
 

ตารางการจัดฝึกอบรมโดยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 
ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าปี 2558 

********* 
การลงทะเบียนเรียนออนไลน์ (e-Learning)  
 

ก าหนดการ รุ่นที่ 1/2558 รุ่นที่ 2/2558 
เปิดรับสมัครและลงทะเบียนเรียน 12 - 25 ม.ค. 58 12 - 25 พ.ค. 58 
อบรมผ่านระบบออนไลน์ 1 ก.พ. – 30 เม.ย. 58 1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 58 
ประกาศผลการอบรม 15 – 31 พ.ค. 58 15 - 30 ก.ย. 58 
พิมพ์ใบประกาศนียบัตร/วุฒิบตัร 20 - 31 พ.ค. 58 20 - 30 ก.ย. 58 
 

หลักสูตรที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร ระดับปฎิบัติการ 
ชุดวิชา เงื่อนไขการเรียน ระยะเวลาเรียน 

1.1 การจัดกระบวนการเรียนรู ้
1.2 การพัฒนาองค์กรเกษตรกร วิสาหกิจ 
      ชุมชนและเครือข่าย 
1.3 การจัดท าแผนพัฒนาการเกษตร 
      แบบมีส่วนร่วม 
1.4 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
1.5 การวิเคราะหส์ถานการณ์ด้าน   
      การเกษตร 
1.6 การส่งเสรมิเคหกิจเกษตร 
1.7 เทคนิคการท างานส่งเสรมิการเกษตร 
 

การลงทะเบียนเรียน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
1. กลุม่วิชาพ้ืนฐาน จ านวน 3 ชุดวิชา 
    1) การจดักระบวนการเรียนรู ้
    2) การวิเคราะหส์ถานการณด์า้นการเกษตร 
    3) การจดัท าแผนพัฒนาการเกษตรแบบมสี่วนร่วม 
2. กลุม่วิชาเลือก เลือกเรยีนอย่างน้อย จ านวน 2 ชุดวิชา 
    1) การพัฒนาองค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและ 
        เครือข่าย 
    2) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
    3) การส่งเสริมเคหกจิเกษตร 
    4) เทคนิคการท างานส่งเสริมการเกษตร 

2-6 ปี 
 

 

หลักสูตรที่ 2 การเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร ระดับช านาญการ 

ชุดวิชา เงื่อนไขการเรียน ระยะเวลาเรียน 
2.1 การจัดการฟาร์ม 
2.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติพืช 
2.3 การจัดการความรู้ในงานส่งเสริม 
      การเกษตร 
2.4 การสื่อสารเพื่อการพัฒนางานส่งเสริม 
      การเกษตร 
2.5 เศรษฐกิจพอเพียง 

การลงทะเบียนเรียน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
1. กลุม่วิชาพ้ืนฐาน จ านวน 2 ชุดวิชา 
    1) การสื่อสารเพื่อการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 
    2) การจดัการความรู้ในงานส่งเสรมิการเกษตร 
2. กลุม่วิชาเลือก เลือกเรยีนอย่างน้อย จ านวน 1 ชุดวิชา 
    1) เศรษฐกิจพอเพียง 
    2) การจดัการฟารม์ 
    3) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช 

4 ปี 
 

 

หลักสูตรที่ 3 การเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร ระดับช านาญการพิเศษ 

ชุดวิชา เงื่อนไขการเรียน ระยะเวลาเรียน 
3.1 การบริหารจัดการเชิงระบบในงาน 
      ส่งเสริมการเกษตร 
3.2 การบริหารการเปลีย่นแปลงในงาน 
      ส่งเสริมการเกษตร   
 3.3 การพัฒนาผู้ใต้บังคับบญัชาในงาน 
      ส่งเสริมการเกษตร 
 3.4 การสื่อสารเพื่อการประสานความ 
      ร่วมมือในงานส่งเสริมการเกษตร 

- 4 ปี 
 



 - 2 - 
กสูตรรายวิชา เงื่ไขการเรียน ระยะเวลาเรียน 
หลักสูตรที่ 4 หลักสูตรทั่วไป 

หลักสูตร เงื่อนไขการเรียน ระยะเวลาเรียน 
4.1 การเขียนและเผยแพร่ในงานส่งเสริม 
      การเกษตร 
4.2 การวิจัยในงานส่งเสริมการเกษตร 
4.3 การจัดการองค์กรเกษตรกร 
      ในงานส่งเสริมการเกษตร 
4.4 การจัดการศัตรูพืชในงานส่งเสริม 
      การเกษตร 

รุ่นที่ 2/2558 
1) เปิดรับสมคัรและลงทะเบียนเรยีน  
    ระหว่างวันท่ี 12 - 25 พ.ค. 58 
2) อบรมผา่นระบบออนไลน์  
    ระหว่างวันท่ี 1 ก.ค. - 31 ส.ค. 58 
3) ประกาศผลการอบรม  
    ระหว่างวันท่ี 15 - 30 ก.ย. 58 
4) พิมพ์ใบประกาศนียบตัร/วุฒิบัตร  
    ระหว่างวันท่ี 20 - 30 ก.ย. 58 

 

- 

  
หมายเหตุ : 

1. กลุ่มเป้าหมาย 

1. กลุม่เป้าหมายหลัก คือ ข้าราชการภายในกรมส่งเสริมการเกษตร 4 ต าแหน่งหลัก ได้แก่ นักวิชาการเกษตร  
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เจ้าพนักงานการเกษตร และเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร 

2. กลุม่เป้าหมายทั่วไป คือ บุคลากรทุกสายงาน/ต าแหน่งท่ีสนใจสมัครเรียนหลักสตูรออนไลน ์

2. การจัดหลักสูตร  
2.1 หลักสตูรระดับปฏิบัติการ สามารถลงทะเบียนเรียนได้ทั้งผู้ที่ด ารงต าแหน่งระดับปฎิบตัิการ ช านาญการ  
      และช านาญการพิเศษ  
2.2 หลักสตูรระดับช านาญการ สามารถลงทะเบียนเรียนได้ทั้งผู้ที่ด ารงต าแหน่งระดับปฎิบตัิการ ช านาญการ  
      และช านาญการพิเศษ ทั้งนี้ถ้าผู้เรียนที่ด ารงต าแหน่งระดับปฎิบัติการจะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรระดับปฎิบัติการก่อน 
2.3 หลักสูตรระดับช านาญการพิเศษ สามารถลงทะเบียนเรียนได้ทั้งผู้ที่ด ารงต าแหน่งปฎิบัติการ ช านาญการ และช านาญการพิเศษ  
      ทั้งนี้ผู้เรียนท่ีด ารงต าแหน่งระดับปฎิบตัิการจะลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรดังกลา่ว จะต้องผ่านการฝึกอบรม 

                  หลักสูตรระดับปฎบิัติการและระดับช านาญการก่อน ส่วนผู้เรียนท่ีด ารงต าแหน่งระดับช านาญการจะลงทะเบียนเรียน 
                  ในหลักสูตรดังกล่าว จะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรระดับช านาญการก่อน 

3. การลงทะเบียนเรียน ผู้เรียนควรลงเรียนกลุ่มวิชาพื้นฐานก่อน แล้วจึงเลือกเรียนกลุ่มวิชาเลือก สามารถลงเรียนได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อชุดวิชา 

4. หลักฐานการเรียน ในแต่ละรายชุดวิชาจะมีใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส ์มอบให้กับผู้เรยีนที่สอบผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
    และถ้าผู้เรยีนที่เรียนครบทุกชุดวิชา (ตามหลักสูตร) จะมีใบวุฒิบตัรอิเล็กทรอนิกส์มอบให้กับผู้เรียน 

5. บันทึกในประวัติบุคคล ก.พ.7 หากผู้เรียนๆ ครบทุกชุดวิชา (ตามหลักสูตร) จะได้บันทึกในประวัติบุคคล ก.พ. 7 
 
 

***********************




