
หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง : หลักสูตรฝึกอบรม นักบริหารระดับสูง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หลักการและเหตุผล 
 

  ตามที่รัฐบาลได้มีการก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เพ่ือเป็น
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะ 20 ปีข้างหน้า และแปลงยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนงาน/
โครงการและใช้ในการจัดท านโยบายและการจัดสรรงบประมาณด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และทั้ง 2 แผนดังกล่าวข้างต้น ได้กล่าวถึงการบริหารจัดการภาครัฐซึ่ง
หมายถึงว่าในการพัฒนาประเทศให้ความส าคัญกับการพัฒนาองค์กรและบุคลากรเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง และสร้างความสุขของคนไทยเสมอภาคและ
เป็นธรรม รวมถึงได้มีการก าหนดเปาาหมายของประเทศที่จะพัฒนาประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ซึ่งเน้น
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักต่อเปาาหมายการสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ภาคเกษตรของประเทศ มีแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ที่สอดคล้องกับทิศทางขอ ง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงมียุทธศาสตร์ที่มีเปาาหมายชัดเจนในการสร้างความมั่นคงภาค
เกษตรและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเกษตรกร จึงเป็นหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะพัฒนา
ผู้น าและผู้บริหารให้มีขีดความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงานระดับสูงเทียบเท่าสากล มีภาวะความเป็น
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในหน่วยงานได้อย่างจริงจัง เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการ
บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมถึงการบริหาร
จัดการความเสี่ยง ลดความขัดแย้งในองค์กร มีแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ในการบริหาร สามารถสร้างนวัตกรรม 
และน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร โดยมีเปาาหมายเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและส่งมอบคุณค่า
ให้กับเกษตรกรอยู่ดีมีสุขเป็นส าคัญ เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้ดีขึ้น 

  ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้ อมในการก้าวขึ้นไปสู่การเป็นผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ 
เป็นนักบริหารที่มีภาวะผู้น า มีคุณธรรมจริยธรรม มีสมรรถนะทางการบริหารจัดการที่ดี ทั้งในการบริหาร  
เชิงยุทธศาสตร์และเชิงบูรณาการในระดับพื้นท่ี สามารถขับเคลื่อนการแก้ปัญหาและการพัฒนาพ้ืนที่ ตลอดจน
สามารถขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลสู่การปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิ์ผล เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและ
เกษตรกรอย่างยั่งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสถาบันเกษตราธิการ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ จึงได้จัดท าหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นี้ขึ้น  

ปรัชญาและแนวคิด 
 

ปรัชญา 
เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนานักบริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้มี

ภาวะผู้น าในการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการคุณภาพงาน
และคุณภาพชีวิต สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของบทบาทหน้าที่การงานและชีวิต ซึ่ ง
น าไปสู่การได้รับการยอมรับ ความเชื่อมั่นและความศรัทธาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน พัฒนาทักษะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คุณธรรมจริยธรรม ความรอบรู้ เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงโดยจะต้องมีสมรรถนะ
ทางการบริหารในการครองตน ครองคน ครองงาน รวมทั้งการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ตลอดจนการ
คิดวิเคราะห์ในการสร้างสรรค์งานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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แนวคิด 
1. เป็นหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการท าหน้าที่การบริหารจัดการและบทบาท

ภาวะผู้น าที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันในมิติต่าง ๆ  
2. ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้พัฒนาตนเอง และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้อ่ืนด้วย

กระบวนการกลุ่ม  
3. จัดรูปแบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น สามารถตอบสนองรูปแบบความต้องการและความจ าเป็น

เฉพาะตน ในการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการและภาวะผู้น า  
4. พัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีภาวะผู้น าและความสามารถในการบริหารจัดการที่

เหมาะสม ทันสมัย โดยเน้นทั้งสมรรถนะที่เป็นสากลและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับบริบทราชการไทย 
5. เป็นหลักสูตรที่สามารถก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างครบถ้วนสมดุลในทุกมิติ  ได้แก่ การ

เรียนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ การเรียนรู้เพ่ือการปฏิบัติตามรูปแบบภาวะผู้น าและการบริหารจัดการของตนใน
สถานการณ์ต่าง ๆ การเรียนรู้เพ่ือคุณภาพชีวิตในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และการเรียนรู้เพ่ือการอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลายของบุคคลและสังคม เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนาทั้ง
ในด้านความรู้ การปฏิบัติ การมีคุณภาพชีวิตและการท างานที่ดีในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและสามารถ
แสดงภาวะผู้น าและความสามารถในการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสมในสภาพสังคมที่มีความแตกต่าง
หลากหลาย 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

  ๑. เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการหรือเทียบเท่าในการเข้าสู่
ต าแหน่งประเภทบริหารเพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับความ
เชื่อถือไว้วางใจ เชื่อมั่น ศรัทธา จากผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้อ่ืน ตามบทบาทหน้าที่ทางการบริหารและการมี
ภาวะผู้น าในด้าน 

- การบริหารตน และการบริหารคน 
- การบริหารเปาาหมายทิศทาง และการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
- การบริหารผลลัพธ์ และการบริหารทรัพยากรที่มุ่งสู่ผลลัพธ์ 
- การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบายด้านการเกษตรสู่ความส าเร็จ 

  ๒. เพ่ือพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ตระหนักถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมที่บ่งชี้ถึง
ความสามารถทางการบริหารและการมีภาวะผู้น าในการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือชีวิตและการท างาน
ในบริบทสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง โดยก าหนดจุดเน้นของการพัฒนาในเรื่องของการตัดสินใจ การสื่อสาร  
การประสานงาน ประสานสัมพันธ์ การปรับตัวและความยืดหยุ่น จิตมุ่งบริการ และการบริหารทรัพยากร 
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
 

1. ข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนที่
ปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับประเภทอ านวยการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเคยด ารงต าแหน่งข้างต้นรวมกันแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี นับถึงวันเปิดการฝึกอบรม หรือ 

2. จะต้องไม่เป็นผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณที่เข้ารับการฝึกอบรม และ 
3. เป็นผู้ที่ส่วนราชการต้นสังกัดคัดเลือกและเสนอชื่อให้เข้ารับการฝึกอบรม 

ทั้งนี้สามารถรับบุคลากรภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ไม่เกินร้อยละ 15 



3 

 
วิธีการอบรม 

1. การบรรยาย/อภิปราย/การเสวนา/แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เป็นการอบรมโดยวิธีการบรรยาย/
อภิปราย/แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของวิชาตามหมวดที่
ก าหนดและเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์

2. การจัดสัมมนา/การวิเคราะห์กรณีศึกษา เป็นการจัดสัมมนาและการน ากรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  มา
น าเสนอเพ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้ทราบสาเหตุ แนวทางแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะ เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้รับ
ทราบและน าแนวคิด ประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ หรือเป็นการสัมมนาที่ก าหนดให้ผู้
เข้ารับการอบรมเสนอความเห็นในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรและสหกรณ์ โดยให้กล่าวถึง
สภาพปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข และให้ผู้เข้ารับการอบรมผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นประธานและ
เลขานุการร่วมกันเสนอความคิดเห็น โดยแบ่งเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม 

3. การศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือเ พ่ิมพูนความรู้  ความเข้าใจ 
ประสบการณ์ด้านการเกษตรและสหกรณ์และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม หรือผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ทั้งนี้อาจมีการบรรยาย
สรุป โดยวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ การลงพื้นที่เพ่ือศึกษา วิเคราะห์หาข้อเท็จจริง สังเคราะห์ข้อมูลที่
ได้จากการศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 

3.1 การศึกษาดูงานในส่วนกลาง เป็นการศึกษาดูงานในเขตกรุงเทพมหานคร 
ปริมณฑลหรือจังหวัดใกล้เคียงที่สามารถเดินทางไป-กลับ ภายในวันเดียวได้ จ านวน 1 ครั้ง 

3.2 การศึกษาดูงานในต่างประเทศ เป็นการศึกษาดูงานในประเทศท่ีเหมาะสม และ
เป็นประโยชน์ต่อด้านการเกษตรและสหกรณ์ 

3.3 กิจกรรมการวิเคราะห์ชุมชน (Social Lab) เป็นกิจกรรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) กับทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ เพ่ือแสวงหาแนวทางการ
พัฒนาภาคเกษตรการเกษตรเชิงพ้ืนที่ (Area-Based Approach) ให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด  
  ทั้งนี้ ได้ก าหนดสัดส่วนระยะเวลาเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
  ร้อยละ 30 เป็นการเรียนรู้จากการรับฟังบรรยาย การอภิปราย การเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ร้อยละ 70 เป็นการเรียนรู้จากการศึกษาด้วยตนเองผ่านสื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้
กระบวนการสอนแนะ การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง การเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม 
การเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงาน จากกรณีศึกษา จากการศึกษาดูงานนอกสถานที่ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ (อาเซียนหรือบวกสาม ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่นและเกาหลี) จากการท า
กิจกรรมวิเคราะห์ชุมชน (Social Lab) และการน าความรู้ที่ได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม  
 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรม 
 

1. การวัดผลด้านวิชาการ ร้อยละ 80 ของคะแนนทั้งหมด ดังนี้ 
   1) การสอบประมวลความรู้ในภาพรวม โดยการสร้างแบบทดสอบจากเนื้อหาวิชาที่อบรม 

ทดสอบผู้เข้าอบรมก่อนเรียน (Pre-test) และ หลังเรียน (Post-test) โดยมีเกณฑ์การผ่านการทดสอบคิดเป็น
ร้อยละ 80 วิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนและทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยด้วยสถิติ t-test ที่
ระดับความเชื่อมั่น 0.05 และการประเมินภาวะผู้น าจากแบบทดสอบ เป็นแบบทดสอบที่สร้างขึ้นตามหลัก
วิชาการ โดยผู้เชี่ยวชาญภายนอกหน่วยงาน (น้ าหนักร้อยละ 30) 
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   2) การประเมินผลงานเชิงประจักษ์ ประกอบด้วย การจัดท ารายงานส่วนบุคคล 
(Individual Study) (น้ าหนักร้อยละ 20) การจัดท ารายงานกลุ่ม (Group Project) (น้ าหนักร้อยละ 15) 
การศึกษาวิเคราะห์ชุมชน (Social Lab) (น้ าหนักร้อยละ 15) และรายงานผลการศึกษาดูงานทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาผ่าน / และไม่ผ่าน  

2. การประเมินผลด้านพฤติกรรม ร้อยละ 20 ของคะแนนทั้งหมด  
    1) การประเมินโดยคณะอาจารย์/วิทยากร ร้อยละ 10 
    2) การประเมินโดยเพื่อนร่วมรุ่น ร้อยละ 10 
โดยใช้แบบประเมิน ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนจากพฤติกรรม โดยพิจารณาจากพฤติกรรม

ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เช่น การมีส่วนร่วมในกิจกรรม ความตั้งใจระหว่างการอบรม การแสดงภาวะผู้น า 
การควบคุมอารมณ์ การมีจิตบริการ เป็นต้น  

เกณฑ์การผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรม ได้แก่ หลักเกณฑ์การให้คะแนน
เป็นไปตามที่ผู้อ านวยการโครงการก าหนด โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีคะแนนประเมินระดับ “ผ่าน”  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของคะแนนการวัดผลด้านวิชาการและการประเมินผลด้านพฤติกรรมรวมกัน 

3. การประเมินผลความส าเร็จของโครงการ และการติดตามผลการด าเนินการหลังฝึกอบรม 
(Follow up) ของนักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

4. ประเมินหลักสูตร โดยจัดหาสถาบันการศึกษาที่มีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านการ
ประเมิน มีความเป็นกลาง เพ่ือให้การประเมินถูกต้องตามหลักวิชาการและมีความเป็นธรรมอย่างแท้จริง และ
สรุปเป็นรายงานผลการด าเนินงานและการประเมินผลโครงการหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์
 
สถานที่ด าเนินการ 
 

1. ช่วงการปฐมนิเทศ ระหว่างวันที่ 18 – 21 ธันวาคม ๒๕๖0 ณ โรงแรมชลพฤกษ์  
รีสอร์ท จังหวัดนครนายก 

2. ช่วงการฝึกอบรมในชั้นเรียน ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม ๒๕๖๐–16 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถ.วิภาวิดีรังสิต กรุงเทพฯ 

3. ช่วงศึกษาดูงานในต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ประเทศ
ญี่ปุ่น 

4. ช่วงศึกษาดูงานในส่วนกลาง ในวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
 

1. ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้ผ่านการอบรมจะเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณธรรม 
จริยธรรมในการบริหารองค์การอย่างโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ องค์การและสังคม มีความพร้อมใน
การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีภาวะผู้น าที่ท าให้เกิดการยอมรับ เชื่อมั่ นและความศรัทธา 
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน 
  2. ส าหรับหน่วยงาน ผู้ผ่านการอบรมจะมีขีดความสามารถในการผลักดันและขับเคลื่อน
นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ ให้ประสบความส าเร็จทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

3. ส าหรับประเทศชาติและประชาชน ประชาชนจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพ ทันสมัย 
การบริหารราชการมีประสิทธิภาพและรวดเร็วบนพื้นฐานของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
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งบประมาณด าเนินการ 
 

  เบิกจ่ายจากงบประมาณประจ าปี หมวดงบด าเนินงานและงบรายจ่ายอ่ืน ของสถาบัน 
เกษตราธิการ และจากส่วนราชการต้นสังกัด  
 
เนื้อหาหลักสูตรและระยะเวลาการศึกษา 
 

  ลักษณะของเนื้อหาหลักสูตร 
หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง : หลักสูตรฝึกอบรม  

นักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาในการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นของ
นักบริหารระดับสูง โดยใช้วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเหมาะสมกับผู้เข้ารับการอบรม ก่อให้เกิดการเรียนรู้
ได้อย่างครบถ้วนสมดุลในทุกมิติ ได้แก่ การเรียนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ การเรียนรู้เพ่ือการปฏิบัติตามรูปแบบ
ภาวะผู้น าและการบริหารจัดการของตนในสถานการณ์ต่างๆ การเรียนรู้เพ่ือคุณภาพชีวิตในสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง และการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลายของบุคคลและสังคม 
และมีความสอดคล้องกับบริบทของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งออกเป็น 4 ช่วง ดังนี้ 
  ช่วงที่ 1 การปฐมนิเทศ ประกอบด้วยกิจกรรมการชี้แจงรายละเอียดหลักสูตร วิธีการ
ฝึกอบรม กิจกรรมการประเมินสมรรถนะ ทักษะ บุคลิกภาพ ความรู้ ความจ าเป็นและความคาดหวังของผู้เข้า
รับการฝึกอบรม กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลและแผนการจัดท ารายงานการศึกษาส่วนบุคคล 
กิจกรรมการวางแผนการศึกษากลุ่ม การเสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ตลอดจนการสร้างสุนทรียภาพ
ในชีวิต มุ่งเน้นเสริมสร้างทักษะการท างานเป็นทีม การอยู่ร่วมกัน และ การเสริมสร้างความสัมพันธ์และรู้จัก
กันของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม ซึ่งถือเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งต่อสัมฤทธิ์ผลของการ
ฝึกอบรม 
  ช่วงที่ 2 เป็นการฝึกอบรมในชั้นเรียน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของนักบริหาร เพ่ือยกระดับความรู้
และความเข้าใจ สามารถน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักบริการได้ศึกษา
พัฒนาความรู้ ทักษะ ทัศนคติ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การพูดและการแสดงออกที่เหมาะสมตลอดเวลาของ
การฝึกอบรม โดยมีขอบเขตเนื้อหาแบ่งออกเป็น 5 หมวดวิชา  
  ช่วงที่ 3 การเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหารเชิงประจักษ์ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ 
และเพ่ิมประสบการณ์ตรง มีความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของนานาประเทศได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีความ
เข้าใจในบริบทของภูมิสังคมที่แตกต่าง เพ่ือให้นักบริหารสามารถน าประสบการณ์จากการศึกษาดูงานไปปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานของตนเองได้อย่างเหมาะสม ประกอบด้วย การศึกษาดูงานนอกสถานที่ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และการวิเคราะห์ชุมชน (Social Lab) 
  การศึกษาดูงานนอกสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ : เป็นการศึกษา วิเคราะห์และ
เปรียบเทียบการบริหารจัดการองค์กรทั้งภาคเอกชนและภาครัฐที่ดีเลิศ (Best Practices) ในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น การบริหาร การพัฒนาการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
การแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรและสหกรณ์ ความส าเร็จในการน านโยบายสู่การปฏิบัติขององค์กรภาครัฐและ
เอกชน การศึกษาดูงานถือเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
  การวิเคราะห์ชุมชน (Social Lab) : เป็นกิจกรรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน (Participatory Action Research: PAR) ทั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมที่นักบริหารระดับสูงจะได้น าองค์ความรู้
ด้านการวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การแปรรูปอาหาร การออมทรัพย์  
การอนุรักษ์ดินและน้ า การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในชุมชน การแก้ไขปัญหาขยะและน้ าเสีย การส่งเสริม
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วัฒนธรรมประเพณีการท่องเที่ยว การรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนาธุรกิจชุมชน ฯลฯ มาประยุกต์ใช้หรือต่อยอดจาก
ฐานความรู้เดิมของชุมชนที่มีอยู่ โดยเน้นหลักการประยุกต์งานวิจัยแบบมีส่วนร่วมตามความต้องการที่แท้จริง
ของชุมชน และเปิดโอกาสให้นักบริหารระดับสูงได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนเพ่ือการ
เรียนรู้ ได้สัมผัสวิธีชีวิตชนบท แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกร ผู้น าชุมชน และผู้บริหารองค์กรท้องถิ่นใน เรื่อง
การพัฒนาชนบทและชุมชนการเกษตรแบบบูรณาการ 
  ช่วงที่ 4 ปัจฉิมนิเทศ การสรุปสาระการเรียนรู้ (Learning Reflection) การแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมและวิทยากร การน าเสนอแนวทางในการพัฒนา 
การประเมินผลการเรียนรู้และการพัฒนา และการสรุปภาพรวมของการฝึกอบรม  
 

หลักสูตรและหัวข้อวิชา 
หมวดวิชาที่ 1 ภาวะผู้น าด้านการเกษตรและสหกรณ์และการบริหารราชการกับบริบทการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 (24 ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้นักบริหารระดับสูง เห็นความส าคัญ และเข้าใจในเรื่องภาวะผู้น าและบทบาทหน้าที่
ของนักบริหารในการบริหารราชการ โดยสามารถประยุกต์ ใช้ความรู้ ทักษะ และภาวะผู้น าดังกล่าวให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเกษตรและสหกรณไ์ด้อย่างเหมาะสม 
 
หมวดวิชาที่ 2 บทบาทหน้าที่ของนักบริหารระดับสูง ด้านการบริหารทิศทาง และการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง (24 ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้นักบริหารระดับสูงพัฒนาทักษะ สมรรถนะ ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ การก าหนด 
ทิศทางการบริหารราชการ การสร้างธรรมาภิบาล การสร้างการเปลี่ยนแปลง การสร้างการมีส่วนร่วมในการ
เปลี่ยนแปลง การบริหารจัดการและประเมินผลการเปลี่ยนแปลง ในการก าหนดนโยบายสาธารณะและการ
จัดบริการสาธารณะ ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพ่ือสนองตอบความต้องการของสังคมและการ
พัฒนาประเทศท้ังระยะสั้นและระยะยาว  
 
หมวดวิชาที่ 3 บทบาทหน้าที่ของนักบริหารระดับสูง ด้านการบริหารผลงานกับการบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรและเทคโนโลยี (30 ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้นักบริหารระดับสูงได้พัฒนาภาวะผู้น าและความสามารถในการบริหารราชการ ด้านการ
จัดสรรและบริหารทรัพยากร วิทยาการ และเทคโนโลยี เพ่ือการขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุสัมฤทธิ์อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเน้นในเรื่องการบริหารจัดการทางการเงิน การบริหารจัดการทางสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร การจัดการทรัพยากรทางกายภาพและวิทยาการ การบริหารจัดการข้อมูล ข่าวสาร 
ความรู้ การบริหารแผนงานและโครงการ การสื่อสารแผนงานและโครงการ และการบริหารผลงาน คุณภาพและ
บริการ  
 
หมวดวิชาที่ 4 บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารตนและการบริหารคน (24 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้นักบริหารระดับสูงได้พัฒนาความสามารถในการการบริหารตน และมีภาวะผู้น าใน
การท างานกับผู้อ่ืนได้อย่างสมดุล  
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หมวดวิชาที่ 5 บทบาท หน้าที่ของนักบริหารระดับสูง ด้านการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ (39 ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้นักบริหารระดับสูงได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจในนโยบายยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
การมองภาพองค์รวมและสภาพแวดล้อมในภาคการเกษตร ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก โดยการเรียนรู้
จากประสบการณ์และการปฏิบัติจริงมาปรับใช้ เพ่ือแก้ปัญหาและขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ
กระทรวงได้อย่างเป็นรูปธรรม  

  รายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study : IS)  
  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้นักบริหารระดับสูงได้ศึกษาค้นคว้า ก าหนดประเด็นปัญหา ตั้งสมมติฐาน ค้นคว้า 
แสวงหาความรู้และฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้  
  2. เพ่ือให้นักบริหารระดับสูงน าความรู้ที่ได้รับ มาพัฒนาวิธีการ การถ่ายทอด สื่อสาร
ความหมาย แนวคิด ข้อมูลและองค์ความรู้ ด้วยวิธีการน าเสนอที่เหมาะสมหลากหลายรูปแบบ และ  
มีประสิทธิภาพ  
  3. เพ่ือให้นักบริหารระดับสูงน าความรู้ไปประยุกต์องค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ หรือน าไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม  
  กรอบแนวคิดการท ารายงานการศึกษาส่วนบุคคล 
  1. แนวคิดและหลักการ 
  สิ่งส าคัญท่ีสุดในการศึกษาส่วนบุคคล การก าหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า โดยต้อง
ลดอุปสรรคในการศึกษาค้นคว้าให้มากที่สุดด้วยการปฏิบัติด้วยความละเอียด รอบคอบ เรื่องที่นักบริหาร
ระดับสูงค้นคว้าสนใจ ควรสอดคล้องกับความสนใจอย่างแท้จริง โดยต้องท าความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาค้นคว้า
ให้เป็นอย่างดี มีการควบคุมค่าใช้จ่าย ก าหนดราคาค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ให้ชัดเจน และแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าเพียงพอต่อความต้องการของการศึกษาค้นคว้า 
  2. ประเด็นการศึกษาส่วนบุคคล 
  3. เครื่องมือในการจัดท ารายงานการศึกษาส่วนบุคคล 
   3.1 ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)  
   3.2 แผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) 
  4. ผลผลิตจากการท ารายงานรายบุคคล คือ 
   4.1 เล่มรายงานการศึกษาส่วนบุคคล 
   4.2 ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนและขยายผลนโยบาย 
   4.3 ข้อเสนอในการพัฒนาตนเอง 
 

  รายงานการศึกษาแบบกลุ่ม (Group Project : GP)  
  วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือให้นักบริหารระดับสูงได้น าความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลายของแต่ละบุคคล
มาร่วมกันคิดวิเคราะห์ หาแนวทางแก้ไขปัญหา ซึ่งจะก่อให้เกิดการบูรณาการความรู้ และทรัพยากรระหว่าง
หน่วยงานในอนาคต 
  2. เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรม ที่ต้องการให้เกิดเครือข่ายการ
ท างานของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในทุกสังกัดหน่วยงาน นอกจากนี้การศึกษาแบบกลุ่มนี้จะ
ช่วยสร้างความคุ้นเคย พัฒนาการท างานเป็นทีม 
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  กรอบแนวคิดการท ารายงานการศึกษาแบบกลุ่ม 
  1. แนวคิดและหลักการ 
  -  วิเคราะห์ประเด็นนโยบายที่ส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
  - ทั้งนี้เปิดโอกาสให้นักบริหารระดับสูง ได้น าความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลายของแต่
ละบุคคลมาร่วมกันคิดวิเคราะห์ หาแนวทางแก้ไขปัญหาในแต่ละช่วงของสายการผลิต ซึ่งจะก่อให้เกิดการ  
บูรณาการความรู้และทรัพยากรระหว่างหน่วยงานในอนาคต 
  2. ประเด็นการศึกษาแบบกลุ่ม Best Case Analysis 
  3. เครือ่งมือในการจัดท ารายงานการศึกษาแบบกลุ่ม 
   3.1 ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)  
   3.2 แผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) 
  4. ผลผลิตจากการท ารายงานกลุ่ม คือ 
   4.1 เล่มรายงานการศึกษาแบบกลุ่ม 
   4.2 ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนและขยายผลนโยบาย 
 
หลักเกณฑ์การส าเร็จการฝึกอบรม 

 

(1) ระยะการฝึกอบรม 
ช่วงที่ 1 : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้ารับการฝึกอบรมครบ 100% หากเข้ารับการอบรม

ในส่วนนี้ไม่ครบ 100% จะไม่สามารถเข้ารับการอบรมในช่วงอ่ืน ๆ ได้ 
ช่วงที่ 2 - 4 : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 80%  

 

(2) ผลงานการศึกษา 
รายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study : IS) เป็นการศึกษาวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับ

การพัฒนาศักยภาพองค์กร แนวคิด การบริหารจัดการและบูรณาการของนโยบายระดับองค์การ หรือการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยอาศัยประสบการณ์ในการท างาน ความรู้ที่ได้รับจากการ
อบรมและการแลกเปลี่ยนทัศนะระหว่างการอบรมมาประยุกต์ใช้เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่สามารถน าไปปฏิบัติจริงได้ 

รายงานการศึกษาแบบกลุ่ม (Group Project : GP) เป็นการศึกษาวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับ
การก าหนดและการบริหารจัดการนโยบายในภาพกว้างหรือในระดับประเทศ เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนา
และไขปัญหาในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบทบาท หน้าที่และ
การด าเนินนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

บทความเชิงวิชาการท่ีเกี่ยวกับการไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศตามหัวข้อที่
หลักสูตรฯ ก าหนด ด าเนินการรายกลุ่ม โดยก าหนดให้เขียนบทความเชิงวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาดูงาน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้หัวข้อที่คณะกรรมการบริหารโครงการหลักสูตรฝึกอบรมนักบริหาร
ระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนด โดยจะเน้นการน าบทเรียนและประสบการณ์จากการศึกษา
ดูงานมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกรณีของหน่วยงาน เพ่ือน ามาประยุกต์ให้เกิดผลดีกับประเทศไทยต่อไป 
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(3) การประพฤติปฏิบัติตน 
เป็นผู้มีความประพฤติเหมาะสมตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม หมายถึง การปฏิบัติตน

ระหว่างการอบรมที่แสดงถึงความตั้งใจในการเข้าเรียน ความกระตือรือร้น เอาใจใส่ การอุทิศตน ความร่วม
แรงร่วมใจ ภาวะผู้น า ไม่เป็นผู้กระท าการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียหรือเป็นความเสียหายต่อราชการ 
 
หมายเหตุ  ในกรณีที่ ส านักงาน ก.พ. ให้การรับรองหลักสูตรนี้ หลักสูตรนี้จะเปลี่ยนชื่อเป็น หลักสูตรฝึกอบรม 
นักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

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


