


 กรมสงเสริมการเกษตร ได เล็งเห็นถึงความสําคัญของ
การพัฒนาบุคลากรผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Learning) มาอยาง
ตอเนื่องเพราะเปนชองทางเรียนรูไดดวยตนเอง ผูสนใจสามารถเรียนได
โดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ เปดโอกาสใหทุกคนไดพัฒนาและเสริมสราง
สมรรถนะที่ จํ า เปนตอการปฏิบัติงาน รวมทั้ ง เปนการพัฒนาทักษะ
ดานดิจิทัลใหแกเจาหนาที่ โดยในป ๒๕๖๓ กรมสงเสริมการเกษตร
ไดดําเนินการจัดการเรียนรูผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Learning)
แบงเปน ๕ หลักสูตร รวม ๔๖ วิชา ประกอบดวย 
 ๑. หลักสูตรการเสริมสรางสมรรถนะนักสงเสริมการเกษตร  
ระดับปฏิบัติการ จํานวน ๗ วิชา
 ๒. หลักสูตรการเสริมสรางสมรรถนะนักสงเสริมการเกษตร  
ระดับชํานาญการ จํานวน ๕ วิชา
 ๓. หลักสูตรการเสริมสรางสมรรถนะนักสงเสริมการเกษตร  
ระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน ๔ วิชา
 ๔. หลักสูตรทั่วไป จํานวน ๗ วิชา
 ๕. หลักสูตรเสริม จํานวน ๒๓ วิชา
 ดั งนั้ น  เพื่ อ เปนการ อํานวยความสะดวกในการศึกษา
รายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของ จึงไดจัดทําคูมือการปฐมนิเทศการเรียนรู
ดวยตนเองผานระบบอิ เล็กทรอนิกส  (e-Learning) ป  ๒๕๖๓ น้ี 
โดยหวังเปนอยางย่ิงวาจะเกิดประโยชนกับผู เรียนผานระบบออนไลน
ในการศึกษาและทําความเขาใจกอนที่จะลงมือเรียนตอไป

      สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี
กรมสงเสริมการเกษตร

มกราคม ๒๕๖๓

คํานํา



เรื่อง                                                     หนา

๑. คํานํา 
๒.  สารบัญ
๓. หลักสูตรการเรียนรู         ๑
๔.  รายละเอียดหลักสูตร        ๕
๕.  การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร    ๓๙
๖. โครงสรางหลักสูตรและองคประกอบของแตละวิชา  ๔๐
๗.  ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน     ๔๑
๘. ขั้นตอนการเขาเรียน      ๔๖
๙. การเขาถึง e-Learning ของกรมสงเสริมการเกษตร  ๔๘
๑๐. กําหนดการจัดการเรียนการสอนผานระบบอิเล็กทรอนิกส   ๔๙
 (e-Learning) ของกรมสงเสริมการเกษตร    

สารบัญ



หลักสูตรที่  ๑  หลักสูตรการเสริมสรางสมรรถนะนักสงเสริมการเกษตร 

   ระดับปฏิบัติการ จํานวน ๗ วิชา รวม ๔๒ ชั่วโมง 

 วิชาที่ ๑ การจัดกระบวนการเรียนรู ๖ ชั่วโมง

 วิชาที่  ๒ การพัฒนาองคกรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน

   และเครือขาย  ๖ ชั่วโมง

 วิชาที่  ๓ การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร

   แบบมีสวนรวม ๖ ชั่วโมง

 วิชาที่  ๔ การถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ๖  ชั่วโมง

 วิชาที่  ๕ การวิเคราะหสถานการณดานการเกษตร ๖  ชั่วโมง

 วิชาที่  ๖ การสงเสริมเคหกิจเกษตร ๖  ชั่วโมง

 วิชาที่  ๗ เทคนิคการทํางานสงเสริมการเกษตร ๖  ชั่วโมง

หลักสูตรที่  ๒  หลักสูตรการเสริมสรางสมรรถนะนักสงเสริมการเกษตร  

    ระดับชํานาญการ จํานวน ๕ วิชา รวม ๓๐ ชั่วโมง 

 วิชาที่ ๑  การจัดการฟารม   ๖  ชั่วโมง

 วิชาที่  ๒  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ๖  ชั่วโมง

 วิชาที่ ๓  การจัดการความรูในงานสงเสริมการเกษตร ๖  ชั่วโมง

 วิชาที่  ๔  การสื่อสารเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร ๖  ชั่วโมง

 วิชาที่  ๕  เศรษฐกิจพอเพียง ๖  ชั่วโมง

หลักสูตรการเรียนรูดวยตนเองผานระบบอิเล็กทรอนิกส
 (e-Learning)

๑



หลักสูตรที่  ๓  หลักสูตรการเสริมสรางสมรรถนะนักสงเสริมการเกษตร 

    ระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน ๔ วิชา รวม ๒๔ ชั่วโมง

 วิชาที่ ๑  การบริหารจัดการเชิงระบบ

    ในงานสงเสริมการเกษตร  ๖  ชั่วโมง

 วิชาที่  ๒  การบริหารการเปลี่ยนแปลง

    ในงานสงเสริมการเกษตร  ๖  ชั่วโมง

 วิชาที่  ๓  การพัฒนาผูใตบังคับบัญชา

    ในงานสงเสริมการเกษตร  ๖  ชั่วโมง

 วิชาที่  ๔  การสื่อสารเพื่อการประสานความรวมมือ

    ในงานสงเสริมการเกษตร  ๖  ชั่วโมง

หลักสูตรที่  ๔  หลักสูตรทั่วไป จํานวน ๗ วิชา รวม ๔๒ ชั่วโมง 

 วิชาที่  ๑  การเขียนและเผยแพร

    ในงานสงเสริมการเกษตร  ๖ ช่ัวโมง

 วิชาที่  ๒  การวิจัยในงานสงเสริมการเกษตร  ๖  ชั่วโมง

 วิชาที่  ๓  การจัดการองคกรเกษตรกร

    ในงานสงเสริมการเกษตร ๖  ชั่วโมง

 วิชาที่  ๔  การจัดการศัตรูพืชในงานสงเสริมการเกษตร  ๖  ชั่วโมง

 วิชาที่  ๕  การบริหารจัดการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส

    ในงานสงเสริมการเกษตร  ๖  ชั่วโมง

 วิชาที่  ๖  หัวหนางานกับการสอนงาน

    ในงานสงเสริมการเกษตร ๖  ชั่วโมง

 วิชาที่  ๗  กระบวนการพัฒนามิสเตอรพืช

    ในงานสงเสริมการเกษตร  ๖  ชั่วโมง

๒



หลักสูตรที่  ๕  หลักสูตรเสริม จํานวน ๒๓ วิชา รวม ๖๙ ชั่วโมง

 วิชาที่  ๑  การใหน้ําในสวนสมโออยางมีประสิทธิภาพ ๓ ชั่วโมง  

 วิชาที่  ๒  กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ๓ ชั่วโมง

 วิชาที่  ๓  การบริหารจัดการผลไมภาคตะวันออก ๓ ชั่วโมง

 วิชาที่  ๔  การสงเสริมการจัดทําแผนการผลิต

    รายบุคคลของเกษตรกร ๓ ชั่วโมง

 วิชาที่  ๕  จุลินทรียควบคุมศัตรูพืช ๓ ชั่วโมง

 วิชาที่  ๖  การพัฒนาองคความรูที่เหมาะสม

    ในงานสงเสริมการเกษตร ๓ ชั่วโมง

 วิชาที่  ๗  การพัฒนาเกษตรกรและองคกรเกษตรกร ๓ ชั่วโมง

 วิชาที่  ๘  การสรางอาชีพเสริมใหแกชาวสวนยางพารา ๓ ชั่วโมง

 วิชาที่  ๙  การสรางเสริมประสิทธิภาพ

    ในงานสงเสริมการเกษตรระดับอําเภอ ๓ ชั่วโมง

 วิชาที่  ๑๐ การจัดการดินและปุยอยางมีประสิทธิภาพ  ๓ ชั่วโมง

 วิชาที่  ๑๑ การรับ–จายเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส                

    (KTB Corporate Online) ๓ ชั่วโมง

 วิชาที่  ๑๒ การจัดการและการควบคุมเพลี้ยกระโดด

    สีน้ําตาล ในพื้นที่ภาคกลาง  ๓ ชั่วโมง

 วิชาที่  ๑๓  เทคนิคการปฏิบัติงานกับกลุมยุวเกษตรกร

    ของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร  ๓ ชั่วโมง

 วิชาที่  ๑๔  ผึ้งชันโรงเพิ่มมูลคาเศรษฐกิจทางการเกษตร  ๓ ชั่วโมง

 วิชาที่  ๑๕  การจัดทําแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  ๓ ชั่วโมง

 วิชาที่  ๑๖  การผลิตทุเรียนคุณภาพ   ๓ ชั่วโมง

 วิชาที่  ๑๗ การเพิ่มคุณภาพผลผลิตลําไย 

    โดยวิธีการตัดแตงชอผล ๓ ชั่วโมง

๓



 วิชาที่ ๑๘  กระบวนการวิเคราะหแบบมีสวนรวม (A-I-C) 

   ในงานสงเสริมการเกษตร  ๓ ชั่วโมง

 วิชาที่  ๑๙  การสงเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรงเพื่อเสริมรายได  ๓ ชั่วโมง

 วิชาที่  ๒๐  กระบวนการพัฒนา Young Smart Farmer 

   สูเกษตรกรมืออาชีพ  ๓ ชั่วโมง

 วิชาที่  ๒๑ การพัฒนาบุคลากรในงานสงเสริมการเกษตร  ๓ ชั่วโมง

 วิชาที่  ๒๒  การสงเสริมความมั่นคงดานอาหาร

   ในครัวเรือนและชุมชน  ๓ ชั่วโมง

 วิชาที่ ๒๓  การอารักขาพืชและจัดการดินปุย

   ในภาวะโลกรอน  ๓ ชั่วโมง

๔



หลักสูตรที่  ๑ หลักสูตรการเสริมสรางสมรรถนะนักสงเสริมการเกษตร 

   ระดับปฏิบัติการ จํานวน ๗ วิชา รวม ๔๒ ชั่วโมง  

 วิชาที่  ๑  การจัดกระบวนการเรียนรู เวลา ๖ ชั่วโมง

 วัตถุประสงค 

  ๑. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในการกําหนดเปาหมายการเรียนรู 

การวางแผนการเรียนรู  และสามารถออกแบบการเรียนรูที่ยึดเกษตรกร

เปนศูนยกลาง

 ๒. เพื่อใหผู เรียนมีความรู ความเขาใจในบทบาทความสําคัญของ

วิทยากรกระบวนการ เครื่องมือในการจัดการเรียนรู ข้ันตอนวิธีการในการ

จัดการเรียนรู และสามารถจัดกระบวนการเรียนรูท่ียึดเกษตรกรเปนศูนยกลาง

 ๓. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในแนวคิดพื้นฐาน วิธีการและ

เครื่องมือในการประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรูทั้งการประเมินผล

หลังทํางาน และการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง รวมทั้งสามารถ

ประเมินผลหลังการทํางาน การประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง และ

นําผลการประเมินไปใชประโยชน 

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบดวย ๕ บทการเรียนรู
  บทที่ ๑ การออกแบบกระบวนการเรียนรู
  บทที่ ๒ การดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรู 
  บทที่ ๓ การประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรู
  บทที่ ๔ กรณีศึกษา

  บทที่ ๕ สรุปและประเมินผลหลังเรียน

รายละเอียดหลักสูตรการเรียนรูดวยตนเองผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
(e-Learning)

๕



 

 วิชาท่ี  ๒  การพัฒนาองคกรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและเครือขาย

     เวลา ๖ ชั่วโมง

 วัตถุประสงค 

 ๑. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับองคกรเกษตรกร วิสาหกิจ

ชุมชนและเครือขาย

 ๒. เพ่ือเสริมสรางความสามารถของผูเรียนในการปฏิบัติงานกับองคกร

เกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและเครือขาย

 ๓. เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูไปปฏิบัติงานกับองคกรเกษตรกร 

วิสาหกิจชุมชนและเครือขายไดอยางมีประสิทธิภาพ

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบดวย ๕ บทการเรียนรู 

  บทท่ี ๑ ความหมาย ความสําคัญและความรูเก่ียวกับองคกรเกษตรกร

    วิสาหกิจชุมชนและเครือขาย

  บทที่ ๒ แนวคิด หลักการ และกระบวนการพัฒนา

  บทที่ ๓ การสรางเครือขาย

  บทท่ี ๔ การทาํงานกบัองคกรเกษตรกร    วสิาหกจิชมุชนและเครอืขาย

  บทที่ ๕ การประเมินองคกรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและเครือขาย

 วิชาที่  ๓  การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีสวนรวม

     เวลา ๖ ชั่วโมง

 วัตถุประสงค เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ

 ๑. บทบาท ความสําคัญ ในการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีสวนรวม

 ๒. ขอมูลสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร

 ๓. การจัดทําแผนงานโครงการและการติดตามประเมินผล

 ๔. กระบวนการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร

 

๖



 

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบดวย ๕ บทการเรียนรู 

  บทที่ ๑ บทนํา

  บทที่ ๒ ขอมูลสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร

  บทที่ ๓ การจัดทําแผนงานโครงการและการติดตามประเมินผล

  บทที่  ๔ กระบวนการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร

  บทที่ ๕ สรุปและประเมินผลหลังเรียน

 วิชาที่  ๔  การถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เวลา ๖ ชั่วโมง

 วัตถุประสงค

 ๑. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการ

สงเสริมการเกษตร กลุมเปาหมาย รูปแบบและวิธีการสงเสริมการเกษตร

 ๒. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักการถายทอดเทคโนโลยี

การเกษตร

 ๓. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการและวิธีการ

ถายทอดความรูที่เกี่ยวของ

 ๔. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความสามารถเกี่ยวกับการถายทอดเทคโนโลยี

การเกษตรไปสูกลุมเปาหมายใหเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

 ประเด็นเนื้อหา

  บทที่ ๑ หลักการสงเสริมการเกษตร

  บทท่ี  ๒  แนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

  บทท่ี  ๓  กระบวนการและการออกแบบการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

๗



 
  บทที่ ๔ รูปแบบ และวิธีการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
  บทท่ี ๕ การปรับใชเทคโนโลยีการเกษตรและเทคนิคการถายทอดในพ้ืนท่ี
  บทที่ ๖ กรณีศึกษาการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

 วิชาที่  ๕  การวิเคราะหสถานการณดานการเกษตร เวลา ๖ ชั่วโมง
 วัตถุประสงค 
 ๑. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และสามารถนําไปปฏิบัติงาน
ในหนาที่ได
 ๒. เพื่อใหผูเรียนนําความรูไปใชในการถายทอดได
 ๓. เพื่อใหผูเรียนประยุกตใชในสถานการณตางๆ ได
 ประเด็นเนื้อหา ประกอบดวย ๓ บทการเรียนรู 
  บทที่ ๑ ความสําคัญของการวิเคราะหสถานการณดานการเกษตร
  บทที่  ๒ การวิเคราะหสถานการณดานการเกษตรดวย TCM, 
    SWOT Analysis และ TOWS Matrix
  บทที่  ๓ เครื่องมืออื่นๆ  

 วิชาที่  ๖  การสงเสริมเคหกิจเกษตร เวลา ๖ ชั่วโมง
 วัตถุประสงค 
 ๑. เพื่อใหผูเรียนอธิบายความรูเกี่ยวกับงานสงเสริมเคหกิจเกษตรได
 ๒. เพื่อใหผูเรียนอธิบายเกี่ยวกับงานสงเสริมเคหกิจเกษตรได
 ๓. เพื่อใหผู เรียนอธิบายบทบาทของนักวิชาการสงเสริมการเกษตร
ในการสงเสริมงานเคหกิจเกษตรได
 ๔. เพื่อใหผูเรียนอธิบายกระบวนการทํางานสงเสริมเคหกิจเกษตรได
 ๕. เพื่อใหผูเรียนอธิบายปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการดําเนินงาน
สงเสริมเคหกิจเกษตรได
 ๖. เพื่อใหผู เรียนประยุกตความรูจากกรณีศึกษาจากการทํางาน
สงเสริมเคหกิจเกษตรในทองถิ่นตางๆ ได

๘



 

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบดวย ๖ บทการเรียนรู 

  บทที่ ๑ ความรูเกี่ยวกับงานสงเสริมเคหกิจเกษตร

  บทที่ ๒ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรกับงานเคหกิจเกษตร

  บทที่ ๓ กระบวนการทํางานสงเสริมเคหกิจเกษตร

  บทที่ ๔ กรณีศึกษา เรื่องการสงเสริมการผลิตเพื่อความมั่นคง

    ดานอาหารในครัวเรือนและชุมชน

  บทที่ ๕ กรณีศึกษา เรื่องการปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางาน

  บทที่ ๖ กรณีศึกษา เรื่องการสงเสริมเพิ่มรายได

 วิชาที่  ๗  เทคนิคการทํางานสงเสริมการเกษตร เวลา ๖ ชั่วโมง

 วัตถุประสงค 

 ๑. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจแนวคิดการดําเนินงานสงเสริม

การเกษตร 

 ๒. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจกระบวนการทํางานสงเสริม

การเกษตรกับชุมชน และสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานกับชุมชนได

 ๓. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเทคนิคและเคร่ืองมือในการ

ทํางานสงเสริมการเกษตรกับชุมชน และสามารถนําไปประยุกตใชได

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบดวย ๕ บทการเรียนรู 

  บทที่ ๑ แนวคิดการสงเสริมการเกษตร

  บทที่ ๒ กระบวนการทํางานสงเสริมการเกษตรกับชุมชน

  บทที่ ๓ เครื่องมือและเทคนิคการทํางานกับชุมชน 

  บทที่ ๔ กรณีศึกษา

  บทที่ ๕ สรุปและเช่ือมโยงกลไกการทํางานสงเสริมการเกษตรกับชุมชน

๙



หลักสูตรที่  ๒  หลักสูตรการเสริมสรางสมรรถนะนักสงเสริมการเกษตร 
        ระดับชํานาญการ  จํานวน ๕ วิชา รวม ๓๐ ชั่วโมง

  วิชาที่  ๑  การจัดการฟารม เวลา ๖ ชั่วโมง
  วัตถุประสงค
  ๑. เพื่อใหผูเรียนสามารถอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการฟารมได
  ๒. เพ่ือใหผู เรียนสามารถอธิบายแนวคิดเก่ียวกับการจัดการฟารม
เพ่ือการเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมได
  ๓. เพื่อใหผูเรียนสามารถอธิบายกระบวนการการสงเสริมการจัดการ
ฟารมของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรได
  ๔. เพื่อใหผูเรียนสามารถวิเคราะห และประยุกตความรูจากกรณีศึกษา
มาใชในการทํางานสงเสริมการจัดการฟารมในทองถิ่นตางๆ ได
  ประเด็นเนื้อหา ประกอบดวย ๔ บทการเรียนรู
   บทที่  ๑  ความรูเกี่ยวกับการจัดการฟารม
   บทที่  ๒  การสงเสริมการจัดการฟารมเพื่อการเกษตรยั่งยืนเปนมิตร
       กับสิ่งแวดลอม
   บทท่ี  ๓  กระบวนการการสงเสริมการจัดการฟารมของเจาหนาที่
       สงเสริมการเกษตร 
   บทที่  ๔  กรณีศึกษาการจัดการฟารม
 

  วิชาที่  ๒  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร เวลา ๖ ชั่วโมง
  วัตถุประสงค
  ๑. เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับความหมายและความสําคัญ
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
  ๒. เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการ แนวทางและ
วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร

๑๐



  ๓. เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินคาเกษตรของกรณีตัวอยาง
  ประเด็นเนื้อหา ประกอบดวย ๘ บทการเรียนรู
   บทท่ี  ๑  ความรูพ้ืนฐานในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
   บทที่  ๒  ปจจัยและวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
   บทที่  ๓  การเพิ่มประสิทธิภาพไมผลไมยืนตน 
       (ทุเรียน และมะพราวน้ําหอม)
   บทที่  ๔  การเพิ่มประสิทธิภาพพืชไรและธัญพืช 
       (ออยโรงงาน ถั่วเขียวและขาว)
   บทที่  ๕  การเพิ่มประสิทธิภาพไมดอกไมประดับ 
       (เบญจมาศตัดดอกและมะลิ)
   บทที่  ๖  การเพิ่มประสิทธิภาพพืชผัก (พืชผัก และพริก)
   บทที่  ๗ การเพิ่มประสิทธิภาพพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ 
       (บัวบก และพริกไทย)
   บทที่ ๘  การเพิ่มประสิทธิภาพผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ 
       (ผึ้งพันธุ และจิ้งหรีด)

  วิชาที่  ๓  การจัดการความรู เวลา ๖ ชั่วโมง
  วัตถุประสงค
  ๑. เพื่อใหผูเรียนทราบเกี่ยวกับแนวคิดความรูและการจัดการความรู
  ๒. เพื่อใหผูเรียนเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู
  ๓. เพ่ือใหผูเรียนเขาใจเก่ียวกับการจัดการความรูในงานสงเสริมการเกษตร 
  ๔. เพ่ือใหผูเรียนเขาใจเก่ียวกับกรณีศึกษาการจัดการความรูประกอบดวย
การจัดการความรูในกรมสงเสริมการเกษตร การขับเคลื่อนการจัดการความรู
เพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตรของหนวยงาน KM ดีเดน กรมสงเสริม
การเกษตร และการจัดการความรูในการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรกับ
เกษตรกร
  

๑๑

  



   ประเด็นเนื้อหา ประกอบดวย ๔ บทการเรียนรู
   บทที่  ๑  แนวคิดหลักการความรูและการจัดการความรู 
   บทที่  ๒  กระบวนการจัดการความรู
   บทที่  ๓  การจัดการความรูในงานสงเสริมการเกษตร
   บทที่  ๔  กรณีศึกษาการจัดการความรูในงานสงเสริมการเกษตร

  วิชาที่  ๔  การสื่อสารเพื่อการพัฒนางานสงเสริมการเกษตร 

      เวลา ๖ ชั่วโมง
  วัตถุประสงค
  ๑. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดการสื่อสารในงาน
สงเสริมการเกษตร ประชาสัมพันธ การผลิตสื่อ ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในงานสงเสริมการเกษตร
  ๒. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ
ในการสื่อสารตลอดจนกรณีศึกษาตางๆ ในการสื่อสารในงานสงเสริมการเกษตร
  ๓. เพื่อใหผูเรียนสามารถนําองคความรูตางๆ ที่ไดรับไปประยุกตใช
ในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ
  ประเด็นเนื้อหา ประกอบดวย ๕ บทการเรียนรู
   บทที่  ๑  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารในงานสงเสริมการเกษตร
   บทที่  ๒  การประชาสัมพันธในงานสงเสริมการเกษตร
   บทที่  ๓  การผลิตสื่อในงานสงเสริมการเกษตร 
   บทท่ี  ๔  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในงานสงเสริมการเกษตร
   บทท่ี  ๕  การวางแผนและกลยุทธการส่ือสารในงานสงเสริมการเกษตร

 

๑๒



 วิชาที่  ๕  เศรษฐกิจพอเพียง เวลา ๖ ชั่วโมง
  วัตถุประสงค
  ๑. เพ่ือใหผูเรียนอธิบายหลักและความรูเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได
  ๒. เพ่ือใหผูเรียนสามารถอธิบายการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในภาคการเกษตรได
  ๓. เพื่อใหผูเรียนสามารถนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชในงานสงเสริมการเกษตรได
  ประเด็นเนื้อหา ประกอบดวย ๔ บทการเรียนรู
   บทที่  ๑  แนวคิดเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   บทที่  ๒  รูปแบบการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช
   บทท่ี  ๓  วิธีการสงเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   บทที่  ๔  กรณีศึกษา

หลักสูตรที่  ๓  หลักสูตรการเสริมสรางสมรรถนะนักสงเสริมการเกษตร
  ระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน ๔ วิชา รวม ๒๔ ชั่วโมง

 วิชาท่ี  ๑  การบริหารจัดการเชิงระบบในงานสงเสริมการเกษตร
 
       เวลา ๖ ชั่วโมง
 วัตถุประสงค
 ๑. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในกระบวนการบริหารจัดการ
เชิงระบบในงานสงเสริมการเกษตร
 ๒. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในหลักการและแนวคิดของรูปแบบ 
ในการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร รูปแบบ T&V System
 ๓. เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําระบบสงเสริมการเกษตร T&V System
ไปประยุกตใชไดในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

๑๓



 ประเด็นเนื้อหา ประกอบดวย ๔ บทการเรียนรู

  บทที่ ๑  แนวคิด หลักการ ในการบริหารจัดการเชิงระบบ

    ในงานสงเสริมการเกษตร 

  บทที่  ๒  กระบวนการทํางานของนักสงเสริมการเกษตรกับเกษตรกร

  บทที่ ๓ วิธีปฏิบัติงานตามระบบสงเสริมการเกษตร T&V System

    (Training and Visit System)

  บทที่ ๔  กรณีศึกษาการนําระบบสงเสริมการเกษตร T&V System

    ไปใชในงานสงเสริมการเกษตร

 วิชาที่  ๒  การบริหารการเปลี่ยนแปลงในงานสงเสริมการเกษตร  

      เวลา ๖ ชั่วโมง

 วัตถุประสงค 

 ๑. เพื่อใหผู เรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ 

กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง และปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการ

บริหารการเปลี่ยนแปลง

 ๒. เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนาภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลง

 ๓. เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการขับเคลื่อน

ในงานสงเสริมการเกษตรได

๑๔



 ประเด็นเนื้อหา ประกอบดวย ๖ บทการเรียนรู

  บทที่ ๑  แนวคิด หลักการในการบริหารการเปลี่ยนแปลง       

  บทที่  ๒  การบริหารงานสงเสริมการเกษตรภายใตการเปลี่ยนแปลง

  บทที่ ๓ การพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

    ในงานสงเสริมการเกษตร

  บทที่ ๔  การขับเคลื่อนการบริหารการเปลี่ยนแปลง

    ในงานสงเสริมการเกษตรสูการปฏิบัติ

  บทที่  ๕  กรณีตัวอยางการบริหารการเปลี่ยนแปลงในงานสงเสริม

  บทที  ๖  สรุปการบริหารการเปลี่ยนแปลงในงานสงเสริมการเกษตร

 

 วิชาที่  ๓  การพัฒนาผูใตบังคับบัญชาในงานสงเสริมการเกษตร  

           เวลา ๖ ชั่วโมง

 วัตถุประสงค

 ๑. เพื่อใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ 

และกระบวนการในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาในงานสงเสริมการเกษตร 

 ๒. เพื่อใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับเทคนิค จิตวิทยา

และศิลปะในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาในงานสงเสริมการเกษตร 

 ๓. เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูและประสบการณ ไปประยุกต

ในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา ในงานสงเสริมการเกษตร

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบดวย ๖ บทการเรียนรู

  บทที่  ๑  แนวคิด หลักการในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา

    ในงานสงเสริมการเกษตร 

  บทที่  ๒  กระบวนการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา 

  บทที่  ๓  เทคนิคการพัฒนาศักยภาพผูใตบังคับบัญชา 
  บทที่  ๔  จิตวิทยาและศิลปะการทํางานกับผูใตบังคับบัญชา

๑๕



  บทที่  ๕  กรณีศึกษาการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา 
  บทที่  ๖  สรุปการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาในงานสงเสริมการเกษตร

 วิชาที่ ๔ การสื่อสารเพื่อการประสานความรวมมือในงานสงเสริม
     การเกษตร เวลา ๖ ชั่วโมง
 วัตถุประสงค
 ๑. เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดของการสื่อสาร 
การประสานความรวมมือ และความสําคัญของการสื่อสารเพื่อการประสาน
ความรวมมือในงานสงเสริมการเกษตร
 ๒. เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวทางและกลยุทธ
การสื่อสารเพื่อการประสานความรวมมือในงานสงเสริมการเกษตร
 ๓. เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตในงานสงเสริม
การเกษตรได
 ประเด็นเนื้อหา ประกอบดวย ๖  บทการเรียนรู 
  บทที่ ๑ ความรูเกี่ยวกับการสื่อสารและการประสานความรวมมือ
    ในงานสงเสริมการเกษตร
  บทที่ ๒  กระบวนการสื่อสารเพื่อการประสานความรวมมือ
    ในงานสงเสริมการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ
  บทที่ ๓ แนวทางการสื่อสารเพื่อการประสานความรวมมือ
    ในงานสงเสริมการเกษตร
  บทที่ ๔ กลยุทธการสื่อสารเพื่อการประสานความรวมมือ
    ในงานสงเสริมการเกษตร
  บทที่ ๕  การพัฒนานักสงเสริมการเกษตรในการสื่อสาร
    เพื่อการประสานความรวมมือในงานสงเสริมการเกษตร
  บทที่ ๖  กรณีศึกษาการสื่อสารเพื่อการประสานความรวมมือ
    ในงานสงเสริมการเกษตร

๑๖



หลักสูตรท่ี  ๔  หลักสูตรท่ัวไป จํานวน ๗ วิชา 

 วิชาที่  ๑   การเขียนและเผยแพรในงานสงเสริมการเกษตร 

     เวลา ๖ ชั่วโมง

 วัตถุประสงค

 ๑. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู พ้ืนฐานเก่ียวกับการเขียนในงานสงเสริม

การเกษตร

 ๒. เพื่อใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ 

วิธีการ เกี่ยวกับการเขียนในงานสงเสริมการเกษตร ไดแก การเขียนบทความ

ทางวิชาการ การเขียนเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธ การเขียนเชิงถายทอด

ประสบการณและถอดองคความรู และการเขียนผลงานเพื่อเลื่อนระดับ

 ๓. เพื่อใหผู เรียนสามารถนําความรูและประสบการณไปประยุกต

เกี่ยวกับการเขียนในงานสงเสริมการเกษตรได

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบดวย ๕ บทการเรียนรู

  บทที่ ๑ หลักการ แนวคิดเก่ียวกับการเขียนและเผยแพรงานเขียน

    ในงานสงเสริมการเกษตร

  บทที่ ๒ การเขียนบทความทางวิชาการในงานสงเสริมการเกษตร

  บทที่ ๓ การเขียนเพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธในงานสงเสริม

    การเกษตร 

  บทท่ี ๔ การเขียนเพ่ือถายทอดประสบการณและความรูในงานสงเสริม

    การเกษตร

  บทที่ ๕ การเขียนผลงานประเมินเพื่อเลื่อนระดับและกระบวนการ

    ขอรับการประเมิน

 

๑๗



 วิชาที่  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

  บทท่ี ๓ การวิจัยเชิงสํารวจและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม

    ในงานสงเสริมการเกษตร

  บทท่ี ๔ การวิจัยเชิงบูรณาการและการวิจัยในงานประจําในงาน

    สงเสริมการเกษตร

  บทที่ ๕ การเขียนผลงานวิจัย การเผยแพรและการนําผลงานวิจัย

    ไปใชประโยชนในงานสงเสริมการเกษตร

 วิชาที่  ๓  การจัดการองคกรเกษตรกรในงานสงเสริมการเกษตร   

     เวลา ๖ ชั่วโมง

 วัตถุประสงค

 ๑. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดและการจัดการ

องคกรเกษตรกร เทคนิคและเครื่องมือที่ใชในการบริหารจัดการองคกรเกษตรกร

ในงานสงเสริมการเกษตร

๑๘



 ๒. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการจัดการองคกรเกษตร

ของกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร กลุมแมบานเกษตรกร กลุมยุวเกษตรกร 

วิสาหกิจชุมชน และเครือขายเกษตรกรในงานสงเสริมการเกษตร 

 ๓. เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการทํางาน

สงเสริมการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบดวย ๖ บทการเรียนรู

  บทที่ ๑ แนวคิดและการจัดการองคกรเกษตรกร

    ในงานสงเสริมการเกษตร

  บทที่ ๒ การจัดการกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร

  บทที่ ๓ การจัดการกลุมแมบานเกษตรกร

  บทที่ ๔ การจัดการกลุมยุวเกษตรกร

  บทที่ ๕ การจัดการวิสาหกิจชุมชน

  บทที่ ๖ การจัดการเครือขายเกษตรกร

 วิชาที่  ๔  การจัดการศัตรูพืชในงานสงเสริมการเกษตร 

     เวลา ๖ ชั่วโมง

 วัตถุประสงค 

 ๑. เพื่อใหผูเรียนมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับศัตรูพืชและการระบาด และ

การวินิจฉัยศัตรูพืชเบื้องตน

 ๒. เพื่อใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการสํารวจ ติดตาม 

เฝาระวัง สถานการณศัตรูพืชและประเมินพื้นที่ระบาดของศัตรูพืช การจัดการ

ศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน การบริหารจัดการศัตรูพืชแบบครอบคลุมพื้นที่ 

และศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน

๑๙



 ๓. เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูและประสบการณ ไปประยุกต

ในการจัดการศัตรูพืชในงานสงเสริมการเกษตรได

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบดวย ๗ บทการเรียนรู

  บทที่ ๑ ศัตรูพืชและการระบาด

  บทที่ ๒ การวินิจฉัยและการจําแนกศัตรูพืชเบื้องตน

  บทท่ี ๓ การสํารวจ ติดตาม เฝาระวังสถานการณศัตรูพืช และ

    ประเมินพื้นที่ระบาดของศัตรูพืช

  บทที่ ๔ การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน

  บทที่ ๕ การบริหารจัดการศัตรูพืชแบบครอบคลุมพื้นที่

  บทที่ ๖ ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน

  บทที่ ๗ กรณีศึกษาการจัดการศัตรูพืชในงานสงเสริมการเกษตร

 วิชาที่  ๕  การบริหารจัดการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส

     ในงานสงเสริมการเกษตร เวลา ๖ ชั่วโมง

 วัตถุประสงค

 ๑. เพ่ือเพ่ิมชองทางและโอกาสในการพัฒนาบุคลากรในงานสงเสริมการเกษตร

 ๒. เพื่อใหผูเรียนสามารถผลิตบทเรียนดวยตนเองได

 ๓. เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําองคความรูท่ีมีอยูมาใชในการถายทอดความรูได

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบดวย ๘ บทการเรียนรู

  บทที่  ๑  หลักการแนวคิดการจัดทําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส

  บทท่ี  ๒  การกําหนดโครงสรางหลักสูตรเพ่ือผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส

  บทท่ี  ๓  การกําหนดประเด็นเน้ือหาและการจัดทําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส

   

๒๐



  บทที่  ๔  การออกแบบการนําเสนอ และสื่อการเรียนรู

  บทที่  ๕  การทดสอบสื่อการเรียนรู

  บทที่  ๖  การจัดการเรียนการสอนผานบทเรียนอิเล็กทรอนิกส

  บทที่  ๗  การติดตามผลงาน ประเมินผลและสรุปผลการเรียน

     บทเรียนอิเล็กทรอนิกส

  บทที่  ๘  กรณีศึกษาที่ประสบผลสําเร็จ

   วิชาที่  ๖  หัวหนางานกับการสอนงานในงานสงเสริมการเกษตร 

     เวลา ๖ ชั่วโมง

 วัตถุประสงค

 ๑. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับแนวคิดเก่ียวกับการเปน

หัวหนางานและการสอนงาน

 ๒. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการสอนงานในงาน

สงเสริมการเกษตร กระบวนการพัฒนาและเทคนิคการสอนงานในงานสงเสริม

การเกษตร

 ๓. เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรู และประสบการณ รวมถึงรูปแบบ

การพัฒนาหัวหนางานสงเสริมการเกษตรไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเอง 

พัฒนางาน และพัฒนาองคกร

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบดวย ๖ บทการเรียนรู

  บทที่  ๑  แนวคิดเกี่ยวกับการเปนหัวหนางาน

  บทที่  ๒  แนวคิดเกี่ยวกับการสอนงาน

  บทที่  ๓  การสอนงานในงานสงเสริมการเกษตร

  บทท่ี  ๔  กระบวนการพัฒนาและเทคนิคการสอนงานในงานสงเสริม

     การเกษตร

  

๒๑

  



  บทที่ ๕ กรณีศึกษากระบวนการพัฒนาทักษะการสอนงานสําหรับ

หัวหนางานในงานสงเสริมการเกษตร

  บทท่ี  ๖ สรุปรูปแบบการพัฒนาหัวหนางานในงานสงเสริมการเกษตร

และการนําไปประยุกตใช

 วิชาที่  ๗  กระบวนการพัฒนามิสเตอรพืชในงานสงเสริมการเกษตร  

     เวลา ๖ ชั่วโมง

 วัตถุประสงค

 ๑.   เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเชี่ยวชาญ และทักษะดานพืช

 ๒. เพื่อใหผู เรียนมีความรูและประสบการณ กระบวนการพัฒนา

มิสเตอรพืช

 ๓. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในบทบาทหนาท่ีงานสงเสริมการเกษตร

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบดวย ๕ บทการเรียนรู

  บทที่ ๑  หลักการแนวคิดในการพัฒนามิสเตอรพืช

  บทที่  ๒  องคความรูที่จําเปนสําหรับมิสเตอรพืช

  บทที่  ๓  กระบวนการพัฒนามิสเตอรพืช

  บทที่  ๔  กรณีตัวอยางการพัฒนามิสเตอรพืช

  บทท่ี  ๕  สรุปกระบวนการพัฒนามิสเตอรพืชในงานสงเสริมการเกษตร

๒๒



หลักสูตรท่ี ๕ หลักสูตรเสริม จํานวน ๒๓ วิชา

 วิชาที่  ๑  การใหน้ําในสวนสมโออยางมีประสิทธิภาพ เวลา ๓ ชั่วโมง
 วัตถุประสงค
 ๑.  เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในการใหน้ําในสวนสมโออยางมี
ประสิทธิภาพ
 ๒. เพื่อใหผู เรียนสามารถนําองคความรู ในการใหน้ําในสวนสมโอ
ไปสงเสริมและขยายผลถายทอดสูเกษตรกร
 ๓. เพื่อใหผูเรียนสามารถประยุกตใชในการทํางานสงเสริมการเกษตรได  
 ประเด็นเนื้อหา ประกอบดวย ๓ บทการเรียนรู
  บทที่  ๑  ความรูพื้นฐานในการผลิตสมโอและการใหน้ํา  
  บทที่  ๒  การใหน้ําในสวนสมโออยางที่มีประสิทธิภาพ
  บทที่  ๓  กรณีศึกษาสวนสมโอที่ประสบผลสําเร็จในการวางระบบน้ํา

 วิชาที่  ๒  กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร เวลา ๓ ชั่วโมง
 วัตถุประสงค
 ๑. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดกระบวนการ
โรงเรียนเกษตรกร
 ๒. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในการดําเนินกระบวนการโรงเรียน
เกษตรกร
 ๓. เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูท่ีไดไปประยุกตใชกับการทํางาน
ในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
 ประเด็นเนื้อหา ประกอบดวย ๓ บทการเรียนรู
  บทที่  ๑  แนวคิดโรงเรียนเกษตรกร
  บทที่  ๒  กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
  บทที่  ๓  การนําไปประยุกตใชในงานสงเสริมการเกษตร

๒๓



 วิชาที่  ๓  การบริหารจัดการผลไมภาคตะวันออก เวลา ๓ ชั่วโมง

 วัตถุประสงค

 ๑. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับความเปนมาและการบริหาร

จัดการผลไม

 ๒. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับสถานการณและแนวทาง

ในการบริหารจัดการผลไม ภาคตะวันออก

 ๓. เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูและประสบการณ รวมถึงข้ันตอน

และวิธีการบริหารจัดการผลไมภาคตะวันออก นําไปประยุกตใชในการพัฒนา

องคความรูของตนเอง และองคกร

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบดวย ๔ บทการเรียนรู

  บทที่  ๑  ความเปนมาและความสําคัญของการบริหารจัดการผลไม

  บทท่ี  ๒  สถานการณและแนวทางการบริหารจัดการผลไมภาคตะวันออก

  บทที่  ๓  ขั้นตอนและวิธีการบริหารจัดการผลไมภาคตะวันออก

  บทท่ี  ๔  กรณีศึกษาการจัดทําขอมูลการผลิตและประมาณการผลผลิต

 วิชาที่  ๔  การสงเสริมการจัดทําแผนการผลิตรายบุคคลของเกษตรกร 

     เวลา ๓ ชั่วโมง

 วัตถุประสงค

 ๑. เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในการจัดทําแผนการผลิตรายบุคคล

 ๒. เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชถายทอด แนะนํา

ใหคําปรึกษาแกเกษตรกรในการจัดทําแผนการผลิตรายบุคคลได

๒๔



 

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบดวย ๓ บทการเรียนรู

  บทที่  ๑  การจัดทําแผนการผลิตรายบุคคล

  บทที่  ๒  ขั้นตอนการจัดทําแผนการผลิตรายบุคคล

  บทที่  ๓  กรณีศึกษา

 วิชาที่  ๕  จุลินทรียควบคุมศัตรูพืชของเกษตรกร เวลา ๓ ชั่วโมง

 วัตถุประสงค

 ๑. เพือ่ใหผูเรยีนมีความรู ความเขาใจเกีย่วกบัเชือ้ราไตรโคเดอรมา       เชือ้รา

ที่ควบคุมโรคพืช เชื้อราบิวเวอรเรีย เชื้อราเมตาไรเซียม และเชื้อราที่กําจัดแมลง

ศัตรูพืช

 ๒. เพื่อใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับการผลิตขยายเชื้อราควบคุมศัตรูพืชได

 ๓. เพ่ือใหผูเรียนมีความรูในการตรวจคุณภาพและสามารถนําไปใชควบคุม

ศัตรูพืช

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบดวย ๓ บทการเรียนรู

  บทที่  ๑  เชื้อราไตรโคเดอรมา

  บทที่  ๒  เชื้อราบิวเวอเรีย

  บทที่  ๓  เชื้อราเมตาไรเซียม

 วิชาท่ี  ๖  การพัฒนาองคความรูท่ีเหมาะสมในงานสงเสริมการเกษตร 

    เวลา ๓ ชั่วโมง

 วัตถุประสงค

 ๑. เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในการพัฒนาองคความรูท่ีเหมาะสม

ในงานสงเสริมการเกษตร

 ๒. เพ่ือใหผูเรียนสามารถนํากระบวนการพัฒนาองคความรูในงานสงเสริม

การเกษตรไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับพื้นที่

๒๕



 

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบดวย ๒ บทการเรียนรู

  บทที่ ๑  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาองคความรูในงานสงเสริม 

    การเกษตร

  บทที่  ๒  กระบวนการพัฒนาองคความรูที่เหมาะสม

 

 วิชาท่ี  ๗  การสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรใหพ่ึงพาตนเองไดอยางย่ังยืน

    เวลา ๓ ชั่วโมง

 วัตถุประสงค

 ๑. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในระบบสงเสริมการเกษตร

 ๒. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในบทบาท ความสําคัญของการ

สงเสริมและพัฒนาการเกษตร 

 ๓. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในแนวคิดพื้นฐาน หลักการ และ

กระบวนการสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร รวมทั้งสามารถนําไปปรับใชในพื้นที่ได

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบดวย ๓ บทการเรียนรู

  บทที่ ๑ แนวคิดการสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรใหพึ่งพาตนเอง

    ไดอยางยั่งยืน

  บทที่ ๒ กระบวนการสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรใหมีความเขมแข็ง 

    และพึ่งพาตนเองได

  บทที่  ๓  กรณีศึกษา 

๒๖



 

 วิชาที่  ๘  การสรางอาชีพเสริมใหแกชาวสวนยางพารา เวลา ๓ ชั่วโมง

 วัตถุประสงค

 ๑.         เพ่ือใหผูเรียนมีความรู           ความเขาใจเก่ียวกับสถานการณและการวิเคราะห

แนวโนมในการผลิตยางพารา

 ๒. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจสามารถพิจารณาเลือกอาชีพเสริม

ในสวนยางพาราไดอยางเหมาะสม

 ๓.         เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําองคความรูไปประยุกตใชและสามารถถายทอด

องคความรูได

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบดวย ๓ บทการเรียนรู

  บทที่  ๑  สถานการณและการวิเคราะหแนวโนมในการผลิตยางพารา 

  บทที่  ๒  หลักการ แนวคิดในการสรางอาชีพเสริมในสวนยางพารา

  บทที่ ๓  กรณีตัวอยางการสรางอาชีพเสริมใหแกชาวสวนยางพารา

 วิชาท่ี  ๙  การสรางเสริมประสิทธิภาพงานสงเสริมการเกษตรระดับอําเภอ

     เวลา ๓ ชั่วโมง

 วัตถุประสงค

 ๑.  เพื่อใหผูเรียนมีความรู และทักษะในงานสงเสริมการเกษตร

 ๒. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในบทบาทหนาที่ของเจาหนาที่

สงเสริมการเกษตร

 ๓. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในบทบาทหนาที่ของงานสงเสริม

การเกษตรระดับอําเภอ 

๒๗



 ประเด็นเนื้อหา ประกอบดวย ๕ บทการเรียนรู

  บทที่  ๑  หลักการ แนวคิดงานสงเสริมการเกษตรระดับอําเภอ

  บทที่  ๒  บทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบงานสงเสริมการเกษตร

    ระดับอําเภอ

  บทที่  ๓  การบริหารเชิงกลยุทธในงานสงเสริมการเกษตรระดับอําเภอ 

  บทท่ี ๔ กรณีศึกษาการสรางเสริมประสิทธิภาพงานสงเสริมการเกษตร

    ระดับอําเภอ

  บทท่ี  ๕ สรุปการสรางเสริมประสิทธิภาพเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร

    ระดับอําเภอ

 

 วิชาที่  ๑๐  การจัดการดินและปุยอยางมีประสิทธิภาพ เวลา ๓ ชั่วโมง

 วัตถุประสงค

 ๑. เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเรื่องการจัดการดินและปุยไดอยาง

ถูกตอง

 ๒. เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูไปถายทอดและขยายผลตอได

 ๓. เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําความรูไปใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตได 

(เพิ่มผลผลิต ลดตนทุน)

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบดวย ๕ บทการเรียนรู

  บทที่  ๑  หลักการของดิน

  บทที่  ๒  หลักการของปุย

  บทที่  ๓  การจัดการดินและปุยอยางมีประสิทธิภาพ      

  บทที่  ๔  กรณีศึกษา

  บทที่  ๕  สรุปเนื้อหาวิชา

๒๘



 

 วิชาที่  ๑๑   การรับ - จายเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

      (KTB Corporate Online) เวลา ๓ ชั่วโมง

 วัตถุประสงค

 ๑. เพื่อเสริมสรางความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการรับ-จายเงิน

ผานระบบอิเล็กทรอนิกส (KTB Corporate Online)

 ๒. เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบดวย ๔ บทการเรียนรู

  บทที่  ๑  บทนํา

  บทที่  ๒ การออกแบบระบบการใชงานการรับ-จายเงินผานระบบ  

    อิเล็กทรอนิกส (KTB Corporate Online)

  บทที่ ๓ กรณีตัวอยางการปฏิบัติงานการรับ-จายเงินผานระบบ  

    อิเล็กทรอนิกส (KTB Corporate Online)

  บทที่  ๔ สรุปเนื้อหาวิชา

  วิชาที่  ๑๒  การจัดการและการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล

      ในพื้นที่ภาคกลาง เวลา ๓ ชั่วโมง

 วัตถุประสงค

 ๑. เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในการปองกันกําจัดเพลี้ยกระโดด

สีน้ําตาลในพื้นที่ภาคกลาง

 ๒. เพื่อใหผูเรียนสามารถนําองคความรูในการจัดการและการควบคุม

เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลในพื้นที่ภาคกลาง ไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพ

พื้นที่ตางๆ และสามารถใชงานสงเสริมการเกษตรถายทอดสูเกษตรกรได

๒๙



 ประเด็นเนื้อหา ประกอบดวย ๔ บทการเรียนรู

  บทที่ ๑  ความรูพื้นฐานในการปลูกขาวของภาคกลาง 

  บทที่  ๒  ความรูพื้นฐานของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล 

  บทที่  ๓  แนวทางการจัดการและควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล 

  บทที่ ๔ ผลการศึกษาและเกษตรกรที่ประสบผลสําเร็จในการจัดการ

    และควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล 

 วิชาที่  ๑๓  เทคนิคการปฏิบัติงานกับกลุมยุวเกษตรกรของเจาหนาที่

      สงเสริมการเกษตร เวลา ๓ ชั่วโมง

 วัตถุประสงค

 ๑. เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีกลุมและ

องคกรในงานสงเสริมการเกษตร

 ๒.  เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในกลุมยุวเกษตรกรและกระบวนการ

ดําเนินงาน

 ๓. เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชกับการทํางาน

ในพื้นที่ไดอยางประสิทธิภาพ

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบดวย ๓ บทการเรียนรู

  บทที่ ๑ แนวคิด ทฤษฎีกลุมและองคกรเกษตรกรในงานสงเสริม

การเกษตร

  บทที่  ๒  กลุมเกษตรกรและกระบวนการดําเนินงาน

  บทท่ี ๓ เทคนิคการปฏิบัติงานกับกลุมยุวเกษตรกรของเจาหนาที่

สงเสริมการเกษตร

๓๐



 วิชาที่  ๑๔  ผึ้งชันโรงเพิ่มมูลคาเศรษฐกิจทางการเกษตร 

      เวลา ๓ ชั่วโมง

 วัตถุประสงค

 ๑. เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับความเปนมาและความสําคัญ

ลักษณะท่ัวไป  วรรณะ  วงจรชีวิต  วิธีการเล้ียง  การเพาะขยาย  และการใชประโยชน

ของผึ้งชันโรง

 ๒. เพื่อใหผูเรียนมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับความรูในการประกอบอาชีพ

การเลี้ยงผึ้งชันโรง ประโยชนและการแปรรูปผลิตภัณฑจากผึ้งชันโรง เพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตทางการเกษตร 

 ๓. เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูไปใชเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรแลว

นําไปพัฒนาอาชีพทางการเกษตรใหมั่นคงและยั่งยืนได

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบดวย ๔ บทการเรียนรู

  บทที่ ๑  ความสําคัญและลักษณะทั่วไปทางชีววิทยาของผึ้งชันโรง

  บทที่  ๒  การจัดการการเลี้ยงผึ้งชันโรง

  บทที่  ๓  ประโยชนและการสรางมูลคาเพิ่มของผึ้งชันโรง

  บทที่  ๔  กรณีศึกษา

 วิชาที่  ๑๕  การจัดทําแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เวลา ๓ ชั่วโมง

 วัตถุประสงค

 ๑. เพื่อใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจในการจัดทําแผนพัฒนา

วิสาหกิจชุมชน

 ๒. เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน

ในพื้นที่ได

๓๑



 ประเด็นเนื้อหา ประกอบดวย ๕ บทการเรียนรู

  บทที่ ๑ วิสาหกิจชุมชน

  บทที่  ๒  แผนธุรกิจและแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

  บทที่  ๓  การจัดเวทีชุมชนเพื่อพัฒนาองคกรเกษตรกร

  บทที่  ๔  การจัดทําโครงการ

  บทที่  ๕  กรณีศึกษา

 วิชาที่  ๑๖  การผลิตทุเรียนคุณภาพ เวลา ๓ ชั่วโมง

 วัตถุประสงค

 ๑. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเพื่อผลิต

ทุเรียนที่มีคุณภาพ

 ๒. เพื่อใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับการแปรรูปทุเรียนเพื่อเพิ่มมูลคาสินคา

 ๓. เพื่อใหผูเรียนนําความรูที่ไดรับไปถายทอดเกษตรกรในพื้นที่ได

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบดวย ๖ บทการเรียนรู

  บทที่  ๑  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับทุเรียน

  บทที่  ๒  การจัดการสวนทุเรียนกอนใหผลผลิต

  บทที่  ๓  การจัดการทุเรียนระยะใหผลผลิต

  บทที่  ๔  การปองกันและกําจัดศัตรูพืช

  บทที่  ๕  การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว

  บทที่  ๖  การแปรรูปและการตลาด

๓๒



 วิชาที่  ๑๗  การเพิ่มคุณภาพผลผลิตลําไย โดยวิธีการตัดแตงชอผล

                 เวลา ๓ ชั่วโมง

 วัตถุประสงค

 ๑. เพือ่ใหผูเรียนมคีวามรูความเขาใจในการผลติลาํไยคณุภาพ         โดยวธีิการ

ตัดแตงชอผลลําไย

 ๒. เพื่อใหผูเรียนสามารถนํากระบวนการผลิตลําไยคุณภาพ โดยวิธีการ

ตัดแตงชอผลลําไยไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับพื้นที่

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบดวย ๔ บทการเรียนรู

  บทที่  ๑  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตลําไยคุณภาพ

  บทที่  ๒  กระบวนการเพิ่มคุณภาพผลผลิตลําไย 

    โดยวิธีการตัดแตงชอผล

  บทที่  ๓  ความคุมคาจากการตัดแตงชอผลลําไย

  บทที่  ๔  กรณีศึกษา

 

 วิชาที่   ๑๘   กระบวนการวิเคราะหแบบมีสวนรวม (A-I-C) 

     ในงานสงเสริมการเกษตร เวลา ๓ ชั่วโมง

 วัตถุประสงค

 ๑. เพ่ือใหผูเรียนสงเสริมการเกษตรมีความรูความเขาใจในกระบวนการ

ประชุมแบบมีสวนรวมโดยใชเทคนิคกระบวนการ A-I-C

 ๒. เพื่อใหผูเรียนสงเสริมการเกษตรสามารถนําเทคนิคกระบวนการ

ประชุมแบบมีสวนรวม (A-I-C) ไปปรับใชในการจัดทําแผนดานการเกษตร

ใหเหมาะสมภายในชุมชน

 

๓๓



 ประเด็นเนื้อหา ประกอบดวย ๔ บทการเรียนรู

  บทที่  ๑  การศึกษาวิเคราะหชุมชน

  บทที่  ๒  การมีสวนรวมของชุมชน

  บทที่  ๓  ขั้นตอนการประชุม A-I-C

  บทที่  ๔  กรณีศึกษา

 วิชาที่  ๑๙  การสงเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรงเพื่อเสริมรายได 

       เวลา ๓ ชั่วโมง

 วัตถุประสงค

 ๑. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้งและสามารถ

นําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง

 ๒. เพื่อใหผูเรียนสามารถนําองคความรูไปประยุกตใชและสามารถ

ถายทอดองคความรูได

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบดวย ๖ บทการเรียนรู

  บทที่  ๑  ความสําคัญและประโยชนของการเลี้ยงผึ้ง

  บทที่  ๒  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้ง

  บทที่  ๓  การเลี้ยงผึ้งโพรง

  บทที่  ๔  การจัดการผลผลิตผึ้งโพรง

  บทที่  ๕  การแปรรูปผลผลิตผึ้งโพรง

  บทที่  ๖  กรณีตัวอยางของกลุมเกษตรกรที่เลี้ยงผึ้งโพรง

    เพื่อเสริมรายได

๓๔



 วิชาที่  ๒๐  กระบวนการพัฒนา Young Smart Farmer 

       สูเกษตรกรมืออาชีพ เวลา ๓ ชั่วโมง

 วัตถุประสงค

 ๑. เพื่อใหผูเรียนมีความรู แนวทางการสงเสริมเกษตรกรรุนใหม

 ๒. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในบทบาทหนาที่ของนักสงเสริม

การเกษตร

 ๓. เพื่อใหผูเรียนมีทักษะการพัฒนาเกษตรกรรุนใหม

 ๔. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจกระบวนการพัฒนาเกษตรกร

ใหเปนมืออาชีพ

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบดวย ๔ บทการเรียนรู

  บทที่ ๑ หลักการ แนวคิด การสงเสริมและพัฒนา Young Smart 

      Farmer

  บทท่ี  ๒  การพัฒนาอาชีพการเกษตรของ Young Smart Farmer 

    กับความเปนเกษตรกรมืออาชีพ

  บทที่  ๓  กรณีศึกษา กระบวนการพัฒนา Young Smart Farmer 

    สูเกษตรกรมืออาชีพ

  บทที่  ๔  สรุปกระบวนการพัฒนา Young Smart Farmer สูเกษตรกร

    มืออาชีพ

 

๓๕



 วิชาที่  ๒๑  การพัฒนาบุคลากรในงานสงเสริมการเกษตร 

       เวลา ๓ ชั่วโมง

 วัตถุประสงค

 ๑. เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจพื้นฐานเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากร

ในงานสงเสริมการเกษตร

 ๒. เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานพัฒนา

บุคลากรในงานสงเสริมการเกษตร

 ๓. เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในงาน

สงเสริมการเกษตร ไปประยุกตใชได

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบดวย ๔ บทการเรียนรู

  บทที่ ๑ ความรูพื้นฐานในการพัฒนาบุคลากร

    ในงานสงเสริมการเกษตร

  บทที่  ๒  กระบวนการและเทคนิคการพัฒนาบุคลากร

    ในงานสงเสริมการเกษตร

  บทที่  ๓  ผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาบุคลากร

    ในงานสงเสริมการเกษตร

  บทที่  ๔  กรณีศึกษา

 

๓๖



 วิชาท่ี  ๒๒  การสงเสริมความม่ันคงดานอาหารในครัวเรือนและชุมชน 

       เวลา ๓ ชั่วโมง

 วัตถุประสงค

 ๑. เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเรื่อง การสงเสริมความมั่นคง

ดานอาหารในครัวเรือนและชุมชน

 ๒. เพื่อใหผูเรียนมีทักษะและสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการ

สงเสริมความมั่นคงดานอาหารในครัวเรือนและชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบดวย ๔ บทการเรียนรู

  บทที่  ๑  แนวคิดและยุทธศาสตรของการสงเสริมความมั่นคง

    ดานอาหารในครัวเรือนและชุมชน 

  บทที่  ๒  กระบวนการสงเสริมความมั่นคงดานอาหาร

    ในครัวเรือนและชุมชน 

  บทท่ี  ๓  กระบวนการทํางาน วิธีการ เคร่ืองมือ และ

    ปจจัยความสําเร็จ ในการสงเสริมความม่ันคงดานอาหาร

    ในครัวเรือนและชุมชน

  บทที่  ๔  กรณีศึกษาการสงเสริมความมั่นคงดานอาหาร

    ในครัวเรือนและชุมชนดานอาหารในครัวเรือน 

    และชุมชน

 

๓๗



 วิชาที่  ๒๓  การอารักขาพืชและจัดการดินปุยในภาวะโลกรอน 

       เวลา ๓ ชั่วโมง

 วัตถุประสงค

 ๑. เพื่อใหผู เรียนเขาใจสถานการณ สาเหตุ และแนวทางของ

ประเทศไทย ตอปญหาภาวะโลกรอนในปจจุบันและผลกระทบตอการจัดการ

การเกษตรกรรม

 ๒.  เพื่อใหผูเรียนเขาใจความสัมพันธของภาวะโลกรอนท่ีเกี่ยวของกับ

งานสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย

 ๓.  เพ่ือใหผูเรียนมีความรูในเร่ืองของแนวทางการลดผลกระทบและ

การปรับตัวตอภาวะโลกรอนของงานสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบดวย ๕ บทการเรียนรู

  บทที่  ๑  ภาวะโลกรอนกับผลกระทบที่มีตอการเกษตรกรรม

  บทที่  ๒  ภาวะโลกรอนกับการอารักขาพืชและจัดการผลิตผล

     หลังการเก็บเกี่ยว

  บทที่  ๓  ภาวะโลกรอนกับการจัดการดินปุย

     และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

  บทที่  ๔ กรณีศึกษาการเตรียมความพรอมเกษตรกร

     เพื่อรับมือภาวะโลกรอน

  บทที่  ๕  สรุปบทเรียนและประเมินผลตนเองหลังเรียน

๓๘



 ๑. เกณฑการวัดผล/ประเมินผลแตละวิชา

   ๑) ศึกษาบทเรียนตามลําดับครบทุกหัวขอ 

           ๒) ทําแบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test) ไดจํานวน ๑ ครั้ง 

   ๓)  ทําแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) ไดจํานวน ๕ ครั้ง 

โดยใชคะแนนครั้งสูงสุดไมนอยกวารอยละ ๖๐ ของจํานวนขอ

 ๒. การประเมินผลหลังจากการเรียนโดยใชวิธีการประเมินผลรายบุคคล

  ๒.๑ หลักฐานการเรียน ในแตละรายวิชาจะมีใบประกาศนียบัตร

อิเล็กทรอนิกสมอบใหกับผูเรียนที่สอบผานตามเกณฑที่กําหนด สําหรับ

ผูสอบผานหลักสูตรสมรรถนะครบทุกวิชาจะไดรับใบวุฒิบัตรอิเล็กทรอนิกส

  ๒.๒ บันทึกในประวัติบุคคล ก.พ.๗ สําหรับผูสอบผานหลักสูตร 

สมรรถนะครบทุกวิชาจะไดรับการบันทึกในประวัติบุคคล กพ.๗

การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร

๓๙



 ๑. โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย

  ๑) แนวการศึกษา หรือคําแนะนําในการเรียน 

  ๒) สื่อการเรียนรู ไดแก วีดิทัศน เอกสาร และอื่น ๆ 

  ๓) แบบประเมินผล หรือ Pre-test และ Post-test 

      (คําถามทายบท / แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน) 

 

 ๒. องคประกอบของแตละวิชา ประกอบดวย

  ๑) ปฐมนิเทศวิชา         

  ๒) แบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน     

  ๓) กรณีตัวอยาง  

  ๔) บรรยายสรุปเนื้อหา (สื่อวีดิทัศน)     

  ๕) แบบฝกหัดทายบท

  ๖) เอกสารแนะนําเพิ่มเติมหรือสื่อคัดสรร  

โครงสรางหลักสูตรและองคประกอบของแตละชุดวิชา

๔๐



		หนา้เวบ็ e-learning	มกราคม 2563	

คลิกลงทะเบียน (เดิมหนา้41)	

 คลิกเขา้สู่ระบบการเรียน (เดิมหนา้ 45)	

**ฝากทาํลูกศรชีCใหด้ว้ยจา้** 

	

	

	

	

	

	

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

ใสเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก

x-xxxx-xxxxx-xx-x

๔๑

คลิกที่ ลงทะเบียน



ใสวันเดือนปเกิด e-mail เบอรโทรติดตอและขอมูลสวนบุคคล

ตรวจสอบวิชา/ชุดวิชาเรียนที่ผานมาแลว

xxxxxxxxxx

๔๒



เลือกวิชา/ชุดวิชาที่จะลงทะเบียนเรียน

เมื่อลงทะเบียนเรียบรอยแลวใหคลิก “ลงทะเบียน”

๔๓



ยนืยนัลงทะเบียน (เดิมหนา้ 44)	

	

	

หนา้ เวบ็ Moodle	

เขา้สู่ระบบ (เดิม หนา้ 45)	

	

	

	

	

	

	

“ยืนยันผลการลงทะเบียน” เมื่อลงทะเบียนเรียบรอยแลว

ผลการลงทะเบียนจะสงกลับไปยังอีเมลของผูลงทะเบียนเรียน

 * ท้ังนี้การปรับปรุงแกไขการลงทะเบียนเรียน ใหผูเรียนเขาปรับปรุง

แกไขโดยใชวิธีการเดิม หลังจากนั้นใหตรวจสอบผลการลงทะเบียนที่อีเมล

ของตนเอง

๔๔



สรุปขั้นตอนการลงทะเบียน e-Learning

๔๕



ยนืยนัลงทะเบียน (เดิมหนา้ 44)	

	

	

หนา้ เวบ็ Moodle	

เขา้สู่ระบบ (เดิม หนา้ 45)	

	

	

	

	

	

	

ขั้นตอนการเขาเรียน

คลิกที่ เขาสูระบบการเรียน

  Username ใหใชเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก

  Password  ใหใช วันเดือนปเกิด 

		หนา้เวบ็ e-learning	มกราคม 2563	

คลิกลงทะเบียน (เดิมหนา้41)	

 คลิกเขา้สู่ระบบการเรียน (เดิมหนา้ 45)	

**ฝากทาํลูกศรชีCใหด้ว้ยจา้** 

	

	

	

	

	

	

๔๖



เขา้สู่วชิา/ชุดวชิา (หนา้ 46) 

	

เลือกเรียนวิชา/ชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว

เขาสูวิชา/ชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว My Courses

๔๗



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

เมนูสมัครและลงทะเบียนเรียน หรือที่เว็บไซต http://register.e-learning.

doae.go.th 

 ๒. ผูเรียนตองใชอุปกรณและเครื่องมือสื่อสารที่เชื่อมตออินเตอรเน็ตได 

เชน เครื่องคอมพิวเตอร PC, Notebook, Tablet, Smartphone เปนตน 

 ๓. วิธีการและข้ันตอนการเรียน e-Learning ใหศึกษารายละเอียดไดจาก 

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

 ๔. ชองทางการแจงปญหา/ สอบถามการใชงานระบบการเรียนออนไลน

  ๑)  สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี

     โทร. ๐-๒๕๗๙-๓๘๓๙

     e – Mail : agritech52@hotmail.com

         DOAE e-Learning

     Line @ : 

     

  ๒) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    

     โทร. ๐-๒๕๗๙-๓๘๕๖ , ๐-๒๙๔๐-๕๗๒๐ 

     e – Mail : ict30@doae.go.th , doaestore@gmail.com

  

การเขาถึง e-Learning ของกรมสงเสริมการเกษตร

๔๘



กําหนดการ ชวงเวลา หมายเหตุ

ลงทะเบียนเรียน ๒ ม.ค. - ๓๑ ส.ค. 
๒๕๖๓

ดําเนินการเรียนรูผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส

๒ ม.ค. - ๓๐ ก.ย.
 ๒๕๖๓

ประกาศผลผูสอบผาน
รายวิชาและหลักสูตร

หลังผูเรียนสอบผาน 
รายวิชา/หลักสูตร

พิมพใบประกาศนียบัตร หลังผูเรียนสอบผาน
รายวิชา

พิมพวุฒิบัตร หลังผูเรียนสอบผาน 

ทุกรายวิชาในหลักสูตร

(เฉพาะหลักสูตรสมรรถนะ)

หลักสูตรที่  ๑  การเสริมสรางสมรรถนะนักสงเสริมการเกษตร 
     ระดับปฏิบัติการ  จํานวน ๗  วิชา

  

กําหนดการจัดการเรียนการสอนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Learning) 
กรมสงเสริมการเกษตร

หมายเหตุ :
 ๑.  การลงทะเบียนเรียนโดยผูเรียนตองยืนยัน 
e-Mail จึงจะสามารถเขาเรียนได
 ๒. การพิมพใบประกาศนียบัตรผูเรียนสามารถ
ดําเนินการไดทันทีหลังจากสอบผานรายวิชา
 ๓. การพิมพ ใบวุฒิบั ตรผู เรี ยนสามารถ
ดําเนินการไดทันทีหลังจากสอบผานทุกรายวิชา
ในหลักสูตรการเสริมสรางสมรรถนะนักสงเสริม
การเกษตร ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ
และระดับชํานาญการพิเศษ

AEK_101  การจัดกระบวนการเรียนรู
AEK_102  การพัฒนาองคกรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและเครือขาย
AEK_103  การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีสวนรวม
AEK_104  การถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
AEK_105  การวิเคราะหสถานการณดานการเกษตร
AEK_106  การสงเสริมเคหกิจเกษตร
AEK_107  เทคนิคการทํางานสงเสริมการเกษตร

๑. กําหนดการเรียน e-Learning

๒. หลักสูตร/วิชา e-Learning

๔๙



หลักสูตรที่  ๒  การเสริมสรางสมรรถนะนักสงเสริมการเกษตร   
     ระดับชํานาญการ  จํานวน  ๕  วิชา

  

หลักสูตรที่  ๓  การเสริมสรางสมรรถนะนักสงเสริมการเกษตร 
           ระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน  ๔  วิชา

  

หลักสูตรที่  ๔  หลักสูตรทั่วไป  จํานวน  ๗  วิชา

  

AEK_201  การจัดการฟารม
AEK_202  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
AEK_203  การจัดการความรูในงานสงเสริมการเกษตร
AEK_204  การสื่อสารเพื่อการพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
AEK_205  เศรษฐกิจพอเพียง

AEK_301  การบริหารจัดการเชิงระบบในงานสงเสริมการเกษตร
AEK_302  การบริหารการเปลี่ยนแปลงในงานสงเสริมการเกษตร  
AEK_303  การพัฒนาผูใตบังคับบัญชาในงานสงเสริมการเกษตร
AEK_304  การสื่อสารเพื่อการประสานความรวมมือในงานสงเสริมการเกษตร

AEK_G001  การเขียนและเผยแพรในงานสงเสริมการเกษตร
AEK_G002  การวิจัยในงานสงเสริมการเกษตร
AEK_G003  การจัดการองคกรเกษตรกรในงานสงเสริมการเกษตร
AEK_G004  การจัดการศัตรูพืชในงานสงเสริมการเกษตร
AEK_G005  การบริหารจัดการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส
  ในงานสงเสริมการเกษตร 
AEK_G006  หัวหนางานกับการสอนงานในงานสงเสริมการเกษตร
AEK_G007  กระบวนการพัฒนามิสเตอรพืชในงานสงเสริมการเกษตร

๕๐



หลักสูตรที่  ๕  หลักสูตรเสริม จํานวน  ๒๓  วิชา

  AEK_S001  การวางระบบน้ําในสวนสมโอ
AEK_S002  กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
AEK_S003  การบริหารจัดการผลไมภาคตะวันออก
AEK_S004  การสงเสริมการจัดทําแผนการผลิตรายบุคคลของเกษตรกร
AEK_S005  การผลิตและการใชเชื้อจุลินทรียในการควบคุมศัตรูพืช
AEK_S006  การพัฒนาองคความรูที่เหมาะสมในการผลิตพืช
AEK_S007  การพัฒนาเกษตรกรและองคกรเกษตรกร
AEK_S008  การสรางอาชีพเสริมใหแกเกษตรกรในสวนยางพารา
AEK_S009  การสรางเสริมประสิทธิภาพในงานสงเสริมการเกษตรระดับอําเภอ
AEK_S010  การจัดการดินและปุยอยางมีประสิทธิภาพ
AEK_S011  การรับ – จายเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส  
  (KTB Corporate Online)
AEK_S012  การจัดการและการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลในพื้นที่ภาคกลาง
AEK_S013  เทคนิคการปฏิบัติงานกับกลุมยุวเกษตรกรของเจาหนาที่
  สงเสริมการเกษตร
AEK_S014  ผึ้งชันโรงเพิ่มมูลคาเศรษฐกิจทางการเกษตร
AEK_S015  การจัดทําแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
AEK_S016  การผลิตทุเรียนคุณภาพ
AEK_S017  การเพิ่มคุณภาพผลผลิตลําไย โดยวิธีการตัดชอผล
AEK_S018  กระบวนการวิเคราะหแบบมีสวนรวม (AIC) 
  ในงานสงเสริมการเกษตร
AEK_S019  การสงเสริมการเลี้ยงผึ้งเพื่อเสริมรายได
AEK_S020  กระบวนการพัฒนา Young Smart Farmer สูเกษตรกรมืออาชีพ
AEK_S021  การพัฒนาบุคลากรในงานสงเสริมการเกษตร
AEK_S022  การสงเสริมความมั่นคงดานอาหารในครัวเรือนและชุมชน
AEK_S023  การอารักขาพืชและจัดการดินปุยในภาวะโลกรอน

๕๑



หมายเหตุ :
๑.  กลุมเปาหมาย
  บุคลากรทุกสายงาน/ตําแหนง ท่ีสนใจสมัครเรียนผานระบบ
ออนไลน

๒.  การจัดหลักสูตร 
  ๒.๑  หลักสูตรการเสริมสรางสมรรถนะนักสงเสริมการเกษตร 
ระดับปฏิบัติการ สามารถลงทะเบียนเรียนไดสําหรับผูท่ีดํารงตําแหนง
ระดับปฏิบัติการ 

  ๒.๒ หลักสูตรการเสริมสรางสมรรถนะนักสงเสริมการเกษตร 
ระดับชํานาญการ สามารถลงทะเบียนเรียนไดสําหรับผูที่ดํารงตําแหนง
ระดับชํานาญการ                 
 ** ทั้งนี้ ถาผูเรียนท่ีดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการ จะตองสอบผาน
หลักสูตรระดับปฏิบัติการกอน

  ๒.๓ หลักสูตรการเสริมสรางสมรรถนะนักสงเสริมการเกษตร 
ระดับชํานาญการพิเศษ สามารถลงทะเบียนเรียนไดสําหรับผูที่ดํารง
ตําแหนงชํานาญการพิเศษ 

 ** ทั้งนี้ ผูเรียนที่ดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการ และระดับชํานาญการ
จะลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรดังกลาวได โดยตองสอบผานหลักสูตร
ระดับปฏิบัติการ และระดับชํานาญการกอน 
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๓.  หลักฐานการเรียน 
   ๓.๑ ใบประกาศนียบัตร สําหรับผูสอบผานรายวิชา
   ๓.๒ ใบวุฒิบัตร สําหรับผูสอบผานครบทุกวิชาในหลักสูตร
     (เฉพาะหลักสูตรสมรรถนะ)

๔.  บันทึกขอมูลลงในประวัติบุคคล ก.พ.๗ 
   หากผูเรียนเรียนหลักสูตรสมรรถนะนักสงเสริมการเกษตร 
ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ (ครบ
ทุกชุดวิชาตามหลักสูตร) จะไดบันทึกในประวัติบุคคล (ก.พ. ๗)

๕.  การจัดการเรียนการสอนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Learning) 
   ไดแก การสมัครเรียน การประกาศผลผูสอบผานและการพิมพ
ใบประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร ผูเรียนดําเนินการไดดวยตนเองโดยผาน
เว็บไซต www.e-learning.doae.go.th
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  ที่ปรึกษา  นายเขมแข็ง  ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร

  นางกุลฤดี  พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร

  นายชาตรี  บุญนาค  รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร  

  นายทวี  มาสขาว รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร

  นายอาชวชัยชาญ  เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร

  นายวุฒิชัย  ชิณวงศ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการ

   ถายทอดเทคโนโลยี

  นางศิริวรรณ  หวังดี ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาการ

   ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

  รศ. บําเพ็ญ  เขียวหวาน  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
บรรณาธิการ  นางอาภัสสิริ  จันทรโรทัย

  ผูอํานวยการกลุมพัฒนาเทคโนโลยีการฝกอบรม

  

ผูรวบรวมและจัดทํา นางสาวกัลยาณี  เด็ดดวง  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

  นางสาวมุกดา  หมายสม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

  นางสาวศศิวิมล  บุญประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

  จัดทําโดย  กลุมพัฒนาเทคโนโลยีการฝกอบรม 

  สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี

  ปที่จัดทํา  พ.ศ. ๒๕๖๓

ออกแบบและจัดพิมพ   กลุมโรงพิมพ สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี

  กรมสงเสริมการเกษตร
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