
 
โครงการฝึกอบรม 

หลักสูตร ความรู้ความเข้าใจองค์การระหว่างประเทศ และการเกษตรต่างประเทศ รุ่นที่ 4 
ระหว่างวันที่ 18 – 21 มิถุนายน ๒๕61 

ณ สถาบันเกษตราธิการ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

สถานการณ์ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
ข่าวสาร และเทคโนโลยีภายใต้บริบทของโลกยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) เป็นเหตุให้ระบบบริหารงาน 
ขององค์การภาครัฐจ าเป็นที่จะต้องปรับตัว เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ แนวคิด และวิธีการใหม่ๆ เพ่ือช่วย
พัฒนาการด าเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรภาครัฐ  
และการติดต่อสื่อสารประสานระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และต่างประเทศ เพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าในด้านต่างๆ 

ประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิกขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศในหลากหลาย
องค์การ เช่น องค์การการค้าโลก (WTO) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) อาเซียน 
(ASEAN) อาฟต้า (AFTA) และองค์การอ่ืนๆ ซึ่งมีความร่วมมือทางวิชาการในหลายๆ ด้าน ตลอดจนการรักษา
เสถียรภาพความมั่นคงของสิทธิประโยชน์ ด้านการเกษตรของชาติ ประชาชนและเกษตรกร การประสานความ
ร่วมมือดังกล่าวจะประสบผลดีได้นั้นย่อมขึ้นอยู่กับความรู้ความเข้าใจ กฎ ระเบียบ และข้อตกลงร่วมกันของ
สมาชิกในองค์การนั้นๆ ซึ่งทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในความร่วมมือทางด้าน
การค้าสินค้าเกษตรในเวทีองค์กรการค้าโลก ด้านวิชาการ และการประสานงานต่างๆ เพ่ือน ามาซึ่งความร่วมมือ
ในการค้าสินค้าเกษตรกับประเทศเพ่ือนบ้าน การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านการเกษตร รวมทั้งการให้ความ
ร่วมมือสนับสนุนกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น จึงเป็นสิ่งจ าเป็น
และมีความส าคัญอย่างยิ่ง ในการเตรียมความพร้อมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในองค์การระหว่างประเทศ
ทีเ่กี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

สถาบันเกษตราธิการ จึงจัดท าโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้ความเข้าใจองค์การ
ระหว่างประเทศ และการเกษตรต่างประเทศ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจองค์การระหว่าง
ประเทศ และการเกษตรต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง และเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติ
ภารกิจด้านงานต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
2.1 มีความรู้ ความเข้าใจองค์การระหว่างประเทศ และการเกษตรต่างประเทศได้อย่าง

ถูกต้อง 
2.2 ได้เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติภารกิจด้านงานต่างประเทศให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2.3 ได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานระหว่างกันและเพ่ิมพูน

สัมพันธภาพ เพ่ือการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานในอนาคต 
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3. หัวข้อการอบรม  
- ความรู้ความเข้าใจ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ FAO 
- ความรู้ความเข้าใจ ยุทธศาสตร์กระทรวงการต่างประเทศ 
- ความรู้ความเข้าใจ Asean : บทบาท หน้าที่และสถานกาณ์ปัจจุบัน 
- ความรู้ความเข้าใจ องค์การการค้าโลก WTO และความรู้ความเข้าใจเขตการค้าเสรี FTA 
- นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศ และ
ประสบการณ์การท างานในต่างประเทศกับองค์กรระหว่างประเทศ 
- ความรู้ความเข้าใจ มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช SPS 
- ความรู้ความเข้าใจ แนวทางการค้าในตลาดโลก 
- ความรู้ความเข้าใจ งานพิธีการเบื้องต้น 
- ความรู้ความเข้าใจ สถานการณ์ระหว่างประเทศ : Climate Change ภาคการเกษตร 
- ความรู้ความเข้าใจ บทบาทส านักการเกษตรต่างประเทศและส านักงานที่ปรึกษาการเกษตร
ต่างประเทศ 
- ความรู้ความเข้าใจ การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ประสานงาน 
- ความรู้ความเข้าใจ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
- การเสวนา การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ อภิปรายและน าเสนอผลงาน 

4.  กลุ่มเป้าหมาย 
  เป็นบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่ปฏิบัติงานด้านงานต่างประเทศของ
หน่วยงานหรือที่ เกี่ยวข้อง (การประสานงาน การวิจัย ความร่วมมือ ด้านการเกษตรต่างประเทศ)  
มีประสบการณ์การท างานด้านงานต่างประเทศของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี และอายุไม่เกิน 45 ปี 
5. วิธีการฝึกอบรม  
  บรรยาย อภิปราย กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติ 
๖. วิทยากร 
  ผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภาครัฐและเอกชน  

๗. จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
  ด าเนินการฝึกอบรม ๑ รุ่น จ านวน 5๐ คน 
๘. สถานที่ฝึกอบรม 
  สถาบันเกษตราธิการ บางเขน กรุงเทพฯ 
๙. ระยะเวลาด าเนินการ  

ระหว่างวันที่ 18 – 21 มิถุนายน ๒๕61  

10. การรับสมัคร  
ผู้สมัครสามารถกรอกใบสมัคร โดยได้รับความเห็นชอบจากต้นสังกัด  ถึงกลุ่มยุทธศาสตร์ 

ความร่วมมือด้านพัฒนาบุคลากรระหว่างประเทศ สถาบันเกษตราธิการ โทร 0 2940 5593 ต่อ 121 
โทรสาร 0 2940 5631 และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม ในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ได้ที่
เว็บไซต์ www.kst.go.th 
11. เกณฑ์การพิจารณา 

ให้ต้นสังกัดพิจารณาส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยมีเกณฑ์พิจารณาในเบื้องต้นดังนี้  
- การพิจารณาผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะพิจารณาจากความเหมาะสม ความจ าเป็นที่จะน า

ความรู้ไปใช้งานตามภารกิจของหน่วยงานในด้านการต่างประเทศ 
   

http://www.kst.go.th/


 
- 3 - 

 
- หากผู้มีรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรมไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตามวันเวลา 

ที่โครงการก าหนด จะต้องด าเนินการแจ้งสถาบันเกษตราธิการ ให้ทราบก่อนวันฝึกอบรม 7 วันท าการ 

๑2. งบประมาณ   
งบประมาณด าเนินการจากเงินงบประมาณป ี๒๕61 ของสถาบันเกษตราธิการ 

13. ผลผลิต 
ผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้ความเข้าใจองค์การระหว่างประเทศ และการเกษตร

ต่างประเทศ จ านวน 50 คน 

๑4. ผลลัพธ์ ผู้ผ่านการฝึกอบรม 
  ได้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจองค์การระหว่างประเทศ และการเกษตรต่างประเทศได้อย่าง
ถูกต้อง และสามารถน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

15. การประเมินผล 
15.1 การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยใช้แบบทดสอบประเมิน

ความรู้/ทักษะก่อนและหลังการฝึกอบรม  
15.2 การประเมินความคิดเห็นของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือวัดทัศนคติของผู้ เข้ารับ 

การฝึกอบรมที่มีต่อโครงการฝึกอบรม โดยใช้แบบประเมินผลภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม 
15.3 การประเมินผลการฝึกอบรมจากผู้ผ่านการฝึกอบรมในการน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้

ในการปฏิบัติงาน โดยใช้แบบติดตามประเมินผลการฝึกอบรม ประเมินผลภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมอย่าง
น้อย 3 เดือน 

16. ทีป่รึกษาและเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 
ที่ปรึกษาโครงการ 
นางสาวนฤมล  สงวนวงศ์   ผู้อ านวยการสถาบันเกษตราธิการ 
เจ้าหน้าทีป่ระสานงานโครงการ 
1. นายอภินันท์  ขันทะสีมา  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (08 1031 8110) 
2. นางสาวพนิดา พลวรางกูร  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (08 9202 5772) 
3. นายอิทธิกร พัดทอง   นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (08 4469 5491) 
กลุ่มยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านพัฒนาบุคลากรระหว่างประเทศ โทร 0 2940 5593 ต่อ 122 

โทรสาร 0 2940 5631 

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


