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1. หลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยังคงมีความต่อเนื่องจาก
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยยึดกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการด้วยการสร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” ขับเคลื่อนตามแนวคิด
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านกลไก “ประชารัฐ” ให้ความสาคัญกับการกาหนดทิศทางการพัฒนา ที่มุ่ง
สู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคงและยั่งยืน
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข นาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
การพัฒนาผู้นาในภาคราชการ เพื่อให้เป็นกลไกหลักสาคัญที่จะนาการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ เพื่อการพัฒ นาระบบราชการไทยให้มีความทันสมัยก้าวสู่สากล
มีขีดความสามารถในการก้าวสู่การแข่งขันในระดับเวทีโลก โดยการปรับโครงสร้างภาคราชการแนวทางการ
ทางาน และวัฒนธรรมของการทางานแบบเก่า ซึ่งมีข้อจากัดปรับเปลี่ยนได้ยากไปสู่การทางานของข้าราชการ
ยุคใหม่ ที่ต้องมีความยืดหยุ่นคล่องตัวกว่า มีการพิจารณาสิ่งต่างๆ ด้วยความลึกซึ้งในหลากหลายมิติ มีการทางาน
ในลักษณะเชิงรุก โดยการพัฒนาผู้นาภาคราชการให้มีความพร้อมสาหรับการก้าวขึ้นสู่ผู้บริหารระดับสูง มีภาวะ
ผู้นา เข้าใจบทบาทตนเอง สามารถสร้างกระบวนทัศน์ และการบริหารการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรมใหม่ให้แก่องค์กรและบุคลากรในองค์กรได้ ตลอดจน
กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพื่อเป็นกลไกพื้นฐานที่สาคัญต่อการผลักดันระบบบริหารราชการ
ราชการให้ยั่ งยืน และมีเสถีย รภาพต่อไป และตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
หมวด 4 ที่ต้องพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการโดยมาตรา 72
ให้ส่วนราชการมีหน้าที่ดาเนินการให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือน
สามัญ เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐ
สถาบันเกษตราธิการได้ดาเนินการจัดฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตร “นักบริหารการพัฒนาการเกษตร
และสหกรณ์ ระดับกลาง” อย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้มีภาวะผู้นาที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะในด้านการบริหารอย่างถูกต้อง เหมาะสม สาหรับการก้าวสู่ผู้บริหารในระดับนโยบาย สามารถขับเคลื่อน
นโยบาย ยุทธศาสตร์ สร้างหรือนาการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน ยกระดับองค์การให้มีขีดสมรรถนะ
ด้ า นการจั ด การสู ง เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารราชการมี ค วามยื ด หยุ่ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโปร่ ง ใส ตรวจสอบได้
มีความสามารถ ในการนาประเทศให้ก้าวสู่การแข่งขันระดับสากล ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยการดาเนินการ
ฝึกอบรมดังกล่าว สถาบันเกษตราธิการ พิจารณาแล้วเห็นควรจ้างหน่วยงานจัดฝึกอบรมที่มีศักยภาพมีบุคลากร
ผู้ท รงวุฒิ ที่ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความพร้อมในการพั ฒ นาทรัพ ยากรบุ คคล ร่ว มเป็ น
หน่วยงานในการฝึกอบรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
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2. วัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรม
เพื่อให้นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง
2.1 ได้ รั บ ความรู้ ความเข้ าใจในการพั ฒ นาแนวคิ ด และวิ สั ยทั ศ น์ ที่ จะสามารถเป็ น ผู้ น าบริห าร
การเปลี่ยนแปลง และบริหารงานได้อย่างมืออาชีพ
2.2 เพิ่มพูนทักษะในการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาประสิทธิภาพของทีมงานและองค์การได้
2.3 เข้าใจกระบวนการสร้ างเครือข่ าย (Network) และระบบพั น ธมิ ต ร (Partner) เพื่ อเพิ่ ม พลั ง
การทางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.4 มีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมและจริยธรรม ที่เป็นแบบอย่างที่ดีสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
2.5 สามารถถ่ายทอดนโยบายจากระดับสูงไปสู่ระดับปฏิบัติในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบได้อย่างถูกต้องชัดเจน
3. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
3.1 ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส หรือ
3.2 ดารงตาแหน่ งประเภทวิช าการ ระดับ ช านาญการ มาแล้ว ไม่น้ อยกว่า 3 ปี หรือ ข้าราชการ
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี (นับถึงวันเปิดการฝึกอบรม)
3.3 พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดารงตาแหน่งระดับ 7 หรือเทียบเท่า
ทั้งนี้นับถึงวันเปิดการฝึกอบรม
ทั้งนี้ ผู้มีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรกาหนดต้องไม่เคยผ่านหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตร
และสหกรณ์ ระดั บ กลาง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ม าก่ อ น และสามารถเข้ า รั บ การฝึ กอบรม
ได้ตลอดทั้งหลักสูตร
4. จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จานวน 125 คน
5. ระยะเวลาดาเนินการฝึกอบรม
ระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2561 (จานวน 27 วัน)
6. ที่ปรึกษาโครงการ
ที่ ป รึ ก ษาโครงการประกอบด้ ว ย ผู้ บ ริห ารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถาบั น เกษตราธิก าร
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้
6.1 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
6.2 นางสาวนฤมล สงวนวงศ์
ผู้อานวยการสถาบันเกษตราธิการ
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สถาบันเกษตราธิการ ดังนี้
7.1 พ.อ.อ.คานึง ใจเพียร
7.2 นายยุทธภูมิ ประสมทรัพย์
7.3 นายเวชยันต์ ทองทิพย์
7.4 นางสาวปรียาภรณ์ จันทร์โชติ
7.5 นางสาวชิสาพัชร์ รวานนท์
7.6 นางสาวพชรพร กังเจริญ
7.7 นางสาวสุพัตรา กิ้มเส้ง
7.8 นางสาวบัณฑิตา ง้วนประเสริฐ
7.9 นายธีรนัย นิ่มสะอาด
7.10 นายศักดิ์ดา กรธนิกกุล

หัวหน้ากลุ่มวิชาการและหลักสูตร
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชานาญงาน
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8. ผู้ร่วมดาเนินโครงการ สถาบันเกษตราธิการร่วมกับหน่วยงานจัดฝึกอบรมที่ได้รับการคัดเลือก
9. วิธีการฝึกอบรม
สถาบั น เกษตราธิ การและผู้ ด าเนิ น การได้ ร่ว มกั น ก าหนดหลั ก สู ต ร วัน เวลา สถานที่ จัด ฝึ ก อบรม
การประเมินผลการฝึกอบรมตลอดระยะเวลาดาเนินการ 27 วัน ประกอบด้วย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การบรรยาย
การอภิปราย การบรรยายพิเศษ การแบ่งกลุ่ม การฝึกปฏิบัติ กรณีศึกษา กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ การศึกษาดูงานในกรุงเทพฯ ปริมณฑลหรือส่ว นภูมิภ าค และการปัจฉิมนิเทศ โดยแบ่ งเป็ น
4 ช่วง ดังนี้
9.๑ การฝึกอบรมช่วงที่ ๑ กิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม (ระยะเวลา 3 วัน) เพื่อสร้าง
ความเข้าใจในวัตถุประสงค์และเนื้อหาหลักสูตร รวมทั้งแนวทางการฝึกอบรมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตลอดจน
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสทาความรู้จักและสร้างความคุ้นเคย ซึ่งกันและกัน การทางานเป็นทีมและ
ความสามัคคี
9.๒ การฝึกอบรมช่วงที่ ๒ การบรรยายและฝึกปฏิบัติ (หมวดที่ 1 – หมวดที่ 4) (ระยะเวลา 19 วัน)
ประกอบด้วย 4 หมวดวิชา ดังนี้
9.2.1 ภาวะผู้ น าและการน าการเปลี่ ย นแปลง (Change Agent) เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้
ความเข้ า ใจในโยบายของรั ฐ บาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตระหนั ก ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงของ
สภาวะการณ์ปัจจุบันและเตรียมพร้อมในการตอบสนองและนาการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
ภาวะการเป็นผู้นาเข้าใจบทบาทหน้าที่ของนักบริหารสามารถ สร้างวิสัยทัศน์/ตั้งเป้าหมายส่วนตัวสร้างแรงจูงใจ
ในการทางานได้ มีหลักคิดการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งการพัฒนาบุคลิ กภาพทั้งภายใน
และภายนอกเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้เหมาะสมกับความเป็นนักบริหาร
9.2.2 การบูรณาการการทางาน เพื่อให้ มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล พัฒนาศักยภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยคานึงถึงความแตกต่างและความหลากหลาย
ของบุคคล การสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและยอมรับ การบริหารความขัดแย้งในการทางานและ
การสอนงานโดยสามารถเลื อกใช้รูปแบบผู้นาให้เ หมาะสมกับสถานการณ์ มีหลั กการแนวคิดและเครื่องมือ
ในการวางแผนกลยุทธ์และการน าสู่ การปฏิ บัติรวมทั้งการบริห ารการเงินงบประมาณอย่ างมีประสิ ทธิภ าพ
ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์และวางแผนกลยุทธ์
9.2.3 คุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงาน เพื่อสร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี
มีความประพฤติที่สะท้อนคุณธรรมจริยธรรมมีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานและการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาคราชการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ การควบคุม เร่งรัด และตรวจสอบ
งานพัสดุได้อย่างถูกต้องและโปร่งใส พร้อมทั้งตระหนักถึงการน้อมนาศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้เพื่อการ
พัฒนาที่ยังยืน เป็นแบบอย่างที่ดีสาหรับผู้ปฏิบัติงาน
9.2.4 นวัต กรรมและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มพูนมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒ นากระบวนการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้นวั ตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสามารถจัดการระบบสารสนเทศ
หรือข้อมูลข่าวสารที่จาเป็นสาหรับนักบริหารเพื่อการตัดสินใจ และเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาภาคการเกษตรของประเทศสู่ภาคการเกษตรท้องถิ่นและอุตสาหกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งแนวคิด
และรูปแบบการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตและบริหารจัดการภาคเอกชน
9.3 การฝึกอบรมช่วงที่ 3 กิจกรรมการศึกษาดูงาน (ระยะเวลา 4 วัน) : ศึกษาดูงาน ณ ส่วนภูมิภาค
จานวน 3 วัน และศึกษาดู งานในเขตกรุงเทพฯ หรือปริ มณฑล จานวน 1 วัน เพื่ อเพิ่ มพู นความรู้และ
ประสบการณ์แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จากองค์กรที่ประสบความสาเร็จและเป็นที่ยอมรับในด้านการพัฒ นา
การเกษตรในมิ ติ ต่ า งๆ เช่ น การบริ ห ารจั ด การองค์ ก ร การบริ ห ารการพั ฒ นาการผลิ ต ทางการเกษตร
อุตสาหกรรมการเกษตร การพัฒ นาตลาดเชื่อมโยงสู่ผู้บริโภคภายในและต่างประเทศ การใช้นวัตกรรมและ
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เทคโนโลยีในการผลิตและบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โครงการพระราชดาริ การพัฒ นา
ความเข้มแข็งของกลุ่มและเครือข่ายเกษตรกร ซึ่งจะสามารถนาไปปรับใช้ในการพัฒนาการบริหาร การจัดการ
และการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลได้มากยิ่งขึ้นต่อไป
9.4 การฝึกอบรมช่วงที่ 4 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ (ระยะเวลา 1 วัน ) เพื่อการสรุปและทบทวน
เนื้อหาหลักสูตร ชี้ให้เห็นถึงแนวคิดและความเชื่อมโยงและมีความตระหนักในการนาสู่การปฏิ บัติและพัฒนา
ตนเองและองค์กรต่อไปรวมทั้ งการสะท้อนความคิดเห็ นและความรู้สึ กของผู้ เข้ารับการอบรมต่อโครงการ
ในด้านต่างๆ เช่น สิ่งที่ได้เรียนรู้และจะสามารถนาไปปฏิบัติได้ การประเมินผล การบริหารจัดการโครงการและ
ทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรม (Post Test) เพื่อวัดประสิทธิผลจากการอบรม
10. สถานที่ฝึกอบรม
10.1 ช่วงปฐมนิเทศ
10.2 ช่วงการบรรยาย
10.3 ช่วงศึกษาดูงาน
10.4 ช่วงศึกษาดูงาน

โรงแรมในส่วนภูมิภาค
โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑล
สถานที่ศึกษาดูงาน ณ ส่วนภูมิภาค
สถานที่ศึกษาดูงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑล

11. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจัดฝึกอบรม คนละ 40,000 บาท ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จานวนรุ่นละ 125 คน
เป็นเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
หมายเหตุ ***หากในหลั ก สู ตรก าหนดเส้ น ทางในการศึ ก ษาดู งานที่ ต้ อ งเดิ น ทางโดยสารเครื่อ งบิ น
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกค่าเครื่องบินจากงบประมาณต้นสังกัดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
12. การรับรองผลการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
12.1 จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองผลการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ ระดับกลาง และมีสิทธิประดับเข็มวิทยฐานะเกษตราภิบาล
12.2 จะต้ องมี เวลาในการเข้าฝึ กอบรมอย่ างสม่ าเสมอ เป็ น เวลาไม่ น้ อยกว่า ร้ อยละ 90 ของ
ระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด
12.3 จะต้องส่งผลการจัดทารายงานตามกาหนดเวลาที่หลักสูตรกาหนดไว้
13. การประเมินผลการฝึกอบรม
ประกอบด้วยการประเมินผลการเรียนรู้ในทุกช่วงการฝึกอบรม และสรุปผลเพื่อให้ทราบว่า ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้ ตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมหรือไม่ เป็นระยะ ๆ ตามช่วงเวลาการเรียนรู้ และ
สรุปประเมินผลโครงการในภาพรวมเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม
14. ผลผลิต
มีผู้ผ่านการฝึกอบรมร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย
15. ผลลัพธ์
15.1 มีความสามารถในการพัฒนาหน่วยงานให้มีแผนงาน และวิธีการดาเนิน งานที่ชัดเจนเพื่อมุ่งสู่
ผลสัมฤทธิ์ขององค์การ
15.2 สามารถบูรณาการการทางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
15.3 สามารถสร้างเครือข่าย (Network) และพันธมิตร (Partner) กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อย่างกว้างขวาง
15.4 ได้แลกเปลี่ยน ความรู้และประสบการณ์ ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นแนวทางการนาไป
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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15.5 ผู้เข้ารับการอบรมมีความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงขึ้นทั้งในด้านความคิด
การกระทา ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
15.6 สามารถถ่ ายทอดนโยบายของรัฐ ไปสู่ ห น่ ว ยปฏิ บั ติ ต ามล าดั บ สามารถ สร้ างความเข้ าใจ
ที่ถูกต้องในทิศทางการดาเนินงานร่วมกันได้
หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 86
รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม
ช่วงที่ 1 จานวน 3 วัน (24 ชั่วโมง)
การปฐมนิเทศและการเตรียมความพร้อม

(24 ชั่วโมง)

ช่วงที่ 2 จานวน 19 วัน (115 ชั่วโมง)
หมวดที่ 1 ภาวะผู้นาและการนาการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)
หมวดที่ 2 การบูรณาการการทางาน
หมวดที่ 3 คุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงาน
หมวดที่ 4 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ช่วงที่ 3 จานวน 4 วัน
1) การศึกษาดูงานในส่วนภูมิภาค
2) การศึกษาดูงานในกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
ช่วงที่ 4 จานวน 1 วัน
ปัจฉิมนิเทศ

(28 ชั่วโมง)
(66 ชั่วโมง)
(12 ชั่วโมง)
(9 ชั่วโมง)
(3 วัน)
(1 วัน)
(1 วัน)

รวมทั้งสิ้น 27 วัน
----------------------------------------------------------------------------

