
โครงการฝึกอบรม 
หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ ๑5 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕7 
ภาคกิจกรรม ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม ๒๕๕๖ 

การศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ ๑2-13 ธันวาคม ๒๕๕๖ 
ภาควิชาการและฝึกปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 16-25 ธันวาคม ๒๕๕๖ 

------------------------ 
๑. หลักการและเหตุผล 
  นักบริหารระดับต้นหรือหัวหน้างานเป็นผู้ที่ช่วยบริหารงานในหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
ที่วางไว้ นักบริหารระดับต้นหัวหน้างานเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติงานมากที่สุด และเป็นผู้ประสานงานระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานกับผู้บริหารระดั บสูงขึ้นไป ซึ่งต้องท างานโดยอาศัยความร่วมมือของบุคคลหลาย ๆ ฝ่าย ดังนั้น 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพหัวหน้างานจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง ทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน สามารถสื่อความหมายจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้ท างานร่วมกั นได้อย่าง
ราบรื่น ตลอดจนมีบทบาทส าคัญด้านการบริหาร การจัดการเก่ียวกับคนเพื่อน าศักยภาพที่มีอยู่ของ
ผู้ปฏิบัติงานให้น ามาใช้ได้อย่างเต็มที่ และเมื่อมีปัญหาข้อขัดแย้งกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานก็สามารถบริหารและ
แก้ไขข้อขัดแย้งให้คลี่คลายได้อย่างราบรื่น รวมทั้งเป็นที่ย อมรับโดยสามารถปฏิบัติงานในลักษณะของทีมงาน
ไดอ้ย่างเต็มศักยภาพขององค์กร 

ปัจจุบัน การปรับโครงสร้างภาคราชการ ท าให้ต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการท างานของ
ข้าราชการแบบเก่าไปสู่การท างานของข้าราชการยุคใหม่ที่ยืดหยุ่นคล่อ งตัว มองสิ่งต่าง ๆ ในหลายมุมมอง การ
ท างานในลักษณะเชิงรุ กที่คล่องตัวกว่า การพัฒนาหัวหน้าส่วนราชการให้เป็นผู้น าและผู้บริหารเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง มุ่งเน้นให้เกิดกระบวนทัศน์ สามารถเป็นผู้น าและบริหารการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เข้าใจบทบาทตนเอง พร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรมใหม่ให้แก่องค์กรและ บุคลากร
ในองค์กรได้ ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพขององค์กร จะเป็นกลไกพ้ืนฐานที่ส าคัญต่อการ
ผลักดันระบบบริหารราชการราชการให้ยั่งยืน และมีเสถียรภาพต่อไป  ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ .ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๔ ที่ต้องพัฒนาและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้ างแรงจูงใจในการปฏิบัติ
ราชการ โดยมาตรา ๗๒ ให้ส่วนราชการมีหน้าที่ด าเนินการให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ  และเสริมสร้าง
แรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือให้ข้าราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพ
ชีวิต มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐ  

สถาบันเกษตราธิการ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร 
นักบริหารการพัฒนา การเกษตรและสหกรณ์  ระดับต้น  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนา ศักยภาพ
ควบคู่อย่างต่อเนื่อง เพ่ือไปสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป 
 

๒. วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ  บทบาทหน้าที่ความรับผิดช อบของนักบริหารการพัฒนา

ระดับต้นทีมี่ประสิทธิภาพ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
2. มีทัศนคติที่ดีในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนสามารถท างานในลักษณะทีมงานได้อย่างเหมาะสม 
3. สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการปฏิบัติงานของตนเองและเพ่ือนร่วมงาน และน าไปปรับ

ใช้ในการสร้างทีมปฏิบัติงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เก่ียวกับการปฏิบัติงานระหว่างกัน และเพ่ิมพูน

สัมพันธภาพ เพ่ือการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานในอนาคต 



 

๓. คุณสมบัตแิละจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  ๑. ข้าราชการ ในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในต าแหน่ง ประเภท วิชาการ  ระดับ
ช านาญการ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน ไม่น้อยกว่า ๓ ปี  

๒. ยังไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร  “ผู้บังคับบัญชาระดับต้น” ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์ 
  ๓. เป็นผู้ที่มีความตั้งใจเข้ารับการฝึกอบรมและสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๐ ของเวลาการฝึกอบรมภาควิชาการ และในภาคกิจกรรม ศึกษาดูงาน ซึ่ง ด าเนินการ   
ณ ต่างจังหวัด เป็นระยะเวลา ๕ วัน จะต้องเขา้ร่วมกิจกรรมทั้ง ๕ วัน (ภาคบังคับ) จ านวน 50 คน 
 

4. รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม    
หลักสูตรประกอบด้วย 5 หมวดวิชา จ านวน 72 ชั่วโมง ใช้วิธีการอบรมแบบผสมผสานและ

การศึกษาดูงานต่างจังหวัด และจัดท ารายงานกลุ่ม และการปัจฉิมนิเทศ รายละเอียดดังต่อไปนี้  
4.1 ช่วงปฐมนิเทศ (ระยะเวลา 3 วัน)  
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้มีโอกาสพบปะและรู้จักผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงาน

ต่าง ๆ รวมถึงให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ดังนี้ 
 1. การแนะน าโครงการและการปฏิบัติตัวระหว่างการฝึกอบรม 
 2. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความคุ้นเคยและพัฒนาการท างานเป็นทีม 
4.2 ช่วงระหว่างการฝึกอบรม (ระยะเวลา 8 วัน) 
มีการบรรยาย การอภิปราย ฝึกปฏิบัติ กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ 

ประกอบด้วยเนื้อหาวิชาตามสมรรถนะและความสามารถทางการบริหาร ที่ส านั กงาน ก .พ. ก าหนด และ
เนื้อหาวิชาที่นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ควรรู้ โดยใช้วิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์สูง 
สามารถบรรยายและถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลทั้งจากภาครัฐ
และภาคเอกชน ประกอบด้วย 5 หมวด คือ 

 1. บทน า (Introduction) 
 2. การพัฒนาตนเอง (Leading/Change Self) 
 3. การพัฒนาทีมงาน (Leading/Change Team) 
 4. การพัฒนาองค์กร (Leading/Change Organization) 
 5. การพัฒนาความรู้เฉพาะทาง (Functional Competency) 
4.3 ช่วงกิจกรรมการศึกษาดูงานในส่วนภูมิภาค (ระยะเวลา 2 วัน) 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสบการณ์แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ โดยการศึกษาจากกรณี

ตัวอย่างผู้ที่ประสบความส าเร็จในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ซึ่งสามารถน าไปปรับใช้ในการบริหารจัดการและการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม โดยมีขอบเขตในการศึกษาดูงานจากความส าเร็จในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เช่น 
การบริหารการพัฒนาการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โครงการ
พระราชด าริ องค์กรที่ประสบความส าเร็จและเป็นที่ยอมรับ ฯลฯ  และสามารถน าไปปรับใช้ในการบริหารและ
การปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

4.4 ช่วงปัจฉิมนิเทศ (ระยะเวลา 1 วัน) 
ด าเนินการในวันสุ ดท้ายของการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนเนื้อหา ความรู้ ผู้เข้า

รับการฝึกอบรมได้รับตลอดหลักสูตร การน าเสนอรายงานกลุ่ม การทดสอบวัดความรู้หลังเสร็จสิ้นการ
ฝึกอบรม (Post Test) เพ่ือวัดประสิทธิผลจากการฝึกอบรม การประเมินผลการฝึกอบรมในภาพรวมของ
หลักสูตรและพิธีปิดการฝึกอบรม 
 



 

5. วัน/เวลา และสถานที่จัดโครงการ 
ภาคกิจกรรม ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม ๒๕๕๖  
ณ อิงธาร รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
การศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ ๑2-13 ธันวาคม ๒๕๕๖ 
ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ สวนศรียา (ลุงไสว ศรียา ) ศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่รับน้ า  เขื่อนขุนด่าน

ปราการชล จังหวัดนครนายก และบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) จงัหวัดสระบุรี 
ภาควิชาการและฝึกปฏิบัติ ระหว่างวันที่ ๑6-25 ธันวาคม ๒๕๕๖ 
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกษตรกลาง 

บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  
 

6. วิทยากร 
  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

7. งบประมาณ 
9.1 งบประมาณของสถาบันเกษตราธิการ ปีงบประมาณ พ .ศ. 2557 แผนงาน ส่งเสริม

ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร ผลผลิต อ านวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร 
กิจกรรม การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กิจกรรมย่อย การด าเนินงานด้านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล งบด าเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา)  
  9.๒ งบประมาณของส่วนราชการต้นสังกัดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนที่
นอกเหนือจากข้อ 9.๑ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก เป็นต้น 
 

8. ผลผลิต 
  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์  ระดับต้น 
จ านวน 5๐ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มเป้าหมายในหลักสูตร 
 

9. ผลลัพธ์ 
  ผู้ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  

๑. สามารถน าความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
ระดับต้น ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
  ๒. สามารถท างานในลักษณะทีมงานได้อย่างเหมาะสมและสามารถสร้างทีมปฏิบัติงานของ
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓. มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกั นเพื่อการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

๑0. การติดตามและประเมินผล 
  1. การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ การบริหารโครงการ เนื้อหาหลักสูตร วิธีการฝึกบอรม วิทยากร สถานที่ ระยะเวลาการฝึก อบรม  
เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมทันท ี

2. การประเมินการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยใช้แบบทดสอบประเมินความรู้ /
ทักษะ เกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม 

3. การประเมินการประยุกต์ใช้ความรู/้ทักษะ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยติดตามประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรม
ไปแล้วอย่างน้อย 3-6 เดือน  



 

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ 15 
*************** 

1.  การปฐมนิเทศและการเตรียมความพร้อม 
 “ก้าวสู่ฝันรวมพลังแห่งความเป็นเลิศ” (To be the Best Team Member)  3 วัน 
 ชี้แจงหลักสูตร/ละลายพฤติกรรม/สร้างความคุ้นเคย/การท างานเป็นทีม/ 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (Walk Rally) 
2.  การศึกษาดูงานในส่วนภูมิภาค       2   วัน 

3.  บทน า (Introduction) 
  3.๑  บทบาทหน้าที่ผู้บังคับบัญชายุคใหม่     ๓   ชั่วโมง 
 3.๒  การพัฒนาภาวะผู้น า      ๓   ชั่วโมง 

4.  การพัฒนาตนเอง (Leading/Change Self)   
 4.๑  การเสริมสร้างบุคลิกภาพส าหรับนักบริหาร (Personality)  3   ชั่วโมง 
 4.2  การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบและมีกลยุทธ์  ๓   ชั่วโมง 
                (Problem Solving & Decision Making) 

4.3  เทคนิคการพูดและการน าเสนอ     ๓   ชั่วโมง 

5.  การพัฒนาทีมงาน (Leading/Change Team)    
 5.๑  การปรับปรุงและการสอนงานเพ่ือผลงานที่ทีประสิทธิภาพ  ๓   ชั่วโมง 

5.๒  การมีส่วนร่วมและขจัดความขัดแย้งในการท างาน   ๓   ชั่วโมง 

6.  การพัฒนาองค์กร (Leading/Change Organization) 
 ๖.1  การคิดอย่างเป็นระบบและการคิดเชิงนวัตกรรม   ๓   ชั่วโมง 

6.2  การวางแผนกลยุทธ์ส าหรับนักบริหารระดับต้น    3  ชั่วโมง     
 ๖.3  การประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร   ๓   ชั่วโมง 

7.  การพัฒนาความรู้เฉพาะทาง (Functional Competency)  
 7.1  การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน        1.5   ชั่วโมง 

7.2  การขับเคลื่อนนโยบายและทิศทางภาคการเกษตรไทย         1.5   ชั่วโมง 
 7.3 จริยธรรมในการท างานและการบริหารคน    ๓   ชั่วโมง 

7.4 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  ๓   ชั่วโมง 
7.5 โครงสร้างองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ  

                ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
                และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   ๓   ชั่วโมง 

8.  ปัจฉิมนิเทศและน าเสนอรายงานกลุ่ม                  ๑   วัน  

             รวมทั้งสิ้น        13  วันท าการ (72 ชั่วโมง)  

           หมายเหตุ  ช่วงบรรยายมีกิจกรรมทบทวนบทเรียน ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. 



 

11. รายละเอียดเนื้อหาวิชา 
  11.๑ ภาคกิจกรรม“ก้าวสู่ฝันรวมพลังแห่งความเป็นเลิ ศ” (To be the Best Team Member) 
(ระยะเวลา ๓ วัน) 
  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคล สามารถอธิบายหลักการ 
ความส าคัญและศิลป์ในการท างานร่วมกันได้อย่างถูกต้อง สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการท างานเป็นทีมและ
น าไปปรับใช้ในการสร้างทีมปฏิบัติงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ขอบเขต 

- กิจกรรมสร้างความคุ้นเคย การเตรียมความพร้อมในการท างาน 
- การท างานร่วมกันโดยกิจกรรม Walk Rally 
- การท างานแบบ Team Work 
- การวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการท างานเป็นทีม 
- สรุปการประเมินผลการท างานเป็นทีม 
วิธีการ 

  การจัดกิจกรรมฝึกอบรมแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ 
1) กิจกรรมภายในห้องประชุม 

        การท ากิจกรรมแบบกระชับความสัมพันธ์ การเสนอเนื้อหาตามหัวข้อในการฝึกอบรม  
ใช้หลักการเรียนรู้โดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค้นพบตนเองจากการลงมือปฏิบัติ (Active Learning) เช่น การ
ระดมความคิดวิเคราะห์จากสถานการณ์จริง แสดงบทบาทสมมติ บรรยายเชิงสนทนา และใช้การสรุปประเด็น
เนื้อหาวิชา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง จนสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
  ๒) กิจกรรมภายนอกห้องประชุม 
          จะแบ่งเป็นกลุ่มผู้เข้า รับการอบรม เพื่อไปท ากิจกรรม Executive Walk Rally ตามฐาน 
ต่าง ๆ ที่ได้ออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับเนื้อหาเพ่ือให้เกิดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ส่งผลให้เกิด
การเรียนรู้อย่างแท้จริง 
  11.๒ ศึกษาดูงาน (ระยะเวลา ๒ วัน)     

 เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสบการณ์แก่ผู้เข้ารับ การฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ โดยการศึกษาจากกรณี
ตัวอย่างผู้ที่ประสบความส าเร็จในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ซึ่งสามารถน าไปปรับใช้ในการบริหารจัดการและการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม  โดยมีขอบเขตในการศึกษาดูงานจา กความส าเร็จในการพัฒนาด้านต่าง ๆ  เช่น 
การบริหารการพัฒนาการเกษตร อุตส าหกรรมการเกษตร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โครงการ
พระราชด าริ องค์กรที่ประสบความส าเร็จและเป็นที่ยอมรับ ฯลฯ และสามารถน าไปปรับใช้ในการบริหารและ
การปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

11.๓ ภาคบรรยายและฝึกปฏิบัติ (ระยะเวลา ๘ วัน)  
  ๑) บทบาทหน้าที่ผู้บังคับบัญชายุคใหม่      ๓  ชั่วโมง 
  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนาความพร้อมและศักยภาพของผู้บังคับบัญชายุคใหม่ในสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไป เพิ่มพูนสมรรถนะในการปรับปรุงพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์
ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ 

ขอบเขต 
  - ความหมาย บทบาท และหน้าที่  
  -  ทักษะของผู้บังคับบัญชา 



 

  -  พ้ืนฐานของพฤติกรรมมนุษย์ 
  -  เครื่องมือทางการบริหารต่าง ๆ 
  วิธีการ 
  -  บรรยาย อภิปราย ซักถามปัญหา 
 

  ๒) จริยธรรมในการท างานและการบริหารคน   ๓  ชั่วโมง 
  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ตระหนักและมีทัศนคติที่ดี ป ฏิบัติตนเป็นข้าราชการยุคใหม่ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 
มุ่งม่ันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ยุติธรรม มีจิตส านึกที่ถูกต้อง  เข้าใจจริยธรรม  วัฒนธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงคใ์นการท างานของข้าราชการ 

 ขอบเขต 
- คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับการปฏิบัติราชการยุคใหม่ 
- คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับการบริหารจัดการ 
- แนวทางในการน าหลักคุณธรรมและจริยธรรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

  วิธีการ 
  -  บรรยาย ระดมความคิด กรณีตัวอย่าง 
 

 ๓) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  ๓  ชั่วโมง 
  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  เข้าใจในหลักการ เนื้อหา ตลอดจนวิธีปฏิบัติอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ขอบเขต 

- ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
- ขั้นตอนในการด าเนินการตามระเบียบ 
- กรณีศึกษา 

  วิธีการ 
  -  บรรยาย อภิปราย ซักถามปัญหา 
  

4) โครงสร้าง องค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   3 ชั่วโมง 
  วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความเข้าใจโครงสร้าง ภารกิจ หน้าที่ของหน่วยงานใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
รวมทั้งตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง 
  ขอบเขตวิชา 
  -  วิสัยทัศน์และพันธกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  -  การแบ่งส่วนราชการ ภารกิจ บทบาทหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  -  การแบ่งส่วนราชการ ภารกิจ บทบาท หน้าที่ของหน่วยราชการ ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
  - การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
  วิธีการ   

- บรรยาย อภิปราย ซักถามปัญหา 



 

   

5) การคิดอย่างเป็นระบบและการคิดเชิงนวัตกรรม    ๓  ชั่วโมง 
  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือช่วยให้เกิดค วามคิดเพ่ือพัฒนาองค์การในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภา พ และ
ประสานงานร่วมกับบุคคลอ่ืนให้เป็นไปตามกระบวนการ และระบบการบริหารงานภายใน  สามารถแก้ปัญหา 
ตัดสินใจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งที่จะเกิดข้ึนในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และมองเห็นกระ บวนการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนกับระบบภายในองค์การ ที่เกิดขึ้นเป็นระบบ เชื่อมโยง
ติดต่อกัน  และสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ขอบเขต 

- รูปแบบการคิดเชิงนวัตกรรม 
- ประโยชน์ของการคิดเชิงนวัตกรรม 

  -  การคิดเชิงนวัตกรรมสู่การบูรณาการในการท างาน 
  วิธีการ 
  -  บรรยาย กระบวนการฝึกปฏิบัติ 
 

  ๖) การปรับปรุงงานและท่ีการสอนงานเพื่อผลงานมีประสิทธิภาพ ๓  ชั่วโมง 
  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถอธิบายแนวคิด หลักการ วิธีการในการปรับปรุงงานและ
การสอนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้อง และสา มารถน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ รวมทั้ง
สามารถวิเคราะห์ผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือมอบหมายงานและสอนงานได้อย่างเหมาะสม 
  ขอบเขต 
  -  แนวความคิดในการจัดระบบงาน การปรับปรุงงานและการสอนงาน 
  -  กระบวนการและข้ันตอนในการปรับปรุงงานและการสอนงาน 
  -  เทคนิคการปรับปรุงงานและข้ันตอนการสอนงาน 
  -  การวิเคราะห์บุคคลเพื่อมอบหมายงานและสอนงาน 
  -  ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาในการปรับปรุงงานและสอนงาน 
  วิธีการ 
  -   การบรรยาย การระดมความคิด ฝึกปฏิบัติ กรณีตัวอย่าง 

7) การวางแผนกลยุทธ์ส าหรับนักบริหารระดับต้น     ๓  ชั่วโมง 
  วัตถปุระสงค ์
  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีแนวความคิด หลักการและกระบวนการที่ส าคัญในการ  

วางแผนกลยุทธ์เป็นกระบวนการ วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ธรรมชาติขององค์การ ก าหนดจุดหมายและ 
จ าแนก ประเมิน และเลือกแนวการปฏิบัติส าหรับองค์การ  

ขอบเขต 
  -  นโยบาย กระบวนการในการวางแผนกลยุทธ์  แนวการวิเคราะห์ในการวางแผนกลยุทธ์ 
  -  การบริหารหลักการและกระบวนการที่ส าคัญในการ วางแผนกลยุทธ์ 
  วิธีการ 
  -  การบรรยาย การระดมความคิด กรณีตัวอย่าง 



 

8) การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบและมีกลยุทธ์ ๓  ชั่วโมง 
  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอธิบายแนวความคิด หลักการ และเทคนิควิธีการแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง และสามารถน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ขอบเขต 
  -  นักบริหารกับการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ 
  -  ประเภทของปัญหา กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจ คุณภาพของการตัดสินใจ 
  วิธีการ 
  -  การบรรยาย การระดมความคิด กรณีตัวอย่าง 

 

9) การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   1.5 ชั่วโมง 
  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  รวมถึงยุทธศาสตร์และการปรับตัว
ของระบบราชการไทยที่มีต่อประชาคมอาเซี ยนและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับผลกระทบของประชาคม
อาเซียนที่มีต่อประเทศและระบบราชการไทย  รวมทั้งสามารถน าความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผลกระทบจากการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนไปเป็นแนวทางในการเตรียมพัฒนาตนเองและงานที่ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ขอบเขต 
  - ความรู้เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

- ภาคการเกษตรไทยควรเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
- ผลกระทบของภาคการเกษตรจากการเป็นประชาคมอาเซียน 

  -  การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
  วิธีการ 
  -  บรรยาย อภิปราย ซักถามปัญหา 

 

10) การขับเคลื่อนนโยบายและทิศทางภาคการเกษตรไทย  1.5 ชั่วโมง 
วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการด้านการเกษตร
ตามกรอบนโยบายและแนวทางในระดับสากล และเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการน าองค์กร
ความรู้ไปปรับใช้กับภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สามารถแข่งขันทางด้านการค้าในเวทีโลกได้ 

ขอบเขต 
- ทิศทางของแผนพัฒนาการเกษตร  
- สถานการณ์และทิศทางการพัฒนาการเกษตร 
- แนวโน้มการพัฒนาการเกษตรในระดับสากลโลกในภาวการณ์เปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน 

ของโลก 
วิธีการ 
- บรรยาย อภิปราย ซักถามปัญหา 

 



 

11) การประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ขององค์การ  ๓  ชั่วโมง 
  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม อธิบายความหมายและความส าคัญของการประชาสัมพันธ์กับ
การบริหารงานในยุคปัจจุบัน รวมทั้งระบุถึงบทบาทของผู้บริหารกับการประชาสัมพันธ์ และวิธีการสร้าง
ภาพลักษณ์ขององค์การ 
  ขอบเขต 
  -  ความหมายเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ 
  -  ความส าคัญของการประชาสัมพันธ์กับการบริหารงานในยุคปัจจุบัน 
  -  บทบาทของผู้บริหารกับการประชาสัมพันธ์ 
  -  วิธีการสร้างภาพลักษณ์ขององค์การ 
  วิธีการ 
  -  บรรยาย อภิปราย กรณีศึกษา ซักถามปัญหา 

 

๑2) การมีส่วนร่วมและขจัดความขัดแย้งในการท างาน  ๓  ชั่วโมง 
  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติการมีส่วนร่วม
เพ่ือขจัดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์การ และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้  ตลอดจนเข้าใจบทบา ทใน
การขจัดความขัดแย้ง ขบวนการขจัดความขัดแย้ง วิธีการขจัดความขัดแย้ง และการสร้างการมีส่วนร่วม 
  ขอบเขต 
  -  การมีส่วนร่วมเพ่ือขจัดความขัดแย้ง แนวความคิดเรื่องการบริหารข้อขัดแย้ง 
  -  รูปแบบข้อขัดแย้งต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในองค์การ  

- เทคนิคการบริหารข้อขัดแย้งในรปูแบบต่าง  ๆ
  วิธีการ 
  -  บรรยาย ระดมสมอง  ฝึกปฏิบัติ 

 

13) การเสริมสร้างบุคลิกภาพส าหรับนักบริหาร   ๓  ชั่วโมง 
  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถอธิบายถึงหลักการ ประโยชน์และความจ าเป็นของการ
พัฒนาบุคลิกภาพและความเชื่อม่ัน ตลอดจนระบุถึงบุคลิกภาพที่ดีและการแสดงออกในสังคมได้อย่างถูกต้อง 
  ขอบเขต 
  -  หลักการและประโยชน์ของการพัฒนาบุคลิกภาพ 
  -  ความจ าเป็นของการพัฒนาบุคลิกภาพและความเชื่อมั่น 
  -  บุคลิกภาพทั่วไปและบุคลิกภาพที่ดี 
  -  การแต่งกายเพ่ือส่งเสริมบุคลิกภาพ และการแสดงออกในสังคม 
  วิธีการ 
  -  บรรยาย อภิปราย กรณีศึกษา ฝึกปฏิบัติ 



 

๑4) การพัฒนาภาวะผู้น า      ๓  ชั่วโมง 
  วัตถุประสงค์ 

มุ่งเน้นการเสริมทักษะภาวะผู้น า ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานหลักของการสร้างงานให้มี
ประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และสร้างทีมงานให้เกิดข้ึน ดังนั้นหลักสูตรนี้มุ่งเน้นการเข้าใจในระบบ การบริหาร
จัดการอย่างมืออาชีพ และการพัฒนาความคิด เสริมสร้างมุมมองให้กว้าง ในเชิงลึก และรอบคอบมากขึ้น  
มีทักษะในการบริหารคน บทบาท / หน้าที่ และทักษะในการบริหารงานของนักบริหารการพัฒนายุคใหม่ 

ขอบเขต 
-  เข้าใจคุณลักษณะของผู้น า ด้วยตนเองและโดยกลุ่มกิจกรรม 
- เข้าใจหลักการบรรลุความส าเร็จของการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีทิศทางท่ีชัดเจน   
- แนวทางการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมืออาชีพ 
- พัฒนาทักษะการคิดใหญ่ กิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมอย่างผู้น าที่เหมาะสม 

  -  ทักษะในการบริหารงานของผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  วิธีการ 
  -  บรรยาย ระดมความคิด กรณีตัวอย่าง 

 

๑5) เทคนิคในการพูดและการน าเสนอ    ๓  ชั่วโมง 
  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเรียนรู้เทคนิคการน าเสนอ สิ่งส าคัญในการน าเสนอ และ
การสื่อสารด้วยค าพูดที่ถูกต้อง ทักษะการเปิดการน าเสนอ  หลักการใช้ภาษาท่าทาง  หลักการถาม-ตอบ การ
ปิดการน าเสนอ รูปแบบวิธีการน าเสนอและการใช้สื่อการน าเสนอ  และสามารถน าไป ประยุกต์ปรับใช้ในการ
ท างานได้อย่างเหมาะสม 
  ขอบเขต 
  -  หลักการและเทคนิคการพูดและการน าเสนอ  

- การสื่อความหมายด้วยการพูด 
  -  เทคนิคการพูดและการน าเสนอท่ีมีประสิทธิภาพ 
  -  ฝึกปฏิบัติการพูดและการน าเสนอ 
  วิธีการ 

- การบรรยาย อภิปราย กรณีตัวอย่าง ฝึกปฏิบัติ 
 

๑6) สัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปและน าเสนอรายงานกลุ่ม  ๓  ชั่วโมง 
  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าเสนอเนื้อหา รายงานความรู้ ความเข้าใจ  เสนอ
แนวคิดวิ เคราะห์ จากที่ไปศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรมกลุ่ม  และน าไปประยุกต์ปรับใช้ในการท างานได้อย่าง
เหมาะสม 
  ขอบเขต 
  -  น าเสนออย่างถูกต้องตามหลักการน าเสนอ   

- สร้างทักษะ ความม่ันใจในการน าเสนอ 
  วิธีการ 
  -  ฝึกปฏิบัติการน าเสนอรูปแบบจริง  
 

๑7) ประเมินผล มอบประกาศนียบัตร/พิธีปิดการฝึกอบรม  ๓  ชั่วโมง 
 
 



 

๑2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
นางสาวนิชชิมา  โพธิโชติ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
นางสาวอิศรา คงคะรัศมี  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
กลุ่มวิชาการและหลักสูตร สถาบันเกษตราธิการ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
โทร. 0 2940 5593 ต่อ 150, 131 โทรสาร 0 2579 1355 
 

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


