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หลักสูตรการเรียนรูดวยตนเองผานระบบอิเล็กทรอนิกส
 (e-Learning)

หลักสูตรท่ี ๑ การเสริมสรางสมรรถนะนักสงเสริมการเกษตรระดับปฏิบัติการ

จำนวน ๗ ชุดวิชา รวม ๔๒ ชั่วโมง 

 ชุดวิชาที่ ๑ การจัดกระบวนการเรียนรู ๖ ชั่วโมง

 ชุดวิชาที่  ๒ การพัฒนาองคกรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน

   และเครือขาย  ๖ ชั่วโมง

 ชุดวิชาที่  ๓ การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร

   แบบมีสวนรวม ๖ ชั่วโมง

 ชุดวิชาที่  ๔ การถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ๖  ชั่วโมง

 ชุดวิชาที่  ๕ การวิเคราะหสถานการณดานการเกษตร ๖  ชั่วโมง

 ชุดวิชาที่  ๖ การสงเสริมเคหกิจเกษตร ๖  ชั่วโมง

 ชุดวิชาที่  ๗ เทคนิคการทำงานสงเสริมการเกษตร ๖  ชั่วโมง

หลักสูตรท่ี ๒ การเสริมสรางสมรรถนะนักสงเสริมการเกษตรระดับชำนาญการ

จำนวน ๕ ชุดวิชา รวม ๓๐ ชั่วโมง 

 ชุดวิชาที่ ๑  การจัดการฟารม   ๖  ชั่วโมง

 ชุดวิชาที่  ๒  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช ๖  ชั่วโมง

 ชุดวิชาที่ ๓  การจัดการความรูในงานสงเสริมการเกษตร ๖  ชั่วโมง

 ชุดวิชาที่  ๔  การสื่อสารเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร ๖  ชั่วโมง

 ชุดวิชาที่  ๕  เศรษฐกิจพอเพียง ๖  ชั่วโมง

๑



หลักสูตรที่ ๓ การเสริมสรางสมรรถนะนักสงเสริมการเกษตรระดับชำนาญ

การพิเศษ จำนวน ๔ ชุดวิชา รวม ๒๔ ชั่วโมง

 ชุดวิชาที่ ๑  การบริหารจัดการเชิงระบบ

   ในงานสงเสริมการเกษตร   ๖  ชัว่โมง  

 ชุดวิชาที่ ๒  การบริหารการเปลี่ยนแปลง

   ในงานสงเสริมการเกษตร   ๖  ชัว่โมง  

 ชุดวิชาที่ ๓  การพัฒนาผูใตบังคับบัญชา

   ในงานสงเสริมการเกษตร   ๖  ชั่วโมง

 ชุดวิชาที่ ๔  การสื่อสารเพื่อการประสานความรวมมือ

   ในงานสงเสริมการเกษตร   ๖  ชั่วโมง 

 หลักสูตรที่ ๔ หลักสูตรทั่วไป จำนวน ๔ หลักสูตร รวม ๒๔ ชั่วโมง

 หลักสูตรที่ ๑  การเขียนและเผยแพร    

   ในงานสงเสริมการเกษตร ๖ ชั่วโมง

 หลักสูตรที่ ๒  การวิจัยในงานสงเสริมการเกษตร ๖ ชั่วโมง

 หลักสูตรที่ ๓  การจัดการองคกรเกษตรกร

   ในงานสงเสริมการเกษตร ๖ ชั่วโมง

 หลักสูตรที่ ๔  การจัดการศัตรูพืชในงานสงเสริมการเกษตร ๖ ชั่วโมง

๒



รายละเอียดหลักสูตรการเรียนรูดวยตนเองผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
(e-Learning)

หลักสูตรท่ี ๑ การเสริมสรางสมรรถนะนักสงเสริมการเกษตรระดับปฏิบัติการ

จำนวน ๗ ชุดวิชา รวม ๔๒ ชั่วโมง  

 ชุดวิชาที่ ๑ การจัดกระบวนการเรียนรู เวลา ๖ ชั่วโมง

 วัตถุประสงค 

  ๑. เพื่อใหเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมีความรู ความเขาใจในการ

กำหนดเปาหมายการเรียนรู การวางแผนการเรียนรู และสามารถออกแบบ

การเรียนรูที่ยึดเกษตรกรเปนศูนยกลาง

 ๒. เพื่ อ ให เจ าหน าที่ ส ง เสริมการเกษตรมีความรู  ความเข า ใจ 

ในบทบาทความสำคัญของวิทยากรกระบวนการ เครื่องมือในการจัดการเรียนรู 

ข้ันตอนวิธีการในการจัดการเรียรู และสามารถจัดกระบวนการเรียนรูท่ียึดเกษตรกร

เปนศูนยกลาง

 ๓. เพื่อใหเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมีความรู ความเขาใจในแนวคิด

พื้นฐาน วิธีการและเครื่องมือในการประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรู

ทั้งการประเมินผลหลังทำงาน และการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง

รวมทั้ งสามารถประเมินผลหลังการทำงาน การประเมินผลการเรียนรู

ตามสภาพจริง และนำผลการประเมินไปใชประโยชน 

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบดวย ๕ บทการเรียนรู

  บทที่ ๑ การออกแบบกระบวนการเรียนรู

  บทที่ ๒ การดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู 

  บทที่ ๓ การประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรู

  บทที่ ๔ กรณีศึกษา โรงเรียนชาวนามูลนิธิขาวขวัญ

  บทที่ ๕ สรุปและประเมินผลหลังเรียน

๓



 

 ชุดวิชาท่ี  ๒  การพัฒนาองคกรเกษตรกร  วิสาหกิจชุมชนและเครือขาย  

เวลา ๖ ชั่วโมง

 วัตถุประสงค 

 ๑. เพื่อใหนักวิชาการสงเสริมการเกษตรมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ

องคกรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและเครือขาย

 ๒. เพื่อเสริมสรางความสามารถของนักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

ในการปฏิบัติงานกับองคกรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและเครือขาย

 ๓. เพื่อใหนักวิชาการสงเสริมการเกษตรสามารถนำความรูไปปฏิบัติงาน

กับองคกรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและเครือขายไดอยางมีประสิทธิภาพ

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบดวย ๕ บทการเรียนรู 

  บทท่ี ๑ ความหมาย ความสำคัญและความรูเก่ียวกับองคกรเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชนและเครือขาย
  บทที่ ๒ แนวคิด หลักการ และกระบวนการพัฒนา
  บทที่ ๓ การสรางเครือขาย
  บทที่ ๔ การทำงานกบัองคกรเกษตรกร    วสิาหกจิชมุชนและเครอืขาย
  บทที่ ๕ การประเมินองคกรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและเครือขาย

 ชุดวิชาที่ ๓ การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีสวนรวม

เวลา ๖ ชั่วโมง

 วัตถุประสงค 

 ๑. เพื่อใหเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
บทบาท ความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีสวนรวม
 ๒. เพื่อใหเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
ขอมูลสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร
 ๓. เพื่อใหเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
การจัดทำแผนงานโครงการและการติดตามประเมินผล

๔



 

 ๔. เพื่อใหเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ

กระบวนการมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร  

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบดวย ๕ บทการเรียนรู 

  บทที่ ๑ บทนำ

  บทที่ ๒ ขอมูลสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร

  บทที่ ๓ การจัดทำแผนงานโครงการและการติดตามประเมินผล

  บทที่  ๔ กระบวนการมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร

  บทที่ ๕ สรุปและประเมินผลหลังเรียน

 ชุดวิชาที่  ๔  การถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เวลา ๖ ชั่วโมง

 วัตถุประสงค

 ๑. เพื่อใหนักสงเสริมการเกษตรมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับ

แนวคิดและหลักการสงเสริมการเกษตร กลุมเปาหมาย รูปแบบ และวิธี

การสงเสริมการเกษตร

 ๒. เพื่อใหนักสงเสริมการเกษตรมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับ

หลักการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

 ๓. เพื่อใหนักสงเสริมการเกษตรมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับ

กระบวนการและวิธีการถายทอดความรูที่เกี่ยวของ

 ๔.  เพื่อใหนักสงเสริมการเกษตรมีความรู ความสามารถเกี่ยวกับ

การถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรไปสูกลุมเปาหมายใหเหมาะสมกับบริบทของ

พื้นที่

 ประเด็นเนื้อหา

  บทที่ ๑ หลักการสงเสริมการเกษตร

  บทท่ี  ๒  แนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

  บทท่ี  ๓  กระบวนการและการออกแบบการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

๕



 
  บทที่ ๔ รูปแบบ และวิธีการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
  บทท่ี ๕ การปรับใชเทคโนโลยีการเกษตรและเทคนิคการถายทอดในพ้ืนท่ี
  บทที่ ๖ กรณีศึกษาการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

 ชุดวิชาที่ ๕ การวิเคราะหสถานการณดานการเกษตร เวลา ๖ ชั่วโมง
 วัตถุประสงค 
 ๑. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจและสามารถนำไปปฏิบัติงาน
ในหนาที่ได
 ๒. เพื่อใหผูเรียนนำความรูไปใชในการถายทอดได
 ๓. เพื่อใหผูเรียนประยุกตใชในสถานการณตางๆ ได
 ประเด็นเนื้อหา ประกอบดวย ๕ บทการเรียนรู 
  บทที่ ๑ ความสำคัญของการวิเคราะหสถานการณดานการเกษตร
  บทที่  ๒ ปจจัยที่สงผลกระทบดานการเกษตร
  บทที่ ๓ หลักและวิธีการวิเคราะหสถานการณดานการเกษตร
  บทที่ ๔ กรณีศึกษาการวิเคราะหสถานการณขาวและมันสำปะหลัง
  บทที่ ๕ กรณีศึกษาการวิเคราะหสถานการณมะมวงและหนอไมฝร่ัง

 ชุดวิชาที่ ๖ การสงเสริมเคหกิจเกษตร เวลา ๖ ชั่วโมง
 วัตถุประสงค 
 ๑. อธิบายความรูเกี่ยวกับงานสงเสริมเคหกิจเกษตรได
 ๒. อธิบายเกี่ยวกับงานสงเสริมเคหกิจเกษตรได
 ๓. อธิบายบทบาทของนักวิชาการสงเสริมการเกษตรในการสงเสริมงาน
เคหกิจเกษตรได
 ๔. อธิบายกระบวนการทำงานสงเสริมเคหกิจเกษตรได
 ๕. อธิบายปจจัยที่มีผลตอความสำเร็จของการดำเนินงานสงเสริมเคหกิจ
เกษตรได
 ๖. ประยุกตความรูจากกรณีศึกษาจากการทำงานสงเสริมเคหกิจเกษตร
ในทองถิ่นตางๆ ได 

๖



 

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบดวย ๖ บทการเรียนรู 

  บทที่ ๑ ความรูเกี่ยวกับงานสงเสริมเคหกิจเกษตร

  บทที่ ๒ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรกับงานเคหกิจเกษตร

  บทที่ ๓ กระบวนการทำงานสงเสริมเคหกิจเกษตร

  บทที่ ๔ กรณีศึกษา เรื่องการสงเสริมการผลิตเพื่อบริโภค

  บทที่ ๕ กรณีศึกษา เรื่องการปรับปรุงสภาพแวดลอมการทำงาน

  บทที่ ๖ กรณีศึกษา เรื่องการสงเสริมเพิ่มรายได

 ชุดวิชาที่ ๗ เทคนิคการทำงานสงเสริมการเกษตร เวลา ๖ ชั่วโมง

 วัตถุประสงค 

 ๑. เพื่ อใหนักสง เสริมการเกษตรมีความรู  ความเขาใจแนวคิด

การดำเนินงานสงเสริมการเกษตร 

 ๒. เพื่อใหนักสงเสริมการเกษตรมีความรู ความเขาใจกระบวนการ

ทำงานสงเสริมการเกษตรกับชุมชน และสามารถนำไปประยุกตใชในการทำงานกับ

ชุมชนได

 ๓. เพ่ือใหนักสงเสริมการเกษตรมีความรู ความเขาใจเทคนิคและ

เคร่ืองมือในการทำงานสงเสริมการเกษตรกับชุมชน และสามารถนำไป

ประยุกตใชได

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบดวย ๕ บทการเรียนรู 

  บทที่ ๑ แนวคิดการสงเสริมการเกษตร

  บทที่ ๒ กระบวนการทำงานสงเสริมการเกษตรกับชุมชน

  บทที่ ๓ เครื่องมือและเทคนิคการทำงานกับชุมชน 

  บทที่ ๔ กรณีศึกษา

  บทที่ ๕ สรุปและเช่ือมโยงกลไกการทำงานสงเสริมการเกษตรกับชุมชน

๗



หลักสูตรท่ี ๒ การเสริมสรางสมรรถนะนักสงเสริมการเกษตรระดับชำนาญการ

จำนวน ๕ ชุดวิชา รวม ๓๐ ชั่วโมง

 ชุดวิชาที่ ๑ การจัดการฟารม เวลา ๖ ชั่วโมง
 วัตถุประสงค 
 ๑. ผูเรียนสามารถอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการฟารมได
 ๒. ผูเรียนสามารถอธิบายบทบาทของนักวิชาการสงเสริมการเกษตร
ในการสงเสริมการจัดการฟารมได
 ๓. ผูเรียนสามารถอธิบายกระบวนการทำงานสงเสริมการจัดการฟารมได
 ๔. ผูเรียนสามารถวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอความสำเร็จของการดำเนินงาน
สงเสริมการจัดการฟารมได
 ๕. ผูเรียนสามารถประยุกตความรูจากกรณีศึกษา มาใชในการทำงาน
สงเสริมการจัดการฟารมในทองถิ่นตางๆ ได
 ประเด็นเนื้อหา ประกอบดวย ๔ บทการเรียนรู 
  บทที่ ๑ ความรูเกี่ยวกับการจัดการฟารม
  บทที่ ๒ การสงเสริมการจัดการฟารมเพื่อการเกษตรยั่งยืนเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม
  บทที่ ๓ กระบวนการการสงเสริมการจัดการฟารมของเจาหนาที่
สงเสริมการเกษตร
  บทที่ ๔ กรณีศึกษาการจัดการฟารม 

 ชุดวิชาที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช เวลา ๖ ชั่วโมง
 วัตถุประสงค 
 ๑. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความสำคัญของการเพิ่มประสิทธิ
ภาพการผลิตพืช
 ๒. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตพืช

๘



 
 ๓. เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตพืช ๖ กลุม 
 ๔. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับกรณีตัวอยางการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตพืช ประกอบดวย ลำไย ปาลมน้ำมัน มันสำปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว 
กลวยไมตัดดอกสกุลหวาย กุหลาบ พริก เห็ดนางฟา เห็ดนางรม ขม้ินชัน พริกไทย 
ผึ้งพันธุ และจิ้งหรีด
 ประเด็นเนื้อหา ประกอบดวย ๗ บทการเรียนรู 
  บทที่ ๑ หลักการและวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช
  บทที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไมผลไมยืนตน
  บทที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชไรธัญพืช
  บทที่ ๔ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไมดอกไมประดับ
  บทที่ ๕ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผักและเห็ด
  บทที่ ๖ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรเครื่องเทศ
  บทที่ ๗ การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ

 ชุดวิชาที่ ๓ การจัดการความรูในงานสงเสริมการเกษตร 
เวลา ๖ ชั่วโมง
 วัตถุประสงค 
 ๑. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดความรูและการจัดการ
ความรู
 ๒. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู
 ๓. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการความรูในงานสงเสริม
การเกษตร
 ๔. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกรณีศึกษาการจัดการความรู
ประกอบดวย การจัดการความรูในงานสงเสริมการเกษตร การขับเคลื่อน
การจัดความรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตรของหนวยงาน KM ดีเดน

๙



กรมสงเสริมการเกษตร และการจัดการความรูในการดำเนินงานสงเสริมการเกษตร
กับเกษตรกร 
 ประเด็นเนื้อหา ประกอบดวย ๖ บทการเรียนรู 
  บทที่ ๑ แนวคิดหลักการความรูและการจัดการความรู
  บทที่ ๒ กระบวนการจัดการความรู
  บทที่ ๓ การจัดการความรูในงานสงเสริมการเกษตร
  บทที่ ๔ กรณีศึกษาการจัดการความรูในงานสงเสริมการเกษตร
  บทที่ ๕ กรณีศึกษาการขับเคลื่อนการจัดการความรูเพื่อพัฒนางาน
สงเสริมการเกษตรของหนวยงาน KM ดีเดน กรมสงเสริมการเกษตร
  บทที่ ๖ กรณีศึกษาการจัดการความรูในการดำเนินงานสงเสริม
การเกษตรกับเกษตรกร

 ชุดวิชาที่ ๔ การสื่อสารเพื่อการพัฒนางานสงเสริมการเกษตร  
เวลา ๖ ชั่วโมง
 วัตถุประสงค 
 ๑. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการสื่อสารในงานสงเสริม
การเกษตร
 ๒. เพื่อใหผูเรียนนำความรูดานการสื่อสารไปใชในการประชาสัมพันธ
และถายทอดความรูในงานสงเสริมการเกษตร
 ๓. เพ่ือใหผูเรียนสามารถประยุกตใชส่ือในโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ได
 ประเด็นเนื้อหา ประกอบดวย ๕ บทการเรียนรู
  บทที่ ๑ ความสำคัญของการสื่อสารในงานสงเสริมการเกษตร
  บทที่ ๒ การประชาสัมพันธในงานสงเสริมการเกษตร 
  บทที่ ๓ การผลิตส่ือเพ่ือการถายทอดความรูในงานสงเสริมการเกษตร
  บทที่ ๔ เทคโนโลยีสารสนเทศในงานสงเสริมการเกษตร
  บทที่ ๕ กรณีศึกษาการส่ือสารเพ่ือการพัฒนางานสงเสริมการเกษตร

๑๐



 ชุดวิชาท่ี ๕ เศรษฐกิจพอเพียง เวลา ๖ ช่ัวโมง

 วัตถุประสงค 

 ๑. เพ่ือใหผูเรียน อธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 ๒. เพ่ือใหผูเรียน สามารถอธิบายความรูเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง

 ๓. เพื่อใหผูเรียน สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช

ในงานสงเสริมการเกษตรได

 ประเด็นเน้ือหา ประกอบดวย ๔ บทการเรียนรู

  บทท่ี ๑ แนวคิดเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  บทท่ี ๒ รูปแบบการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช

  บทท่ี ๓ วิธีการสงเสริมการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

  บทท่ี ๔ กรณีศึกษา

หลักสูตรท่ี ๓ การเสริมสรางสมรรถนะนักสงเสริมการเกษตรระดับชำนาญการพิเศษ

จำนวน ๔ ชุดวิชา รวม ๒๔ ช่ัวโมง

 ชุดวิชาท่ี ๑ การบริหารจัดการเชิงระบบในงานสงเสริมการเกษตร 

เวลา ๖ ช่ัวโมง

 วัตถุประสงค

 ๑. เพ่ือใหนักสงเสริมการเกษตรมีความรู ความเขาใจในกระบวนการ

บริหารจัดการเชิงระบบในงานสงเสริมการเกษตร

 ๒. เพ่ือใหนักสงเสริมการเกษตรมีความรู ความเขาใจในหลักการและ

แนวคิดของรูปแบบในการดำเนินงานสงเสริมการเกษตร รูปแบบ MRCF System

 ๓. เพ่ือใหนักสงเสริมการเกษตรสามารถนำระบบสงเสริมการเกษตร

รูปแบบ MRCF System ไปประยุกตใชไดในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร

ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๑๑



 ประเด็นเนื้อหา ประกอบดวย ๖ บทการเรียนรู 

  บทที่ ๑ แนวคิด หลักการในบริหารจัดการเชิงระบบในงานสงเสริม

การเกษตร

  บทที่ ๒ กระบวนการทำงานของนักสงเสริมการเกษตรกับเกษตรกร

  บทที่ ๓ กรณีศึกษาการนำรูปแบบสงเสริมการเกษตร MRCF 

ไปใชในงานสงเสริมก ารเกษตรของสวนกลาง

  บทที่ ๔ กรณีศึกษาการนำรูปแบบสงเสริมการเกษตร MRCF ไปใช

ในงานสงเสริมการเกษตรในพื้นที่

  บทที่ ๕ การประยุกตใชรูปแบบสงเสริมการเกษตร MRCF ในการ

สงเสริมการเกษตร และปจจัยสำเร็จ

  บทที่ ๖ สรุปการบริหารจัดการเชิงระบบในงานสงเสริมการเกษตร 

 

 ชุดวิชาที่ ๒  การบริหารการเปลี่ยนแปลงในงานสงเสริมการเกษตร 

เวลา ๖ ชั่วโมง

 วัตถุประสงค 

 ๑. เพื่อใหผู เรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ 

และกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงในงานสงเสริมการเกษตร

 ๒. เพื่อใหผู เรียนมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับปจจัยที่ เกี่ยวของ

กับการบริหารการเปล่ียนแปลง การบริหารงานสงเสริมการเกษตรภายใต

การเปล่ียนแปลงพัฒนาการและกระบวนการบริหารการเปล่ียนแปลงในงานสงเสริม

การเกษตรและเพื่อใหสามารถขับเคลื่อนงานสงเสริมการเกษตรไปสูเปาหมาย

 ๓. เพ่ือใหผูเรียน สามารถนำความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการทำงาน

สงเสริมการเกษตรได

๑๒



 ประเด็นเนื้อหา ประกอบดวย ๖ บทการเรียนรู 

  บทที่ ๑ แนวคิด หลักการในการบริหารการเปลี่ยนแปลง

  บทที่ ๒ การบริหารงานสงเสริมการเกษตรภายใตการเปลี่ยนแปลง

  บทที่ ๓ การพัฒนาภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงในงานสงเสริม

การเกษตร

  บทที่ ๔ การขับเคลื่อนการบริหารการเปลี่ยนแปลงในงานสงเสริม

การเกษตรสูการปฏิบัติ

  บทที่ ๕ กรณีตัวอยางการบริหารการเปลี่ยนแปลงในงานสงเสริม

  บทที่ ๖ สรุปการบริหารการเปลี่ยนแปลงในงานสงเสริมการเกษตร

 ชุดวิชาที่ ๓  การพัฒนาผูใตบังคับบัญชาในงานสงเสริมการเกษตร

เวลา ๖ ชั่วโมง

 วัตถุประสงค

 ๑. เพื่อใหมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และ

กระบวนการในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาในงานสงเสริมการเกษตร

 ๒. เพื่อใหมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับเทคนิค จิตวิทยาและศิลปะ

ในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาในงานสงเสริมการเกษตร

 ๓. เพื่อใหสามารถนำความรูและประสบการณ ไปประยุกตในการพัฒนา

ผูใตบังคับบัญชาในงานสงเสริมการเกษตร

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบดวย ๖ บทการเรียนรู 

  บทที่ ๑ แนวคิด หลักการในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาในงาน

สงเสริมการเกษตร

  บทที่ ๒ กระบวนการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา

  บทที่ ๓ เทคนิคการพัฒนาศักยภาพผูใตบังคับบัญชา

  บทที่ ๔ จิตวิทยาและศิลปะการทำงานกับผูใตบังคับบัญชา

๑๓



  บทที่ ๕ กรณีศึกษาการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา

  บทที่ ๖ สรุปการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาในงานสงเสริมการเกษตร

 ชุดวิชาที่ ๔  การสื่อสารเพื่อการประสานความรวมมือในงานสงเสริม

การเกษตร เวลา ๖ ชั่วโมง

 วัตถุประสงค

 ๑. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดของการสื่อสาร 

การประสานความรวมมือ บทบาทภารกิจของกรมสงเสริมการเกษตร และ

ความสำคัญของการส่ือสารเพ่ือการประสานความรวมมือในงานสงเสริมการเกษตร

 ๒. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางและกลยุทธ

การสื่อสารเพื่อการประสานความรวมมือในงานสงเสริมการเกษตร

 ๓. เพื่อใหผูเรียน สามารถนำความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการทำงาน

สงเสริมการเกษตรได

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบดวย ๖ บทการเรียนรู

  บทที่ ๑ ความรูเกี่ยวกับการสื่อสารและการประสานความรวมมือ
  บทที่ ๒ กระบวนการสื่อสารเพื่อการประสานความรวมมือในงาน
สงเสริมการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ
  บทที่ ๓ แนวทางการสื่อสารเพื่อการประสานความรวมมือในงาน
สงเสริมการเกษตร 
  บทที่ ๔ กลยุทธการสื่อสารเพื่อการประสานความรวมมือในงาน
สงเสริมการเกษตร
  บทที่ ๕ การพัฒนานักสงเสริมการเกษตรในการสื่อสารเพื่อการ
ประสานความรวมมือในงานสงเสริมการเกษตร
  บทที่ ๖ กรณีศึกษาการสื่อสารเพื่อการประสานความรวมมือในงาน
สงเสริมการเกษตร

๑๔



หลักสูตรที่ ๔ หลักสูตรทั่วไป จำนวน ๔ หลักสูตร รวม ๒๔ ชั่วโมง

 หลักสูตรที่ ๑ การเขียนและเผยแพรในงานสงเสริมการเกษตร 

เวลา ๖ ชั่วโมง

 วัตถุประสงค

 ๑. เพื่อใหมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนในงานสงเสริมการเกษตร

 ๒. เพื่อใหมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ วิธีการ 

เกี่ยวกับการเขียนในงานสงเสริมการเกษตร ไดแก การเขียนบทความทางวิชาการ 

การเขียนเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธ การเขียนเชิงถายทอดประสบการณ

และถอดองคความรู และการเขียนผลงานเพื่อเลื่อนระดับ

 ๓. เพื่อใหสามารถนำความรูและประสบการณ ไปประยุกตเกี่ยวกับ

การเขียนในงานสงเสริมการเกษตรได

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบดวย ๕ บทการเรียนรู

  บทที่ ๑ หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการเขียนและเผยแพรงานเขียน

ในงานสงเสริมการเกษตร

  บทที่ ๒ การเขียนบทความทางวิชาการในงานสงเสริมการเกษตร

  บทที่ ๓ การเขียนเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธในงานสงเสริม

การเกษตร 

  บทท่ี ๔ การเขียนเพ่ือถายทอดประสบการณและความรูในงานสงเสริม

การเกษตร

  บทที่ ๕ การเขียนผลงานประเมินเพื่อเลื่อนระดับและกระบวนการ

ขอรับการประเมิน

 

๑๕



 หลักสูตรที่ ๒ การวิจัยในงานสงเสริมการเกษตร เวลา ๖ ชั่วโมง

 วัตถุประสงค 

 ๑. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจหลักการ แนวคิดและวิธีการของ

การวิจัยในงานสงเสริมการเกษตร

 ๒. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจและสามารถนำมาประยุกตใช

ในงานสงเสริมการเกษตรได

 ๓. เพื่อใหผูเรียนไดเห็นรูปแบบของงานวิจัยในงานสงเสริมการเกษตร

จากกรณีตัวอยางที่เกี่ยวของได

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบดวย ๕ บทการเรียนรู

  บทที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยในงานสงเสริมการเกษตร

  บทที่ ๒ กระบวนการวิจัยในงานสงเสริมการเกษตร

  บทที่ ๓ การวิจัยเชิงสำรวจและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม

ในงานสงเสริมการเกษตร

  บทที่ ๔ การวิจัยเชิงบูรณาการและการวิจัยในงานประจำในงาน

สงเสริมการเกษตร

  บทที่ ๕ การเขียนผลงานวิจัย การเผยแพรและการนำผลงานวิจัย

ไปใชประโยชนในงานสงเสริมการเกษตร

 หลักสูตรที่ ๓ การจัดการองคกรเกษตรกรในงานสงเสริมการเกษตร 

เวลา ๖ ชั่วโมง

 วัตถุประสงค

 ๑. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดและการจัดการองคกร

เกษตรกร เทคนิคและเครื่องมือที่ใชในการบริหารจัดการองคกรเกษตรกรในงาน

สงเสริมการเกษตร

๑๖



 ๒. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการจัดการองคกรเกษตรของกลุม

สงเสริมอาชีพการเกษตร กลุมแมบานเกษตรกร กลุมยุวเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน 

และเครือขายเกษตรกรในงานสงเสริมการเกษตร 

 ๓. เพื่อใหสามารถนำความรูที่ไดรับ ไปประยุกตใชในการทำงานสงเสริม

การเกษตร ไดอยางมีประสิทธิภาพ

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบดวย ๖ บทการเรียนรู

  บทที่ ๑ แนวคิดและการจัดการองคกรเกษตรกรในงานสงเสริม

การเกษตร

  บทที่ ๒ การจัดการกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร

  บทที่ ๓ การจัดการกลุมแมบานเกษตรกร

  บทที่ ๔ การจัดการกลุมยุวเกษตรกร

  บทที่ ๕ การจัดการวิสาหกิจชุมชน

  บทที่ ๖ การจัดการเครือขายเกษตรกร

 หลักสูตรที่ ๔ การจัดการศัตรูพืชในงานสงเสริมการเกษตร 

เวลา ๖ ชั่วโมง

 วัตถุประสงค 

 ๑. เพื่อใหมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับศัตรูพืชและการระบาด และ

การวินิจฉัยศัตรูพืชเบื้องตน

 ๒. เพื่อใหมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการสำรวจ ติดตาม เฝาระวัง 

สถานการณศัตรูพืชและประเมินพื้นที่ระบาดของศัตรูพืช การจัดการศัตรูพืช

โดยวิธีผสมผสาน การบริหารจัดการศัตรูพืชแบบครอบคลุมพื้นที่ และศูนยจัดการ

ศัตรูพืชชุมชน

๑๗



 ๓. เพื่อใหสามารถนำความรูและประสบการณ ไปประยุกตในการจัดการ

ศัตรูพืชในงานสงเสริมการเกษตรได

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบดวย ๗ บทการเรียนรู

  บทที่ ๑ ศัตรูพืชและการระบาด

  บทที่ ๒ การวินิจฉัยและการจำแนกศัตรูพืชเบื้องตน

  บทที่ ๓ การสำรวจ ติดตาม เฝาระวังสถานการณศัตรูพืช และ

ประเมินพื้นที่ระบาดของศัตรูพืช

  บทที่ ๔ การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน

  บทที่ ๕ การบริหารจัดการศัตรูพืชแบบครอบคลุมพื้นที่

  บทที่ ๖ ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน

  บทที่ ๗ กรณีศึกษาการจัดการศัตรูพืชในงานสงเสริมการเกษตร

๑๘



การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร

 ๑. เกณฑการวัดผล/ประเมินผลแตละชุดวิชา

   ๑) ศึกษาบทเรียนตามลำดับครบทุกหัวขอ ใชระยะเวลาเรียนรวม

ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

           ๒) ทำแบบทดสอบกอนเรียน (Pretest) ไดจำนวน ๑ ครั้ง 

   ๓)  ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ไดจำนวน ๕ ครั้ง 

โดยใชคะแนนครั้งสูงสุดไมนอยกวา รอยละ ๖๐ ของจำนวนขอ

 ๒. การประเมินผลหลังจากการเรียนโดยใชวิธีการประเมินผลรายบุคคล

  ๒.๑ หลักฐานการเรียน ในแตละรายชุดวิชาจะมีใบประกาศนียบัตร

อิเล็กทรอนิกสมอบใหกับผูเรียนที่สอบผานตามเกณฑที่กำหนด และถาผูเรียน

ที่เรียนครบทุกชุดวิชา (ตามหลักสูตร) จะมีใบวุฒิบัตรอิเล็กทรอนิกสมอบให

กับผูเรียน  

  ๒.๒ บันทึกในประวัติบุคคล ก.พ.๗ หากผูเรียนๆ ตามหลักสูตร

(ครบทุกชุดวิชา) จะไดบันทึกในประวัติบุคคล ก.พ. ๗

๑๙



โครงสรางหลักสูตรและองคประกอบของแตละชุดวิชา/หลักสูตร

 ๑. โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย

  ๑) แนวการศึกษา หรือคำแนะนำในการเรียน 

  ๒) สื่อการเรียนรู (ไดแก วีดิทัศน เอกสาร และอื่นๆ) 

  ๓) แบบประเมินผล หรือ Pre-test และ Post-test 

      (คำถามทายบท/ แบบประเมินผลตนเองกอนเรียนและหลังเรียน) 

 

 ๒. องคประกอบของแตละชุดวิชา/หลักสูตร ประกอบดวย

  ๑) ปฐมนิเทศชุดวิชา         

  ๒) แบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน     

  ๓) กรณีตัวอยาง  

  ๔) บรรยายสรุปเนื้อหา (สื่อวีดิทัศน)     

  ๕) แบบฝกหัดทายบท

  ๖) เอกสารแนะนำเพิ่มเติมหรือสื่อคัดสรร  

๒๐



ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนผานระบบออนไลน

การพัฒนาระบบการลงทะเบียนเรียน (e – Learning) 

  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมกับสํานักพัฒนา

การถายทอดเทคโนโลยี ดําเนินการพัฒนาระบบการลงทะเบียน เพื่อใช

ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน ในรุนที่๑/๒๕๕๙ เปดรับสมัคร

และลงทะเบียน ระหวางวันที่ ๒๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

และรุนที่ ๒/๒๕๕๙ ระหวางวันที่ ๑๖ เมษายน – ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ที่ เว็บไซต www.e-learning.doae.go.th ผูที่สนใจทั้งในสวนกลาง

และสวนภูมิภาค ทุกตําแหนงทุกระดับ สามารถเขาลงทะเบียนดวย

เลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบบจะทําการตรวจสอบขอมูล ดังนี้

  ๑.  เลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก

  ๒. ขอมูลบุคคล ชื่อ – สกุล ตำแหนง ระดับ ประเภทตําแหนง 

   สังกัดหนวยงาน (ตรวจสอบกับฐานขอมูลบุคลากร DPIS ของกรม

   สงเสริมการเกษตร) ใหเพิ่มวัน เดือน ปเกิด , e – Mail และเบอรโทร

   ติดตอที่สะดวก

  ๓. ขอมูลผลการเรียนที่ผานมา มีชุดวิชาใดที่สอบผานแลวบาง 

   (ตรวจสอบตามเงื่อนไขของหลักสูตรที่กําหนด)

  ๔.  เลือกชุดวิชาที่ตองการลงทะบียน เมื่อลงทะเบียนเลือกชุดวิชาแลว

   สามารถแกไข/เพิ่ม/ลบ ชุดวิชาที่ตองการไดในชวงการลงทะเบียน

   เทานั้น

๒๑



๒๒

หนาจอการลงทะเบียน



๒๓



ขั้นตอนการเรียนรูผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Learning) 
กรมสงเสริมการเกษตร

ขั้นที่ ๑ ชมวีดิทัศน “เปดหลักสูตร” 

โดยอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร (นายโอฬาร พิทักษ)

ขั้นตอนการเรียนรูผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Learning) กรมสงเสริมการเกษตร 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นที่ 2  ทําแบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test) และดูคะแนน 

ขั้นที่ 3 ชมวีดิทัศนปฐมนิเทศของแตชุดวิชา 
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ขั้นที่ 5 ชมวีดิทัศนสรุปเนื้อหาของแตชุดวิชา 

 ขั้นที่ ๒ เขาสูระบบการเรียน

ขั้นที่ ๓ กรอกรหัสผูใชและรหัสผาน (Login)

ขั้นที่ ๔ เลือกชุดวิชาที่สมัครเรียน (My courses) 

ขั้นที่ ๕ ทำแบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test) และดูคะแนน

ขั้นที่ ๗ ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) และดูคะแนน

ขั้นที่ ๖ ชมวีดิทัศนปฐมนิเทศ และเนื้อหาของแตละชุดวิชา/หลักสูตร

๒๔



การเขาถึง e-Learning ของกรมสงเสริมการเกษตร

 ๑. สมัครเรียนและลงทะเบียนไดที่ http://www.e-learning.doae.go.th/

เมนูสมัครและลงทะเบียนเรียน หรือที่เว็บไซต http://reg.e-learning.doae.

go.th/registation/start-page 

 ๒. ผูเรียนตองใชอุปกรณและเครื่องมือสื่อสารที่เชื่อมตอ อินเตอรเน็ตได 

เชน เครื่องคอมพิวเตอร PC, Notebook, Tablet, Smartphone เปนตน 

 ๓. วิธีการและขั้นตอนการเรียน e-Learning ใหศึกษารายละเอียด  ไดจาก 

“คูมือการเรียน e-learning” หนาเว็บไซต http://www.e-learning.doae.go.th/

 ๔. ชองทางการแจงปญหา/ สอบถามการใชงานระบบการเรียนออนไลน

   ๑) ศูนยสารสนเทศ (โทร. ๐-๒๕๗๙-๓๘๕๖, ๐-๒๙๔๐-๖๐๒๘-๙)

   ๒) e–Mail : ict๓๐@doae.go.th , jimdoae@gmail.com

   ๓) เว็บไซตระบบการเรียนรูผานอิเล็กทรอนิกส 

    http://new.e-learning.doae.go.th/moodle/

   ๔) แบบฟอรมแจงปญหาการเรียน e-Learning ผานเว็บไซต

   ๕) แจงผานระบบขอความ (Message)

๒๕



๒๖

 ๑. ตารางการเรียน e-Learning

กำหนดการ รุนที่ ๑/๒๕๕๙ รุนที่ ๒/๒๕๕๙

 เปดรับสมัครและลงทะเบียนเรียน ๑๖ ต.ค. - ๕ พ.ย ๕๘ ๑๖ เม.ย. - ๕ พ.ค. ๕๙

 ประกาศรายชื่อผูเขารับการฝกอบรม ๑๖ - ๓๐ พ.ย. ๕๘ ๑๖ - ๓๑ พ.ค. ๕๙

 ดำเนินการฝกอบรมผานระบบออนไลน ๑ ธ.ค. ๕๘ - ๒๙ ก.พ. ๕๙ ๑ มิ.ย. - ๓๑ ส.ค. ๕๙

 ประกาศผลการฝกอบรม ๑๕ มี.ค. ๕๙  เปนตนไป ๑๕ ก.ย. ๕๙  เปนตนไป

 พิมพใบประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร ๒๐ มี.ค. ๕๙  เปนตนไป ๒๐ ก.ย. ๕๙  เปนตนไป

๒. การจัดการเรียนการสอน e-Learning

ชุดวิชา ระยะเวลาเรียน คุณสมบัติผูเรียน

๑.๑ กลุมวิชาบังคับ จำนวน ๓ ชุดวิชา
      ๑)  การจัดกระบวนการเรียนรู
      ๒)  การวิเคราะหสถานการณดานการเกษตร
      ๓)  การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีสวนรวม
๑.๒ กลุมวิชาเลือก เลือกเรียนอยางนอย 
      จำนวน ๒ ชุดวิชา 
      ๑)  การพัฒนาองคกรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน
           และเครือขาย
      ๒)  การถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
      ๓)  การสงเสริมเคหกิจเกษตร
      ๔)  เทคนิคการทำงานสงเสริมการเกษตร

๒-๖  ป ๑. ปฎิบัติการ

๒. ชำนาญการ

๓. ชำนาญการพิเศษ

หลักสูตรที่ ๑ การเสริมสรางสมรรถนะนักสงเสริมการเกษตร ระดับปฎิบัติการ

หลักสูตรการเรียนรูดวยตนเองผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

(e-Learning) ของกรมสงเสริมการเกษตร ประจำป ๒๕๕๙



๒๗

ชุดวิชา ระยะเวลาเรียน คุณสมบัติผูเรียน

๒.๑ กลุมวิชาบังคับ จำนวน ๒ ชุดวิชา

      ๑)  การส่ือสารเพ่ือการพัฒนางานสงเสริมการเกษตร

      ๒)  การจัดการความรูในงานสงเสริมการเกษตร

๒.๒ กลุมวิชาเลือก เลือกเรียนอยางนอย 

       จำนวน ๑ ชุดวิชา

      ๑)  เศรษฐกิจพอเพียง

      ๒)  การจัดการฟารม

      ๓)  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช

๔  ป

 หลักสูตรที่ ๒ การเสริมสรางสมรรถนะนักสงเสริมการเกษตร ระดับชำนาญการ

๑. ชำนาญการ

๒. ชำนาญการพิเศษ

๓. ปฎิบัติการตองผาน

 หลักสูตรระดับ

 ปฎิบัติการ 

 ครบ ๗ ชุดวิชา

 

หลักสูตรท่ี ๓ การเสริมสรางสมรรถนะนักสงเสริมการเกษตรระดับชำนาญการพิเศษ

ชุดวิชา ระยะเวลาเรียน คุณสมบัติผูเรียน

๓.๑  การบริหารจัดการเชิงระบบในงานสงเสริม

        การเกษตร

๓.๒  การบริหารการเปลี่ยนแปลงในงานสงเสริม

        การเกษตร  

๓.๓  การพัฒนาผูใตบังคับบัญชาในงานสงเสริม

        การเกษตร

๓.๔  การสื่อสารเพื่อการประสานความรวมมือ

        ในงานสงเสริมการเกษตร

๔  ป ๑. ชำนาญการพิเศษ

๒. ชำนาญการตองผาน

 หลักสูตรระดับ

 ชำนาญการ

 ครบ ๕ ชุดวิชา

๓. ปฎิบัติการตองผาน

 หลักสูตรระดับ

 ปฎิบัติการ

 ครบ ๗ ชุดวิชา 

 และตองผาน

 หลักสูตรระดับ

 ชำนาญการ

 ครบ ๕ ชุดวิชา



 หมายเหตุ :
๑.  กลุมเปาหมาย

  ๑.๑ กลุมเปาหมายหลัก คือ ขาราชการภายในกรมสงเสริมการเกษตร ๔ ตำแหนงหลัก ไดแก 

นักวิชาการเกษตร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร เจาพนักงานการเกษตร และเจาพนักงานเคหกิจเกษตร

  ๑.๒ กลุมเปาหมายทั่วไป คือ บุคลากรทุกสายงาน/ตำแหนงที่สนใจสมัครเรียนหลักสูตรออกไลน

๒. การจัดหลักสูตร 

  ๒.๑ หลักสูตรระดับปฏิบัติการ สามารถลงทะเบียนเรียนไดท้ังท่ีผูท่ีดำรงตำแหนงระดับปฏิบัติการ

    ชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ

  ๒.๒ หลักสูตรระดับชำนาญการ      สามารถลงทะเบียนเรียนไดท้ังผูท่ีดำรงตำแหนงระดับปฏิบัติการ

    ชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ทั้งนี้ถาผูเรียนที่ดำรงตำแหนงระดับปฏิบัติการ

    จะตองผานการฝกอบรมหลักสูตรระดับปฏิบัติการกอน

  ๒.๓ หลักสูตรระดับชำนาญการพิเศษ สามารถลงทะเบียนเรียนไดท้ังผูท่ีดำรงตำแหนงปฏิบัติการ

    ชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ทั้งนี้ผูเรียนที่ดำรงตำแหนงระดับปฏิบัติการจะ

    ลงทะเบียนในหลักสูตรดังกลาว จะตองผานการฝกอบรมหลักสูตรระดับปฏิบัติการ และ

    ระดับชำนาญการกอน สวนผูเรียนที่ดำรงตำแหนงระดับชำนาญการ จะลงทะเบียน

    เรียนในหลักสูตรดังกลาว จะตองผานการฝกอบรมหลักสูตรระดับชำนาญการกอน

๓. การลงทะเบียนเรียน ผูเรียนควรลงเรียนกลุมวิชาพ้ืนฐานกอน แลวจึงเลือกเรียนกลุมวิชาเลือก สามารถ

ลงเรียนไดไมเกิน ๓ ครั้ง ตอชุดวิชา

๔. หลักฐานการเรียน ในแตละรายชุดวิชาจะมีใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส มอบใหกับผูเรียนที่สอบ

ผานตามเกณฑที่กำหนดและถาผูเรียนที่เรียนครบทุกชุดวิชา (ตามหลักสูตร) จะมีใบวุฒิบัตรอิเล็กทรอนิกส

มอบใหกับผูเรียน

๕. บันทึกในประวัติบุคคล ก.พ.๗ หากผูเรียนๆ ตามหลักสูตร (ครบทุกชุดวิชา) จะไดบันทึกในประวัติ

บุคคล ก.พ.๗

๒๘

หลักสูตรที่ ๔ หลักสูตรทั่วไป

ชุดวิชา ระยะเวลาเรียน คุณสมบัติผูเรียน

๔.๑  การเขียนและเผยแพรในงานสงเสริมการเกษตร

๔.๒  การวิจัยในงานสงเสริมการเกษตร

๔.๓  การจัดการองคกรเกษตรกรในงานสงเสริม

        การเกษตร

๔.๔  การจัดการศัตรูพืชในงานสงเสริมการเกษตร

-  บุคลากรทุกระดับ



 ออกแบบและจัดพิมพ : ฝายโรงพิมพ สำนักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี

   กรมสงเสริมการเกษตร

  

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________





คำนำ

 กรมสงเสริมการเกษตรไดใหความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร 

โดยจัดการเรียนรูผานระบบอิเล็กทรอนิกส หรือ e-Learning เพื่อใหเจาหนาที่

เขาถึงแหลงเรียนรูไดดวยตนเองไมจำกัดเวลา และสถานที่ เปนการเปดโอกาส

ใหทุกคนมีความเสมอภาคในการเสริมสรางความรูความเขาใจและทักษะ

ไดอยางตอเนื่อง

 การจัดหลักสูตรการเรียนรูดวยตนเอง แบงเปน ๒ สวน ประกอบดวย 

๑) หลักสูตรการเสริมสรางสมรรถนะนักสงเสริมการเกษตร จำนวน 

๓ หลักสูตรยอย ๑๖ ชุดวิชา และ ๒) หลักสูตรทั่วไป จำนวน ๔ หลักสูตร 

ส่ิงดังกลาวไดจัดทำรายละเอียดตางๆ    ไวในเอกสารเลมน้ี    จึงหวังเปนอยางย่ิงวา 

คูมือการปฐมนิเทศ คงจะเกิดประโยชนกับผูเรียนผานระบบออนไลน

ในการศึกษาและทำความเขาใจกอนที่จะลงมือเรียนตอไป

     สำนักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี

           กรมสงเสริมการเกษตร

        ตุลาคม ๒๕๕๘





สารบัญ

               เรื่อง                                                    หนา

 ๑. คำนำ 

 ๒.  สารบัญ

 ๓.  โครงการ

 ๔. หลักสูตรการเรียนรู  ๑

 ๕.  รายละเอียดหลักสูตร  ๓

 ๖.  การประเมินผลการพัฒนาบุคลกร ๑๙

 ๗. โครงสรางหลักสูตรและองคประกอบของแตละชุดวิชา ๒๐

 ๘.  ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนออนไลน ๒๑

 ๙. ขั้นตอนการเรียนรูผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Learning)  ๒๔ 

  กรมสงเสริมการเกษตร

๑๐. การเขาถึง e-Learning ของกรมสงเสริมการเกษตร ๒๕  

๑๑. หลักสูตรการเรียนรูดวยตนเองผานระบบอิเล็กทรอนิกส  ๒๖

  (e-Learning) ของกรมสงเสริมการเกษตร ประจำป ๒๕๕๙




