
ชื่อหลักสูตร วัตถุประสงค เนื้อหา บุคคลเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผลที่คาดวาจะไดรับ

ฝกอบรมและประชุมสัมมนา ประเด็นสาระ ตําแหนง/จํานวน สถานที่จัด

1. การปลูกมะมวงและผลิตมะมวง เพื่อใหเกษตรกรมีความรู ความเขาใจ  - พันธุและลักษณะทางพฤกษศาสตร เกษตรกร สวนนายประกิต ญาณสิทธิ์ 15,000 1. เกษตรกรมีความรู ความเขาใจ

นอกฤดู เทคนิคการผลิตมะมวงนอกฤดู และ ของมะมวง จํานวน 100 ราย อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ในเทคนิคการผลิตมะมวงนอก

สามารถนําไปปฏิบัติได  - การปลูก การดูแลรักษา และ  17-18  มีนาคม  2553 ฤดู และนําไปปฏิบัติได

การขยายพันธุ

 - เทคนิคการผลิตมะมวงนอกฤดู

2. การปลูกยูคาลิปตัสแบบมืออาชีพ เพื่อใหเกษตรกรมีความรู และทักษะ  - พันธุยูคาลิปตัสที่ปลูกเพื่อการคา เกษตรกร แปลงเกษตรกร จ. มหาสารคาม 37,500 1. เกษตรกรสามารถขยายพันธุ

และสามารถนําไปประกอบอาชีพได  - การปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษา จํานวน 250 ราย 23,25,30 มีนาคม  2553 โดยวิธีตัดชํา วางแผนการผลิต และ

 - การขยายพันธุยูคาลิปตัส 1,2  เมษายน  2553 ตัดได

 - การวางแผนการผลิต การตัดชํา เพื่อ 2. นําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติ และ

ใหสามารถทํารายไดตลอดป พัฒนาอาชีพไปสูความมั่นคง

3. การผลิตออย 1. เพื่อใหเกษตรกรมีความเขาใจถึงปญหา 1. ปญหาและแนวทางการผลิตออย เกษตรกร ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ 12,500 1. เกษตรกรมีความรูในการจัดการ

และแนวทางการผลิตออยอยางยั่งยืน อยางยั่งยืน 50 ราย การเกษตร จังหวัดมหาสารคาม ไรออยตาง ๆ อยางถูกตองและ

2. เพื่อใหเกษตรกรมีแปลงขยายพันธุออย 2. การวางแผนการปลูกออย (พันธุพืชเพาะเลี้ยง) เหมาะสม

3. เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรปลูกออยคั้นน้ํา 3. พันธุออยที่เหมาะสม 22  เมษายน  2553 2. เกษตรกรสามารถปลุกออย พรอม

อยางครบวงจร 4. การผลิตออยปลอดโรค ทั้งจําหนายผลผลิตอยางมีระบบ

5. การคั้นน้ําออยพันธุสุพรรณบุรี 50

4. การปลูกมะละกอ 1. เพื่อใหเกษตรกร มีความรู ทักษะ และ 1. สถานการณการผลิต การตลาด ของ เกษตรกร ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ 7,500 1. เกษตรกรมีความรู ประสบการณ

เทคนิคการปลูกมะละกอ มะละกอ บริโภคดิบ/สุก สงโรงงาน 30 ราย การเกษตร จังหวัดมหาสารคาม ในการผลิตมะละกอ

2. เพื่อใหเกษตรกรสามารถคัดและขยาย แปรรูป (พันธุพืชเพาะเลี้ยง) 2. เกษตรกรสามารถปลุกมะละกอ

พันธุมะละกอ 2. ชนิดพันธุมะละกอ และการขยาย 28  เมษายน  2553 เพื่อบริโภคและจําหนาย สามารถ

พันธุมะละกอ เพิ่มรายไดใหแกครอบครัว

3. เทคนิคการปลูก การปองกันโรค และ 3. เกษตรกรสามารถคัด และขยายพันธุ

แมลงที่สําคัญของมะละกอ มะละกอไดอยางถูกตอง

4. วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดมหาสารคาม (พันธุพืชเพาะเลี้ยง)

แผนการฝกอบรมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
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5. การปลูกกลวย 1. เพื่อใหเกษตรกรไดรูจักวิธีการปฏิบัติ 1. เทคนิคการเลือกพันธุ เตรียมพันธุ เกษตรกร ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ 7,500 1. เกษตรกรมีความรู ประสบการณ

การปลูกกลวยอยางถูกตองตามหลักวิชาการ การขยายพันธุ การขยายพันธุโดยวิธี จํานวน 30 ราย การเกษตร จังหวัดมหาสารคาม ในการผลิตกลวย

2. เพื่อใหเกษตรกรสามารถพัฒนาการปลูก ตาง ๆ กัน เชนการผาหนอกลวย และ (พันธุพืชเพาะเลี้ยง) 2. เกษตรกรสามารถปลูกกลวยเพื่อ

กลวยไดอยางยั่งยืน การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 4  พฤษภาคม  2553 บริโภคและจําหนาย สามารถเพิ่ม

3. เพื่อใหเกษตรกรมีความเขาใจในการผลิต 2. องคประกอบในการผลิตกลวย รายไดแกครอบครัว

กลวยที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ใหประสบผลสําเร็จ สภาพแวดลอม 3. เกษตรกรสามารถคัดและขยายพันธุ

ดิน ปุย กลวยไดอยางถูกตอง

3. การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

6. การปลูกผักปลอดสารพิษ 1. เพื่อใหเกษตรกรมีความรู และทักษะ 1. ความสําคัญของการปลุกผักปลอดภัย เกษตรกร ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ 10,000 1. เกษตรกรมีความรู ความเขาใจใน

วิธีการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ อยาง จากสารพิษ จํานวน40 ราย การเกษตร จังหวัดมหาสารคาม วิธีการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ

ถูกตอง 2. วิธีการและขั้นตอนการปลูกผักปลอด (พันธุพืชเพาะเลี้ยง) สามารถนําความรูไปปฏิบัติอยาง

2. ใหเพื่อเกษตรกรนําความรูไปพัฒนาเปน จากสารพิษ (ผักกวางตุง) 18  พฤษภาคม  2553 ถูกตอง

อาชีพ การปลูกผักปลอดสารพิษ 3. การปองกันควบคุมผักโดยชีวินทรีย 2. เกษตรกรมีความสามารถเขาใจใน

4. การใชสารเคมีอยางถูกตอง และ เรื่องการผลิตพืชพันธุดี และเทคนิค

ปลอดภัย การผลิตพืชที่เหมาะสมตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7. มันสําปะหลัง 10 ตันทําไดไง 1. เพื่อใหเกษตรกรมีความรูความเขาใจและ 1. แนวทางการจัดการดินสําหรับการ เกษตรกร ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ 12,500 1. เกษตรกรเขารับการฝกอบรม

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง ปลูกมันสําปะหลังใหมีประสิทธิภาพ จํานวน50 ราย การเกษตร จังหวัดมหาสารคาม สามารถนําความรูไปเพิ่มผลผลิต

ตอไรใหสูงขึ้น 2. ระบบการจัดการดิน (พันธุพืชเพาะเลี้ยง) มันสําปะหลังตอไรใหสูงขึ้น

3. การเพิ่มประสิทธิภาพและการเพิ่ม 20  พฤาภาคม  2553

ผลผลิตมันสําปะหลังดวยเครื่องจักรกล

4. มันสําปะหลังพันธุหวยบง80

5. เทคนิค 9 ขั้นตอนในการเพิ่มผลผลิต

มันสําปะหลังใหได 30 ตัน/ไร

6. เคล็ดลับเกษตรกรที่ประสบผลสําเร็จ

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดมหาสารคาม (พันธุพืชเพาะเลี้ยง)

แผนการฝกอบรมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553


