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หลักสตูรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ� ระดับต�น รุ�นท่ี 32 และ รุ�นท่ี 33 

หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ� ระดับต�น รุ�นที่ 32 และรุ�นที่ 33 
จํานวน 12 วัน 

วัตถุประสงค� 
 1) มีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับ บทบาทหน�าท่ีความรับผิดชอบของนักบริหารการพัฒนาระดับต�นท่ีมี
ประสิทธิภาพ และสามารถนําไปประยุกต-ใช�ในการปฏิบัติงานได� 

2) มีทัศนคติท่ีดีในการทํางานร1วมกับผู�อ่ืนสามารถทํางานในลักษณะทีมงานได�อย1างเหมาะสม 
3) สามารถวิเคราะห-พฤติกรรมการปฏิบัติงานของตนเองและเพ่ือนร1วมงาน และนําไปปรับใช�ในการ

สร�างทีมปฏิบัติงานของตนเองได�อย1างมีประสิทธิภาพ 
4) ได�แลกเปลี่ยนความรู� ประสบการณ-เก่ียวกับการปฏิบัติงานระหว1างกัน และเพ่ิมพูนสัมพันธภาพ 

เพ่ือการติดต1อประสานงานระหว1างหน1วยงานในอนาคต 
  
ประกอบไปด�วย 5 หมวดวิชา ดังนี้ 

1. การพัฒนาทีมและเครือข�ายเพ่ือการปฏิบัติงาน (Team and Networking) (20 ชั่วโมง) 
 1.1 การปฐมนิเทศและการพัฒนาเครือข1าย     15  ชั่วโมง 
 1.2 การทํางานเป?นทีม (Teamwork)     5  ชั่วโมง 

2. การพัฒนาภาวะผู�นําและการบริหารการเปล่ียนแปลง (Leadership and change) (23.5 ชั่วโมง) 
 2.1 การนําตนเอง (Self leading)      9 ชั่วโมง 
 2.2 การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change management)   9 ชั่วโมง 
 2.3 การพัฒนาภาวะผู�นํายุคใหม1       2 ชั่วโมง 
 2.4 บทบาทหน�าท่ีนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ- ระดับต�น 1.5 ชั่วโมง 
 2.5 การบริหารความหลากหลาย      2 ชั่วโมง 

3. การบริหารเชิงกลยุทธ� (Strategic management) (12 ชั่วโมง)  
 3.1 การคิดเชิงระบบและการวางแผนปฏิบัติงาน     7 ชั่วโมง 
 (Systems thinking & action plan) 
 3.2 การวางแผนกลยุทธ-สําหรับนักบริหารระดับต�น    3 ชั่วโมง 
 3.3 การแก�ปYญหาและการตัดสินใจอย1างเป?นระบบและมีกลยุทธ-  2 ชั่วโมง 

4. นวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation and Technology) (5 ชั่วโมง) 
 4.1 การพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative thinking)  2 ชั่วโมง 
 4.2 นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร  3 ชั่วโมง 

5. การพัฒนาสมรรถนะ (Competencies development) (22.5 ชั่วโมง) 
 5.1 จริยธรรมในการทํางานและการบริหารคน    3 ชั่วโมง 
 5.2 จิตอาสา        3 ชั่วโมง 
 5.3 ระเบียบงานพัสดุสําหรับนักบริหารระดับต�น    3 ชั่วโมง 
 5.4 การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานสู1ความเป?นเลิศ   2 ชั่วโมง 
 5.5 เทคนิคการพูดในท่ีชุมชนและการนําเสนอ    2 ชั่วโมง 
 5.6 การเสริมสร�างภาพลักษณ-และบุคลิกภาพสําหรับนักบริหาร  2 ชั่วโมง 

5.7 ระบบเกษตรพันธสัญญา : สาระสําคัญและแนวทางปฏิบัติ  1.5 ชั่วโมง 
5.8 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและความเป?นไทย    6 ชั่วโมง 
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หมวดท่ี 1 การพัฒนาทีมและเครือข�ายเพ่ือการปฏิบัติงาน (Team and Networking) (20 ชั่วโมง) 

  เพ่ือให�ผู�เข�ารับการฝaกอบรม มีความเข�าใจเก่ียวกับวัตถุประสงค-ของหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู�แบบมีส1วนร1วม ได�มีโอกาสพบปะและรู�จักผู�เข�ารับการฝaกอบรมจากต1างหน1วยงาน สร�างเครือข1ายทางการ
บริหารเพ่ือการพัฒนาการปฏิบัติงานและบูรณาการการทํางานในอนาคต ดังนี้ 

1.1 การปฐมนิเทศและการพัฒนาเครือข�าย (15 ชั่วโมง) 
  วัตถุประสงค- 

เพ่ือให�ผู�เข�ารับการฝaกอบรมได�สร�างสัมพันธภาพท่ีดีระหว1างบุคคล สามารถอธิบายหลักการ 
ความสําคัญและศิลปะในการทํางานร1วมกันได�อย1างถูกต�อง สามารถวิเคราะห-ตนเองเพ่ือการทํางานเป?นทีมและ
นําไปปรับใช�ในการสร�างทีมปฏิบัติงานของตนเองได�อย1างมีประสิทธิภาพ 
  ขอบเขต 

- กิจกรรมสร�างความคุ�นเคย การเตรียมความพร�อมในการทํางาน 
- การทํางานร1วมกันโดยกิจกรรม Walk Rally 
- การทํางานแบบ Team Work 
- การวิเคราะห-ตนเองเพ่ือการทํางานเป?นทีม 
- สรุปการประเมินผลการทํางานเป?นทีม 
วิธีการ 

  การจัดกิจกรรมฝaกอบรมแบ1งออกเป?น ๒ ส1วน ดังนี้ 
1) กิจกรรมภายในห�องประชุม 

        การทํากิจกรรมแบบกระชับความสัมพันธ- การเสนอเนื้อหาตามหัวข�อในการฝaกอบรม 
ใช�หลักการเรียนรู�โดยให�ผู�เข�ารับการฝaกอบรม ค�นพบตนเองจากการลงมือปฏิบัติ (Active Learning) เช1น  
การระดมความคิดวิเคราะห-จากสถานการณ-จริง แสดงบทบาทสมมติ บรรยายเชิงสนทนา และใช�การสรุป
ประเด็นเนื้อหาวิชา เพ่ือให�ผู�เข�ารับการอบรมเกิดความเข�าใจอย1างลึกซ้ึง จนสามารถนําไปใช�ในการปฏิบัติงานได� 
  ๒) กิจกรรมภายนอกห�องประชุม 
          จะแบ1งเป?นกลุ1มผู�เข�ารับการอบรม เพ่ือไปทํากิจกรรม Executive Walk Rally ตามฐานต1าง ๆ  
ท่ีได�ออกแบบกิจกรรมให�สอดคล�องกับเนื้อหาเพ่ือให�เกิดบรรยากาศและสภาพแวดล�อมท่ีส1งผลให�เกิดการเรียนรู�
อย1างแท�จริง 

1.2 การทํางานเปSนทีม (Teamwork) (5 ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค- 
 เพ่ือให�ผู�เข�ารับการฝaกอบรมสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ-จริงได� มีความ

เข�าใจในบทบาทของสมาชิกในการทํางานเป?นทีม และสามารถพัฒนาการทํางานเป?นทีมได� 
ขอบเขต 
 - กิจกรรมเตรียมความพร�อม 
- กิจกรรม Reality Based เป?นการจัดการสถานการณ-เฉพาะหน�าตามโจทย-ท่ีได�รับ โดยแต1ละกลุ1ม

จะได�รับโจทย-สําหรับการทํากิจกรรมพร�อมกัน ภายใต�ทรัพยากรและเวลาท่ีจํากัด จะมีสถานการณ-เพ่ิมเติมเพ่ือ
เป?นโจทย-ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง มีกรรมการตัดสินและวิทยากรในการสังเกตพฤติกรรม สรุป insight 
และ I will จากกิจกรรม ในประเด็นการจัดการการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมส1วนบุคคล และการทํางานเป?นทีม 
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  วิธีการ 

 - กิจกรรม Reality Based 
- Workshop 
- การอภิปราย 
- 360 Degrees Leadership Feedback 
- การจัดทําแผนพัฒนาส1วนบุคคล 
- Blind Partner Feedback 

หมวดท่ี 2 การพัฒนาภาวะผู�นําและการบริหารการเปล่ียนแปลง (Leadership and change) (23.5 ชั่วโมง) 

  เพ่ือให�มีความรู� ความเข�าใจ และตระหนักถึงภาวะผู�นําและบทบาทหน�าท่ีของนักบริหาร 
ตระหนักถึงความสามารถของตนเอง สร�างวิสัยทัศน-/ต้ังเปuาหมายส1วนตัวได�และสร�างแรงจูงใจในการทํางาน  
มีความเข�าใจและตระหนักถึงความแตกต1างระหว1างบุคคลมีความรู�ความเข�าใจถึงการแก�ปYญหาและการตัดสินใจ
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

2.1 การนําตนเอง (Self leading) (9 ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค- 
 เพ่ือให�ผู�เข�ารับการฝaกอบรมสามารถวิเคราะห-ตนเองและเข�าใจสไตล-ของตนเองเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการบริหารงาน เข�าใจสไตล-ของผู�อ่ืนเพ่ือให�สามารถปฏิบัติงานร1วมกันได�อย1างมีประสิทธิภาพ 
ขอบเขต 
- รู�จักเรา : การวิเคราะห-ตนเอง 
- รู�จักเขา : เรียนรู�ความแตกต1างเพ่ือทํางานร1วมกัน 
- การต้ังเปuาหมายส1วนบุคคล 
- การกําหนดแนวทางสู1เปuาหมาย 

  วิธีการ 
 - กิจกรรม/Workshop/Action Learning 
- การอภิปราย 
- 360 องศา Leadership Feedback 
- การจัดทําแผนพัฒนาส1วนบุคคล 
- Blind Partner Feedback 

2.2 การบริหารการเปล่ียนแปลง (Change management) (9 ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค- 
 เพ่ือให�ผู�เข�ารับการฝaกอบรมมีความรู�ความเข�าใจ สามารถวิเคราะห-การปฏิบัติงานอย1างเป?น

ระบบ และสามารถวางแผนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล�องกับนโยบายและกลยุทธ-ได� 
ขอบเขต 
 - เรียนรู�การคิดเชิงระบบผ1านภาพยนตร- 
- การต้ังเปuาหมายในระดับตนเอง 
- การนํานโยบายและกลยุทธ-สู1การปฏิบัติ 
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  วิธีการ 

- กิจกรรม/Workshop/Action Learning 
- กรณีศึกษา/เรียนรู�ผ1านภาพยนตร- 
- การอภิปราย 
- 360 องศา Leadership Feedback 
- การจัดทําแผนพัฒนาส1วนบุคคล 
- Blind Partner Feedback 

2.3 การพัฒนาภาวะผู�นํายุคใหม� (2 ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค- 
เพ่ือพัฒนาองค-ความรู�และมุ1งเน�นการเสริมทักษะภาวะผู�นํา ซ่ึงเป?นปYจจัยพ้ืนฐานหลักของการ

สร�างงานให�มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และสร�างทีมงานให�เกิดข้ึน มีความรู�ความเข�าใจในระบบการบริหาร
จัดการอย1างมืออาชีพ และการพัฒนาความคิด เสริมสร�างมุมมองให�กว�าง ในเชิงลึก และรอบคอบ มีทักษะใน
การบริหารคน บทบาท / หน�าท่ี และทักษะในการบริหารงานของนักบริหารการพัฒนายุคใหม1 

ขอบเขต 
- เข�าใจคุณลักษณะของผู�นํา ด�วยตนเองและโดยกลุ1มกิจกรรม 
- เข�าใจหลักการบรรลุความสําเร็จของการบริหารจัดการอย1างเป?นระบบ มีทิศทางท่ีชัดเจน  
- แนวทางการแก�ไขปYญหาและการตัดสินใจอย1างมืออาชีพ 
- พัฒนาทักษะการคิดใหญ1 กิจกรรมเสริมสร�างพฤติกรรมอย1างผู�นําท่ีเหมาะสม 

  - ทักษะในการบริหารงานของผู�บังคับบัญชาในหน1วยงานแบบมุ1งผลสัมฤทธิ์ 
  วิธีการ 
  - บรรยาย ระดมความคิด กรณีตัวอย1าง 

2.4 บทบาทหน�าท่ีนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ� ระดับต�น (1.5 ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค- 
เพ่ือพัฒนาความพร�อมและศักยภาพของผู�บังคับบัญชายุคใหม1ในสภาวการณ-ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

เพ่ิมพูนสมรรถนะในการปรับปรุงพัฒนาตนเองอย1างต1อเนื่อง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ-
ระหว1างผู�เข�ารับการฝaกอบรมจากหน1วยงานต1าง ๆ 

ขอบเขต 
 - ความหมาย บทบาท และหน�าท่ี  
 - ทักษะของผู�บังคับบัญชา 
 - พ้ืนฐานของพฤติกรรมมนุษย- 
 - เครื่องมือทางการบริหารต1าง ๆ 

  วิธีการ 
 - บรรยาย อภิปราย ซักถามปYญหา 

2.5 การบริหารความหลากหลาย (2 ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค- 

  เพ่ือพัฒนาศักยภาพนการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยคํานึงถึงความแตกต1างของปYจเจกบุคคล 
และศักยภาพของบุคคลภายในองค-การ เพ่ือให�สามารถปฏิบัติงานร1วมกันให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส1งเสริม
ทักษะด�านผู�นํา 
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  ขอบเขต 
  - การบริหารโดยคํานึงถึงความหลากหลายของทีมงานในมิติต1างๆ 
  - มุมมองทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในภาคราชการ 
  - การบริหารงานบุคคลบนความหลากหลายของช1วงอายุ เพศ ระดับการศึกษา ฯลฯ 
  - การผสมผสานความหลากหลายเข�าสู1กระบวนการบริหารจัดการ 
  วิธีการ 
  - การบรรยาย อภิปราย กิจกรรมกลุ1ม ระดมสมอง ซักถามปYญหา กรณีตัวอย1าง 

หมวดท่ี 3 การบริหารเชิงกลยุทธ� (Strategic management) (12 ชั่วโมง) 

  เพ่ือให�มีความรู� ความเข�าใจ และตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการณ-ปYจจุบัน และ
สามารถตอบสนองต1อการเปลี่ยนแปลงนั้นได�อย1างมีประสิทธิภาพ มีความรู� ความเข�าใจ เทคนิควิธีการวางแผน
กลยุทธ- สามารถคิด วางแผน และตัดสินใจได�อย1างมีประสิทธิภาพ  

3.1 การคิดเชิงระบบและการวางแผนปฏิบัติงาน (Systems thinking & action plan) (7 ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค- 
 เพ่ือให�เข�ารับการฝaกอบรม มีความรู�ความเข�าใจและสามารถวิเคราะห-การปฏิบัติงานอย1างเป?น

ระบบ สามารถวางแผนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล�องกับนโยบายและกลยุทธ-ได� 
ขอบเขต 
 - เรียนรู�การคิดเชิงระบบผ1านภาพยนตร- 
- การต้ังเปuาหมายในระดับตนเอง 
- การนํานโยบายและกลยุทธ-สู1การปฏิบัติ 

  วิธีการ 
- กิจกรรม/Workshop/Action Learning 
- กรณีศึกษา/เรียนรู�ผ1านภาพยนตร- 
- การอภิปราย 
- 360 องศา Leadership Feedback 
- การจัดทําแผนพัฒนาส1วนบุคคล 

  - Blind Partner Feedback 

3.2 การวางแผนกลยุทธ�สําหรับนักบริหารระดับต�น (3 ชั่วโมง) 
  วัตถุประสงค- 
  เพ่ือให�ผู�เข�ารับการฝaกอบรมมีแนวความคิด หลักการและกระบวนการท่ีสําคัญในการ วางแผน
กลยุทธ-เป?นกระบวนการ วิเคราะห-สภาพแวดล�อม ธรรมชาติขององค-การ กําหนดจุดหมายและ จําแนก 
ประเมิน และเลือกแนวการปฏิบัติสําหรับองค-การ  

ขอบเขต 
- แนวการวิเคราะห-ในการวางแผนกลยุทธ- 
- กระบวนการท่ีสําคัญในการวางแผนกลยุทธ- 
- SWOT Analysis 
วิธีการ 
- การบรรยาย การระดมความคิด กรณีตัวอย1าง 
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3.3 การแก�ปWญหาและการตัดสินใจอย�างเปSนระบบและมีกลยุทธ� (2 ชั่วโมง) 
  วัตถุประสงค- 
  เพ่ือให�ผู�เข�ารับการฝaกอบรมอธิบายแนวความคิด หลักการ และเทคนิควิธีการแก�ปYญหาและ
ตัดสินใจได�อย1างถูกต�อง และสามารถนําไปปรับใช�ในการปฏิบัติงานได�อย1างมีประสิทธิภาพ 

 ขอบเขต 
 - นักบริหารกับการแก�ไขปYญหาและตัดสินใจ 
 - ประเภทของปYญหา กระบวนการวิเคราะห-ปYญหาและตัดสินใจ คุณภาพของการตัดสินใจ 
 วิธีการ 
 - การบรรยาย การระดมความคิด กรณีตัวอย1าง 

หมวดท่ี 4 นวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation and Technology) (5 ชั่วโมง) 

  เพ่ือให�ผู�เข�ารับการฝaกอบรมมีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับนวัตกรรม รูปแบบและทักษะการคิด
เพ่ือพัฒนานวัตกรรม สามารถบริหารจัดการระบบสารสนเทศหรือข�อมูลข1าวสารเพ่ือการตัดสินใจ มีความเข�าใจ
ในระบบข�อมูลเพ่ือการบริหารและการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช�ในการบริหารงานพัฒนาการเกษตร 

4.1 การพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative thinking) (2 ชั่วโมง) 
  วัตถุประสงค- 
  เพ่ือให�ผู�เข�ารับการฝaกอบรมมีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับนวัตกรรม รูปแบบการคิดเพ่ือพัฒนา
นวัตกรรม และฝaกปฏิบัติเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม 
  ขอบเขต 
  - แนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรม และการพัฒนานวัตกรรม 
  - ทักษะการคิดเพ่ือการพัฒนานวัตกรรม 
  วิธีการ 

- การบรรยาย/อภิปราย 
 - กิจกรรม/workshop/Action Learning 
- กรณีศึกษา 

  - กิจกรรมกลุ1ม/ระดมสมอง  
  - ซักถามปYญหา  

4.2 นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร (3 ชั่วโมง) 
  วัตถุประสงค- 
  เพ่ือให�ผู�เข�ารับการฝaกอบรมสามารถบริหารจัดการระบบสารสนเทศหรือข�อมูลข1าวสารท่ี
จําเป?นสําหรับนักบริหารระดับต�น เพ่ือการตัดสินใจ มีความเข�าใจในระบบข�อมูลเพ่ือการบริหารและการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช�ในการบริหารงานพัฒนาการเกษตร 
  ขอบเขต 
  - หลักการและแนวความคิดเก่ียวกับระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
  - กระบวนการบริการสารสนเทศทางการเกษตร 
  - บทบาทของนักบริหารต1อระบบสารสนเทศ 
  - ดิจิตอลเทคโนโลยีสําหรับระบบสารสนเทศทางการเกษตร 
  - นวัตกรรมทางการเกษตร 
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  วิธีการ 
  - การบรรยาย อภิปราย กิจกรรมกลุ1ม ระดมสมอง ซักถามปYญหา กรณีตัวอย1าง 

หมวดท่ี 5 การพัฒนาสมรรถนะ (Competencies development) (16.5 ชั่วโมง) 

  เพ่ือให�ผู�เข�ารับการฝaกอบรมได�พัฒนาองค-ความรู�และสมรรถนะท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน และการบริหารงานอย1างมีประสิทธิภาพ 

5.1 จริยธรรมในการทํางานและการบริหารคน (3 ชั่วโมง) 
  วัตถุประสงค- 

เพ่ือให�ผู�เข�ารับการฝaกอบรมมีความตระหนักรู�และมีทัศนคติท่ีดี ปฏิบัติตนเป?นข�าราชการ 
ยุคใหม1ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มุ1งม่ันปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความสุจริต ยุติธรรม มีจิตสํานึกท่ีถูกต�อง  เข�าใจ
จริยธรรม วัฒนธรรมและค1านิยมท่ีพึงประสงค-ในการทํางานของข�าราชการ 

 ขอบเขต 
- คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับการปฏิบัติราชการยุคใหม1 
- คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับการบริหารจัดการ 
- แนวทางในการนําหลักคุณธรรมและจริยธรรมไปปรับใช�ในการปฏิบัติงาน 

  วิธีการ 
  - บรรยาย ระดมความคิด กรณีตัวอย1าง 

5.2 จิตอาสา ( 3 ช่ัวโมง ) 
 วัตถุประสงค-  

เพ่ือให�ผู�เข�ารับการฝaกอบรมมีความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับโครงการจิตอาสา มีทัศนคติในการ
สร�างคนให�มีจิตสํานึกในการรักษาระเบียบวินัย โดยเริ่มจากจุดเล็กไปจุดใหญ1 คือเริ่มจากตัวเอง ครอบครัว 
สังคมและประเทศชาติ รวมถึงสร�างความตระหนักในการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนเป?นสําคัญ  

ขอบเขต  
- ความเป?นมาและประเภทของจิตอาสา 
- พระราโชบาย สืบสาน รักษา ต1อยอด 
- การปฏิบัติงานเพ่ือประชาชน สังคม และประเทศชาติ 
วิธีการ  
บรรยาย อภิปราย และกรณีศึกษา 

5.3 ระเบียบงานพัสดุสําหรับนักบริหารระดับต�น (3 ชั่วโมง) 
  วัตถุประสงค- 
  เพ่ือให�ผู�เข�ารับการฝaกอบรม มีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับกฎ ระเบียบ ประเภท และ
ระบบงานพัสดุ แนวปฏzบัติด�านการจัดซ้ือจัดจ�างและการพัสดุสําหรับนักบริหารระดับต�น เพ่ือการควบคุม 
เร1งรัด และตรวจสอบงานพัสดุได�อย1างถูกต�อง  
  ขอบเขต 
  - ระเบียบงานพัสดุท่ีสําคัญท่ีควรทราบ 
  - การจัดซ้ือจัดจ�าง การจ�างท่ีปรึกษา การจ�างออกแบบและควบคุมงาน การเปลี่ยน การเช1า  
การควบคุม การจําหน1าย 
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- ข�อควรระวังในการดําเนินการด�านการจัดซ้ือจัดจ�างและการพัสดุ 
วิธีการ 
 -  การบรรยาย อภิปราย กิจกรรมกลุ1ม ระดมสมอง ซักถามปYญหา 

5.4 การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานสู�ความเปSนเลิศ (2 ชั่วโมง) 
  วัตถุประสงค- 
  เพ่ือให�ผู�เข�ารับการฝaกอบรม มีความรู� ความเข�าใจในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน และ
สามารถนําไปใช�ในการทํางานได�อย1างมีประสิทธิภาพ 
  ขอบเขต 
  - แนวคิดในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน 
  - กระบวนการพัฒนาการปฏิบัติงานอย1างมีประสิทธิภาพ 
  - เทคนิค วิธิการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  - การประยุกต-ใช� Lean Six Sigma ในการปฏิบัติงาน 

 วิธีการ 
 - การบรรยาย อภิปราย กิจกรรมกลุ1ม ระดมสมอง ซักถามปYญหา กรณีตัวอย1าง 

5.5 เทคนิคการพูดในท่ีชุมชนและการนําเสนอ (2 ชั่วโมง) 
 วัตถุประสงค- 
 เพ่ือให�ผู�เข�ารับการฝaกอบรมสามารถเรียนรู�เทคนิคการนําเสนอ สิ่งสําคัญในการนําเสนอ และ

การสื่อสารด�วยคําพูดท่ีถูกต�อง ทักษะการเป{ดการนําเสนอ หลักการใช�ภาษาท1าทาง หลักการถาม-ตอบ การป{ด
การนําเสนอ รูปแบบวิธีการนําเสนอและการใช�สื่อการนําเสนอ และสามารถนําไปประยุกต-ปรับใช�ในการทํางาน
ได�อย1างเหมาะสม 

 ขอบเขต 
 - หลักการและเทคนิคการพูดและการนําเสนอ  
- การสื่อความหมายด�วยการพูด 
 - เทคนิคการพูดและการนําเสนอท่ีมีประสิทธิภาพ 
 - ฝaกปฏิบัติการพูดและการนําเสนอ 
 วิธีการ 
- การบรรยาย อภิปราย กรณีตัวอย1าง ฝaกปฏิบัติ 

5.6 การเสริมสร�างภาพลักษณ�และบุคลิกภาพสําหรับนักบริหาร (2 ชั่วโมง) 
  วัตถุประสงค- 
  - เพ่ือให�ผู�เข�ารับการฝaกอบรม สามารถอธิบายถึงหลักการ ประโยชน-และความจําเป?นของการ
พัฒนาบุคลิกภาพและความเชื่อม่ัน ตลอดจนระบุถึงบุคลิกภาพท่ีดีและการแสดงออกในสังคมได�อย1างถูกต�อง 
  - เพ่ือให�ผู�เข�ารับการฝaกอบรม อธิบายความหมายและความสําคัญของการประชาสัมพันธ-กับ
การบริหารงานในยุคปYจจุบัน รวมท้ังระบุถึงบทบาทของผู�บริหารกับการประชาสัมพันธ- และวิธีการสร�าง
ภาพลักษณ-ขององค-การ 
  ขอบเขต 

 - หลักการและประโยชน-ของการพัฒนาบุคลิกภาพ 
 - ความจําเป?นของการพัฒนาบุคลิกภาพและความเชื่อม่ัน 
 - บุคลิกภาพท่ัวไปและบุคลิกภาพท่ีดี 
 - การแต1งกายเพ่ือส1งเสริมบุคลิกภาพ และการแสดงออกในสังคม 
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- ความหมายเก่ียวกับการประชาสัมพันธ-  
- ความสําคัญของการประชาสัมพันธ-กับการบริหารงานในยุคปYจจุบัน 
- บทบาทของผู�บริหารกับการประชาสัมพันธ- 
- วิธีการสร�างภาพลักษณ-องค-กร 
 วิธีการ 
 - บรรยาย อภิปราย กรณีศึกษา ฝaกปฏิบัติ ซักถามปYญหา 

5.7 ระบบเกษตรพันธสัญญา : สาระสําคัญและแนวทางปฏิบัติ (1.5 ชั่วโมง) 
  วัตถุประสงค- 
  - เพ่ือให�ผู�เข�ารับการฝaกอบรมมีความรู� ความเข�าใจในระบบเกษตรพันธสัญญาและตระหนักถึง
บทบาทหน�าท่ีของนักบริหารในการขับเคลื่อนระบบเกษตรพันธสัญญา 
   ขอบเขต 

 - ความหมายของเกษตรพันธสัญญา 
 - สาระสําคัญพระราชบัญญัติส1งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560 
- กลไกการดําเนินงานพระราชบัญญัติส1งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560 
- ประโยชน-ท่ีได�รับจากพระราชบัญญัติส1งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560 
- ความร1วมมือของผู�ประกอบธุรกิจทางการเกษตร เกษตรกร และภาครัฐ ในการทําเกษตร

พันธสัญญา 
- บทบาทหน�าท่ีของนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ- ในการขับเคลื่อนเกษตรพันธสัญญา 
 วิธีการ 

  - บรรยาย อภิปราย กรณีศึกษา ฝaกปฏิบัติ ซักถามปYญหา 

5.8 การพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม และความเปSนไทย (6 ชั่วโมง) 
  วัตถุประสงค- 
  - เพ่ือให�ผู�เข�ารับการฝaกอบรมได�เรียนรู�และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และความภาคภูมิใจใน
ความเป?นไทย นําความดีงามเข�าไปสู1วิถีชีวิต สามารถปฏิบัติจริงเป?นรูปธรรม รวมถึงมีค1านิยม ความเชื่อ และทิศ
ทางการดํารงชีวิตท่ีถูกต�อง   
   ขอบเขต 

 - ความสําคัญของคุณธรรมจริยธรรม 
- ค1านิยมไทย และความภาคภูมิใจในความเป?นไทย 
- กิจกรรมส1งเสริมคุณค1าและการเรียนรู�ฝaกฝนวิถีไทย 
 วิธีการ 

  - บรรยาย และฝaกปฏิบัติ  
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 


