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โครงการฝึกอบรม  
หลักสูตร นักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับต้น (นสต.)  

ปีงบประมาณ ๒๕๖5 รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 กรมส่งเสริมการเกษตรให้ความสำคัญกับการขับเคลื ่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลและของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการช่วยเหลือ ดูแลและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ซึ่งต้องบูรณาการการทำงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มีภารกิจในการส่งเสริมการเกษตรที่หลากหลาย ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ โดยมี
หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานอยู่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป้าหมายหลักเพ่ือส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพการเกษตรให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน ในการขับเคลื่อน
ภารกิจดังกล่าว ต้องอาศัยบุคลากรในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักบริหารระดับต้น หรือหัวหน้างาน/หัวหน้า
ฝ่าย ซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติงาน ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้บริหารระดับสูงขึ้นไป เป็น
ตำแหน่งที่มีหน้าที่นำนโยบายมาสู่การปฏิบัติ กำกับ ดูแล และตัดสินใจในการดำเนินงาน ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา
ให้กับทีม สร้างแรงจูงใจและสามารถรับผิดชอบแทนผู้ที่อยู่ในทีมของตนเองได้ จึงจำเป็นจะต้องได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ เพื่อให้สามารถพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่จำเป็น มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
ในการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องและบรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ขององค์กร ทั้งในระดับหน่วยงานและพื้นที่  
ซึ ่งสอดคล้องตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 4 ที ่ต้องพัฒนา เพิ ่มพูน
ประสิทธิภาพ และเสริมสร้างแรงจูงใจการปฏิบัติราชการ และตามมาตรา 72 กำหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่
ดำเนินการให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และเสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้มีคุณภาพ 
คุณธรรม จริยธรรม มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
 กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับต้น (นสต.) 
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือก้าวสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป   
 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของนักบริหารส่งเสริมการเกษตร 
ระดับต้น ที่มีประสิทธิภาพและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
 2) มีทัศนคติที่ดีในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนสามารถทํางานในลักษณะทีมงานได้อย่างเหมาะสม 
 3) สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการปฏิบัติงานของตนเองและเพ่ือนร่วมงาน และนําไปปรับใช้ในการ
สร้างทีมปฏิบัติงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4) ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานระหว่างกัน และเพ่ิมพูนสัมพันธภาพ 
เพ่ือการติดต่อประสานงานภายในองค์กร  
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๓. คุณสมบัติและจํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 เป็นข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรที่มีคุณสมบัติ ดังนี้  
 3.1 เป็นข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ หรือ 
 3.2 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 
 3.3 ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน (นับถึงวันปิดรับสมัครและไม่นับวันทวีคูณ) 
 3.4 ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น (นบต.) 
หรือหลักสูตรเทียบเท่าหรือสูงกว่า 
 3 .5  ผ ่ านหล ั กส ู ตรการ เ ร ี ยนร ู ้ ด ้ วยตน เองผ ่ านระบบอ ิ เ ล ็ กทรอน ิ กส ์  ( e-Learning)  
ของกรมส่งเสริมการเกษตร สำหรับผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับต้น 
(นสต.) รายละเอียดตามประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื ่อง แนวทางการกำหนดให้การเรียนรู ้ด้วยตนเอง 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เป็นคุณสมบัติในการสมัครและคัดเลือกบุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหาร ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) 
 3.6 สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้เต็มเวลาที่กำหนด  
 
๔. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  รวมทั้งสิ้น 240 คน แบ่งเป็น 
  1) ข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 220 คน 
แบ่งการฝึกอบรมเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 110 คน 
  2) วิทยากรและผู้ดำเนินการจัด จำนวน 10 คน 
 
๕. ระยะเวลาดำเนินการ 

รุ่นที่ 
การฝึกอบรม 

รูปแบบออนไลน์ (Online training) 
จำนวน 
(วัน) 

4 วันที่ 25 เมษายน – 18 พฤษภาคม 2565 15 วัน 
5 วันที่ 13 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565 15 วัน 

6. สถานที่ดำเนินการ 
  การฝึกอบรมแบบออนไลน์ (Online training) ณ ห้องถ่ายทอดออนไลน์ ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเกษตร
เบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร  
 
7. รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม 
 หลักสูตรประกอบด้วย 5 หมวดวิชา จํานวน 15 วัน ใช้วิธีการฝึกอบรมแบบบรรยาย อภิปราย  
ฝึกปฏิบัติ กิจกรรมกลุ่ม ระดมสมอง ซักถามปัญหา ดังนี้ 
 หมวดที่ 1 การพัฒนาทีมและเครือข่ายเพื่อการปฏิบัติงาน (Team and Networking) (จำนวน  
2 วิชา รวม 9 ชั่วโมง) 
 วัตถุประสงค์ เพื ่อให้ผู ้เข้ารับการฝึกอบรม มีความเข้าใจเกี ่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
และกระบวนการเรียนรู ้แบบมีส่วนร่วม ได้มีโอกาสพบปะและรู้จักผู ้เข้ารับการฝึกอบรมจากต่างหน่วยงาน  
สร้างเครือข่ายทางการบริหารเพ่ือการพัฒนาการปฏิบัติงานและบูรณาการการทํางานในอนาคต 
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 หมวดที่ 2 การพัฒนาภาวะผู ้นําและการบริหารการเปลี ่ยนแปลง (Leadership and Change 
Management) (จำนวน 5 วิชา รวม 33 ชั่วโมง) 
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงภาวะผู้นําและบทบาทหน้าที่ของนักบริหาร  
ตระหนักถึงความสามารถของตนเอง สร้างวิสัยทัศน์/ตั้งเป้าหมายส่วนตัวได้ สร้างแรงจูงใจในการทํางาน  มีความ
เข้าใจและตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลมีความรู้  ความเข้าใจถึงการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพ 
 หมวดที่ ๓ การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) (จำนวน 4 วิชา รวม 13.30 ชั่วโมง) 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ปัจจุบัน 
และสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ ความเข้าใจ เทคนิค วิธีการ
วางแผนกลยุทธ์ สามารถคิด วางแผน และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 หมวดที่ ๔ นวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation and Technology) (จำนวน 2 วิชา รวม 6 ชั่วโมง) 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรม รูปแบบและทักษะ
การคิดเพื่อพัฒนานวัตกรรม สามารถบริหารจัดการระบบสารสนเทศหรือข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจ มีความ
เข้าใจในระบบข้อมูลเพื่อการบริหารและการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานพัฒนาการเกษตร 
 หมวดที่ ๕ การพัฒนาสมรรถนะ (Competencies Development) (จำนวน 6 วิชา รวม 19.30 ชั่วโมง) 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนา 
การปฏิบัติงาน และการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
8. วธิีการดำเนินการ 
 ใช้การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ประกอบด้วย การฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ 
(Online training) และการฝึกปฏิบัติในพื้นที่จริง ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ได้แก่ Group Dynamics 
 
9. การรับรองผลการฝึกอบรม 
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองผลการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารส่งเสริม
การเกษตร ระดับต้น (นสต.) รุ่นที่ 4 - 5 โดยหลักเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 1) ต้องมีเวลาในการเข้าฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของระยะเวลา 
การฝึกอบรมทั้งหมด 
 2) ผ่านการทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรม (Post-test) มีผลคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 
 3) จัดทำรายงานวิชาการ และร่วมกิจกรรมครบถ้วนภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดไว้ 
 

10. การประเมินผลการฝึกอบรม และการติดตามผลประเมินผลหลังการฝึกอบรม 
 ประกอบด้วยการประเมินผลการทดสอบความรู ้ก่อน - หลังการฝึกอบรม และการประเมิน 
การเรียนรู้ในทุกช่วงเวลาของการฝึกอบรม เพื่อให้ทราบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
ของการฝึกอบรมหรือไม่ ดังนี้   
 1) ประเมินรายบุคคล ได้แก่ การทดสอบความรู้ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด การสังเกตพฤติกรรม  
  2) ประเมินผลงานกลุ่ม ได้แก่ การดำเนินกิจกรรมกลุ ่มตามที่ได้รับมอบหมาย และการจัดทำ
รายงานกลุ่มส่งตามกำหนดเวลา  
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  3) การติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม จะดำเนินการติดตามผลผู้ผ่านการฝึกอบรมหลังจาก
เสร็จสิ้นการฝึกอบรม ภายในระยะเวลา 6 เดือนเป็นต้นไป ในเรื่องของการนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้กับงานที่ตนเองปฏิบัติอยู่ให้ดีขึ้นได้มากน้อยเพียงใด และได้เรียนรู้ต่อยอดเพื่อสร้างความรู้ 
ทักษะ ตลอดจนความชำนาญในงานหรือไม่ 
  4) มีผลการประเมินสมรรถนะ Smart Officer 
 
11. ผลผลิต (Output) 
 มีผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับต้น รุ่นที่ 4 – 5 รุ่นละ 110 คน 
รวมจํานวน 220 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย  
 
๑2. ผลลัพธ์ (Outcome) 
 ผู้ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๑) สามารถนําความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของนักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับต้น ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได ้
 ๒) สามารถทํางานในลักษณะทีมงานได้อย่างเหมาะสมและสร้างทีมปฏิบัติงานของตนเองได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ 
 ๓) มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันเพื่อการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
๑3. ที่ปรึกษาและผูร้ับผิดชอบโครงการ  
 ที่ปรึกษาโครงการ 
 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง   อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  
  
 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางอมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
 กลุ่มฝึกอบรม สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
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รายละเอียดหลักสตูร นักบริหารส่งเสรมิการเกษตร ระดับต้น (นสต.) 
 

 การปฐมนิเทศและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการฝึกอบรม (จำนวน 1 ช่ัวโมง)  
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรม 
กระบวนการและวิธีการฝึกอบรม การสร้างความคุ้นเคยและความร่วมมือของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีความสำคัญ
ต่อผลสำเร็จของหลักสูตร 

1. การปฐมนิเทศ (จำนวน  1 ชั่วโมง ) 
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบวัตถุประสงค์ มีความเข้าใจในเนื้อหา
หลักสูตร รวมทั้งกระบวนการฝึกอบรม  
 ประเด็นเนื้อหาวิชา 
  - หลักสูตร รายละเอียดโครงการ รวมทั้งข้อกำหนดข้อปฏิบัติระหว่างการฝึกอบรม  
  - การประเมินผลและการรับรองผลการฝึกอบรม 
 เทคนิคการฝึกอบรม การบรรยาย  
 วิทยากร ผู้อำนวยการกลุ่มฝึกอบรม 
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หมวดที ่๑  การพัฒนาทีมและเครือข่ายเพื่อการปฏิบัติงาน (Team and Networking)  
 (จำนวน 2 วิชา รวม 9 ชั่วโมง) 
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและ 
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ได้มีโอกาสพบปะและรู้จักผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากต่างหน่วยงาน สร้างเครือข่าย 
ทางการบริหารเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงานและบูรณาการการทํางานในอนาคต 

วิชาที่ 1 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการมอบหมายกิจกรรมการทำงานกลุ่ม (จำนวน 3 ชั่วโมง) 
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปรับตัวและพัฒนาความสัมพันธ์จากบุคคลไปสู่
ส่วนรวม ได้เข้าใจถึงข้อกำหนดในการฝึกอบรม การมอบหมายงาน และวิธีการปฏิบัติตัวตามที่กำหนดในหลักสูตร 
รวมถึงความร่วมมือในการอยู่ร่วมกันตลอดการฝึกอบรม 
 ประเด็นเนื้อหาวิชา 
  - การเตรียมความพร้อมและการสร้างความคุ้ยเคยระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  - การมอบหมายงานให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  - กฎ กติกา ในการอยู่ร่วมกันระหว่างการฝึกอบรม 
 เทคนิคการฝึกอบรม  กิจกรรมนันทนาการ บรรยาย 
 วิทยากร กลุ่มฝึกอบรม สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

วิชาที่ 2 การสร้างทีมงานและพัฒนาเครือข่าย (จำนวน 6 ชั่วโมง) 
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคล สามารถอธิ บาย
หลักการ ความสำคัญและศิลปะในการทำงานร่วมกันได้อย่างถูกต้อง สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการทำงาน  
เป็นทีมและนำไปปรับใช้ในการสร้างทีมปฏิบัติงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ประเด็นเนื้อหาวิชา 
  - กิจกรรมสร้างความคุ้นเคย การเตรียมความพร้อมในการทำงาน 
  - การทำงานร่วมกันโดยกิจกรรม Walk Rally 
  - การทำงานแบบ Team Work  
  - การวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการทำงานเป็นทีม 
  - สรุปการประเมินผลการทำงานเป็นทีม 
 เทคนิคการฝึกอบรม แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 
 วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ หรือเอกชน 
 
  



- 7 - 
 

หมวดที ่๒  การพัฒนาภาวะผู้นำและการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Leadership and Change  
 Management) (จำนวน 5 วิชา รวม 33 ชั่วโมง) 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงภาวะผู้นําและบทบาทหน้าที่ของนักบริหาร  
ตระหนักถึงความสามารถของตนเอง สร้างวิสัยทัศน์/ตั้งเป้าหมายส่วนตัวได้ สร้างแรงจูงใจในการทํางาน มีความ
เข้าใจและตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลมีความรู้ความเข้าใจถึงการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพ 

วิชาที่ 1 การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change management) (จำนวน 3 ชั่วโมง) 
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาองค์กร  
แห่งความเป็นเลิศ สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบสอดคล้องกับ
นโยบายและกลยุทธ์ได้ 
 ประเด็นเนื้อหาวิชา 
  - แนวคิดเก่ียวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
  - การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน 
  - การบริหารและกลยุทธ์ในยุคดิจิทัล 
  - การตัดสินใจในสภาพแวดล้อมที่มีข้อมูลหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
 เทคนิคการฝึกอบรม บรรยาย แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 
 วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ หรือเอกชน     

วิชาที่ 2 การพัฒนาภาวะผู้นำยุคใหม่ (จำนวน 3 ชั่วโมง) 
 วัตถุประสงค์ เพื ่อให้ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเสริมทักษะภาวะผู ้นำ และสามารถพัฒนา
ความคิดเสริมสร้างมุมมองให้กว้างในเชิงลึก และรอบคอบมากขึ้น มีทักษะในการบริหารคน บทบาท หน้าที่  
และทักษะในการบริหารงานของนักบริหารการพัฒนายุคใหม่ได้อย่างเหมาะสม 
 ประเด็นเนื้อหาวิชา 
  - คุณลักษณะของผู้นำยุคใหม่ 
  - ความสำคัญของผู้นำต่อความสำเร็จขององค์กร 
  - ผู้นำกับการนำการเปลี่ยนแปลง 
  - แนวทางการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมืออาชีพ 
  - พัฒนาทักษะการคิดใหญ่ กิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมผู้นำที่เหมาะสม 
  - ทักษะในการบริหารงานของผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 เทคนิคการฝึกอบรม บรรยาย ตอบข้อซักถาม และกรณีศึกษา 
 วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ หรือเอกชน 

วิชาที่ 3 โลจิสติกส์ : ระบบธุรกิจเกษตร (จำนวน 6 ชั่วโมง) 
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการบริหารจัดการธุรกิจเกษตร  
ตลอดจนความจำเป็นและความสำคัญท่ีมีต่อภาคเกษตร 
 ประเด็นเนื้อหาวิชา 
  - โซ่อุปทาน : การวางแผนและการบริหารจัดการ 
  - ประเด็นที่ควรพิจารณาในระบบธุรกิจการเกษตร 
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  - รูปแบบการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ 
  - อุปสรรคสำคัญในการจัดการโซ่อุปทาน 
 เทคนิคการฝึกอบรม บรรยาย กรณีศึกษา อภิปรายคณะ 
 วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ หรือเอกชน 

วิชาที่ 4 การใช้ IT กับงานส่งเสริมการเกษตร (จำนวน 3 ชั่วโมง) 
 วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถอธิบายวิธีการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้พัฒนางานและพัฒนาตนเองได้ 
 ประเด็นเนื้อหาวิชา 
  1. หลักการและแนวคิดในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการองค์กร 
  2. การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารงาน 
  3. การสืบค้นข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
  เทคนิคการฝึกอบรม บรรยาย  
 วิทยากร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

วิชาที่ 5 การวิเคราะห์การส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ (จำนวน 18 ชัว่โมง) 
 วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้เรื่องการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการส่งเสริม

การเกษตรเชิงพื้นที ่
  2. เพ่ือให้ผู้อบรมมีประสบการณ์ในพ้ืนที่จริง และมีทักษะในการศึกษาและ

วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ 
  3. เพ่ือให้ผู้อบรมสามารถวางแผนการส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่ 
 ประเด็นเนื้อหาวิชา 
  ๑. แนวคิดและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ การวินิจฉัยและการวางแผนการส่งเสริม 

การจัดการสินค้า การวางแผนส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเชิงพ้ืนที่ 
  ๒. เก็บข้อมูลในชุมชนเพ่ือการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเชิงพ้ืนที่ 
  ๓. วิเคราะห์ชุมชนตัวอย่าง วินิจฉัยและวางแผนการส่งเสริม การจัดการสินค้า 

และจัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเชิงพื้นที่ 
  ๔. นำเสนอผลวิเคราะห์ วินิจฉัย และแผนส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเชิงพ้ืนที่ 
 เทคนิคการฝึกอบรม การบรรยาย ฝึกปฏิบัติ ลงพื้นที่จริง 
 วิทยากร รศ.บำเพ็ญ เขียวหวาน และคณะ 
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หมวดที ่๓  การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) (จำนวน 4 วิชา รวม ๑๒ ชั่วโมง) 
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ปัจจุบัน 
และสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ ความเข้าใจเทคนิค วิธีการ
วางแผนกลยุทธ์ สามารถคิด วางแผน และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

วิชาที่ 1 การคิดเชิงระบบและการวางแผนปฏิบัติงาน (Systems thinking & action plan) (จำนวน 6 ชั่วโมง) 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์การปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบ สามารถวางแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ได้ 
 ประเด็นเนื้อหาวิชา 
  - การตั้งเป้าหมายในระดับตนเอง 
  - การนำนโยบายและกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
 เทคนิคการฝึกอบรม บรรยายและฝึกปฏิบัติ 
 วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ หรือเอกชน 

วิชาที่ 2 การวางแผนกลยุทธ์และการขับเคลื่อน BCG Model ภาคการเกษตร  (จำนวน 1 ชัว่โมง 30 นาที) 
 วัตถุประสงค์ เพื ่อให้ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมมีแนวคิด หลักการ และกระบวนการที่สำคัญในการ
วางแผนกลยุทธ์เป็นกระบวนการ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมธรรมชาติขององค์กร กำหนดจุดหมาย และจำแนก
ประเมิน และเลือกแนวการปฏิบัติสำหรับองค์กร 
 ประเด็นเนื้อหาวิชา 
  - แนวการคิดวิเคราะห์ในการวางแผนกลยุทธ์ 
  - กระบวนการที่สำคัญในการวางแผนกลยุทธ์ 
  - SWOT Analysis 
 เทคนิคการฝึกอบรม บรรยาย ระดมความคิด กรณีตัวอย่าง 
 วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ หรือเอกชน 

วิชาที่ 3 แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการเกษตร  (จำนวน 1.30 ชั่วโมง) 
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  
ของกรมส่งเสริมการเกษตรสู่การปฏิบัติงานในพ้ืนที่  
 ประเด็นเนื้อหาวิชา 
  - การแปลงยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการเกษตรเพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติ 
  - การแปลงนโยบายที่สำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตรเพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติ 
 เทคนิคการฝึกอบรม บรรยาย  
 วิทยากร ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร 

วิชาที่ 4 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบและมีกลยุทธ์ (จำนวน 3 ชั่วโมง) 
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอธิบายแนวความคิด หลักการ และเทคนิควิธีการแก้ปัญหา 
และตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ประเด็นเนื้อหาวิชา 
  - นักบริหารกับการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ 
  - ประเภทของปัญหา กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจ คุณภาพของการตัดสินใจ 
 เทคนิคการฝึกอบรม  บรรยาย ระดมความคิด กรณีตัวอย่าง 
 วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ หรือเอกชน  
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หมวดที ่๔  นวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation and Technology) (จำนวน 2 วิชา รวม 6 ชั่วโมง) 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรม รูปแบบและทักษะ
การคิดเพื ่อพัฒนานวัตกรรม สามารถบริหารจัดการระบบสารสนเทศหรือข้อมูลข่าวสารเพื ่อการตัดสินใจ  
มีความเข้าใจในระบบข้อมูลเพ่ือการบริหารและการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานพัฒนาการเกษตร 

วิชาที่ 1 การพัฒนาทักษะและการคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative thinking) (จำนวน 3 ชั่วโมง) 
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรม รูปแบบการคิด  
เพ่ือพัฒนานวัตกรรม และฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม 
 ประเด็นเนื้อหาวิชา 
  - แนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรม และการพัฒนานวัตกรรม 
  - ทักษะการคิดเพ่ือการพัฒนานวัตกรรม 
 เทคนิคการฝึกอบรม บรรยาย และยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
 วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ หรือเอกชน 

วิชาที่ 2 นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร (จำนวน 3 ชั่วโมง) 
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสามารถเข้าถึงสารสนเทศและทำความเข้าใจ  
กับข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สามารถนำข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ให้การปฏิบัติงาน
ขององค์กรมปีระสิทธิภาพสูงขึ้น 
 ประเด็นเนื้อหาวิชา 
  - หลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
  - กระบวนการบริการสารสนเทศทางการเกษตร 
  - บทบาทของนักบริหารระดับต้นต่อระบบสารสนเทศ 
  - ดิจิตอลเทคโนโลยีสำหรับระบบสารสนเทศทางการเกษตร 
  - นวัตกรรมทางการเกษตร 
 เทคนิคการฝึกอบรม บรรยาย และยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
 วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ หรือเอกชน 
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หมวดที่ ๕  การพัฒนาสมรรถนะ (Competencies Development) (จำนวน 6 วิชา รวม 19.30 ชั่วโมง) 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนา 
การปฏิบัติงาน และการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

วิชาที่ 1 จิตอาสา (จำนวน 3 ชั่วโมง)  
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการจิตอาสา มีทัศนคติ
ในการสร้างคนให้มีจิตสำนึกในการรักษาระเบียบวินัย โดยเริ่มจากจุดเล็กไปจุดใหญ่ คือ เริ่มจากตัวเอง ครอบครัว 
สังคม และประเทศชาติ รวมถึงสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนเป็นสำคัญ 
 ประเด็นเนื้อหาวิชา 
  - ความเป็นมาและประเภทของจิตอาสา 
  - พระราโชบาย สืบสาน รักษา ต่อยอด 
  - การปฏิบัติงานเพ่ือประชาชน สังคม และประเทศชาติ 
 เทคนิคการฝึกอบรม บรรยาย และยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
 วิทยากร วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 9101 

วิชาที่ 2 ระเบียบงานพัสดุสำหรับนักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับต้น (จำนวน 3 ชั่วโมง) 
 วัตถุประสงค์ เพื ่อให้ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับกฎ ระเบียบ ประเภท  
และระบบงานพัสดุ แนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุสำหรับนักบริหารระดับต้น เพื่อการควบ คุม 
เร่งรัด และตรวจสอบงานพัสดุได้อย่างถูกต้อง 
 ประเด็นเนื้อหาวิชา 
  - ระเบียบงานพัสดุที่สำคัญที่ควรทราบ 
  - การจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การเปลี่ยน การเช่า  
การควบคุม การจำหน่วย 
  - ข้อควรระวังในการดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ 
 เทคนิคการฝึกอบรม บรรยาย อภิปราย และยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
 วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ หรือเอกชน 

วิชาที่ 3 เทคนิคการพูดในที่ชุมชนและการนำเสนอ (จำนวน 3 ชัว่โมง) 
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเรียนรู้เทคนิคการนำเสนอ สิ่งสำคัญในการนำเสนอ  
และการสื่อสารด้วยคำพูดที่ถูกต้อง ทักษะการเปิดการนำเสนอ หลักการใช้ภาษา ท่าทาง หลักการถาม -ตอบ  
การปิดการนำเสนอ รูปแบบวิธีการนำเสนอและการใช้สื่อการนำเสนอ และสามารถนำไปประยุกต์ปรับ ใช้ในการ
ทำงานได้อย่างเหมาะสม 
 ประเด็นเนื้อหาวิชา 
  - หลักการและเทคนิคการพูดและการนำเสนอ 
  - การสื่อความหมายด้วยการพูด 
  - เทคนิคการพูดและการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ 
  - ฝึกปฏิบัติการพูดและการนำเสนอ 
 เทคนิคการฝึกอบรม  บรรยาย และฝึกปฏิบัติ 
 วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ หรือเอกชน 
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วิชาที่ 4 การเสริมสร้างภาพลักษณ์และบุคลิกภาพสำหรับนักบริหาร (จำนวน 3 ชั่วโมง) 
 วัตถุประสงค์ เพื ่อให้ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถอธิบายถึงหลักการ ประโยชน์ และความจำเป็น 
ของการพัฒนาบุคลิกภาพและความเชื่อมั่น ตลอดจนระบุถึงบุคลิกภาพที่ดี และการแสดงออกในสังคมได้อย่าง
ถูกต้อง และเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอธิบายความหมายและความสำคัญของการประชาสัมพันธ์กับการบริหารงาน 
ในยุคปัจจุบัน รวมทั้งระบุถึงบทบาทของผู้บริหารกับการประชาสัมพันธ์ และวิธีการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร 
 ประเด็นเนื้อหาวิชา 
  - หลักการและประโยชน์ของการพัฒนาบุคลิกภาพ 
  - ความจำเป็นของการพัฒนาบุคลิกภาพและความเชื่อมั่น 
  - บุคลิกภาพทั่วไปและบุคลิกภาพที่ดี 
  - การแต่งกายเพ่ือส่งเสริมบุคลิกภาพ และการแสดงออกในสังคม 
  - ความหมายเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ 
  - ความสำคัญของการประชาสัมพันธ์กับการบริหารงานในยุคปัจจุบัน 
  - บทบาทของผู้บริหารกับการประชาสัมพันธ์ 
  - วิธีการสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
 เทคนิคการฝึกอบรม บรรยาย และฝึกปฏิบัติ 
 วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ หรือเอกชน 

วิชาที่ 5 ระบบเกษตรพันธสัญญา : สาระสำคัญและแนวทางปฏิบัติ (จำนวน 1.30 ชัว่โมง)  
 วัตถุประสงค์ เพื ่อให้ผู ้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู ้ ความเข้าใจในระบบเกษตรพันธสัญญา  
และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของนักบริหารในการขับเคลื่อนระบบเกษตรพันธสัญญา 
 ประเด็นเนื้อหาวิชา 
  - ความหมายของเกษตรพันธสัญญา 
  - สาระสำคัญพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 
  - กลไกการดำเนินงานพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 
  - ประโยชน์ที่ได้รับจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 
  - ความร่วมมือของผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร เกษตรกร และภาครัฐ ในการทำเกษตรพันธสัญญา 
  - บทบาทหน้าที่ของนักบริหารส่งเสริมการเกษตร ในการขับเคลื่อนเกษตรพันธสัญญา 
 เทคนิคการฝึกอบรม บรรยาย 
 วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ หรือเอกชน 

วิชาที่ 6 การประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร (จำนวน 6 ชั่วโมง)  
 วัตถุประสงค์   เพื ่อให้ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู ้ความเข้าใจ ความหมายและความสำคัญ  
ของการประชาสัมพันธ์กับการบริหารงานในยุคปัจจุบัน รวมทั้งระบุถึงบทบาทของผู้บริหารกับการประชาสัมพันธ์ 
และวิธีการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 ประเด็นเนื้อหาวิชา 
  - ความหมายเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ 
  - ความสำคัญของการประชาสัมพันธ์กับการบริหารงานในยุคปัจจุบัน 
  - บทบาทของผู้บริหารกับการประชาสัมพันธ์ 
  - วิธีการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร 
 เทคนิคการฝึกอบรม บรรยาย ฝึกปฏิบัติ 
 วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ หรือเอกชน 
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กจิกรรมเสริมหลักสูตร  
 วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การร่วมแรงร่วมใจ  
ในการทำงาน  ตลอดจนร่วมกันเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย จิตใจ เพื่อให้สุขภาพแข็งแรงมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานและดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข 

1. การศึกษาดูงานภายในประเทศ  ด้านการบริหารงานและจัดการองค์กร   (เวลา  3 ชม.) 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ในด้านการบริหารของ
หน่วยงานภาคเอกชน/ ภาครัฐ/ ประชาชน ที่มีตัวอย่างความสำเร็จ เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน สามารถ
นำไปปรับใช้ในการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ 
 ประเด็นเนื้อหาวิชา ๑. การบริหารจัดการองค์กร 
  ๒. เป้าหมาย และแนวคิดในการดำเนินงาน 
  ๓. การบริหารจัดการองค์ความรู้ 
  4. กระบวนการผลิตและการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน 
  5. กลยุทธ์การตลาด 
 สถานที ่  หน่วยงานภาคภาครัฐ/ เอกชน/ ประชาชน ที่ประสบความสำเร็จ 

2. กิจกรรมการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบกลุ่ม  
 วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้
ร่วมกัน สามารถค้นพบศักยภาพของตนเองในการทำงานและสร้างสัมพันธภาพอันดีในการทำงานร่วมกันเป็นทีม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ประเด็นเนื้อหาวิชา - กระบวนการกลุ่ม 
    - การเรียนรู้ร่วมกัน 
    - การกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามความสามารถ ของสมาชิกกลุ่ม  
 วิทยากร กลุ่มฝึกอบรม สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

3. กิจกรรมสรุปบทเรียน/กลุ่มสัมพันธ์  
 วัตถุประสงค์  เพื่อกระตุ้นให้ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมเห็นความสำคัญในการใช้กิจกรรมหรือเกมในการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทักษะการทำงานร่วมกัน เน้นที่บรรยากาศและความสัมพันธ์ที่ดี  
 เทคนิคการฝึกอบรม  การฝึกปฏิบัติ 

4. การนำเสนอผลงาน 
 วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถพูดและนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ประเด็นเนื้อหาวิชา - ฝึกปฏิบัติการสรุปประเด็น 
   - ฝึกปฏิบัติการพูดและการนำเสนอ 
 เทคนิคการฝึกอบรม  แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ และตอบข้อซักถาม 

5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งท่ีได้รับจากการฝึกอบรม 
 วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์การเรียนรู้  
ที่ได้รับจากการฝึกอบรม 
 ประเด็นเนื้อหาวิชา - ทบทวนบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   - การวางแผนการพัฒนาตนเอง การบริหารจัดการ 
   - การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
 เทคนิคการฝึกอบรม  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
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ข้อกำหนดในการฝึกอบรม  
 
1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม ขอให้สแกน QR code เข้ากลุ่มไลน์ตามรุ่นที่ท่านได้รับเลือก  
    เพ่ือรับทราบข้อมูลข่าวสารการฝึกอบรม 
 
 
 
 
        นสต.4 
 
2.  การฝึกอบรมออนไลน์ (Online Training) 
 2.1 ติดตั้งโปรแกรม ZOOM ไว้ล่วงหน้า  
 2.2 อุปกรณ์ที่ใช้อบรม เครื่อง Note book หรือเครื่อง PC ที่มีกล้อง/หูฟัง/เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
 2.3 ผู้ดำเนินการจัดจะส่ง Link เข้าห้อง ZOOM ทางไลน์กลุ่ม และเวลาประมาณ 08.00 น. จะเปิด 

ห้อง ZOOM ให้เข้าห้องอบรม 
 2.4 ช่วงเวลา 08.00 - 09.00 น. และเวลา 13.00 น. ของทุกว ันจะเป ็นช ่วงเวลาเช ็คชื่อ                        

โดยเมื่อเข้าระบบแล้วให้พิมพ์เลขที่ ชื่อ-นามสกุล ในช่องแชทของโปรแกรม ZOOM ตัวอย่างเช่น  
               “001-นายประพัทธ์ ปทุมรัตน์วรกุล (พัท) สพท.” (เช็คชื่อทุกวัน) 
 2.5 ผ ู ้ เข ้าอบรมจะต ้องเป ิดกล ้องตลอดการอบรมในแต ่ละว ัน ตลอดระยะเวลาการฝ ึกอบรม                         

หากมีความจำเป็นต้องหายจากหน้าจอเกินกว่า 15 นาที ต้องแจ้งผู้ดำเนินการจัดทุกครั้ง    
 2.6 สถานที ่อบรม ผ ู ้ เข ้าอบรมจะอบรมที ่บ ้านหรือที ่ทำงาน แล ้วแต่ความสะดวก ความพร้อม                  

และการตกลงกับผู้บังคับบัญชาของแต่ละท่าน 
 2.7 ระหว่างการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ กรุณาแต่งกายสุภาพ 
 
3. การเข้ารับการฝึกอบรม และการลาระหว่างฝึกอบรม 
  3.1 การเข้ารับการฝึกอบรมถือเป็นการปฏิบัติราชการ ดังนั้น ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วม       

การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลาที่กำหนด 
  3.2 การขาดการฝึกอบรมในแต่ละครั้ง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องยื่นใบลา (ตามแบบฟอร์มที่แนบ)  

ต่อผู้อำนวยการกลุ่มฝึกอบรม สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเป็นหลักฐาน  
ทาง E-mail : Agritech61@hotmail.com หรือ ณ สถานที่จัดฝึกอบรม 

 
4. การใช้โทรศัพท์ระหว่างการฝึกอบรม 
  โปรดปิดเสียงสัญญาณเรียกเข้า หรือตั้งเป็นระบบสั่น และงดใช้โทรศัพท์ระหว่างการฝึกอบรม เพื่อไม่เป็น
การรบกวนวิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่านอ่ืน 
 
 
 
 

mailto:Agritech61@hotmail.com%20หรือ
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5. การเผยแพร่เอกสารรายงานการฝึกอบรม 
  เอกสารที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจัดทำส่งมอบให้กรมส่งเสริมการเกษตร ตามหน้าที่และภารกิจของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมในรูปแบบของรายงานส่วนบุคคล รายงานกลุ่ม ฯลฯ ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของหลักสูตร และเป็น
ลิขสิทธิ ์ของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ ่งกรมส่งเสริมการเกษตรสามารถนำไปเผ ยแพร่และใช้ประโยชน์                    
ในงานราชการได้ต่อไป 
 

7. ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตร+เข็มวิทยฐานะ “ส่งเสริมการเกษตรทักษะพัฒน์”  
 ค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่ผู้อบรมต้องชำระเอง จำนวน 1,200 บาท  
 โดยโอนเงินเข้าบัญชีเลขที่ 020 360 949 414 ชื่อ “เข็มวิทยฐานะของกรมส่งเสริมการเกษตร” 
ธนาคารออมสิน เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้วให้ส่งหลักฐานการโอนเงินเข้าในอัลบั้ม “ค่าเข็มวิทยฐานะ” ในไลน์กลุ่ม 
นสต. รุ่นของท่านเพ่ือตรวจสอบ 
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ภารกิจในการฝึกอบรม 
 
 เพื ่อให้ผ ู ้ เข ้าร ับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม และสามารถปฏิบัต ิภารกิจต่าง ๆ                       
ได้อย่างเหมาะสม กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัดแบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมร่วมรับผิดชอบกิจกรรมต่าง ๆ            
ในระหว่างการฝึกอบรม โดยภารกิจที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพึงปฏิบัติ มีดังนี้ 
 1. ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ อย่างจริงจังและแข็งขันในกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างการฝึกอบรม 
 2. ให้ความสนใจต่อเนื ้อหาวิชา เสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ .โดยการอภิปรายซักถาม            
และแลกเปลี่ยนทัศนะกับวิทยากรและกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วยกัน 
 3. ให้ความร่วมมือในการคัดเลือกประธาน และคณะกรรมการบริหารรุ่น 
 4. ปฏิบัติภารกิจอื ่น ๆ ตามที ่ได้ร ับมอบหมายจากกลุ ่ม คณะกรรมการบริหารรุ ่น วิทยากร             
หรือผู้บริหารโครงการ 
 5. ดำเนินการจัดทำรายงานส่วนบุคคล และรายงานกลุ ่ม ซึ ่งถือเป็นกิจกรรมหลักที ่ผู ้เข้ารับ               
การฝึกอบรมทุกท่านต้องดำเนินการและมีผลต่อการสำเร็จการฝึกอบรม โดยแบ่งเป็น 
  5.1 งานกลุ่ม มอบหมายภารกิจให้ดำเนินกิจกรรม 5 ด้าน ในช่วงเวลาที่กำหนดให้ ประกอบด้วย   

▪  ด้านสรุปบทเรียนวิชาการ 
▪  ด้านการประเมินวิทยากร  
▪  ด้านการบริหารจัดการ 
▪  ด้านกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และนันทนาการ  
▪  การจัดทำรายงานผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ 

  5.2 งานเดี่ยว ประกอบด้วย   
▪  Insight I will 
▪ งานที่ได้รับมอบหมาย 

 6. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการศึกษา โดยจัดส่งทางอีเมล์  หรือระบบออนไลน์ที่หลักสูตร
กำหนดให้แก่กรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือเผยแพร่ และเพ่ือรวบรวมเป็นผลงานของรุ่นต่อไป 
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การประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 
1.  การประเมินผลรายบุคคล  40  คะแนน 
 1.1  การทดสอบความรู้ก่อน-หลัง การฝึกอบรม (Pre-test / Post- test) 
 1.2  สรุปองค์ความรู้/ การเรียนรู้ประจำวัน ( Insight / I will ) 
 1.3  การประเมินพฤติกรรม (ผู้ดำเนินการจัดเป็นผู้ประเมิน) 
  - สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
  - การมีจิตบริการ มนุษย์สัมพันธ์ 
  - การแสดงออกถึงภาวะผู้นำ และผู้ตามได้อย่างตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ 
2.  การประเมินผลงานกลุ่ม  60  คะแนน 
 วิธีการ คือ มอบหมายภารกิจให้กลุ่มแต่ละกลุ่มทำกิจกรรม ทั้ง 4 ด้าน ในช่วงเวลาที่กำหนดให้ 
 2.1  ด้านวิชาการ 
  - สรุปบทเรียนแต่ละวัน 
  - นำเสนอช่วงกิจกรรมช่วงเช้าก่อนเข้าตารางการฝึกอบรม 
  - ประเมินผลวิทยากร 
  - จัดทำรายงานส่งผู้ดำเนินการ  (รายงานกลุ่ม) 
 2.2  ด้านการบริหารจัดการ 
  - เชิญ, ต้อนรับ, ดูแล   และส่งวิทยากร 
  - จัดเตรียมเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
  - ดูแลการลงทะเบียน 
  - ดูแลห้องฝึกอบรม 
 2.3  ด้านกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และนันทนาการ 
  - การเตรียมความพร้อมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ กิจกรรมเปิดวัน ช่วงเช้าและบ่าย 
  - กิจกรรมเรื่องเล่าน่าสนใจ 
 2.4  การจัดทำรายงานส่งผู้ดำเนินการ (รายงานกลุ่ม) 
3.  การรับรองผลการฝึกอบรม 
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองผลการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารส่งเสริม
การเกษตร ระดับต้น (นสต.) รุ่นที่ 4 โดยหลักเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 3.1 ต้องมีเวลาในการเข้าฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของระยะเวลา  
การฝึกอบรมทั้งหมด 
 3.2 ผ่านการทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรม (Post-test) มีผลคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 
 3.3 จัดทำรายงานวิชาการ และร่วมกิจกรรมครบถ้วนภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดไว้ 
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 การตั้งคณะกรรมการบริหารรุ่น 
  การตั ้งคณะกรรมการบริหารรุ่นจะมีส่วนช่วยให้การดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ เพื ่อสร้าง
ความสัมพันธ์กันระหว่างเพื่อนร่วมรุ่น ทั้งในระหว่างการฝึกอบรม และภายหลังสำเร็จการฝึกอบรมไปแล้ว  
กรมส่งเสริมการเกษตรจึงเห็นควรสนับสนุนให้ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมได้ดำเนินการเพื ่อตั ้งคณ ะกรรมการ 
บริหารรุ่น ซึ่งโดยทั่วไปจะประกอบด้วยตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ 

▪ ประธาน  1 ตำแหน่ง 
▪ รองประธาน 1-2 ตำแหน่ง 
▪ ที่ปรึกษา 2-3 ตำแหน่ง 
▪ เลขานุการ 1 ตำแหน่ง 
▪ เหรัญญิก 1 ตำแหน่ง 
▪ ประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง 
▪ ฯลฯ (การกำหนดตำแหน่งต่าง ๆ แก้ไขเพ่ิมเติมได้ตามความเห็นของสมาชิกในรุ่น) 
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รายชื่อนักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับตน้ (นสต.) ประจำปี 2565 รุ่นที่ 4 
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รายชื่อนักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับตน้ (นสต.) ประจำปี 2565 รุ่นที่ 4 
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รายชื่อนักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับตน้ (นสต.) ประจำปี 2565 รุ่นที่ 4 
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รายชื่อแบ่งกลุ่มส ี
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ตารางทำกิจกรรม 
 
Online Training 
ณ ห้องอบรมออนไลน์ ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร 
 

วันที่ สรุปบทเรียน 
นันทนาการ/เกร็ดความรู้/ 

เร่ืองเล่าน่าสนใจ พิธีกร 
ประเมินผล
วิทยากร 

นำเสนอสรุป
บทเรียน 

25 เม.ย.65      
26 เม.ย.65      
27 เม.ย.65      
28 เม.ย.65      
29 เม.ย.65      
2 พ.ค.65      
3 พ.ค.65      
5 พ.ค.65      
6 พ.ค.65      

9 พ.ค.65      

10 พ.ค.65      

11 พ.ค.65      

12 พ.ค.65      

17 พ.ค.65      

18 พ.ค.65      

 
 
 

มรกต สดชื่น 

เพชรน้ำหนึ่ง 

บุษราคัมล้ำค่า 

ไพลินพาเพลิน 

ทับทิมสยาม 
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ขอบเขตของเอกสารรายงานกลุ่มสี 

 ***รายงานกลุ่มสี*** 

 (1) หน้าปก   
   (2) คำนำ/ สารบัญ          
    (3) เนื้อหาวิชาการ (เฉพาะวิชาที่กลุ่มรับผิดชอบ) 
      1) สรุปเนื้อหาวิชาการ (ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ) 
   2) การประเมินผลวิทยากร 
 (๔) สรุปการศึกษาดูงานในประเทศ 
    (5) กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่กลุ่มดำเนินการ 
    (6) รายชื่อสมาชิกกลุ่ม และกิจกรรม/ภารกิจ ที่รับผิดชอบ 
    (7) รูปภาพประกอบการฝึกอบรม (วิทยากร กิจกรรม) 
  

 

สรุปรายงานการดำเนินกิจกรรมเพื่อการเรียนรู ้
หลักสูตร นักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับต้น (นสต.) ประจำปี ๒๕๖๕ 

รุ่นท่ี 4 
กลุ่มสี.........(ชื่อกลุ่ม)................. 

ระหว่างวันที่................(วันที่กลุ่มได้รับมอบหมาย)....................... 
 
   

จัดทำโดย 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับต้น (นสต.)  

ประจำปี ๒๕๖๕ รุ่นที ่๔ 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
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แบบฟอร์มสรุปเนื้อหาวิชาการ 
หลักสูตร นักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับต้น (นสต.) ประจำปี 256๕ รุ่นที่ 4 

ชื่อวิชา ...........................................................................................................................................  

ผู้บรรยาย.......................................................................................................................................  

วันที่บรรยาย .................................................................................................................................  

สรุปสาระสำคัญ 
1. ................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  
2. ................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  
2. ................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  

ประเด็นคำถาม 
1. ถาม ........................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  
 ตอบ ........................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  
2. ถาม ........................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  
 ตอบ ........................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  
 
 
 
 
หมายเหตุ : ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 
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*** รายงานการวิเคราะห์การส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ *** 

 (1) หน้าปก   
   (2) คำนำ/ สารบัญ          
    (3) ส่วนเน้ือหา  
    (4) รายชื่อสมาชิกกลุ่ม  
    (5) รูปภาพกิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สรุปรายงานการวิเคราะห์การส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ 

         เร่ือง......................................................................................................... 
 

 
   

จัดทำโดย 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับต้น (นสต.)  

ประจำปี ๒๕๖๕ รุ่นที ่๔ 
กลุ่ม.........(ชื่อกลุ่ม)................. 

กรมส่งเสริมการเกษตร 
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รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทร E-mail 
นางอมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
081-700-0124 

Agritech61 
@hotmail.com 

นางอัษฎางค์ นาคบรรพ์ (ตวง) ผู้อำนวยการกลุ่มฝึกอบรม 084-245-3551 
นายนิธิพันธ์ เข่งทอง (เปี๊ยก) นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 084-646-9363 
นางสาวนวนิต เนียมมาลัย (จิ๊บ) นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 097-019-5819 
นายประพัทธ์ ปทุมรัตน์วรกุล (พัทธ์) นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 083-809-8989 
นางสาววิภาวดี สายสวุรรณ (นก) นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 089-885-1899 
นางสาวศุภลักษณ์ เส่งถิน (ก้อย) นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 065-505-5446 
นางสาวกฤตกนก รัตนไกรศรี (แคร์) นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 087-324-3204 

นายรัฐพล ผาดโผน (เต้ย) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 092-253-9363 
นางสาวแสงอรุณ เรืองอร่าม (มี่) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 081-452-6568 
นางสาวกิตติลักษณ์ ชัยเพชร (สตางค์) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 080-862-3538 
นางสาวกานต์ชนก ห้องดอกไม้ (กานต์) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 097-164-1636 
นางสาวชโนทัย วุฒิกรณ์ธร (อ้อย) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 099-239-4564 
นางสาวสุภาวดี อินทร์หนู (ฝน) นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 088-946-3626 
นางสาวจีระนันท์ โกมลภิส (อ๊ีด) นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 094-551-8279 

 
กลุ่มฝึกอบรม สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

กรมส่งเสริมการเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


