


 
แผนงานการฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร   

หลักสูตร “หัวหน้างานยุคใหม่ที่สหกรณ์ต้องการ” รุ่นที่ 1 
ระหว่างวันที่ 27 – 29 เมษายน 2564 ณ โรงแรม นิว แทรเวิล ลอด์จ จ.จันทบุรี 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 บุคคลากรที่จะปฏิบัตงิานให้ประสบความส าเร็จจ าเป็นจะตอ้งมีความรูค้วามสามารถ ทักษะในการปฏบิัติงาน และ

ทัศนคติที่ดีต่องานนั้นๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานในระดับหัวหน้างานข้ึนไปซ่ึงมีหน้าท่ีท้ังการบริหารงานและบริหารคนไป

ในเวลาเดียวกัน จึงจ าเป็นที่จะตอ้งมกีารพัฒนาขีดความสามารถให้สามารถปฏิบัติงานในต าแหน่งหวัหน้าให้มีความสมบูรณ์

ยิ่งข้ึน สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธภิาพและต้องสามารถบริหารคนใหส้ามารถใช้ขีดความสามารถของคนมาปฏิบัติ 

งานให้บรรลุตามเปา้หมายของสหกรณ ์

    การจัดฝกึอบรมหลักสูตร ”หัวหน้างานยุคใหม่ที่สหกรณ์ตอ้งการ” จึงเป็นการการพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงาน

อย่างมีประสิทธภิาพ อันจะเป็นเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้หวัหน้างานมีแนวทางในการพฒันาตนเองสู่หัวหน้างานที่มีคณุค่าของ

ผูใ้ต้บังคับบัญชาและสหกรณ ์

2. วัตถุประสงค์ 

  2.1 เพื่อพัฒนาหัวหน้างาน ให้เป็นหัวหน้าตน้แบบธรรมาภิบาล 

 2.2 เพื่อให้ผูเ้ข้าอบรม  สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการเป็นหัวหน้างานที่มีทักษะและความสามารถในการ

บริหารลูกน้อง และสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

2.3 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มโีอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน 

3. เนื้อหาวชิา  หลักสูตร  21 ชั่วโมง 

1. ปฐมนิเทศ / พิธเีปิด / บรรยายพิเศษ                1  ชั่วโมง 

2. ปลูกฝังแนวคิด หลักการ วิธกีาร อุดมการณส์หกรณ์     2  ชั่วโมง 

3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานในสหกรณ ์    3  ชั่วโมง 

- คุณสมบัติของหัวหน้างานที่ด ี/ บทบาทหน้าที่และความรับผดิชอบของหัวหน้างาน 

- หัวหน้างานกับการบริหารสหกรณ์โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

4. การบริหารงานที่มปีระสิทธิภาพ       3  ชั่วโมง 

- เทคนิคการก าหนดเปา้หมายการท างาน  (Setting SMART Objective) / เทคนิคการบริหารเวลา  

- เทคนิคการสั่งงาน (Direction) มอบหมายงาน (Delegation)  ติดตามงาน (Following)  

และเทคนิคการสอนงาน (Coaching) ให้เกิดประสิทธภิาพ 

  5. ทักษะการพัฒนางานในสหกรณ ์  3  ชั่วโมง 

   - ทักษะการพฒันาทรัพยากรบุคคล / ทักษะในการวางแผนงาน 

  6. การพัฒนาตนเองส าหรับหัวหน้างาน   3  ชั่วโมง 

   - การรู้จักตรวจสอบ และทัศนคติในการท างานให้ดียิ่งขึน้ 

   - การปรับปรุง พัฒนาผลงานอยู่เสมอ / การสร้างแนวคิด และมุมมองใหม่ๆ  

  7.   เทคนิคการสื่อสารที่ทรงพลังและมีประสิทธภิาพ   2 ชั่วโมง  

              - กระบวนการติดต่อสือ่สารทีม่ีประสิทธภิาพและทรงพลังภายในสหกรณ ์

             - เทคนิคการสื่อสารใหไ้ด้งานและไดใ้จลูกน้องในสหกรณ ์

 

 



  

8. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้        4  ชัว่โมง 

- สรุปบทเรียน / ถาม – ตอบประเด็นปัญหาอุปสรรค 

4.  วธิีการฝึกอบรม : บรรยาย / อภิปราย / ฝกึปฏิบัติ / กรณศีึกษา 

5.  งบประมาณ :  เงินอุดหนุนจากภาครัฐบาล ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 6 พ.ค. 2529 และวันที่ 24 พ.ค. 2531 ส าหรับ

การฝึกอบรมสหกรณ์ภาคการเกษตร และงบประมาณสนบัสนุนจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยการฝึกอบรม

จัดบริการค่าใช้จา่ยดังตอ่ไปนี ้(ฟร)ี 

5.1 ค่าวิชาการ 

5.2 ค่าอาหารกลางวัน 3 มือ้ อาหารเย็น 2 มือ้ ตลอดการฝึกอบรม 3 วัน 

5.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (Coffee Break) 6 มือ้ 

5.4 ค่าที่พัก 2 คืน (พกัคู่เทา่นัน้) กรณีประสงค์พักเดี่ยวกรุณาช าระค่าห้องพักเต็มจ านวน 

ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกจากนี้ เช่น ค่าที่พัก (กรณีพักเดี่ยว), ค่ามินิบาร์, ค่าอาหารกลางวัน/เย็น นอกจากวันที่

ก าหนด และค่าพาหนะเดินทาง ฯลฯ ขอความกรุณาเบกิจ่ายจากสหกรณ์ตน้สังกัด 

6.  วทิยากร ผูท้รงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน 

7.  วันเวลา และสถานท่ี  

       ระหว่างวันที ่27 – 29 เมษายน 2564 ณ โรงแรม นวิ แทรเวิล ลอด์จ จ.จันทบุรี เบอรโ์ทร 039 301888-92 

8. กลุ่มเป้าหมาย ผูจั้ดการ / รองผูจั้ดการ / ผูช้ว่ยผูจั้ดการ / หัวหน้าฝา่ย หรือ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง จ านวน 50 คน 

9. การส าเร็จหลักสูตรและรับวุฒิบัตร  

 9.1 ต้อง เข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหลักสูตร 

 9.2 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ก าหนด 

 10. การสมัครอบรม สามารถสมัครด้วยการคลกิลิงก์ หรือ สแกน QR Code ท่ีปรากฏ 

    - https://forms.gle/g71udM4e1euZet218 

    - สแกน QR Code ใบสมัคร 

สนใจ สมัครและดาวนโ์หลดรายละเอยีดโครงการเพิ่มเตมิได้ท่ี www.clt.or.th หรือโทรศัพท์ 02-6693254-62 ต่อ 1033 1008,1090, 

โทรสาร 02-2411229, 02-2414839, Email: clt_insti@hotmail.com, Line ID: @clt.coop, Facebook: สถาบันพทิยาลงกรณ์ 

หมดเขตรับสมัครวนัที่  12 เมษายน 2564 และขอสงวนสิทธิใ์นกรณีท่ีกลุ่มเป้าหมายเต็มจ านวนก่อนสิ้นสดุวันรับสมัคร 

 

 

ใบสมัคร 

mailto:clt_insti@hotmail.com

