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1. หลักการและเหตุผล 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยังคงมีความต่อเนื่องจาก
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยยึดกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน  
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการด้วยการสร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” ขับเคลื่อนตามแนวคิด 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านกลไก “ประชารัฐ” ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนา ที่มุ่ง
สู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคงและยั่งยืน 
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”  

การพัฒนาผู้น าในภาคราชการ เพ่ือให้เป็นกลไกหลักส าคัญที่จะน าการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติ เพ่ือการพัฒนาระบบราชการไทยให้มีความทันสมัยก้าวสู่สากล 
มีขีดความสามารถในการก้าวสู่การแข่งขันในระดับเวทีโลก โดยการปรับโครงสร้างภาคราชการแนวทางการ
ท างาน และวัฒนธรรมของการท างานแบบเก่า ซึ่งมีข้อจ ากัดปรับเปลี่ยนได้ยากไปสู่การท างานของข้าราชการ 
ยุคใหม่ ที่ต้องมีความยืดหยุ่นคล่องตัวกว่า มีการพิจารณาสิ่งต่างๆ ด้วยความลึกซึ้งในหลากหลายมิติ มีการท างาน 
ในลักษณะเชิงรุก โดยการพัฒนาผู้น าภาคราชการให้มีความพร้อมส าหรับการก้าวขึ้นสู่ผู้บริหารระดับสูง มีภาวะ
ผู้น า เข้าใจบทบาทตนเอง สามารถสร้างกระบวนทัศน์ และการบริหารการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรมใหม่ให้แก่องค์กรและบุคลากรในองค์กรได้ ตลอดจน
กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพ่ือเป็นกลไกพ้ืนฐานที่ส าคัญต่อการผลักดันระบบบริหารราชการ
ราชการให้ยั่งยืน และมีเสถียรภาพต่อไป และตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
หมวด 4 ที่ต้องพัฒนาและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการโดยมาตรา 72 
ให้ส่วนราชการมีหน้าที่ด าเนินการให้มีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ และเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือน
สามัญ เพ่ือให้ข้าราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐ  

สถาบันเกษตราธิการได้ด าเนินการจัดฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตร “นักบริหารการพัฒนาการเกษตร
และสหกรณ์ ระดับกลาง” อย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้มีภาวะผู้น าที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะในด้านการบริหารอย่างถูกต้อง เหมาะสม ส าหรับการก้าวสู่ผู้บริหารในระดับนโยบาย สามารถขับเคลื่อน
นโยบาย ยุทธศาสตร์ สร้างหรือน าการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน ยกระดับองค์การให้มีขีดสมรรถนะ
ด้านการจัดการสูง เ พ่ือให้การบริหารราชการมีความยืดหยุ่นมีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
มีความสามารถ ในการน าประเทศให้ก้าวสู่การแข่งขันระดับสากล ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยการด าเนินการ
ฝึกอบรมดังกล่าว สถาบันเกษตราธิการ พิจารณาแล้วเห็นควรจ้างหน่วยงานจัดฝึกอบรมที่มีศักยภาพมีบุคลากร
ผู้ทรงวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความพร้อมในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ร่วมเป็น
หน่วยงานในการฝึกอบรมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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2. วัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรม  

เพ่ือให้นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง 
2.1 ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาแนวคิดและวิสัยทัศน์ที่จะสามารถเป็นผู้น าบริหาร  

การเปลี่ยนแปลง และบริหารงานได้อย่างมืออาชีพ 
2.2 เพ่ิมพูนทักษะในการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาประสิทธิภาพของทีมงานและองค์การได้ 
2.3 เข้าใจกระบวนการสร้างเครือข่าย (Network) และระบบพันธมิตร (Partner) เพ่ือเพ่ิมพลัง 

การท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2.4 มีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมและจริยธรรม ที่เป็นแบบอย่างที่ดีส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
2.5  สามารถถ่ายทอดนโยบายจากระดับสูงไปสู่ระดับปฏิบัติในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบได้อย่างถูกต้องชัดเจน 

3. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

3.1 ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส หรือ  
3.2 ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือข้าราชการ 

ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี (นับถึงวันเปิดการฝึกอบรม) 
3.3 พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ด ารงต าแหน่งระดับ 7 หรือเทียบเท่า 

ทั้งนี้นับถึงวันเปิดการฝึกอบรม 
ทั้งนี้ ผู้มีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรก าหนดต้องไม่เคยผ่านหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตร

และสหกรณ์ ระดับกลาง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาก่อน และสามารถเข้ารับการฝึกอบรม 
ได้ตลอดทั้งหลักสูตร 

4. จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม   
รุ่นที่ 87 จ านวน 130 คน 
รุ่นที่ 88 จ านวน 130 คน 

5. ระยะเวลาด าเนินการฝึกอบรม   
รุ่นที่ 87 ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2562 
รุ่นที่ 88 ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2562 

6. ที่ปรึกษาโครงการ  
ที่ปรึกษาโครงการประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถาบันเกษตราธิการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้ 
6.1 นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
6.2 นางสาวนฤมล  สงวนวงศ ์  ผู้อ านวยการสถาบันเกษตราธิการ 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สถาบันเกษตราธิการ ดังนี้  
  7.1  พ.อ.อ.ค านึง  ใจเพียร  หัวหน้ากลุ่มวิชาการและหลักสูตร 

 7.2  นายยุทธภูมิ  ประสมทรัพย์  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
7.3  นายเวชยันต์  ทองทิพย์  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
7.4  นางสาวปรียาภรณ์  จันทร์โชติ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
7.5  นางสาวชสิาพัชร์  รวานนท์  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
7.6  นางสาวพชรพร  กังเจริญ  นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
7.7  นางสาวสุพัตรา  กิ้มเส้ง  นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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7.8  นางสาวบัณฑิตา  ง้วนประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

          7.9  นายธีรนัย  นิ่มสะอาด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
          7.10 นายศักดิ์ดา  กรธนิกกุล  เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาช านาญงาน 

8. ผู้ร่วมด าเนินโครงการ สถาบันเกษตราธิการร่วมกับหน่วยงานจัดฝึกอบรมที่ได้รับการคัดเลือก 

9. วิธีการฝึกอบรม 
          สถาบันเกษตราธิการและผู้ด าเนินการได้ร่วมกันก าหนดหลักสูตร วัน เวลา สถานที่จัดฝึกอบรม  
การประเมินผลการฝึกอบรมตลอดระยะเวลาด าเนินการ 27 วัน ประกอบด้วย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การบรรยาย 
การอภิปราย การบรรยายพิเศษ การแบ่งกลุ่ม การฝึกปฏิบัติ กรณีศึกษา กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ การศึกษาดูงานในกรุงเทพฯ ปริมณฑลหรือส่วนภูมิภาค และการปัจฉิมนิเทศ โดยแบ่งเป็น  
4 ช่วง ดังนี้ 
          9.๑ การฝึกอบรมช่วงที่ ๑ กิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม (ระยะเวลา 3 วัน) เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจในวัตถุประสงค์และเนื้อหาหลักสูตร รวมทั้งแนวทางการฝึกอบรมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตลอดจน
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสท าความรู้จักและสร้างความคุ้นเคย ซึ่งกันและกัน การท างานเป็นทีมและ
ความสามัคคี 
           9.๒ การฝึกอบรมช่วงที่ ๒ การบรรยายและฝึกปฏิบัติ (หมวดที่ 1 – หมวดที่ 4) (ระยะเวลา 19 วัน) 
ประกอบด้วย 4 หมวดวิชา ดังนี้ 

9.2.1 ภาวะผู้น าและการน าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) เ พ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจในโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะการณ์ปัจจุบันและเตรียมพร้อมในการตอบสนองและน าการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
ภาวะการเป็นผู้น าเข้าใจบทบาทหน้าที่ของนักบริหารสามารถ สร้างวิสัยทัศน์/ตั้งเป้าหมายส่วนตัวสร้างแรงจูงใจ
ในการท างานได้ มีหลักคิดการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายใน
และภายนอกเพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้เหมาะสมกับความเป็นนักบริหาร 

9.2.2 การบูรณาการการท างาน เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล พัฒนาศักยภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยค านึงถึงความแตกต่างและความหลากหลาย
ของบุคคล การสื่อสารเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและยอมรับ การบริหารความขัดแย้งในการท างานและ 
การสอนงานโดยสามารถเลือกใช้รูปแบบผู้น าให้เหมาะสมกับสถานการณ์ มีหลั กการแนวคิดและเครื่องมือ 
ในการวางแผนกลยุทธ์และการน าสู่การปฏิบัติรวมทั้งการบริหารการเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์และวางแผนกลยุทธ์  

9.2.3 คุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงาน เพ่ือสร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี 
มีความประพฤติที่สะท้อนคุณธรรมจริยธรรมมีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานและการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาคราชการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ การควบคุม เร่งรัด และตรวจสอบ
งานพัสดุได้อย่างถูกต้องและโปร่งใส พร้อมทั้งตระหนักถึงการน้อมน าศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้เพ่ือการ
พัฒนาที่ยังยืน เป็นแบบอย่างท่ีดีส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 

9.2.4 นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมพูนมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสามารถจัดการระบบสารสนเทศ
หรือข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นส าหรับนักบริหารเพ่ือการตัดสินใจ และเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาภาคการเกษตรของประเทศสู่ภาคการเกษตรท้องถิ่นและอุตสาหกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งแนวคิด
และรูปแบบการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตและบริหารจัดการภาคเอกชน     
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9.3 การฝึกอบรมช่วงที่ 3 กิจกรรมการศึกษาดูงาน (ระยะเวลา 4 วัน) : ศึกษาดูงาน ณ ส่วนภูมิภาค 

จ านวน 3 วัน และศึกษาดูงานในเขตกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล จ านวน 1 วัน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จากองค์กรที่ประสบความส าเร็จและเป็นที่ยอมรับในด้านการพัฒนา 
การเกษตรในมิติต่างๆ เช่น การบริหารจัดการองค์กร การบริหารการพัฒนาการผลิตทางการเกษตร 
อุตสาหกรรมการเกษตร การพัฒนาตลาดเชื่อมโยงสู่ผู้บริโภคภายในและต่างประเทศ การใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการผลิตและบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โครงการพระราชด าริ การพัฒนา
ความเข้มแข็งของกลุ่มและเครือข่ายเกษตรกร ซึ่งจะสามารถน าไปปรับใช้ในการพัฒนาการบริหาร การจัดการ
และการปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลได้มากยิ่งข้ึนต่อไป 

9.4 การฝึกอบรมช่วงที่ 4 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ (ระยะเวลา 1 วัน) เพ่ือการสรุปและทบทวน
เนื้อหาหลักสูตร ชี้ให้เห็นถึงแนวคิดและความเชื่อมโยงและมีความตระหนักในการน าสู่การปฏิบัติและพัฒนา
ตนเองและองค์กรต่อไปรวมทั้งการสะท้อนความคิดเห็นและความรู้สึกของผู้เข้ารับการอบรมต่อโครงการ  
ในด้านต่างๆ เช่น สิ่งที่ได้เรียนรู้และจะสามารถน าไปปฏิบัติได้ การประเมินผล การบริหารจัดการโครงการและ
ทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรม (Post Test) เพ่ือวัดประสิทธิผลจากการอบรม 

10. สถานที่ฝึกอบรม 
10.1 ช่วงปฐมนิเทศ   โรงแรมในส่วนภูมิภาค 
10.2 ช่วงการบรรยาย  โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑล 
10.3 ช่วงศึกษาดูงาน  สถานที่ศึกษาดูงาน ณ ส่วนภูมิภาค 
10.4 ช่วงศึกษาดูงาน  สถานที่ศึกษาดูงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑล 

11. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดฝึกอบรม คนละ 40,000 บาท ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวนรุ่นละ 130 คน 

รวม 260 คน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม รุ่นละ 5,200,000 บาท รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทั้งสิ้น 
10,400,000 บาท (สิบล้านสี่แสนบาทถ้วน) 

หมายเหตุ ***หากในหลักสูตรก าหนดเส้นทางในการศึกษาดูงานที่ต้องเดินทางโดยสารเครื่องบิน  
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกค่าเครื่องบินจากงบประมาณต้นสังกัดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

12. การรับรองผลการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
12.1 จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองผลการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและ

สหกรณ์ ระดับกลาง และมีสิทธิประดับเข็มวิทยฐานะเกษตราภิบาล 
12.2 จะต้องมีเวลาในการเข้าฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ

ระยะเวลาการฝึกอบรมท้ังหมด 
12.3 จะต้องส่งผลการจัดท ารายงานตามก าหนดเวลาที่หลักสูตรก าหนดไว้ 

13. การประเมินผลการฝึกอบรม 
ประกอบด้วยการประเมินผลการเรียนรู้ในทุกช่วงการฝึกอบรม และสรุปผลเพ่ือให้ทราบว่า ผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้ ตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมหรือไม่ เป็นระยะ ๆ ตามช่วงเวลาการเรียนรู้และ
สรุปประเมินผลโครงการในภาพรวมเม่ือสิ้นสุดการฝึกอบรม 

14. ผลผลิต 
มีผู้ผ่านการฝึกอบรมร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย 
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15. ผลลัพธ์ 
15.1 มีความสามารถในการพัฒนาหน่วยงานให้มีแผนงาน และวิธีการด าเนินงานที่ชัดเจนเพ่ือมุ่งสู่

ผลสัมฤทธิ์ขององค์การ 
15.2 สามารถบูรณาการการท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
15.3 สามารถสร้างเครือข่าย (Network) และพันธมิตร (Partner) กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน

และภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อย่างกว้างขวาง  
15.4 ได้แลกเปลี่ยน ความรู้และประสบการณ์ ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นแนวทางการน าไป

ปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
15.5 ผู้เข้ารับการอบรมมีความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงขึ้นทั้งในด้านความคิด 

การกระท า ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
15.6 สามารถถ่ายทอดนโยบายของรัฐไปสู่หน่วยปฏิบัติตามล าดับสามารถ สร้างความเข้าใจ 

ที่ถูกต้องในทิศทางการด าเนินงานร่วมกันได้ 
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หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 87 – 88 

รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม 

ช่วงที่ 1 จ านวน 3 วัน (24 ชั่วโมง) 

        การปฐมนิเทศและการเตรียมความพร้อม     (24 ชั่วโมง) 

ช่วงที่ 2 จ านวน 19 วัน (116 ชั่วโมง) 
      หมวดที่ 1 ภาวะผู้น าและการน าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)  (28 ชั่วโมง) 
        หมวดที่ 2 การบูรณาการการท างาน     (67 ชั่วโมง) 
        หมวดที่ 3 คุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงาน    (12 ชั่วโมง)  
        หมวดที่ 4 นวัตกรรมและเทคโนโลยี      (9 ชั่วโมง)  
ช่วงท่ี 3 จ านวน 4 วัน  
        1) การศึกษาดูงานในส่วนภูมิภาค      (3 วัน) 
        2) การศึกษาดูงานในกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล    (1 วัน) 
ช่วงท่ี 4 จ านวน 1 วัน  
        ปัจฉิมนิเทศ       (1 วัน)  

               รวมทั้งสิ้น 27 วัน 

 
---------------------------------------------------------------------------- 
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ขอบเขตและลักษณะของกิจกรรมที่ด าเนินการ 
การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 87 - 88 แบ่งช่วง

การด าเนินการอบรมออกเป็น 4 ช่วง ประกอบด้วย 
1. ช่วงการปฐมนิเทศและการเตรียมความพร้อม (ระยะเวลา 3 วัน) 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์และเนื้อหาหลักสูตร 
รวมทั้งแนวทางการฝึกอบรม ตลอดจนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสท าความรู้จักและสร้างความคุ้นเคย 
ซึ่งกันและกัน โดยมีวิธีการดังนี้ 

1.1 การบรรยายแนะน าวัตถุประสงค์และรายละเอียดโครงการรวมทั้งข้อก าหนดในการ
ปฏิบัติระหว่างการฝึกอบรม 

1.2 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความคุ้นเคยและพัฒนาการท างานเป็นทีม  
1.3 การบริหารร่างกายตอนเช้า/ หรือกิจกรรมที่เสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย  
1.4 การจัดกิจกรรมสาระสังสรรค์ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมก่อน 

การเรียนรู้ จ านวน 1 ครั้ง 
2. ช่วงบรรยาย/ เนื้อหา/ ฝึกปฏิบัติแผนกลยุทธ์ (ระยะเวลา 19 วัน) 

ใช้วิธีการบรรยาย การอภิปราย กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ทั้งใน
ลักษณะกิจกรรมกลุ่ม และกิจกรรมเดี่ยว โดยประกอบด้วยเนื้อหาวิชาตามสมรรถนะและความสามารถทางการ
บริหารที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด และเนื้อหาวิชาที่นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ควรรู้ 

3. ช่วงกิจกรรมการศึกษาดูงานในกรุงเทพฯ/ปริมณฑล และส่วนภูมิภาค (ระยะเวลา 4 วัน)  
การศึกษาดูงานในกรุงเทพฯ/ปริมณฑล และส่วนภูมิภาค มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง

ความรู้และประสบการณ์แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จากองค์กรที่ประสบความส าเร็จและเป็นที่ยอมรับในด้าน
ต่างๆ เช่น การบริหารจัดการองค์กร การบริการ การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โครงการพระราชด าริ ฯลฯ ซึ่งจะสามารถน าไปปรับใช้ในการพัฒนาการบริหาร 
การจัดการและการปฏิบัติงานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลได้มากยิ่งขึ้นต่อไป  

4. ช่วงปัจฉิมนิเทศและน าเสนอผลงาน (ระยะเวลา 1 วัน) 
ใช้วิธีการน าเสนอผลงาน โดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมน าเสนอแผนกลยุทธ์ที่เกิดจากการบูรณาการ

ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม การสรุปและทบทวนเนื้อหาหลักสูตร และการสะท้อนความคิดเห็นและ
ความรู้สึกของผู้เข้ารับการอบรมต่อโครงการในด้านต่างๆ เช่น สิ่งที่ได้เรียนรู้และจะน าไปปฏิบัติได้ การบริหาร
จัดการโครงการ รวมทั้งการวัดความรู้หลังการฝึกอบรม (Post Test) เพ่ือวัดประสิทธิผลจากการอบรม 
ตลอดจนการน าเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย   

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


