
(ร่าง) 
แนวทางการบริหารจัดการโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer  

ปีงบประมาณ 2562 
 

1. ความเป็นมาของโครงการ 
ในการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการ

พัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนรวมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” 
โดยยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมอง
กลับไปท่ีรากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติ 
ท่ีหลากหลาย รวมท้ังความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ นํามาประยุกต์ผสมผสานกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” 
เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ท้ังโครงข่ายระบบคมนาคม 
และขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด 
ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ท่ีรองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมท้ังการ
ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทาง
การค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่กับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคน 
ช้ันกลาง และลดความเหลื่อมล้ําของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 
 สํานักงาน กศน. มีบทบาท หน้าที่ให้บริการทางการศึกษา และเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายท่ีสนใจ
เข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค เพ่ือพัฒนาอาชีพ ทักษะชีวิต และพัฒนาสังคมและชุมชน จึงได้กําหนด
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ โดยได้ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเกษตร 
ตามโครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer โดยปีงบประมาณ  2561 ได้ดําเนินการจัดอบรม
ประชาชนใน ตําบล/แขวง ทุกแห่ง จํานวน 7,424 แห่งๆ ละ 10 คน ขึ้นไป มีประชาชนท่ีผ่านการอบรม เรื่อง 
Smart Farmer ท่ีมาจากกลุ่มเป้าหมายของสํานักงาน กศน. จํานวน 74,240 คน และเพ่ือการพัฒนาต่อเน่ือง
ให้กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรผู้ผ่านการอบรมสามารถไปขยายผลกับเกษตรกรอ่ืน ๆ ให้สามารถประกอบอาชีพ
ด้านการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถไปขยายผลให้กับเกษตรกรในชุมชน สามารถประกอบ
อาชีพสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว มีความม่ันคงในอาชีพด้านการเกษตร มีความภูมิใจในการเป็น
เกษตรกร รวมทั้ งเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นหลัง ให้เกิดความรัก หวงแหนในอาชีพด้านการเกษตร  
จึงกําหนดให้มี โครงการ Smart ONIE  เพ่ือสร้าง Smart Farmer ปีงบประมาณ  2562 เพ่ือจัดอบรม  
Master Trainer ต่อยอดการพัฒนา ให้สอดรับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ต่อไป  
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2. วัตถุประสงค์  
1) เพ่ือพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการงานเกษตรเพ่ิมขึ้น  
2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (Master Trainer) ให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ 

 
3. นิยามศัพท์ 

Smart Farmer  หมายถึง  เกษตรกรท่ีสามารถบริหารจัดการการเกษตรของตนเองได้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

1) เป็นผู้มีความรู้ในเรื่องการเกษตรที่ทําอยู่ในพ้ืนท่ีของกลุ่มเป้าหมาย เช่น การเป็นเกษตรกร 
หรือกิจกรรม อาชีพ และผลผลิต ในพ้ืนท่ีของแต่ละตําบล/แขวง 

 2) การเข้าถึงข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจ เช่น การเข้าถึงแหล่งข้อมูลผ่านทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารจาก Internet, Mobile Phone, Smart Phone สําหรับสืบค้นข้อมูล
ทางการเกษตร 

3) การบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด เช่น การบริหารปัจจัยการผลิต และการตลาด        
รวมถึงการจัดการของเหลือจากการผลติที่มีประสิทธิภาพ (Zero waste management) 

4) ความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค เช่น ความรู้ด้าน 
กระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับมาตรฐาน GAP GMP เกษตรอินทรีย์ หรือมาตรฐานอ่ืนๆ 

5) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม เช่น มีความรู้ด้านกระบวนการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิด 
มลภาวะ และไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม (Green Economy) 
  6) มีความภูมิใจในการเป็นเกษตรกร มีความมุ่งม่ันในการประกอบอาชีพการเกษตร  
รัก และหวงแหนพ้ืนที่และอาชีพทางการเกษตรไว้ให้คนรุ่นต่อไป มีความสุขและพึงพอใจในการประกอบอาชีพ
การเกษตร 

Smart ONIE  หมายถึง  บุคลากรของ กศน. ท่ีเรียนรู้การปรับตัวเพ่ือความสอดคล้องกับบริบท 
ท่ีเปลี่ยนแปลงไปของเกษตรกร และเป็นเพ่ือนเรียนรู้  เป็นผู้อํานวยความสะดวกในการเรียนรู้แก่เกษตรกร
ระดับ Smart Farmer โดยมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

1) มีความรัก ความศรัทธาในศักด์ิศรีขององค์กร มีทัศนคติท่ีดีต่องาน กศน. และมีอุดมการณ์ 
ในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 

2) มีความรู้ทางด้านการศึกษา มีความเช่ียวชาญในภารกิจท่ีรับผิดชอบ และมีทักษะในการ 
บริหารจัดการงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

3) มีทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
4) มีทักษะพ้ืนฐานในการใช้เทคโนโลยี และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ 

งานให้บรรลุเป้าหมาย และเกิดประสิทธิภาพ 
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5) มีความรักและปรารถนาดีต่อเกษตรกร 
6) มีความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ Smart Farmer  
7) มีความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับการเกษตรในพื้นท่ีที่รับผิดชอบ 
8) มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ กศน.  
9) มีทักษะในการแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
10) สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ร่วมกับเกษตรกร 
11) สามารถส่งเสริมเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมทางการ เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับยุค Thailand 4.0 

  Master  Trainer  หมายถึง Smart Farmer ท่ีสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้หรือเป็นที่ปรึกษาในการ
บริหารจัดการการเกษตรที่ปรับตัวได้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ แก่เกษตรกรอ่ืน ๆ  

Pre-order  หมายถึง  การบริหารจัดการการผลิตด้านการเกษตรที่ใช้ขอ้มูลด้านความต้องการของ
ตลาดการเกษตรเป็นพ้ืนฐาน 

Green  Environment  หมายถึง  การผลิตด้านการเกษตรแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 
Big Data ด้านการเกษตร หมายถึง  ข้อมูลขนาดใหญ่ท่ีเกษตรกรสามารถนํามาใช้ในการบริหาร

จัดการด้านการผลิต การตลาด ด้านการพัฒนาผลผลิต เป็นต้น 
 

4. บทบาทหนา้ท่ีของ Smart  ONIE ตามโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer  
1) จัดทําทําเนียบผู้เข้ารับการอบรม  Smart  Farmer/Master  Trainer  ไว้ ณ กศน.ตําบล/แขวง 

และรายงานไปยัง กศน.อําเภอ/เขต และหรือ สํานักงาน กศน.จังหวัด/กทม. และจัดส่งมายังสํานักงาน กศน. 
2) จัดกระบวนการเรียนรู้ และเรยีนรู้ควบคู่กับ Smart Farmer/Master Trainer 
3) ติดตามและประเมินผล 

5. บทบาทหนา้ท่ีของ Master  Trainer  of  Smart  Farmer 
1) เข้ารับการอบรม Smart Farmer ในระดับ Master Trainer 
2) วางแผนการดําเนินงานการพัฒนาอาชีพเกษตรของตนเอง ครอบครัว ชุมชน ร่วมกับ Smart ONIE 
3) เป็นแกนนําในการเผยแพร่การบริหารจัดการการเกษตรที่รองรับการเปลีย่นแปลงอย่างรู้เท่าทัน 

แก่เกษตรกรรายอ่ืน ๆ ตามศักยภาพ 
 

6. ข้ันตอนการดําเนินงาน 
1) สํานักงาน กศน. โอนงบประมาณให้แก่ สํานักงาน กศน.จังหวัดทุกแหง่/กทม. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย 

ในการดําเนินการจัดอบรมเกษตรกร 
2) สํานักงาน กศน. จังหวัด/กทม. ดําเนินการจัดประชุม/ช้ีแจง แนวทางการจัดอบรม Master 

 Trainer ตามโครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer ให้แก่ กศน.อําเภอ/เขต  
2.1 ) กรณีที่ กศน.อําเภอ/เขต ท่ีมีพ้ืนท่ีตําบล/แขวง ไม่เกิน 15 ตําบล/แขวง ขอให้สํานักงาน 



4 
 

กศน.จงัหวัด/กทม. แต่งต้ังคณะทํางานในการบริหารจัดการการจัดกิจกรรม และสํานักงาน กศน.จังหวัด/กทม. 
มีหน้าที่ในการจัดทําโครงการให้สอดคล้องกบับริบทและการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี  
                2.2) กรณีท่ี กศน.อําเภอ/เขต ที่มีพ้ืนท่ี 15 ตําบล/แขวง ขึ้นไป กศน. อําเภอ/เขต สามารถ 

ดําเนินการได้ด้วยตนเอง หรือให้ถือปฏิบัติตามข้อ 2.1 ได้  
3) กศน.อําเภอ/เขต มอบหมายให้ กศน.ตําบล/แขวง พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรท่ีได้รับการอบรม 

ในปีงบประมาณ 2561 หรือเกษตรกรที่มีความสนใจ หรือเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จและเป็นท่ียอมรับ 
อย่างน้อยตําบล/แขวงละ 1 คน ในกรณีท่ีตําบล/แขวง ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย ให้อําเภอพิจารณาเป้าหมายจาก
ตําบลอ่ืนให้ครบตามเป้าหมายที่กําหนด   

4) ดําเนินการจัดกิจกรรมให้แก่กลุ่มเป้าหมาย อย่างน้อย 18 ช่ัวโมง ตามแนวทางการจัดอบรม  
Master Trainer และรายงานผลการดําเนินงานให้สํานกังาน กศน. ภายในเดือนมีนาคม 2562  

 
7. แนวทางการบริหารจัดการในการใช้งบประมาณ  

สํานักงาน กศน. ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้แก่สํานักงาน 
กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม. ตามหนังสือท่ี ศธ 0210.02/18492 ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง  
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ .ศ . 2561 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม
กลุ่มเป้าหมายโดยยึดหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชนตามหนังสือสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ท่ี ศธ 0210.04/8021 ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เบิกค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน กศน. พ.ศ. 2561 
(เพ่ิม QR Code เดียวมีทุกอย่าง ) 

 

8. เงื่อนไขความสําเร็จ 
1) ต้องมีการเตรียม Smart ONIE ให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการ  
2) ให้มีการประสานงานกับศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน (ศฝช.) ในการส่งเสริม 

 สนับสนุน ทางด้านวิชาการเกษตร เป็นลําดับแรก 
3) ในกรณีท่ีมีความจําเป็นต้องใช้องค์ความรู้จากบุคคล/องค์กรภายนอก สามารถประสานงานโดยสร้าง 

ความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน 
 

9. แนวการวัดและประเมินผล  

1) แบบประเมินความพึงพอใจ 
2) แบบติดตามผล  
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10. กรอบเนื้อหาหลักสูตร 
1) ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น 

  - นิยามศัพท์ (Smart ONIE, Smart Farmer, Master Trainer) 
  - บทบาทหน้าท่ีของ Smart ONIE, Master Trainer 
  - ทบทวนองคค์วามรู้ด้านการเกษตร (ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน, การผลิต, 
การตลาด ฯลฯ  

2) ทักษะของเกษตรกรไทย ยุค Thailand 4.0 
  - เทคนิคการถา่ยทอดความรู้ของ  Master Trainer เช่น การพูด การใช้สื่อ บุคลิกภาพฯลฯ 
  - การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเกษตร เช่น การใช้ Application และนวัตกรรมในการพัฒนาการ
เกษตร 
  - การนําข้อมูล (Big Data) มาใช้ในการพัฒนาการเกษตรของตนเอง 
  - การทําการเกษตรโดยใช้การตลาดนําการผลิต (Pre-Order) 
  - การเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Environment) 

3) การเสริมสร้างประสบการณ์เกษตรกรระดับ Master Trainer 
  - การเรียนรู้ตามสภาพจริง (ศกึษาดูงานแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ) 
  - การนําเสนอเกษตรกรต้นแบบ   
  - การถอดประสบการณ์ เพ่ือต่อยอดอาชีพการเกษตรสู่อนาคต 
  - การเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง Smart ONIE กับ Master Trainer 
11. ตัวอย่างการจัดทํากําหนดการ  

1) ตัวอย่างกําหนดการจัดกิจกรรมตามโครงการ แบบจัดกิจกรรมแบบแบ่งช่วงระยะเวลา  
ช่วงที่ 1 (1 วัน)    

เวลา  08.00 น. – 08.30 น.  ลงทะเบียน 
08.30 น. – 09.30 น.  พิธีเปิด/ความต้องการในการเรียนรู้และข้อตกลงเบ้ืองต้น/

ช้ีแจงวัตถุประสงค ์
   09.30 น. – 10.30 น.  ความรู้ ความเข้าใจเบ้ืองต้นในการเป็น 

- Smart ONIE & Smart Farmer & Master Trainer  
และบทบาทหน้าท่ีของ Smart ONIE & Master Trainer 

10.30 น. – 10.45 น. ทบทวนองค์ความรู้ด้านการเกษตรผ่านเวทีเสวนา 
   10.45 น. – 11.00 น. รับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
   11.00 น. – 12.00 น. ทบทวนองค์ความรู้ด้านการเกษตร (ต่อ) 
   12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
   13.00 น. – 14.30 น. ทบทวนองค์ความรู้ด้านการเกษตร (ต่อ) 
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   14.30 น. – 14.45 น. รับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
   14.45 น. – 15.00 น.  ทบทวนองค์ความรู้ด้านการเกษตร (ต่อ) 
   15.00 น. – 16.00 น. สรุปองค์ความรู้เดิม และเพ่ิมเติมความรู้ใหม่ 
 
     *****(จบการอบรมช่วงท่ี 1)***** 
 
  ช่วงที่ 2 (1 วัน)    

เวลา  08.00 น. – 08.30 น.  ลงทะเบียน 
08.30 น. – 12.00 น.  ทบทวนผลสรุปองค์ความรู้เดิม และเพ่ิมเติมจาก 

  การแลกเปลี่ยนในการอบรมวันแรก 
ทักษะของเกษตรกรไทยยุค Thailand 4.0 
- การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเกษตร (การใช้     

                       Application นวัตกรรมด้านการเกษตร) 
- การนําข้อมูล (Big Data) มาใช้พัฒนาการ  

                       เกษตรของตนเอง 
- การทําการเกษตรโดยใช้การตลาดนําการผลิต (Pre-order)  
- การทําการเกษตรท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (Green Environment) 

   10.30 น. – 10.45 น. รับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
   12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. – 16.00 น. เทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้ของ Master       
Trainer (การพูด,การใช้สื่อ, บุคลิกภาพ ฯลฯ) 

   14.30 น.-14.45 น.  รับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
 
     *****(จบการอบรมช่วงท่ี 2 )***** 
    

ช่วงที่ 3 (1 วัน)    
เวลา 07.00 น. – 08.00 น.  ลงทะเบียน 

08.00น. – 14.30 น. การเสริมสร้างประสบการณ์เกษตรกรระดับ Master Trainer        
- ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ตามสภาพจริง/การนําเสนอเกษตรกร   
  ต้นแบบ  

    (ระหว่างเวลา 10.30 น. – 10.45 น. และ 12.00 น. – 13.00 น. พักรบัประทาน 
 อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และพักรับประทานอาหารกลางวัน)    

   14.30 น. – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
14.45 น. – 15.30 น. ถอดประสบการณ์เพ่ือต่อยอดอาชีพการเกษตร 

   จากการศึกษาดงูาน 
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15.30 น. – 16.00 น. จัดทําแผนการทํางานร่วมกันระหว่าง Smart ONIE  
   กับ Master Trainer  
 

*****(จบการอบรมช่วงท่ี 3 )***** 
  

หมายเหตุ  กําหนดการ เน้ือหา และระยะเวลาการจัดอบรมในแต่ละช่วง สามารถปรับเปลี่ยนได้ 
ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย ท้ังน้ี ผู้เข้ารับการอบรมต้องได้รับเนื้อหาครอบคลุมตาม
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 18 ช่ัวโมง 

 
2) ตัวอย่างกําหนดการจัดกิจกรรมตามโครงการ แบบจัดกิจกรรมแบบต่อเนื่อง  

วันท่ี 1 ของการอบรม 
เวลา 08.00 – 09.00 น. รายงานตัว 

09.00 – 09.30 น.  พิธีเปิดการอบรม 
09.30 – 10.45 น. ทบทวนองค์ความรู้ด้านการเกษตร (ศาสตร์พระราชาสู่

การพัฒนาอย่างย่ังยืน, การผลิต, การตลาด) 
10.45 – 11.00 น.  รับประทานอาหารว่าง 
11.00 – 12.00 น. - บทบาทหน้าท่ีของ Smart ONIE  

      - บทบาทหน้าท่ีของ Master Trainer 
- คํานิยามศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง (Smart ONIE, Smart    
  Farmer, Master Trainer) 

   12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ของ Master Trainer  

(การพูด, การสื่อสาร,บุคลิกภาพ ฯลฯ) 
14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
14.45 – 16.30 น.  การนําเสนอเกษตรกรต้นแบบ  (เสวนาพาที “สุดยอด MT”) 

วันท่ี 2 ของการอบรม 
เวลา  09.00 – 09.30 น. ทบทวนองค์ความรู้จากการอบรม 

09.30 – 10.45 น.  การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเกษตร (การใช้ 
Application, นวัตกรรมในการพัฒนาการเกษตร) 

10.45 – 11.00 น. รับประทานอาหารว่าง 
11.00 – 12.00 น. การนําข้อมูล (Big Data) มาใช้ในการพัฒนาการเกษตร

ของตนเอง 
   12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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13.00 – 14.30 น. การทําการเกษตรโดยใช้การตลาดนําการผลิต (Pre-Order) 
14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
14.45 – 16.30 น.  การทําการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green 

Environment) 
วันท่ี 3 ของการอบรม 
เวลา 09.00 –12.00 น. เรียนรู้ตามสภาพจริง (ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้) 

   12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. การเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง Smart ONIE กับ Master Trainer 
14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
14.45 – 16.30 น.  การถอดประสบการณ์เพ่ือต่อยอดอาชีพและการวางแผน 
   การทํางานระหว่าง Smart ONIE กับ Master  Trainer 
16.30 เป็นต้นไป  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
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13. แบบสอบถาม 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 
โครงการ  Smart  ONIE  เพ่ือสร้าง  Smart  Farmer ปีงบประมาณ 2562 

หน่วยงาน ................................................................................  
**************** 

วัตถุประสงค์  แบบสอบถามความพึงพอใจฉบับนี้จัดทําขึ้น เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม
ตามโครงการฯ ถึงผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่า โดยจะใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงในการจัด
โครงการครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 
คําอธิบาย  แบบสอบถามฉบับนี้มีท้ังหมด 3 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วน เพ่ือให้การดําเนิน
โครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเพ่ือเป็นประโยชน์ในการนําไปใช้ต่อไป 
 
ตอนท่ี 1  สถานภาพท่ัวไป  

คําช้ีแจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย ลงในช่อง  หน้าข้อความ 
1. เพศ    

 หญิง     ชาย 
2. อายุ  

 ตํ่ากว่า 20 ปี    20-30 ปี  31-40 ปี   41-50 ปี  51 ปีขึ้นไป 
3. การศึกษา  

 ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า     อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
 ปริญญาตรี      สูงกว่าปริญญาตรี   

4. อาชีพ   
 เกษตรกร  รับจ้างทั่วไป   ธุรกิจส่วนตัว   อ่ืนๆ................................ 

 
ตอนท่ี 2  ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนําไปใช้ ตอ่การเข้าร่วมโครงการ 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ในช่องระดับความพึงพอใจตามความคิดเห็นของท่าน 
เพียงระดับเดียว 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ .................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 
ท่ี 

 
รายการประเมินความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1 การให้ข้อมูลก่อนการอบรม      
2 การอํานวยความสะดวกในการจัดอบรม      
3 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัด

อบรม 
     

4 ความเหมาะสมของสถานที่เรียนรู้      
5 ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหา 

และวิธีการจัดการเรียนรู้ 
     

6 ความรู ้ความสามารถของวิทยากรใน
การถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ 

     

7 การจัดลําดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

     

8 การเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมและ
วิทยากร 

     

9 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้ารับการ
อบรม 
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14. แบบติดตามผลผู้เข้ารับการอบรม 
แบบติดตามผลผู้เข้ารับการอบรม 

โครงการ SMART ONIE  เพ่ือสร้าง SMART FARMER ปีงบประมาณ 2562 
คําชี้แจง  
 ขอให้ กศน.ตําบล/แขวง ท่ีมีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรม Master Trainer ตามโครงการ Smart 
ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer ปีงบประมาณ 2562 ดําเนินการติดตามผลผู้เข้ารับการอบรม และจัดสง่ให้ 
กศน.อําเภอ/เขต รวบรวมเพ่ือจัดส่งให้สํานักงาน กศน. จังหวัด/กทม. สรุปลงในรูปเล่ม และสง่สํานักงาน 
กศน. ภายในเดือนมิถุนายน 2562 เพ่ือจัดทําเป็นทําเนียบของสํานักงาน กศน. ต่อไป 
   
ช่ือ-สกุล......................................................................................................... อายุ ....................ปี 
บ้านเลขที่......................ตําบล........................อําเภอ..............................จงัหวัด........................................... 
เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่....................................... ถึงวันท่ี..................................................................... 
1. มีการพัฒนาอาชีพของตนเองหลังจากได้รับความรู้จากการฝึกอบรม 
  มี      ไม่มี 
2. การถ่ายทอดองค์ความรู้หรือขยายผล  

         ไม่มี            
   มี จํานวน……………… คน 

3. การขยายผลในฐานะ Master Trainer ใช้รปูแบบใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
  ประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่ในแหลง่เรยีนรู้ของตนเอง 
  เป็นวิทยากรถ่ายทอด 
  ให้คําปรึกษา 
  จัดต้ังองค์กรเครือข่าย 
  อ่ืนๆ............................... 
4. ความภาคภูมิใจในฐานะเป็น Master Trainer อย่างไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
   ได้รับรางวัล 
   ได้รับการเผยแพร่ในสื่อต่างๆ 
   ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร 
   อ่ืนๆ............................... 
5. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ...................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………...............……...............…………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………..............................………………… 
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15. การรายงานผลการดําเนินโครงการ 
แบบรายงานผลการดําเนินโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

สํานักงาน กศน. จงัหวัด................................................................. 
              

 

ลงชื่อ.........................................................ผูร้ายงาน 

ตําแหน่ง.................................................................... 

   วันที่...............เดือน...............................พ.ศ. 2562 

หมายเหตุ : 1. ให้สํานักงาน กศน. จังหวัดทกุแห่ง/กทม. สรุปขอ้มูลลงในแบบสรุปผลการดําเนินงานโครงการฯ และจัดสง่ขอ้มูลภายในเดือน มีนาคม 2562  
        ทาง e-mail : oniesmartfarmer@gmail.com

ลําดับ

ที่ 
จํานวน 

ตําบล/แขวง 

 
 

จํานวน 
อําเภอ/
เขต 

 
 

จํานวน 
รุ่นที่จัด
อบรม 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

(บาท) 

บุคคล/หน่วยงานเครือข่าย
ที่เข้าร่วม 

จัดโครงการ/กิจกรรม 
(โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ  

ปัญหา/

อุปสรรค เชิงปริมาณ(คน) 

เชิงคุณภาพ 

บรรลุวัตถุประสงค ์ ไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 
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16. การสรุปผลการดําเนินโครงการ 
 

รูปแบบการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer  
ปีงบประมาณ 2562  

 
โดยมีองค์ประกอบ ดังน้ี 

หน้าปก 
คํานํา 
สารบัญ 
สรุปรายงานผลการจัดอบรมประชาชนตามโครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer 
ประจําปีงบประมาณ 2562  

 หลักการและเหตุผล 

 วัตถุประสงค ์

 เป้าหมาย 

 วิธีการดําเนินการ 

 งบประมาณ 

 สรุปผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ์

 สรุปผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

 สรุปผลในภาพรวม 

 แบบรายงานผลการดําเนินโครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart 
Farmer ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของของผู้เข้ารับการอบรม 
ภาคผนวก 
 
 
หมายเหตุ : สํานักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ดําเนินโครงการฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ 

สรุปผลการดําเนินโครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer  ปีงบประมาณ 2562 ตามรูปแบบการ
จัดทําสรุปผลฯ จัดส่งให้สํานักงาน กศน. ในรปูแบบไฟล์ .pdf ภายในเดือนมิถุนายน 2562 ทาง e-mail : 
oniesmartfarmer@gmail.com เพ่ือจัดสรุปจัดทําในรูปแบบ e-book ต่อไป 
 
 


