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ศูนย�ส�งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี 
 

 ศูนย�ส	งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี ต้ังอยู	เลขท่ี 196 หมู	 2 ตําบลพังตรุ อําเภอ 
ท	าม	วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110 ก	อต้ังจากความร	วมมือระหว	างกระทรวงเกษตรและสหกรณ�ประเทศไทยกับ 
The Japan International Cooperation Agency (JICA) เปGนศูนย�สาธิตและฝJกอบรมการเกษตร เพ่ือเปGน
อนุสรณ�แห	งมิตรภาพและความร	วมมือระหว	างประเทศไทยและประเทศญ่ีปุKน โดยไดMรับความช	วยเหลือและ
สนับสนุนงบประมาณก	อสรMางมูลค	า 15 ลMานบาท พ้ืนท่ี ดําเนินงานรวม 35.5 ไร	  เปGน พ้ืนท่ีของ 
กรมส	งเสริมการเกษตร 16.3 ไร	 และพ้ืนท่ีของมูลนิธิส	งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ�ของ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 19.2 ไร	 กรมส	งเสริมการเกษตรไดMรับมอบและ 
เขMาบริหารงานเม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ� 2527 

 

หน0าท่ี (ตามคําสั่งกรมส	งเสริมการเกษตร ท่ี 427/2557 ลงวันท่ี 12 มิถุนายน 2557) 
 1. ศึกษา วิจัย พัฒนา การส	งเสริมและพัฒนาเยาวชนเกษตร 

 2. เปGนศูนย�กลางการส	งเสริมและพัฒนาเยาวชนเกษตรในภูมิภาคอาเซียนและระดับนานาชาติ 

 3. ส	งเสริมและถ	ายทอดเทคโนโลยีดMานการพัฒนาเยาวชนเกษตรและฝJกอาชีพการเกษตร 

 4. ใหMคําปรึกษา แนะนํา บริการขMอมูล ข	าวสารวิชาการ การส	งเสริมและพัฒนาเยาวชนเกษตร 

 5. ประสานงาน องค�กร หน	วยงาน ภาคเครือข	าย การส	งเสริมและพัฒนาเยาวชนเกษตร 

 6. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดMรับมอบหมาย 

 

วิสัยทัศน� 
 องค�กรแห	งการสรMางและพัฒนาเยาวชนเกษตรสู	การเปGนเกษตรกรมืออาชีพ 
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มาตรฐานกระบวนงานการจัดการฝ�กอบรม 

ของ ศูนย�ส�งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี 

ลําดับ ผังกระบวนงาน รายละเอียด ผู0รับผิดชอบ ระยะเวลา เอกสารอ0างอิง 

1. การจัดทําหลักสูตร - รวบรวม ศึกษา วิเคราะห�แนวโนMมความจําเปGน ความ
ตMองการของกลุ	มเป]าหมาย 

- หลักสูตรการฝJกอบรมตMองสอดคลMองกับนโยบายและ 
แผนยุทธศาสตร�ของกรมส	งเสริมการเกษตร 

- ออกแบบหลักสูตร รูปแบบการฝJกอบรม เนื้อหาวิชาการ 
วิทยากร เทคนิค วิธีการฝJกอบรม การศึกษาดูงาน 
ระยะเวลา วิธีการติดตามประเมินผล การจัดทํารายงาน 

- ปรับปรุงหลักสูตรใหMทันต	อการเปลี่ยนแปลง 

- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูM ระดมความคิดเห็น 

คณะทํางานจัดการ
ฝJกอบรม 

10 วัน - ผลสํารวจความตMองการ
ฝJกอบรมของกลุ	มเป]าหมาย 

- ผลการประเมินการจัด
ฝJกอบรมที่ผ	านมา 

- นโยบายและแผนยุทธศาสตร�
ที่เกี่ยวขMอง 

- แผนงาน/โครงการที่ไดMรับ
งบประมาณ 

- รายงานการประชุม/การจัด
เวทีแลกเปลี่ยนความรูMความ
คิดเห็น 

- ระเบียบการฝJกอบรม 

2. การจัดทําโครงการ
ฝJกอบรม 

- ศึกษาระเบียบขMอปฏิบัติการฝJกอบรม 

- จัดทําโครงการฝJกอบรมตามรูปแบบโครงการ มีแผนการ
ดําเนินงานและแผนการใชMงบประมาณอย	างชัดเจน 

- เสนอผูMบริหารเพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติใหM
ดําเนินการจัดฝJกอบรม 

- ขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ 

- ตั้งคณะทํางานและมอบหมายงาน 

ผูMรับผิดชอบ
โครงการ 

5 วัน - หนังสือราชการ 

- โครงการฝJกอบรม 
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ลําดับ ผังกระบวนงาน รายละเอียด ผู0รับผิดชอบ ระยะเวลา เอกสารอ0างอิง 

3. การจัดการฝJกอบรม - ดําเนินการจัดการฝJกอบรม ตามแผนที่กําหนด 

- พิธีเป_ด-ป_ด 

ผูMรับผิดชอบ
โครงการและ
คณะทํางาน 

ตามจํานวนวัน
ของแต	ละ
หลักสูตร 

- หนังสือราชการ 

- แบบลงทะเบียน 

- ประวัติวิทยากร 

- ตารางการฝJกอบรม 

- เอกสารประกอบการ
บรรยายและสื่อ
อิเลคทรอนิคส� 

- แบบทดสอบก	อนและหลัง
การฝJกอบรม 

- แบบประเมินผลการ
ฝJกอบรม 

- เอกสารการเบิกค	าใชMจ	ายใน
การฝJกอบรม 

- ประกาศนียบัตร 

- คํากล	าวพิธีเป_ด-ป_ด 
4. การประเมินผลและ

รายงานผลการ
ฝJกอบรม 

- รวบรวมขMอมูล วิเคราะห� ประมวลผลการประเมิน 

- จัดทํารายงานผลการฝJกอบรม 

- สรุปค	าใชMจ	ายการฝJกอบรม 

- จัดทําหนังสือขอบคุณวิทยากร สถานที่ดูงาน 

ผูMรับผิดชอบ
โครงการ 

7 วัน - เอกสารรายงานผลการจัด
ฝJกอบรม 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

1. ข้ันตอนก�อนการฝ�กอบรม 

1.1 การจัดทําหลักสูตร 

ร	างหลักสูตรการฝJกอบรม โดยการสํารวจความตMองการฝJกอบรม (Training Need) หรือจัดเวทีระดม
ความคิดเห็นจากผูMท่ีเก่ียวขMอง แลMวนํามาศึกษาวิเคราะห�หาแนวโนMมความจําเปGนท่ีจะตMองจัดการฝJกอบรม 
กําหนดวัตถุประสงค�การฝJกอบรม กําหนดกลุ	มเป]าหมาย หัวขMอเรื่อง ขอบเขตเนื้อหาใหMสอดคลMองกับนโยบาย
และยุทธศาสตร�ของกรมส	งเสริมการเกษตรดMานการพัฒนาบุคลากร การส	งเสริมและพัฒนาเยาวชนเกษตร 
และศึกษาระเบียบการฝJกอบรมเพ่ือป]องกันการขัดแยMงกรณีผิดระเบียบในทางปฏิบัติ 

1.2 วิทยากร 

แสวงหาวิทยากรท่ีมีความรูMความสามารถ และประสบการณ� ใหMเหมาะสมสอดคลMองกับหัวขMอเรื่องท่ีจะ
บรรยาย ติดต	อประสานงานเชิญวิทยากร แจMงรายละเอียด หัวขMอวิชา ขอบเขต เนื้อหา วัตถุประสงค� วัน เวลา 
สถานท่ี บุคคลเป]าหมายในการฝJกอบรมโดยระบุเพศ อายุ ระดับการศึกษา 

1.3 สถานท่ี 

จัดเตรียมสถานท่ี หรือติดต	อประสานงานการจองสถานท่ีในกรณีฝJกอบรมนอกสถานท่ี โดยพิจารณา
ใหMสอดคลMองกับกิจกรรมท่ีกําหนดในหลักสูตร หMองพัก หMองอาหาร หMองฝJกอบรม สถานท่ีทํากิจกรรม อุปกรณ�
โสตทัศนูปกรณ� และสิ่งอํานวยความสะดวกต	าง และควรสํารวจสถานท่ีก	อนการจัดฝJกอบรม 

1.4 การขออนุมัติโครงการ 

1.4.1 เขียนโครงการตามรูปแบบโครงการฝJกอบรม ประกอบดMวย 

- หลักการและเหตุผล 

- วัตถุประสงค� 
- เป]าหมาย 

- วิธีดําเนินงาน 

- ระยะเวลา 

- งบประมาณ 

- ผลท่ีคาดว	าจะไดMรับ 

- ผลผลิตและผลลัพธ� 
- หน	วยงานรับผิดชอบ 

- ผูMรับผิดชอบโครงการ 

- ผูMอนุมัติโครงการ 

1.4.2 ทําหนังสือเสนอผูMมีอํานาจอนุมัติโครงการ และวงเงินงบประมาณ 

1.4.3 ทําหนังสือขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ 
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1.4.4 จัดทําแผนปฏิบัติงาน ระบุกิจกรรม/ประเด็น ระยะเวลา วิธีการ/กระบวนการ ผูMรับผิดชอบ 
เครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ� 

1.4.5 ยกร	างคําสั่งคณะทํางานและมอบหมายงาน เสนอผูMมีอํานาจลงนามในคําสั่ง ประชุมหรือแจMง
เวียนใหMผูMเก่ียวขMองทราบ 

1.5 การจัดเตรียมเอกสาร 

1.5.1 ทําหนังสือเชิญวิทยากร 

1.5.2 ทําหนังสือแจMงผูMเขMารับการฝJกอบรม 

1.5.3 หนังสือเชิญประธานพิธีเป_ด-ป_ด แนบโครงการพรMอมคํากล	าวรายงาน คํากล	าวเป_ด-ป_ด 

1.5.4 ประสานงานการนําผูMเขMารับการฝJกอบรมเขMาดูงาน ทําหนังสือขออนุญาตนําคณะผูMเขMารับการ
ฝJกอบรมเขMาดูงาน โดยแจMงวัน เวลา จํานวนคน หัวหนMาคณะ ผูMประสานงาน และวัตถุประสงค�ในการดูงาน (ใน
กรณีมีการศึกษาดูงาน) 

1.5.5 ทําหนังสือขออนุญาตใชMรถยนต�เพ่ือใชMในการติดต	อประสานงานก	อน ระหว	าง และหลังการ
ฝJกอบรม 

1.6 เรื่องอ่ืนๆ 
1.6.1 จัดเตรียมเอกสารประกอบการบรรยาย ประวัติวิทยากร Power Point 
1.6.2 จัดทําป]ายชื่อวิทยากร ป]ายชื่อผูMเขMารับการฝJกอบรม ป]ายเวทีหMองฝJกอบรม ระบุชื่อโครงการ 

ระยะเวลาการจัดฝJกอบรม ผูMจัด 

1.6.3 แบบลงทะเบียนประจําวัน 

1.6.4 แบบประเมินผลการจัดฝJกอบรม แบบประเมินวิทยากร 

1.6.5 จัดเตรียมใบสําคัญรับเงิน ค	าตอบแทนวิทยากร ค	าพาหนะเดินทาง 

1.6.6 จัดเตรียมแฟ]มเอกสารสําหรับผูMเขMารับการฝJกอบรม ปากกา กระดาษ เอกสารประกอบ ฯลฯ  
1.6.7 ของท่ีระลึกสําหรับประธานพิธีเป_ด-ป_ด กระเปeายา 

1.6.8 ตกแต	งเวที และตรวจสอบดูแลความสะอาดเรียบรMอยของหMองประชุม โรงอาหาร และสถานท่ี
โดยรอบ 

1.6.9 ประชาสัมพันธ�การจัดฝJกอบรมทางสื่อต	างๆ  
 

2. ข้ันตอนการจัดการฝ�กอบรม 

2.1 ข้ันตอนในพิธีเป=ด-ป=ด 

2.1.1 ประสานงานกับเลขานุการประธานก	อนการฝJกอบรม เพ่ือแจMงยืนยัน วัน เวลา และสถานท่ีการ
จัดฝJกอบรม และรายละเอียดกําหนดการพิธีเป_ด 

2.1.2 จัดวางป]ายชื่อประธาน แฟ]มคํากล	าว เอกสารกําหนดการ ขMอมูลของผูMเขMารับการฝJกอบรม 

2.1.3 จัดผูMรับผิดชอบดูแลตMอนรับประธาน เตรียมเครื่องด่ืมอาหารว	าง และอาหารกลางวัน (ถMามี) 
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2.1.4 ประสานงานกับหน	วยงานประชาสัมพันธ� ใหMการตMอนรับ และอํานวยความสะดวกใหMแก	
ผูMสื่อข	าว 

2.2 สถานท่ี 
2.2.1 จัดโตfะ เกMาอ้ี แท	นยืนสําหรับประธาน ป]ายชื่อ แฟ]มคํากล	าวเป_ด และตรวจสอบความเรียบรMอย

ของอุปกรณ�โสตทัศนูปกรณ� 
2.2.2 จัดโตfะหรือแท	นยืนสําหรับผูMกล	าวรายงาน ป]ายชื่อ แฟ]มคํากล	าวรายงาน และตรวจสอบความ

เรียบรMอยของอุปกรณ�โสตทัศนูปกรณ� 
2.2.3 จัดเตรียมหMองฝJกอบรม โตfะ เกMาอ้ี ใหMพอดีกับจํานวนผูMเขMารับการฝJกอบรม ตามรูปแบบท่ี

วิทยากรกําหนด หรือเหมาะสมกับกิจกรรม 

2.2.4 ตรวจสอบอุปกรณ�เครื่องเสียง ไมโครโฟน จอภาพ โสตทัศนูปกรณ� อุณหภูมิหMองไม	หนาวหรือ
รMอนเกินไป แสงสว	างเพียงพอ 

2.3 วิทยากร 
2.3.1 ติดต	อประสานงานวิทยากรล	วงหนMาก	อนการฝJกอบรม เพ่ือยืนยันกําหนดการและสอบถามวัสดุ

อุปกรณ�ท่ีวิทยากรตMองการใหMจัดเตรียม การใชMโสตทัศนูปกรณ� เอกสารท่ีจะใชMในการบรรยาย 

2.3.2 ตMอนรับ อํานวยความสะดวก จัดเตรียมเครื่องด่ืม อาหารสําหรับวิทยากร และรถยนต�รับ-ส	ง 

2.3.3 กล	าวแนะนําประวัติวิทยากรก	อนเริ่มการบรรยาย และขอบคุณวิทยากรหลังเสร็จสิ้นการ
บรรยาย 

2.3.4 จัดเตรียมค	าตอบแทนวิทยากรใส	ซอง ใหMวิทยากรลงลายมือชื่อในใบสําคัญแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรขMาราชการของวิทยากรพรMอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนา 

2.4 เอกสาร 

2.4.1 แบบลงทะเบียนใหMผูMเขMารับการฝJกอบรมลงทะเบียนในแต	ละวัน 

2.4.2 เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากรแต	ละวิชา 

2.4.3 เอกสารใบสําคัญค	าตอบแทนวิทยากร ค	าพาหนะสําหรับวิทยากรในแต	ละวัน 

2.4.4 เก็บรวบรวมใบสําคัญค	าตอบแทนวิทยากร แบบประเมินผลการจัดฝJกอบรม 

2.4.5 เตรียมวุฒิบัตรสําหรับผูMเขMารับการฝJกอบรม 

2.5 กิจกรรมอ่ืนๆ 

2.5.1 อํานวยความสะดวกแก	วิทยากร และผูMเขMารับการฝJกอบรม 

2.5.2 ชี้แจงรายละเอียด วัตถุประสงค�การฝJกอบรม กิจกรรม กําหนดการในแต	ละวัน แนะนําสถานท่ี 
การเขMาพัก หMองอาหาร กฎระเบียบ ขMอควรปฏิบัติระหว	างการฝJกอบรม ใหMผูMเขMารับการฝJกอบรมทราบ 

2.5.3 จัดกิจกรรมนันทนาการใหMแก	ผูMเขMารับการฝJกอบรม เพ่ือบรรยากาศและความคุMนเคยระหว	างการ
ฝJกอบรม 

2.5.4 จัดเตรียมอาหาร เครื่องด่ืมอาหารว	าง ใหMเพียงพอในแต	ละวัน 
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3. ข้ันตอนหลังการฝ�กอบรม 

3.1 สรุปค	าใชMจ	ายในการฝJกอบรม ขออนุมัติเบิกเงินค	าใชMจ	าย 

3.2 จัดทําหนังสือขอบคุณวิทยากร หน	วยงานหรือสถานท่ีศึกษาดูงาน (ในกรณีท่ีมีการศึกษาดูงาน) 
3.3 สรุปผลการประเมินการจัดฝJกอบรม จัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการฝJกอบรมเสนอผูMบริหาร 

 


