


 
 

 
แผนงานการฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร   

หลักสูตร “การพัฒนาทักษะบุคลากรของสหกรณ์”รุ่นที่ 2 
ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมชากังราว รเิวอร์วิว จ.ก าแพงเพชร 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 

 สหกรณ์เป็นหน่วยงานที่ด าเนนิธุรกิจสหกรณ์  มีการพบปะผู้คนสมาชิกสหกรณ์อยา่งตอ่เนื่อง ในหลายๆ โอกาส

สหกรณ์ต้องมีส่วนรว่มในการท ากิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ส่งผลให้บุคลากรของสหกรณ์ต้องเป็นตัวแทนในการพธิีการ

ต่างๆ ทั้งแบบทางการ และไม่เป็นทางการ ซึ่งบุคคลจะเป็นผู้พูดในที่ชุมนุมชนทีด่ีได้ ควรต้องมลีักษณะอนัจะเอือ้อ านวยต่อ

การพัฒนาตนเองให้เป็นผู้พูดที่ดียิ่งๆขึน้ไปทั้งทางตรงและทางอ้อม การพูดในที่ชุมชน (Public speaking) เป็นการพูดตอ่หน้า

บุคคลจ านวนมาก ด้วยการใช้ภาษาท่าทาง น้ าเสยีง สญัลักษณ์ สหีนา้ แววตา ท่าทาง เพื่อถา่ยทอดความรูส้ึกนึกคดิไปยัง

ผู้ฟัง ซึ่งการพูดเปน็ทั้งศาสตรแ์ละศิลป ์ จึงจ าเปน็จะตอ้งศกึษาเรยีนรู ้ และฝึกฝน (Study & Practice) จนเกิดทักษะ จึงจะ

สามารถน าไปใช้ประโยชนไ์ด้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 ดังนัน้การพัฒนาทักษะการพดู การสื่อสาร และบุคลิกภาพ จงึมีความส าคัญในทุกวงการ ทุกอาชีพ รวมถงึ

บุคลากรของสหกรณ์ อันกอ่ให้เกดิความรูส้ึกที่ดีและความประทับใจต่อผู้พบเหน็ หรอืผูท้ี่มาตดิต่อกับสหกรณ์ ให้เกิดความ

ประทับใจและเกิดความรูส้ึกทีด่ี และยงัส่งผลอนัดงีามถงึความสมัพันธ์ระหว่างสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ในชุมชน 

2. วัตถุประสงค์ 

  2.1 เพื่อให้ผูเ้ข้ารับการอบรมมีความรูแ้ละทักษะ ตลอดจนเทคนิคในการพูดตอ่ที่สาธารณะ เพื่อการโน้มนา้วใจ

ผู้ฟัง ตลอดจนการวางตัวที่ถูกต้องและเหมาะสม  

  2.2 เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการอบรมรูแ้ละเข้าใจถงึบุคลิกภาพที่เปน็จุดดอ้ยและจุดเด่นของตนเองและสามารถน าความรูท้ี ่

ได้รับไปปรับและพัฒนาบุคลกิภาพให้เหมาะสมและดียิ่งขึน้ 

  2.3 เพื่อสง่เสรมิให้ผู้อบรมไดม้ีโอกาสแลกเปลีย่นเรียนรูซ้ึ่งกันและกัน 

3. เนื้อหาวิชา  หลักสูตร  21 ชั่วโมง 

1. ปฐมนิเทศ / พธิีเปิด / บรรยายพิเศษ                1  ช่ัวโมง 

2. ปลูกฝังแนวคิด หลักการ วธิีการ อุดมการณ์สหกรณ์     2  ช่ัวโมง 

3. การพัฒนาทักษะการพูด        9  ช่ัวโมง 

- หลักพูดอย่างเป็นทางการ กึ่งทางการ และไม่เป็นทางการ 

- หลักการวิเคราะห์ผูฟ้ังเพื่อประสิทธภิาพของการพูด 

- เทคนิคการสรา้งโครงเรื่องในโอกาสตา่งๆ / ข้อพึงระวังในการพูด / Workshop 

4. ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพ        5  ช่ัวโมง 

- ความรูเ้บื้องต้นเกีย่วกับเรื่องการวางท่าทาง การเดนิ การยืน การนั่ง การแต่งกาย 

-  พัฒนาบุคลิกภาพ สรา้งภาวะผู้น า และการใชท้่าทางประกอบการพูด 

-  การสรา้งความเช่ือมัน่ในการพูด 

  5. กจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้   4  ช่ัวโมง 

- สรุปบทเรยีน / ถาม – ตอบประเด็นปัญหาอุปสรรค 
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4.  วิธีการฝึกอบรม : บรรยาย / อภิปราย / ฝึกปฏิบตัิ / กรณีศึกษา 

5.  งบประมาณ : เงินอดุหนุนจากภาครัฐบาล ตามมตคิณะรัฐมนตร ี ลงวนัที่ 6 พ.ค. 2529 และวนัที่ 24 พ.ค. 2531 

ส าหรับการฝึกอบรมสหกรณ์ภาคการเกษตร และงบประมาณสนับสนนุจากสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยการ

ฝึกอบรมจัดบรกิารค่าใช้จา่ยดังตอ่ไปนี ้(ฟรี) 
5.1 คา่วิชาการ 

5.2 คา่อาหารกลางวัน 3 มือ้ อาหารเย็น 2 มือ้ ตลอดการฝึกอบรม 3 วนั 

5.3 คา่อาหารว่างและเครื่องดื่ม (Coffee Break) 6 มือ้ 

5.4 ค่าที่พัก 2 คนื (พักคู่เท่านัน้) กรณีประสงค์พักเดี่ยวกรุณาช าระค่าห้องพักเต็มจ านวน 

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

ก าหนด และค่าพาหนะเดินทาง ฯลฯ ขอความกรุณาเบิกจา่ยจากสหกรณ์ต้นสังกัด 

6.  วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน 

7.  วันเวลา และสถานที่  

       ระหวา่งวนัที ่18 – 20 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมชากังราว รเิวอร์ววิ จ.ก าแพงเพชร เบอร์โทร 055 714900-4 

8. กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร จ านวน 50 คน 

9. การส าเร็จหลักสูตรและรับวุฒบิัตร  

 9.1 ต้อง เข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาหรอืไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของหลักสูตร 

 9.2 การมีส่วนร่วมในกจิกรรมที่ก าหนด  

10. การสมัครอบรม สามารถสมัครด้วยการคลกิลิงก์ หรือ สแกน QR Code ท่ีปรากฏ 

    - https://forms.gle/3BeEYe4djNwvHNyG9  

    - 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  30 เมษายน 2564 และขอสงวนสิทธิ์ในกรณีท่ีกลุ่มเป้าหมายเต็มจ านวนก่อนสิ้นสุดวันรับสมัคร 

ใบสมัคร 
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