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คูมือการใชงานระบบศูนยบริการองคความรูการเกษตร (K-Center)
การเขาใชระบบงาน
• ระบบศูนยบริการองคความรูการเกษตร เขาได 2 วิธี คือ
1. ระบบเครือขาย Internet และ Intranet ของกรมสงเสริมการเกษตร

เลือกหัวขอ ศูนยบริการองคความรูการเกษตร ดังรูป

2. ระบุชื่อ Web Site คือ พิมพ URL : http://www.k-center.doae.go.th แสดงหนาจอระบบงาน ดังรูป
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ระบบงาน มีเมนูการใชงานในหนาแรก 7 รายการ ประกอบดวย
1. สมัครสมาชิก สําหรับเจาหนาที่กรมสงเสริมการเกษตร เกษตรกร ประชาชน บุคคลทั่วไป ที่สนใจ
เขามาทําการลงทะเบียนสมัครเปนสมาชิกของระบบงาน โดยผูสมัครจะไดรับชื่อผูใชงานและรหัสผาน เพื่อใชในการ
บันทึกเรื่องเลา/กรณีศึกษา โดยตองกรอกขอมูลใหครบถวน แลวกดปุม
เขาในระบบ

2. คําถามยอดนิยม แสดงคําถาม – คําตอบ ที่มีผูสอบถามเปนจํานวนมาก หรือเปนคําถามที่ถูกถามกันบอยครั้ง
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3. ผูรูและวิทยากร เพื่อแสดงขอมูลรายชื่อผูรูและวิทยากร แยกเปน เกษตรกร / บุคคลทั่วไป และ
นักวิชาการ / ผูเชี่ยวชาญ

คลิก

สามารถคลิกที่ชื่อผูรูและวิทยากร เพื่อเขาไปดูขอมูลของผูรูและวิทยากรได

4. สมุดเยี่ยม เพื่อใหผูใชไดแสดงความคิดเห็นตอระบบงาน
5. คูมือการใชงาน เพื่อใหผใู ชงาน Download คูมือการใชงาน และภาคผนวกจะมีหมวดองคความรู กลุม ชนิด
รูปแบบรายงาน กระบวนการทํางาน
6. รายงาน เรียกดูขอมูลรายงานได 5 รายงาน ดังรูป
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รูปแบบรายงาน สามารถดูในภาคผนวก รายละเอียดแตละรายงาน ดังนี้
รายงานที่ 1 รายงานขอมูลองคความรู เรื่องเลา/กรณีศึกษา เลือกเงื่อนไขการแสดงขอมูลใหครบถวน โดย
เลือกประเภทขอมูล ชวงวันที่ เลือกระบุหนวยงาน หรือทุกหนวยงาน หรือเลือกหมวด/กลุม/ชนิด แลวกดปุม
ระบบจะแสดงขอมูลรายงานตามเงื่อนไขที่เลือก

รายงานที่ 2 รายงานสรุปการนําเขาขอมูลองคความรู เรื่องเลา/กรณีศึกษา เลือกประเภทขอมูล และใส
ป พ.ศ. ที่ตองการแสดงขอมูล เชน 2552 แลวกดปุม
ระบบจะแสดงขอมูลรายงานตามเงื่อนไขที่เลือก

รายงานที่ 3 รายงานรายชื่อผูร ู และวิทยากร ที่เปนนักวิชาการ/ผูเชี่ยวชาญของกรมสงเสริมการเกษตร
เลือกเงื่อนไขการแสดงขอมูลใหครบถวน โดยเลือกระบุหนวยงาน หรือทุกหนวยงาน หรือเลือกหมวด/กลุม/ชนิด
แลวกดปุม
ระบบจะแสดงขอมูลรายงานตามเงื่อนไขที่เลือก
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รายงานที่ 4 รายงานรายชื่อผูร ู และวิทยากร ที่เปนเกษตรกร/บุคคลทั่วไป เลือกเงื่อนไขการแสดงขอมูล
ใหครบถวนโดยเลือกระบุจงั หวัด หรือเลือกทุกจังหวัด หรือเลือกหมวด/กลุม/ชนิด แลวกดปุม
ระบบ
จะแสดงขอมูลรายงานตามเงื่อนไขที่เลือก

รายงานที่ 5 รายงานสรุปจํานวนผูรู/วิทยากร ที่เปนนักวิชาการ/ผูเชี่ยวชาญของกรมสงเสริมการเกษตร
และเกษตรกร/บุคคลทั่วไป แยกออกเปน 4 รายงาน ดังนี้
1) รายงานสรุปจํานวนผูรู และวิทยากร ที่เปนนักวิชาการ / ผูเชี่ยวชาญของกรมสงเสริม
การเกษตร ตามหนวยงาน เลือกเงื่อนไขการแสดงขอมูลโดยระบุหนวยงาน หรือเลือกทุกหนวยงาน
แลวกดปุม
ระบบจะแสดงขอมูลรายงานตามเงื่อนไขที่เลือก

2) รายงานสรุปจํานวนผูรู และวิทยากร ที่เปนเกษตรกร / บุคคลทั่วไป ตามจังหวัด เลือกเงื่อนไข
การแสดงขอมูลโดยระบุจังหวัด หรือเลือกทุกจังหวัด แลวกดปุม
ระบบจะแสดงขอมูลรายงานตาม
เงื่อนไขที่เลือก
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3) รายงานสรุปจํานวนผูรู และวิทยากร ที่เปนนักวิชาการ / ผูเชี่ยวชาญของกรมสงเสริมการเกษตร
ตามหมวดองคความรู เลือกเงื่อนไขการแสดงขอมูลโดยเลือกหมวดองคความรู/กลุม/ชนิด หรือระบุหนวยงาน หรือ
เลือกทุกหนวยงาน แลวกดปุม
ระบบจะแสดงขอมูลรายงานตามเงื่อนไขที่เลือก

4) รายงานสรุปจํานวนผูรู และวิทยากร ที่เปนเกษตรกร / บุคคลทั่วไป ตามหมวดองคความรู
เลือกเงื่อนไขการแสดงขอมูลโดยเลือกหมวดองคความรู/กลุม/ชนิด หรือระบุจังหวัด หรือเลือกทุกจังหวัด แลว
กดปุม
ระบบจะแสดงขอมูลรายงานตามเงื่อนไขที่เลือก

7. เขาสูระบบ มีรายละเอียดการใชงาน ดังนี้
• เมนูซายมือ เลือกหัวขอ “เขาสูระบบ”
• ใสชื่อผูใช และรหัสผาน เพือ่ เขาระบบ ดังรูป
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• เมื่อ Login เขาระบบงาน แสดงหนาจอ ดังนี้

เมนูที่ใชในการบันทึกขอมูล มี 4 รายการ คือ บันทึกองคความรู บันทึกเรือ่ งเลา/กรณีศึกษา บันทึกผูรูและ
วิทยากร และบันทึกคําถามยอดนิยม รายละเอียดการบันทึกขอมูล ดังนี้
การบันทึกองคความรู
เปนชองทางการนําขอมูลองคความรูในรูปแบบตางๆ เขาไปเก็บไวในระบบฐานขอมูล เพื่อใหสามารถเขา
ไปเรียกดูรายละเอียดองคความรูตางๆ ได ขั้นตอนการบันทึกองคความรู ดังนี้
1. เลือกหัวขอ “บันทึกองคความรู” ดานซายมือ ดังรูป

การนําเขาขอมูล แบงออกเปน 3 วิธี ดังนี้
วิธีที่ 1 หนาจอการบันทึกองคความรู ใสชื่อเรื่อง เลือกหมวด กลุม ชนิด ของขอมูลองคความรู และพิมพเนื้อหา
องคความรู เขาในระบบ ดังรูป

-8ใสชื่อเรื่อง
เลือกหมวด/กลุม/ชนิด

พิมพรายละเอียด
ขององคความรู

วิธีที่ 2 เปนการเชื่อมโยงแหลงองคความรูต างๆ จากเว็บไซตอื่น โดยใส URL ของขอมูลองคความรู เขาในระบบ ดังรูป

วิธีที่ 3 บันทึกชื่อไฟลขอมูลองคความรูที่มีอยูในรูปแบบ Word, Excel, Power Point หรือ PDF เขาในระบบ
จากนัน้ กดปุม

ดังรูป

2. เมื่อเพิ่มองคความรูตางๆ เขาไปในระบบแลว องคความรูนั้นๆ จะไปแสดงที่หนาจอแรกของระบบ
ในหัวขอ “องคความรูใหม” แสดงองคความรูใหม จํานวน 8 เรื่อง และองคความรูเหลานี้ถูกจัดเก็บตามหมวด/
กลุม/ ชนิด องคความรู ในหัวขอ “หมวดองคความรู” ดังรูป
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การบันทึกเรื่องเลา / กรณีศึกษา
เปนชองทางการบันทึกเรื่องเลา / กรณีศึกษา ของแตละหนวยงาน เจาหนาที่กรมสงเสริมการเกษตร
เกษตรกร และบุคคลทั่วไป วิธีการบันทึกเรือ่ งเลา / กรณีศกึ ษา ขั้นตอนการบันทึก ดังนี้
1. เลือกหัวขอ “บันทึกเรื่องเลา / กรณีศึกษา” ดานซายมือ ดังรูป

หนาจอการบันทึกเรื่องเลา / กรณีศึกษา แบงออกเปน 3 วิธี ซึ่งมีขั้นตอนการบันทึกขอมูลเชนเดียวกับ
การบันทึกองคความรู
2. เมื่อบันทึกเรือ่ งเลา / กรณีศกึ ษา ตางๆ เขาไปในระบบแลว เรื่องเลา / กรณีศึกษาที่ผานอนุมัติการ
ตรวจสอบของหนวยงานแลว จะไปแสดงที่หนาจอแรกของระบบ ในหัวขอ “บันทึกเรื่องเลา” ดังรูป
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การบันทึกผูรแู ละวิทยากร
เปนชองทางการนําเขาขอมูลรายชื่อผูรู และวิทยากร แยกเปน นักวิชาการ / ผูเชี่ยวชาญของหนวยงาน และ
เกษตรกร / บุคคลทั่วไปของจังหวัด ขั้นตอนการบันทึก ดังนี้
1. เลือกหัวขอ “บันทึกผูรูและวิทยากร” ดานซายมือ ดังรูป

หนาจอการบันทึกผูรูและวิทยากร แยกเปน เกษตรกร/บุคคลทั่วไป และ นักวิชาการ/ผูเชี่ยวชาญ

2. บันทึกรายละเอียดของผูร ูและวิทยากร ที่เปนเกษตรกร/บุคคลทั่วไป จากนัน้ กดปุม
บันทึกขอมูล ดังรูป

เพื่อ
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3. บันทึกรายละเอียดของผูร ูและวิทยากร ที่เปนนักวิชาการ/ผูเชี่ยวชาญ โดยใสเลขประจําตัวประชาชน
13 หลักของนักวิชาการ/ผูเชีย่ วชาญของหนวยงาน และกดปุม “ตรวจสอบนักวิชาการ/ผูเชี่ยวชาญ”

ระบบจะทําการตรวจสอบกับฐานขอมูลระบบสารสนเทศทางดานบริหารจัดการองคกร เมื่อตรวจสอบแลวมีบคุ คลนี้
ระบบจะแสดงชื่อ-สกุล ตําแหนง หนวยงานที่สังกัดขึน้ มา จากนั้นใหใสขอมูลอื่นๆ ใหครบถวน กดปุม
เพื่อบันทึกขอมูล ดังรูป
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การบันทึกคําถามยอดนิยม
เปนการบันทึกคําถาม - คําตอบที่มีผูสอบถามเปนจํานวนมาก หรือเปนคําถามที่ถูกถามกันบอยๆ โดยตอง
ระบุหมวด / กลุม / ชนิด ขั้นตอนการบันทึก ดังนี้
1. เลือกหัวขอ “บันทึกคําถามยอดนิยม” ดานซายมือ ดังรูป

กดปุม

2. ใสหัวขอคําถาม เลือกหมวด กลุม ชนิด ของคําถาม และพิมพคําถาม - คําตอบ เขาในระบบ จากนั้น
เพื่อบันทึกขอมูล ดังรูป

ใสหัวขอคําถาม
เลือก หมวด / กลุม / ชนิด
พิมพรายละเอียด
ของคําถาม

พิมพรายละเอียด
ของคําตอบ
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ภาคผนวก
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หมวดองคความรู 8 หมวด
หมวดองคความรู
1. การถายทอดเทคโนโลยี
การผลิตสินคาเกษตร

กลุม

ชนิด

1. พืชไร พืชเสนใย พืชน้ํามัน (สสจ.) 1. พืชไร
2. พืชเสนใย
3. พืชน้ํามัน
2. ขาว (สสจ.)
3. ไมผล ไมยืนตน ยางพารา ปาลม
1. ไมผล
2. ไมยืนตน
น้ํามัน (สสจ.)
3. ยางพารา
4. ปาลมน้ํามัน
4. พืชผัก สมุนไพร ไมดอก-ไม
1. พืชผัก
2. สมุนไพร
ประดับ (สสจ.)
3. ไมดอก-ไมประดับ
1. ผึ้ง
5. แมลงเศรษฐกิจ (สสจ.)
2. ชันโรง
3. จิ้งหรีด
4. ครั่ง
1. ตลาดญี่ปุน
6. การตลาดสินคาเกษตร (สสจ.)
2. ตลาดจีน
3. ตลาดอินเดีย
4. ตลาดยุโรป
5. ตลาดอเมริกา
1. การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน
7. การจัดการศัตรูพืช (สพส.)
2. การฉายรังสีผลไมควบคุมแมลงวันผลไมและศัตรู
สําคัญเพื่อการไปสหรัฐอเมริกา
3. การบูรณาการเทคโนโลยีใชแบบครอบคลุมพื้นที่
แมลงวันผลไมที่สําคัญในประเทศไทย พืชอาศัยและ
การจัดการ
4. มาตรฐานสากลดานสุขอนามัยพืช (ISPM)
1. ประเภทของดิน
8. ดิน , ปุย (สพส.)
2. ประเภทของปุย
1. วิศวกรรมการจัดการที่ดิน
9. วิศวกรรมเกษตร (กวศ.)
2. วิศวกรรมการแปรรูปและลอจิสติกส
3. วิศวกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร
4. วิศวกรรมโครงสรางพื้นฐานการเกษตร
5. งานชาง
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กลุม
10. เกษตรอินทรีย (สพส.)
11. เทคโนโลยีการเกษตรอื่น ๆ
(กอง/สํานักที่รับผิดชอบ)

2. การสงเสริมและพัฒนา
เกษตรกร องคกรเกษตรกร และ
วิสาหกิจชุมชน

1. องคกรเกษตรกร (สพก.)

2. ทองเที่ยวเชิงเกษตร (สพก.)
3. กองทุนเพื่อการเกษตร (สพก.)
4. เศรษฐกิจพอเพียง/จัดการฟารม
(สพก.)

5. ภูมิปญญาทองถิ่น (สพก.)
6. ศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลกับ
การพัฒนาการเกษตรในทองถิ่น
(สพท.)

ชนิด
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (สพส.)

1. กลุมแมบานเกษตรกร
2. กลุมยุวเกษตรกร
3. กลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร
4. อาสาสมัครเกษตร

1. เกษตรผสมผสาน
2. เกษตรธรรมชาติ
3. เกษตรทฤษฏีใหมตามแนวพระราชดําริ
4. ไรนาสวนผสม
5. วนเกษตร
1. บทบาทคณะกรรมการบริหาร ศบกต.
2. กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรประจํา
ตําบล
3. บทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)
4. การปฏิบัติงานรวมกันระหวาง ศบกต. กับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

7. วิสาหกิจชุมชน (สลคช.)

1. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
2. การขับเคลื่อนงานสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
3. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

8. การแปรรูปผลิตภัณฑ (สพก.)

1. อาหาร
2. ผาและสิ่งทอ
3. เครื่องอุปโภค
4. หัตถกรรม
5. ศิลปประดิษฐ

9. อาหารและโภชนาการ (สพก.)
10. การปรับปรุงสภาพความเปนอยู
สภาพแวดลอมการทํางาน (สพก.)
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3. การใหบริการทางการเกษตร

กลุม
1. คลินิกเกษตร (กพฉ.)
2. สายใยรัก (สพก.)
3. งานสงเสริมการเกษตรตามแนว
พระราชดําริ (กพฉ.)

ชนิด

1. งานพระราชดําริทั่วไป
2. งานพระราชดําริในเขตชลประทาน
3. งานพระราชดําริในเขตพื้นที่สูง

4. ศูนยบริการรวมกรมสงเสริม
การเกษตร (ศูนยบริการรวมฯ)
4. การศึกษา วิจัย และพัฒนางาน 1. งานวิจัยดานสงเสริมการเกษตร
(กวพ.)
ดานสงเสริมการเกษตร
2. งานสงเสริมการเกษตร (กวพ.)

5. การจัดการความรูในองคกร

1. การจัดการความรู (กวพ.)

6. การบริหารจัดการแผนงาน /
โครงการและงบประมาณ

1. การบริหารจัดการแผนงานโครงการ
(กผง.)
2. การบริหารจัดการการเงิน / การคลัง
(กค.)

7. การพัฒนาบุคลากร

1. การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
(กพร.)
2. การบริหารงานบุคคล (กกจ.)

1. ระบบ
2. วิชาการ

3. การพัฒนาการวางแผน
ความกาวหนาในสายอาชีพ (สพท.)
8. การพัฒนาระบบสารสนเทศ

1. ความกาวหนาดานไอที (ศสท.)

1. การใชไอทีในชีวิตประจําวัน

2. เทคนิคและการแกไขปญหาการใช
ไอที (ศสท.)

1. เทคนิคการใชโปรแกรม
2. การแกไขการใชอุปกรณคอมพิวเตอร
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รูปแบบรายงาน
รายงานที่ 1 รายงานชื่อเรื่องขอมูลองคความรู เรื่องเลา / กรณีศึกษา
เงื่อนไขการเลือก ชวงวันที่ ......................... ถึงวันที่ ...................................
c ระบุหนวยงาน
c ทุกหนวยงาน
กลุม
ชนิด
c หมวดองคความรู
รายงานที่ 1.1 รายงานขอมูลองคความรูทนี่ ําเขาในชวงวันที่................................ถึงวันที่.................................
หมวด.....................................................
ชื่อเรื่อง

กลุม

ชนิด

วันที่นําเขา

หนวยงานทีน่ าํ เขา

รายงานที่ 1.2 รายชื่อเรื่องขอมูลเรื่องเลา /กรณีศึกษา ที่นําเขาในชวงวันที่........................ถึงวันที่......................
หมวด.....................................................
ชื่อเรื่อง

กลุม

*เรียงขอมูลตาม กลุม/ชนิด
รายงานที่ 2

ชนิด

วันที่นําเขา

หนวยงานทีน่ าํ เขา

*คลิกที่ชื่อเรื่องจะแสดงรายละเอียดขอมูลองคความรูตามชื่อเรืองที่เลือก

รายงานสรุปการนําเขาขอมูลองคความรู เรื่องเลา / กรณีศึกษา

เงื่อนไขการเลือก

ป พ.ศ. .........................
c องคความรู
c เรื่องเลา / กรณีศึกษา

รายงานสรุปการนําเขาขอมูล (องคความรู หรือ เรื่องเลา / กรณีศึกษา แสดงตามที่เลือก)
ป .......................
หมวด

ยอดสะสม
เดือน
รวม
ปที่ผานมา ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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รายงานที่ 3 รายงานรายชือ่ ที่เปนนักวิชาการ / ผูเชี่ยวชาญของกรมสงเสริมการเกษตร
เงื่อนไขการเลือก
c ผูรู c วิทยากร
ระบุหนวยงาน
หมวดองคความรู
กลุม
ชนิด
รายงานรายชือ่ (ผูรู / วิทยากร แสดงตามที่เลือก) ที่เปนนักวิชาการ / ผูเ ชี่ยวชาญของกรมสงเสริมการเกษตร
หนวยงาน............................................................
ชื่อ - นามสกุล

ตําแหนง

กลุม/อําเภอ/ โทรศัพท โทรศัพท
ศูนย
ที่ทํางาน มือถือ

e-mail

หมวด

ผูรู
กลุม

ชนิด

ความสามารถเปน
วิทยากร

คุณสมบัติเดน/
พิเศษ
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รายงานที่ 4 รายงานรายชือ่ ผูรู / วิทยากร ที่เปนเกษตรกร / บุคคลทั่วไป
เงื่อนไขการเลือก
c ผูรู c วิทยากร
ระบุจังหวัด
หมวดองคความรู
กลุม

ชนิด

รายงานรายชือ่ (ผูรู / วิทยากร แสดงตามที่เลือก) ที่เปนเกษตรกร / บุคคลทั่วไป
จังหวัด............................................................
ชื่อ – นามสกุล
หมวด

ผูรู
กลุม

ชนิด

ที่อยู

หมายเลขโทรศัพท

หมายเลข
โทรศัพทมือถือ

e-mail

ความสามารถ
เปนวิทยากร
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รายงานที่ 5

รายงานสรุปจํานวนผูรู และวิทยากร ที่เปนนักวิชาการ / ผูเชี่ยวชาญของกรมสงเสริมการเกษตร
และเกษตรกร / บุคคลทั่วไป
แยกเปน 4 รายงาน คือ
5.1 รายงานสรุปจํานวนผูรู และวิทยากร ที่เปนนักวิชาการ / ผูเชี่ยวชาญของกรมสงเสริมการเกษตร ตาม
หนวยงาน
เงื่อนไขการเลือก
c ระบุหนวยงาน
c ทุกหนวยงาน
รายงานสรุปจํานวนผูรู และวิทยากร ที่เปนนักวิชาการ / ผูเชี่ยวชาญของกรมสงเสริมการเกษตร ตามหนวยงาน
หนวยนับ : คน
หนวยงาน
ผูรู
วิทยากร

รวมทั้งสิ้น
5.2 รายงานสรุปจํานวนผูรู และวิทยากร ที่เปนเกษตรกร / บุคคลทั่วไป ตามจังหวัด
เงื่อนไขการเลือก
c ระบุจังหวัด
c ทุกจังหวัด
รายงานสรุปจํานวนผูรู และวิทยากร ที่เปนเกษตรกร / บุคคลทั่วไป ตามจังหวัด
จังหวัด

รวมทั้งสิ้น

ผูรู

หนวยนับ : คน
วิทยากร
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5.3 รายงานสรุปจํานวนผูรู และวิทยากร ที่เปนนักวิชาการ / ผูเชี่ยวชาญของกรมสงเสริมการเกษตร
ตามหมวดองคความรู
เงื่อนไขการเลือก
กลุม
ชนิด
c หมวดองคความรู
c ระบุหนวยงาน
c ทุกหนวยงาน
รายงานสรุปจํานวนผูรู และวิทยากร ที่เปนนักวิชาการ / ผูเชี่ยวชาญของกรมสงเสริมการเกษตร ตามหมวดองคความรู
หมวด.................................................
หนวยงาน.......................................... (แสดงชื่อหนวยงาน กรณีระบุหนวยงาน)
กลุม

ชนิด

ผูรู

หนวยนับ : คน
วิทยากร

5.4 รายงานสรุปจํานวนผูรู และวิทยากร ที่เปนเกษตรกร / บุคคลทั่วไป ตามหมวดองคความรู
เงื่อนไขการเลือก
กลุม
ชนิด
c หมวดองคความรู
c ระบุจังหวัด
c ทุกจังหวัด
รายงานสรุปจํานวนผูรู และวิทยากร ที่เปนเกษตรกร / บุคคลทั่วไป ตามหมวดองคความรู
หมวด.................................................
จังหวัด.......................................... (แสดงชื่อจังหวัด กรณีระบุจังหวัด)
กลุม

ชนิด

ผูรู

หนวยนับ : คน
วิทยากร
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กระบวนการทํางานในการนําขอมูลองคความรู
เขาระบบศูนยบริการองคความรูการเกษตร (K-Center)
การนําเขาขอมูลแยกเปน 3 สวน ดังนี้
1. ขอมูลองคความรูการเกษตรของกรมสงเสริมการเกษตร
2. ขอมูลเรื่องเลา / กรณีศึกษา ของเจาหนาที่กรมสงเสริมการเกษตร เกษตรกร และบุคคลภายนอก
3. ขอมูลรายชื่อผูรู และวิทยากร ที่เปนนักวิชาการ / ผูเชี่ยวชาญของ
กรมสงเสริมการเกษตร เกษตรกร และบุคคลทัว่ ไป

สวนที่ 1 กระบวนการนําเขาขอมูลองคความรูการเกษตรของกรมสงเสริมการเกษตร

การนําเขาขอมูล นําเขาได 3 วิธี คือ
1. บันทึกเปนขอความ
2. เชื่อมโยงผาน URL (เว็บไซตอื่น)
3. นําเขาขอมูลเปน File
ขอมูลองคความรู เรื่องเลา/กรณีศึกษา และคําถามยอดนิยม เขาสู
ระบบศูนยบริการองคความรูการเกษตร (K-Center)
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สวนที่ 2 กระบวนการนําเขาขอมูลเรื่องเลา / กรณีศึกษา
เจาหนาที่กรมสงเสริมการเกษตร เกษตรกร และบุคคลทัว่ ไป
ตองทําการสมัครสมาชิก
จะไดชื่อผูใชงานและรหัสผาน
เพื่อมีสิทธิ์บนั ทึกขอมูลเรื่องเลา / กรณีศึกษา
Login เขาระบบงาน ตามชื่อผูใชงาน และรหัสผาน
การนําเขาขอมูลเรื่องเลา / กรณีศึกษา นําเขาได 3 วิธี คือ
1. บันทึกเปนขอความ
2. เชื่อมโยงผาน URL (เว็บไซตอื่น)
3. นําเขาขอมูลเปน File
ขอมูลกอนเขาระบบจะตองไดรับการตรวจสอบ กลั่นกรอง
หมวด/กลุม/ชนิด คําสะกด ถูกตองเหมาะสม
โดยคณะทํางาน KM ของหนวยงาน

ขอมูลบันทึกเรื่องเลา / กรณีศึกษา เขาสู
ระบบศูนยบริการองคความรูการเกษตร (K-Center)
เมื่อผานการตรวจสอบจากหนวยงานที่รับผิดชอบแลว

- 25 -

สวนที่ 3 กระบวนการนําเขาขอมูลรายชื่อผูรู และ วิทยากร
ทุกหนวยงานสวนกลาง และสวนภูมภิ าค
คัดเลือก จัดเก็บขอมูล นักวิชาการ / ผูเชี่ยวชาญ ของหนวยงาน
เกษตรกร และบุคคลภายนอกของจังหวัด ที่เปน
ผูรู และ วิทยากร
Login เขาระบบงาน ตามชื่อผูใชงาน และรหัสผาน ของหนวยงาน
บันทึกขอมูลผูรู และ วิทยากร
1. นักวิชาการ / ผูเชี่ยวชาญของหนวยงาน
2. เกษตรกร / บุคคลภายนอกของจังหวัด
ขอมูลรายชื่อผูรู และวิทยากร เขาสูระบบศูนยบริการ
องคความรูการเกษตร (K-Center)
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กระบวนการทํางาน
ระบบศูนยบริการองคความรูการเกษตร (K-Center)

สวนที่ 1 ขอมูลองคความรู
การเกษตรของกรม
สงเสริมการเกษตร

สวนที่ 2 ขอมูลเรื่องเลา /
กรณีศึกษา

สวนที่ 3 ขอมูลรายชื่อผูรู
และวิทยากร

หมวดองคความรู 8 หมวด
1. การถายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตสินคาเกษตร
2. การสงเสริมและพัฒนา
เกษตรกร องคกรเกษตรกร
และวิสาหกิจชุมชน
3. การใหบริการทางการเกษตร
4. การศึกษา วิจัย และพัฒนา
งานดานสงเสริมการเกษตร
5. การจัดการความรูในองคกร
6. การบริหารจัดการแผนงาน /
โครงการและงบประมาณ
7. การพัฒนาบุคลากร
8. การพัฒนาระบบสารสนเทศ

เผยแพรและใหบริการ
ผานทางเว็บไซต
Internet และ Intranet
ของกรมสงเสริม
การเกษตร
การใหบริการ
- ขอมูลองคความรู
การเกษตร
- ขอมูลเรื่องเลา/
กรณีศึกษา
- ขอมูลรายชื่อผูรูและ
วิทยากร
- รายงานตาง ๆ
วิธีการ
- สืบคนคําตามที่

