
รายงานสรุปผลการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ระดับเขต ครั้งที่ ๑ 
ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ ธันวาคม 255๘  

ณ ห้องประชุมโรงแรมนิว แทรเวิล ลอร์จ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
จัดโดย ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง 

 
หลักการและเหตุผล 
  กรมส่งเสริมการเกษตร ก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ภายใต้
ยุทธศาสตร์ประเทศ ปี 2556-2561 ตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกร พร้อมๆ ไปกับการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ปลอดภัย 
และการพัฒนาสินค้าเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรม โดยการน านโยบายสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาของจังหวัด และกลุ่มจังหวัดเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมแต่ละสภาพพ้ืนที่ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
เกษตรกรโดยก าหนดแนวทางด้านการพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรในการเสริมสร้างศักยภาพผู้น าเกษตรกร 
และเครือข่ายทั้งในด้านการบริหารจัดการการผลิต การตลาดสินค้าเกษตรให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพ่ือการพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  
  ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดสัมมนา      
เชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ระดับเขต ครั้งที่ ๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดเวทีให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรระดับจังหวัดในภาคตะวันออก ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้าง
เครือข่าย และช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรในระดับ
กรม เขต และจังหวัด 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรจาก

ส านักงานเกษตรจังหวัด และเจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยน านโยบายที่ได้รับมอบหมายสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมแต่ละสภาพพ้ืนที่ 

๒. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรระดับจังหวัด เขต และเจ้าหน้าที่
ส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง ร่วมหาแนวทางการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร พร้อมทั้ง สร้าง
เครือข่ายเจ้าหน้าที่และจัดหาช่องทางการสื่อสารร่วมกัน  

ระยะเวลา และสถานที่จัดสัมมนาฯ  
ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมนิว แทรเวิล ลอร์จ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

บุคคลเป้าหมาย 
๑. เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร   จ านวน   ๒ คน 
๒. เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัด   จ านวน ๑๘ คน 
๓. เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ   จ านวน ๑๔ คน 
๔. เจ้าหน้าที่สสก. ที่ ๓ จ. ระยอง    จ านวน   ๖ คน 

รวม  จ านวน ๔๐ คน 
 



๒ 
 

ผู้มาร่วมสัมมนา ประกอบด้วย  
๑. นางสาวภาณี บุณยเกื้อกูล ผู้อ านวยการกองพัฒนาเกษตรกร ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการ

สัมมนาฯ แทนนายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝุายส่งเสริมและฝึกอบรม   
๒. นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง   

ให้เกียรติมากล่าวรายงานการจัดสัมมนาฯ 
๓. นางอุบล มากอง ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ 

จังหวัดระยอง ให้เกียรติมาร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้ 
๔. นางนลทวรรณ มากหลาย นักวิชาการเกษตรช านาญการ กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร ส านักงาน

ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง ให้เกียรติมาร่วมเป็นวิทยากรจัดกระบวนการเรียนรู้  
๕. นางสาวสุตาภา ทองสมจิต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร  
๖. นางสาวจิรวดี พรัดจุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร  
๗. เจ้าหน้าทีจ่ากส านักงานเกษตรจังหวัดในภาคตะวันออก จ านวน ๑๘ คน 
๘. เจ้าหน้าทีจ่ากส านักงานเกษตรอ าเภอในภาคตะวันออก จ านวน ๑๔ คน 
๙. เจ้าหน้าที ่และผู้จัดสัมมนาฯ จากส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง  

จ านวน ๖ คน   
รวมทั้งสิ้น ๔๔ คน 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   
 ๑. เจ้าหน้าทีไ่ด้ทราบข้อมูลโครงการและการด าเนินงานพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙  
 ๒. เกิดการเชื่อมโยงเครือข่าย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัฒนา
เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ภาคตะวันออก 
  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. วางแผนการจัดสัมมนาฯ  
2. ประสานงาน และเตรียมการจัดสัมมนาฯ  
3. ด าเนินการจัดสัมมนาฯ ตามแผนที่ก าหนด  
4. รวบรวมข้อมูลเนื้อหา ข้อเสนอแนะ และภาพถ่ายที่ได้จากการจัดสัมมนาฯ  
5. วิเคราะห์ และสรุปผลการประเมิน 
6. จัดท ารายงานสรุปผลการสัมมนาฯ และจัดท าท าเนียบเครือข่ายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัฒนา

เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ระดับเขต ปี ๒๕๕๙ 
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Flow chart  
การด าเนินงานจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ระดับเขต ครั้งที่ ๑ 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

จัดท ารายงานสรุปผลการสัมมนาฯ และจัดท าท าเนียบเครือข่ายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาเกษตรกร
และองค์กรเกษตรกร ระดับเขต ปี ๒๕๕๙ 

วิเคราะห์ และสรุปผลการประเมิน 

รวบรวมข้อมูลเนื้อหา ข้อเสนอแนะ และภาพถ่ายที่ได้จากการจัดสัมมนาฯ  

ด าเนินการจัดสัมมนาตามแผนที่ก าหนด 

ประสานงานและเตรียมการจัดสัมมนาฯ 

วางแผนการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ระดับเขต ครั้งที่ ๑  



๔ 
 

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘  
๑. พิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ระดับเขต ครั้งที่ ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง กล่าวรายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวภาณี บุณยเกื้อกูล  ผูอ้ านวยการกองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกียรติมาเป็นประธาน 
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๒. การบรรยายพิเศษ “หลักการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร” โดย นางสาวภาณี บุณยเกื้อกูล  
ผู้อ านวยการกองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปเนื้อหาได้ดังนี้ 
- เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ต้องรู้งานที่ตนเองได้รับมอบหมาย (Job Description) เพ่ือด าเนินการ 

วางแผนบริหารงานด้านวิชาการ บริหารงบประมาณ และบริหารคน โดยใช้องค์กรเกษตรกรเป็นกลไกในการพัฒนา
เกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองไดอ้ย่างยั่งยืน ประกอบด้วย การพ่ึงพาตนเองได้ทางเทคโนโลยี การ
พ่ึงพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองได้ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม การพ่ึงพาตนเองได้
ทางจิตใจให้อยู่ในสภาวะต่างๆได้ โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้เงื่อนไข ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข และผู้จัดการ
เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ซึ่งต้องพัฒนา ๓ ส่วนไปพร้อมๆ กัน ประกอบด้วย คน พ้ืนที่ และสินค้า โดยน าศักยภาพ 
ทั้ง ๓ ด้านมาก าหนดเปูาหมายของตนเอง เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสม มีการประเมินผลเพ่ือน ามา
ปรับปรุงงานในโอกาสต่อไป  
 - การพัฒนาเกษตรกร และองค์กรเกษตรกรจะท าอย่างไร ? (How to?) อาศัยใช้หลักการเดียวกับการ
พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) นั่นคือ การวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาบนพ้ืนฐานการ
ประเมินตนเอง น ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้ได้สิ่งที่ต้องการพัฒนาบนพ้ืนฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการ
เรียนรู้ ทดลอง ค้นคว้า และปฏิบัติด้วยตนเอง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพ่ือน เช่น เพ่ือนเยี่ยมเพ่ือน การสัญจร 
เพ่ือนช่วยเพื่อน และการเรียนรู้จากผู้รู้/ปราชญ์ กิจกรรมการเรียนรู้ คือ การจัดการตนเองและองค์ความรู้ที่มี โดย
ก าหนดเปูาหมาย แผนงาน ช่องทางการสื่อสาร ประเมินผล และปรับปรุง งานส่งเสริมการเกษตรต้องมีการจัดการ
ความรู้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมกับพ้ืนที่ มีการจัดการเทคโนโลยี วิธีการผลิตแบบระบบประหยัด 
(Economic of Scale) เช่น การผลิตแบบการจัดการร่วมกันเป็นแปลงใหญ่ เป็นต้น เราในฐานะ “นักวิชาการ” 
ต้องมีจิตอาสา ช่วยสนับสนุนด้านวิชาการให้กับเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer ในศูนย์เรียนรู้ฯ ถ่ายทอด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมแบบ Win-Win 



๖ 
 

๓. การบรรยายหัวข้อ พลังบวก เพ่ือการสร้างสรรค์งาน และแบ่งกลุ่มท ากิจกรรมเพ่ือสร้างความคุ้นเคย   
โดย พระธรรมวิทย์ ฐานธัมโม วัดราษฎร์บ ารุง จังหวัดปทุมธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
สรุปข้อคิดที่ได้จากการท ากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ คือ มีงานท าดีกว่าไม่มี ให้ท างานตามหน้าที่ให้ดีที่สุดโดยยึด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการ วางแผนล่วงหน้า มีสติความรอบคอบในการท างาน ต้องเก่งทั้ง
การผลิตและการตลาด ต้องมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันในการท างาน การเป็นผู้น าต้องมีความรู้ความสามารถ 
ความรู้ มอบหมายงานให้เหมาะกับผู้ปฏิบัติงาน และต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพ่ือปรับปรุงองค์กรให้ดีขึ้นเหมือน
ต้นไม้ต้นเดียวไม่สามารถเป็นปุาได้ ต้องมีต้นไม้หลายๆ ต้นปลูกรวมกัน เพื่อเกิดคุณค่ามากยิ่งข้ึน 



๗ 
 

๔. แนะน าตัวผู้รับผิดชอบงานพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

๕. เสวนา “ประสบการณ์/มุมมองการท างานด้านพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรจากรุ่นพี่และรุ่นน้อง” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖. สรุป/ประเมินความรู้สึกประจ าวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินความรู้สึกประจ าวันของผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ เมื่อวัน ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ พบว่า ผู้เข้าร่วม  
สัมมนาฯ มีความพึงพอใจ () ร้อยละ ๘๖.๙๖ รู้สึกเฉยๆ () ร้อยละ 13.๐๔ และไม่พอใจ () ร้อยละ ๐ 



๙ 
 

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
๑. แนวคิดการพัฒนาเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร โดย นางอุบล มากอง ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร 

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒. ชี้แจงโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร ปี ๒๕๕๙ โดย นางสาวจิรวดี พรัดจุล 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

๓. ชี้แจงโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young 
Smart Farmer ปี 2559 โดย นางสาวสุตาภา ทองสมจิต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ   
กองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร 
 

 

 

 

 



๑๐ 
 

๔. ทบทวนกระบวนการท างานโครงการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรระดับจังหวัด  

วิธีการจัดกระบวนการ มีการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ เพ่ือระดมความคิด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้เริ่มจากการตั้ง
โจทย์ค าถามโดยวิทยากร และให้ผู้ร่วมสัมมนาฯ ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิด และมีการออกมาน าเสนอสิ่งที่ได้จาก 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 
 

สรุปส่ิงที่ได้จากการระดมความคิด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
หัวข้อ “ทบทวนกระบวนการท างานโครงการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรระดับจังหวัด” 

๑. โครงการพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
รายช่ือสมาชิกกลุ่ม จังหวัด/สังกัด 

๑. นางสุนันทา ภัคดีพินิจ ระยอง 
๒. นางสาวผกาพันธ์ ละมัย ชลบุร ี
๓. นางวาณี แดงมา ฉะเชิงเทรา 
๔. นางสาวอุษณีย์ แสงกระจ่าง นครนายก 
๕. นางสาวคณางค์ สมผล จันทบุรี 
๖. นางสาวจิรวดี พรัดจุล กองพัฒนาเกษตรกร 
๗. นางสาวอรสา แซ่เฮ้ง สมุทรปราการ 

สิ่งท่ีได้ท า/ท าแล้วดี ท าแล้วไม่ดี การแก้ปัญหา สิ่งท่ีจะท าต่อไป ข้อเสนอแนะ 
๑. ถ่ายทอดความรู้ 
๒. เขียนแผนโครงการ 
(อบต./อบจ./เทศบาล) 
๓. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 
๔. จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย
ระดับจังหวัด 
๕. ร่วมประชุมจัดท าแผนชุมชนต าบล
ละ  ๕ ล้าน 
๖. จัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้าน
เครือข่ายระดับต าบล/อ าเภอ 
๗. พัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือนตลอดจนการท าในเชิงธุรกิจ 
(ผลิต) 
๘. ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อย./มผช. (ต่อยอด OTOP) 
๙. จัดท ากระบวนการ บทบาท หน้าที่ 
ของประธาน รองประธาน เลขานุการ 
เหรัญญิก และประชาสัมพันธ์ของกลุ่ม
แม่บ้านฯ 
๑๐. มีการจัดเก็บฐานข้อมูลกลุ่ม
แม่บ้านฯ ให้เป็นระบบและมีการ
ประเมินศักยภาพ๑๑. กิจกรรมให้กลุ่ม
รู้จักการออมเงินสัจจะ เพ่ือให้กลุ่มได้
พบปะอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อเดือน 

๑. การ
ประเมินแต่
ไม่ได้น าไปใช้
ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
๒. เลือก
เจ้าหน้าที่ไม่
เหมาะสมกับ
งาน 

๑.๑ หัวข้อที่ใช้
ประเมินควรจะ
ปรับเปลี่ยนให้
สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง 
๑.๒ ผลจากการ
ประเมินควรมี
โครงการมา
รองรับ 
๒.๑ ผู้บริหาร 
ควรศึกษาและ
ท าความเข้าใจ
ในงานนั้นๆก่อน 
จึงมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ให้
เหมาะสมกับ
งานนั้นๆ 
๒.๒ จัดอบรม
สัมมนาให้
เจ้าหน้าที่รุ่น
ใหม่ๆในเรื่อง
ของการท างาน
กลุ่มแม่บ้านฯ 
 

๑. การพัฒนา
บรรจุภัณฑ์สินค้า
ของกลุ่มแม่บ้านฯ 
๒. การสร้าง
กองทุนพัฒนา
กลุ่มแม่บ้านฯ 
๓. การสร้าง
จิตส านึกในการ
ปลูกฝังทัศนคติใน
การรวมกลุ่มและ
การท ากิจกรรม 

๑. น าโครงการ
ที่ดีในอดีต 
กลับมา
ด าเนินการต่อ 
เช่น โครงการ
บ้านเกษตร
สมบูรณ์ 
โครงการกองทุน
อาหารหมู่บ้าน 
๒. ให้
ความส าคัญใน
งานประกวด
กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรทุก
ระดับชั้น 
๓. ควรมีการจัด
อบรมสัมมนา
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงาน
ระดับต าบล 
อย่างน้อยปีละ 
๑ ครั้ง โดยการ
ให้ความรู้เรื่อง
การท างานกลุ่ม 

 



๑๒ 
 

๒. โครงการพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร 
รายช่ือสมาชิกกลุ่ม จังหวัด/สังกัด 

๑. นางณัฐวรรณ วงศ์เทียม ระยอง 
๒. นายชัด หนูเหมือน ชลบุร ี
๓. นางสาวอรพรรณ จันทึก ฉะเชิงเทรา 
๔. นางสาวลัดดาภร แต้โหงว ปราจีนบุรี 
๕. นางสาวศศินะ โกไศยกานนท์ สระแก้ว 
๖. นายอธิวัตน์ มากบุญ สสก. ที่๓ ระยอง 
 

สิ่งท่ีได้ท า/ท าแล้วดี ท าแล้วไม่ดี การแก้ปัญหา สิ่งท่ีจะท าต่อไป ข้อเสนอแนะ 
๑. บูรณาการใน
สถานศึกษา 
๒. การจัดเก็บและ
บันทึกข้อมูลกลุ่ม  
๓. การมีส่วนร่วมใน
ชุมชน  
๔. การถ่ายทอดความรู้
และฝึกปฏิบัติด้าน
การเกษตร ประมง    
ปศุสัตว์ กระบวนการ
กลุ่ม และเคหกิจ 
๕. ยุบกลุ่ม และฟ้ืนฟู  
๖. เรียนรู้ปราชญ์ ชุมชน
อาหารพื้นบ้าน 
ขยายพันธุ์พืช 
 

๑. อบรมแต่
ไมม่ีงบ 
ประมาณ
ต่อเนื่อง 
๒. เจ้าหน้าที่
ขาดความ
ต่อเนื่อง 
ผู้บริหาร
โรงเรียนไมใ่ห้
ความส าคัญ  
๓. กรมและ
จังหวัดไม่ให้
ความส าคัญ
กับท้องถิ่น/
อ าเภอ 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

๑. การพัฒนายุว
เกษตรกรต้นแบบ
และขยายผลสู่
เครือข่าย  
๒. ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วม ขยายผลสู่ชุมชน 
๓. บูรณาการกับวิชา
ในสถานศึกษาตาม
นโยบายลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้  
๔. ต่อยอดให้น าไป
ปฏิบัติในครัวเรือน
และส่งต่อชุมชน 
๕. ประเมินศักยภาพ
กลุ่มตามแบบ ท า
แผนพัฒนากลุ่ม 

๑. เวลา สถานที่ให้
เหมาะสม 
๒. ทุนเรียนฟรี ไม่ต้อง
สอบแต่ละระดับ 
๓. ปัจจัยและ
งบประมาณ มีการจัด
ศึกษาดูงาน/ชุมนุมระดับ
จังหวัด 
๔. การร่วมมือด้าน
บุคลากรระหว่างอ าเภอ
และจังหวัด 
๕. ความร่วมมือของ
โรงเรียน 
๖. การประชาสัมพันธ์
งานยุวเกษตรกร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

๓. โครงการพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 
รายช่ือสมาชิกกลุ่ม จังหวัด/สังกัด 

๑. นางสาวพิมพ์ร าไพ ว่องไว ระยอง 
๒. นางสาวฉัตราภรณ์ ฤทธิพันธุ์วรกุล ชลบุร ี
๓. นางสดศรี ทุมมาเกตุ ฉะเชิงเทรา 
๔. นายชัยดิษฐ์ ค่ าอ านวย ปราจีนบุรี 
๕. นางรุจิรา สุขสุทธิ ์ สระแก้ว 
๖. นางนลทวรรณ มากหลาย สสก. ที่๓ ระยอง 
๗. นางอัจฉราวรรณ ไหลชลธารา สมุทรปราการ 
๘. นายมาฆะ จันทรา สระแก้ว 
๙. นางสาวอิงอร แสงศรีเมือง จันทบุรี 
๑๐. นางสาวนิภาวรรณ ประสิทธินาวา ตราด 
 

สิ่งท่ีได้ท า/ท าแล้วดี ท าแล้วไม่ดี การแก้ปัญหา สิ่งท่ีจะท าต่อไป ข้อเสนอแนะ 
๑. การจัดเก็บข้อมูลและ
บันทึกในระบบ 
๒. มีการคัดเลือกกลุ่ม  
๓. การสร้างเครือข่าย 
๔. ได้รับฟังความคิดเห็น
ของกลุ่ม  
๕. เกิดเครือข่าย  
๖. เกษตรกรมีส่วนร่วม 
๗. เวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
๘. การวิเคราะห์
ศักยภาพโดย SWOT, 
Time Line, บัตรค า 
 
 

๑. ไม่มีการ
ถ่ายทอดงาน 
๒. ไม่ได้สร้าง
สร้างความ
เข้าใจให้
เจ้าหน้าที่ 
๓. เจ้าหน้าที่
ระดับอ าเภอ 
(บางจังหวัด)
ไมม่ีส่วนร่วม 
๔. เจ้าหน้าที่
ขาดความ
เข้าใจใน
กระบวนการ
กลุ่ม 
๕. มีงาน
นโยบาย
เร่งด่วน 
 

- พัฒนา
เจ้าหน้าที่     
ทุกระดับ 
- สร้างความ
เข้าใจให้กับ
เจ้าหน้าที่ 

 
 
 
 

๑. การวิเคราะห์
ศักยภาพ 
๒. การจัดท าแผน 
๓. การสร้าง
เครือข่าย  
๔. สร้างความ
เข้มแข็งให้กลุ่ม  
 

๑. ให้มีการถ่ายทอดงาน 
๒. จัดอบรมพัฒนา
เจ้าหน้าที่ด้านงาน
สถาบัน 
๓. ฟ้ืนฟูกลุ่มและพัฒนา
กลุ่มเก่า  
 

 
 
 
 



๑๔ 
 

๔. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
รายช่ือสมาชิกกลุ่ม จังหวัด/สังกัด 

๑. นางสาวพิมพ์ร าไพ ว่องไว ระยอง 
๒. นางสาวฉัตราภรณ์ ฤทธิพันธุ์วรกุล ชลบุร ี
๓. นางสดศรี ทุมมาเกตุ ฉะเชิงเทรา 
๔. นายชัยดิษฐ์ ค่ าอ านวย ปราจีนบุรี 
๕. นางรุจิรา สุขสุทธิ ์ สระแก้ว 
๖. นางนลทวรรณ มากหลาย สสก. ที่๓ ระยอง 
๗. นางอัจฉราวรรณ ไหลชลธารา สมุทรปราการ 
๘. นายมาฆะ จันทรา สระแก้ว 
๙. นางสาวอิงอร แสงศรีเมือง จันทบุรี 
๑๐. นางสาวนิภาวรรณ ประสิทธินาวา ตราด 
 

สิ่งท่ีได้ท า/ท าแล้วดี ท าแล้วไม่ดี การแก้ปัญหา สิ่งท่ีจะท าต่อไป ข้อเสนอแนะ 
๑. คัดกรอง การจัดเก็บ
ข้อมูลและบันทึกใน
ระบบ และประเมินผล 
๒. พัฒนาเกษตรกร 
(DSF)  
๓. การสร้างเครือข่าย 
SF ต้นแบบ   

- เกษตรกร
ไม่ให้ข้อมูล
จริง/ ไมเ่ข้าใจ
ค าถาม 
 

- เจ้าหน้าที่     
ชี้แจงโจทย์
พร้อม
ยกตัวอย่าง 

 
 
 

๑. มีเปูาหมาย
เฉพาะเจาะจง 
๒. การพัฒนา DSF
ให้เป็น ESF และ
พัฒนา ESF ให้เป็น
ต้นแบบ 
๓. การสร้าง
เครือข่าย SF 
ต้นแบบ 
๔. ประชาสัมพันธ์
งาน SF ต้นแบบ   

๑. สร้างขวัญก าลังใจให้
SF  
๒. พัฒนาแม่บ้าน
เกษตรกรให้เป็น SF 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

๕. โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer)  
รายช่ือสมาชิกกลุ่ม จังหวัด/สังกัด 

๑. นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ระยอง 
๒. นางสาวธนนันท์ ศรีสุวะ ชลบุร ี
๓. นายเจริญ เชยบาล ฉะเชิงเทรา 
๔. นางอรทัย สมใส  ตราด  
๕. นางพิมพิมล คนเสงี่ยม นครนายก 
๖. นางสาวชุติมา อัศวเสถียร สสก. ที่๓ ระยอง 
๗. นางสาวสุตาภา ทองสมจิต กองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร 
๘. นายสมชัย น้อยศรีอยู่ สระแก้ว 
 

สิ่งท่ีได้ท า /ท าแล้วดี ท าแล้วไม่ดี การแก้ปัญหา สิ่งท่ีจะท าต่อไป ข้อเสนอแนะ 
๑. การพัฒนาเกษตรกรรุ่น
ใหม่ (สปก.) ปี ๕๑ 
๒. มีการสร้าง และพัฒนา
เกษตรกรคลื่นลูกใหม่ปี 
๕๑-๕๒ (ธรรมศาสตร์) 
JAEC 
๓. ฐานข้อมูลเกษตรกรรุ่น
ใหม่-คลื่นลูกใหม่  
๔. พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 
(ภายใต้โครงงานพัฒนา
องค์กรเกษตรกร)  
๕. พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 
(YSF) ปี ๕๗ 
๖. พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 
(YSF) ปี ๕๘ (๓ก) 
๗. เกิดเครือข่ายระดับ
จังหวัด เขต และประเทศ  
๘. มีท าเนียบ เกิดวิทยากร
เกษตรกรรุ่นใหม่ และแหล่ง
เรียนรู้ใหม่ๆเพ่ิมข้ึน  
๙. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
๑๐. ท าให้ YSF เป็นที่รู้จัก 
๑๑. ต่อยอดเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

การจัดสัมมนา
เครือข่าย ระดับ
เขต/ประเทศปี 
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ควรจัดแยก
เฉพาะกลุ่ม
เหมือนปี ๕๗  
 

๑. การสร้างโอกาส
ในการพัฒนาด้าน
อ่ืนๆ  
๒. เพ่ือนเยี่ยมเพ่ือน 
๓. สร้างเครือข่ายให้
กว้างขึ้น 
๔. เสริมสร้าง
วิสัยทัศน์อย่าง
ต่อเนื่อง 
๕. บูรณาการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือสนับสนุน YSF 
ต่อไป  
 

๑. เน้นการละลาย
พฤติกรรมเพ่ือให้เกิด
ความคุ้นเคย 
๒. การพัฒนา
หลักสูตร 
๓. เปูาหมายสามารถ
ยืดหยุ่นได ้ 
๔. ประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อต่างๆ เช่น TV 
ช่อง ๓ ๕ ๗ ๙ และ
๑๑ 
๕. MOU กับสถาบัน 
หรือบริษัทที่มี
เทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมใหม่ๆ มา
สนับสนุน YSF 
 



๑๖ 
 

๕. สรุป/ประเมินความรู้สึกประจ าวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินความรู้สึกประจ าวันของผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ เมื่อวัน ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ พบว่า ผู้เข้าร่วม  
สัมมนาฯ มีความพึงพอใจ () ร้อยละ ๘๘.๘๙ รู้สึกเฉยๆ () ร้อยละ 1๑.๑๑ และไม่พอใจ () ร้อยละ ๐ 
 
วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

๑. การจัดท าหลักสูตร และจัดท าแผนการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินความรู้สึกประจ าวัน 
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ 



๑๗ 
 

๒. สรุปและน าเสนอแผนการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

๓. สรุปเสียงสะท้อนจากผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ เกี่ยวกับการสัมมนาฯ และโครงการพัฒนาเกษตรกรและ
องค์กรเกษตรกร ประจ าปี ๒๕๕๙ 

 
สิ่งที่ได้รับ/ความรู้สึกท่ีดี สิ่งที่ยังกังวล/สงสัย 

- เข้าใจโครงการชัดเจนขึ้น สามารถน าไปปฏิบัติได้ง่าย
รวดเร็ว และถูกต้อง 
- ได้รู้จักรุ่นพี่ รุ่นน้อง และเครือข่ายเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงาน 
- ได้ประสบการณ์ท างานเพื่อไปปรับใช้ในงานให้ส าเร็จได้ 
- ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานใหม่ๆ ในสิ่งที่ยังไม่รู้ 
- ได้แนวทางด าเนินการ แผนปฏิบัติงานทุกกิจกรรมมี
ความพร้อมและมั่นใจในการท างานมากขึ้น 
- รู้ความหมายของการท างาน และหน้าที่ของตนเอง 
เช่น ยุวเกษตรกร ต้องท างานอย่างไร 
- มีความคิดและทัศนคติท่ีดีในการท างาน 
- ได้พูดคุยและมีที่ปรึกษาในการท างาน 
- ได้แนวความคิดใหม่ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การสื่อสารท าความเข้าใจระหว่างกรมฯ
เขต จังหวัด และอ าเภอ 
- ความเหมือนหรือแตกต่าง ระหว่างงาน 
๓ก อกม. อกษ SF และ YSF 
- การถ่ายทอดต่อให้อ าเภอตามเปูาหมาย
ที่กรมฯก าหนดไว้ 
- ขาดบุคลากรในการท างาน เพราะ
เกษียณและรอบรรจุใหม่ 
- การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าไม่ได้ 
- กลัวปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด 
- การน าวิธีการไปใช้ในพ้ืนที่จริง 
- ได้ผลมาสรุปในครั้งต่อไปไม่ครบตาม
วัตถุประสงค์ 
- เบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันภายในเดือน
ธันวาคม นี้ 
- กังวลว่ารุ่นน้องไม่ยอมรับฟังความ
คิดเห็น และไม่ชอบงานสถาบันเกษตรกร 
- การท างานเกษตรกรที่ซ้ าซ้อนกับ
โครงการอื่นๆ เช่น โครงการส่งเสริม
การเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ 
- การรายงาน แบบจัดเก็บจ านวนมาก 
- การตอบค าถามเกษตรกรว่าได้อะไรจาก
การเข้าร่วมโครงการฯ 
- ท ากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/นันทนาการได้
ไม่ดี 
- สงสัยว่า กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
ซ้ าซ้อนกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือไม่ 
- เปูาหมายเกษตรกรไม่ครบ 
- ท างานแข่งกับเวลา เพ่ือให้สอดคล้องกับ
งบประมาณ 
 

 
 



๑๙ 
 

๔. สรุป/ประเมินความรู้สึกประจ าวัน 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินความรู้สึกประจ าวันของผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ เมื่อวัน ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ พบว่า ผู้เข้าร่วม  
สัมมนาฯ มีความพึงพอใจ () ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ส่วนความรู้สึกเฉยๆ () และไม่พอใจ () ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

สรุปประเมินผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ระดับเขต ครั้งที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ ธันวาคม 255๘  

ณ ห้องประชุมโรงแรมนิว แทรเวิล ลอร์จ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทร์บุรี 
จัดโดย ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง 

 
ประเมินความรู้ ความเข้าใจ และการน าไปปรับใช้ 

๑.๑ การชี้แจงโครงการ/กระบวนการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร  
ร้อยละ ๑๓.๖๔ มีความรู้ ความเข้าใจที่สามารถน าไปปรับใช้ได้ในระดับมากท่ีสุด 
ร้อยละ ๖๓.๖๔ มีความรู้ ความเข้าใจที่สามารถน าไปปรับใช้ได้ในระดับมาก 
ร้อยละ ๒๒.๗๓ มีความรู้ ความเข้าใจที่สามารถน าไปปรับใช้ได้ในระดับปานกลาง 

๑.๒ พลังบวก เพ่ือการสร้างสรรคง์าน  
ร้อยละ ๓๖.๓๖ มีความรู้ ความเข้าใจที่สามารถน าไปปรับใช้ได้ในระดับมากท่ีสุด 
ร้อยละ ๕๔.๕๕ มีความรู้ ความเข้าใจที่สามารถน าไปปรับใช้ได้ในระดับมาก 
ร้อยละ   ๙.๐๙ มีความรู้ ความเข้าใจที่สามารถน าไปปรับใช้ได้ในระดับปานกลาง 

๑.๓ การเสวนาหัวข้อ ประสบการณ์/มุมมองการท างานด้านพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรจาก  
รุ่นพี่และรุ่นน้อง 

ร้อยละ ๑๘.๑๘ มีความรู้ ความเข้าใจที่สามารถน าไปปรับใช้ได้ในระดับมากท่ีสุด 
ร้อยละ ๖๓.๖๔ มีความรู้ ความเข้าใจที่สามารถน าไปปรับใช้ได้ในระดับมาก 
ร้อยละ ๑๘.๑๘ มีความรู้ ความเข้าใจที่สามารถน าไปปรับใช้ได้ในระดับปานกลาง 

๑.๔ แนวคิดการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร  
ร้อยละ ๑๓.๖๔ มีความรู้ ความเข้าใจที่สามารถน าไปปรับใช้ได้ในระดับมากท่ีสุด 
ร้อยละ ๖๘.๑๘ มีความรู้ ความเข้าใจที่สามารถน าไปปรับใช้ได้ในระดับมาก 
ร้อยละ ๑๘.๑๘ มีความรู้ ความเข้าใจที่สามารถน าไปปรับใช้ได้ในระดับปานกลาง 

๑.๕ ทบทวนกระบวนการท างานโครงการพัฒนาเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร ระดับจังหวัด  
ร้อยละ ๒๒.๗๓ มีความรู้ ความเข้าใจที่สามารถน าไปปรับใช้ได้ในระดับมากท่ีสุด 
ร้อยละ ๕๔.๕๕ มีความรู้ ความเข้าใจที่สามารถน าไปปรับใช้ได้ในระดับมาก 
ร้อยละ ๒๒.๗๓ มีความรู้ ความเข้าใจที่สามารถน าไปปรับใช้ได้ในระดับปานกลาง 

๑.๖ การจัดท าหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ระดับจังหวัด 
ร้อยละ ๑๘.๑๘ มีความรู้ ความเข้าใจที่สามารถน าไปปรับใช้ได้ในระดับมากท่ีสุด 
ร้อยละ ๖๓.๖๔ มีความรู้ ความเข้าใจที่สามารถน าไปปรับใช้ได้ในระดับมาก 
ร้อยละ ๑๘.๑๘ มีความรู้ ความเข้าใจที่สามารถน าไปปรับใช้ได้ในระดับปานกลาง 
 
 



๒๑ 
 

๑.๗ การจัดท าแผนการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
ร้อยละ ๒๒.๗๓ มีความรู้ ความเข้าใจที่สามารถน าไปปรับใช้ได้ในระดับมากท่ีสุด 
ร้อยละ ๖๓.๖๔ มีความรู้ ความเข้าใจที่สามารถน าไปปรับใช้ได้ในระดับมาก 
ร้อยละ ๑๓.๖๔ มีความรู้ ความเข้าใจที่สามารถน าไปปรับใช้ได้ในระดับปานกลาง 

๑.๘ ทบทวนการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ตนเองและกลุ่ม 
ร้อยละ ๒๗.๒๗ มีความรู้ ความเข้าใจที่สามารถน าไปปรับใช้ได้ในระดับมากท่ีสุด 
ร้อยละ ๔๐.๙๑ มีความรู้ ความเข้าใจที่สามารถน าไปปรับใช้ได้ในระดับมาก 
ร้อยละ ๓๑.๘๒ มีความรู้ ความเข้าใจที่สามารถน าไปปรับใช้ได้ในระดับปานกลาง 
  

ประเมินการจัดสัมมนา 
ด้านวิทยากร 

ร้อยละ ๒๗.๒๗ มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 
ร้อยละ ๔๕.๔๕ มีความเหมาะสมในระดับมาก 
ร้อยละ ๒๒.๗๓ มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
ร้อยละ   ๔.๕๕ มีความเหมาะสมในระดับน้อย 

ด้านเนื้อหา 
ร้อยละ ๒๒.๗๓ มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 
ร้อยละ ๔๐.๙๑ มีความเหมาะสมในระดับมาก 
ร้อยละ ๓๑.๘๒ มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
ร้อยละ   ๔.๕๕ มีความเหมาะสมในระดับน้อย 

ด้านเทคนิค/ วิธีการจัดสัมมนา 
ร้อยละ ๒๒.๗๓ มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 
ร้อยละ ๓๖.๓๖ มีความเหมาะสมในระดับมาก 
ร้อยละ ๓๖.๓๖ มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
ร้อยละ   ๔.๕๕ มีความเหมาะสมในระดับน้อย 

ด้านการจัดเวลา 
ร้อยละ ๑๓.๖๔ มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 
ร้อยละ ๕๐.๐๐ มีความเหมาะสมในระดับมาก 
ร้อยละ ๓๖.๓๖ มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 

 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม: การคิดหลักสูตร ระยะเวลาน้อยเกินไป  
 
 
 



๒๒ 
 

ด้านสถานที่ (ห้องสัมมนาฯ ที่พัก ฯลฯ) 
ร้อยละ ๒๒.๗๓ มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 
ร้อยละ ๕๙.๐๙ มีความเหมาะสมในระดับมาก 
ร้อยละ ๑๓.๖๔ มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
ร้อยละ   ๔.๕๕ มีความเหมาะสมในระดับน้อย 

ด้านเจ้าหน้าที/่ ผู้จัดการสัมมนาฯ 
ร้อยละ ๕๐.๐๐ มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 
ร้อยละ ๓๑.๘๒ มีความเหมาะสมในระดับมาก 
ร้อยละ ๑๓.๖๔ มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
ร้อยละ   ๔.๕๕ มีความเหมาะสมในระดับน้อย 

ด้านอาหาร 
ร้อยละ ๑๓.๖๔ มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 
ร้อยละ ๕๔.๕๕ มีความเหมาะสมในระดับมาก 
ร้อยละ ๑๘.๑๘ มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
ร้อยละ   ๙.๐๙ มีความเหมาะสมในระดับน้อย 
ร้อยละ   ๔.๕๕ มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 
 

หัวข้อ/ เรื่องท่ีต้องการในการจัดสัมมนาครั้งถัดไป 

- การท างานกลุ่มให้ประสบความส าเร็จ  
- เทคนิคการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- การศึกษาดูงานเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จ เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาเกษตรกร 
 

ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าร่วมสัมมนาฯ 
    - ระยะเวลาในการเข้าร่วมสัมมนาฯ ทับซ้อนกับการด าเนินงานโครงการฯ ระดับจังหวัด อาจท าให้เป็น
อุปสรรคในการด าเนินงานโครงการ และการเข้าร่วมสัมมนาฯ 
    - การจัดสัมมนาฯ ระดับเขต ครั้งที่ ๑ ล่าช้าไป ท าให้ระดับจังหวัดน าความรู้ ความเข้าใจในงาน
โครงการฯ ที่ได้รับไปใช้ในการวางแผนการด าเนินงานได้ไม่สมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ท่ีกรมฯ ต้องการ 
ข้อเสนอแนะ 
            - อยากให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ (ระดับอ าเภอ และต าบล) มาร่วมการสัมมนาฯด้วยในทุกหลักสูตร 
เพราะเป็นการสร้างความเข้าใจในกระบวนการท างานให้กับผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่มากขึ้น                                            
            - อยากให้มีการถ่ายทอดเทคนิคและวิธีการท างานให้กับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่บรรจุใหม่ 
  
 



๒๓ 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ 
๑. นางสาวสุตาภา ทองสมจิต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กพก. กสก. 

๒. นางสาวจิรวด ี พรัดจุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กพก. กสก. 
๓. นางนลทวรรณ มากหลาย นักวิชาการเกษตรช านาญการ สสก.3 จ.ระยอง 
๔. นางเพ็ญนภา อ่อนศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ สนง.กษจ. จันทบุรี 
๕. นางสาวคณางค์ สมผล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สนง.กษจ. จันทบุรี 
๖. นางสาวอิงอร แสงศรีเรือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สนง.กษจ. จันทบุรี 
๗. นางสาวศิริรัตน์ วังอินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สนง.กษจ. จันทบุรี 
๘. นายเจริญ เชยบาล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สนง.กษจ. ฉะเชิงเทรา 
๙. นางสดศรี ทุมมาเกตุ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สนง.กษจ. ฉะเชิงเทรา 
๑๐. นางอรพรรณ จันทึก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สนง.กษจ. ฉะเชิงเทรา 
๑๑. นางวาณ ี แดงมา เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร สนง.กษจ. ฉะเชิงเทรา 
๑๒. นายชัด  หนูเหมือน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สนง.กษจ. ชลบุร ี
๑๓. นางสาวธนนันท ์ ศรีสุวะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ สนง.กษจ. ชลบุร ี
๑๔. นางสาวฉัตราภรณ์ ฤทธิพันธุ์วรกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สนง.กษจ. ชลบุร ี
๑๕. นางสาวผกาพันธุ์ ละมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สนง.กษจ. ชลบุร ี
๑๖. นางอรทัย สมใส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ สนง.กษจ. ตราด 
๑๗. นายจักรพรรดิ์ บรรจง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ สนง.กษจ. ตราด 
๑๘. นางสาวนิภาวรรณ ประสิทธินาวา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สนง.กษจ. ตราด 
๑๙. นางสาวนดาวรรณ โตสติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สนง.กษจ. ตราด 
๒๐. นางสาวอุษณีษ์ แสงกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ สนง.กษจ. นครนายก 
๒๑. นางพิมพิมล คนเสงี่ยม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ สนง.กษจ. นครนายก 
๒๒. นางสาวลัดดาภร แต้โหงว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ สนง.กษจ. ปราจีนบุรี 
๒๓. นายชัยดิษฐ ์ ค่ าอ านวย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ สนง.กษจ. ปราจีนบุรี 
๒๔. นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ สนง.กษจ. ระยอง 
๒๕. นางสาวพิมพ์ร าไพ ว่องไว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สนง.กษจ. ระยอง 
๒๖. นางสุนันทา ภักดีพินิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ สนง.กษจ. ระยอง 

๒๗. นางณัฐวรรณ วงศ์เนียม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ สนง.กษจ. ระยอง 
๒๘. นายส าคัญ สนธินิวัต ิ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สนง.กษจ. สมุทรปราการ 
๒๙. นางสาวอัจฉราวรรณ ไหลชลธารา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สนง.กษจ. สมุทรปราการ 
๓๐. นางสาวอรสา แซ่เฮ้ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สนง.กษจ. สมุทรปราการ 
๓๑. นายสมชัย น้อยศรีอยู่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ สนง.กษจ. สระแก้ว 

๓๒. นางรุจิรา สุขสุทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ สนง.กษจ. สระแก้ว 
๓๓. นายมาฆะ จันทา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สนง.กษจ. สระแก้ว 
๓๔. นางสาวศศินะ โกไศยกานนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สนง.กษจ. สระแก้ว 



๒๔ 
 

รายช่ือผู้ด าเนินการจัดสัมมนาฯ 

คณะที่ปรึกษาโครงการฯ 
๑. นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง 
๒. นางอุบล มากอง ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓  

จังหวัดระยอง 

คณะผู้ด าเนินงาน 
๑. นางสาวชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา 

การเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง 
๒. นางชุติกาญจน์ เพียรธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา 

การเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง 
๓. นางวิภาพร สงวนดี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓  

จังหวัดระยอง 
๔. นายอธิวัตน์ มากบุญ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓  

จังหวัดระยอง 

คณะผู้ร่วมด าเนินงาน (วิทยากร) 
๑. พระอาจารย์ธรรมวิทย์ ฐานธัมโม วัดราษฎร์บ ารุง จังหวัดปทุมธานี 
๒. นางนลทวรรณ มากหลาย นักวิชาการเกษตรช านาญการ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร   

ที่ ๓ จังหวัดระยอง 

ฝ่ายจัดท าเอกสาร 
๑. นางสาวชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา 

การเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง 
๒. นางรัตนาภรณ์ อารัมภีร์ เจ้าพนักงานธุรการ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓  

จังหวัดระยอง 

ผู้ร่วมจัดสัมมนาฯ 
นายทะมะ ดาโรจน์ พนักงานขับรถยนต์ ฝุายบริหารทั่วไป ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ 

จังหวัดระยอง 

 

 

 



๒๕ 
 

ภาพการด าเนินงานสัมมนาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวภาณี บุณยเกื้อกูล ผู้อ านวยการกองพัฒนาเกษตรกร  
ได้รับมอบหมายจากรองอธิบดี ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม ใหเ้ป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์  
ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง กล่าวรายงาน 

 
 
 
 
 



๒๖ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ 



๒๗ 
 

ภาคผนวก 


