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บทที่ ๑   

บทน ำ 

๑.๑  หลักการและเหตุผล 

กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด าเนินโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ โดยส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรทั้ง 9 เขต เพื่อพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรและหารูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสม 
พัฒนานักส่งเสริมการเกษตรให้ก้าวสู่การเป็น Smart Officer  ส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร ได้จัดส่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้ารับการอบรมมาต้ังแต่ปี 2558 แต่เนื่องจากข้อจ ากัดในด้านจ านวนนักส่งเสริม
การเกษตรที่เข้ารับการอบรม ซึ่งสามารถเข้ารับการอบรมได้เพียงปีละประมาณ 3-4 คนต่อรุ่น/ปี    แต่จ านวน
นักส่งเสริมการเกษตรที่บรรจุใหม่มีจ านวนมาก หากจะให้อบรมครบตามจ านวนคงใช้เวลามากกว่า    10 ปี  

ส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร จึงได้จัดท าโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรระดับ
ปฏิบัติการสู่ความเป็นมืออาชีพข้ึน  เพื่อพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรรุ่นใหม่ขึ้นเองในระดับจังหวัด โดยใช้ทีม
วิทยากรและ     พี่เลี้ยงที่ผ่านการอบรมตามโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ และการพัฒนานัก
สอนงาน ร่วมเป็นทีมวิทยากรและพี่เลี้ยงในการอบรม และบัดน้ี การอบรมตามโครงการพัฒนานักส่งเสริม
การเกษตรระดับปฏิบัติการสู่ความเป็นมืออาชีพของส านักงานเกษตรจังหวัด ได้ด าเนินการตามโครงการฯ เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว  

ดังนั้น ส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร จึงจะจัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการพัฒนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับปฏิบัติการสู่ความเป็นมืออาชีพ ของจังหวัดก าแพงเพชร เพื่อ
สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา-อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ตลอดจนรวบรวมเอกสารวิชาการที่ได้ใช้ประกอบการ
ด าเนินการที่ได้ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาดังกล่าว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ส าหรับนักส่งเสริม
การเกษตรที่เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับปฏิบัติการสู่ความเป็นมือ
อาชีพ ของจังหวัดก าแพงเพชรและผู้ที่สนใจ  ได้ทราบผลการด าเนินงาน และเป็นแนวทางให้นักส่งเสริม
การเกษตร ได้ศึกษาเพิ่มเติม และน าแนวทางและเนื้อหาเอกสารประกอบต่างๆ ดังกล่าวไปทบทวนและปรับใช้ให้
เหมาะสมในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรของแต่ละพื้นที่    

1.2 วัตถุประสงค์ 
๑.2.๑  เพื่อสรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับ

ปฏิบัติการสู่ความเป็นมืออาชีพ ของจังหวัดก าแพงเพชร 
๑.๒.๒  เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ  ที่เกิดข้ึนในการด าเนินงานตามโครงการ

พัฒนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับปฏิบัติการสู่ความเป็นมืออาชีพ ของจังหวัดก าแพงเพชร 

1.2.3  เพื่อรวบรวมเอกสารที่ใช้ประกอบการอบรมตามโครงการพัฒนานักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรระดับปฏิบัติการสู่ความเป็นมืออาชีพ ของจังหวัดก าแพงเพชร ไว้ในรูปเล่มเดียวกัน เพื่อสะดวกในการ
อ่านทบทวนและใช้ประโยชน ์

 
๑.3 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๑.3.๑  เพื่อทราบผลการด าเนินโครงการพัฒนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับปฏิบัติการ
สู่ความเป็นมืออาชีพ ของจังหวัดก าแพงเพชร 
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๑.3.๒  เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพัฒนาและวางแผนโครงการพัฒนานักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรระดับปฏิบัติการสู่ความเป็นมืออาชีพ ของจังหวัดก าแพงเพชร ในปีต่อไป ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๑.3.๓  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่รูปแบบการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรของ
ส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร 

๑.4  ขอบเขตการจัดท ารายงาน 
ในการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานครั้งนี้ จะท าการศึกษาและจัดท ารายงานเฉพาะโครงการ

พัฒนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับปฏิบัติการสู่ความเป็นมืออาชีพ ของจังหวัดก าแพงเพชร     ปี 2559 
เท่านั้น 

 

๑.5  วิธีการจัดท ารายงาน 

ในการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับ
ปฏิบัติการสู่ความเป็นมืออาชีพ ของจังหวัดก าแพงเพชร  มีวิธีการศึกษาและรวบรวมข้อมูล ดังนี ้

๑.5.๑  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับปฏิบัติการ
สู่ความเป็นมืออาชีพ ของจังหวัดก าแพงเพชร ได้แก่ การจัดกระบวนการเรียนรู้ บทบาทของการเป็นวิทยากร
กระบวนการ และกระบวนการพัฒนาที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เป็นต้น 

1.5.2 ก าหนดแนวทางการจัดท ารายงานผลโครงการพัฒนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ระดับปฏิบัติการสู่ความเป็นมืออาชีพ ของจังหวัดก าแพงเพชร 

 ๑.5.3 ด าเนินการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลตามตามแนวทางการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการพัฒนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับปฏิบัติการสู่ความเป็นมืออาชีพ ของจังหวัด
ก าแพงเพชร 

๑.5.4  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับ
ปฏิบัติการสู่ความเป็นมืออาชีพ ของจังหวัดก าแพงเพชร 

1.5.5  จัดพิมพ์รายงานผลโครงการพัฒนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับปฏิบัติการสู่
ความเป็นมืออาชีพ ของจังหวัดก าแพงเพชร เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ต่อไป 

๑.6  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ในการจัดท ารายงานผลโครงการพัฒนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับปฏิบัติการสู่ความ
เป็นมืออาชีพ ของจังหวัดก าแพงเพชรวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนาวิเคราะห ์

๑.7  ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  ด าเนินการในเดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๕9 
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บทที่ 2 
รายละเอียดโครงการ   

 

๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับปฏิบัติการสู่ความเป็นมืออาชีพ 

๒. หลักการและเหตุผล 

  การพัฒนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรให้เป็นนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพที่มีความ
เช่ียวชาญในการท างานร่วมกับเกษตรกรและภาคีเครือข่ายจนเป็นที่ยอมรับให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง และเป็น
ผู้จัดการการเกษตรในพื้นที่ได้นั้น มีความส าคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร ประกอบกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน โดยยึดหลักสมรรถนะ  
(Competency) การพัฒนาขีดความสามารถ (Capability) เพื่อให้ข้าราชการเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ทรงความรู้ 
(Knowledge Workers) สามารถปฏิบัติงานภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ มุ่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ และพร้อมในการ
ยอมรับการขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างแท้จริง 
  เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรในการพัฒนาบุคลากร และประสิทธิภาพ
การท างานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่  ส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร จึงเห็นถึงความจ าเป็นในการเริ่ม
พัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ให้เป็น Smart Extension Officer 
คือ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในทุกระดับจะต้องมีความรู้  ทักษะและความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน   
สามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์และปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนางานส่งเสริม
การเกษตรและเกษตรกร เกิดผลงานเป็นรูปธรรม 

ดังนั้น การพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรสู่ความเป็นมืออาชีพ ต้องเริ่มต้นจากนักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรระดับปฏิบัติการ เนื่องจากยังมีความรู้และประสบการณ์ในการท างานยังไม่มากนัก พัฒนาด้วยการ
ปรับกระบวนทัศน์ พัฒนาระบบความคิด และสร้างทัศนคตทิี่ดใีนการท างานส่งเสริมการเกษตร ภายใต้การ
ผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน  มี
ความสนใจ ใฝ่รู้ มีพลัง คิดออกแบบ และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งสามารถจัดการเรียนรู้ได้หลากหลาย
รูปแบบ/วิธีการเรียนรู้ แต่มุ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ทั้งนี้เพื่อเป็นการรับรองคุณค่าของความรู้และ
ทักษะที่สะท้อนถึงการเป็น “นักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ”  ในการน าความรู้ ความสามารถและทักษะที่มีไป
ใช้พัฒนางานส่งเสริมการเกษตรที่ตนเองรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงได้จัดท าโครงการพัฒนา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับปฏิบัติการสู่ความเป็นมืออาชีพ ของส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชรข้ึน 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการท างานส่งเสริมการเกษตรให้แก่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
  ๓.๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรให้ขีดความสามารถในการท างาน ตาม
ภารกิจและยุทธศาสตร์ของจังหวัด 
  ๓.๓ เพื่อให้เกิดเครือข่ายในการท างานของนักส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดก าแพงเพชร 

๔. บุคคลเป้าหมาย 

  ในการด าเนินโครงการพัฒนานัก วิชาการ ส่งเสริมการเกษตร ระดับปฏิบัติการ สู่ความเป็นมือ
อาชีพ ของส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร  มีบุคคลเป้าหมายจ านวน  37 คน ประกอบไปด้วย 
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4.1 ผู้เข้ารับการอมรม  คือ นักวิชาการ ส่งเสริมการเกษตรระดับปฏิบัติการ และนักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตร (พนักงานราชการ)  จ านวน  33  คน ดังนี้  

1) ส านักงานเกษตรจังหวัด   จ านวน 9 คน 
2) ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองก าแพงเพชร จ านวน  3 คน 
3) ส านักงานเกษตรอ าเภอคลองขลุง  จ านวน  3 คน  
4) ส านักงานเกษตรอ าเภอพรานกระต่าย จ านวน  3 คน  
5) ส านักงานเกษตรอ าเภอคลองลาน  จ านวน  3 คน  
6) ส านักงานเกษตรอ าเภอลานกระบือ จ านวน  3 คน  
7) ส านักงานเกษตรอ าเภอทรายทองวัฒนา จ านวน  2 คน  
8) ส านักงานเกษตรอ าเภอปางศิลาทอง จ านวน  1 คน  
9) ส านักงานเกษตรอ าเภอบึงสามัคคี  จ านวน  3 คน  
10) ส านักงานเกษตรอ าเภอโกสัมพีนคร จ านวน  3 คน 

4.2 ทีมวิทยากรและพี่เลี้ยง จ านวน 4 คน  

5. เน้ือหาหลักสูตร 

ประกอบไปด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู ้การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเกษตร การจัดท า
แผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน การส่งเสริมเคหกิจเกษตร  
และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร วิทยากรกระบวนการ การจัดการความรู้ ฯลฯ 

6. วิธีการด าเนินการ 

  6 .๑ การเตรียมการ  การประชุมคณะท างานพิจารณาหลักสูตร และออกแบบ กระบวนการ
เรียนรู้ 
  6 .2 การอบรมให้ความรู้และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เดือนละ1 ครั้งจ านวน 3 ครั้งๆละ 1 วัน   

6.3 การเรียนรู้จากการปฏิบัติ โดยการออกแบบและวางแผนแล้วฝึกปฏิบัติจริงในพื้นที่ ของแต่
ละอ าเภอในลักษณะทีมท างานของแต่ละอ าเภอ โดยมีเกษตรอ าเภอเป็นพี่เลี้ยง    
  6 .4 การสรุป ประเมินผลและการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน ๒๕๕9 
  7.1  อบรมครั้งที่ 1  วันที่  21  มิถุนายน  2559  
  7.2  อบรมครั้งที่ 2  วันที่  14  กรกฎาคม  2559  
  7.3  อบรมครั้งที่ 3  วันที่  1 7  สิงหาคม  2559 

8. สถานท่ีด าเนินการ 
  - ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร 
  - ห้องประชุมส านักงานเกษตรอ าเภอ/อปท. 
  - ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และแปลงเกษตรกร 
  - โรงแรมของเอกชนภายในจังหวัดก าแพงเพชร 
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9. งบประมาณด าเนินการ 

 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ   35,750  บาท (สามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดังนี้ 
9.1 ค่าอาหารกลางวัน  วันๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท/คน  จ านวน 35 คน เป็นเงิน 3,500 บาท 

จ านวน 3 ครั้ง  เป็นเงิน  10,500 บาท 
9.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วันละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท จ านวน 3 วันๆละ 70 บาท เป็นเงิน 

7,350  บาท 
9.3 ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าถ่ายเอกสารและการจัดท ารายงานผล จ านวน 35 คนๆละ 100 บาท      

เป็นเงิน  3,500 บาท 
9.4 ค่าสมนาคุณวิทยากร ครั้งละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน  3,600 บาท /ครั้ง รวม  3 ครั้ง 

เป็นเงิน 10,800 บาท 
9.5 ค่าที่พักวิทยากร ครั้งละ 1,200 บาท จ านวน 3 ครั้ง เป็นเงิน  3,600 บาท 

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ที่ปรึกษาโครงการ  เกษตรจังหวัดก าแพงเพชร  

ผู้ร่วมโครงการ   เจ้าหน้าที่จากส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอ สังกัดส านักเกษตรจังหวัด
ก าแพงเพชร 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ   กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร                 

๑1. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๑ 1.๑ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับปฏิบัติการและนักวิชาการเกษตรของส านักงานเกษตรจังหวัด
ก าแพงเพชรมีทัศนคติที่ดีต่อการท างานส่งเสริมการเกษตร 
 11.2 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับปฏิบัติการและนักวิชาการเกษตรของส านักงานเกษตรจังหวัด
ก าแพงเพชร ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจและยุทธศาสตร์ของจังหวัด 
 ๑ 1.๓ เกิดเครือข่ายในการท างานของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดก าแพงเพชร 
๑2. ผลลัพธ์ (Outcome) 
 ๑2.๑ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่เข้ารับการอบรม สามารถน าความรู้ที่ได้จากเรียนรู้ มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 ๑ 2.๒ ได้รูปแบบการพัฒนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสู่การเป็นนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ  ใน
ระดับจังหวัด  

ลงช่ือ ............วีรยุทธ  สมป่าสัก ………..(ผู้เสนอโครงการ)     
            (นายวีรยุทธ  สมป่าสัก)     

       ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
 

ลงช่ือ ว่าที่ร้อยตรี .....ชัยศรี  ไชยมณี... (ผู้เห็นชอบโครงการ)     
                       ( ชัยศรี  ไชยมณี.)     

       ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
 

      ลงช่ือ......……ศุภนารถ  เกตุเจริญ ……..…(ผู้อนุมัติโครงการ) 
              (  นายศุภนารถ  เกตุเจริญ ) 

        ต าแหน่ง เกษตรจังหวัดก าแพงเพชร  
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บทที่ 3  
ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานตามโครงการพัฒนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับปฏิบัติการสู่ความเป็นมือ
อาชีพ ของส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร ปี 2559 สามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 การเตรียมการ 
1.1 ทิศทางการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตร 
1.2 เป้าหมายการพัฒนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับปฏิบัติการสู่ความเป็นมืออาชีพ 

ตอนท่ี 2 การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
   2.1 เนื้อหาการจัดกระบวนการเรียนรู ้

  2.2 บทเรียนจากการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2558 
   2.3 การจัดกระบวนการเรียนรู้  
ตอนท่ี 3 ผลการด าเนินงาน 

3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการฝึกอบรม 
3.2 การด าเนินการฝึกอบรม 

โดยมีรายละเอียดของแต่ละตอน ดังต่อไปนี ้

ตอนท่ี 1 การเตรียมการ 
 ในการเตรียมการด าเนินการจัดอบรมตามโครงการพัฒนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับ

ปฏิบัติการสู่ความเป็นมืออาชีพ ของส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร มีรายละเอียดของการเตรียมการ ดังนี ้

1.1 ทิศทางการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตร 
ตามระบบการส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ MRCF ทิศทางของการพัฒนานักส่งเสริม

การเกษตรนักส่งเสริมการเกษตรคือ “ผู้น าการเปลี่ยนแปลง   Change Agent ” โดยนักส่งเสริมการเกษตรคือ
ผู้จัดการการเกษตรในพื้นที ่ท้ังในส่วนของ “คน พ้ืนท่ี และสินค้า”  รายละเอียดดังภาพประกอบที่ 1 

 

 

ภาพประกอบท่ี 1 ทิศทางและเป้าหมายการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตร 
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1.2 เป้าหมายการพัฒนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับปฏิบัติการสู่ความเป็น      
มืออาชีพ 

 

เพื่อพัฒนาให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรของส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชรให้มีความรู้ 
ความสามารถ ดังทิศทางการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตร ให้มีขีดความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมการเกษตรตามข้อ 1.1 ส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชรจึงได้จัดท าโครงการพัฒนานักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรระดับปฏิบัติการสู่ความเป็นมืออาชีพ ของส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร โดยในปี 
2559 ได้ก าหนดเป้าหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับปฏิบัติการ และนักส่งเสริมการเกษตร ที่
ปฏิบัติงานในระดับจังหวัดและอ าเภอทุกคน เป็นเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรตามโครงการนี้ และทีมวิทยากร
และพี่เลี้ยงที่เข้าร่วมโครงการพัฒนานักสอนงานของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 ทุกคน ร่วมเป็น
ทีมวิทยากรและพี่เลี้ยง รวมจ านวนทั้งหมด 37 คน ดังรายละเอียดตามตารางบัญชีรายช่ือดังต่อไปนี ้

ตารางท่ี 1 แสดงบัญชีรายช่ือเป้าหมายโครงการพัฒนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับปฏิบัติการ             
สู่ความเป็นมืออาชีพ ปี 2559 ของส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร 

 

ที ่ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง กลุ่ม/ส านักงาน  

1 นายสุพจน ์ จินตสุภาวงค์ นวส.ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 

2 นางสาววรัญญา บุญยปรีด ์ นวส.ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 

3 นายณัฐพงษ์  ทาศักดิ ์ นวส.ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 

4 นางสาวธิดาวรรณ  กันธิมา นวส.ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 

5 นางสาวนาถยา คิดค าส่วน  นวส.ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 

6 นางสาวเสาวรีย ์ จันทร์ค า นวส.ปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช 

7 นางสาววิยะดา แก้วเคียงค า นวส.ปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช 

8 นางสาววิริยา พรมมารัตน์ นวส.ปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช 

9 นายวัชรพงษ์ วงค์ค าปวน นวส.ปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

10 นางสาวนิภา  พูลชู นวส.ปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

11 นายอนันต์ชณัฐ โชคกาญจนา นวส.ปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองก าแพงเพชร 

12 นายนิรุตติ เถลิงศร ี นวส.ปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองก าแพงเพชร 

13 นายอภิวัฒน์  เงินกลั่น นวส.ปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรอ าเภอคลองขลุง 

14 น.ส.ปิยมาศภรณ์ เหล่าคงถาวร นวส.ปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรอ าเภอคลองขลุง 

15 นายลิขิต กล้ากสิกิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ส านักงานเกษตรอ าเภอคลองขลุง 

16 นายณัฐพงษ์ กล่ าวิเศษ นวส.ปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรอ าเภอพรานกระต่าย 
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ที ่ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง กลุ่ม/ส านักงาน  

17 นายศุทธีรักษ์ ใจมา นวส.ปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรอ าเภอพรานกระต่าย 

18 นายณรงค์ หนองหลวง นวส.ปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรอ าเภอคลองลาน 

19 นางนิสารัตน์  เต๋จ๊ะ นวส.ปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรอ าเภอคลองลาน 

20 นางสาวชลชลิดา  ศรียาบ นวส.ปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรอ าเภอคลองลาน 

21 นางสาวทัศนีย ์แซ่เหง่า นวส.ปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรอ าเภอลานกระบือ 

22 นาเอกพล  มนเดช นวส.ปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรอ าเภอลานกระบือ 

23 นางสาวทิพย์สุดา มหาวงศ์ นวส.ปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรอ าเภอลานกระบือ 

24 นายสุพัชรกิตต์ิ  สังข์ยก นวส.ปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรอ าเภอทรายทองวัฒนา 

25 นายบุณยกร ธรรมใจ นวส.ปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรอ าเภอทรายทองวัฒนา 

26 นายกันณพงศ์  สิริวิจักษณ์ นวส.ปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรอ าเภอปางศิลาทอง 

27 นางสาวอัจฉรา พูลพาน นวส.ปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรอ าเภอบึงสามัคคี 

28 นายชัยยุทธ  พุทธิจุน นวส.ปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรอ าเภอบึงสามัคคี 

29 นายธีรภัทร เลียวสิริพงศ์ นวส.ปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรอ าเภอบึงสามัคคี 

30 นางสาวรัตนประภา  ฉ่ าจิตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร 

31 ว่าที่ รต.ณภัทร นาวา นวส.ปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรอ าเภอโกสัมพีนคร 

32 นางสาวมณีนุช  ณ สุวรรณ นวส.ปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรอ าเภอโกสัมพีนคร 

33 นายตะวัน  ญามณี นวส.ปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรอ าเภอโกสัมพีนคร 

34 นายวีรยุทธ  สมป่าสัก นวส.ช านาญการ ส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร 

35 นายรังสรรค์ เลิศสูงเนิน นวส.ช านาญการ ส านักงานเกษตรอ าเภอขาณุวรลักษบุร ี

36 นายเชาวริก  ครุฑอินทร ์ นวส.ช านาญการ ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองก าแพงเพชร 

37 นายเสนาะ  ยิ้มสบาย นวส.ช านาญการ ส านักงานเกษตรอ าเภอพรานกระต่าย 
หมายเหตุ ล าดับที่ 34-37 คือทีมวิทยากรและพี่เลี้ยง 

ตอนท่ี 2 การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
   การจัดกระบวนการเรียนรู้ ในการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรของส านักงานเกษตรจังหวัด

ก าแพงเพชร ตามโครงการพัฒนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับปฏิบัติการสู่ความเป็นมืออาชีพ มี
รายละเอียด ดังต่อไปนี ้

   2.1 เน้ือหาการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
         ในการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรตามโครงการพัฒนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

ระดับปฏิบัติการสู่ความเป็นมืออาชีพ ของส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร ในเบื้องต้นได้ทบทวนและใช้
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สมรรถนะหลักของนักส่งเสริมการเกษตรว่าจะต้องมีความรู้ ความสามารถอะไรในการปฏิบัติงาน ซึ่งพบว่า     
นักส่งเสริมการเกษตรควรมีความรู้และทักษะในเรื่องเหล่าน้ี ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนรู้ทางไกลด้วย
ตนเอง(e-learning) ของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ได้ก าหนดวิชาหลักส าหรับผู้เรียนในหลักสูตรระดับปฏิบัติการ
ของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก ่

1. การจัดกระบวนการเรียนรู ้ 
2. การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเกษตร  
3. การจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม  
4. การพัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน  
5. การส่งเสริมเคหกิจเกษตร    
6. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  

นอกจากนี้ ยังมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานในบทบาทของนักส่งเสริมการเกษตรอื่นๆ เพิ่มเติม 
ได้แก่ บทบาทการเป็นวิทยากรกระบวนการ  บทบาทการเป็นนักจัดการความรู้  เป็นต้น 

  2.2  บทเรียนจากการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2558 
 จากการที่ทีมวิทยากรและพี่เลี้ยงของส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร ที่ได้ร่วม

เป็นทีมวิทยากรและพี่เลี้ยง ในการอบรมตามโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพของส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ได้เรียนรู้และมีข้อสรุปต่อกระบวนการพัฒนาตามโครงการ
พัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ในปี 2558  ที่สามารถน ามาเป็นแนวทางใน
การด าเนินงานโครงการพัฒนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับปฏิบัติการสู่ความเป็นมืออาชีพ ของส านักงาน
เกษตรจังหวัดก าแพงเพชร ได้เป็นอย่างดี  

     ซึ่งหลักสูตรการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรดังกล่าว ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่า เป็น
หลักสูตรที่ดี และมีกระบวนการที่เหมาะสมกับการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรในสถานการณ์ปัจจุบัน   ซึ่งในแต่
ละเขตอาจมีกระบวนการพัฒนาทั้งที่เหมือนและแตกต่าง แต่สุดท้ายก็เป็นการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรไปสู่
เป้าหมายเดียวกัน คือ “ผู้น าการเปลี่ยนแปลง” ตามวิธีการและเป้าหมาย 6 ข้ันตอน/องค์ประกอบ ดังนี้  

 

6. การบันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน  
                        (การสรุป-เขียน-น าเสนอ) 

5. การปรับกระบวนการท างานในพ้ืนท่ี 
 

           4. การสร้างระบบการท างานในองค์กร  
 

3. การสร้างทีมงานและเครือข่ายการท างาน (ทีมท างาน/สนับสนุน) 
 

2. การพัฒนาตนเอง (ก าหนดเป้าหมาย ออกแบบและเรียนรู้ด้วยตนเอง) 
 

1. การปรับแนวคิด ( การคิด/คิดเป็นระบบ/การปรับประบวนทัศน์ ) 

ภาพประกอบท่ี 2 วิธีการและเป้าหมายการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ 
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  สรุปบทเรียน หากจะจัดกระบวนการเรียนรู้หลักสูตรการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมือ
อาชีพ ควรบูรณาการแนวคิดและหลักการในการจัดกระบวนการ ดังนี ้ 

1. น าองค์ประกอบทั้ง 6 ข้ันตอนเป็นแนวทาง  ซึ่งเป็นทั้งวิธีการและเป้าหมาย  
2. ก าหนดหลักสูตรที่ให้สอดคล้องกับ 6 ข้ันตอน และใช้เป็นแนวทางเบื้องต้น เพื่อ

สื่อสารกับทีมงานและผู้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้   
3. การจัดกระบวนการเรียนรู้นั้นต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  และ

ต้องมีความยืดหยุ่น   
4. มีการปรับวิธีการและเครื่องมืออยู่ตลอดเวลา  เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ได้ดี

ที่สุดตามสถานการณ์และบริบท 
5. เน้นการพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรม หรือผู้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ ให้เกิดการ

เรียนรู้หรือเปลี่ยนแปลงจากภายใน(การคิด) สู่ภายนอก(การปฏิบัติ)  
6. ปรับเปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนกระบวนทัศน์  ไปสู่การปรับเปลี่ยนการปฏิบัติสู่พัฒนาตนเอง 

พัฒนาการท างาน 
7. การอบรมต้องมีการฝึกปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้หลักการ และหลักวิชา/ทฤษฎี 
8. ระหว่างการจัดกระบวนการเรียนรู้ควรพัฒนาทีมงานและสร้างเครือข่ายไปพร้อมๆ กัน 
9. ฯลฯ 

นอกจากนี้ยังข้อที่ควรค านึงถึงในการจัดอบรมเพื่อพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรสู่ความเป็นมืออาชีพ คือ 

1) ในการท างานส่งเสริมการเกษตรนั้น ต้องยอมรับว่ามีองค์ความรู้และวิธีการปฏิบัติที่
แตกต่างหลากหลายมากมาย ที่แต่ละคนอาจถนัดหรือเก่งไปคนละด้าน คงไม่มีใครที่เก่งไปในทุกๆ เรื่อง ดังนั้น 
ทุกคนต้องเปิดใจและเปิดพื้นที่ให้ตัวเองได้เป็นผู้เรียนรู้ ไปพร้อมๆ กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาตนเองให้
ยกระดับ เช่น จากนักส่งเสริมการเกษตร สู่การเป็นมืออาชีพ พัฒนาต่อไปเป็นพี่เลี้ยงผู้สอนงาน และก้าวไปสู่การ
เป็นวิทยากรฯ เป็นต้น 

2) ผู้จัดการอบรม/สัมมนา เพื่อการพัฒนาฯ เขตฯ ต้องท าในหลายบทบาท นอกจากการ
เป็นผู้จัดฝึกอบรมแล้ว สิ่งที่อยากเห็นก็คือการเข้าสู่กระบวนการพัฒนาไปสู่การเป็นมืออาชีพในบทบาทและ
ภารกิจของตนเองไปพร้อมๆ กันกับจังหวัดและอ าเภอ เพราะในอนาคตจะได้เป็นที่พึ่งให้แก่ส านักงานเกษตร
จังหวัด/อ าเภอได ้

3) รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ควรเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ทั้งวิชาการ และการลงมือปฏิบัติ และการสรุปบทเรียนไปพร้อมๆ กัน  

4) “คนท่ีจะสอน ต้องท าเป็นและสอนเป็น” คนที่จะมาร่วมเป็นทีมวิทยากรและพี่เลี้ยง 
ควรพิจารณาจากคนที่ “ต้องท าเป็นและสอนเป็น” (ไม่ใช่ท่องต าราแล้วมาสอน)  เพราะวิทยากรหรือพี่เลี้ยงบาง
คนท าเป็นแต่สอนไม่เป็นก็มี และในทางกลับกันบางคนสอนเป็นแต่ท าไม่เป็นก็มีเช่นกัน 

5) จากประเด็นที่ว่า “ต้องท าเป็นและสอนเป็น” ดังนั้น ให้ลืมรูปแบบการฝึกอบรม
แบบเดิม ที่เป็นเพียงการเชิญวิทยากรนอก มาบรรยายเป็นรายวิชาๆ ตามหลักสูตรไปได้เลย เพราะมันจะไม่
เกิดผลอะไรกับกระบวนการเรียนรู้และพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรของเรามากนัก  

6) ในหลักสูตรพื้นฐาน(การท างานส่งเสริมการเกษตร)วิทยากรบางส่วนหรือส่วนใหญ่ ควร
พิจารณาจาก คนที่เคยท างานส่งเสริมการเกษตรมาก่อนในเบื้องต้น เพราะเช่ือว่านักส่งเสริมการเกษตรที่มีความรู้
ความสามารถยังมีในพื้นที่อีกมาก เพราะงานส่งเสริมการเกษตรเป็นงานที่ต้องท างานกับคน เพื่อให้คนไป
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ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คนที่เคยลงมือปฏิบัติมาแล้วย่อมช้ีทางสว่าง มีแนวทางหรือเทคนิควิธีให้กับนักส่งเสริม
การเกษตรที่เริ่มท างานใหม่ๆ ได้ดี และตรงกับสิ่งที่จะน าไปใช้ในการท างานได้มากที่สุด เพราะในความเป็นจริง
คนที่เข้าใจงานส่งเสริมการเกษตรมากที่สุดก็คือคนที่ท างานส่งเสริมการเกษตร เพราะเมื่อมีคนมาท างานใหม่  ใน
อดีตที่ผ่านมา เราก็อาศัยนักส่งเสริมการเกษตรรุ่นพี่เป็นคนช้ีแนะ และสอนวิธีการท างาน และนักส่งเสริมที่ยังไม่
มีประสบการณ์ก็คงจะสะดวกที่จะสอบถามหาค าตอบได้จากพวกพี่ๆ เพราะอยู่ใกล้ชิด และปฏิบัติงานอยู่ใน
สถานการณ์และพื้นที่ที่เหมือนหรือใกล้เคียงกัน  

7) ในการจัดการอบรมเพื่อพัฒนานักส่งเสริมการเกษตร จะต้องมีทีมงานหลัก/วิทยากร
หลัก ที่คอยดูแลทั้งกระบวนการ/ตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อที่จะท าการประเมิน 360 องศา ทุกๆ ด้าน 
ทุกมิติ แล้วพิจารณาเพิ่มเติมในส่วนที่ขาด/ตกหล่น เพื่อเติมเต็มในทุกโอกาสที่เอื้ออ านวย 

8) ไม่ปฏิเสธวิทยากรหรือความรู้ที่มาจากภายนอก หากพิจารณาแล้วว่ามีความจ าเป็นและ
ขาดแคลนในด้านนั้นๆ ก็สามารถก าหนดเนื้อหาและสืบค้นผู้ที่รู้จากภายนอกมาเติมเต็มความรู้ ที่จ าเป็นต้องรู้และ
ต้องใช้เหล่าน้ันให้แก่นักส่งเสริมการเกษตร ให้มีความรู้ความสามารถ ในด้านนั้นๆ ต่อไป 

ดังนั้น ส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร จึงได้ก าหนดทิศทางการพัฒนานักส่งเสริม
การเกษตรระดับปฏิบัติการสู่ความเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับ 6 ข้ันตอน และน าบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากการร่วม
เป็นทีมวิทยากรและพี่เลี้ยงหลักสูตรนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพของกรมส่งเสริมการเกษตร  ดังกล่าวมา
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบ และจัดกระบวนการเรียนรู้ในโครงการพัฒนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับ
ปฏิบัติการสู่ความเป็นมืออาชีพ ของส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร    

   2.3 การจัดกระบวนการเรียนรู้  
  การจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม โครงการพัฒนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับ

ปฏิบัติการสู่ความเป็นมืออาชีพ ของส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร มีวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน และมุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติ และเรียนรู้จากผู้ที่เคยปฏิบัติ โดยมีวิธีการที่หลากหลาย ใน
ที่นี้ขอน าวิธีการหลักๆ 4 วิธี ดังนี้ 

  2.3.1 การฝึกปฏิบัติการโดยใช้เครื่องมือช่วยคิด(conceptual tools)   
เครื่องมือช่วยคิดเป็นเครื่องมือที่ใช้ช่วยในการศึกษาชุมชนอยู่ 3 ส่วน คือ 
(1) ช่วยในการรวบรวม   
(2) ช่วยในการวิเคราะห์ และ 
(3) ช่วยในการน าเสนอผลการศึกษา 

ซึ่งในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร จ าเป็นที่จะต้องมี เครื่องมือช่วยคิด  การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
และน าเสนอข้อมูลที่ง่ายต่อการท าความเข้าใจปรากฏการณ์ของชุมชนที่ ท างานได้อย่างชัดเจน  ดังนั้น จึงได้
ก าหนดให้มีการฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือช่วยคิด โดยฝึกการใช้เครื่องมือที่หลากหลาย เพราะ เครื่องมือที่ใช้เป็น
แนวในการรวบรวมข้อมูล เนื่องจากนักส่งเสริมการเกษตรที่ยังไม่มีประสบการณ์ สามารถน าไปปรับ ใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อมๆ กัน  ส่วนการจะเลือกใช้เครื่องมือใดในการท างานหรือการจัดเวที
ส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบต่างๆ เพื่อระดมความคิดเห็นหรือหาข้อสรุปร่วมกันน้ัน ข้ึนอยู่กับสถานการณ์และ
ลักษณะของข้อมูลได้ตามความเหมาะสม 

เครื่องมือช่วยคิดสามารถแบ่งออกได้ 6  ประเภท คือ  1) เส้นเวลา (time 
line)  2) แผนที่(map)  3) แผนผัง(diagram)   4) แผนภูมิ (chart)  5) เมตริก(matrix)   และ 6) บันทึกภาพ  
(รายละเอียดในภาคผนวก) 
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  2.3.2 เรียนรู้จากกรณีความส าเร็จ (Best Practice) 
   ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่นักส่งเสริมการเกษตร อีกรูปแบบหนึ่งที่จะ

ท าให้นักส่งเสริมการเกษตร ได้เรียนรู้เทคนิควิธีการท างานส่งเสริมการเกษตร จากรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์โดยตรง
ผ่านเรื่องเล่าเร้าพลัง (Story Telling) ทั้งเทคนิควิธีการท างาน การแก้ไขปัญหา และสร้างพลังการท างานผ่าน
เรื่องเล่า นอกจากนั้นนักส่งเสริมการเกษตรที่เข้ารับการอบรมยังสามารถสอบถาม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
เพิ่มเติมได้อย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองแบบพี่สอนน้อง /น้องเรียนรู้จากพี่ ก่อให้เกิดความผูกพันและเครือข่ายการ
ท างานที่ดีในอนาคตต่อไป 
   2.3.3 การระดมสมอง (Brainstorming) 
    เป็นกระบวนการทีฝ่ึกเพื่อให้นักส่งเสริมการเกษตร ได้เรียนรู้กระบวนการ
สร้างการมีส่วนร่วมในการท างานกับเกษตรกร/กลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพราะการระดมสมองมีแบบแผนที่ใช้เพื่อ
รวบรวมความคิดเห็น ปัญหาหรือข้อเสนอแนะจ านวนมากในเวลาที่รวดเร็ว ก่อนที่จะตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
การระดมสมองเป็นวิธีการที่ดีในการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และเกิดการมีส่วนร่วมของกลุ่มมากที่สุด การ
ระดมสมองมุ่งเน้นที่จ านวนความคิดไม่ใช่คุณภาพ  การระดมสมองที่ดีจะเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนไดใ้ช้
ความคิดสร้างสรรค์ได้มากที่สุด และไม่มีการจ ากัดความคิดด้วยวิธีการใดๆ รูปแบบที่เป็นอิสระนี้ท าให้เกิดความ
ตื่นเต้นเกิดการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน และได้ทางออกใหม่ๆในการแก้ปัญหา หรือหาข้อสรุปร่วมกัน 
(รายละเอียดในภาคผนวก) 
   2.3.4 การเรียนรู้จากการปฏิบัติ ( Learning By Doing) 
    ด้วยข้อจ ากัดของระยะเวลาและสถานที่ การจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม
โครงการพัฒนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับปฏิบัติการสู่ความเป็นมืออาชีพ ของส านักงานเกษตรจังหวัด
ก าแพงเพชร หลังจากผ่านกระบวนการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง ซึ่งใช้เวลาครั้งละ 1 วัน แต่ได้ก าหนดแนวทางให้ผู้เข้า
รับการอบรม น าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานประจ า เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เกิดทักษะจากการปฏิบัติ 
และน าประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติ น ามาแลกเปลี่ยนกันในการอบรมครั้งต่อๆไป ในการจัดอบรมตาม
โครงการพัฒนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับปฏิบัติการสู่ความเป็นมืออาชีพ ของส านักงานเกษตรจังหวัด
ก าแพงเพชร จึงมุ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัต ิเพราะการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีตาม
หลักการเรียนรู้ตามปิรามิดการเรียนรู้ (ภาพประกอบที่ 3)  
 

 

ภาพประกอบท่ี 3 ปิรามิดการเรียนรู้ (Learning Pyramid) 
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ตอนท่ี 3 ผลการด าเนินงาน  
การพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรตามโครงการพัฒนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับ

ปฏิบัติการสู่ความเป็นมืออาชีพ ของส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร สรุปผลการด าเนินงานฝึกอบรมได้ดังนี ้

3.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
เครื่องมือในการฝึกอบรมนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ปี 2559 ของส านักงานเกษตร

จังหวัดก าแพงเพชร การจัดดกระบวนการเรียนรู้ได้เน้นการจัดให้มีการฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือที่หลากหลาย 
รายละเอียดตามตาราง ที่ 2  

 

ตารางท่ี 2 แสดงเครื่องมือที่ใช้ในการอบรมตามโครงการพัฒนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับปฏิบัติการ  
สู่ความเป็นมืออาชีพ ของส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร 

 

ชนิด/เครื่องมือ ประโยชน์ที่น าไปใช้ 

เครื่องมือจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล  
1.บัตรค า -เครื่องมือจัดเก็บข้อมูล/บันทึกข้อมูล 
2.แผนผังความคิด (mind map) -เครื่องมือจัดเก็บข้อมูล/การคิดเป็นระบบ 
3.SWOT Analysis -เครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.SWOT Matrix -เครื่องมือช่วยในการสังเคราะหข้์อมูล และการก าหนด

แผนกลยุทธ์/ฝึกการคิดเชิงกลยุทธ์ 
5.โมเดลภูเขาน้ าแข็ง” (Iceberg Model) -การวิเคราะห์ปัญหาเชิงลึก/การคิดเป็นระบบ 
6.แผนผังก้างปลา(Fishbone Diagram) -การวิเคราะห์ปัญหา/การคิดเป็นระบบ 
7.ต้นไม้ปัญหา problem tree -การวิเคราะห์ปัญหา-สาเหตุ/การแก้ไขปัญหา 
8.เส้นเวลา(time line) -เครื่องมือช่วยคิด 
9.ปฏิทินการปลูกพืช  (Crop calendar)   -เครื่องมือช่วยคิด 
10.การวิเคราะห์และประเมินผล -ใช้ในการวิเคราะห์-ประเมินผลข้อมูล/โครงการ 
11. ฯลฯ  

เครื่องมือช่วยคิด พัฒนาทักษะ และน าเสนอ  
1.รูปแบบการประเมินผลแบบ CIPP Model -เรียนรู้รูปแบบการประเมินโครงการฯ 
2.ทฤษฎีระบบ (System Theory) -การพัฒนาทักษะการคิด 
3.ทฤษฏีคิดเป็น -ฝึกการคิดเป็นระบบ/กระบวนการตัดสินใจเพื่อการ

ก าหนดแนวทาง-แผนพัฒนา 
4. ภาพ -เครื่องมือช่วยคิด 
5.การฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ   
  - การวางแผนการจัดเวที  - ฝึกการออกแบบกระบวนการ 
  - การใช้เครื่องมือฯ ในการท างานกับชุมชน - ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือ 
6. การฝึกน าเสนอ -พัฒนาทักษะการสรุป การน าเสนอ 
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3.2 ผลการด าเนินการฝึกอบรม 
ผลการด าเนินการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับ

ปฏิบัติการสู่ความเป็นมืออาชีพ ของส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร 

3.2.1 การจัดอบรมเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
       โครงการ พัฒนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับปฏิบัติการสู่ความเป็นมือ
อาชีพ ของส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร ได้จัดให้มีการอบรมเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการ
อบรม จ านวน 3 ครั้งๆละ 1 วัน คือ 
 

ครั้งท่ี 1 วันท่ี 21 มิถุนายน  2559 มีกิจกรรมท่ีได้ด าเนินการในการฯ ดังน้ี 
1. การเสวนา “แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการท างานส่งเสริมการเกษตร ให้ประสบ

ความส าเร็จ” ผู้ร่วมเสวนาประกอบไปด้วย 
 1) นายรังสรรค์ เลิศสูงเนิน เกษตรอ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
 2) นายเชาวริก ครุฑอินทร ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
 3) นายเสนาะ  ยิ้มสบาย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

2. การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
3. ฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการในการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้  
4. การวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาทักษะวิทยากรกระบวนการในการจัดกระบวนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้   
 

ครั้งท่ี 2 วันท่ี 14 กรกฎาคม 2559 มีกิจกรรมท่ีได้ด าเนินการในการฯ ดังน้ี 
1. การน าเสนอผลการพัฒนาตนเองในการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการในการจัด

กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม   
2. เวทีเสวนาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรให้ประสบ

ความส าเร็จ ผู้ร่วมเวทีเล่าประสบการณ์ประกอบไปด้วย 
1) นายรังสรรค์ เลิศสูงเนิน เกษตรอ าเภอขาณุวรลักษบุร ี
2) นางสมพร  จันทร์ประทักษ์ เกษตรอ าเภอเมืองก าแพงเพชร 

3. การใช้เครื่องมือในการจัดเก็บ วิเคราะห์ปัญหาเพื่อก าหนดแนวทางพัฒนาในงานส่งเสริม
การเกษตร  

4. การวางแผนพัฒนาตนเองด้วยการใช้เครื่องมือในการจัดเก็บ วิเคราะห์ปัญหา และก าหนด
แนวทางในงานส่งเสริมการเกษตร 

 
ครั้งท่ี 2 วันท่ี วันท่ี 17  สิงหาคม 2559 มีกิจกรรมท่ีได้ด าเนินการในการฯ ดังน้ี 

1. การน าเสนอผลการพัฒนาตนเองในการพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือในการจัดเก็บ 
วิเคราะห์ปญัหาเพื่อก าหนดแนวทางพัฒนาในงานส่งเสริมการเกษตร (โดยทีมนักส่งเสริมการเกษตรของแต่ละ
อ าเภอ) 

2. เวทีเสวนาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรให้ประสบ
ความส าเร็จ ผู้ร่วมเวทีเล่าประสบการณ์ประกอบไปด้วย 
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1) นายสิทธิพงษ์  กองพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงาน
เกษตรอ าเภอไทรงาม 

2) นางอรวรรณ เก่งสนาม  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงาน
เกษตรอ าเภอเมืองก าแพงเพชร 

3. การใช้เครื่องมือในการจัดเก็บและวิเคราะห์ปัญหาในงานส่งเสริมการเกษตร  
 

3.2 2 ผลการด าเนินการฝึกอบรม 
     1)  เป้าหมายของการเป็นนักส่งเสริมกาเกษตรมืออาชีพ 

จากการระดมความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม เพื่อร่วมกันก าหนด
คุณสมบัติและเป้าหมายของการเป็นนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ได้ข้อสรุปร่วมกัน คือ 

1. เป็นคนคิดบวก 
2. มีและใช้ข้อมูล 
3. เป็นกลางทางการเมือง 
4. มีไหวพริบด ี
5. เป็นนักวางแผน 
6. มีวิสัยทัศน ์
7. ต้องวิเคราะห์เป็น 
8. เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
9. เป็นคนช่างสังเกต 
10. ต้องยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 
11. เป็นคนรักษาค าพูด 
12. ปรับตัวเก่ง 
13. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มเก่ง 
14. แต่งกายสุภาพเหมาะสมกับกาลเทศะ 
15. ต้องมีความขยันและอดทน 
16. รักและเต็มใจให้บริการแก่เกษตรกร 
17. ตรงต่อเวลา 
18. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
19. มีความสามารถด้านไอท ี
20. เข้าถึงเกษตรกร 
21. ขยันในการออกพื้นที ่
22. ต้องมีจุดยืน ไม่เอาหน้าที่ไปหากินกับเกษตรกร 
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2) ผลเรียนรู้จากกรณีความส าเร็จ (Best Practice)  
    การเรียนรู้หลักการท างานส่งเสริมการเกษตรจากเกษตรอ าเภอ และ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่มีผลงานดีเด่น ผ่านการเล่าประสบการณ์การท างาน พอสรุปได้ว่า การจะท างาน
ส่งเสริมการเกษตรให้ประสบความส าเร็จนั้น มีข้อควรปฏิบัติ ดังนี ้

1. ก่อนเริ่มต้นการท างาน ต้องมีการวิเคราะห์ “คน พื้นที่ สินค้า” โดย
ใช้เครื่องมือและความรู้ความสามารถที่หลากหลาย 

2. การท างานสามารถเรียนรู้จากบุคคลที่เป็นต้นแบบ ซึ่งเป็นนัก
ส่งเสริมการเกษตรรุ่นพี่ได ้

3. การท างานส่งเสริมการเกษตร สามารถเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
ร่วมกับเกษตรกรและหาข้อสรุปของการเรียนรู้ร่วมกันได ้

4. เรียนรู้จากงานที่ท า เพื่อพัฒนางานให้ดีย่ิงๆ ข้ึน 
5. ต้องปรับตัวให้เข้ากับชุมชน  
6. งานส่งเสริมการเกษตรต้องสร้างการมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของของ

เกษตรกร งานจึงจะส าเร็จ 
7. ต้องพัฒนาทักษะการพูด 
8. ต้องอ่อนน้อมถ่อมตน 
9. ต้องมีความเป็นกลางหากเกี่ยวกับการเมือง 
10. การท างานต้องรู้จักการเช่ือมโยงเกษตรกรกับตลาด 
11. การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
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บทที่ 4 
ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไขปัญหา 

การด าเนินงานตามโครงการพัฒนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับปฏิบัติการสู่ความเป็น
มืออาชีพ ของส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร  มีปัญหาอุปสรรคและการแก้ไขปัญหา ดังนี ้

4.1 ปัญหาอุปสรรค 
 1. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นเป้าหมาย บางคนไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้

ครบทั้ง 3 ครั้ง ท าให้ไม่ได้เรียนรู้เนื้อหาครบตามหลักสูตร 
 2. ช่วงเวลาการจัดการอบรมตามโครงการพัฒนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับ

ปฏิบัติการสู่ความเป็นมืออาชีพ ของส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร ด าเนินการระหว่างเดือน มิถุนายน-
สิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงปลายปีงบประมาณมีการเร่งรัดการใช้งบประมาณ และนักวิชาการที่เกี่ยวข้องทั้งทีมพี่เลี้ยง
และนักวิชาการที่เข้ารับการอบรมทุกคนจะมีภาระงานมาก 

 3. เนื่องจากการจัดการอบรม ได้ก าหนดไว้เพียงครั้ง3 ครั้งๆละ 1 วัน ท าให้มีระยะเวลา
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่น้อยเกินไป   

 4. ก าหนดการอบรมตามข้อ 3 ที่มีระยะเวลาที่ไม่เพียงพอ ท าให้ไม่สามารถที่จะจัด
กระบวนการเรียนรู้นักส่งเสริมการเกษตรที่เข้ารับการอบรม ได้ฝึกปฏิบัติจริงในภาคสนาม กับเกษตรกร/กลุ่ม
เกษตรกรได ้

4.2 การแก้ไขปัญหา 

      1. จากการที่นักส่งเสริมการเกษตรบางคน ไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ครบทั้ง 3 ครั้ง
ตามที่ก าหนด ส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร จึงได้รวบรวมจัดท าเป็นเอกสารตามเนื้อหา และวิชาการตาม
หลักสูตร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนได้ทบทวนและศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง 

      2. จากการจัดการอบรม ได้ก าหนดไว้เพียงครั้ง3 ครั้งๆละ 1 วัน ท าให้มีระยะเวลาในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้น้อย ไม่สามารถจัดให้มีการฝึกปฏิบัติจริงในภาคสนาม ดังนั้น ทีมวิทยากรและพี่เลี้ยง จึงได้
ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรม น าความรู้ที่ได้เรียนรู้จากการอบรมไปปรับใช้กับงานของตนเองในพื้นที่ แล้วน า
ประสบการณ์ที่ได้ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้ารับการอบรมคนอื่น ในการอบรมครั้งต่อไป   
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บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

การด าเนินงานโครงการพัฒนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับปฏิบัติการสู่ความเป็นมือ
อาชีพ ของส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร สามารถสรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะได้ดังนี ้

5.1 สรุปผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับปฏิบัติการสู่ความ

เป็นมืออาชีพ ของส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร สามารถสรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะได้ดังนี ้
5.1.1 การเตรียมการ 

       ในการเตรียมการด าเนินการจัดอบรมตาม โครงการพัฒนานักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรระดับปฏิบัติการสู่ความเป็นมืออาชีพ ของส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร มีรายละเอียดของการ
เตรียมการ ดังนี ้

1) การก าหนดทิศทางการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตร คือ “ผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง   Change Agent ” โดยนักส่งเสริมการเกษตรคือผู้จัดการการเกษตรในพื้นที ่ทั้งในส่วนของ “คน 
พื้นที่ และสินค้า”    

2) เป้าหมายการพัฒนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับปฏิบัติการสู่ความเป็น      
มืออาชีพ ของส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 37 คน ประกอบไปด้วย นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรระดับปฏิบัติการและนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจ านวน 33 คน และพี่เลี้ยงจ านวน 4  คน 

 

5.1.2 การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
         การจัดกระบวนการเรียนรู้ ในการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรของส านักงาน

เกษตรจังหวัดก าแพงเพชร ตามโครงการพัฒนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับปฏิบัติการสู่ความเป็นมือ
อาชีพ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้

1) เนื้อหาการจัดกระบวนการเรียนรู ้
           เนื้อหาการจัดกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ 1)การจัดกระบวนการเรียนรู ้2)การ

วิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเกษตร 3)การจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม 4)การพัฒนาองค์กร
เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 5)การส่งเสริมเคหกิจเกษตร  6)การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และเนื้อหาวิชา
อื่นๆ เพิ่มเติม ได้แก่ วิทยากรกระบวนการ  การจัดการความรู้  เป็นต้น 

2) สรุปบทเรียนจากการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร     
ปี 2558 วิธีการและเป้าหมาย 6 ข้ันตอน/องค์ประกอบ ดังนี้  

1. การปรับแนวคิด ( การคิด/คิดเป็นระบบ/การปรับประบวนทัศน)์ 
2. การพัฒนาตนเอง (ก าหนดเป้าหมาย ออกแบบและเรียนรู้ด้วยตนเอง) 
3. การสร้างทีมงานและเครือข่ายการท างาน (ทีมท างาน/สนับสนุน) 
4. การสร้างระบบการท างานในองค์กร 
5. การปรับกระบวนการท างานในพื้นที ่
6. การบันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
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            3) การจัดกระบวนการเรียนรู้  

   การจัดกระบวนการเรียนรู้ใช้วิธีการหลักๆ 4 วิธี ได้แก่ 
-การฝึกปฏิบัติการโดยใช้เครื่องมือช่วยคิด(conceptual tools)   
-เรียนรู้จากกรณีความส าเร็จ (Best Practice) 

   -การระดมสมอง (Brainstorming) 
    -การเรียนรู้จากการปฏิบัติ  (Learning By Doing)    

5.1.3 ผลการด าเนินงาน  
การพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรตามโครงการพัฒนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

ระดับปฏิบัติการสู่ความเป็นมืออาชีพ ของส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร ได้จัดอบรมเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 3 ครั้งๆละ 1 วัน คือ 

- ครั้งที่ 1 วันที่ 21 มิถุนายน  2559   
- ครั้งที่ 2 วันที่ 14 กรกฎาคม 2559   
- ครั้งที่ 2 วันที่ วันที่ 17  สิงหาคม 2559   

ผู้เข้ารับการอบรม ได้เรียนรู้เทคนิควิธีการใช้เครื่องมือช่วยคิด ฝึกการใช้เครื่องมือต่างๆ 
ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักส่งเสริมการเกษตรที่มีประสบการณ์ในการท างาน  

ในการจัดท ารายงานผลครั้งนี้ จึงได้เน้นที่การสรุปทิศทางและเป้าหมายของการจัดการ
อบรม และการจัดกระบวนการเรียนรู้และเครื่องมือที่ใช้เป็นหลัก ส่วนผลของการน าความรู้ไปปรับใช้นั้น และ
การประเมินขีดความสามารถหรือทักษะของนักส่งเสริมการเกษตรที่เข้ารับการอบรมนั้น จะต้องเว้นไปสัก
ระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้นักส่งเสริมการเกษตรที่ผ่านการอบรม ได้น าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปรับใช้และ
พัฒนางานในหน้าที่ของตนเอง 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
1. การจัดการอบรมเพื่อพัฒนานักส่งเสริมการเกษตร หากด าเนินการในลักษณะโครงการ

ฝึกอบรม ที่ก าหนดหลักสูตรและเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม ควรด าเนินการอบรม ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น
ปีงบประมาณ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม นักวิชาการจะมีภารกิจ/งานไม่มาก จะท าให้เข้ารับการอบรมได้ครบ
ตามหลักสูตร 

2. การฝึกอบรมให้แก่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ที่ก าหนดเป็นหลักสูตรตามข้อ 1.ที่มี
การฝึกการใช้เครื่องมือในการท างาน  ควรด าเนินการพัฒนาทักษะให้สอดคลองกับการปฏิบัติงานโครงการ โดย
วิเคราะห์ว่างานน้ันๆ นักส่งเสริมการเกษตรควรมีความรู้และทักษะอะไรในการปฏิบัติงาน แล้วพัฒนาทักษะของ
นักวิชาการให้มีความรู้และทักษะเหล่าน้ัน ก่อนการด าเนินงานโครงการ 

3. ในการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรของส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร ในปี
ต่อๆไป ควรด าเนินการควบคู่ไปกับการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด โดยก าหนดเนื้อหาและประเด็นที่
จะแลกเปลี่ยน ให้สอดคล้องกับภารกิจหรืองานที่มีความส าคัญและต้องด าเนินการในช่วงเวลาที่จัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

4. เกษตรอ าเภอทุกอ าเภอและหัวหน้ากลุ่ม และนักส่งเสริมการเกษตรที่มีประสบการณ์
ทุกคน ควรท าหน้าที่ในบทบาทในการเป็นนักสอนงาน ให้แก่นักส่งเสริมการเกษตรที่เริ่มปฏิบัติงานใหม่ทุกคน 

และสร้างให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร ที่จัดให้มีการสอนงานไปพร้อมๆ กับการท างานปกติ  


