
สรุปการสัมมนาวิชาการคณะกรรมการสภายุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกร 
จังหวัดสมทุรปราการ ป 2550 

 
ตามที่กรมสงเสริมการเกษตร   ไดสงเสริมการดําเนินงานกลุมยุวเกษตรกรมาโดยตลอดนั้น ในการ

พัฒนากลุมยุวเกษตรกรทีผ่านมา   สวนหนึ่งสามารถดําเนินกิจกรรมไดประสบผลสําเร็จ   แตยังมีอีกสวนหนึ่ง
ที่อยูในขั้นตอนของกระบวนการกําลังพัฒนา  ดังน้ัน  เพ่ือใหกระบวนการพัฒนากลุมยุวเกษตรกร  สามารถ
ดําเนินไปไดอยางตอเน่ือง  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ  กลยุทธที่จําเปนตองนํามาใช  คือ  การดําเนินงานใน
ลักษณะเครือขาย    โดยการรวมพลังเชือ่มโยงระหวางกลุมยุวเกษตรกรภายในจงัหวัด  เพ่ือสรางกระบวนการ
เรียนรูการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ   และรวมกันกําหนดแนวทาง   และแกไขปญหาการดําเนินงานของ
กลุมยุวเกษตรกร 

การสัมมนาวิชาการคณะกรรมการสภายุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ 
ครั้งน้ี ดําเนินการขึ้นโดยมีวัตถุประสงค เพ่ือ 

1.เปนเวทสีัมมนาวิชาการ  สรางกระบวนการเรียนรู  และรวมแลกเปลี่ยนองคความรู ของ
คณะกรรมการสภายุวเกษตรกรและที่ปรึกษากลุมยวุเกษตรกรในจงัหวัด 
 2.สรางเครือขายของสมาชิกยุวเกษตรกร  ที่ปรึกษากลุมยุวเกษตรกร  เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานยุว
เกษตรกรในจงัหวัดสมุทรปราการ 
 3.เพ่ือใหคณะกรรมการสภายุวเกษตรกรและที่ปรึกษากลุมยุวเกษตรกร   และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ   
รวมกันกําหนดแนวทางและแกไขการดําเนินงานของกลุมยุวเกษตรกร 



รายชื่อผูเขารวมสัมมนา 
 

1. นายตอเกียรติ  สุวรตัน ที่ปรึกษากลุมยุวเกษตรกรโรงเรียนคลองมหาวงก  อ.เมืองสมุทรปราการ 
2. นายวิศนุย  คุณม่ัน  ที่ปรึกษากลุมยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดบางเพรียง อ.บางบอ 
3. นายสมชาย  ทรัพยสิน ที่ปรึกษากลุมยุวเกษตรกรโรงเรียนหนองงูเหาศาสตรประเสริฐ อ.บางพลี 
4. นางกาญจนา  บุญเพ็ง ที่ปรึกษากลุมยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดบางกอบัว  อ.พระประแดง 
5. นางสมพร  พัฒนศรีกุลกจิ ที่ปรึกษากลุมยุวเกษตรกรโรงเรียนปอมพระจุลจอมเกลา  อ.พระสมุทรเจดีย 
6. นายวิชัย  เกตุขวง  ที่ปรึกษากลุมยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดบวัโรย  กิ่ง อ.บางเสาธง 
7. เด็กหญิงศรมทิพย  ศรีเมืองพรหมฟา ประธานกลุมยุวเกษตรกรโรงเรียนคลองมหาวงก 
8. เด็กชายเกรียงศักดิ์  กระแสสังข ประธานกลุมยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดบางเพรียง 
9. เด็กหญิงนริศรา  พิกุลแกว  ประธานกลุมยุวเกษตรกรโรงเรียนหนองงูเหาศาสตรประเสริฐ 
10. เด็กหญิงอรทัย  โสภาพรม  ประธานกลุมยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดบางกอบัว 
11. นางสาวหนูนา  โพธิ์อยู  ประธานกลุมยุวเกษตรกรโรงเรียนปอมพระจุลจอมเกลา 
12. เด็กหญิงสุวรรณา พรเจริญ   ประธานกลุมยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดบวัโรย 
13. นางสาวพัฒนรี หงษา  นวส.    สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองฯ 
14. นางพิณธี  หนูเหมือน  นวส. 6ว  สํานักงานเกษตรอําเภอบางบอ 
15. นางทิพยมาลี  มังคละสวัสดิ ์  นวส. 6ว  สํานักงานเกษตรอําเภอบางพลี 
16. นางญานิน  อ้ึงประภา  นวส. 5  สํานักงานเกษตรอําเภอพระประแดง 
17. นางสาวแจมจันทร  ทองภิรมย นวส. 6ว สํานักงานเกษตรอําเภอพระสมุทรเจดีย 
18. นายสมนึก  อิงขนร   จพก.5  สํานักงานเกษตรอําเภอกิ่งอําเภอบางเสาธง 
19. นายจตุพร  ศรีวิริยะ   นวส. 8ว สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 
20. นายวินัย  จันทมะโน   นวส. 7ว สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 
21. นายพินิจ  จันทรพรมดี  นวส. 7ว สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 
22. นางสาวฉัฐสิณี  หาญกิตตชิัย นวส. 6ว สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 
23. นางสาวปนัดดา  ทิพยะรัตน  นวส. 4  สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 
24. นางสาวจิรภา  ชุมจิตร  นวส. 4  สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 
25. นายวิศรตุ  ตุยศักดา   นวส. 3  สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 



กําหนดการสัมมนาวิชาการคณะกรรมการสภายุวเกษตรกร 
และที่ปรึกษากลุมยุวเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ ป 2550 

วันที่ 22  มิถุนายน  พ.ศ. 2550 
ณ   หองประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ   จังหวัดสมุทรปราการ 

 
เวลา  08.30  น.  -  09.00  น.  ลงทะเบียน  
เวลา  09.00  น.  -  09.30  น.  กลาวเปดการสัมมนาวิชาการและชี้แจงแนวทางดําเนินงาน 
     สงเสริมยุวเกษตรกร 
     (นายสมคิด  อธิพงษอาภรณ  เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ) 
เวลา  09.30  น.  -  10.15  น.  ชี้แจงวิธีการจดัการความรู (KM)   
     (นายวิศรตุ  ตุยศักดา  นักวชิาการสงเสรมิการเกษตร 3) 
เวลา  10.15  น.  -  10.30  น.  พักรับประทานอาหารวางและเครื่องด่ืม 
เวลา  10.30  น.  -  12.00  น.  การจัดการความรูในการดําเนินงานยวุเกษตรกร 
เวลา  12.00  น.  -  13.00  น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา  13.00  น.  -  14.30  น.  นําเสนอผลการจัดการความรูในการดําเนินงานยุวเกษตรกร 
เวลา  14.30  น.  -  14.45  น.  พักรับประทานอาหารวางและเครื่องด่ืม 
เวลา  14.45  น.  -  16.30  น.  สรุปผลการสมัมนาวิชาการ 
 

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



องคความรูจากการสัมมนาวิชาการ 
คณะกรรมการสภายุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ ป 2550 

 
กลุม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 
หัวขอ การสงเสริมงานยุวเกษตรกรใหประสบความสําเร็จ 
 
วิธีการสงเสริมกิจกรรมยุวเกษตรกรใหประสบผลสําเร็จ  
1. เลือกโรงเรียนที่ผูบริหารและอาจารยใหการสนับสนนุ 
2. เลือกพื้นที่มีศักยภาพที่เหมาะสมตอการดําเนินงาน 
3. เลือกกิจกรรมเหมาะสมกับพ้ืนที ่
4. มีแผนปฏิบัติที่ชัดเจน และตอเน่ือง 
5. การดําเนนิงานควรเนนการทํางานเปนทีม มีการบูรณาการ 
6. อบรมที่ปรึกษากลุมยวุเกษตรกรใหเขาใจบทบาท 
7. ใหการสนับสนุนดานการตลาด 
8. ประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือขอรับการสนับสนนุดานงบประมาณ 



กลุม ที่ปรึกษากลุมยุวเกษตรกร 
หัวขอ การดําเนินงานกลุมยุวเกษตรกรใหประสบความสําเร็จ  
 
วิธีการปฏิบตัิที่ดี ( Best Practices ) ในการดําเนินงานยุวเกษตรกรใหประสบผลสําเร็จ 
 

ดานการบริหารสมาชิกกลุม 
1. ในการรับสมาชิกกลุมยุวเกษตรกร จะตองทดลองทํากิจกรรมกอน ถาทํากิจกรรมไดจึงจะรับเขากลุม  
2. การตั้งกลุมจะตองพิจารณาถึงศักยภาพของสมาชิกกลุมดวย   
3. ขนาดของกลุมตองมีความเหมาะสม ไมใหญหรือเลก็เกินไป เพราะถาใหญเกินไป เด็กจะวางงาน และไม
ชวยกันทํางาน แตถาเล็กเกินไป การทํากิจกรรมก็ไมสามารถดําเนินงานไดอยางเต็มที ่
4. กระตุนใหสมาชิกกลุมมีความรักในการทํากิจกรรม และรักในโรงเรยีน (ดึงใจเด็กใหได) 
 

ดานการดําเนินกิจกรรมกลุม 
1. การทํากิจกรรมควรทําตามศักยภาพของสมาชิกกลุมและขนาดของกลุม เพราะถาจัดตั้งกลุมที่มีขนาดใหญ
เกินไป จะทําใหเด็กมีเวลาวางมาก ไมชวยกันทํากิจกรรม แตถากลุมมีขนาดเล็ก แลวทํากิจกรรมหลายอยางจะ
ทําใหงานออกมาไมมีประสิทธิภาพ และแกปญหาเรื่องเวลาในการทํากิจกรรมดวยการใชเวลาในชั่วโมง
กิจกรรม 
2. มีการแบงกิจกรรมออกเปน 2 ลักษณะ คือ กิจกรรมในหลักสตูร ซ่ึงจะทําในเวลาเรียน และกิจกรรมนอก
หลักสูตร ซ่ึงจะเลือกตามความเหมาะสม  
3. การดําเนินกิจกรรมของกลุมจะตองมีความตอเน่ือง และใชเวลาในการพัฒนาหลายป  ใหกลุมดําเนิน
กิจกรรมโดยจัดทําในรูปแบบของโครงการ เพ่ือใหมีการกําหนดขั้นตอนการทํางาน การประเมนิผล การสรปุ
อุปสรรค ปญหา เพ่ือใหดําเนินงานไดมีประสิทธิภาพ 
4. การดําเนินกิจกรรมของกลุมมีปญหาเรื่องของหาย ซ่ึงเกิดจากคนนอกพื้นที่ ทางกลุมไดแกปญหาโดยการ
ประสานงานกับองคกรสวนทองถิ่น และมีการจัดตั้ง “นักสืบนอย” เพ่ือชวยสอดสอง ดูแลทรัพยสินของกลุม 
 

ดานงบประมาณและปจจัยการผลิต 
1. มีการบูรณาการงบประมาณ ปจจัยการผลิต และพันธุไมจากสวนทองถิ่น เพ่ือสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
ของกลุม โดยที่กลุมใหความรวมมือทํากิจกรรมกับทองถิ่น ทําใหมีความสัมพันธที่ดีระหวางกลุมยุวเกษตรกร 
โรงเรียน และสวนทองถิ่น  
 
ดานการใหการสนับสนุนของผูบริหาร 
1 ผูบริหารยังไมคอยเขาใจในงานยุวเกษตรกร จึงใชวธิีการนําเสนอผลงานใหทราบวา กิจกรรมที่ทําจะสงผลให
เกิดประโยชนกับนักเรียนและโรงเรียนอยางไร 
 

ดานอาจารยที่ปรึกษา 
1. ใจจะตองมีความรักในงานยุวเกษตรกร มีความแนวแนและอดทน  และตองเปนที่ปรึกษาหลักของกลุมได
ตอเน่ือง 
2. จะตองมีเวลาใหกบังาน มีความทุมเท มีใจรัก ทํางานใหมีความสุข และไมคาดหวังในรางวัลจากการ
ประกวด 
 



ดานการบูรณาการระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ  โรงเรียน  ผูปกครอง เจาหนาที่เกษตร สวนทองถิน่  
1. ประสานงานกับผูปกครองโดยตรง (ตัวตอตัว) เพ่ือสรางความเขาใจใหกับผูปกครอง และพาผูปกครองมาชม
ผลงานของยุวเกษตรกร ทําใหผูปกครองยอมรับกลุมและใหการสนบัสนุนมากขึ้น 
2. การจัดตั้งทีมที่ปรึกษากลุมยุวเกษตรกร โดยประสานอาจารยในโรงเรียนเพ่ือขอรับการสนบัสนุนตามทักษะ 
ความสามารถของอาจารยทานนั้น (บูรณาการทีมโรงเรียน) 
 
ขอเสนอแนะ 
1. เจาหนาที่ยังมีบทบาทนอยเกินไป ในการสงเสริมงานยุวเกษตรกรในโรงเรียน ควรทํางานเชงิรุก  เขาถึง
โรงเรียน ใชแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตอยอดงานดานการเกษตรในโรงเรียน 
2. ควรมีการจัดทําเกียรตบิัตรใหกบัอาจารยที่ปรึกษา และสมาชิกกลุมยุวเกษตรกร เพ่ือใหเกิดความรูสึก
ภาคภูมิใจในกิจกรรมยุวเกษตรกร 
 



กลุม ประธานกลุมยุวเกษตรกร 
หัวขอ ประสบการณที่ไดรับจากการเปนสมาชิกกลุมยุวเกษตรกร 
 
ประสบการณที่สมาชิกยวุเกษตรกรไดรับจากการทํากิจกรรมยุวเกษตรกร 

1. ความรูและทกัษะตาง ๆ 
- นําความรูทีไ่ดจากการปลูกผัก สมุนไพร  ไปชวยพอ แมประกอบอาชีพ 
- มีการแลกเปลี่ยนความรูดานการทําขนมไทย ซ่ึงแตละคนมีความถนัดแตกตางกนั ทําใหไดความรูใหม ๆ 
- นําความรูทีไ่ดรับ ไปเลือกบริโภคไดอยางถูกตองเหมาะสมตามสรรพคุณของพืชสวนครวั และสมุนไพร 
- นําสิ่งประดิษฐไปใชตอทีบ่าน เพ่ือความประหยัด เชน การทําหมวกจากกลองนม และเปนเศรษฐกิจพอเพียง 
- ไดลงมือปฏิบัติจริง เชน การปลูกผักสวนครวั การเพาะเห็ดนางฟา 
- นําความรูทีไ่ดจากการศึกษาดูงาน มาพัฒนากลุม 
 
 2. กระบวนการทํางาน 
- มีความกลาในการแสดงออก และทํากิจกรรมรวมกัน 
- มีการทํางานที่เปนขั้นตอน 
- มีการประชุมกอนและหลงัการทํากิจกรรม 
- มีการแบงงานกันทํา 
- นําปญหามาเสนอในที่ประชุมเพ่ือหาแนวทางแกไขรวมกัน 
- การเสนอความคิด จากกิจกรรมที่ไดลงมือทํา 
- สรางความผูกพันกัน 
- มีความมั่นใจในการเสนอผลงาน 
 
 3. การเพิ่มพูนรายได 
- เกิดการสรางรายไดใหกลุม จากการทํากิจกรรม 



 
ประมวลภาพการสัมมนาวิชาการคณะกรรมการสภายุวเกษตรกรและทีป่รึกษายุวเกษตรกร 
จังหวัดสมทุรปราการป 2550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายจตุพร  ศรีวิริยะ หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร  
กลาวเปดและชี้แจงวัตถุประสงคการสมัมนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชี้แจงกระบวนการ การจัดการความรู 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
  

บรรยากาศวงแลกเปลี่ยนเรยีนรู 
ของกลุมสมาชิกยุวเกษตรกร 

สรุปความรูทีไ่ด เพ่ือเตรียม
นําเสนอในทีป่ระชุม 

นําเสนอในทีป่ระชุม 



วงแลกเปลี่ยนเรียนรู นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 



นําเสนอความรูจากการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรูตอที่ประชุม 

บรรยากาศวงแลกเปลี่ยนเรยีนรูของกลุมที่ปรึกษายุวเกษตรกร 



ผูเขารวมสัมมนาวิชาการคณะกรรมการสภายุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกร 

 


