
 

สรปุความรู 

หลกัสตูร “นกับรหิารการพฒันาการเกษตรและสหกรณ ระดบักลาง”  รุนที่ 87 

 

วัตถุประสงคของโครงการฝกอบรมฯ เพ่ือใหนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณระดับกลาง 
ไดรับความรู  ความเขาใจในการพัฒนาแนวคิดและวิสัยทัศนที่จะสามารถเปนผูนําบริหาร การเปลี่ยนแปลง 
และบริหารงานไดอยางมืออาชีพ  เพ่ิมพูนทักษะในการสรางแรงจูงใจและพัฒนาประสิทธิภาพของทีมงานและ
องคการได  สามารถเขาใจกระบวนการสรางเครือขาย (Network) และระบบพันธมิตร (Partner) เพ่ือเพ่ิมพลัง 
การทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  มีพฤติกรรมที่สะทอนคุณธรรมและจริยธรรม ที่เปนแบบอยางที่ดีสําหรับ
ผูปฏิบัติงานที่เก่ียวของ  รวมทั้งสามารถถายทอดนโยบายจากระดับสูงไปสูระดับปฏิบัติในหนวยงานที่ตน
รับผิดชอบไดอยางถูกตองชัดเจน 

โดยสถาบันเกษตราธิการและผูดําเนินการไดรวมกันกําหนดหลักสูตร วัน เวลา สถานที่จัดฝกอบรม 
การประเมินผลการฝกอบรมตลอดระยะเวลาดําเนินการ 27 วัน ประกอบดวย กิจกรรมกลุมสัมพันธ การ
บรรยาย การอภิปราย การบรรยายพิเศษ การแบงกลุม การฝกปฏิบัติ กรณีศึกษา กิจกรรมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและประสบการณ การศึกษาดูงานในกรุงเทพฯ ปริมณฑลหรือสวนภูมิภาค และการปจฉิมนิเทศ โดย
แบงเปน 4 ชวง ดังน้ี  

การฝกอบรมชวงที ่๑ กิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพรอม (ระยะเวลา 3 วัน)  ณ โรงแรมพา
วีเลี่ยม  ริมแคว รีสอรท  จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือสรางความเขาใจในวัตถุประสงคและเน้ือหาหลักสูตร รวมทั้ง
แนวทางการฝกอบรม และไดมีโอกาสทําความรูจักและสรางความคุนเคย ซึ่งกันและกัน สงผลใหมีความมั่นใจ
และกลาแสดงออกในการทํางานเปนทีมและสรางความสามัคคี  โดยมีวิธีการดังน้ี  

1.1 การบรรยายแนะนําวัตถุประสงคและรายละเอียดโครงการรวมทั้งขอกําหนดในการปฏิบัติระหวาง
การฝกอบรม  

1.2 กิจกรรมกลุมสัมพันธ เพ่ือสรางความคุนเคยและพัฒนาการทํางานเปนทีม  
1.3 การบริหารรางกายตอนเชา และกิจกรรมที่เสริมสรางความแข็งแรงของรางกาย  
1.4 กิจกรรมสาระสังสรรค เพ่ือสรางความสัมพันธของผูเขารับการฝกอบรมกอน การเรียนรู จํานวน 1 

ครั้ง 
 
การฝกอบรมชวงที่ ๒ การบรรยายและฝกปฏิบัติ (หมวดที่ 1 – หมวดที่ 4) (ระยะเวลา 19 วัน) 

ณ หองแกรนดฮอลล ๒ โรงแรมรามาการเดนส ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพฯ  ประกอบดวย 
4 หมวดวิชา ดังนี้  

1. ภาวะผูนําและการนําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจใน
นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการณปจจุบัน
และเตรียมพรอมในการตอบสนองและนําการเปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีภาวะผูนํามีความรู 
ความเขาใจบทบาทหนาที่ของนักบริหาร  หลักการบริหารเบ้ืองตน  สามารถสรางวิสัยทัศน/ต้ังเปาหมาย
สวนตัวสรางแรงจูงใจในการทํางานได มีหลักคิดการแกปญหาและตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงความ
แตกตางระหวางบุคคล  สามารถวิเคราะหบุคคลไดอยางเหมาะสม  รวมทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและ
ภายนอกเพ่ือเสริมสรางภาพลักษณใหเหมาะสมกับความเปนนักบริหาร  การเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ  ฝก
ปฏิบัติมารยาทในการรับประทานอาหารแบบสากล 



 

2. การบูรณาการการทํางาน เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจและตระหนักถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล พัฒนาศักยภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยคํานึงถึงความแตกตางและความหลากหลายของ
บุคคล มุมมองการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในภาคราชการ  การสื่อสารเพ่ือใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองและ
ยอมรับ แนวคิดหลักการบริหารความขัดแยงในการทํางาน องคประกอบของความขัดแยง และการสอนงาน
โดยสามารถเลือกใชรูปแบบผูนําใหเหมาะสมกับสถานการณ มีหลักการแนวคิดและเครื่องมือ ในการวางแผน
กลยุทธ  นําสูการปฏิบัติรวมทั้งการบริหารการเงินงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพตลอดจนการประเมินผล
การปฏิบัติงานเชิงกลยุทธและวางแผนกลยุทธ  และมีความรู ความเขาใจในระบบเกษตรพันธสัญญา ประโยชน
ที่ไดรับจากพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐  ความรวมมือของ
ผูประกอบการธุรกิจทางการเกษตร เกษตรกร และภาครัฐในการทําเกษตรพันธสัญญา และตระหนักถึงบทบาท
หนาที่ของนักบริหารในการขับเคลื่อนระบบพันธสัญญา  

3. คุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงาน เพ่ือสรางความตระหนักในการเปนขาราชการที่ดี มีความ
ประพฤติที่สะทอนคุณธรรม จริยธรรม มีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และการปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาคราชการ รวมทั้งองคประกอบแหงปจจัยความสําเร็จในการขับเคลื่อนวาระแหงชาติและ
ขอพึงระวังที่จะประพฤติมิชอบ ซึ่งจะทําใหเกิดความตระหนักในความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส และความเที่ยง
ธรรมในการทํางาน ภัยคุกคามของชาติดานสังคมและการเมือง มีความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎ ระเบียบ การ
ควบคุม เรงรัด และตรวจสอบงานพัสดุ การจัดซื้อ จัดจาง การจางที่ปรึกษา การจางออกแบบและควบคุมงาน 
การเปลี่ยน การเชา การจําหนาย ไดอยางถูกตองและโปรงใส ขอควรระวังในการอนุมัติกรณีตางๆ พรอมทั้ง
ตระหนักถึงการนอมนําศาสตรพระราชามาประยุกตใชเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน เปนแบบอยางที่ดีสําหรับ
ผูปฏิบัติงาน ความหมายของศาสตรพระราชา  

4. นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมพูนมีความรูความเขาใจในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพโดยใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถจัดการระบบสารสนเทศหรือขอมูล
ขาวสารที่จําเปนสําหรับนักบริหารเพ่ือการตัดสินใจ และเช่ือมโยงนโยบายและยุทธศาสตรในการพัฒนาภาค
การเกษตรของประเทศสูภาคการเกษตรทองถิ่นและอุตสาหกรรมไดอยางเปนรูปธรรม รวมทั้งแนวคิดและ
รูปแบบการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตและบริหารจัดการภาคเอกชน ๔.๐  และสามารถอธิบายถึง
บทบาทและความสําคัญของภาคเอกชนตอการพัฒนาการเกษตรของประเทศ แนวคิดและแนวทางการพัฒนา
เกษตรเชิงรุกของภาคเอกชน ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจรไดอยาง
ถูกตอง มีการประยุกตใช Lean Six Sigma ในการปฏิบัติงาน  

 
การฝกอบรมชวงที่ 3 กิจกรรมการศึกษาดูงาน (ระยะเวลา 4 วัน) : ศึกษาดูงาน ณ สวนภูมิภาค 

จํานวน 3 วัน (วันที่ ๑ ดูงาน ณ บริษัท โรงเสนหมี่ซอเฮง  จํากัด  และศูนยเรียนรูเกษตรอินทรียและฟารม
ชุมชน  ตําบลยายชา(ทุงธรรมนา)  อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม, วันที่ ๒ ดูงาน ณ โครงการศึกษาวิธีการ
ฟนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุม อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี วันที่ ๓ ดูงาน ณ  
วิ ส าห กิ จ ชุ ม ชนบ า น กุ ม พัฒ น า  อํ า เ ภอบ า ง แ พ  จั ง ห วั ด ร า ช บุ รี )   แ ล ะศึ ก ษ าดู ง า น ภ า ย ใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ดานเครื่องจักรกลและหุนยนตอัจฉริยะทางการเกษตร) ณ สํานักพิพิธภัณฑและ
วัฒนธรรมทางการเกษตร  กรุงเทพฯ จํานวน 1 วัน เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณแกผูเขารับการ
ฝกอบรม จากองคกรที่ประสบความสําเร็จและเปนที่ยอมรับในดานการพัฒนา การเกษตรในมิติตางๆ เชน การ
บริหารจัดการองคกร การบริหารการพัฒนาการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร การพัฒนาตลาด
เช่ือมโยงสูผูบริโภคภายในและตางประเทศ การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตและบริหารจัดการ การ



 

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โครงการพระราชดําริ การพัฒนาความเขมแข็งของกลุมและเครือขายเกษตรกร ซึ่ง
จะสามารถนําไปปรับใชในการพัฒนาการบริหาร การจัดการและการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
กอใหเกิดประสิทธิผลไดมากยิ่งขึ้นตอไป  

 

การฝกอบรมชวงที่ 4 กิจกรรมปจฉิมนิเทศ (ระยะเวลา 1 วัน) เพ่ือการสรุปและทบทวนเน้ือหา

หลักสูตร ช้ีใหเห็นถึงแนวคิดและความเช่ือมโยงและมีความตระหนักในการนาสูการปฏิบัติและพัฒนาตนเอง

และองคกรตอไปรวมทั้งการสะทอนความคิดเห็นและความรูสึกของผูเขารับการอบรมตอโครงการ ในดานตางๆ 

เชน สิ่งที่ไดเรียนรูและจะสามารถนาไปปฏิบัติได การประเมินผล การบริหารจัดการโครงการและทดสอบ

ความรูหลังการฝกอบรม (Post Test) เพ่ือวัดประสิทธิผลจากการอบรม 

ผลลัพธ  
1 มีความสามารถในการพัฒนาหนวยงานใหมีแผนงาน และวิธีการดําเนินงานที่ชัดเจนเพ่ือมุงสู

ผลสัมฤทธ์ิขององคกร  
2 สามารถบูรณาการการทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ  
3 สามารถสรางเครือขาย (Network) และพันธมิตร (Partner) กับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและ

ภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณไดอยางกวางขวาง  
4 ไดแลกเปลี่ยน ความรูและประสบการณ ระหวางผูเขารับการฝกอบรม เปนแนวทางการนําไปปรับ

ใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
5 มีความพรอมในการกาวสูการเปนผูบริหารระดับสูงขึ้นทั้งในดานความคิด การกระทํา ยึดมั่นใน

คุณธรรมและจริยธรรม  
6 สามารถถายทอดนโยบายของรัฐไปสูหนวยปฏิบัติตามลําดับ สามารถสรางความเขาใจ ที่ถูกตองใน

ทิศทางการดําเนินงานรวมกันได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


