
สำ�นักพัฒน�ก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยี
กรมส่งเสริมก�รเกษตร

โทรศัพท์ 0-2579-3839

ตารางการจัดฝึกอบรมโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e - Lea r n i ng )  ของ
กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำาปีงบประมาณ 2558

	 1.	สมัครเรียนและลงทะเบียนเรียนได้ท่ี	http://www.e-learning.doae.go.th/
	 2.	ผู้เรียนต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องมือสื่อสารที่เชื่อมต่อ	อินเตอร์เน็ตได้	
	 	 เช่น	เครื่องคอมพิวเตอร์	PC,	Notebook,	Tablet,	Smartphone	เป็นต้น	
	 3.	วิธีการและขั้นตอนการเรียน	e-Learning	ให้ศึกษารายละเอียด		ได้จาก		
	 	 	“คู่มือการเรียน”	หน้าเว็บไซต์	http://www.e-learning.doae.go.th/
	 4.	ช่องทางการแจ้งปัญหา/สอบถามการใช้งานระบบการเรียนออนไลน์
	 	 1)	ศูนย์สารสนเทศ	(โทร.	02	579	3856	,	02	940	6028-9)
	 	 2)	e-Mail	:	ict30@doae.go.th	,	jimdoae@gmail.com
	 	 3)	เว็บไซต์การเรียนรู้ผ่านอิเล็กทรอนิกส์	
         http://www.e-learning.doae.go.th/
	 	 4)	แบบฟอร์มแจ้งปัญหาการเรียน	e-Learning	ผ่านเว็บไซต์
	 	 5)	แจ้งผ่านระบบข้อความ	(Message)

หมายเหตุ :
 1. กลุม่เปา้หมายหลกั	คือ	ข้าราชการภายในกรมส่งเสริมการเกษตร	4	ตำาแหน่ง
หลกั	ไดแ้ก	่นกัวชิาการเกษตร		นกัวชิาการสง่เสรมิการเกษตร	เจา้พนกังานการเกษตร	
และเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร
 2. การจัดหลักสูตร 
	 	 :	 หลักสูตรระดับปฏิบัติการ	สามารถเรียนได้ทั้งระดับปฏิบัติการ	ชำานาญการ 
	 	 	 และชำานาญการพิเศษ
	 	 :	 หลกัสตูรระดบัชำานาญการ	สามารถเรยีนไดท้ัง้ระดบัชำานาญการ	และระดับ 
	 	 	 ชำานาญการพิเศษ
  :	 หลกัสตูรระดบัชำานาญการพเิศษ	สามารถเรยีนไดเ้ฉพาะระดบัชำานาญการพเิศษ
 3. การลงทะเบียนเรียน	 ผู้เรียนควรลงเรียนกลุ่มวิชาพื้นฐานก่อน	 แล้วจึงเลือก
เรียนกลุ่มวิชาเลือก	สามารถลงเรียนได้	ไม่เกิน	3	ครั้งต่อชุดวิชา
 4. หลกัฐานการเรยีน	ในแตล่ะรายชุดวชิาจะมใีบประกาศนยีบตัรอเิลก็ทรอนกิส	์
มอบใหก้บัผูเ้รยีนทีส่อบผา่นตามเกณฑท์ีก่ำาหนด	และถา้ผูเ้รยีนทีเ่รยีนครบทกุชดุวชิา
ตามเงื่อนไขการเรียนจะมีใบวุฒิบัตรอิเล็กทรอนิกส์มอบให้กับผู้เรียน
 5. บันทึกในประวัติบุคคล ก.พ.7	หากผู้เรียนๆ	ครบทุกชุดวิชาตามเงื่อนไขการ
เรียนที่กำาหนด

การเข้าถึง  e-Learning ของกรมส่งเสริมการเกษตร

กำาหนดการ รุ่นที่ 1/2557 รุ่นที่ 2/2557

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/วุฒิบัตร 20	-	31	พ.ค.	58 20	-	30	ก.ย.	58

1. กำาหนดการอบรมออนไลน์

2. การลงทะเบียนเรียน
หลักสูตรท่ี 1 การเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร ระดับปฎิบัติการ

หลักสูตรรายวิชา เงื่อนไขการเรียน
ระยะเวลา

เรียน

1.1	การจัดกระบวนการ
	เรียนรู้
1.2	การพัฒนาองค์กร
เกษตรกร	วิสาหกิจชุมชน
และเครือข่าย
1.3	การจัดทำาแผนพัฒนา
การเกษตรแบบมีส่วนร่วม
1.4 การถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตร
1.5		การวิเคราะห์สถานการณ์	      
ด้านการเกษตร
1.6	การส่งเสริมเคหกิจ
เกษตร
1.7	เทคนิคการทำางาน
ส่งเสริมการเกษตร

การลงทะเบียนเรียน	แบ่งเป็น	2	กลุ่ม
1. กลุ่มวิชาพื้นฐาน	จำานวน	3	ชุดวิชา
1)	การจัดกระบวนการเรียนรู้
2)	การวิเคราะห์สถานการณ์
ด้านการเกษตร
3)	การจัดทำาแผนพัฒนาการเกษตร
แบบมีส่วนร่วม
2. กลุ่มวิชาเลือก	เลือกเรียน	
อย่างน้อย	จำานวน	2	ชุดวิชา
1)	การพัฒนาองค์กรเกษตรกร	
วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
2)	การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
3)	การส่งเสริมเคหกิจเกษตร
4)	เทคนิคการทำางานส่งเสริม
การเกษตร

2-6	ปี

หลักสูตรท่ี 2 การเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร ระดับชำานาญการ

หลักสูตรรายวิชา เงื่อนไขการเรียน
ระยะเวลา

เรียน

2.1	การจัดการฟาร์ม
2.2 การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตพืช
2.3	การจัดการความรู้	
ในงานส่งเสริมการเกษตร 
2.4	การสื่อสารเพื่อการ
พัฒนางานส่งเสริม
การเกษตร	
2.5	เศรษฐกิจพอเพียง

การลงทะเบียนเรียน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
1. กลุ่มวิชาพื้นฐาน จำานวน	2	ชุดวิชา
1)	การส่ือสารเพ่ือการพัฒนางานส่งเสริม
การเกษตร
2)	การจัดการความรู้ในงานส่งเสริม
การเกษตร
2. กลุ่มวิชาเลือก	เลือกเรียนอย่างน้อย					
จำานวน	1	ชุดวิชา
1)	เศรษฐกิจพอเพียง
2)	การจัดการฟาร์ม
3)	การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช

4	ปี

หลักสูตรท่ี 3 การเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร ระดับชำานาญการพิเศษ

หลักสูตรรายวิชา เงื่อนไขการเรียน
ระยะเวลา

เรียน

	3.1	การบริหารจัดการเชิง	 -	 4	ปี
		ระบบในงานส่งเสริมการเกษตร
	3.2	การบริหารการ
	เปลี่ยนแปลงในงาน
	ส่งเสริมการเกษตร		
 3.3 การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
		ในงานส่งเสริมการเกษตร
	3.4	การสื่อสารเพื่อการ
	ประสานความร่วมมือใน
	งานส่งเสริมการเกษตร

e-Learning



e-Learning  มีประโยชน์อย่างไร?
 1. ประหยัดงบประมาณ			
	 2.	ไม่ต้องเดินทางมาเรียน
 3. เรียนด้วยตนเอง	สะดวก	เข้าถึงได้ง่าย
 4. ปรับปรุงข้อมูล	เนื้อหาให้ทันสมัยได้ง่าย
	 5. เป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาบุคลากร

1.	 เป็นการสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาบุคลากร	โดยใช้ระบบ
	 อิเล็กทรอนิกส์
2.	นำา	IT	มาใช้วางระบบการพัฒนาบุคลากร
3.	เสริมสร้างความรู้ให้กับบุคลากรได้รวดเร็ว	กว้างขวางและ
	 เข้าถึงง่าย
4.	สรุปและประมวลองค์ความรู้จากการทำางานของเจ้าหน้าที่
5.	เข้าถึงและถ่ายทอดความรู้ได้ง่ายข้ึน	สะดวก	รวดเร็ว	กับกลุ่ม
	 บุคคลเป้าหมาย
6.	ลดต้นทุนการพัฒนาบุคลากร	และเกษตรกร	ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ประเด็น ห้องเรียน/สถานที่อบรม เครือข่ายออนไลน์

การเข้าถึง

ขึ้นอยู่กับขนาดของ
ห้องเรียน	หรือระยะเวลา	

ที่เปิดสอน

เรียนรู้ได้ตลอดเวลา		
ไม่จำากัดจำานวนครั้ง

การวัดผล
วัดผลด้วยตนเอง
หรือครูผู้สอน

ใช้ระบบโปรแกรม
อัตโนมัติ	

การจดจำา
ไม่สามารถทวนซ้ำาได้	
ใช้การบันทึกแทน

ทวนซ้ำาได้หลายๆ	ครั้ง	
เท่าที่ต้องการ

ค่าใช้จ่าย

มีค่าใช้จ่ายในการจ้าง
วิทยากร/ผู้สอน	
ในแต่ละครั้ง

มีค่าใช้จ่ายในการจ้าง
วิทยากร/ผู้สอน													

เฉพาะผลิตเนื้อหา	
ในครั้งเดียว

ที่มา	:	นิรนาม.	2555.	ประโยชน์ของ	e-Learning 
แหล่งที่มา	:	htt://www.thaiedunet.com/ten_content/benefit.html.	13	ตุลาคม	2555

ประโยชน์และคุณค่ากับงานส่งเสริมการเกษตร

การดำาเนินงานจัดทำา e-learning
โดย...กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เปรียบเทียบการฝึกอบรมในห้องเรียนกับการเรียน
แบบออนไลน์

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

ทำาความรู้จัก  e-Learning

e-Learning คืออะไร 
	 เป็นรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยอาศัยเครือข่าย
คอมพิวเตอร์	หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการถ่ายทอดเรื่องราว
และเนื้อหาได้แก่	เครือข่ายอินเทอร์เน็ต	อินทราเน็ต	โทรศัพท์
มือถือ	และอื่นๆ	แต่ที่นิยมมากที่สุดคือ	การใช้งาน	ทางเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ต	 เทคโนโลยีท่ีได้รับความนิยมในปัจจุบัน	 คือ	 LMS	
(Learning	Management	System)

 “กรมส่งเสริมการเกษตร	ให้ความสำาคัญและสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากร	 เพ่ือให้นักส่งเสริมการเกษตรมีความพร้อม
ในการปฏบิตังิานเปน็				Smart   Extension   Officer 	การเรยีนรู้
ด้วยตนเองผ่านระบบ	 e-Learning	 จึงเป็นช่องทางหน่ึงท่ีพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ลดช่องว่างของ
การเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและภูมิภาค	 เรียนรู้
ได้ตามความต้องการโดยไม่จำากัดเวลาและสถานท่ี ทุกคนสามารถ
เข้าถึงองค์ความรู้ ได้อย่างเท่าเทียมกัน”

นายโอฬาร		พิทักษ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

		-		นำาเสนอผลผ่านเวทีต่างๆ

		-		ประเมินความพึงพอใจของทีมงาน

						และผู้เรียน

		-		สรุปผลการดำาเนินงาน

จัดทำาเนื้อหาและผลิต

บทเรียนออนไลน์

จัดทำาโปรแกรม

คอมพิวเตอร์

ดำาเนินการฝึกอบรม

ผ่านระบบออนไลน์

ประเมิณสรุป

และรายงานผล

		-		วิเคราะห์จากสมรรถนะและงานท่ีทำา

		-		จัดทำาสื่อเอกสารสิ่งพิมพ์

		-		ผลิตสื่อวีดีทัศน์

		-		จัดทำาโปรแกรม	Moodle	โดยผ่าน

						เว็ปไซต์

		-		บันทึกบทเรียนและสื่อในโปรแกรม

						คอมพิวเตอร์

		-		สมัคร/ลงทะเบียน

		-		เรียนออนไลน์

		-		ประกาศผล

		-		มอบวุฒิบัตร


