โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ 31
ปีงบประมาณ 2562
---------------------๑. หลักการและเหตุผล
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 รัฐบาลได้ประกาศเจตนารมณ์ในคาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อันเป็นกรอบใหญ่หรือแนวทางในการทางานของรัฐบาลโดยมีเป้าหมายที่การสร้าง
สังคมที่มีการปฏิรูป มีความเป็นธรรม และไม่ทุจริตให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในด้านการเมือง การบริหาร
ราชการแผ่นดิน กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การปกครองท้องถิ่น การศึกษา เศรษฐกิจ สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม พลังงาน สื่อมวลชน สังคมและอื่นๆ ซึ่งรวมถึงศิลปวัฒนธรรม กีฬา ค่านิยม วิถีชีวิต และการปรับตัว
ให้เข้ากับกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก
นักบริหารระดับต้นหรือหัวหน้างานเป็นผู้ที่ช่วยบริหารงานในหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
ที่วางไว้ นักบริหารระดับต้น หัวหน้างานเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติงานมากที่สุด และเป็นผู้ประสานงาน
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้บริหารระดับสูงขึ้นไป ซึ่งต้องทางานโดยอาศัยความร่วมมือของบุคคลหลาย ๆ ฝ่าย
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ หัวหน้างานจึงจาเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของตนเอง ทักษะในการทางานร่วมกับผู้อื่น สามารถสื่อความหมายจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทางานร่วมกันได้
อย่างราบรื่น ตลอดจนมีบทบาทสาคัญด้านการบริหาร การจัดการเกี่ยวกับคนเพื่อนาศักยภาพที่มีอยู่ของ
ผู้ปฏิบัติงานให้นามาใช้ได้อย่างเต็มที่ และเมื่อมีปัญหาข้อขัดแย้งกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานก็สามารถบริหารและ
แก้ไขข้อขัดแย้งให้คลี่คลายได้อย่างราบรื่น รวมทั้งเป็นที่ยอมรับโดยสามารถปฏิบัติงานในลักษณะของทีมงาน
ได้อย่างเต็มศักยภาพขององค์กร
ปัจจุบันการปรับโครงสร้างภาคราชการ ทาให้ต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการทางานของข้าราชการ
แบบเก่าไปสู่การทางานของข้าราชการยุคใหม่ที่ยืดหยุ่นคล่อ งตัว มองสิ่งต่างๆ ในหลายมุมมองการทางาน
ในลักษณะเชิงรุกที่คล่องตัวกว่า การพัฒนาหัวหน้าส่วนราชการให้เป็นผู้นาและผู้บริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลง
มุ่งเน้นให้เกิดกระบวนทัศน์ สามารถเป็นผู้นาและบริหารการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เข้าใจบทบาทตนเอง พร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรมใหม่ให้แก่องค์กรและบุคลากรในองค์กรได้
ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพขององค์กร จะเป็นกลไกพื้นฐานที่สาคัญต่อการผลักดันระบบ
บริหารราชการให้ยั่งยืน และมีเสถียรภาพต่อไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
หมวด ๔ ที่ต้องพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ โดยมาตรา ๗๒
ให้ส่วนราชการมีหน้าที่ดาเนินการให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือน
สามัญ เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐ
สถาบันเกษตราธิการ สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร
นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพ
ควบคู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อไปสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป

๒
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของนักบริหารการพัฒนาระดับ
ต้นทีม่ ีประสิทธิภาพ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
2) มีทัศนคติที่ดีในการทางานร่วมกับผู้อื่นสามารถทางานในลักษณะทีมงานได้อย่างเหมาะสม
3) สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการปฏิบัติงานของตนเองและเพื่อนร่วมงาน และนาไปปรับใช้
ในการสร้างทีมปฏิบัติงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานระหว่างกัน และเพิ่มพูนสัมพันธภาพ
เพื่อการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานในอนาคต
๓. คุณสมบัตแิ ละจานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เป็นข้าราชการ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ พนักงานองค์การมหาชน ในกากับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ จานวน 56 คน ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
๑) ข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2) ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือระดับชานาญ
การขึ้นไป หรือ
3) พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดารงตาแหน่งระดับ 6 หรือเทียบเท่า
4) เคยผ่านการอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสาหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือหลักสูตรข้าราชการใหม่ หรือพนักงานใหม่ที่เทียบเท่า
5) มีอายุไม่เกิน 50 ปี นับถึงวันเปิดการอบรม
หมายเหตุ : เป็นผู้ที่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๙๐ ของ
เวลาการฝึกอบรมแบบไป – กลับ และในการฝึกอบรมแบบพักค้างซึง่ ดาเนินการ ณ ต่างจังหวัด เป็นระยะเวลา
6 วัน จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมครบทั้ง 6 วัน (ภาคบังคับ)
4. รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม
หลักสูตรประกอบด้วย 5 หมวดวิชา จานวน 11 วัน ใช้วิธีการฝึกอบรมแบบบรรยาย อภิปราย
ฝึกปฏิบัติ กิจกรรมกลุ่ม ระดมสมอง ซักถามปัญหา ประกอบด้วย 5 หมวดวิชา ดังนี้
หมวดที่ 1 การพัฒนาทีมและเครือข่ายเพื่อการปฏิบัติงาน (Team and Networking) (20 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ได้มีโอกาสพบปะและรู้จักผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากต่างหน่วยงาน สร้าง
เครือข่ายทางการบริหารเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงานและบูรณาการการทางานในอนาคต
หมวดที่ 2 การพัฒนาภาวะผู้นาและการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Leadership and Change
Management) (23.5 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงภาวะผู้นาและบทบาทหน้าที่ของนัก
บริหาร ตระหนักถึงความสามารถของตนเอง สร้างวิสัยทัศน์ /ตั้งเป้าหมายส่วนตัวได้ สร้างแรงจูงใจในการ
ทางาน มีความเข้าใจและตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลมีความรู้ความเข้าใจถึงการแก้ปัญหาและ
การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ

๓
หมวดที่ 3 การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) (12 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการณ์
ปัจจุบัน และสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ ความเข้าใจ เทคนิค
วิธีการวางแผนกลยุทธ์ สามารถคิด วางแผน และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หมวดที่ 4 นวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation and Technology) (5 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรม รูปแบบและ
ทักษะการคิดเพื่อพัฒนานวัตกรรม สามารถบริหารจัดการระบบสารสนเทศหรือข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจ
มีความเข้าใจในระบบข้อมูลเพื่อการบริหารและการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานพัฒนาการ
เกษตร
หมวดที่ 5 การพัฒนาสมรรถนะ (Competencies Development) (16.5 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
พัฒนาการปฏิบัติงาน และการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5. วัน/เวลา และสถานที่จัดโครงการ
ดาเนินการจัดระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 5 เมษายน 2562 อบรมจานวน 11 วัน ดังนี้
1) ช่วงที่ 1 การปฐมนิเทศและพัฒนาทักษะนักบริหารระดับต้น ฝึกอบรมแบบพักค้าง จานวน
6 วัน 5 คืน ระหว่างวันที่ 25 – 30 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท, เขาใหญ่ อาเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา
2) ช่วงที่ 2 การฝึกอบรมภาควิชาการ ฝึกอบรมแบบไป – กลับ จานวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 1 – 5
เมษายน 2562 ณ สถาบันเกษตราธิการ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
6. วิทยากร
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
7. งบประมาณ
งบประมาณประจาปี 2562 จากส่วนราชการต้นสังกัดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
8. ผลผลิต
มี ผู้ ผ่ า นการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร นั ก บริ ห ารการพั ฒ นาการเกษตรและสหกรณ์ ระดั บ ต้ น
รุ่นที่ 31 จานวน 56 คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มเป้าหมาย
9. ผลลัพธ์
ผู้ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๑) สามารถนาความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
ระดับต้น ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
๒) สามารถทางานในลักษณะทีมงานได้อย่างเหมาะสมและสร้างทีมปฏิบัติงานของตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๓) มี สั ม พั น ธภาพที่ ดี ร ะหว่ า งกั น เพื่ อ การติ ด ต่ อ ประสานงานระหว่ า งหน่ ว ยงานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
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๑0. การติดตามและประเมินผล
1) การประเมิ นความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการบรรลุ วั ตถุประสงค์ของ
โครงการ การบริหารโครงการ เนื้อหาหลักสูตร วิธีการฝึ ก อบรม วิทยากร สถานที่ ระยะเวลาการฝึกอบรม
เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมทันที
2) การประเมินการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยใช้แบบทดสอบประเมินความรู้ /ทักษะ
เกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม
3) การประเมินการประยุกต์ใช้ความรู้ /ทักษะ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน
หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยติดตามประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรม
ไปแล้วอย่างน้อย 3 - 6 เดือน
๑1. ที่ปรึกษาและผู้ประสานงานโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
นางสาวนฤมล สงวนวงศ์
พ.อ.อ.คานึง ใจเพียร

ผู้อานวยการสถาบันเกษตราธิการ
หัวหน้ากลุ่มวิชาการและหลักสูตร

ผู้ประสานงานโครงการ
นายเวชยันต์ ทองทิพย์
นางสาวปรียาภรณ์ จันทรโชติ
นางสาวชิสาพัชร์ รวานนท์

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

กลุ่ ม วิ ช าการและหลั ก สู ต ร สถาบั น เกษตราธิ ก าร ส านั กงานปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โทร. 0 2940 5593 ต่อ 131, 150, 151 โทรสาร 0 2579 1355
-----------------------------------------------------------------

