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รหัสวิชา 17090005 ชื่อวิชา การจัดการความรูดานเกษตรอินทรีย(การทําน้ําสกัดชีวภาพและการทําปุยหมัก)
เวลาเรียนรู 12 ชั่วโมง
ชื่อสาขาวิชา เกษตรกรรม
จุดประสงค
1. เพื่อใหผูเขารับการอบรม มีองคความรูเ รื่องเกษตรอินทรีย
2. เพื่อใหผูเขารับการอบรม รูจักความหมายของน้ําสกัดชีวภาพและความหมายของปุยหมัก
3. เพื่อใหผูเขารับการอบรม สามารถผลิตน้ําสกัดชีวภาพและปุยหมักได
4. เพื่อใหผูเขารับการอบรม สามารถนําน้ําสกัดชีวภาพและปุยหมักไปใชประโยชนภายในครัวเรือน
หรือชุมชนได
5. เพื่อใหผูเขารับการอบรม มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน
คําอธิบายรายวิชา
ความสํ า คั ญ ของเกษตรอิ น ทรี ย ที่ มี ผ ลต อ สภาพแวดล อ ม โดยเฉพาะในเรื่ อ งของอาหารเป น ที่
แพร ห ลายในป จ จุ บั น และแนวโน ม จะเป น ที่ ต องการและจํ าเป น ในชี วิ ตประจํ าวั น มากขึ้ น จึ งจํ าเป น ต องเรี ย นรู
ความหมายของเกษตรอินทรีย การทําใหดินมีความสมบูรณ พืชเจริญเติบโตแข็งแรง มีภูมิตานทาน ตองทําเกษตร
อินทรีย เบื้องตนจําเปนตองเรียนรูวิธีการทําปุยอินทรีย/ปุยหมัก/ปุยน้ํา/ปุยหญา/ปุยมูลสัตว น้ําสกัดชีวภาพจากเศษ
วัสดุที่เหลือใชในครัวเรือน และการนําไปใชใหเกิดประโยชน
ความรูพื้นฐานของผูเรียน
สามารถสื่อสารได
สมรรถนะผูจบการฝกอบรมที่พึงประสงค
1. รูความหมายของเกษตรอินทรีย
2. ผลิตปุยอินทรีย และน้ําสกัดชีวภาพได
3. นําปุยและน้ําสกัดที่ผลิตเอง ไปใชเพื่อประโยชนตอครอบครัวและชุมชน
ผูเขารับการฝกอบรมจบแลวสามารถประกอบอาชีพ/ปฏิบัติงาน
1. ประกอบอาชีพทางดานเกษตร
2. ถายทอดความรูได

แผนการจัดการเรียนรู
รหัสวิชา 17090005 ชื่อวิชา การจัดการความรูดานเกษตรอินทรีย(การทําน้ําสกัดชีวภาพและการทําปุยหมัก) ชื่อสาขาวิชา เกษตรกรรม จํานวน 12 ชั่วโมง
หนวยการเรียนรูที่ 1 ความหมายของเกษตรอินทรีย
ผลลัพธการเรียนรู
1. ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ แนวคิดและหลักการของ
การทําเกษตรอินทรีย

หนวยการเรียนรูที่ 2 ผลิตน้ําสกัดชีวภาพ
ผลลัพธการเรียนรู
1. เลือกวัสดุในการทําน้ําสกัดชีวภาพได
2. ทําน้ําสกัดชีวภาพได
3. มีการสังเกตและพิจารณาน้ําสกัดชีวภาพได
4. รูวิธีการเก็บรักษาน้ําสกัดชีวภาพ
5. วิธีการใชน้ําสกัดชีวภาพ
6. มีความละเอียด
7. มีการสังเกตและอดทน

สาระการเรียนรู
1. ความหมายและความเปนมาของ
การทําเกษตรอินทรีย
2. ความหมายของปุยอินทรีย
3. ความหมายของน้ําสกัดชีวภาพ

สาระการเรียนรู
1. การเลือกวัสดุและอุปกรณที่ใชทํา
น้ําสกัดชีวภาพ
2. วิธีทําน้ําสกัดชีวภาพ
3. สังเกตและพิจารณาน้ําสกัดชีวภาพ
4. วิธีเก็บรักษาน้ําสกัดชีวภาพ
5. วิธีการใชน้ําสกัดชีวภาพใหเกิดประโยชน

เวลาในการฝกอบรม 3
ชั่วโมง
กระบวนการเรียนรู
การประเมินผล
1.บรรยาย
1. การตอบคําถาม
2.ถามตอบ

เวลาในการฝกอบรม 3
ชั่วโมง
กระบวนการเรียนรู
การประเมินผล
1.บรรยาย
1. สังเกตการทํากิจกรรม
2.ฝกปฏิบัติ
2. การฝกปฏิบัติ
3.ศึกษาดูงาน

หนวยการเรียนรูที่ 3 ผลิตปุยหมัก
ผลลัพธการเรียนรู
1. เลือกวัสดุที่ใชทําปุยหมักได
2. ทําปุยหมักได
3. พิจารณาปุยหมักได
4. รูวิธีเก็บรักษาปุยหมัก
5. รูวิธีการใชปุยหมัก
6. มีการสังเกต
7. มีความละเอียดรอบคอบ

เวลาในการฝกอบรม 6
ชั่วโมง
สาระการเรียนรู
กระบวนการเรียนรู
การประเมินผล
1. การเลือกวัสดุและอุปกรณที่ใชทําปุยหมัก 1.บรรยาย
1. สังเกตการทํากิจกรรม
2. วิธีการทําปุยหมัก
2.ฝกปฏิบัติ
2. การฝกปฏิบัติ
3. สังเกตและพิจารณาปุยหมัก
3.ศึกษาดูงาน
4. วิธีเก็บรักษาปุยหมัก
5. วิธีการใชปุยหมักใหเกิดประโยชน

สรุปชั่วโมงหนวยการเรียนรู
ที่
1
2
3

หนวยการเรียนรู
ความหมายของเกษตรอินทรีย
ผลิตน้ําสกัดชีวภาพ
ผลิตปุยหมัก
รวม

ทฤษฎี
3
1
1
5

เกณฑการประเมิน
1.ประเมินจากเกณฑการใหคะแนนในแตละหนวย 30 คะแนน
หนวยที่ 1
10 คะแนน
หนวยที่ 2
10 คะแนน
หนวยที่ 3
10 คะแนน
2. ประเมินจากการปฏิบัติจริง 70 คะแนน
รวม
100
คะแนน

ปฏิบัติ
2
5
7

รวม
3
3
6
12

เกณฑการตัดสิน
ผูเขารับการอบรมมีการเขารับอบรมไมนอยกวา รอยละ 80 : ผานการอบรม
วัสดุ-อุปกรณ
1. ใบความรู
2. เศษพืชตางๆ
3. ถังหมัก
4. ไมพาย
5. น้ําตาลหรือกากน้ําตาล
6. เชื้อจุลินทรีย
7. รําขาว
8. มูลสัตว
9. จอบ
จํานวนผูเรียนที่รับ
รุนละ 20 คน
งบประมาณ
1.คาตอบแทนวิทยากร
1,200 บาท x 12 ช.ม.
2.คาวัสดุที่ใชประกอบการเรียนการสอน เหมาจาย

คาใชจายรายหัว (เฉลี่ย)
คาใชจาย/คน

=

ศักยภาพในการเรียนการสอน
- แหลงศึกษาคนควา
1.หองสมุดวิทยาลัยชุมชนตราด
2.Internet
3.หนวยงานราชการ
4.แหลงเรียนรูในชุมชน
- สถานที่และอุปกรณการฝกอบรม
วิทยาลัยชุมชนตราด/ศูนยฝก

บาท

=
=
รวม

14,400 บาท
บาท
บาท

- ศักยภาพผูสอน
ชื่อ-สกุล
นายนิยม อภิบาลศรี

คุณวุฒิ
ประถมศึกษา

นายบัณฑิต กูลพฤกษี

วิทยาศาสตรบัณฑิต
(การเกษตร)

นายจุรีรัตน หวลถนอม

ประถมศึกษา

นายวิโรจน สุขะ

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

ผลงาน/ประสบการณ
- หมอดินอาสาดีเดนระดับเขต
จากสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒ กรมพัฒนาที่ดิน
- เปนผูถายทอดเทคโนโลยีการ
พัฒนาที่ดินใหกับศูนยเรียนรูการพัฒนาที่ดินตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง
- ปราชญชาวบาน
(ดานการเกษตร) จังหวัดตราด ตั้งแตป 2551
- ผูกอตั้งศูนยฝกอบรมเกษตรกร
ตามแนวคิดทฤษฎีใหมยึดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง หมู 6 บานชุมแสง
- ปราชญทองถิ่นดานเกษตร
ชีวภาพ “นาอินทรีย”
- ครูภูมิปญญาไทย รุนที่ 7
- ดานการเกษตร

