
โครงการสัมมนา เรื่อง การสร้างนวัตกรรมในองค์การ 
ระหว่างวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2561 

ณ สถาบันเกษตราธิการ โรงแรมและสถานที่ดูงานในจังหวัดชลบุรี 
----------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล    
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 
11 ก าหนดว่า ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์ ต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มี ประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ประกอบกับแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 จึงได้ปรับเปลี่ยน
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป็น PMQA 4.0 เพ่ือให้เกิดเครื่องมือการประเมิน
ระบบการบริหารของส่วนราชการในเชิงบูรณาการเพ่ือเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการกับเป้าหมายและ 
ทิศทางการพัฒนาของประเทศไปสู่ระบบราชการ 4.0 โดยเฉพาะในหมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และ 
การจัดการความรู้ ก าหนดให้ทุกส่วนราชการต้องจัดท าแผนการจัดการความรู้ น าแผนดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ  
เกิดการรวบรวมองค์ความรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือใช้ในการเรียนรู้ พัฒนา และต่อยอด รวมถึงวิเคราะห์เชื่อมโยงกับ
ข้อมูลองค์ความรู้จากภายนอกเพ่ือแก้ปัญหาและสร้างนวัตกรรม สามารถน าความรู้ไปใช้ปรับปรุงจนเกิด
กระบวนการที่เป็นเลิศ บรรลุยุทธศาสตร์และการสร้างมูลค่าเพ่ิมสู่ประชาชน และสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่
จะใช้โมเดลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาประเทศไทยไปสู่ ความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
หรือ ไทยแลนด์ 4.0 และปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จของการพัฒนาไปสู่ ระบบราชการ 4.0  
 เพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศให้เกิดการคิดค้น เรียนรู้ เปิดโลกทัศน์ ให้ไปรับประสบการณ์เรียนรู้
ใหม่ ๆ เพ่ือส่งเสริมบรรยายกาศการท างานที่ดีร่วมกันต่อไป และเกิดความต่อเนื่องของการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ 4 ปี ของส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันเกษตราธิการจึงได้
ด าเนินการจัดสัมมนา เรื่อง การสร้างนวัตกรรมในองค์การ ให้กับคณะท างานจัดการความรู้ของหน่วยงานใน
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ที่ เกี่ยวข้องได้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์จากหน่วยงานภายนอก ซึ่งจะท าให้มีทัศนคติและมุมมองที่กว้างไกล และสามารถน าไปใช้เป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานต่อไป เพ่ือน ามาพัฒนาการจัดการความรู้ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการจัดการความรู้ การสร้าง

นวัตกรรม ทั้งแนวคิด กลยุทธ์ การบริหารจัดการโดยการน าการจัดการความรู้ นวัตกรรมมาช่วยในการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานให้เกิดนวัตกรรมในระดับบุคคลและองค์กร 

2.2 เพ่ือแลกเปลี่ยนแนวคิดการจัดการความรู้ การสร้างนวัตกรรม และการบริหารจัดการ
องค์กรที่เป็นเลิศเพ่ือน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน 
  2.3 เพ่ือต่อยอดแนวคิด มุมมองจากประสบการณ์การศึกษาดูงาน พัฒนาด้านความคิด  
น าองค์ความรู้ใหม่และคิดวิเคราะห์องค์ความรู้ที่มีอยู่ให้เกิดนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์เพ่ือปรับปรุงการท างาน
ให้เกิดประสิทธิภาพ 
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3. หัวข้อในการสัมมนา 
  3.1 อภิปราย “การจัดการความรู้สู่การสร้างนวัตกรรม” 
  3.2 ฟังบรรยายพิเศษ และศึกษาดูงาน “พิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ การน าเข้า-ส่งออก
แบบไร้เอกสาร (E-Customs) และการตรวจสอบความปลอดภัยของตู้สินค้าที่ขนส่งทางทะเล” 
  3.3 ฟังบรรยายพิเศษ และศึกษาดูงาน “ภาพรวมและโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง เพ่ือ
ก้าวสู่ Logistics Hub of ASEAN และการด าเนินงานของหอบังคับการพัฒนาแหลมฉบัง” 
  3.4 ฟังบรรยายพิเศษ และศึกษาดูงาน “ท่าเทียบเรือ RO/RO (Roll-on/Roll-off) ท่าเทียบ
เรือเพ่ือการส่งออกและน าเข้ารถยนต์” 
  3.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียนจากการศึกษาดูงาน 

4. วิธีการสัมมนา 
  การบรรยาย อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การศึกษาดูงาน และกิจกรรมกลุ่ม 

5. กลุ่มเป้าหมาย  
  คณะท างานจัดการความรู้ในหน่วยงานในสังกัด สป.กษ. และผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 35 คน 

6. ระยะเวลาและสถานที่ 
  ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2561 ณ สถาบันเกษตราธิการ โรงแรมและสถานที่ดูงานใน
จังหวัดชลบุรี 

7. วิทยากร 
  วิทยากรจากภาครัฐและเอกชน 

8. งบประมาณ 
  งบประมาณด าเนินการจากเงินงบประมาณปี 2562 ของสถาบันเกษตราธิการ 

9. ผลผลิต 
  ผู้เข้าร่วมสัมมนา จ านวน 35 คน มีแนวคิดการจัดการความรู้และน ามาปรับใช้ให้เหมาะสม
กับบริบทของหน่วยงาน 

10. ผลลัพธ์ 
  ผู้ เข้ าร่วมการสัมมนา สามารถน าความรู้  ประสบการณ์ ที่ ได้ รับ ไปประยุกต์ ใช้ ใน 
การจัดการความรู้ และการสร้างนวัตกรรมของหน่วยงานได้ ส่งผลให้เกิดการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
และมีนวัตกรรมมาช่วยในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้นทั้งในระดับบุคคลและส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์

11 การประเมินผล 
  การประเมินผลหลังจากเสร็จสิ้นการสัมมนา โดยใช้แบบประเมินผล 
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12. ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 
 ที่ปรึกษาโครงการ 
 นางสาวนฤมล สงวนวงศ์  ผู้อ านวยการสถาบันเกษตราธิการ 
 เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 
 1. นางวลีพร  นนทิการ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
 2. นายศิวกร รัตติโชติ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 3. นางสาวอิศรา  คงคะรัศมี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 4. นางสาวพนิดา พลวรางกูร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถาบันเกษตราธิการ ส านักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  โทร 0-2940-5629 ต่อ 121 โทรสาร 0-2940-5586  

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


