
 

โครงการฝึกอบรม  
หลักสูตร “การพัฒนาทักษะความคิดเพื่อแก้ปัญหา และการหาทางเลือกในการตัดสินใจ 

ด้วยกิจกรรม Walk Rally” ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 

********************************************************************* 

๑. หลักการและเหตุผล 
  บุคลากรเป็นปัจจัยหนึ่งในทุกองค์กรที่จะเป็นฟันเฟืองส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ความส าเร็จ โดยจ านวนบุคลากรที่แตกต่างกันไปตามขนาดของแต่ละองค์กรนั้น ไม่ว่าจะมีขนาดเท่าใดก็ตาม 
การปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรล้วนต้องมีการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา แม้บุคลากรจะพบ
เจอปัญหาบ่อยแค่ใดก็ตาม เมื่อต้องตัดสินใจจริงๆ บุคลากรย่อมเกิดความกลัว ความลังเล และความหนักใจ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพราะความสามารถในการแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ และให้เกิดประสิทธิผล เป็นทักษะที่ส าคัญในการบริหารงาน และไม่ว่าปฏิบัติงาน
ในต าแหน่งใดก็จะต้องเผชิญปัญหา และสภาวการณ์ที่ต้องตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา การแก้ปัญหาและการ
ตัดสินใจจ าเป็นต้องมีหลักเกณฑ์ เทคนิคและวิธีการอย่างเป็นระบบ รวมไปถึงการหาทางเลือก และการใช้
ความคิด พิจารณาไตร่ตรองอย่างถูกต้อง น าไปสู่การตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ และกล้าที่จะ
ตัดสินใจ โดยปราศจากความเครียด ความกดดัน ความกังวล หรือความกลัว ซึ่งกระบวนการในการแก้ไขปัญหา
นั้น เริ่มจากการก าหนดปัญหา การแยกแยะและค้นหาสาเหตุ การตั้งเป้าหมายเพ่ือด าเนินการแก้ไข ตลอดจน
การหาทางเลือกในการตัดสินใจ 
  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต ๗ เล็งเห็นความส าคัญ
ดังกล่าว จึงได้ด าเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาทักษะความคิดเพ่ือแก้ปัญหา และการหาทางเลือก
ในการตัดสินใจด้วยกิจกรรม Walk Rally” ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ขึ้น  ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน
ส านักงานปศุสัตว์เขต ๗ ทุกส่วน/ฝ่าย รวม ๖๑ ราย เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การพัฒนาทักษะความคิดในการแก้ปัญหา และการหาทางเลือกในการตัดสินใจ และน าความรู้ไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลดีต่อองค์กร และประเทศชาติต่อไป 

๒. วัตถุประสงค ์

  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะความคิดในการ
แก้ปัญหา และการหาทางเลือกในการตัดสินใจ และน าความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพผ่านกิจกรรม Walk Rally 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรภายในหน่วยงานส านักงานปศุสัตว์เขต ๗ ทุกส่วน/ฝ่าย รวม ๖๑ ราย 

ล าดับที่ ส่วน/ฝ่าย จ านวน (ราย) 
๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป  ๗ 
๒ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  ๒ 
๓ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ๑๐ 
๔ ส่วนสุขภาพสัตว์ ๓๑ 

   ๕ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๑ 
รวมทั้งสิ้น ๖๑ 

 



 
 

 

๔. รายละเอียดเนื้อหาวิชา 
  ๔.๑ หัวข้อ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน/วิทยากร : น.สพ.กัฐพร ภู่เพ็ชร์ 
ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต ๗ (๓๐ นาที) 
  วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์พระราชา และ
สามารถน้อมน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
  ประเด็นส าคัญ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  วิธีการ    การบรรยาย 
  การประเมินผล ๑. แบบประเมินผลโครงการ 
 ๒. แบบทดสอบก่อน – หลังการฝึกอบรม 
    ๓. สังเกตพฤติกรรมระหว่างการฝึกอบรม 
  ๔.๒ หัวข้อ การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา และการหาทางเลือกในการตัดสินใจ/วิทยากร : 
นาวาอากาศเอกอภัยวงศ์ ค าเพชร ผู้อ านวยการกองคณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเตรียมทหาร 
จังหวัดนครนายก (๒ ชั่วโมง) 
  วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกิดความรู้ ความเข้าใจ และการพัฒนาทักษะ 
การคิดแก้ไขปัญหา ตลอดจนการหาทางเลือกในการตัดสินใจที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
  ประเด็นส าคัญ ๑. ทักษะ การคิดแก้ไขปัญหา 
    ๒. กระบวนการและข้ันตอนในการแก้ปัญหา 
    ๓. การหาทางเลือกในการตัดสินใจ 
  วิธีการ    การบรรยาย 
  การประเมินผล ๑. แบบประเมินผลโครงการ 
 ๒. แบบทดสอบก่อน – หลัง การฝึกอบรม 
 ๓. สังเกตพฤติกรรมระหว่างการฝึกอบรม 

๔.๓ หัวข้อ การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา และการหาทางเลือกในการตัดสินใจด้วย
กิจกรรม Walk Rally/วิทยากร : นาวาอากาศเอกอภัยวงศ์ ค าเพชร ผู้อ านวยการกองคณิตศาสตร์-
คอมพิวเตอร์ และคณะวิทยากร โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก (๙ ชั่วโมง) 
  วัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกทักษะการแก้ปัญหาในการท างานได้
อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
    ๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกทักษะการหาทางเลือกในการตัดสินใจ
ในการท างานหรือสถานการณ์ต่างๆ อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
  ประเด็นส าคัญ ๑. การฝึกทักษะการแก้ปัญหา 
    ๒. การฝึกทักษะการหาทางเลือกในการตัดสินใจ   
  วิธีการ    การบรรยาย 
  การประเมินผล ๑. แบบประเมินผลโครงการ 
 ๒. แบบทดสอบก่อน – หลัง การฝึกอบรม 
 ๓. สังเกตพฤติกรรมระหว่างการฝึกอบรม 
๕. วัน เวลาและสถานที่ 
  วันที ่๑๖ - ๑๗  มิถุนายน ๒๕๖๑  

ณ บ้านไร่ริเวอร์แคว รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 



 
 

 

๖. วิทยากร 
๖.๑ นาวาอากาศเอกอภัยวงศ์ ค าเพชร  ผู้อ านวยการกองคณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ 
             โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก 
๖.๒ คณะวิทยากร โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก 

๗. วธิีการฝึกอบรม 
  การบรรยาย และการฝึกปฏิบัติ (Walk Rally) 

๘. ที่ปรึกษาโครงการ 
  ๘.๑ นายรณชัย  จ๋วงพานิช  ปศุสัตว์เขต ๗ 
  ๘.๒ นายกัฐพร  ภู่เพ็ชร์   ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
นางสุภา  เสาว์สวย   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   

        รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ   
        ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  

๑๐. คณะท างาน 
  ๑๐.๑ นางสุภา  เสาว์สวย   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   
  ๑๐.๒ นางสายพลอย ชาวนาวิก   พนักงานธุรการ ส๓ 
  ๑๐.๓ นางสาวสุนารี  อนันตชัย   นักจัดการงานทั่วไป 
  ๑๐.๔ นายประเสริฐ  ภู่แก้ว   นักจัดการงานทั่วไป 

๑๐.๕ นางสาวน้ าผึ้ง  ภัทรธนานนท์ นักวิชาการสัตวบาล 
๑๐.๖ นายธัญญวรรษ บุษบา  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
๑๐.๗ นายเฉลิมศักดิ์ ภู่แก้ว  จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ 

๑๑. การประเมินผล 
  ๑๑.๑ แบบประเมินผลโครงการ 
  ๑๑.๒ แบบทดสอบก่อน – หลัง การฝึกอบรม 

๑๑.๓ สังเกตพฤติกรรมระหว่างการฝึกอบรม 

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบ และเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะความคิดในการแก้ปัญหา และ
การหาทางเลือกในการตัดสินใจ และน าความรู้ ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ  

๑๓. สิ่งท่ีต้องเตรียมในการเข้ารับการฝึกอบรม 
  ๑๓.๑ เสื้อผ้าชุดสุภาพ (พิธีเปิด - ปิด) และชุดวอร์ม (กิจกรรม Walk Rally) 
  ๑๓.๒ รองเท้ากีฬา/รองเท้าหุ้มส้น 

๑๓.๓ ยารักษาโรค (ประจ าตัว) 

๑๔. อ่ืนๆ 
หากต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมโปรดติดต่อ นางสุภา เสาว์สวย นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  ส านักงานปศุสัตว์เขต ๗ โทร. ๐๘๕-๔๘๙๖๒๓๔ หรือ           
๐๓๔-๒๕๐๙๘๒ ต่อ ๑๑ 



 
 

 

 
ก าหนดการฝกึอบรม 

หลักสตูร “การพัฒนาทกัษะความคิดเพ่ือแก้ปัญหา และการหาทางเลอืกในการตดัสินใจ 
ด้วยกิจกรรม Walk Rally” ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

วันท่ี ๑๖ - ๑๗ มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
  ณ บ้านไร่รเิวอร์แคว รสีอรท์ อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
วันที่ ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๑๕ น.  ชี้แจงโครงการ และทดสอบก่อนการฝึกอบรม 
โดย นางสุภา เสาวส์วย นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
      ผู้อ านวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 

๐๙.๑๕ น. – ๐๙.๓๐ น.  พิธีเปิดการฝึกอบรม 
    โดย น.สพ.รณชัย จ๋วงพานิช ปศุสัตว์เขต ๗ 

๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น.  ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
    โดย น.สพ.กัฐพร ภู่เพ็ชร์ ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  
                   ส านักงานปศุสัตว์เขต ๗ 

๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา และการหาทางเลือกในการตัดสินใจ 
   โดย นาวาอากาศเอกอภัยวงศ์ ค าเพชร  
   ผู้อ านวยการกองคณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก 

๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น.  การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา และการหาทางเลือกในการตัดสินใจ 
    ด้วยกิจกรรม Walk Rally  

โดย นาวาอากาศเอกอภัยวงศ์ ค าเพชร ผู้อ านวยการกองคณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ 
     และคณะวิทยากร โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก  

๑๘.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น.  รับประทานอาหารเย็น 

๑๙.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น.  การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา และการหาทางเลือกในการตัดสินใจ 
    ด้วยกิจกรรม Walk Rally (ต่อ) 

โดย นาวาอากาศเอกอภัยวงศ์ ค าเพชร ผู้อ านวยการกองคณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ 
             และคณะวิทยากร โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก 

วันที่ ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา และการหาทางเลือกในการตัดสินใจ 
    ด้วยกิจกรรม Walk Rally (ต่อ) 

โดย นาวาอากาศเอกอภัยวงศ์ ค าเพชร ผู้อ านวยการกองคณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ 
             และคณะวิทยากร โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก 



 
 

 

๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.  รบัประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น.  สรุปผลการท ากิจกรรม Walk Rally 

๑๕.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  - ทดสอบหลังการฝึกอบรม 
- ประเมินผลโครงการ และสรุปผลโครงการ 

    - พิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดการฝึกอบรม 
    โดย น.สพ.รณชัย จ๋วงพานิช ปศุสัตว์เขต ๗    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
  ช่วงเช้า  เวลา  ๑๐.๓๐ น. – ๑๐.๔๕ น. 
  ช่วงบ่าย เวลา  ๑๔.๓๐ น. – ๑๔.๔๕ น. 
 


