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ภายใต้โครงการส่งเสรมิพัฒนาเกษตรกรและ 
สถาบันเกษตรกรด้านปศุสัตว ์

 
 ความเป็นมา 
 สภาพเศรษฐกิจในประเทศที่กำลังพัฒนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกกลุ่ม
อาเซียนยังคงขึ ้นอยู ่กับการเกษตรกรรม ประชากรประมาณร้อยละ ๘๐ ประกอบอาชีพการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร ดังนั้น หากต้องการยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความอยู่ดีกินดีของประชากร 
ก้าวที่สำคัญก้าวแรกก็คือ ต้องพัฒนาความก้าวหน้าทางด้านการเกษตร ในอดีตประเทศญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุน
การศึกษาวิจ ัยเพื ่อพัฒนาดังกล่าวโดยหลายหน่วยงาน เช ่น The Japan International Cooperation  
Agency (JICA) สนับสนุนโครงการศึกษาวิจัยสำหรับเจ้าหน้าที ่ของรัฐ The Association for Overseas  
Technical Scholarship (AOTS) สนับสนุนโครงการสำหรับประชากรที่เกี ่ยวกับอุตสาหกรรมและกิจการ
พาณิชย์ กระทรวงศึกษาธิการของประเทศญี่ปุ ่นให้ทุนการศึกษานักเรียนต่างชาติ โครงการเหล่านี้ให้การ
สนับสนุนเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือนักศึกษา ซึ่งนับว่าเป็นบุคคลที่มีโอกาสในสังคมอยู่แล้ว แต่ไม่เคยมีการ
สนับสนุนตัวเกษตรกร ซึ่งเป็นประชากรส่วนสำคัญส่วนใหญ่ของประเทศให้ได้รับการพัฒนาตนเอง ในปี พ.ศ.๒๕๒๕ 
นักหนังสือพิมพ์ชาวไทยผู้หนึ่งได้เขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์ ASAHI SHIMBUN ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์รายวัน
ในประเทศญี่ปุ่น ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงว่าประชากรส่วนใหญ่ในประเทศที่กำลังพัฒนาเป็นเกษตรกร น่าจะต้องมุ่ง
ให้การสนับสนุนแก่ประชากรในสังคมส่วนนี้ และได้เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เห็นถึงความจำเป็นต่อ
การพัฒนาเยาวชนเกษตรให้มีประสบการณ์และความรู้ความชำนาญเพื่อการเป็นเกษตรกรที่มีคุณภาพใน
อนาคต จากบทความดังกล่าว ทำให้ Mr. Yoshihide Uchimura ประธานสมาคมความร่วมมือเกษตรกร
นานาชาติ (Association for the International Collaboration of Farmers, Japan หรือ KOKUSAI NOYUKAI) 
ได้ให้ความสนใจต่อข้อเสนอแนะในการพัฒนาเยาวชนเกษตรกร เนื่องจากสมาคมได้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยน
นักฝึกงานด้านการเกษตรกับประเทศในยุโรปและอเมริกา ซึ่งเป็นโครงการที่ประสบผลสำเร็จและเป็นประโยชน์
ที่ดีอย่างยิ่ง จึงคิดว่าหากจะจัดหาแหล่งฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นให้แก่เยาวชนเกษตรจากประเทศในกลุ่มอาเซียน
ก็จะเป็นแนวทางการพัฒนาที่ช่วยแก้ปัญหาได้โดยตรงและเกิดประโยชน์สูงสุด  ไม่ใช่เฉพาะการส่งเสริมให้เกิด
พัฒนาการเกษตรในประเทศนั้น แต่ยังรวมถึงเป็นการสนับสนุนให้เกิดความสัมพันธ์ฉันมิตรและความเข้าใจซึ่ง
กันและกันในระหว่างประเทศท่ีมีส่วนร่วมในโครงการด้วย 
 ดังนั้น สมาคมความร่วมมือเกษตรกรนานาชาติ จึงได้ร่วมกับสมาคมความร่วมมือนานาชาติด้านเกษตร
และป่าไม้ ขอรับการสนับสนุนด้านการเงินจากกระทรวงการคลังและกระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมงของ
ประเทศญี่ปุ่น เพื่อดำเนินโครงการฝึกงานแก่เยาวชนเกษตรจากประเทศไทย และได้รับการพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือในปี พ.ศ.๒๕๒๖ โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่นจึงได้เริ่มต้นขึ้น  
โดยสมาคมความร่วมมือเกษตรกรนานาชาติติดต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทย ให้จัดส่งผู้นำ
เยาวชนเกษตร จำนวน ๑๐ คน ไปฝึกงานในฟาร์มเกษตรกรญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา ๘ เดือน ในปี พ.ศ.๒๕๒๗ 
ได้ขยายไปสู ่ประเทศอาเซียนอื ่นๆ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปิ นส์ ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๑              
สภาแลกเปลี่ยนทางการเกษตรประเทศญี่ปุ่น (The Japan Agricultural Exchange Council หรือ JAEC)      
จึงได้ก่อตั ้งขึ ้น และเป็นหน่วยงานที่เข้ามารับผิดชอบดำเนินโครงการสืบต่อจาก AICAF และ KOKUSAI 
NOYUKAI  ต่อมาภายหลังได้มีการเปลี่ยนชื่อโครงการใหม่ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นเป็นโครงการฝึกงานผู้นำ
เยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น (The ASEAN Young Farm Leaders Training Program in Japan) และ
โครงการนี้ได้มีการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ และมีเยาวชนเกษตรได้เข้าร่วมโครงการและได้ไปฝึกงานใน
ประเทศญี่ปุ่นแล้วจำนวนทั้งสิ้น ๕๖๓ คน (ข้อมูลปี ๒๕๕๘)    

 
 

   / การดำเนิน...     



๒ 
 

 การดำเนินโครงการ     
 ในส่วนของประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้ สำนักการเกษตรต่างประเทศ    
เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ 
และให้การดูแลและสนับสนุนเยาวชนเกษตรระหว่างการฝึกงานและภายหลังผ่านการฝึกงานจากประเทศญี่ปุ่น
การติดตามและและประเมินผลโครงการ จัดกิจกรรมและต่อยอดโครงการเพ่ือส่งเสริมบทบาทของผู้นำเยาวชน
ที่ผ่านการฝึกงานจากประเทศญี่ปุ่นในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น โดยการนำความรู้และประสบการณ์ด้านเกษตรที่ได้รับมาถ่ายทอดสู่ชุมชนตามความเหมาะสม ในปี  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มีการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยใน
ประเทศญี่ปุ่น โดยมีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ และผู้แทน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน  
จังหวัดกาญจนบุรี เป็นกรรมการและมีผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ เป็นกรรมการและเลขานกุาร  
เพ่ือทำหน้าที่ในการคดัเลือกเยาวชนเกษตรเข้าร่วมโครงการ และมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร โดยศูนย์
ส่งเสริมเยาวชนเกษตร อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จัดการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชน
เกษตรก่อนการเดินทางไปฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น อาทิ ความรู้พื้นฐานด้านการเกษตร ภาษา และวัฒนธรรม
ญี่ปุ่น และอ่ืนๆ ก่อนเดินทางไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น 

 วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อให้ผู้นำเยาวชนเกษตรได้มีโอกาสฝึกงานในฟาร์มเกษตรกรญี่ปุ่น 
 ๒. เพื ่อให้ผู ้นำเยาวชนเกษตรได้ศึกษาการใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ การบริหารจัดการ         
และระบบการรวมตัวเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพของกลุ่มเกษตรกรญี่ปุ่น 
 ๓. เพื่อให้ผู ้นำเยาวชนเกษตรนำประสบการณ์ต่างๆ และความรู้ความเชี่ยวชาญที่ได้รับ ตลอดจน
แนวความคิด ในการดำเนินชีวิตจากประเทศญี่ปุ่นมาประยุกต์ใช้ ปรับปรุง และพัฒนาในการประกอบอาชีพ
ด้านการเกษตรของตนเองในประเทศไทย 
 ๔. เพื่อให้ผู ้นำผู้นำเยาวชนเกษตรมีทัศนคติที่ดีรวมทั้งแนวความคิดในการทำงานด้านการปศุสัตว์  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความแข็งแกร่งอดทนต่อการทำงาน และตรงต่อเวลา 
 ๕. เพื่อให้ผู้นำเยาวชนเกษตรได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์แปลกใหม่ เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้
กว้างขึ้น ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเกษตรกรของ
ทั้งสองประเทศด้วย 

  การคัดเลือกผู้นำเยาวชนเกษตร 
 โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น เป็นโครงการระหว่างประเทศ ซึ่งดำเนินการ
เป็นประจำทุกปี และมีกำหนดเวลาการปฏิบัติงานที่แน่นอน ดังนั้น ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ผู้นำ
เยาวชนเกษตร และฝ่ายผู้ปกครอง จำเป็นต้องมีความเข้าใจในรายละเอียดของโครงการแนวทางการดำเนินงาน
และขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างละเอียด เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยเสร็จสิ ้นตามเวลาที่กำหนดไว้ การคัดเลือกผู ้นำเยาวชนเกษตรเข้าร่วมโครงการเป็น
กระบวนการสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้นำเยาวชนเกษตรจะต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศเป็นเวลานาน  
ห่างจากครอบครัวและสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคย มีความแตกต่างกันทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ต้องปฏิบัติตัวตามกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ของครอบครัวญี่ปุ่น ต้องทำงานหนักในฟาร์มและตรงต่อเวลา หากไม่มี
ความพร้อมจะทำให้เกิดปัญหาในระหว่างการฝึกงาน หรือไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับครอบครัวญี่ปุ่นได้ ดังนั้น  
 

/ผู้นำเยาวชน... 
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ผู้นำเยาวชนเกษตรที่จะเข้าร่วมโครงการ จึงต้องมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ     
ที่อาจจะเกิดขึ้นและสามารถใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นได้ตลอดโครงการ จึงกำหนดหลักเกณฑ์และข้อพิจารณาในการ
คัดเลือกผู้นำเยาวชนเกษตรเข้าร่วมโครงการ ซึ่งผู้นำเยาวชนเกษตรจะต้องมีคุณสมบัติครบทุกข้อตามที่กำหนดไว้ 
ในส่วนของกรมปศุสัตว์ การคัดเลือกประจำปี ๒๕๖๕ ให้สำนักงานปศุสัตว์เขตพิจารณาคัดเลือกผู้นำเยาวชนเกษตร
ด้าน ปศุสัตว์ (โคเนื้อ โคนม สุกร ไก่) หรือเกษตรผสมผสาน อย่างน้อยเขตละ ๒ คน เข้าร่วมโครงการและส่ง
หลักฐานประกอบการสมคัรให้กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ภายในวันที ่๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 คุณสมบัติการคัดเลือกผู้นำเยาวชนเกษตร 
การคัดเลือกผู้นำเยาวชนเกษตรเข้าร่วมโครงการนับว่าเป็นกระบวนการขั้นต้นที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง  

เนื่องจากสามารถส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการในภาพรวมและต่อผลสำเร็จของผู้นำเยาวชน
เกษตรในรายบุคคลทาง JAEC กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และข้อพิจารณาในการ
คัดเลือกผู้นำเยาวชนเกษตรเข้าร่วมโครงการ (ปี พ.ศ. ๒๕๖๕) ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบทุกข้อตามที่
กำหนดไว้ ดังนี้ 

๑. อายุระหว่าง ๒๐ - ๒๗ ปี (ในวันสอบคัดเลือก)  
๒. จบการศึกษาภาคบังคับเป็นอย่างต่ำ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า) 
๓. โสด ไม่มีพันธะทางครอบครัว  
๔. ไม่มีพันธะทางการทหารระหว่างการฝึกอบรมและการฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยต้องนำใบ สด.๙  

มาแสดงเป็นหลักฐาน 
๕. สามารถร่วมโครงการได้ครบตามที่กำหนด ตามระยะเวลาโครงการ 
๖. หากเป็นอาสาปศุสัตว์หรือบุตรของอาสาปศุสัตว์หรือสมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์

หรือบุตรของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
๗. ไม่มีรอยสักตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
๘. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง และมีสุขภาพจิตดี สามารถฝึกงานหนักได้ตลอดเวลาเข้าร่วมโครงการ 
๙. มีบุคลิกภาพดี และมนุษย์สัมพันธ์ดี กล้าแสดงออก ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

 ๑๐. ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นอาชีพหลัก มีประสบการณ์ในการทำงานภาคเกษตรจริงอย่างน้อย ๒ ปี 
นับถึงวันสมัคร และจะต้องกลับมาทำกิจกรรมเกษตร เพ่ือเป็นเกษตรกรผู้นำในท้องถิ่นต่อไป 
 ๑๑. มีความรู้ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อโครงการ มีความขยันอดทนและมีความตั้งใจจริงกับการ
ฝึกงาน พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตนเองให้สอดคล้องกับการฝึกงานและการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่น 

๑๒. ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุทำให้เกิดกระดูกหัก ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคประจำตัวร้ายแรง และตาไม่บอดสี  
(โดยมีใบรับรองแพทย์ประกอบ) 

๑๓. ไม่เคยมีประวัติประกอบอาชญากรรม หรือไม่เคยเป็นผู้ต้องหาคดีอาญา  และไม่อยู่ระหว่างการ
ดำเนินคดีหรือต้องโทษคดีอาญา 

๑๔. บิดา มารดา หรือผู้ปกครองให้การสนับสนุน และยินยอมค้ำประกันการปฏิบัติตามระเบียบของ
โครงการ และมีองค์กรในท้องถิ่นให้การรับรองคุณสมบัติ 

๑๕. เยาวชนเกษตรได้รับการคัดเลือกให้ไปฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น จะต้องจัดทำหนังสือสัญญาและ
หนังสือค้ำประกันของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกงานเยาวชนเกษตรกรไทยในครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น (ตามแบบฟอร์ม) 
โดยมีบิดา มารดา ผู้นำ หรือผู้ปกครองให้การสนับสนุนและยินยอมตามกฎระเบียบของโครงการ และมีผู้ค้ำประกัน
ทำการประกันในวงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ในกรณีท่ีผู้นำเยาวชนเกษตร ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบตามเงื่อนไขและต้อง
เดินทางกลับประเทศไทยก่อนกำหนดจะต้องรับผิดชอบค่าเครื่องบินในการเดินทางกลับเองและจะต้องชดใช้
ค่าใช้จ่ายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวงเงินค้ำประกัน ๕๐,๐๐๐ บาท   

 

 
 การประชา... 
 



๔ 

 

 การประชาสัมพันธ์ 
 เยาวชนผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตร
ไทยในประเทศญี่ปุ่นได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์เขต ๑ – ๙ และกองส่งเสริม
และพัฒนาการปศุสัตว์   

 หลักฐานประกอบการสมัคร ใบสมัครพร้อมแนบเอกสารประกอบ ดังนี้ 
๑. สำเนาทะเบียนบ้านของตนเองและบิดามารดา       จำนวน ๑ ฉบับ 
๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง    จำนวน ๑ ฉบับ 
๓. รูปถ่ายปัจจุบันไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๒ นิ้ว          จำนวน ๒ รูป   
๔. สำเนาวุฒิการศึกษา                                      จำนวน ๑ ฉบับ    
๕. สำเนาทางการทหาร (สด.๙, สด.๔๓)                  จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)    
๖. ใบรับรองแพทย์                                           จำนวน ๑ ฉบับ 
๗. สำเนาบัตรประจำตัวอาสาปศุสัตว์พร้อมใบรับรองจากผู้นำหรือองค์การส่วนท้องถิ่น หรือสำเนามติ

ที่ประชุมกลุ่มเกษตรกรในการส่งผู้สมัครเป็นตัวแทนกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑ ฉบับ  
 ๘. ภาพถ่ายกิจกรรมทางด้านปศุสัตว์ของผู้สมัคร 
 ๙. แนวความคิดและแผนในการนำความรู้จากการฝึกงานไปใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตร 

 หมายเหตุ : เอกสารรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ 
 ทั้งนี้ เยาวชนเกษตรที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนของหน่วยงานจะต้องเข้ารับการสอบคัดเลือกจาก
คณะกรรมการกลางหรือคณะกรรมการบริหารโครงการฝึกงานผู ้น ำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี ่ปุ่น  
ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักการเกษตรต่างประเทศ กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริม
สหกรณ์ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และชมรมผู้
ผ่านการฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น อีกครั้งหนึ่ง และเมื่อผ่านการคัดเลือกแล้ว เยาวชนเกษตรที่ผ่านการคัดเลือก
จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมพื้นฐานด้านการเกษตรและภาษาญี่ปุ่น และสอบประเมินผลหลังจากจบหลักสูตร  
โดยผู้ที่มีผลการประเมินผ่านตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกลางกำหนด จะเป็นผู้มีสิทธิ์ได้เดินทางไปฝึกงานใน
ประเทศญีปุ่่น   

 การอบรมพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น 
 ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน ๑๙๖ หมู่ ๒ ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  ๗๑๑๑๐ 
กรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับมอบหมายภารกิจในการจัดการฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมแก่ผู้นำเยาวชนเกษตร
ไทยก่อนการเดินทางไปฝึกงาน ตามโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ ่นที่ดำเนินการโดย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ถึงปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๔) รวมระยะเวลา ๓๖ ปี   

 การฝึกอบรม 
 การฝึกอบรมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วยเนื้อหาที่สำคัญ คือ 
 ๑) ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ในระยะเริ่มแรก (พ.ศ. ๒๕๒๖ - พ.ศ. ๒๕๒๗) การฝึกอบรมด้านภาษาใช้เวลาฝึก 
อบรมเพียง ๑๐ วัน โดยผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่น ซึ่งเป็นระยะที่สั้นมาก และไม่มีตำราที่เป็นมาตรฐาน ผู้เข้ารับการ
อบรมต้องใช้วิธีท่องจำคำศัพท์โดยใช้คำอ่านเป็นภาษาไทย ซึ่งก่อให้เกิดปัญหามากมาย ผู้เรียนไม่สามารถพัฒนา
ความรู้ด้วยตนเองได้ และเวลาไปฝึกงานก็มีข้อผิดพลาดหรือจุดอ่อนซึ่ งเป้นผลสืบเนื่องจากจุดด้อยด้านภาษา 
คือ วินัยและความขยันอดทน ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ จึงได้พัฒนาปรับปรุงโดยใช้ตำราเรียนมาตรฐานที่นำมา
จากประเทศญี่ปุ ่นที่จัดสอนสำหรับนักฝึกงานต่างประเทศ คือ “Nihongo no Kiso”  สอนให้ผู ้เข้ารับการ 
                                                                                                                         

/อบรม... 



๕ 
 

อบรมสามารถพูด อ่าน และเขียนภาษา “Hiragana” และ “Katakana” ในกรณีนี้นักฝึกงานสามารถนำไป
พัฒนาการเรียนของตนเองได้โดยต่อเนื่องในประเทศญี่ปุ่น และได้ขอความช่วยเหลือจากศิษย์เก่าผู้ผ่านการ
ฝึกงานจากประเทศญี ่ป ุ ่นเป็นผู ้สอนและครูฝ ึกอาสาสมัครญี ่ป ุ ่น The Japan Oversea Cooperation 
Volunteer (JOCV) ครูผู้สอนจากสถาบันการศึกษา ครูผู้สอนจากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น ฯลฯ 
ตำราและวัสดุอุปกรณ์ได้รับการสนับสนุนจาก JAEC และ The Japan Foundation 

 ๒) ด้านการดำเนินชีวิตฝึกงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักฝึกงานสามารถปรับตัวและดำรงชีวิตใน
ประเทศญี่ปุ ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเน้นหนักด้านการฝึกปฏิบัติงานเกษตรอย่างเป็นระบบ ฝึกใช้
เครื่องจักรกลการเกษตร ฝึกระเบียบวินัย เรียนรู้วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนิน
ชีว ิตในสังคมชุมชนเกษตรของญี ่ปุ ่นการฝึกและพัฒนาสุขภาพร่างกาย ความสามัคคีและการรวมกลุ่ม            
ซึ่งประกอบด้วยวิชาการและกิจกรรม คือ วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น วัฒนธรรมไทย  
วิชาการสหกรณ์ วิชาการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรอย่างปลอดภัย การฝึกปฏิบั ติ งานเกษตรประจำวัน      
การทดลองฝึกงานเกษตรในฟาร์มของเกษตรกร การออกกำลังกายการพัฒนาที่อยู่อาศัยและสถานที่ฝึกอบรม  
การทัศนศึกษา การฝึกระเบียบประจำวันและการตรงต่อเวลา ฯลฯ  

 ๓) กิจกรรมตามหลักสูตรการฝึกอบรม ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียน การฝึกปฏิบัติและการศึกษา      
ดูงาน ดังนี้ 
 ภาคทฤษฎ ีกิจกรรมภาคบรรยาย จำนวน ๔๔๗ ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อ ๗ วิชา คือ 
 ๑. โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรในประเทศญี่ปุ่น ๓ ชั่วโมง 
 ๒. แนวทางปฏิบัติในการฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ๓ ชั่วโมง 
 ๓. ภาษาญี่ปุ่น ๗๐ วันๆ ละ ๖ ชั่วโมง รวม ๔๒๐ ชั่วโมง 
 ๔. วัฒนธรรมญี่ปุ่น ๖ ชั่วโมง 
 ๕. ประสบการณ์การฝึกงานในฟาร์มเกษตรกรญี่ปุ่น ๓ ชั่วโมง 
 ๖. อุดมการณ์ หลักการและแนวทางของสหกรณ์การเกษตร ๓ ชั่วโมง 
 ๗. การเตรียมตัวในการเดินทางไปฝึกงานในต่างประเทศ ๓ ชั่วโมง 

 ภาคปฏิบัติ กิจกรรมภาคปฏิบัติ จำนวน ๒๗๕.๕ ชั่วโมง ประกอบด้วย 
 ๑. การฝึกปฏิบัติงานในฟาร์มเกษตรกรผู้สำเร็จการฝึกงานจากประเทศญี่ปุ่น ๑๐ วัน จำนวน ๘๐ ชั่วโมง 
 ๒. การฝึกปฏิบัติงานในศูนย์ ๗๕ วันๆ ละ ๑.๕ ชั่วโมง รวม ๑๑๒.๕ ชั่วโมง 
           ๓. การฝึกพัฒนาสุขภาพร่างกาย ๗๕ วันๆ ละ ๑ ชั่วโมง รวม ๗๕ ชั่วโมง 
 ๔. การทัศนศึกษาฟาร์มเกษตรกรผู้ประสบความสำเร็จ ๑ วัน รวม ๘ ชั่วโมง 

 ระยะเวลาโครงการ 
  ๑. การฝึกอบรมพ้ืนฐานโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ดำเนินการฝึกอบรม 
๒ ระยะ รวมประมาณ ๙๐ วัน คือ 
  ระยะที่ ๑ เริ่มประมาณเดือนมกราคม ๒๕๖๕ 
  ระยะที่ ๒ เริ่มประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม ๒๕๖๕ 
            ๒. การฝึกงานในครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น ณ ประเทศญี่ปุ่น รวมเวลา ๑๑ เดือน  (เมษายน ๒๕๖๕ 
– มีนาคม ๒๕๖๖) 

 การอบรมขั้นพื้นฐานก่อนเข้าฝึกงานในฟาร์มเกษตรกรญี่ปุ่น  
 เมื่อเยาวชนเกษตรเดินทางไปถึงประเทศญี่ปุ่น จะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน 
 

 

 
/ร่วมกับ... 
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ร่วมกับเยาวชนเกษตรจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ และเข้ารับการอบรม ภาษาตลอดจน
ความรู้อื ่น ๆ เพิ่มเติม ณ ศูนย์ฝึกอบรมการเกษตร เมืองอิบารากิ จากนั้นจึงแยกย้ายกันไปฝึกงานในฟาร์ม
เกษตรกรญี่ปุ่นในจังหวัดต่างๆ ตามสาขาอาชีพที่ตนสนใจ เช่น พืชผักและเพาะชำกล้าไม้ ไม้ตัดดอก ข้าวและพืช 
ไม้กระถาง แอปเปิล ด้านปศุสัตว์ เลี้ยงสุกร โคนม โคเนื้อ เป็นต้น เยาวชนเกษตรจะต้องพักอาศัยกิน อยู่กับ
ครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่นเสมือนสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว ปฏิบัติงานในฟาร์มตามที่ครอบครัวมอบหมายเพ่ือ
เรียนรู้เทคนิคการผลิตการจัดการฟาร์ม สหกรณ์การเกษตร และการทำธุรกิจเกษตร ตลอดจนแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม ซึ่งกันและกันเป็นเวลา ๔ เดือน จึงเดินทางไปเข้าร่วมการฝึกอบรมเพ่ือทบทวนความรู้และทักษะอ่ืน ๆ 
เพ่ิมเติม และประเมินผลความก้าวหน้า ณ ศูนย์ฝึกอบรมการเกษตร เมืองอิบารากิ เป็นครั้งที่ ๒ ในเดือนสิงหาคม
ของแต่ละปี แล้วกลับไปฝึกงานในครอบครัวเกษตรกรต่อจากเดิมจนครบกำหนดเวลา 
 ก่อนเดินทางกลับ The Japan Agricultural Exchange Council (JAEC) จะจัดให้มีการสัมมนาเยาวชน
เกษตรที่อาศัยอยู่กับครอบครัวเกษตรกรในพ้ืนที่แต่ละเขต จากนั้นจึงเดินทางมาร่วมงานสัมมนา เพ่ือสรุปผลการ
ฝึกงานและรับประกาศนียบัตรในพิธีปิด ณ เมืองชิบะและโตเกียว แล้วจึงเดินทางกลับประเทศไทย 
 สถานทีด่ำเนินการ  

 ๑. กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์  
  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
  - สอบสัมภาษณ์และทดสอบร่างกาย ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔  
  - ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔  
 ๒. ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน ๑๙๖ หมู่ ๒ ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
๗๑๑๑๐ โทร ๐๓๔ ๕๑๐๖๔๘  
 วิทยากร อาจารย์จากประเทศญี่ปุ่น และอาจารย์ผู้ผ่านการฝึกงานจากประเทศญี่ปุ่น 
 งบประมาณ  

  ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัดที่ส่งเยาวชนเข้ารับการ
คัดเลือก คนละ ประมาณ ๖๒,๐๐๐ บาท 

กำหนดการฝึกอบรมในประเทศญี่ปุ่น 

ช่วงระยะเวลา กิจกรรมฝึกอบรม รายละเอียด 
 

เมษายน ฝึกอบรมพ้ืนฐาน 
(Basic Training) 

ปฐมนิเทศ รายละเอียดโครงการ วิถีชีวิตญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น การ
ใช้เครื่องจักกลการเกษตร 

เมษายน –  
สิงหาคม 

ฝึกปฏิบัติงานในฟาร์ม
เกษตร 
(Practical Training) 

ฝึกปฏิบัติงานจริง เพื่อทักษะด้านเทคนิคการผลิต การจัดการ
ฟาร์ม สหกรณ์การเกษตร ธ ุรกิจเกษตร การแลกเปลี ่ยน
วัฒนธรรม 

สิงหาคม การฝึกอบรมในสถาบัน
วิชาการ 
(Academic Training) 

บรรยาย การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ เศรษฐศาสตร์เกษตร และการ
บริหารจัดการฟาร์ม สหกรณ์การเกษตร การทดลองด้านพืช  
ฯลฯ 

สิงหาคม  - 
กุมภาพันธ์  

ฝึกปฏิบัติงานในฟาร์ม
เกษตรกร 
(Practical Training) 

ฝึกปฏิบัติงานจริง เพื่อทักษะด้านเทคนิคการผลิต การจัดการ
ฟาร์ม สหกรณ์การเกษตร ธ ุรกิจเกษตร การแลกเปลี ่ยน
วัฒนธรรม 

สิงหาคม  -  
กุมภาพันธ์ 

สัมมนารายภาค 
(Regional Seminar) 

ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานในสถานีทดลองและฟาร์มชั้นนำ
จัดโดยกลุ่มเกษตรกรเจ้าภาพส่วนจังหวัด ๒ ครั้ง  

กุมภาพันธ์ สัมมนาและปิดอบรม ศึกษดูงานสรุปรายงาน พิธีปิด 
 
 



๗ 
 
  การติดตามนิเทศงาน 
 เมื่อเยาวชนเกษตรเดินทางไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น จะมีการติดตามนิเทศงานเป็นระยะ ๆ ดังนี้ 
 ๑. สำนักเกษตรต่างประเทศ จะทำหน้าที ่ติดต่อส่งข่าวสาร เช่น ส่งจดหมายโต้ตอบ ส่งหนังสือ  
(ภาษาไทย) ให้คำปรึกษา แนะนำและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างการฝึกงานแก่เยาวชนเกษตรระหว่างการ
ฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น 
 ๒. การเยี่ยมเยียนเยาวชนเกษตรระหว่างการฝึกงานของเจ้าหน้าที่สำนักการเกษตรต่างประเทศ        
และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง (ตามแต่จะได้รับการอนุมัติในแต่ละปี) ประกอบด้วย เจ้าหน้าที ่กรมปศุสัตว์         
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ซึ่งจะเดินทางไป
ติดตามความก้าวหน้าของเยาวชนเกษตรในช่วงของการฝึกอบรมความรู้ ณ เมืองอิบารากิ (ประมาณเดือน
สิงหาคม) 
 ๓. การเยี่ยมเยือนเยาวชนเกษตรของเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรประจำกรุงโตเกียว 
 ๔. ภายหลังการเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว ผู้นำเยาวชนเกษตรผู้ผ่านการฝึกงาน จะได้นำความรู้
ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกงานไปปรับใช้ และพัฒนากิจกรรมของตนเอง โดยชมรม ผู้ผ่านการฝึกงานด้าน
การเกษตรในประเทศญี่ปุ่น และศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรของชมรมฯ จะติดตามและประสานงานกับนัก
ฝึกงานในฐานะสมาชิกของชมรมฯ ต่อไป 
 ๕. สำนักการเกษตรต่างประเทศ จะจัดกิจกรรมหรือโครงการต่อยอดเพ่ือพัฒนาและเสริมประสิทธิภาพ
ด้านอาชีพของผู้นำเยาวชนเกษตรที่ผ่านการฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นด้วย 

  เป้าหมาย   
 เยาวชนเกษตรผู้เข้ารับการฝึกอบรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวนทั้งสิ้น ๑๐ - ๑๘ คน     

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. สำนักการเกษตรต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 ๒. กรมส่งเสริมการเกษตร 
 ๓. กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 ๔. กรมปศุสัตว ์
 ๕. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
 ๖. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 
 ๗. กรมชลประทาน     
 ๘. ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นคณะกรรมการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมในแต่ละรอบ เพ่ือคัดเลือกเยาวชนเกษตรเข้ารับการฝึกอบรมระยะที่ ๑ และระยะท่ี ๒ ตามลำดับ 

 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
 ทดสอบความพร้อมของร่างกาย (ต้องผ่านทุกข้อ) 
 ๑. การทดสอบตาบอดสี 
 ๒. การตรวจร่างกายแบบละเอียด ตรวจหารอยสัก รอยแผลเป็น และร่องรอยของโรคจากแผลการ
ผ่าตัด อุบัติเหตุทำให้เกิดกระดูกหัก ฯลฯ ที่ส่งผลต่อความสมบูรณ์ของร่างกาย 
 ๓. ทดสอบสมถรรถนะของร่างกาย ด้วยการออกกำลังกาย เพื่อทดสอบความเข้มแข็ง อดทน และ
ความตั้งใจ (๒๐ คะแนน) 

  

/สอบสัมภาษณ์... 
 



๘ 
 

สอบสัมภาษณ์ (๘๐ คะแนน) 
 ๑. บุคลิกภาพ (๒๐ คะแนน) 
 ๒. ปฏิภาณไหวพริบ (๒๐ คะแนน) 
 ๓. ความเข้าใจโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรกรไทยในครอบครัวญี่ปุ่น (๒๐ คะแนน) 
 ๔. ประสบการณ์ในการทำงานด้านการเกษตร (๒๐ คะแนน) 
 การแต่งกาย (ฝึกปฏิบัติ) 
 แต่งกายชุดกีฬา (เสื้อยืด กางเกงวอมร์ขายาว ไม่รัดรูป รองเท้าผ้าใบ) 

 เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพ่ือเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรกรไทยในครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น 
 รอบที่ ๑ จะต้องผ่านการทดสอบความพร้อมของร่างกายทั้งหมด และต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์แต่ละ
องค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
 รอบที่ ๒ ผู้นำเยาวชนเกษตรกรไทย เข้ารับการฝึกอบรมทางด้านภาษาและฝึกปฏิบัติงานด้านการเกษตร
เป็นระยะเวลา ๑ เดือน ณ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
 รอบที่ ๓ คณะกรรมการพิจารณาจากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ ๒ เพ่ือให้เยาวชนเกษตรกรไทยไปฝึกงาน
ในครอบครัวญี่ปุ่น ระยะ ๑๑ เดือน 

 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก 
 ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์จะประกาศรายชื่อเยาวชนเกษตรเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทย
ในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
 ๑. สอบสัมภาษณ์และทดสอบร่างกาย ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ กองส่งแสริมและพัฒนการปศุสัตว์ 
ตึกชัยอัศวรักษ์ ชั้น ๕ กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร 
 ๑. ประกาศผลสอบคัดเลือก รอบที่ ๑ ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
ตึกชัยอัศวรักษ์ ชั้น ๕ กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร  
 ๒. ประกาศลงเว็ปไซต์กรมปศุสัตว์ โครงการ JAEC และประกาศลงเว็ปไซต์กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
ที่ http://extension.dld.go.th กำหนดวันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 ๓. ติดต่อสอบถามโทรศัพท์สอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๖๕๓-๔๔๔๔ ต่อ ๓๓๖๕ หรือติดต่อ นายวิสูตร เนื้อนวล 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ โทร ๐๘๗ - ๐๙๙๘๙๗๒ 

  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. เพ่ือให้ผู้นำเยาวชนเกษตรได้มีโอกาสฝึกงานในฟาร์มเกษตรกรญี่ปุ่น 
 ๒. เพื่อให้ผู้นำเยาวชนเกษตรได้ศึกษาการใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ การบริหารจัดการ และระบบ
การรวมตัวเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพของกลุ่มเกษตรกรญี่ปุ่น 
 ๓. เพื ่อให้ผู้นำเยาวชนเกษตรนำประสบการณ์ต่างๆ และความรู ้ความเชี ่ยวชาญที่ได้รับ ตลอดจน
แนวความคิด ในการดำเนินชีวิตจากประเทศญี่ปุ่นมาประยุกต์ใช้ ปรับปรุง และพัฒนาในการประกอบอาชีพด้าน
การเกษตรของตนเองในประเทศไทย 
 ๔. เพื ่อให้ผู ้นำผู้นำเยาวชนเกษตรมีทัศนคติที ่ดีรวมทั ้งแนวความคิดในการทำงานด้านการปศุสัตว์  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความแข็งแกร่งอดทนต่อการทำงาน และตรงต่อเวลา 
 ๕. เพ่ือให้ผู้นำเยาวชนเกษตรได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์แปลกใหม่ เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น 
ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเกษตรกรของทั้งสอง
ประเทศด้วย 

 

 

http://extension.dld.go.th/


 
 
 

 
 
 

ใบสมัครผู้เข้าร่วม 
โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี  ๒๕๖๕ 

 

 
๑. ชื่อ      นาย      นาง      นางสาว ............................................. สกุล ........................................................ 

๒. วัน เดือน ปีเกิด ..................................... อาย ุ............. ปี สถานภาพปัจจุบัน (โสด/สมรส) ......................... 

๓. เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ............................................... เชื้อชาติ ...................... สัญชาติ .................. 

๔. ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ เลขที่ ........ หมู่ที ่....... หมู่บ้าน .......................... ถนน .............................. 

๕. ตำบล ............................................ อำเภอ .............................................. จังหวัด ........................................ 

๖. รหัสไปรษณีย์ .............................. โทรศัพท์ .................................. E-mail …………………………..……………..  

๗. Facebook ……….…………………… รับทราบข้อมูลการสมัครจากแหล่งใด .....................................................  

๘. ท่านมีรอยสักหรือไม่   ไม่มี  มี 

๙. ท่านตาบอดสีหรือไม ่   ไม่ใช่  ใช่ 

๑๐. ท่านเคยได้รับการผ่าตัดหรือไม่ ไม่เคย  เคย (โปรดระบุ) ..................................................  

๑๑. ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่  ไม่มี  มี (โปรดระบุ) ...................................................... 

๑๒. สาขาที่สนใจไปฝึกงาน (สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

 สุกร  ไก่ไข่  โคนม  โคเนื้อ 
 ข้าว  ผัก  ไม้กระถาง การชำกล้าไม้ 
 ไม้ผล  ไม้ตัดดอก 

๑๓. ภาษาต่างประเทศที่สามารถพูด อ่าน เขียนได้ 
 ภาษาอังกฤษ  มาก  ปานกลาง  น้อย 
 ภาษาญี่ปุ่น  มาก  ปานกลาง  น้อย 
 ภาษาอื่นๆระบุ ............................................................. 

๑๔. จบการศึกษาสูงสุดระดับ ...................... จากสถาบันศึกษา ...................................... เมื่อ พ.ศ. ...............  

๑๕. อาชีพปัจจุบัน ..............................................................................................................................................    

๑๖. ประสบการณ์ทำงาน ด้านปศุสัตว์หรือด้านเกษตร (โปรดระบุให้ละเอียด) ................................................ 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................  

 
 
 

รูปถ่าย 
ขนาด ๒ นิ้ว 

ไม่เกิน 
๖ เดือน 

/๑๗. พื้นที่... 

  



 ๒  
 

๑๗. พื้นที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ของตนเอง จำนวน ................. ไร่ เช่า จำนวน ................................  

๑๘. ไร่ความใฝ่ฝันในการประกอบอาชีพ ............................................................................................................   

๑๙. ความคาดหวังในการเข้าร่วมโครงการนี้ ……………………..…………………………………………………………………. 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 

๒๐. ประสบการณ์ด้านการทำงาน (ในประเทศและต่างประเทศ) 

ลำดับท่ี สถานที ่ ตำแหน่ง ระยะเวลา 
๑. .............................. ......................................... ........................................ ........................................ 
๒. .............................. ......................................... ......................................... ......................................... 
๓. .............................. ......................................... ......................................... ......................................... 

: ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลตรงกับความเป็นจริงทุกประการ และข้าพเจ้าได้ศึกษาทำความเข้าใจโครงการ
ฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น และขอสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยยินยอมปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ โดยเคร่งครัด        
 
 
       ลงชื่อ ............................................. ผู้สมัคร  
                ( ..................................... ) 
                                       วันที่ ....... เดือน ................ พ.ศ. ............ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 หมายเหตุ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ นายวิสูตร เนื้อนวล กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี        
กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๓๓๖๕ หรือ ๐๘๗-๐๙๙๘๙๗๒ 
 
 
 
 
 



แนวคดิและแผนในการนำความรู้จากการฝึกงาน ณ ประเทศญ่ีปุ่น ไปประยุกต์ใช้ในกอาชีพการเกษตร 

ชื่อ - นามสกุล ............................................................... 

จังหวัด ................................................. 

 
แนวคิด/ประเด็นที่สนใจ 

แผนในการนำความรู้จากการฝึกงานไปประยุกต์ใช้ 
วิธีการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการแต่ละขั้นตอน ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. เรื่องท่ีสนใจ ........................................... 
……………………………………………………………. 
.................................................................... 
................................................................... 
๒. เหตุผลท่ีเลือกเรื่องนี้มาประยุกต์ใช้ …….. 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
และจะใช้กับสัตว์หรือพืชใด ........................ 
..................................................................... 
..................................................................... 
..................................................................... 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
 

   

 


