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1. หลักการและเหตุผล 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยังคงมีความตอเนื่องจาก
วิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 โดยยึดกรอบหลักการของการวางแผนท่ีนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน  
ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายการบริหารราชการดวยการสราง “ความเขมแข็งจากภายใน” ขับเคลื่อนตามแนวคิด 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ผานกลไก “ประชารัฐ” ใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนา ท่ีมุง
สูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มีความม่ันคงและยั่งยืน 
สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข นําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน”  

การพัฒนาผูนําในภาคราชการ เพ่ือใหเปนกลไกหลักสําคัญท่ีจะนําการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและ
ยุทธศาสตรชาติเพ่ือใหเกิดผลในทางปฏิบัติ เพ่ือการพัฒนาระบบราชการไทยใหมีความทันสมัยกาวสูสากล 
มีขีดความสามารถในการกาวสูการแขงขันในระดับเวทีโลก โดยการปรับโครงสรางภาคราชการแนวทางการ
ทํางาน และวัฒนธรรมของการทํางานแบบเกา ซ่ึงมีขอจํากัดปรับเปลี่ยนไดยากไปสูการทํางานของขาราชการ 
ยุคใหม ท่ีตองมีความยืดหยุนคลองตัวกวา มีการพิจารณาสิ่งตางๆ ดวยความลึกซ้ึงในหลากหลายมิติ มีการทํางาน 
ในลักษณะเชิงรุก โดยการพัฒนาผูนําภาคราชการใหมีความพรอมสําหรับการกาวข้ึนสูผูบริหารระดับสูง มีภาวะ
ผูนํา เขาใจบทบาทตนเอง สามารถสรางกระบวนทัศน และการบริหารการเปลี่ยนแปลงในหนวยงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ พรอมสรางการเปลี่ยนแปลงดวยนวัตกรรมใหมใหแกองคกรและบุคลากรในองคกรได ตลอดจน
กระตุนใหเกิดการพัฒนาศักยภาพขององคกรเพ่ือเปนกลไกพ้ืนฐานท่ีสําคัญตอการผลักดันระบบบริหารราชการ
ราชการใหยั่งยืน และมีเสถียรภาพตอไป และตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
หมวด 4 ท่ีตองพัฒนาและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการโดยมาตรา 72 
ใหสวนราชการมีหนาท่ีดําเนินการใหมีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ และเสริมสรางแรงจูงใจแกขาราชการพลเรือน
สามัญ เพ่ือใหขาราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ตอภารกิจของรัฐ  

สถาบันเกษตราธิการไดดําเนินการจัดฝกอบรมและพัฒนาหลักสูตร “นักบริหารการพัฒนาการเกษตร
และสหกรณ ระดับกลาง” อยางตอเนื่องโดยมุงเนนการพัฒนาใหมีภาวะผูนําท่ีมีความรู ความสามารถ และ
ทักษะในดานการบริหารอยางถูกตอง เหมาะสม สําหรับการกาวสูผูบริหารในระดับนโยบาย สามารถขับเคลื่อน
นโยบาย ยุทธศาสตร สรางหรือนําการเปลี่ยนแปลงใหเกิดข้ึนในหนวยงาน ยกระดับองคการใหมีขีดสมรรถนะ
ดานการจัดการสูง เ พ่ือใหการบริหารราชการมีความยืดหยุนมีประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได 
มีความสามารถ ในการนําประเทศใหกาวสูการแขงขันระดับสากล ท้ังในปจจุบันและอนาคต โดยการดําเนินการ
ฝกอบรมดังกลาว สถาบันเกษตราธิการ พิจารณาแลวเห็นควรจางหนวยงานจัดฝกอบรมท่ีมีศักยภาพมีบุคลากร
ผูทรงวุฒิท่ีมีความรู ความสามารถ ประสบการณและความพรอมในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมเปน
หนวยงานในการฝกอบรมเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตร 
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2. วัตถุประสงคของโครงการฝกอบรม  
เพ่ือใหนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณระดับกลาง 

2.1 ไดรับความรู ความเขาใจในการพัฒนาแนวคิดและวิสัยทัศนท่ีจะสามารถเปนผูนําบริหาร 
การเปลี่ยนแปลง และบริหารงานไดอยางมืออาชีพ 

2.2 เพ่ิมพูนทักษะในการสรางแรงจูงใจและพัฒนาประสิทธิภาพของทีมงานและองคการได 
2.3 เขาใจกระบวนการสรางเครือขาย (Network) และระบบพันธมิตร (Partner) เพ่ือเพ่ิมพลัง 

การทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
2.4 มีพฤติกรรมท่ีสะทอนคุณธรรมและจริยธรรม ท่ีเปนแบบอยางท่ีดีสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ 
2.5  สามารถถายทอดนโยบายจากระดับสูงไปสูระดับปฏิบัติในหนวยงานท่ีตนรับผิดชอบไดอยางถูกตองชัดเจน 

3. คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม 
เปนขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ีมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

3.1 ผูดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส หรือ  
3.2 ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 4 ป หรือขาราชการผูมี 

ผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) มาแลวไมนอยกวา 3 ป (นับถึงวันเปดการฝกอบรม) 
3.3 พนักงานรัฐวิสาหกิจท่ีดํารงตําแหนงระดับ 7 หรือเทียบเทา 

ท้ังนี้นับถึงวันเปดการฝกอบรม 
ท้ังนี้ ผูมีคุณสมบัติตามท่ีหลักสูตรกําหนดตองไมเคยผานหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตร

และสหกรณ ระดับกลาง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณมากอน และสามารถเขารับการฝกอบรม 
ไดตลอดท้ังหลักสูตร 

4. จํานวนผูเขารับการฝกอบรม   
จํานวน 123 คน 

5. ระยะเวลาดําเนินการฝกอบรม   
ระหวางเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2561 (จํานวน 27 วัน) 

6. ท่ีปรึกษาโครงการ  
ท่ีปรึกษาโครงการประกอบดวย ผูบริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ และสถาบันเกษตราธิการ 

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ดังนี้ 
6.1 นายระพีภัทร  จันทรศรีวงศ  ผูชวยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
6.2 นางสาวนฤมล  สงวนวงศ  ผูอํานวยการสถาบันเกษตราธิการ 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สถาบันเกษตราธิการ ดังนี้  
  7.1  พ.อ.อ.คํานึง  ใจเพียร  หัวหนากลุมวิชาการและหลักสูตร 

 7.2  นายยุทธภูมิ  ประสมทรัพย  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
7.3  นายเวชยันต  ทองทิพย  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
7.4  นางสาวปรียาภรณ  จันทรโชติ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
7.5  นางสาวชสิาพัชร  รวานนท  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
7.6  นางสาวพชรพร  กังเจริญ  นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
7.7  นางสาวสุพัตรา  ก้ิมเสง  นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
7.8  นางสาวบัณฑิตา  งวนประเสริฐ นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

          7.9  นายธีรนัย  นิ่มสะอาด  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
          7.10 นายศักดิ์ดา  กรธนิกกุล  เจาพนักงานโสตทัศนศึกษาชํานาญงาน 
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8. ผูรวมดําเนินโครงการ สถาบันเกษตราธิการรวมกับหนวยงานจัดฝกอบรมท่ีไดรับการคัดเลือก 

9. วิธีการฝกอบรม 
          สถาบันเกษตราธิการและผูดําเนินการไดรวมกันกําหนดหลักสูตร วัน เวลา สถานท่ีจัดฝกอบรม  
การประเมินผลการฝกอบรมตลอดระยะเวลาดําเนินการ 27 วัน ประกอบดวย กิจกรรมกลุมสัมพันธ การบรรยาย 
การอภิปราย การบรรยายพิเศษ การแบงกลุม การฝกปฏิบัติ กรณีศึกษา กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณ การศึกษาดูงานในกรุงเทพฯ ปริมณฑลหรือสวนภูมิภาค และการปจฉิมนิเทศ โดยแบงเปน  
4 ชวง ดังนี้ 
          9.๑ การฝกอบรมชวงท่ี ๑ กิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพรอม (ระยะเวลา 3 วัน) เพ่ือสราง

ความเขาใจในวัตถุประสงคและเนื้อหาหลักสูตร รวมท้ังแนวทางการฝกอบรมใหผูเขารับการฝกอบรม ตลอดจน

ใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีโอกาสทําความรูจักและสรางความคุนเคย ซ่ึงกันและกัน การทํางานเปนทีมและ

ความสามัคคี 

           9.๒ การฝกอบรมชวงท่ี ๒ การบรรยายและฝกปฏิบัติ (หมวดท่ี 1 – หมวดท่ี 4) (ระยะเวลา 19 วัน) 

ประกอบดวย 4 หมวดวิชา ดังนี้ 

9.2.1 ภาวะผูนําและการนําการเปล่ียนแปลง (Change Agent) เ พ่ือเ พ่ิมพูนความรู 
ความเขาใจในโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะการณปจจุบันและเตรียมพรอมในการตอบสนองและนําการเปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมี
ภาวะการเปนผูนําเขาใจบทบาทหนาท่ีของนักบริหารสามารถ สรางวิสัยทัศน/ตั้งเปาหมายสวนตัวสรางแรงจูงใจ
ในการทํางานได มีหลักคิดการแกปญหาและตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพรวมท้ังการพัฒนาบุคลิกภาพท้ังภายใน
และภายนอกเพ่ือเสริมสรางภาพลักษณใหเหมาะสมกับความเปนนักบริหาร 

9.2.2 การบูรณาการการทํางาน เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจและตระหนักถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล พัฒนาศักยภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยคํานึงถึงความแตกตางและความหลากหลาย
ของบุคคล การสื่อสารเพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีถูกตองและยอมรับ การบริหารความขัดแยงในการทํางานและ 
การสอนงานโดยสามารถเลือกใชรูปแบบผูนําใหเหมาะสมกับสถานการณ มีหลักการแนวคิดและเครื่องมือ 
ในการวางแผนกลยุทธและการนําสูการปฏิบัติรวมท้ังการบริหารการเงินงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนการประเมินผลการปฏบิัติงานเชิงกลยุทธและวางแผนกลยุทธ  

9.2.3 คุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงาน เพ่ือสรางความตระหนักในการเปนขาราชการท่ีดี 
มีความประพฤติท่ีสะทอนคุณธรรมจริยธรรมมีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานและการปองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาคราชการ มีความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎ ระเบียบ การควบคุม เรงรัด และตรวจสอบ
งานพัสดุไดอยางถูกตองและโปรงใส พรอมท้ังตระหนักถึงการนอมนําศาสตรพระราชามาประยุกตใชเพ่ือการ
พัฒนาท่ียังยืน เปนแบบอยางท่ีดีสําหรับผูปฏิบัติงาน 

9.2.4 นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมพูนมีความรูความเขาใจในการพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพโดยใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสามารถจัดการระบบสารสนเทศ
หรือขอมูลขาวสารท่ีจําเปนสําหรับนักบริหารเพ่ือการตัดสินใจ และเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตรในการ
พัฒนาภาคการเกษตรของประเทศสูภาคการเกษตรทองถ่ินและอุตสาหกรรมไดอยางเปนรูปธรรมรวมท้ังแนวคิด
และรูปแบบการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตและบริหารจัดการภาคเอกชน     

9.3 การฝกอบรมชวงท่ี 3 กิจกรรมการศึกษาดูงาน (ระยะเวลา 4 วัน) : ศึกษาดูงาน ณ สวนภูมิภาค 
จํานวน 3 วัน และศึกษาดูงานในเขตกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล จํานวน 1 วัน เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและ
ประสบการณแกผูเขารับการฝกอบรม จากองคกรท่ีประสบความสําเร็จและเปนท่ียอมรับในดานการพัฒนา 
การเกษตรในมิติตางๆ เชน การบริหารจัดการองคกร การบริหารการพัฒนาการผลิตทางการเกษตร 
อุตสาหกรรมการเกษตร การพัฒนาตลาดเชื่อมโยงสูผูบริโภคภายในและตางประเทศ การใชนวัตกรรมและ 
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เทคโนโลยีในการผลิตและบริหารจัดการ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โครงการพระราชดําริ การพัฒนา
ความเขมแข็งของกลุมและเครือขายเกษตรกร ซ่ึงจะสามารถนําไปปรับใชในการพัฒนาการบริหาร การจัดการ
และการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและกอใหเกิดประสิทธิผลไดมากยิ่งข้ึนตอไป 

9.4 การฝกอบรมชวงท่ี 4 กิจกรรมปจฉิมนิเทศ (ระยะเวลา 1 วัน) เพ่ือการสรุปและทบทวน
เนื้อหาหลักสูตร ชี้ใหเห็นถึงแนวคิดและความเชื่อมโยงและมีความตระหนักในการนําสูการปฏิบัติและพัฒนา
ตนเองและองคกรตอไปรวมท้ังการสะทอนความคิดเห็นและความรูสึกของผูเขารับการอบรมตอโครงการ 
ในดานตางๆ เชน สิ่งท่ีไดเรียนรูและจะสามารถนําไปปฏิบัติได การประเมินผล การบริหารจัดการโครงการและ
ทดสอบความรูหลังการฝกอบรม (Post Test) เพ่ือวัดประสิทธิผลจากการอบรม 

10. สถานท่ีฝกอบรม 
10.1 ชวงปฐมนิเทศ   โรงแรมในสวนภูมิภาค 
10.2 ชวงการบรรยาย  โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑล 
10.3 ชวงศึกษาดูงาน  สถานท่ีศึกษาดูงาน ณ สวนภูมิภาค 
10.4 ชวงศึกษาดูงาน  สถานท่ีศึกษาดูงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑล 

11. คาใชจายในการฝกอบรม 
คาใชจายในการดําเนินการจัดฝกอบรม คนละ 40,000 บาท ผูเขารับการฝกอบรม จํานวนรุนละ 123 คน 

เปนเงิน 4,920,000 บาท (สี่ลานเกาแสนสองหม่ืนบาทถวน) 
หมายเหตุ ***หากในหลักสูตรกําหนดเสนทางในการศึกษาดูงานท่ีตองเดินทางโดยสารเครื่องบิน  

ใหผูเขารับการฝกอบรมเบิกคาเครื่องบินจากงบประมาณตนสังกัดของผูเขารับการฝกอบรม 

12. การรับรองผลการฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรม 
12.1 จะไดรับประกาศนียบัตรรับรองผลการฝกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและ

สหกรณ ระดับกลาง และมีสิทธิประดับเข็มวิทยฐานะเกษตราภิบาล 
12.2 จะตองมีเวลาในการเขาฝกอบรมอยางสมํ่าเสมอ เปนเวลาไมนอยกวารอยละ 90 ของ

ระยะเวลาการฝกอบรมท้ังหมด 
12.3 จะตองสงผลการจัดทํารายงานตามกําหนดเวลาท่ีหลักสูตรกําหนดไว 

13. การประเมินผลการฝกอบรม 
ประกอบดวยการประเมินผลการเรียนรูในทุกชวงการฝกอบรม และสรุปผลเพ่ือใหทราบวา ผูเขารับการ

ฝกอบรมเกิดการเรียนรู ตามวัตถุประสงคของการฝกอบรมหรือไม เปนระยะ ๆ ตามชวงเวลาการเรียนรูและ
สรุปประเมินผลโครงการในภาพรวมเม่ือสิ้นสุดการฝกอบรม 

14. ผลผลิต 
มีผูผานการฝกอบรมรอยละ 100 ของกลุมเปาหมาย 

15. ผลลัพธ 
15.1 มีความสามารถในการพัฒนาหนวยงานใหมีแผนงาน และวิธีการดําเนินงานท่ีชัดเจนเพ่ือมุงสู

ผลสัมฤทธิ์ขององคการ 
15.2 สามารถบูรณาการการทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
15.3 สามารถสรางเครือขาย (Network) และพันธมิตร (Partner) กับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภายใน

และภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณไดอยางกวางขวาง  
15.4 ไดแลกเปลี่ยน ความรูและประสบการณ ระหวางผูเขารับการฝกอบรม เปนแนวทางการนําไป

ปรับใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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15.5 ผูเขารับการอบรมมีความพรอมในการกาวสูการเปนผูบริหารระดับสูงข้ึนท้ังในดานความคิด 
การกระทํา ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 

15.6 สามารถถายทอดนโยบายของรัฐไปสูหนวยปฏิบัติตามลําดับสามารถ สรางความเขาใจ 
ท่ีถูกตองในทิศทางการดําเนินงานรวมกันได 

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ระดับกลาง รุนท่ี 85 

รายละเอียดหลักสูตรการฝกอบรม 

ชวงท่ี 1 จํานวน 3 วัน (24 ช่ัวโมง) 

        การปฐมนิเทศและการเตรียมความพรอม     (24 ชั่วโมง) 

ชวงท่ี 2 จํานวน 19 วัน (115 ช่ัวโมง) 
      หมวดท่ี 1 ภาวะผูนําและการนําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)  (28 ชั่วโมง) 

        หมวดท่ี 2 การบูรณาการการทํางาน     (66 ชั่วโมง) 
        หมวดท่ี 3 คุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงาน    (12 ชั่วโมง)  
        หมวดท่ี 4 นวัตกรรมและเทคโนโลยี      (9 ชั่วโมง)  
ชวงท่ี 3 จํานวน 4 วัน  
        1) การศึกษาดูงานในสวนภูมิภาค      (3 วัน) 
        2) การศึกษาดูงานในกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล    (1 วัน) 
ชวงท่ี 4 จํานวน 1 วัน  
        ปจฉิมนิเทศ       (1 วัน)  

               รวมท้ังส้ิน 27 วัน 

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