
โครงการฝึกอบรม 
หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ 24 

ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 
---------------------- 

๑. หลักการและเหตุผล 

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 รัฐบาลได้ประกาศเจตนารมณ์ในค าแถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  อันเป็นกรอบใหญ่หรือแนวทางในการท างานของรัฐบาล 
โดยมีเป้าหมายที่การสร้างสังคมที่มีการปฏิรูป มีความเป็นธรรม และไม่ทุจริตให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 
ในด้านการเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การปกครองท้องถิ่น 
การศึกษา เศรษฐกิจ พลังงาน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สื่อมวลชน สังคมและอ่ืนๆ ซึ่งรวมถึง
ศิลปวัฒนธรรม กีฬา ค่านิยม วิถีชีวิต และการปรับตัวให้เข้ากับกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก  

นักบริหารระดับต้นหรือหัวหน้างานเป็นผู้ที่ช่วยบริหารงานในหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
วางไว้ นักบริหารระดับต้นหัวหน้างานเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติงานมากที่สุด และเป็นผู้ประสานงานระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานกับผู้บริหารระดับสูงขึ้นไป ซึ่งต้องท างานโดยอาศัยความร่วมมือของบุคคลหลาย ๆ ฝ่าย ดังนั้น 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพหัวหน้างานจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง ทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน สามารถสื่อความหมายจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้ท างานร่วมกันได้  
อย่างราบรื่น ตลอดจนมีบทบาทส าคัญด้านการบริหาร การจัดการเกี่ยวกับคนเพ่ือน าศักยภาพที่มีอยู่ของ
ผู้ปฏิบัติงานให้น ามาใช้ได้อย่างเต็มที่ และเมื่อมีปัญหาข้อขัดแย้งกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานก็สามารถบริหารและ
แก้ไขข้อขัดแย้งให้คลี่คลายได้อย่างราบรื่น รวมทั้งเป็นที่ยอมรับโดยสามารถปฏิบัติงานในลักษณะของทีมงาน
ไดอ้ย่างเต็มศักยภาพขององค์กร 

ปัจจุบันการปรับโครงสร้างภาคราชการ ท าให้ต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการท างานของข้าราชการ
แบบเก่าไปสู่การท างานของข้าราชการยุคใหม่ที่ยืดหยุ่นคล่องตัว มองสิ่งต่างๆ ในหลายมุมมองการท างาน           
ในลักษณะเชิงรุกที่คล่องตัวกว่า การพัฒนาหัวหน้าส่วนราชการให้เป็นผู้น าและผู้บริหารเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 
มุ่งเน้นให้เกิดกระบวนทัศน์ สามารถเป็นผู้น าและบริหารการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เข้าใจบทบาทตนเอง พร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรมใหม่ให้แก่องค์กรและบุคลากรในองค์กรได้ 
ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพขององค์กร จะเป็นกลไกพ้ืนฐานที่ส าคัญต่อการผลักดันระบบ
บริหารราชการราชการให้ยั่งยืน และมีเสถียรภาพต่อไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน           
พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๔ ที่ต้องพัฒนาและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ 
โดยมาตรา ๗๒ ให้ส่วนราชการมีหน้าที่ด าเนินการให้มีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่
ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือให้ข้าราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต  
มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐ  

สถาบันเกษตราธิการ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร 
นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพ
ควบคู่อย่างต่อเนื่อง เพ่ือไปสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป 
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๒. วัตถุประสงค์   
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของนักบริหารการพัฒนาระดับ

ต้นทีมี่ประสิทธิภาพ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
2) มีทัศนคติที่ดีในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนสามารถท างานในลักษณะทีมงานได้อย่างเหมาะสม 
3) สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการปฏิบัติงานของตนเองและเพ่ือนร่วมงาน และน าไปปรับใช้ใน

การสร้างทีมปฏิบัติงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานระหว่างกัน และเพ่ิมพูน

สัมพันธภาพ เพ่ือการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานในอนาคต 

๓. คุณสมบัตแิละจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 50 คน 

ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
๑) ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 
2) ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือระดับช านาญการขึ้นไป  
3) พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ด ารงต าแหน่งระดับ 6 หรือเทียบเท่า 
4) มีอายุไม่เกิน 50 ปี นับถึงวันเปิดการอบรม 
หมายเหตุ : เป็นผู้ที่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๐.0 ของ

เวลาการฝึกอบรมภาควิชาการ และในภาคกิจกรรมซึ่งด าเนินการ ณ ต่างจังหวัด เป็นระยะเวลา 6 วัน จะต้อง
เข้าร่วมกิจกรรมท้ัง 6 วัน (ภาคบังคับ) 

4. รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม    
หลักสูตรประกอบด้วย 3 ภาคกิจกรรม จ านวน 11 วัน ใช้วิธีการอบรมแบบบรรยาย อภิปราย 

ฝึกปฏิบัติ และจัดท ารายงานกลุ่ม รายละเอียดดังต่อไปนี้  
 4.๑ ภาคกิจกรรมปฐมนิเทศ  (ระยะเวลา 2 วัน) 
  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้มีโอกาสพบปะและรู้จักผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานต่างๆ 
รวมถึงให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ดังนี้ 

1) การแนะน าโครงการและการปฏิบัติตัวระหว่างการฝึกอบรม 
2) กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความคุ้นเคยและพัฒนาการท างานเป็นทีม 

4.2 ภาคกิจกรรม “ก้าวสู่การเป็นผู้มีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์” (ระยะเวลา 4 วัน) 
มุ่งเน้นการบริหารจัดการตนเอง การท างานเป็นทีมในฐานะสมาชิกของทีม เพ่ือให้สามารถ

เชื่อมโยงบทบาทหน้าที่ของตนเองเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และงานนโยบายของรัฐที่มีความเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วได้ ประกอบด้วย 

๑)  การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) 
๒)  การท างานเป็นทีม (Teamwork)   
๓)  การน าตนเอง (Self Leading)    
๔)  การคิดเชิงระบบและการวางแผนปฏิบัติงาน (System Thinking & Action Plan) 
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4.3  ภาคบรรยายและฝึกปฏิบัติ  (ระยะเวลา  5 วัน)   
เป็นการบรรยาย การอภิปราย ฝึกปฏิบัติ กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ 

ประกอบด้วยเนื้อหาวิชาตามสมรรถนะและความสามารถทางการบริหาร ที่ส านักงาน ก .พ. ก าหนดและ
เนื้อหาวิชาที่นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ควรรู้ โดยใช้วิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์สูง 
สามารถบรรยายและถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลทั้งจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยประกอบด้วย 5 หมวด คือ 

๑)  บทน า (Introduction) 
๒)  การพัฒนาตนเอง (Leading/Change Self)   
๓)  การพัฒนาทีมงาน (Leading/Change Team)    
๔)  การพัฒนาองค์กร (Leading/Change Organization) 
5)  การพัฒนาความรู้เฉพาะทาง (Functional Competency)  

5. วัน/เวลา และสถานที่จัดโครงการ 
1) ภาคกิจกรรมปฐมนิเทศ “ก้าวสู่ฝันรวมพลังแห่งความเป็นเลิศ (To be the Best Team Member)”  

ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี 
2) ภาคกิจกรรม “ก้าวสู่การเป็นผู้มีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์” ระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 

ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี 
3) ภาคบรรยาย และฝึกปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง

ประชุมชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

6. วิทยากร 
 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

7. งบประมาณ 
งบประมาณประจ าปี 2561 แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ ผลผลิต อ านวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการบริหารจัดการ 
ด้านการเกษตร  งบด าเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา) ส่วน
ของสถาบันเกษตราธิการ   

8. ผลผลิต 
 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น จ านวน 50 คน 
หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.0 ของกลุ่มเป้าหมาย 

9. ผลลัพธ์ 
 ผู้ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐.0 

๑) สามารถน าความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
ระดับต้น ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
 ๒) สามารถท างานในลักษณะทีมงานได้อย่างเหมาะสมและสร้างทีมปฏิบัติงานของตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓) มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันเพ่ือการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 



๔ 
 

๑0. การติดตามและประเมินผล 
 1) การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ การบริหารโครงการ เนื้อหาหลักสูตร วิธีการฝึกอบรม วิทยากร สถานที่ ระยะเวลาการฝึกอบรม  
เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมทันที 
 2) การประเมินการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยใช้แบบทดสอบประเมินความรู้ /ทักษะ 
เกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม 

3) การประเมินการประยุกต์ใช้ความรู้/ทักษะ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยติดตามประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรม
ไปแล้วอย่างน้อย 3 - 6 เดือน  

11. รายละเอียดเนื้อหาวิชา 
11.๑ ภาคกิจกรรมปฐมนิเทศ ก้าวสู่ฝันรวมพลังแห่งความเป็นเลิศ (To be the Best Team Member) 

(ระยะเวลา 2 วัน) 
  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคล สามารถอธิบายหลักการ 
ความส าคัญและศิลป์ในการท างานร่วมกันได้อย่างถูกต้อง สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการท างานเป็นทีมและ
น าไปปรับใช้ในการสร้างทีมปฏิบัติงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ขอบเขต 

- กิจกรรมสร้างความคุ้นเคย การเตรียมความพร้อมในการท างาน 
- การท างานร่วมกันโดยกิจกรรม Walk Rally 
- การท างานแบบ Team Work 
- การวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการท างานเป็นทีม 
- สรุปการประเมินผลการท างานเป็นทีม 
วิธีการ 

  การจัดกิจกรรมฝึกอบรมแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ 
1) กิจกรรมภายในห้องประชุม 

        การท ากิจกรรมแบบกระชับความสัมพันธ์ การเสนอเนื้อหาตามหัวข้อในการฝึกอบรม 
ใช้หลักการเรียนรู้โดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค้นพบตนเองจากการลงมือปฏิบัติ (Active Learning) เช่น  
การระดมความคิดวิเคราะห์จากสถานการณ์จริง แสดงบทบาทสมมติ บรรยายเชิงสนทนา และใช้การสรุป
ประเด็นเนื้อหาวิชา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง จนสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
  ๒) กิจกรรมภายนอกห้องประชุม 
          จะแบ่งเป็นกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม เพ่ือไปท ากิจกรรม Executive Walk Rally ตามฐาน 
ต่าง ๆ ที่ได้ออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับเนื้อหาเพ่ือให้เกิดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ส่งผลให้เกิด
การเรียนรู้อย่างแท้จริง 

11.2 ภาคกิจกรรม “ก้าวสู่การเป็นผู้มีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์” (ระยะเวลา 4 วัน) 
มุ่งเน้นการบริหารจัดการตนเอง การท างานเป็นทีมในฐานะสมาชิกของทีม เพ่ือให้สามารถ

เชื่อมโยงบทบาทหน้าที่ของตนเองเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และงานนโยบายของรัฐที่มีความเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วได้ ประกอบด้วย  
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1) การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) 9  ชั่วโมง 
วัตถุประสงค์ 
 - สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก 
 - สามารถตอบสนองและน าการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- สามารถเปลี่ยนแปลงกรอบความคิดในการท างาน  
ขอบเขต 
 - แรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
- การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
- กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
- การเปลี่ยนแปลงกรอบแนวคิด (Paradigm Shift) 

  วิธีการ 
 - กิจกรรม/workshop/Action Learning 
- การเรียนรู้ผ่าน Clip Vdo หรือภาพยนตร์ 
- การบรรยายสั้น ๆ 
- 360 องศา leadership Feedback 
- การจัดท าแผนพัฒนาส่วนบุคคล (Personal Action Plan : PAP) 
- Blind Partner โดยจะมีการจับคู่เป็น Partner กันโดยไม่เปิดเผยตัว Partner มีหน้าที่ดูแล

เอาใจใส่กับคู่ของตนเอง สังเกตพฤติกรรม ให้ Feedback เพ่ิมเติม ในระหว่างหลักสูตร และจะเปิดเผยตัวใน
วันสุดท้าย 

2) การท างานเป็นทีม (Teamwork) 5 ชั่วโมง 
วัตถุประสงค์ 
 - สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์จริงได้ 
- เข้าในบทบาทของสมาชิกในการท างานเป็นทีม 
ขอบเขต 
 - กิจกรรมเตรียมความพร้อม 
- กิจกรรม Reality Based เป็นการจัดการสถานการณ์เฉพาะหน้าตามโจทย์ที่ได้รับ โดยแต่ละกลุ่ม

จะได้รับโจทย์ส าหรับการท ากิจกรรมพร้อมกัน ภายใต้ทรัพยากรและเวลาที่จ ากัด จะมีสถานการณ์เพ่ิมเติมเพ่ือ
เป็นโจทย์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง มีกรรมการตัดสินและวิทยากรในการสังเกตพฤติกรรม สรุป insight 
และ I will จากกิจกรรม ในประเด็นการจัดการการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมส่วนบุคคล และการท างานเป็นทีม 
  วิธีการ 

 - กิจกรรม Reality Based 
- workshop 
- การบรรยายสั้น ๆ 
- 360 องศา Leadership Feedback 
- การจัดท าแผนพัฒนาส่วนบุคคล 
- Blind Partner Feedback 
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3) การน าตนเอง (Self Leading) 9 ชั่วโมง 
วัตถุประสงค์ 
 - สามารถวิเคราะห์ตนเองและเข้าใจสไตล์ของตนเองเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
- เข้าใจสไตล์ของผู้อื่นเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ขอบเขต 
- รู้จักเรา : การวิเคราะห์ตนเอง 
- รู้จักเขา : เรียนรู้ความแตกต่างเพ่ือท างานร่วมกัน 
- การตั้งเป้าหมายส่วนบุคคล 
- การก าหนดแนวทางสู่เป้าหมาย 

  วิธีการ 
 - กิจกรรม/workshop/Action Learning 
- การบรรยายสั้น ๆ 
- 360 องศา Leadership Feedback 
- การจัดท าแผนพัฒนาส่วนบุคคล 
- Blind Partner Feedback 
4) การคดิเชิงระบบและการวางแผนปฏิบัติงาน (System Thinking & Action Plan) 9  ชั่วโมง 
วัตถุประสงค์ 
 - เข้าใจและสามารถวิเคราะห์การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
- สามารถวางแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ได้ 
ขอบเขต 
 - เรียนรู้การคิดเชิงระบบผ่านภาพยนตร์ 
- การตั้งเป้าหมายในระดับตนเอง 
- การน านโยบายและกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 

  วิธีการ 
- กิจกรรม/workshop/Action Learning 
- กรณีศึกษา/เรียนรู้ผ่านภาพยนตร์ 
- การบรรยายสั้น ๆ 
- 360 องศา Leadership Feedback 
- การจัดท าแผนพัฒนาส่วนบุคคล 
- Blind Partner Feedback 

11.4 ภาคบรรยายและฝึกปฏิบัติ (ระยะเวลา 5 วัน)  

  ๑) บทบาทหน้าที่นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น 3  ชัว่โมง 
  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนาความพร้อมและศักยภาพของผู้บังคับบัญชายุคใหม่ในสภาวการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป 
เพ่ิมพูนสมรรถนะในการปรับปรุงพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์
ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ 
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ขอบเขต 
 - ความหมาย บทบาท และหน้าที่  
 - ทักษะของผู้บังคับบัญชา 
 - พ้ืนฐานของพฤติกรรมมนุษย์ 
 - เครื่องมือทางการบริหารต่าง ๆ 

  วิธีการ 
 - บรรยาย อภิปราย ซักถามปัญหา 

2) การพัฒนาภาวะผู้น ายุคใหม่     ๓  ชั่วโมง 
  วัตถุประสงค์ 

มุ่งเน้นการเสริมทักษะภาวะผู้น า ซึ่งเป็นปัจจัยพ้ืนฐานหลักของการสร้างงานให้มี
ประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และสร้างทีมงานให้เกิดขึ้น ดังนั้นหลักสูตรนี้มุ่งเน้นการเข้าใจในระบบการบริหาร
จัดการอย่างมืออาชีพ และการพัฒนาความคิด เสริมสร้างมุมมองให้กว้าง ในเชิงลึก และรอบคอบมากขึ้น  
มีทักษะในการบริหารคน บทบาท / หน้าที่ และทักษะในการบริหารงานของนักบริหารการพัฒนายุคใหม่ 

ขอบเขต 
- เข้าใจคุณลักษณะของผู้น า ด้วยตนเองและโดยกลุ่มกิจกรรม 
- เข้าใจหลักการบรรลุความส าเร็จของการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีทิศทางที่ชัดเจน  
- แนวทางการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมืออาชีพ 
- พัฒนาทักษะการคิดใหญ่ กิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมอย่างผู้น าที่เหมาะสม 

  -  ทักษะในการบริหารงานของผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  วิธีการ 
  -  บรรยาย ระดมความคิด กรณีตัวอย่าง 

3) การเสริมสร้างบุคลิกภาพส าหรับนักบริหาร   ๓  ชั่วโมง 
  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถอธิบายถึงหลักการ ประโยชน์และความจ าเป็นของการ
พัฒนาบุคลิกภาพและความเชื่อม่ัน ตลอดจนระบุถึงบุคลิกภาพที่ดีและการแสดงออกในสังคมได้อย่างถูกต้อง 
  ขอบเขต 

 - หลักการและประโยชน์ของการพัฒนาบุคลิกภาพ 
 - ความจ าเป็นของการพัฒนาบุคลิกภาพและความเชื่อมั่น 
 - บุคลิกภาพทั่วไปและบุคลิกภาพที่ดี 
 - การแต่งกายเพ่ือส่งเสริมบุคลิกภาพ และการแสดงออกในสังคม 
 วิธีการ 
 - บรรยาย อภิปราย กรณีศึกษา ฝึกปฏิบัติ 

4) การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบและมีกลยุทธ์ ๓  ชั่วโมง 
  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอธิบายแนวความคิด หลักการ และเทคนิควิธีการแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง และสามารถน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 



๘ 
 

 ขอบเขต 
 - นักบริหารกับการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ 
 - ประเภทของปัญหา กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจ คุณภาพของการตัดสินใจ 
 วิธีการ 
 - การบรรยาย การระดมความคิด กรณีตัวอย่าง 

5) เทคนิคการพูดและการน าเสนอ    ๓  ชั่วโมง 
 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเรียนรู้เทคนิคการน าเสนอ สิ่งส าคัญในการน าเสนอ และ

การสื่อสารด้วยค าพูดที่ถูกต้อง ทักษะการเปิดการน าเสนอ หลักการใช้ภาษาท่าทาง หลักการถาม-ตอบ การ
ปิดการน าเสนอ รูปแบบวิธีการน าเสนอและการใช้สื่อการน าเสนอ และสามารถน าไปประยุกต์ปรับใช้ในการ
ท างานได้อย่างเหมาะสม 

 ขอบเขต 
 - หลักการและเทคนิคการพูดและการน าเสนอ  
- การสื่อความหมายด้วยการพูด 
 - เทคนิคการพูดและการน าเสนอท่ีมีประสิทธิภาพ 
 - ฝึกปฏิบัติการพูดและการน าเสนอ 
 วิธีการ 
- การบรรยาย อภิปราย กรณีตัวอย่าง ฝึกปฏิบัติ 

๖) การคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อการปรับปรุงและการสอนงานทีมี่ประสิทธิภาพ ๓  ชั่วโมง 
  วัตถุประสงค์ 
  เ พ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความคิดเพ่ือพัฒนาองค์กรในภาพรวมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสานงานร่วมกับบุคคลอ่ืนให้เป็นไปตามกระบวนการ และระบบการบริหารงาน
ภายใน  สามารถอธิบายแนวคิด หลักการ วิธีการในการปรับปรุงงานและการสอนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้
อย่างถูกต้อง และสามารถน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือ
มอบหมายงานและสอนงานได้อย่างเหมาะสม 

 ขอบเขต 
- รูปแบบการคิดเชิงนวัตกรรม 
- ประโยชน์ของการคิดเชิงนวัตกรรม 
 - การคิดเชิงนวัตกรรมสู่การบูรณาการในการท างาน 
 - แนวความคิดในการจัดระบบงาน การปรับปรุงงานและการสอนงาน 
 - กระบวนการและข้ันตอนในการปรับปรุงงานและการสอนงาน 
 - เทคนิคการปรับปรุงงานและข้ันตอนการสอนงาน 
 - การวิเคราะห์บุคคลเพื่อมอบหมายงานและสอนงาน 
 - ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาในการปรับปรุงงานและสอนงาน 
 วิธีการ 
 -  การบรรยาย การระดมความคิด ฝึกปฏิบัติ กรณีตัวอย่าง 

 

 



๙ 
 

8) การวางแผนกลยุทธ์ส าหรับนักบริหารระดับต้น     ๓  ชั่วโมง 
  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีแนวความคิด หลักการและกระบวนการที่ส าคัญในการ  

วางแผนกลยุทธ์เป็นกระบวนการ วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ธรรมชาติขององค์การ ก าหนดจุดหมายและ 
จ าแนก ประเมิน และเลือกแนวการปฏิบัติส าหรับองค์การ  

ขอบเขต 
- นโยบาย กระบวนการในการวางแผนกลยุทธ์ แนวการวิเคราะห์ในการวางแผนกลยุทธ์ 
- การบริหารหลักการและกระบวนการที่ส าคัญในการ วางแผนกลยุทธ์ 
วิธีการ 
- การบรรยาย การระดมความคิด กรณีตัวอย่าง 
9) การประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร   3 ชั่วโมง 
วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม อธิบายความหมายและความส าคัญของการประชาสัมพันธ์กับ
การบริหารงานในยุคปัจจุบัน รวมทั้งระบุถึงบทบาทของผู้บริหารกับการประชาสัมพันธ์ และวิธีการสร้าง
ภาพลักษณ์ขององค์การ 

ขอบเขต 
- ความหมายเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์  
- ความส าคัญของการประชาสัมพันธ์กับการบริหารงานในยุคปัจจุบัน 
- บทบาทของผู้บริหารกับการประชาสัมพันธ์ 
- วิธีการสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
วิธีการ 
- บรรยาย อภิปราย กรณีศึกษา ซักถามปัญหา 
10) จริยธรรมในการท างานและการบริหารคน    ๓  ชั่วโมง 

  วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ตระหนักและมีทัศนคติที่ดี ปฏิบัติตนเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 

มุ่งม่ันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ยุติธรรม มีจิตส านึกที่ถูกต้อง  เข้าใจจริยธรรม วัฒนธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงคใ์นการท างานของข้าราชการ 

 ขอบเขต 
- คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับการปฏิบัติราชการยุคใหม ่
- คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับการบริหารจัดการ 
- แนวทางในการน าหลักคุณธรรมและจริยธรรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

  วิธีการ 
  -  บรรยาย ระดมความคิด กรณีตัวอย่าง 

๑2. ที่ปรึกษาและผู้ประสานงานโครงการ 

 ที่ปรึกษาโครงการ 
นางสาวนฤมล  สงวนวงศ์  ผู้อ านวยการสถาบันเกษตราธิการ 
 
 



๑๐ 
 

 ผู้ประสานงานโครงการ 
นางสาวปรียาภรณ์ จันทรโชติ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
นางสาวชิสาพัชร์  รวานนท์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
นางสาวพนิดา  พลวรางกูร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

กลุ่มวิชาการและหลักสูตร สถาบันเกษตราธิการ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์       
โทร. 0 2940 5593 ต่อ 150, 131, 122 โทรสาร 0 2579 1355 

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

 



๑๑ 
 

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ 24 
1.  ภาคกิจกรรมปฐมนิเทศ "ก้าวสู่ฝันรวมพลังแห่งความเป็นเลิศ" (To be the Best Team Member)   
     ชี้แจงหลักสูตร/ละลายพฤติกรรม/ สร้างความคุ้นเคย/การท างานเป็นทีม/ 
     กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (Walk Rally) จ านวน  2  วัน 

2.  ภาคกิจกรรม “ก้าวสู่การเป็นผู้มีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์” จ านวน  4  วัน 
 2.1 การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) 9 ชั่วโมง 
 2.2 การท างานเป็นทีม (Teamwork) 5 ชั่วโมง 
 2.3 การน าตนเอง (Self Leading) 9  ชั่วโมง 
    2.4 การคิดเชิงระบบและการวางแผนปฏิบัติงาน (System Thinking & Action Plan) 9 ชั่วโมง  

3. ภาคบรรยายและฝึกปฏิบัติ จ านวน  5  วัน 
 3.1 บทน า (Introduction)        
  3.๑.1  บทบาทหน้าที่นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น 3   ชั่วโมง 
 3.1.2  การพัฒนาภาวะผู้น ายุคใหม่     ๓   ชั่วโมง 
 3.2 การพัฒนาตนเอง (Leading/Change Self)   
 3.2.๑  การเสริมสร้างบุคลิกภาพส าหรับนักบริหาร (Personality)  3   ชั่วโมง 
 3.2.2  การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบและมีกลยุทธ์  ๓   ชั่วโมง 
                    (Problem Solving & Decision Making) 

3.2.3  เทคนิคการพูดและการน าเสนอ     ๓   ชั่วโมง 
 3.3  การพัฒนาทีมงาน (Leading/Change Team)    
 3.3.๑  การคิดเชิงนวัตกรรมเพ่ือการปรับปรุงงานและการสอนงานที่มี  ๓   ชั่วโมง 

ประสิทธิภาพ   
 3.4  การพัฒนาองค์กร (Leading/Change Organization) 

3.4.1  การวางแผนกลยุทธ์ส าหรับนักบริหารระดับต้น   3   ชั่วโมง 
3.4.2  การประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์กร       3   ชั่วโมง 

 3.5  การพัฒนาความรู้เฉพาะทาง (Functional Competency)  
 3.5.1  จริยธรรมในการท างานและการบริหารคน    ๓   ชั่วโมง 

รวมทั้งสิ้น   11  วันท าการ  
 

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

หมายเหตุ  ช่วงบรรยายมีกิจกรรมทบทวนบทเรียน ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. 
 
 


