ขอแนะนําและรายละเอียดเพิ่มเติมสําหรับกิจกรรม
ในการฝกอบรมหลักสูตร “นักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระดับสูง”(นบทส.) รุนที่ 1
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 และระหวางวันที่ 3-16 มกราคม 2563
ณ ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม ต.คลองหา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โรงแรมชวาลัน รีสอรท จ.นครปฐม และศึกษาดูงาน ณ ตลาดน้ําคลองลัดมะยม กทม.
และตลาดน้ําบานศาลาดิน คลองมหาสวัสดิ์ จ.นครปฐม
-------------------------------------------------------1. บททั่วไป
สํานั กงานปลัดกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดลอม โดยสถาบันพั ฒ นาทรัพยากรบุ คคล
ไดจัดโครงการฝกอบรมหลักสูตร “นักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระดับสูง” (นบทส.)
รุน ที่ 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหกับ ขาราชการสังกัดกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดลอ ม
ซึ่งดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักบริหารระดับอํานวยการสูง ตระหนัก
ถึงความสําคัญ ของการบริห ารงานเชิงรุกและสามารถนําไปสูการบริห ารงานเพื่อตอบสนองตอนโยบายของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางสัมฤทธิ์ผล อีกทั้งเสริมสรางใหเปนผูมีคุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่บงชี้ถึงความสามารถทางการบริหารงาน ทั้งในสถานการณปกติและภาวะวิกฤต
2. ระยะเวลาการฝ ก อบรมวั น ที่ 27 ธั น วาคม 2562 และระหว า งวั น ที่ 3-16 มกราคม 2563
(จํานวน 15 วัน)
พิธีเปดโครงการฝกอบรม
ณ ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม ต.คลองหา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี วันที่ 27 ธันวาคม
2562 (จํานวน 1 วัน)
ฝกอบรมและศึกษาดูงาน
โรงแรมชวาลัน รีสอรท จ.นครปฐม ระหวางวันที่ 3-6 มกราคม 9-10 มกราคม และ13-16 มกราคม
2563 (จํา นวน 10 วัน ) ณ ตลาดน้ํ า คลองลั ดมะยม กทม. และตลาดน้ํ าบ านศาลาดิน คลองมหาสวัส ดิ์
จ.นครปฐม ระหวางวันที่ 7-8 มกราคม 2563 (จํานวน 2 วัน)
โดย สพบ.จะรับผิดชอบคาใชจาย ดังนี้
1) ชวงระหวางการฝกอบรมณ ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม ต.คลองห า อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี (วันที่ 27 ธันวาคม 2562) โรงแรมชวาลัน รีสอรท จังหวัดนครปฐม และศึกษาดูงาน ณ ตลาดน้ํา
คลองลัดมะยม กทม. และตลาดน้ําบานศาลาดิน คลองมหาสวัสดิ์ จ.นครปฐม (วันที่ 3-16 มกราคม 2563)
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน (วันที่ 27 ธัน วาคม 2562 และวันที่ 3-10 และ
13-16 มกราคม 2563)
- คาอาหารเย็น (วันที่ 3-9 มกราคม 2563 และวันที่ 13-15 มกราคม ๒๕๖3)
2) คาที่พั กสําหรับผูเขาอบรม ชวงระหวางการฝกอบรม ณโรงแรมชวาลัน รีสอรท จังหวัดนครปฐม
ระหวางวันที่ 3-10 มกราคม 2563 (จํานวน 7 คืน) และระหวางวันที่ 13-16 มกราคม 2563 (จํานวน 3 คืน)
(โดยพักคู)
3) สําหรับคาใชจายนอกเหนือจากขางตนขอใหเบิกจายจากตนสังกัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แกไขเพิ่มเติม
ค า เบี้ ย เลี้ ย งและค า พาหนะเบิ ก จ า ยได ต ามพระราชกฤษฎี ก าว าด ว ยคา ใช จ า ยในการเดิ น ทางไปราชการ
พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม และ/หรือตามที่หนวยงานตนสังกัดกําหนด

-2แผนที่การเดินทางไปศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม ต.คลองหา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
และโรงแรมชวาลัน รีสอรท จ.นครปฐม

หมายเหตุ : สํ า หรั บ เสน ทางการเดิน ทางไป
โรงแรมชวาลั น รี ส อรท จ.นครปฐม หากใช
Google Map ในการนํ า ทาง Google Map
จะนํ า ไปยั งเส น ทางลั ด ที่ อ าจจะทํ า ให สั บ สน
หรือ เส นทางซับ ซ อนได ดังนั้นควรใช เส นทาง
ตาม Map ที่แนบไวดานลางนี้ โดยหากมีปญหา
ในการเดิ น ทางสามารถโทรสอบถามทาง
โรงแรมได ที่ เบอร 034-968645-7 หรื อ
084-3889405

Road Map เพชรเกษม

Road Map บางบัวทอง

-33. การแตงกาย
พิธีเปดการฝกอบรม (วันที่ 27 ธันวาคม 2562)
- สุภ าพบุรุษแตงกายดวยชุดสุภาพ กางเกงสแล็คสีดํา เสื้อเชิ้ตสีขาวผูกเนคไทสีเหลืองสวมทับ ดว ย
เสื้อสูท รองเทาหุมสน
- สุภาพสตรีแตงกายดวยชุดสุภาพ กระโปรงหรือกางเกงสแล็คสีดํา เสื้อเชิ้ตสีขาวสวมทับดวยเสื้อสูท
รองเทาหุมสน
ชวงการฝกอบรม (ระหวางวันที่ 3-16 มกราคม 2563)
- ชุดออกกําลังกายยามเชา (เสื้อยืด-กางเกงกีฬา-รองเทาผาใบ)
- แตงกายดวยชุดสุภาพตลอดระยะเวลาการฝกอบรม/การฝกปฏิบัติการบริหารจิตและการนั่งสมาธิ
- ใหผูเขาฝกอบรมเตรียมผาพันคอหรือเสื้อคลุมแขนยาว สําหรับ สวมใสในหองอบรม เนื่องจากอยู
ในชวงฤดูหนาว อาจจะทําใหผูเขาอบรมไมสบายได
4. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางหนวยงาน
การเตรียมการในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางหนวยงานในรูปแบบการเสวนา ซึ่งจะดําเนินการ
ในชวงเวลา 08.30 ถึง 09.00 น.ของชวงฝกอบรมตามตารางกําหนดการโดยซึ่งกิจกรรมดังกลาวเปนกิจกรรม
ที่ ให ผู เข ารับ การฝก อบรมเป น รายบุ คคล ได ออกมาบอกเล า ถึงประสบการณ ในฐานะผูบ ริห ารงานภายใน
องคกรของตน ประเด็นที่ตนเองสนใจที่เกี่ยวของกับการบริหารงาน หรือการประยุกตใชหลักการตาง ๆ เขากับ
การบริหารงานในหนวยงานของตน โดยใชสื่อที่เหมาะสมในการนําเสนอ ภายในเวลาที่กําหนด เพื่อให เกิ ด
การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเขารับการอบรม และเกิดการวิพากษอยางสรางสรรคโดยผูเขารับการอบรมและ
คณะวิทยากรทั้งนี้ ใชเวลาในการนําเสนอคนละ ไมเกิน 5 นาที
5. การอภิปรายกลุมและการจัดทํารายงานการศึกษากลุม (Group Project)
ผูเขารับการฝกอบรมจะตองจัดทําและสงรายงานการศึกษากลุม (Group Project) ตามที่อาจารยที่
ปรึกษากําหนด ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่อบรมเสร็จสิ้น และแตละกลุมตองรวมกันอภิปรายกลุมพรอม
นําเสนอในวันสุดทายของการฝกอบรมรายละเอียด ดังนี้
5.1 การเตรียมขอมูลสําหรับการจัดทํารายงานการศึกษากลุม (Group Project) มีทั้งหมด 8 กลุม ๆ
ละ 8-9 คน (รายชื่อสมาชิกกลุม จะแจงใหทราบอีกครั้ง) โดยหัวขอเรื่องในการจัดทํารายงานอาจารยที่ปรึกษา
จะเป น ผู กําหนดให พรอมการจัด ทํา รูป เลมรายงานตามรูป แบบที่ กําหนดและนํ าเสนอในวัน สุด ทา ยของ
การฝกอบรม
5.2 เนื้อหาของรายงานการศึกษากลุม ควรมีความยาวไมต่ํากวา 20 หนา และไมเกิน 40 หนา
กระดาษ A4 ตัวอักษรไทยสารบรรณ ขนาด 16 พอยท
5.3 รูปแบบของรายงานการศึกษากลุม ประกอบดวย 2 สวน ไดแก
1. สวนนํา ซึ่งประกอบดวยปกนอก/ปกใน/บทสรุปสําหรับผูบริหาร/สารบัญ/สารบัญตาราง
(หากมี)/สารบัญภาพ หรือสารบัญแผนภูมิ (หากมี)
2. สวนเนื้อหา
บทที่ 1 บทนํา
1.1 ความเปนมา และความสําคัญของปญหา (สภาพของปญหา)
1.2 วัตถุประสงค
1.3 ขอบเขตการศึกษา/วิธีการดําเนินการศึกษา
1.4 ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษา

-4บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎี/วรรณกรรมที่เกี่ยวของ/กรอบความคิด
บทที่ 3 เรื่องที่ศึกษา
บทที่ 4 สรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการดําเนินงาน
4.2 ขอเสนอแนะ
- ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
- ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
บรรณานุกรมอางอิง (หากมี)
ภาคผนวก (หากมี)
สําหรับรูปแบบการพิมพใหใชมาตรฐานการจัดทํารายงานทั่วไป และใสลําดับเลขหนาไวดวย
6. อุปกรณที่ตองจัดเตรียมสําหรับการเขารับฝกอบรม
ใหผูเ ขา ฝก อบรมทุก คนเตรีย ม Note book ของตนเองมาดว ย เพื่อ ใชใ นการจัด ทํา รายงาน
การศึกษากลุม (Group Project) ตามหัวขอเรื่องที่อาจารยที่ปรึกษากําหนดให
7. การประเมินและเงื่อนไขการผานการฝกอบรม
7.1 ผูเขารับการฝกอบรมจะตองมีระยะเวลาฝกอบรมและเขารวมกิจกรรมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
รอยละ 80 ของชั่วโมงทั้งหมดของหลักสูตร จึงจะถือวาเปนผูผานการอบรมและไดรับใบประกาศนียบัตร หากมี
ระยะเวลาฝกอบรมและเขารวมกิจกรรมตลอดหลักสูตรนอยกวารอยละ 80 จะถือวาเปนผูเขารวมการอบรม
แตไมผานการฝกอบรมและไมไดรับใบประกาศนียบัตร
7.2 ผูเขารับการฝกอบรมจะตองจัดทําและสงรายงานการศึกษากลุม (Group Project) ตามที่อาจารย
ที่ปรึกษา และผูดําเนินการฝกอบรมกําหนด
7.3 การวัดและประเมินผล
(1) ผลคะแนนจากการสอบประมวลความรูรายบุคคลหลังจากการฝกอบรมผานตามเกณฑที่
อาจารยที่ปรึกษา และผูดําเนินการจัดฝกอบรมกําหนด
(2) โดยการประเมิน ผลดานพฤติกรรม และพัฒ นาศักยภาพโดยรวมตลอดโครงการ เชน
การมีสว นรว มในกิจ กรรมการฝก อบรม การตรงตอ เวลา การเขา หอ งเรีย นในการศึก ษาอบรม เปน ตน
โดยการประเมินผลของสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล วิทยากร/อาจารยผูสอน และเพื่อนผูเขารับการฝกอบรม
8. ขอพึงปฏิบัตขิ องผูเขารับการฝกอบรม
8.1 ทางสถาบั นพั ฒ นาทรัพ ยากรบุ คคลได ตั้ ง Line Group หลั กสู ตร “นั กบริห ารจั ดการทรั พยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระดับสูง” รุนที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยผูเขารับการฝกอบรมตองเขารวม
Line Group ของหลักสูตรพรอมแจงชื่อและสังกัดเพื่อใชในการติดตอประสานตลอดหลักสูตร

-58.2 เตรียมยาสามัญ กรณีมีโรคประจําตัว
8.3 ตรงตอเวลา และปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการฯ อยางเครงครัด
8.4 ตั้งใจ ใหความสนใจ และใหความรวมมือในทุกกิจกรรมการฝกอบรม
8.5 สงแบบประเมินผลทุกชวง ตามเวลาที่กําหนด ประกอบดวย
1) ชวงบรรยาย (ประเมินรายวิชาทุกวิชา)
2) ประเมินโครงการภาพรวม
8.6 ปดเสียงโทรศัพท ในระหวางการฝกอบรม และควรใชโทรศัพทเทาที่จําเปนเทานั้น เพื่อไมเปน
การรบกวนผูเขารับการฝกอบรมทานอื่น
การลงเวลาเขารับการฝกอบรม
ระหวางการฝกอบรมทุกทานตองเซ็นชื่อเขาอบรมทุกวัน วันละ 2 ชวงเวลา
1. ชวงเชา เริ่มลงทะเบียนตั้งแตเวลา 08.30-09.00 น.
2. ชวงบาย เริ่มลงทะเบียนตั้งแตเวลา 12.30-13.00 น.
3. กรณี เจ็บ ป วย มีราชการหรือกิจ ธุระจําเปน ให ยื่นใบลาตอผูอํานวยการสถาบัน พัฒ นา
ทรัพยากรบุคคล กอนทุกครั้ง
สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล
พฤศจิกายน 2562

