
การพัฒนา...สูความเปนมืออาชีพในงานสงเสริมการเกษตร 

นางทัศณี  ศุภกุล๑ 

 

               การพัฒนาบุคลากร เปนเรื่องท่ีมีความสําคัญยิ่งตอการบริหารงานขององคกร เพราะองคกร 

จะพัฒนาไปอยางมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดตองอาศัยทรัพยากรบุคคลเปนกุญแจไขสูความสําเร็จ  

ซึ่งรวมถึงการที่บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี ฉะน้ัน การพัฒนาบุคลกรเปนหนาที่สําคัญประการหน่ึง 

ที่ทุกองคกรตองดําเนินการ เพื่อใหบุคลากรมีความรู ความสามารถและปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจไดอยาง 

มีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติไดบรรลุเปาหมาย และมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีขึ้น   

       ในปจจบุันการปฏิบัติงานดานสงเสริมการเกษตร นั้น จาํเปนที่นักวิชาการสงเสริมการเกษตรทุกคน 
จะตองรูทันถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมอืง ของสังคมโลก ประกอบกบัแผนพฒันา
เศรษฐกจิและสังคมแหงชาติและยทุธศาสตรการพฒันาขาราชการพลเรือน ซึง่สํานกังาน ก.พ. ไดสงเสรมิให 
สวนราชการเห็นถึงความสําคัญของการพฒันาบุคลากร  ตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการพลเรือน 
โดยยึดหลกัสมรรถนะ (Competency) การพัฒนาขีดความสามารถ (Capability) ใหขาราชการเปนผูปฏิบัติงาน 
ที่ทรงความรู  (Knowledge Worker)  สามารถปฏิบัติงานภายใตการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดี  และระบบ 
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม มุงพัฒนาศักยภาพบุคลากร  เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่มปีระสิทธิภาพ โดย 
พัฒนาคนใหเกิดทักษะและความเชี่ยวชาญ  สามารถปฏิบัตงิานใหกับองคกรไดอยางมปีระสิทธิภาพ  และ 
พรอมในการยอมรับการเปลี่ยนแปลงทีจ่ะเกิดข้ึน ในอนาคตไดอยางแทจริง 

                 กรมสงเสริมการเกษตร  ไดใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร  โดยเฉพาะอยางยิ่งการพฒันา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  ใหเปนนักสงเสรมิการเกษตรมืออาชีพ (Smart  Extension Officer) และเปนผูนํา

การเปลี่ยนแปลง  ซึ่งสอดคลองกับยทุธศาสตรในดานการพฒันาทรพัยากรบุคคล ของกรมสงเสริมการเกษตร  

พ.ศ. 2549 - 2552  ยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนาบุคลากรใหเปนผูชํานาญการและมีจิตสํานึกในการดําเนินงาน

รวมกับเกษตรกร พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะในการทํางานตามสาขาวิชาชีพไดอยางมืออาชีพ และพัฒนาองคกร

ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู  (Learning Organization)  ตลอดจนเสริมสรางจิตสํานึกในการทํางานรวมกับ

เกษตรกร จึงจัดใหมีโครงการพฒันานักสงเสริมการเกษตรมอือาชีพ จนถึงปจจบุันนี ้

 

คุณสมบัติเฉพาะที่สําคัญสําหรับนักสงเสริมการเกษตร มีดังน้ี  

       1. มีความสามารถในการติดตอสือ่สาร  

       2. มีความคิดริเริ่มและเชื่อมั่นในตนเอง  

       3. มีความกระตือรือรนในการทํางานและทําดวยความจริงใจ  

       4. มีความรับผิดชอบและกระทําตนใหเปนทีเ่ชื่อถือศรทัธา 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑ ผูอํานวยการกลุมพฒันาบคุลากร  กลุมพฒันาบุคลากร  สํานักงานสงเสริมและพฒันาการเกษตรที ่๕ จงัหวดัสงขลา 

 



๒ 

 

       5. รูจักถอมตนและมีทัศนคติที่ดีตอบุคคลอื่น 

       6. มีความเขาใจและเห็นอกเห็นใจคนอื่น 

           7. มีความอดทนและพยายาม  

           8. ไมถือสันโดษและเต็มใจใหความชวยเหลอืบุคคลอื่น  

           9. มีความเสียสละ  

           10. ปรับปรงุตนเองใหทันเหตุการณอยูเสมอ  

         สมาคมนักสงเสริมการเกษตรแหงประเทศไทย (2539)  ไดสรุปคุณลักษณะของนักสงเสริม

การเกษตรทีส่ังคมไทยตองการ ตองมีความพรอม 3 ดาน  

         1. ความพรอมดานจิตใจและวิญญาณในการทํางาน ประกอบดวย มีวิสัยทัศนกวางไกล  

มีอุดมการณในการทํางาน  มีทัศนคติที่ดีตองาน และมีคุณธรรมจริยธรรม  

         2. ศักยภาพและความรูความสามารถ ประกอบดวย ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ พฒันาตนเองใหใฝรู 

รับผิดชอบตองาน มมีนุษยสัมพันธดี มีความคิดเปนระบบ ยอมรบัความคิดเห็นของผูอื่น รูจักวิเคราะหสังเคราะห 

และเรียนรูจากชาวบาน  

         3.  ทักษะในการปฏิบัตงิาน ประกอบดวย เปนนักประสานงาน นักบริหาร มีความรูในการถายทอด

ความรูและใหคําปรึกษา มีความรูเรือ่งการประชาสัมพันธ และการทํางานอยางมสีวนรวมกบัเกษตรกร  

การพัฒนามุงเนน... 
                    ๑. ใหนักสงเสรมิการเกษตรในระดับพื้นที่  เปนมืออาชีพดานการสงเสริมการเกษตร  โดยการปรับ
ระบบความคิดและทัศนคติในการทํางานสงเสริมการเกษตร  ภายใตการผสมผสานระหวางการเรียนรูในหองเรียน
และนอกหองเรียน   
                    ๒. การเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริง   เพือ่ใหเกิดความรูแจง เห็นจริง มีความเชี่ยวชาญในงาน
สงเสริมการเกษตร สามารถนําความรู ทักษะทีม่ีไปใชในการพัฒนางานสงเสริมการเกษตรที่ตนเองรับผิดชอบได
อยางมีประสิทธิภาพ 

รูปแบบการเรียนรู… 
       ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง  สงเสริมใหผูเรียนเรียนรู  ดวยสมอง ดวยกาย และดวยใจ สามารถ 

สรางองคความรูผานกระบวนการคิดดวยตนเอง  มีสวนรวมในการออกแบบการเรียนรู  วางแผน  และ 

จัดกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง 

       เรียนรูแบบผสมผสาน   มีรปูแบบการเรียนรูและกิจกรรรมทีห่ลากหลายไมวาจะเปนการเรียนรู 

ที่เกิดขึ้นในหองเรียน (การสัมมนา เขม)  ผสมผสานกบัการเรียนรูนอกหองเรียน  (ศึกษาดูงาน) หรอืการใชแหลง

เรียนรูที่มีอยูหลากหลาย  รวมถึงการเรียนรูผานเทคโนโลยสีารสนเทศ  (ICT e-learning)  ดวยเปาหมายอยูที ่

การใหผูเรียนบรรลุเปาหมายตามที่ตนเองไดกําหนดไวเปนสาํคัญ 

 

๓ 



 

      เรียนรูจากการปฏิบัติงานจริงในพื้นท่ี  การเรียนรูตามแผนพัฒนางาน (On the job Training) 

เพื่อใหเกิดความรูแจง  เห็นจรงิ  สรางความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ  โดยใชระบบพี่เลี้ยง (Coaching)  

หรือพีส่อนนอง และการเรียนรูรวมกันเปนกลุม เปนเครือขาย  ซึ่งผูเรียนแตละคนตองมีแผนการเรียนรูควบคู 

กับการพัฒนางานหรือโครงการที่ไดรบัมอบหมายจากหนวยงานของแตละคน 

                ถอดบทเรียนจากการเรียนรู  โดยการเขียนบนัทึกและการรายงานผลการปฏิบัตงิาน บันทึกความรู 

ที่ไดจากการเรียนรูในทกุรปูแบบ  บันทกึในสิง่ที่ไดทําอยางตอเนื่อง  ทั้งที่เปนวิธีการ (กระบวนการ)  วิชาการ 

ประสบการณ  และผลการปฏิบัตงิานที่เกิดข้ึน   

ผลลพัธของการพฒันานกัสงเสริมการเกษตรมืออาชีพทีผ่านมา 

                จากการดําเนินงานโครงการพัฒนานักสงเสริมการเกษตรมืออาชีพ ๓ ปที่ผาน ทําใหทราบวา

กระบวนการและรปูแบบการพฒันานักสงเสริมการเกษตรทีผ่านมา สามารถนําไปใชในการพฒันาบุคลากร 

ใหเปนนกัสงเสรมิการเกษตรมืออาชีพ (Smart Extension Officer) ได  จากขอมลูการสัมภาษณ ผูเขารวม

โครงการฯ ป ๒๕๕๘  จํานวน ๒ ทาน ซึ่งไดใหสัมภาษณไวกับหนังสือพมิพไทยโพสต  ฉบับวันจันทรที่ 11 

พฤษภาคม 2558  มีดังนี้ 

                 นายอาซราน  เตะสอ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  กลุมสงเสริมและพฒันาเกษตรกร 

สํานักงานเกษตรจังหวัดยะลา กลาววา “การเขารวมโครงการนี้ ทําใหไดรบัประโยชนมาก ชวยทําใหเราทํางาน 

ในพื้นที่ไดอยางเต็มกําลงัความสามารถ  โดยเฉพาะนํามาปรบัใชกับการทํางานสงเสริมการเกษตรในพื้นทีจ่ังหวัด

ชายแดนภาคใต ภายใตสถานการณความไมสงบในพื้นที่ แตเราก็ยงัมีรปูแบบการปฏิบัตหินาที่ไดอยางมอือาชีพ” 

                 นางกมนิยา ทะนันชัย  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  สํานักงานเกษตรอําเภอกันตัง 

จังหวัดตรัง กลาววา “ผูจัดไดใหเราปรับทัศนคติใหเราคิดบวกกับตัวเอง เพื่อนรวมงาน หัวหนางาน และหนวยงาน 

ทําใหเรามีความสุขและสนกุในการทํางานมากขึ้น มีความมุงมั่นและมเีปาหมายที่แนชัดในการทํางาน พรอมทัง้รูจัก

การทํางานอยางเปนระบบ ใหสําเรจ็ตามเปาหมายที่ตั้งไว” 

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