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เมื่อมนุษยเราไมสามารถหามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลาได แตมนุษยเราสามารถที่จะกําหนดอนาคตและ
วางแผนเพื่อเดินทางไปให ถึงอนาคตที่กําหนดไวได ซึ่งปจจัย สําคัญที่สุดประการหนึ่งที่ เปนกลไกสําคัญในการเดินทางไปใหถึง
อนาคตที่กําหนดไวได คือ การศึกษา โดยการศึกษานั้นเปนงานสําคัญในระบบของสังคมหนึ่งๆ เพราะเปนกลไกที่ใชพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของสมาชิกแตละคนในสังคม เพื่อใหทุกคนในสังคมนั้นๆ อยูรวมกันอยางมีความสุข ดังเชน พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 วา “ประเทศชาติของเราจะเจริญหรือเสื่อมลงนั้น ยอมขึ้นอยูกับการศึกษาของประชาชนแตละคนเปน
สําคัญ ผลการศึกษาอบรมในวันนี้ จะเปนเครื่องกําหนดอนาคตของชาติในวันขางหนา ” ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา คุณภาพชีวิตและ
สภาพความเปนอยูของสังคมใดๆ ก็จะเปนภาพสะทอนใหเห็นถึงความมีประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาของสังคมนั้นๆ ดวย
เชนกัน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลานั้น สวนใหญคนทั่วไปมักมองเห็นหรือใหความสนใจในเรื่องที่เกี่ยวกับนวัตกรรม
หรือเทคโนโลยีที่เขามามีบทบาทในการอํานวยความสะดวกสบายของตนเองหรือสังคมเปนหลัก แตอาจจะหลงลืมสิ่งที่จําเปนและ
สําคัญที่สุดตอการดํารงชีวิต นั่นก็คือปจจัย 4 อันไดแก อาหาร ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม และยารักษาโรค ซึ่งลวนไดมาจากการ
ประกอบอาชีพการเกษตรกรรมทั้งสิ้น นอกจากนี้แลวผลผลิตทางการเกษตรก็ยังเปนจุดเริ่มตนของงานอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกดวย
จึงเห็นไดวาสินคาจากผลผลิตทางการเกษตรนั้นเปนสินคาที่นํารายไดเขาประเทศอยางแทจริง เพราะเปนรายไดที่มีความโยงใยถึง
เกษตรกรระดับรากหญาที่เปนประชากรสวนใหญ ของประเทศ ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและประชาชนใน
ประเทศไทยนั้นจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศทั้งปจจุบันและมีความยั่งยืนในอนาคตเชนกัน
การจัดการศึกษาที่สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยเฉพาะในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแหงชาติ
ฉบับที่ 8 ฉบับที่ 9 ฉบับที่ 10 ฉบับที่ 11 และฉบับที่ 12 ที่ใหความสําคัญเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษยหรือประชากรของ
ประเทศ โดยถือวาทรัพยากรมนุษยหรือประชากรเปนศูนยกลางของการพัฒนา ถาทรัพยากรมนุษยหรือประชากรไดรับการพัฒนา
โดยการใหการศึกษาแลว เมื่อทรัพยากรมนุษยหรือประชากรในประเทศมีความรูที่เทาทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบดานใน
สังคมปจจุบัน ทรัพยากรมนุษยหรือประชากรก็จะสามารถชวยพัฒนาประเทศในทุกๆ ดาน ซึ่งนั่นหมายถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนกวา
การพัฒนาสิ่งอื่นๆ โดยที่ไมใหความสําคัญตอการพัฒนาคนหรือประชากรในประเทศ นอกจากนี้แลว แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ โดยเฉพาะในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยังไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการ
พัฒนาทุกภาคสวน ทั้งในระดับชุมชน ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อยางกวางขวางและตอเนื่อง เพื่อ
รวมกันกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศ เพื่อมุงสูสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม
และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง โดยการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชอยางกวางขวางในทุกระดับ ตั้งแต
ระดับปจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศ ซึ่งไดมีสวนเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู
ไดอยางมั่นคงทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงรอบดาน นั้นก็หมายถึงการขับเคลื่อนแนวนโยบายเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
หรือประชากรของประเทศในระบบการศึก ษาเพื่อใหมีความรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงรอบดาน เสริมสรางภูมิคุมกันและชวยให
สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูไดอยางมั่นคง เกิดภูมิคุมกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม สงผลใหการพัฒนา
ประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน
ภายใตการจัดการศึกษาที่สอดคลองตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตินั้น มีการจัดการศึกษาที่สําคัญอีกสวนหนึ่ง
คือ การจัดการศึกษาเกษตรที่มีการจัดขึ้นทั้ง 3 รูปแบบ ไดแก การศึกษาในระบบ (Formal education) การศึกษานอกระบบ
(Non-formal education) และการศึกษาตามอัธยาศัย (Informal education) เพื่อการพัฒนาผูเรียนตั้งแตระดับขั้นพื้นฐาน
ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา การศึกษาผูใหญ รวมทั้งการศึกษาพิเศษ ซึ่งมีการจัดการศึกษาที่หลากหลายรูปแบบและตาง
เปาหมายกันในแตละกลุมหรือระดับชั้น แตมีเปาหมายเดียวกันคือ การพัฒนาใหผูเรียนเกิดความเจริญ งอกงามในชีวิต สามารถ
ดํารงชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุข และเปนกําลังที่สําคัญในการพัฒนาประเทศในยุคของการเปลี่ยนแปลงรอบดาน
นับตั้งแตมีการจัดการศึกษาเกษตรในประเทศไทยตั้งแตปพุทธศักราช 2444 นั้นเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาการจัดการดาน
การศึกษาเกษตรศาสตร ซึ่งเปนศาสตรอันยิ่งใหญและมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาการเกษตร การผลิตกําลังคนเพื่อพัฒนา
ประเทศชาติมาโดยตลอดจวบจนปจจุบัน การจัดการศึกษาเกษตรจึงมีความสําคัญ มีคุณคา และจําเปนอยางยิ่งตอการพัฒนา
ประเทศที่มีพื้นฐานการพัฒนามาจากการเกษตร ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม พื้นฐานระบบเศรษฐกิจจากการเกษตร
สังคมของประชาชนสวนใหญเปนสังคมเกษตรกรรม โดยการศึกษาเกษตรเปนการศึกษาที่เกี่ยวของกับการสอน การนิเทศ และการ
บริหารดานการศึกษาที่เกี่ยวของกับเกษตรกรรมทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยมุงหวังในการพัฒนากําลังคนดา น
การเกษตรใหไปทํางานตามหนาที่ตางๆ หรือมีความเขาใจในเรื่องเกษตรกรรม โดยการศึกษาเกษตรที่เปนทางการในระบบในสาย
สามัญหมายถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเนนทางดานเจตคติ ทัศนคติ การศึกษาในสายอาชีพหรืออาชีวศึกษาเกษตรนั้นจะเนน
ดานทักษะการปฏิบัติจริง ซึ่งการจัดการศึกษาเกษตรในระดับอาชีวศึกษาเกษตรจะเนนเรื่องทักษะปฏิบัติจริงแลวนั้น ยังเปน
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การศึกษาที่เปนการอบรมบมนิสัยของนักศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรใหเปนผูที่มีความรู ทักษะที่ชํานาญและมีคุณลักษณะนิสัยที่พึง
ประสงคของสังคม ดวยเหตุของการฝกทักษะทางการเกษตรจะตองมีร ะเบียบวินัยและความรับผิดชอบสูงตอการผลิตทั้งพืช สัตว
และประมงที่เปนสิ่งมีชีวิต รวมทั้งทรัพยากรซึ่งเปนสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของอยางมีระบบ มีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจนถูกตองดวย
และการศึกษาเกษตรในระดับอุดมศึกษาจะเนนทางดานความรูเทคนิคและการวิจัย
นอกจากนี้แลวการศึกษาเกษตรที่ไมเปนทางการนอกระบบนั้นเปน การจัดการศึกษาสําหรับผูใหญและโครงการสงเสริมงาน
อาชีพตางๆ ที่จัดขึ้นโดยรัฐหรือเอกชน ดังนั้นการศึกษาเกษตรจึงเปนการลงทุนการจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมกําลังคนใหมีทักษะ
เจตคติ และความรูความสามารถในอันที่จะออกไปประกอบอาชีพอิสระหรือสามารถใหบริการแกผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมได
และอักนัยหนึ่งของความหมายของการศึกษาเกษตรที่หมายถึงการใหการศึกษาในเรื่องราวที่เกี่ยวกับการเกษตร หรืออาจจะกลาว
ไดวาเปนการเลาเรียน ฝกฝน และอบรมในเรื่องที่เกี่ยวกับการเกษตร ซึ่งจะเห็นวาการศึกษาเกษตรยอมจะตองมีความเปนมา
พรอมๆ กับ การเกษตร เพราะความรูทางเกษตรที่ผูประกอบการไดรับมาปฏิ บัติหรือที่มีการถายทอดเปนลําดับ มานั้นก็เป น
การศึกษาเกษตรแบบหนึ่ง คือ เปนการศึกษาตามอัธยาศัยหรือแบบธรรมดาวิสัย ซึ่ง ก็หมายถึง กระบวนการศึกษาที่มิไดกําหนด
เปนระเบียบแบบแผน เปนการศึกษาหาความรูและทักษะโดยอาศัยประสบการณจากชีวิตประจําวันและสิ่งแวดลอม
การจัดการศึกษาเกษตรในรูปแบบตางๆ นั้นยอมจําเปนจะตองมีองคประกอบที่สําคัญในการจัดการเรียนรูนอกเหนือจากการ
มีครูผูสอน ผูเรียน เนื้อหาวิชาตางๆ สื่อ/แหลงเรียนรู งานฟารมเพื่อการฝกปฏิบัติ สถานประกอบการเพื่อการศึกษาเรียนรูและการ
ฝกงาน สภาพแวดลอมและบรรยากาศการเรียนรู เปนตน องคประกอบตางๆ ที่กลาวมานั้นก็ยังมีความสําคัญและจําเปนตอการ
จัดการเรียนรูวิชาเกษตร ถึงแมวามีการเปลี่ยนแปลงอยางมากในดานของสื่ อ นวัตกรรมตางๆ ที่ผูเรียนจะสามารถแสวงหาและ
เรียนรูไดในยุคโลกออนไลนก็ตาม ครูเกษตรก็ยังเปนผูที่มีบทบาทสําคัญตอการจัดการเรียนรูและจัดประสบการณใหแกผูเรียน ดวย
เหตุผลสําคัญที่วาวิชาเกษตรนั้นจะตองจัดใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางถองแทและซาบซึ้ งดวยการฝกปฏิบัติจริง และครูเกษตร
ยอมจะตองมีการวางแผนการจัดการเรียนรูใหมีความสอดคลองกับระดับและประสบการณของผูเรียน
หนังสือการออกแบบการสอนวิชาเกษตรเลมนี้นับเปนหนังสือทางการศึกษาเกษตรอีกเลมหนึ่งที่มีความสําคัญตอการจัดการ
เรียนรูวิชาเกษตร โดยหนังสือเลมนี้ผูเขียนจัดทําขึ้นดวยการเรียบเรียงเนื้อ หาวิชาผสมผสานประสบการณในการสอนวิชาเกษตร
ของผูแตงดวย และมีจุดมุงหมายสําคัญเพื่อใชประกอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการออกแบบการสอนวิชาเกษตร สําหรับ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตรเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ซึ่ ง
นักศึกษาในสาขาวิชานี้เมื่อจบการศึกษาเปนบัณฑิต ไดรับใบประกอบวิชาชีพครู และบัณฑิตที่จบการศึกษาก็มีเปาหมายสําคัญคือ
การเปนครูเกษตร ดังนั้นหนังสือเลมนี้จึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอการเรียนรูของนักศึกษา ครูเกษตร และผูสนใจทั่วไป ซึ่ง
เนื้อหาวิชาผูเขียนไดมี การแจกแจงไดครบถว นตามคําอธิบายรายวิชา โดยการจัดกลุมเนื้อหาออกเปน 7 บท ดวยกัน ไดแก 1)
ความรูพื้นฐานทางการจัดการเรียนการสอนวิชาเกษตร 2) หลักสูตรการศึกษาเกษตร 3) ทฤษฎีการเรียนรู 4) กรอบแนวคิดและ
กระบวนการออกแบบการสอน 5) วิธีการและรูปแบบการสอนวิชาเกษตร 6) การวางแผนการสอนวิชาเกษตร และ 7) การ
ประเมินผลและการจัดการเรียนรูวิชาเกษตร นอกจากนี้แลวผูเขียนยังไดมีการจัดลําดับการนําเสนอขอมูลในรูปแบบของตารางและ
ภาพไวอยางเปนลําดับทําใหงายตอการเขาใจในเนื้อหาของแตละบท
การจัดลําดับของเนื้อหาในแตละบทของหนังสือเลมนี้นั้น ผูเขียนไดกําหนดขอบเขตเนื้อหาไดครอบคุลมและสอดคลองกันดี
โดยบทที่ 1 นั้นวาดวยความรูพื้นฐานทางการจัดการเรียนการสอนวิชาเกษตร ซึ่งมีประเด็นยอย คือ ความหมายของการศึกษา
เกษตร ความสัมพันธระหวางการสอนกับการเรียนรู ปจจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนวิชาเกษตร และองคประกอบใน
การจัดการเรียนการสอนวิชาเกษตร การจัดลําดับการเรียนรูในบทนี้จากการเขาใจเรื่องของความหมายจนถึงองคประกอบของการ
จัดการเรียนการสอน แตเมื่อพิจารณาแลวอาจจะยังขาดเนื้อหาในเรื่องของการเรียนการสอนทักษะแหงศตวรรษที่ 21 และการจัด
การศึกษาในยุคไทยแลนด 4.0 (Thailand 4.0) รวมทั้งอาจจะเพิ่มเติมการประยุกตหรือการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
ดานเทคโนโลยีหรือนวตกรรมที่ปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยใหสอดคลองกับจัดการเรียนการสอนวิชาเกษตรและนอกจากนี้แลว อาจจะ
มีการเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับความรูและทักษะทางการเกษตรที่สําคัญในศตวรรษที่ 21 เชน 1) ทักษะ 3R ไดแก Reading (อาน
ออก) (W) Riting (เขียนได) และ (A) Rithemetics (คิดเลขเปน) 2) ทักษะ 4C ไดแก Critical Thinking (การคิดวิเคราะห)
Communication (การสื่อสาร) Collaboration (การรวมมือ) และ Creativity (ความคิดสรางสรรค) 3) คุณลักษณะของครู
เกษตรและการเปน ครูเกษตรในศตวรรษที่ 21 4) คุณลักษณะของผูเรียน และ 5) การใชเทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัด
ประสบการณในการปฏิบัติเนนการแกปญหาดวยการตอยอดความคิดและประสบการณ เปนตน
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เนื้อหาในบทที่ 2 ถึงบทที่ 4 นั้นผูเขียนไดเรียบเรียงเนื้อหาอยางเปนลําดับครอบคลุมประเด็นสําคัญ ดังการนําเสนอในบทที่ 2
เรื่องของหลักสูตรการศึกษาเกษตรในระดับขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษาเกษตร โดยแจกแจงใหเห็นรายละเอียดของหลักสูตร
เชน ความเปนมา ความสําคัญ วิสัยทัศน หลักการ จุดหมาย สมรรถนะของผูเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค สาระและ
มาตรฐานการเรียนรู โดยมีการแจกแจงใหเห็นชัดเจนและเขาใจงายในรูปของตารางและรูปภาพ รวมทั้งการนําเสนอตัวอยาง
หลักสูตรระดับอาชีวศึกษาเกษตรที่มีรายละเอียดของหลักสูตรครบถวน เพื่อเปนแนวทางสําคัญในการออกแบบการสอนวิชาเกษตร
ในทั้งสองระดับ บทที่ 3 นั้นผูเขียนไดเรียบเรียงทฤษฎีการเรียนรูที่สําคัญเพื่อเปนแนวทางในการออกแบบการสอนวิชาเกษตรไวได
เหมาะสม โดยลําดับจากการเขาใจความหมายของทฤษฎีการเรียนรู และแจกแจงทฤษฎีการเรียนรูเปนกลุม ไดแก ทฤษฎีการ
เรียนรูกลุมมนุษยนิยม ทฤษฎีการเรียนรูกลุมปญญานิยม และทฤษฎีการเรียนรูกลุมพฤติกรรมนิยม ซึ่งบทนี้อาจจะสามารถเพิ่มเติม
เรื่องของปรัชญาการศึกษาเชิงสรางสรรคและผลิตภาพและทฤษฎีการเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหสอดคลองกับบริบทของการ
เปลี่ยนแปลงได และบทที่ 4 นั้นผูเขียนไดเรียบเรียงกรอบแนวคิดของกระบวนการออกแบบการสอน โดยแจกแจงประเด็นออกเปน
ลําดับตั้งแตความหมายของการออกแบบการสอน พื้นฐานความคิดหรือที่มาของการออกแบบการสอน องคประกอบหรือปจจัย
สําคัญในการออกแบบการสอน ระบบการสอน ลักษณะสําคัญของการออกแบบการเรียนการสอน ขั้นตอนการออกแบบการสอน
และปดทายดวยการเสนอประโยชนของการออกแบบการสอน ซึ่งในบทที่ 4 นี้ถือไดวาเปนเนื้อหาที่สําคัญที่สุดของหนังสือเลมนี้ก็
วาได เพราะการนําเสนอเนื้อหาเพื่อใหผูเรียนหรือผูใชหนังสือเลมนี้ไดนํา ความรูในรายวิชาตางๆ มาผนวกกับประสบการณเพื่อ
ออกแบบการสอนวิชาเกษตร โดยผูเขียนไดมีการเสนอรูปภาพและยกตัวอยางประกอบอยางชัดเจน ซึ่งในบทเรียนนี้จะเปนพื้นฐาน
การเขาใจในเรื่องของวิธีการและรูปแบบการสอนวิชาเกษตรในบทที่ 5 รวมทั้งการวางแผนการสอนวิชาเกษตรในบทที่ 6 และการ
ประเมินผลและการจัดการเรียนรูวิชาเกษตรในบทที่ 7 ตอไป
การนําเสนอเนื้อหาในบทที่ 5 ผูเขียนไดเรียบเรียงและนําเสนอวิธีการและรูปแบบการสอนวิชาเกษตรไวอยางเปนลําดับ
ครบถวน ตั้งแตวิธีการสอนพื้นฐานจนถึงวิธีการสอนที่มีความซับซอน โดยผูเขียนไดแสดงใหเห็นวาวิธีการสอนทั้งหมดที่นําเสนอใน
เนื้อหาของบทนี้นั้นสามารถนําไปประยุกตใชเปนพื้นฐานในการสอนวิชาเกษตรไดทุกระดับการศึกษาไมวาจะเปนการสอนวิชา
เกษตรในระดับขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา รวมทั้งการศึกษาตามอัธยาศัยดวย ผูเขียนไดเสนอเนื้อหาของวิธีสอนแบบ
ตางๆ ในรายละเอียดที่สําคัญ เชน ความหมาย วัตถุประสงค องคประกอบของวิธีการสอน ขั้นตอนการสอน ขอดีและขอจํากัด การ
ประยุ ก ต ใ ชใ นการสอนวิ ชาเกษตร รวมทั้ง การยกตัว อย า ง และเสนอกรณี ศึ ก ษาไว อ ย า งครบถ ว นในแต ล ะวิ ธี แต เ มื่ อ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงของสภาพการณปจจุบันนั้น ผูเขียนอาจจะตองเพิ่มเติมเนื้อหาวิธีการสอนที่สอดคลองดวยเชนกัน โดยการนําเสนอ
วิ ธี ก ารหรื อ เทคนิ ค การจั ด การเรี ย นการสอนหรื อ การจั ด การเรี ย นรู เ ชิ ง รุ ก เช น การเรี ย นรู ด ว ยการฝ ก งาน (Cognitive
apprenticeship approach) การเรียนรูในสถานการณจริง (Authentic learning) การเรียนรูโดยใชกรณีศึกษาหรือกรณีตัวอยาง
(Case based learning) การเรียนรูดวยการสรางสรรคสิ่งใหม (Generative learning) และการเรียนรูตามแนวทางชุมชนแหงการ
เรียนรู (Professional learning community: PLC) เปนตน และนอกจากนี้แลวอาจจะตองเพิ่มตัวอยางแผนการสอนที่
ประยุกตใชเทคนิคการสอนแนวใหมในระดับอาชีวศึกษาใหมากขึ้น ในบทที่ 6 นั้นผูเขียนไดเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการวางแผนการ
สอนและตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูวิชาเกษตร โดยการนําเสนอเนื้อหาจากความหมายของการวางแผนการสอน ขั้นตอน
ประโยชนของแผนการสอน รวมทั้งเสนอตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถประยุกตใชกับการสอนวิธีตางๆ ไดเปนอยางดี แต
ยังไมครบหรือครอบคลุมเนื้อ หาดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกลุมวิชาที่มีในหลักสูตรแตละระดับ เชน ดานพืชศาสตร เกษตรศาสตร
สัตวศาสตร ประมง เปนตน ซึ่งสามารถปรับปรุงและเพิ่มเนื้อ หาสวนนี้ใหเปนตัวอยางเพื่อผูเรียน ครูเกษตรหรือผูที่สนใจทั่วไป
สามารถเรียนรูและตอยอดไดในโอกาสตอไป และในบทที่ 7 ซึ่งเปนบทสุดทายในหนังสือเลมนี้นั้น ผูเขียนไดนําเสนอเนื้อหาที่มี
ความสําคัญตอการจัดการเรียนการสอนวิชาเกษตร นั้นก็คือ การประเมินผลการจัดการเรียนรูวิชาเกษตร โดยแจกแจงออกเปน
เรื่องแนวทางการวัดพฤติกรรมดานพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย มีการนําเสนอรายละเอียดของแนวทางการวัดในแตละพิสัย
แสดงตารางขอมูลประกอบเพื่อใหเกิดความชัดเจนในเนื้อหาพรอมยกตัวอยางที่คอนขางชัดเจน และสวนสุดทายก็เพิ่มเติมดวยเรื่อง
การเลือกเครื่องมือในการประเมินให สอดคลองกับพฤติกรรมที่จะวัด โดยผูเขียนไดเสนอแนวทางในการเลือกใชเครื่องมือในรูป
ตารางที่แจกแจงอยางชัดเจนพรอมดวยการนําเสนอเครื่องมือแบบตางๆ ที่มีรายละเอียดของที่มาวิธีการใช ขอจํากัดของเครื่องมือ
นั้น เปนตน แตถาจะใหชัดเจนมากยิ่งขึ้นในบทนี้นั้นควรมีการเพิ่มเติมเนื้อหาในประเด็นดังนี้ หลักและขั้นตอนการประเมินผล
การปฏิบัติงานทางการเกษตร รูปแบบและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พรอมการยกตัวอยางเครื่องมือที่ใชในการประเมินผล
การปฏิบัติงาน เปนตน ซึ่งประเด็นที่กลาวมานั้นอาจจะสอดคลองกับการจัดการศึกษาระดั บอาชีวศึกษาเกษตรเสียเปนสวนใหญ
แตก็สามาถนํามาประยุกตหรือปรับใชไดกับการจัดการเรียนการสอนวิชาเกษตรในระดับอื่นๆ ไดเปนอยางดี
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สรุปในภาพรวมของหนังสือเลมนี้เปนหนังสือดานการศึกษาเกษตรที่ดีมากอีกเลมหนึ่งสําหรับนักศึกษาทั้งระดับ ปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาครุศาสตรเกษตร สาขาวิชาการศึกษาเกษตร สาขาวิชาเกษตรศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
เกษตร สาขาวิชาสงเสริมการเกษตร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ รวมทั้งครูเกษตรและบุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องของการถายทอด
ความรูและประสบการณดานการเกษตรใหเกิดประโยชนแ กเยาวชน ประชาชนทั่วไป นอกเหนือจากนี้แลวการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางบุคคล กลุมชน ชุมชน หนวยงาน องคกรดานการศึกษาเกษตรและดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของแลว จะนํามาซึ่งการพัฒนาองค
ความรูตางๆ ไดอยางทันสมัย มีความรอบคอบและปราณีตในการจัดการเรียนรูวิชาเกษตรให เกิดประโยชนและมีการพัฒนาที่งอก
งามกับผูที่มีสว นเกี่ยวของสืบตอไป
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