗  

๐๐.๐๐ น. – ๐๐.๐๐ น.  ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
โดย นาย/นาง/นางสาว...................... ต าแหน่ง........................... 
      หนว่ยงาน.................................  

๐๐.๐๐ น. – ๐๐.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

๐๐.๐๐ น. – ๐๐.๐๐ น.  หัวข้อบรรยาย............................................................................ 
โดย นาย/นาง/นางสาว...................... ต าแหน่ง........................... 
      หนว่ยงาน.................................  

๐๐.๐๐ น. – ๐๐.๐๐ น.  - ทดสอบหลังการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา 
    - ประเมินผลโครงการ และสรุปผลโครงการ 
    - พิธีปิดการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา และมอบประกาศนียบัตร  
    โดย นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต ๗   
   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  
         - ช่วงเช้า  เวลา  ๐๐.๐๐ น. – ๐๐.๐๐ น.       
         - ช่วงบ่าย เวลา  ๐๐.๐๐ น. – ๐๐.๐๐ น.  


