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การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
กรมส่งเสริมการเกษตร

คำ�นำ�
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ในปีที่ผ่านมา  

ได้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อการพัฒนาประเทศในทุกภาคส่วน รวมทั้งการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร 

ตามระบบฝึกอบรมและเยี่ยมเยียน (Training and Visit System : T&V System) และการขับเคลื่อน

นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สำาคัญ ซึ่งวิกฤตครั้งนี้ได้นำามาสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

การดำาเนินชีวิตประจำาวันของผู้คนในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal และการขับเคล่ือน 

ทางเทคโนโลยีดิจิทัล 

 กรมส่งเสริมการเกษตรได้นำาเทคโนโลยีดิจิ ทัลมาใช้ดำาเนินการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  

ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) มาอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงให้มีความเหมาะสม 

สอดคล้องกับสถานการณ์ ซ่ึงเป็นช่องทางในการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม

การเกษตรทุกระดับให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ 

ฉับพลัน รวมถึงช่วยลดอัตราความเสี่ยงในการสัมผัสโรคและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อต่าง ๆ  

ตามมาตรการเว้นระยะห่างจากสังคม (Social distancing) ซึ่งในปี ๒๕๖๔ ได้จัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) แบ่งเป็น ๕ หลักสูตร รวม ๔๙ วิชา ประกอบด้วย

  ๑. หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร ระดับปฏิบัติการ จำานวน ๗ วิชา

  ๒.  หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร ระดับชำานาญการ จำานวน ๕ วิชา

  ๓. หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร ระดับชำานาญการพิเศษ จำานวน ๔ วิชา 

  ๔.  หลักสูตรทั่วไป จำานวน ๗ วิชา 

  ๕.  หลักสูตรเสริม จำานวน ๒๖ วิชา

 ดังน้ัน เพ่ือให้การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) บรรลุวัตถุประสงค์ 

มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้เรียน จึงได้จัดทำาคู มือการปฐมนิเทศการเรียนรู้ 

ด้วยตนเองผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Learning) ป ๒๕๖๔ เล่มนี้ขึ้น สำาหรับเป็นแนวทางการ 

ศึกษาและทำาความเข้าใจรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องก่อนเข้าเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)  

ต่อไป โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดประโยชน์กับผู ้เรียนท่ีสามารถเลือกเรียนหลักสูตรได้ตามความสนใจ 

และเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่จำากัดเวลาและสถานท่ี รวมท้ังสามารถนำาความรู้ท่ีได้รับไปปฏิบัติงานส่งเสริม 

การเกษตรได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

     

      สำ�นักพัฒน�ก�รถ�ยทอดเทคโนโลยี

	 	 	 	 	 	 								กรมสงเสริมก�รเกษตร

	 	 	 	 	 	 											ธันว�คม	๒๕๖๓
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คำ�นำ�

ส�รบัญ

หลักสูตรก�รเรียนรู้	 	

ร�ยละเอียดหลักสูตร	 	

ก�รประเมินผลก�รพัฒน�บุคล�กร	

โครงสร้�งหลักสูตรและองค์ประกอบของแต่ละวิช�

ขั้นตอนก�รลงทะเบียนเรียน

ขั้นตอนก�รเข้�เรียน

ขั้นตอนก�รลงทะเบียน	e-Learning

กำ�หนดก�รจัดก�รเรียนก�รสอนผ่�นระบบอิเล็กทรอนิกส์	
(e-Learning)	ของกรมส่งเสริมก�รเกษตร

ส�รบัญ

๑
๒
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การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
กรมส่งเสริมการเกษตร

หลักสูตรที่		๑	 หลักสูตรก�รเสริมสร้�งสมรรถนะนักส่งเสริมก�รเกษตร	

	 	 ระดับปฏิบัติก�ร		จำ�นวน	๗	วิช�		รวม	๔๒	ชั่วโมง	

 วิชาที่ ๑ การจัดกระบวนการเรียนรู้ ๖ ชั่วโมง

 วิชาที่  ๒ การพัฒนาองค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน

   และเครือข่าย  ๖ ชั่วโมง

 วิชาที่  ๓ การจัดทำาแผนพัฒนาการเกษตร

   แบบมีส่วนร่วม ๖ ชั่วโมง

 วิชาที่  ๔ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ๖  ชั่วโมง

 วิชาที่  ๕ การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเกษตร ๖  ชั่วโมง

 วิชาที่  ๖ การส่งเสริมเคหกิจเกษตร ๖  ชั่วโมง

 วิชาที่  ๗ เทคนิคการทำางานส่งเสริมการเกษตร ๖  ชั่วโมง

หลักสูตรที่		๒		หลักสูตรก�รเสริมสร้�งสมรรถนะนักส่งเสริมก�รเกษตร		

	 	 ระดับชำ�น�ญก�ร		จำ�นวน	๕	วิช�		รวม	๓๐	ชั่วโมง	

 วิชาที่ ๑  การจัดการฟาร์ม   ๖  ชั่วโมง

 วิชาที่  ๒  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ๖  ชั่วโมง

 วิชาที่ ๓  การจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร ๖  ชั่วโมง

 วิชาที่  ๔  การสื่อสารเพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ๖  ชั่วโมง

 วิชาที่  ๕  เศรษฐกิจพอเพียง ๖  ชั่วโมง

หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)

๑
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กรมส่งเสริมการเกษตร

หลักสูตรที่		๓			หลักสูตรก�รเสริมสร้�งสมรรถนะนักส่งเสริมก�รเกษตร	

	 	 	 ระดับชำ�น�ญก�รพิเศษ		จำ�นวน	๔	วิช�		รวม	๒๔	ชั่วโมง

 วิชาที่  ๑  การบริหารจัดการเชิงระบบ

    ในงานส่งเสริมการเกษตร  ๖  ชั่วโมง

 วิชาที่   ๒  การบริหารการเปลี่ยนแปลง

    ในงานส่งเสริมการเกษตร  ๖  ชั่วโมง

 วิชาที่   ๓  การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

    ในงานส่งเสริมการเกษตร  ๖  ชั่วโมง

 วิชาที่   ๔  การสื่อสารเพื่อการประสานความร่วมมือ

    ในงานส่งเสริมการเกษตร  ๖  ชั่วโมง

หลักสูตรที่		๔			หลักสูตรทั่วไป		จำ�นวน	๗	วิช�		รวม	๔๒	ชั่วโมง 

 วิชาที่   ๑  การเขียนและเผยแพร่

    ในงานส่งเสริมการเกษตร  ๖ ชั่วโมง

 วิชาที่   ๒  การวิจัยในงานส่งเสริมการเกษตร  ๖  ชั่วโมง

 วิชาที่   ๓  การจัดการองค์กรเกษตรกร

    ในงานส่งเสริมการเกษตร ๖  ชั่วโมง

 วิชาที่   ๔  การจัดการศัตรูพืชในงานส่งเสริมการเกษตร  ๖  ชั่วโมง

 วิชาที่   ๕  การบริหารจัดการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

    ในงานส่งเสริมการเกษตร  ๖  ชั่วโมง

 วิชาที่   ๖  หัวหน้างานกับการสอนงาน

    ในงานส่งเสริมการเกษตร ๖  ชั่วโมง

 วิชาที่   ๗  กระบวนการพัฒนามิสเตอร์พืช

    ในงานส่งเสริมการเกษตร  ๖  ชั่วโมง

๒



ค
ู่มือ

กา
รเ

รีย
นร

ู้ด
้วย

ต
นเ

อ
ง 

ผ่
าน

ระ
บบ

อ
ิเล

็กท
รอ

นิก
ส์ 

(e
-L

ea
rn

in
g)

การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
กรมส่งเสริมการเกษตร

หลักสูตรที่		๕		หลักสูตรเสริม		จำ�นวน	๒๖	วิช�		รวม	๗๘	ชั่วโมง

 วิชาที่  ๑ การให้น้ำาในสวนส้มโออย่างมีประสิทธิภาพ ๓ ชั่วโมง  

 วิชาที่  ๒  กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ๓ ชั่วโมง

 วิชาที่  ๓  การบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ๓ ชั่วโมง

 วิชาที่  ๔  การส่งเสริมการจัดทำาแผนการผลิต

    รายบุคคลของเกษตรกร ๓ ชั่วโมง

 วิชาที่  ๕  จุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช ๓ ชั่วโมง

 วิชาที่  ๖  การพัฒนาองค์ความรู้ที่เหมาะสม

    ในงานส่งเสริมการเกษตร ๓ ชั่วโมง

 วิชาที่  ๗  การพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ๓ ชั่วโมง

 วิชาที่  ๘  การสร้างอาชีพเสริมให้แก่ชาวสวนยางพารา ๓ ชั่วโมง

 วิชาที่  ๙  การสร้างเสริมประสิทธิภาพ

    ในงานส่งเสริมการเกษตรระดับอำาเภอ ๓ ชั่วโมง

 วิชาที่  ๑๐ การจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ  ๓ ชั่วโมง

 วิชาที่  ๑๑ การรับ–จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์                

    (KTB Corporate Online) ๓ ชั่วโมง

 วิชาที่  ๑๒ การจัดการและการควบคุมเพลี้ยกระโดด

    สีน้ำาตาล ในพื้นที่ภาคกลาง  ๓ ชั่วโมง

 วิชาที่  ๑๓  เทคนิคการปฏิบัติงานกับกลุ่มยุวเกษตรกร

    ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ๓ ชั่วโมง

 วิชาที่  ๑๔  ผึ้งชันโรงเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจทางการเกษตร   ๓ ชั่วโมง

 วิชาที่  ๑๕  การจัดทำาแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  ๓ ชั่วโมง

 วิชาที่  ๑๖  การผลิตทุเรียนคุณภาพ   ๓ ชั่วโมง

 วิชาที่  ๑๗ การเพิ่มคุณภาพผลผลิตลำาไย 

    โดยวิธีการตัดแต่งช่อผล ๓ ชั่วโมง

๓
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 วิชาที่ ๑๘  กระบวนการวิเคราะห์แบบมีส่วนร่วม (A-I-C) 

   ในงานส่งเสริมการเกษตร  ๓ ชั่วโมง

 วิชาที่  ๑๙  การส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรงเพื่อเสริมรายได้  ๓ ชั่วโมง

 วิชาที่  ๒๐  กระบวนการพัฒนา Young Smart Farmer 

   สู่เกษตรกรมืออาชีพ  ๓ ชั่วโมง

 วิชาที่  ๒๑ การพัฒนาบุคลากรในงานส่งเสริมการเกษตร  ๓ ชั่วโมง

 วิชาที่  ๒๒  การส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร

   ในครัวเรือนและชุมชน  ๓ ชั่วโมง

 วิชาที่ ๒๓  การอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

   ในภาวะโลกร้อน  ๓ ชั่วโมง

 วิชาที่  ๒๔  การตลาดด้านสินค้าเกษตร ๓ ชั่วโมง

 วิชาที่  ๒๕  การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress ๓ ชั่วโมง

 วิชาที่  ๒๖  การขายสินค้าออนไลน์ผ่าน eBay ๓ ชั่วโมง

๔
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การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
กรมส่งเสริมการเกษตร

หลักสูตรที่		๑	 หลักสูตรก�รเสริมสร้�งสมรรถนะนักส่งเสริมก�รเกษตร	

	 	 	 ระดับปฏิบัติก�ร		จำ�นวน	๗	วิช�		รวม	๔๒	ชั่วโมง  

 วิช�ที่		๑		ก�รจัดกระบวนก�รเรียนรู้		เวล�	๖	ชั่วโมง

 วัตถุประสงค์ 

  ๑. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการกำาหนดเป้าหมายการเรียนรู้  

การวางแผนการเรียนรู้ และสามารถออกแบบการเรียนรู้ที่ยึดเกษตรกรเป็น

ศูนย์กลาง

 ๒. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทความสำาคัญของวิทยากร

กระบวนการ เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ ขั้นตอนวิธีการในการจัดการเรียนรู้  

และสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง

 ๓. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดพื้นฐาน วิธีการและ 

เครื่องมือในการประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ท้ังการประเมินผลหลังทำางาน 

และการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง รวมทั้งสามารถประเมินผลหลังการ

ทำางาน การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง และนำาผลการประเมินไปใช้

ประโยชน์ 

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบด้วย ๕ บทการเรียนรู้
  บทที่ ๑ การออกแบบกระบวนการเรียนรู้
  บทที่ ๒ การดำาเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
  บทที่ ๓ การประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรู้
  บทที่ ๔ กรณีศึกษา

  บทที่ ๕ สรุปและประเมินผลหลังเรียน

รายละเอียดหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)

๕
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การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
กรมส่งเสริมการเกษตร

 วิช�ที่		๒		ก�รพัฒน�องค์กรเกษตรกร	วิส�หกิจชุมชนและเครือข่�ย
	 	 	 		เวล�	๖	ชั่วโมง
 วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรเกษตรกร วิสาหกิจ
ชุมชนและเครือข่าย
 ๒. เพื่อเสริมสร้างความสามารถของผู้เรียนในการปฏิบัติงานกับองค์กร 
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
 ๓. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนำาความรู้ไปปฏิบัติงานกับองค์กรเกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ประเด็นเนื้อหา ประกอบด้วย ๕ บทการเรียนรู้ 
  บทที่ ๑ ความหมาย ความสำาคัญและความรู้เกี่ยวกับองค์กรเกษตรกร
    วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
  บทที่ ๒ แนวคิด หลักการ และกระบวนการพัฒนา
  บทที่ ๓ การสร้างเครือข่าย
  บทที่ ๔ การทำางานกับองค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
  บทที่ ๕ การประเมินองค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย

 วิช�ที่		๓		ก�รจัดทำ�แผนพัฒน�ก�รเกษตรแบบมีส่วนร่วม 
	 	 	 		เวล�	๖	ชั่วโมง
 วัตถุประสงค์
 ๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาท ความสำาคัญ  
ในการจัดทำาแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม
 ๒. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลสำาหรับการจัดทำา 
แผนพัฒนาการเกษตร
 ๓. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำาแผนงานโครงการ
และการติดตามประเมินผล
 ๔. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วม 
ในการจัดทำาแผนพัฒนาการเกษตร 
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การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
กรมส่งเสริมการเกษตร

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบด้วย ๕ บทการเรียนรู้ 

  บทที่ ๑ บทนำา

  บทที่ ๒ ข้อมูลสำาหรับการจัดทำาแผนพัฒนาการเกษตร

  บทที่ ๓ การจัดทำาแผนงานโครงการและการติดตามประเมินผล

  บทที่  ๔ กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำาแผนพัฒนาการเกษตร

  บทที่ ๕ สรุปและประเมินผลหลังเรียน

 วิช�ที่		๔		ก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีก�รเกษตร		เวล�	๖	ชั่วโมง

 วัตถุประสงค์

 ๑. เพื่อให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการ 

ส่งเสริมการเกษตร กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบและวิธีการส่งเสริมการเกษตร

 ๒. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

การเกษตร

 ๓. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการ 

ถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้อง

 ๔. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

การเกษตรไปสู่กลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบด้วย ๖ บทการเรียนรู้

  บทที่   ๑ หลักการส่งเสริมการเกษตร

  บทท่ี   ๒  แนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

  บทที่  ๓  กระบวนการและการออกแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยี

         การเกษตร
  บทที่  ๔ รูปแบบ และวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
  บทท่ี  ๕  การปรับใช้เทคโนโลยีการเกษตรและเทคนิคการถ่ายทอดในพ้ืนท่ี
  บทที่ ๖  กรณีศึกษาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

๗



ค
ู่มือการเรียนรู้ด

้วยต
นเอ

ง ผ่านระบบอ
ิเล็กทรอ
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การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
กรมส่งเสริมการเกษตร

 วิช�ที่		๕		ก�รวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์ด้�นก�รเกษตร		เวล�	๖	ชั่วโมง

 วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำาไปปฏิบัติงาน 

ในหน้าที่ได้

 ๒. เพื่อให้ผู้เรียนนำาความรู้ไปใช้ในการถ่ายทอดได้

 ๓. เพื่อให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบด้วย ๓ บทการเรียนรู้ 

  บทที่ ๑ ความสำาคัญของการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเกษตร

  บทที่  ๒ การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเกษตรด้วย TCM, 

    SWOT Analysis และ TOWS Matrix

  บทที่  ๓ เครื่องมืออื่น ๆ  

 วิช�ที่		๖		ก�รส่งเสริมเคหกิจเกษตร		เวล�	๖	ชั่วโมง

 วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายความรู้เกี่ยวกับงานส่งเสริมเคหกิจเกษตรได้

 ๒. เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายเกี่ยวกับงานส่งเสริมเคหกิจเกษตรได้

 ๓. เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายบทบาทของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในการ 

ส่งเสริมงานเคหกิจเกษตรได้

 ๔. เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายกระบวนการทำางานส่งเสริมเคหกิจเกษตรได้

 ๕. เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อความสำาเร็จของการดำาเนินงาน 

ส่งเสริมเคหกิจเกษตรได้

 ๖. เพื่อให้ผู้เรียนประยุกต์ความรู้จากกรณีศึกษาจากการทำางานส่งเสริม 

เคหกิจเกษตรในท้องถิ่นต่าง ๆ ได้
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การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
กรมส่งเสริมการเกษตร

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบด้วย ๖ บทการเรียนรู้ 

  บทที่ ๑ ความรู้เกี่ยวกับงานส่งเสริมเคหกิจเกษตร

  บทที่ ๒ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรกับงานเคหกิจเกษตร

  บทที่ ๓ กระบวนการทำางานส่งเสริมเคหกิจเกษตร

  บทที่ ๔ กรณีศึกษา เรื่องการส่งเสริมการผลิตเพื่อความมั่นคง

    ด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน

  บทที่ ๕ กรณีศึกษา เรื่องการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำางาน

  บทที่ ๖ กรณีศึกษา เรื่องการส่งเสริมเพิ่มรายได้

 วิช�ที่		๗		เทคนิคก�รทำ�ง�นส่งเสริมก�รเกษตร	เวล�	๖	ชั่วโมง

 วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจแนวคิดการดำาเนินงานส่งเสริม 

การเกษตร 

 ๒. เพื่อให้ผู้ เรียนมีความรู้  ความเข้าใจกระบวนการทำางานส่งเสริม 

การเกษตรกับชุมชน และสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในการทำางานกับชุมชนได้

 ๓. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเทคนิคและเครื่องมือในการทำางาน 

ส่งเสริมการเกษตรกับชุมชน และสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบด้วย ๕ บทการเรียนรู้ 

  บทที่ ๑ แนวคิดการส่งเสริมการเกษตร

  บทที่ ๒ กระบวนการทำางานส่งเสริมการเกษตรกับชุมชน

  บทที่ ๓ เครื่องมือและเทคนิคการทำางานกับชุมชน 

  บทที่ ๔ กรณีศึกษา

  บทที่ ๕ สรุปและเชื่อมโยงกลไกการทำางานส่งเสริมการเกษตร

    กับชุมชน

๙
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การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
กรมส่งเสริมการเกษตร

หลักสูตรที่		๒		หลักสูตรก�รเสริมสร้�งสมรรถนะนักส่งเสริมก�รเกษตร	

	 	 	 					ระดับชำ�น�ญก�ร		จำ�นวน	๕	วิช�		รวม	๓๐	ชั่วโมง

	 	 วิช�ที่		๑		ก�รจัดก�รฟ�ร์ม		เวล�	๖	ชั่วโมง

  วัตถุประสงค์

  ๑. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการฟาร์มได้

  ๒. เ พ่ือให้ผู้ เรียนสามารถอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการฟาร์ม 

เพื่อการเกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้

  ๓. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายกระบวนการการส่งเสริมการจัดการฟาร์ม

ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรได้

  ๔. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ และประยุกต์ความรู้จากกรณีศึกษา 

มาใช้ในการทำางานส่งเสริมการจัดการฟาร์มในท้องถิ่นต่าง ๆ ได้

  ประเด็นเนื้อหา ประกอบด้วย ๔ บทการเรียนรู้

   บทที่  ๑  ความรู้เกี่ยวกับการจัดการฟาร์ม

   บทที่  ๒  การส่งเสริมการจัดการฟาร์มเพื่อการเกษตรยั่งยืนเป็นมิตร

       กับสิ่งแวดล้อม

   บทที่  ๓  กระบวนการการส่งเสริมการจัดการฟาร์มของเจ้าหน้าที่

       ส่งเสริมการเกษตร 

   บทที่  ๔  กรณีศึกษาการจัดการฟาร์ม
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การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
กรมส่งเสริมการเกษตร

  วิช�ที่		๒		ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิตสินค้�เกษตร	

	 	 	 	 	 	 เวล�	๖	ชั่วโมง

  วัตถุประสงค์

  ๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและความสำาคัญ 

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

  ๒. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวทางและ 

วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

  ๓. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การผลิตสินค้าเกษตรของกรณีตัวอย่าง

  ประเด็นเนื้อหา ประกอบด้วย ๘ บทการเรียนรู้

   บทที่  ๑  ความรู้พื้นฐานในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

   บทที่  ๒  ปัจจัยและวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

   บทที่  ๓  การเพิ่มประสิทธิภาพไม้ผลไม้ยืนต้น 

       (ทุเรียน และมะพร้าวน้ำาหอม)

   บทที่  ๔  การเพิ่มประสิทธิภาพพืชไร่และธัญพืช 

       (อ้อยโรงงาน ถั่วเขียวและข้าว)

   บทที่  ๕ การเพิ่มประสิทธิภาพไม้ดอกไม้ประดับ 

       (เบญจมาศตัดดอกและมะลิ)

   บทที่  ๖  การเพิ่มประสิทธิภาพพืชผัก (พืชผัก และพริก)

   บทที่  ๗ การเพิ่มประสิทธิภาพพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ 

       (บัวบก และพริกไทย)

   บทที่ ๘  การเพิ่มประสิทธิภาพผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ 

       (ผึ้งพันธุ์ และจิ้งหรีด)

    

๑๑
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การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
กรมส่งเสริมการเกษตร

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบด้วย ๕ บทการเรียนรู้

   บทที่  ๑  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารในงานส่งเสริมการเกษตร

   บทที่  ๒  การประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร

   บทที่  ๓  การผลิตสื่อในงานส่งเสริมการเกษตร 

   บทท่ี  ๔  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในงานส่งเสริมการเกษตร 

   บทที่  ๕  การวางแผนและกลยุทธ์การสื่อสารในงานส่งเสริมการเกษตร 

	 วิช�ที่		๕		เศรษฐกิจพอเพียง		เวล�	๖	ชั่วโมง

  วัตถุประสงค์

  ๑. เพ่ือให้ผู้เรียนอธิบายหลักและความรู้เก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

  ๒. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงในภาคการเกษตรได้

  ๓. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาใช้ในงานส่งเสริมการเกษตรได้

  ประเด็นเนื้อหา ประกอบด้วย ๔ บทการเรียนรู้

   บทที่  ๑  แนวคิดเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   บทที่  ๒  รูปแบบการน้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ 

   บทที่  ๓  วิธีการส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   บทที่  ๔  กรณีศึกษา

๑๓
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การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
กรมส่งเสริมการเกษตร

หลักสูตรที่		๓		หลักสูตรก�รเสริมสร้�งสมรรถนะนักส่งเสริมก�รเกษตร

	 	 ระดับชำ�น�ญก�รพิเศษ	จำ�นวน	๔	วิช�	รวม	๒๔	ชั่วโมง

 วิช�ที่		๑		ก�รบริห�รจัดก�รเชิงระบบในง�นส่งเสริมก�รเกษตร

     เวล�	๖	ชั่วโมง

 วัตถุประสงค์

 ๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการบริหารจัดการ 

เชิงระบบในงานส่งเสริมการเกษตร

 ๒. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและแนวคิดของรูปแบบ 

ในการดำาเนินงานส่งเสริมการเกษตร รูปแบบ T&V System

 ๓. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำาระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System 

ไปประยุกต์ใช้ได้ในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผล

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบด้วย ๔ บทการเรียนรู้

  บทที่ ๑  แนวคิด หลักการ ในการบริหารจัดการเชิงระบบ

    ในงานส่งเสริมการเกษตร 

  บทที่  ๒  กระบวนการทำางานของนักส่งเสริมการเกษตรกับเกษตรกร

  บทท่ี ๓ วิธีปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System 

    (Training and Visit System)

  บทท่ี ๔  กรณีศึกษาการนำาระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System 

    ไปใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร

๑๔
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การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
กรมส่งเสริมการเกษตร

 วิช�ที่		๒		ก�รบริห�รก�รเปลี่ยนแปลงในง�นส่งเสริมก�รเกษตร	 	

	 	 	 		เวล�	๖	ชั่วโมง

 วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพื่อให้ผู้ เรียนมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ  

กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง และปัจจัยที่มีผลต่อความสำาเร็จ 

ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง

 ๒. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นำา 

การเปลี่ยนแปลง

 ๓. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อน

ในงานส่งเสริมการเกษตรได้

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบด้วย ๖ บทการเรียนรู้

  บทที่ ๑  แนวคิด หลักการในการบริหารการเปลี่ยนแปลง       

  บทที่  ๒  การบริหารงานส่งเสริมการเกษตรภายใต้การเปลี่ยนแปลง

  บทที่ ๓ การพัฒนาภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง

    ในงานส่งเสริมการเกษตร

  บทที่ ๔  การขับเคลื่อนการบริหารการเปลี่ยนแปลง

    ในงานส่งเสริมการเกษตรสู่การปฏิบัติ

  บทที่  ๕  กรณีตัวอย่างการบริหารการเปลี่ยนแปลงในงานส่งเสริม

  บทที  ๖  สรุปการบริหารการเปลี่ยนแปลงในงานส่งเสริมการเกษตร
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การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
กรมส่งเสริมการเกษตร

	 วิช�ที่		๓		ก�รพัฒน�ผู้ใต้บังคับบัญช�ในง�นส่งเสริมก�รเกษตร	 	

	 	 									เวล�	๖	ชั่วโมง

 วัตถุประสงค์

 ๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ  

และกระบวนการในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาในงานส่งเสริมการเกษตร 

 ๒. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิค จิตวิทยา 

และศิลปะในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาในงานส่งเสริมการเกษตร 

 ๓. เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถนำาความรู้และประสบการณ์ ไปประยุกต์ 

ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ในงานส่งเสริมการเกษตร

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบด้วย ๖ บทการเรียนรู้

  บทที่  ๑  แนวคิด หลักการในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

    ในงานส่งเสริมการเกษตร 

  บทที่  ๒  กระบวนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 

  บทที่  ๓  เทคนิคการพัฒนาศักยภาพผู้ใต้บังคับบัญชา 

  บทที่  ๔  จิตวิทยาและศิลปะการทำางานกับผู้ใต้บังคับบัญชา

  บทที่  ๕  กรณีศึกษาการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 

  บทที่  ๖  สรุปการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาในงานส่งเสริมการเกษตร
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การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
กรมส่งเสริมการเกษตร

 วิช�ที่		๔		ก�รสื่อส�รเพื่อก�รประส�นคว�มร่วมมือในง�นส่งเสริม

	 	 	 		ก�รเกษตร	เวล�	๖	ชั่วโมง

 วัตถุประสงค์

 ๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของการสื่อสาร  

การประสานความร่วมมือ และความสำาคัญของการส่ือสารเพ่ือการประสาน 

ความร่วมมือในงานส่งเสริมการเกษตร

 ๒. เพื่อให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและกลยุทธ์ 

การสื่อสารเพื่อการประสานความร่วมมือในงานส่งเสริมการเกษตร

 ๓. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ในงานส่งเสริม

การเกษตรได้

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบด้วย ๖  บทการเรียนรู้ 

  บทที่ ๑ ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารและการประสานความร่วมมือ

    ในงานส่งเสริมการเกษตร

  บทที่ ๒  กระบวนการสื่อสารเพื่อการประสานความร่วมมือ

    ในงานส่งเสริมการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ

  บทที่ ๓ แนวทางการสื่อสารเพื่อการประสานความร่วมมือ

    ในงานส่งเสริมการเกษตร

  บทที่ ๔ กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการประสานความร่วมมือ

    ในงานส่งเสริมการเกษตร

  บทที่ ๕  การพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรในการสื่อสาร

    เพื่อการประสานความร่วมมือในงานส่งเสริมการเกษตร

  บทที่ ๖  กรณีศึกษาการสื่อสารเพื่อการประสานความร่วมมือ

    ในงานส่งเสริมการเกษตร

๑๗
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การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
กรมส่งเสริมการเกษตร

หลักสูตรที่		๔		หลักสูตรทั่วไป		จำ�นวน	๗	วิช�	

 วิช�ที่		๑			ก�รเขียนและเผยแพร่ในง�นส่งเสริมก�รเกษตร	 

	 	 	 		เวล�	๖	ชั่วโมง

 วัตถุประสงค์

 ๑. เพื่อให้ผู้ เรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนในงานส่งเสริม

การเกษตร

 ๒. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ  

วิธีการ เกี่ยวกับการเขียนในงานส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ การเขียนบทความ 

ทางวิชาการ การเขียนเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การเขียนเชิงถ่ายทอด 

ประสบการณ์และถอดองค์ความรู้ และการเขียนผลงานเพื่อเลื่อนระดับ

 ๓. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำาความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์เกี่ยวกับ 

การเขียนในงานส่งเสริมการเกษตรได้

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบด้วย ๕ บทการเรียนรู้

  บทที่ ๑ หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการเขียนและเผยแพร่งานเขียน

    ในงานส่งเสริมการเกษตร

  บทที่ ๒ การเขียนบทความทางวิชาการในงานส่งเสริมการเกษตร

  บทที่ ๓ การเขียนเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

    ในงานส่งเสริมการเกษตร 

  บทที่ ๔ การเขียนเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้

    ในงานส่งเสริมการเกษตร

  บทที่ ๕ การเขียนผลงานประเมินเพื่อเลื่อนระดับและกระบวนการ

    ขอรับการประเมิน
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การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
กรมส่งเสริมการเกษตร

 วิช�ที่		๒		ก�รวิจัยในง�นส่งเสริมก�รเกษตร		เวล�	๖	ชั่วโมง

 วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพื่อให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความเข้าใจหลักการ แนวคิดและวิธีการ 

ของการวิจัยในงานส่งเสริมการเกษตร

 ๒. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำามาประยุกต์ใช้ 

ในงานส่งเสริมการเกษตรได้

 ๓. เพ่ือให้ผู้เรียนได้เห็นรูปแบบของงานวิจัยในงานส่งเสริมการเกษตร 

จากกรณีตัวอย่างที่เกี่ยวข้องได้

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบด้วย ๕ บทการเรียนรู้

  บทที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยในงานส่งเสริมการเกษตร

  บทที่ ๒ กระบวนการวิจัยในงานส่งเสริมการเกษตร

  บทที่ ๓ การวิจัยเชิงสำารวจและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

    ในงานส่งเสริมการเกษตร

  บทที่ ๔ การวิจัยเชิงบูรณาการและการวิจัยในงานประจำาในงาน

    ส่งเสริมการเกษตร

  บทที่ ๕ การเขียนผลงานวิจัย การเผยแพร่และการนำาผลงานวิจัย

    ไปใช้ประโยชน์ในงานส่งเสริมการเกษตร

	 วิช�ที่		๓		ก�รจัดก�รองค์กรเกษตรกรในง�นส่งเสริมก�รเกษตร		 	

	 	 	 		เวล�	๖	ชั่วโมง

 วัตถุประสงค์

 ๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและการจัดการ 

องค์กรเกษตรกร เทคนิคและเครื่องมือท่ีใช้ในการบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร 

ในงานส่งเสริมการเกษตร
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การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
กรมส่งเสริมการเกษตร

 ๒. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการองค์กรเกษตร 

ของกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร  

วิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายเกษตรกรในงานส่งเสริมการเกษตร 

 ๓. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนำาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำางาน 

ส่งเสริมการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบด้วย ๖ บทการเรียนรู้

  บทที่ ๑ แนวคิดและการจัดการองค์กรเกษตรกร

    ในงานส่งเสริมการเกษตร

  บทที่ ๒ การจัดการกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร

  บทที่ ๓ การจัดการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

  บทที่ ๔ การจัดการกลุ่มยุวเกษตรกร

  บทที่ ๕ การจัดการวิสาหกิจชุมชน

  บทที่ ๖ การจัดการเครือข่ายเกษตรกร

	 วิช�ที่		๔		ก�รจัดก�รศัตรูพืชในง�นส่งเสริมก�รเกษตร	 

	 	 	 		เวล�	๖	ชั่วโมง

 วัตถุประสงค์

 ๑. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศัตรูพืชและการระบาด และ 

การวินิจฉัยศัตรูพืชเบื้องต้น

 ๒. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการสำารวจ ติดตาม  

เฝ้าระวัง สถานการณ์ศัตรูพืชและประเมินพื้นที่ระบาดของศัตรูพืช การจัดการ 

ศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน การบริหารจัดการศัตรูพืชแบบครอบคลุมพื้นที่และ 

ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

 ๓. เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถนำาความรู้และประสบการณ์ ไปประยุกต์ 

ในการจัดการศัตรูพืชในงานส่งเสริมการเกษตรได้  
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การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
กรมส่งเสริมการเกษตร

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบด้วย ๗ บทการเรียนรู้
  บทที่ ๑ ศัตรูพืชและการระบาด
  บทที่ ๒ การวินิจฉัยและการจำาแนกศัตรูพืชเบื้องต้น
  บทที่ ๓ การสำารวจ ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ศัตรูพืช 
    และประเมินพื้นที่ระบาดของศัตรูพืช
  บทที่ ๔ การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน
  บทที่ ๕ การบริหารจัดการศัตรูพืชแบบครอบคลุมพื้นที่
  บทที่ ๖ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
  บทที่ ๗ กรณีศึกษาการจัดการศัตรูพืชในงานส่งเสริมการเกษตร
 
 วิช�ที่		๕		ก�รบริห�รจัดก�รผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
	 	 	 		ในง�นส่งเสริมก�รเกษตร	เวล�	๖	ชั่วโมง
 วัตถุประสงค์
 ๑. เพ่ือเพ่ิมช่องทางและโอกาสในการพัฒนาบุคลากรในงานส่งเสริมการเกษตร 
 ๒. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถผลิตบทเรียนด้วยตนเองได้
 ๓. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนำาองค์ความรู้ท่ีมีอยู่มาใช้ในการถ่ายทอดความรู้ได้
 ประเด็นเนื้อหา ประกอบด้วย ๘ บทการเรียนรู้
  บทที่  ๑  หลักการแนวคิดการจัดทำาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
  บทท่ี  ๒  การกำาหนดโครงสร้างหลักสูตรเพ่ือผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
  บทท่ี  ๓  การกำาหนดประเด็นเน้ือหาและการจัดทำาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
  บทที่  ๔  การออกแบบการนำาเสนอ และสื่อการเรียนรู้
  บทที่  ๕  การทดสอบสื่อการเรียนรู้
  บทที่  ๖  การจัดการเรียนการสอนผ่านบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
  บทที่  ๗  การติดตามผลงาน ประเมินผลและสรุปผลการเรียน
    บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
  บทที่  ๘  กรณีศึกษาที่ประสบผลสำาเร็จ 
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กรมส่งเสริมการเกษตร

  	 วิช�ที่		๖		หัวหน้�ง�นกับก�รสอนง�นในง�นส่งเสริมก�รเกษตร	

	 	 	 	 	เวล�	๖	ชั่วโมง

 วัตถุประสงค์

 ๑. เพื่อให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเก่ียวกับการ 

เป็นหัวหน้างานและการสอนงาน

 ๒. เพื่อให้ผู้ เรียนมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนงานในงาน 

ส่งเสริมการเกษตร กระบวนการพัฒนาและเทคนิคการสอนงานในงานส่งเสริม

การเกษตร

 ๓. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำาความรู้ และประสบการณ์ รวมถึงรูปแบบ 

การพัฒนาหัวหน้างานส่งเสริมการเกษตรไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง  

พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบด้วย ๖ บทการเรียนรู้

  บทที่  ๑  แนวคิดเกี่ยวกับการเป็นหัวหน้างาน

  บทที่  ๒  แนวคิดเกี่ยวกับการสอนงาน

  บทที่  ๓  การสอนงานในงานส่งเสริมการเกษตร

  บทท่ี  ๔  กระบวนการพัฒนาและเทคนิคการสอนงาน

     ในงานส่งเสริมการเกษตร

  บทท่ี ๕  กรณีศึกษากระบวนการพัฒนาทักษะการสอนงานสำาหรับ

     หัวหน้างานในงานส่งเสริมการเกษตร

  บทท่ี  ๖  สรุปรูปแบบการพัฒนาหัวหน้างานในงานส่งเสริมการเกษตร

     และการนำาไปประยุกต์ใช้  
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การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
กรมส่งเสริมการเกษตร

 วิช�ที่	 	 ๗	 	 กระบวนก�รพัฒน�มิสเตอร์พืชในง�นส่งเสริมก�รเกษตร	 	

	 	 	 	 			เวล�	๖	ชั่วโมง

 วัตถุประสงค์

 ๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะด้านพืช

 ๒. เพื่อให้ผู้ เรียนมีความรู้และประสบการณ์ กระบวนการพัฒนา 

มิสเตอร์พืช

 ๓. เพื่อให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่งานส่งเสริม 

การเกษตร

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบด้วย ๕ บทการเรียนรู้

  บทที่ ๑  หลักการแนวคิดในการพัฒนามิสเตอร์พืช

  บทที่  ๒  องค์ความรู้ที่จำาเป็นสำาหรับมิสเตอร์พืช

  บทที่  ๓  กระบวนการพัฒนามิสเตอร์พืช

  บทที่  ๔  กรณีตัวอย่างการพัฒนามิสเตอร์พืช

  บทที่  ๕  สรุปกระบวนการพัฒนามิสเตอร์พืช

     ในงานส่งเสริมการเกษตร
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กรมส่งเสริมการเกษตร

หลักสูตรท่ี		๕		หลักสูตรเสริม		จำ�นวน	๒๖	วิช�

 วิช�ที่		๑		ก�รให้น้ำ�ในสวนส้มโออย่�งมีประสิทธิภ�พ	

	 	 	 	 		เวล�	๓	ชั่วโมง

 วัตถุประสงค์

 ๑. เพื ่อให้ผู ้ เรียนมีความรู้  ความเข้าใจในการให้น้ ำาในสวนส้มโอ 

อย่างมีประสิทธิภาพ

 ๒. เพื่อให้ผู ้เรียนสามารถนำาองค์ความรู้ในการให้น้ ำาในสวนส้มโอ 

ไปส่งเสริมและขยายผลถ่ายทอดสู่เกษตรกร

 ๓. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ในการทำางานส่งเสริมการเกษตรได้  

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบด้วย ๓ บทการเรียนรู้

  บทที่  ๑  ความรู้พื้นฐานในการผลิตส้มโอและการให้น้ำา  

  บทที่  ๒  การให้น้ำาในสวนส้มโออย่างที่มีประสิทธิภาพ

  บทที่  ๓  กรณีศึกษาสวนส้มโอที่ประสบผลสำาเร็จในการวางระบบน้ำา

 วิช�ที่		๒		กระบวนก�รโรงเรียนเกษตรกร		เวล�	๓	ชั่วโมง

 วัตถุประสงค์

 ๑. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดกระบวนการ

โรงเรียนเกษตรกร

 ๒. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการดำาเนินกระบวนการโรงเรียน

เกษตรกร

 ๓. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการทำางาน 

ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
กรมส่งเสริมการเกษตร

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบด้วย ๓ บทการเรียนรู้

  บทที่  ๑  แนวคิดโรงเรียนเกษตรกร

  บทที่  ๒  กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร

  บทที่  ๓  การนำาไปประยุกต์ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร

	 วิช�ที่		๓		ก�รบริห�รจัดก�รผลไม้ภ�คตะวันออก		เวล�	๓	ชั่วโมง

 วัตถุประสงค์

 ๑. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับความเป็นมาและการบริหาร 

จัดการผลไม้

 ๒. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับสถานการณ์และแนวทาง 

ในการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก

 ๓. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนำาความรู้และประสบการณ์ รวมถึงขั้นตอน

และวิธีการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก นำาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา 

องค์ความรู้ของตนเอง และองค์กร

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบด้วย ๔ บทการเรียนรู้

  บทที่  ๑  ความเป็นมาและความสำาคัญของการบริหารจัดการผลไม้

  บทท่ี  ๒  สถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก 

  บทที่  ๓  ขั้นตอนและวิธีการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก

  บทท่ี  ๔  กรณีศึกษาการจัดทำาข้อมูลการผลิตและประมาณการผลผลิต

๒๕
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การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
กรมส่งเสริมการเกษตร

 วิช�ที่		๔			ก�รส่งเสริมก�รจัดทำ�แผนก�รผลิตร�ยบุคคลของเกษตรกร	

	 	 		 						เวล�	๓	ชั่วโมง

 วัตถุประสงค์

 ๑. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำาแผนการผลิตรายบุคคล 

 ๒. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ถ่ายทอด แนะนำาให้ 

คำาปรึกษาแก่เกษตรกรในการจัดทำาแผนการผลิตรายบุคคลได้

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบด้วย ๓ บทการเรียนรู้

  บทที่  ๑  การจัดทำาแผนการผลิตรายบุคคล

  บทที่  ๒  ขั้นตอนการจัดทำาแผนการผลิตรายบุคคล

  บทที่  ๓  กรณีศึกษา

	 วิช�ที่		๕		จุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืชของเกษตรกร		เวล�	๓	ชั่วโมง

 วัตถุประสงค์

 ๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเช้ือราไตรโคเดอร์มา เชื้อรา 

ที่ควบคุมโรคพืช เชื้อราบิวเวอร์เรีย เชื้อราเมตาไรเซียม และเชื้อราท่ีกำาจัดแมลง 

ศัตรูพืช

 ๒. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการผลิตขยายเชื้อราควบคุมศัตรูพืชได้

 ๓. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ในการตรวจคุณภาพและสามารถนำาไปใช้ควบคุม

ศัตรูพืช

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบด้วย ๓ บทการเรียนรู้

  บทที่  ๑  เชื้อราไตรโคเดอร์มา

  บทที่  ๒  เชื้อราบิวเวอเรีย

  บทที่  ๓  เชื้อราเมตาไรเซียม

๒๖
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การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
กรมส่งเสริมการเกษตร

 วิช�ท่ี		๖		ก�รพัฒน�องค์คว�มรู้ท่ีเหม�ะสมในง�นส่งเสริมก�รเกษตร	 
	 	 	 	 เวล�	๓	ชั่วโมง
 วัตถุประสงค์
 ๑. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาองค์ความรู้ท่ีเหมาะสม 
ในงานส่งเสริมการเกษตร
 ๒. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนำากระบวนการพัฒนาองค์ความรู้ในงานส่งเสริม 
การเกษตรไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่
 ประเด็นเนื้อหา ประกอบด้วย ๒ บทการเรียนรู้
  บทที่ ๑ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้
    ในงานส่งเสริมการเกษตร
  บทที่  ๒ กระบวนการพัฒนาองค์ความรู้ที่เหมาะสม

 วิช�ท่ี		๗			ก�รส่งเสริมและพัฒน�เกษตรกรให้พ่ึงพ�ตนเองได้อย่�งย่ังยืน 
	 	 	 	 เวล�	๓	ชั่วโมง
 วัตถุประสงค์
 ๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในระบบส่งเสริมการเกษตร
 ๒. เพื่อให้ผู้ เรียนมีความรู้  ความเข้าใจในบทบาท ความสำาคัญของ 
การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
 ๓. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดพ้ืนฐาน หลักการ และ
กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร รวมทั้งสามารถนำาไปปรับใช้ในพื้นที่ได้
 ประเด็นเนื้อหา ประกอบด้วย ๓ บทการเรียนรู้
  บทที่ ๑ แนวคิดการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้พึ่งพาตนเอง
    ได้อย่างยั่งยืน
  บทที่ ๒ กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง
    และพึ่งพาตนเองได้
  บทที่  ๓  กรณีศึกษา 

๒๗
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การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
กรมส่งเสริมการเกษตร

 วิช�ที่		๘			ก�รสร้�งอ�ชีพเสริมให้แก่ช�วสวนย�งพ�ร�	

	 	 	 	 	เวล�	๓	ชั่วโมง

 วัตถุประสงค์

 ๑.       เพือ่ใหผู้เ้รยีนมคีวามรู ้          ความเขา้ใจเกีย่วกบัสถานการณแ์ละการวเิคราะห ์

แนวโน้มในการผลิตยางพารา

 ๒. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจสามารถพิจารณาเลือกอาชีพเสริม 

ในสวนยางพาราได้อย่างเหมาะสม

 ๓. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนำาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้และสามารถถ่ายทอด 

องค์ความรู้ได้

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบด้วย ๓ บทการเรียนรู้

  บทที่  ๑  สถานการณ์และการวิเคราะห์แนวโน้มในการผลิตยางพารา 

  บทที่  ๒  หลักการ แนวคิดในการสร้างอาชีพเสริมในสวนยางพารา

  บทที่ ๓  กรณีตัวอย่างการสร้างอาชีพเสริมให้แก่ชาวสวนยางพารา

	 วิช�ท่ี		๙			ก�รสร้�งเสริมประสิทธิภ�พง�นส่งเสริมก�รเกษตรระดับอำ�เภอ

	 	 	 		เวล�	๓	ชั่วโมง

 วัตถุประสงค์

 ๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะในงานส่งเสริมการเกษตร

 ๒. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี 

ส่งเสริมการเกษตร

 ๓. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของงานส่งเสริม

การเกษตรระดับอำาเภอ 

๒๘
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การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
กรมส่งเสริมการเกษตร

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบด้วย ๕ บทการเรียนรู้

  บทที่  ๑ หลักการ แนวคิดงานส่งเสริมการเกษตรระดับอำาเภอ

  บทที่  ๒ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตร 

    ระดับอำาเภอ

  บทที่  ๓  การบริหารเชิงกลยุทธ์ในงานส่งเสริมการเกษตรระดับอำาเภอ 

  บทที่ ๔ กรณีศึกษาการสร้างเสริมประสิทธิภาพงานส่งเสริมการเกษตร

    ระดับอำาเภอ

  บทที่  ๕ สรุปการสร้างเสริมประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 

    ระดับอำาเภอ

	 วิช�ที่		๑๐		ก�รจัดก�รดินและปุ๋ยอย่�งมีประสิทธิภ�พ		

	 	 	 	 	เวล�	๓	ชั่วโมง

 วัตถุประสงค์

 ๑. เพื่อให้ผู้ เรียนมีความรู้  ความเข้าใจเรื่องการจัดการดินและปุ๋ย 

ได้อย่างถูกต้อง

 ๒. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำาความรู้ไปถ่ายทอดและขยายผลต่อได้

 ๓. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนำาความรู้ไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตได้  

(เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน)

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบด้วย ๕ บทการเรียนรู้

  บทที่  ๑  หลักการของดิน

  บทที่  ๒  หลักการของปุ๋ย

  บทที่  ๓  การจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ      

  บทที่  ๔  กรณีศึกษา

  บทที่  ๕  สรุปเนื้อหาวิชา  

๒๙
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การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
กรมส่งเสริมการเกษตร

	 วิช�ที่		๑๑			ก�รรับ	-	จ่�ยเงินผ่�นระบบอิเล็กทรอนิกส์	

	 	 	 	 	 	(KTB	Corporate	Online)		เวล�	๓	ชั่วโมง

 วัตถุประสงค์

 ๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงิน 

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

 ๒. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำาความรู้ท่ีได้รับไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบด้วย ๔ บทการเรียนรู้

  บทที่  ๑  บทนำา

  บทที่  ๒ การออกแบบระบบการใช้งานการรับ-จ่ายเงินผ่านระบบ  

    อิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

  บทที่ ๓ กรณีตัวอย่างการปฏิบัติงานการรับ-จ่ายเงินผ่านระบบ  

    อิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

  บทที่  ๔ สรุปเนื้อหาวิชา

  วิช�ที่		๑๒		ก�รจัดก�รและก�รควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำ�ต�ล

	 	 	 	 	 	ในพื้นที่ภ�คกล�ง		เวล�	๓	ชั่วโมง

 วัตถุประสงค์

 ๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันกำาจัดเพลี้ยกระโดด 

สีน้ำาตาลในพื้นที่ภาคกลาง

 ๒. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำาองค์ความรู้ในการจัดการและการควบคุม

เพลี้ยกระโดดสีน้ำาตาลในพื้นที่ภาคกลาง ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพ 

พื้นที่ต่าง ๆ และสามารถใช้งานส่งเสริมการเกษตรถ่ายทอดสู่เกษตรกรได้

๓๐
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การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
กรมส่งเสริมการเกษตร

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบด้วย ๔ บทการเรียนรู้

  บทที่ ๑  ความรู้พื้นฐานในการปลูกข้าวของภาคกลาง 

  บทที่  ๒  ความรู้พื้นฐานของเพลี้ยกระโดดสีน้ำาตาล 

  บทที่  ๓  แนวทางการจัดการและควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำาตาล 

  บทที่ ๔ ผลการศึกษาและเกษตรกรที่ประสบผลสำาเร็จ

    ในการจัดการและควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำาตาล 

	 วิช�ที่		๑๓		เทคนิคก�รปฏิบัติง�นกับกลุ่มยุวเกษตรกรของเจ้�หน้�ที่

	 	 	 	 	ส่งเสริมก�รเกษตร		เวล�	๓	ชั่วโมง

 วัตถุประสงค์

 ๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีกลุ่มและ

องค์กรในงานส่งเสริมการเกษตร

 ๒.  เพือ่ใหผู้เ้รยีนมคีวามรู ้        ความเขา้ใจในกลุม่ยวุเกษตรกรและกระบวนการ 

ดำาเนินงาน

 ๓. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนำาความรู้ ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้กับการทำางาน 

ในพื้นที่ได้อย่างประสิทธิภาพ

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบด้วย ๓ บทการเรียนรู้

  บทที่ ๑ แนวคิด ทฤษฎีกลุ่มและองค์กรเกษตรกร

    ในงานส่งเสริมการเกษตร

  บทที่  ๒  กลุ่มเกษตรกรและกระบวนการดำาเนินงาน

  บทที่ ๓ เทคนิคการปฏิบัติงานกับกลุ่มยุวเกษตรกรของเจ้าหน้าที่

    ส่งเสริมการเกษตร
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กรมส่งเสริมการเกษตร

 วิช�ที่		๑๔		ผึ้งชันโรงเพิ่มมูลค่�เศรษฐกิจท�งก�รเกษตร	

       เวล�	๓	ชั่วโมง

 วัตถุประสงค์

 ๑. เพ่ือให้ผูเ้รยีนมคีวามรู ้         ความเข้าใจเกีย่วกบัความเป็นมาและความสำาคญั 

ลักษณะทั่วไป  วรรณะ  วงจรชีวิต  วิธีการเลี้ยง  การเพาะขยาย  และการใช้ประโยชน์ 

ของผึ้งชันโรง

 ๒. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความรู้ในการประกอบอาชีพ 

การเลี้ยงผึ้งชันโรง ประโยชน์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งชันโรง เพื่อเพิ่ม

ผลผลิตทางการเกษตร

 ๓. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำาความรู้ไปใช้เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรแล้ว 

นำาไปพัฒนาอาชีพทางการเกษตรให้มั่นคงและยั่งยืนได้

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบด้วย ๔ บทการเรียนรู้

  บทที่ ๑ ความสำาคัญและลักษณะทั่วไปทางชีววิทยาของผึ้งชันโรง

  บทที่  ๒  การจัดการการเลี้ยงผึ้งชันโรง

  บทที่  ๓  ประโยชน์และการสร้างมูลค่าเพิ่มของผึ้งชันโรง

  บทที่  ๔  กรณีศึกษา

 วิช�ที่		๑๕		ก�รจัดทำ�แผนพัฒน�วิส�หกิจชุมชน  เวล�	๓	ชั่วโมง

 วัตถุประสงค์

 ๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจในการจัดทำาแผนพัฒนาวิสาหกิจ

ชุมชน

 ๒. เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

ในพื้นที่ได้
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การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
กรมส่งเสริมการเกษตร

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบด้วย ๕ บทการเรียนรู้

  บทที่ ๑ วิสาหกิจชุมชน

  บทที่  ๒  แผนธุรกิจและแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

  บทที่  ๓  การจัดเวทีชุมชนเพื่อพัฒนาองค์กรเกษตรกร

  บทที่  ๔  การจัดทำาโครงการ

  บทที่  ๕  กรณีศึกษา

	 วิช�ที่		๑๖		ก�รผลิตทุเรียนคุณภ�พ		เวล�	๓	ชั่วโมง

 วัตถุประสงค์

 ๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเพื่อผลิต 

ทุเรียนที่มีคุณภาพ

 ๒. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปทุเรียนเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า

 ๓. เพื่อให้ผู้เรียนนำาความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดเกษตรกรในพื้นที่ได้

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบด้วย ๖ บทการเรียนรู้

  บทที่  ๑  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทุเรียน

  บทที่  ๒  การจัดการสวนทุเรียนก่อนให้ผลผลิต

  บทที่  ๓  การจัดการทุเรียนระยะให้ผลผลิต

  บทที่  ๔  การป้องกันและกำาจัดศัตรูพืช

  บทที่  ๕  การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว

  บทที่  ๖  การแปรรูปและการตลาด
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กรมส่งเสริมการเกษตร

	 วิช�ที่		๑๗		ก�รเพิ่มคุณภ�พผลผลิตลำ�ไย	โดยวิธีก�รตัดแต่งช่อผล

                 เวล�	๓	ชั่วโมง

 วัตถุประสงค์

 ๑. เพือ่ใหผู้เ้รยีนมีความรู ้       ความเขา้ใจในการผลติลำาไยคณุภาพ         โดยวธิกีาร 

ตัดแต่งช่อผลลำาไย

 ๒. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนำากระบวนการผลิตลำาไยคุณภาพ โดยวิธีการ 

ตัดแต่งช่อผลลำาไยไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบด้วย ๔ บทการเรียนรู้

  บทที่  ๑ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตลำาไยคุณภาพ

  บทที่  ๒  กระบวนการเพิ่มคุณภาพผลผลิตลำาไย 

    โดยวิธีการตัดแต่งช่อผล

  บทที่  ๓  ความคุ้มค่าจากการตัดแต่งช่อผลลำาไย

  บทที่  ๔  กรณีศึกษา

 วิช�ที่			๑๘			กระบวนก�รวิเคร�ะห์แบบมีส่วนร่วม	(A-I-C)	

	 	 	 	 	 ในง�นส่งเสริมก�รเกษตร		เวล�	๓	ชั่วโมง

 วัตถุประสงค์

 ๑. เพื่อให้ผู้เรียนส่งเสริมการเกษตรมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ 

ประชุมแบบมีส่วนร่วมโดยใช้เทคนิคกระบวนการ A-I-C

 ๒. เพื่อให้ผู้ เรียนส่งเสริมการเกษตรสามารถนำาเทคนิคกระบวนการ

ประชุมแบบมีส่วนร่วม (A-I-C) ไปปรับใช้ในการจัดทำาแผนด้านการเกษตร 

ให้เหมาะสมภายในชุมชน
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การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
กรมส่งเสริมการเกษตร

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบด้วย ๔ บทการเรียนรู้

  บทที่  ๑  การศึกษาวิเคราะห์ชุมชน

  บทที่  ๒  การมีส่วนร่วมของชุมชน

  บทที่  ๓  ขั้นตอนการประชุม A-I-C

  บทที่  ๔  กรณีศึกษา

	 วิช�ที่		๑๙		ก�รส่งเสริมก�รเลี้ยงผึ้งโพรงเพื่อเสริมร�ยได้ 

       เวล�	๓	ชั่วโมง

 วัตถุประสงค์

 ๑. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้งและสามารถ 

นำาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

 ๒. เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถนำาองค์ความรู้ ไปประยุกต์ใช้และสามารถ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ได้

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบด้วย ๖ บทการเรียนรู้

  บทที่  ๑  ความสำาคัญและประโยชน์ของการเลี้ยงผึ้ง

  บทที่  ๒  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้ง

  บทที่  ๓  การเลี้ยงผึ้งโพรง

  บทที่  ๔  การจัดการผลผลิตผึ้งโพรง

  บทที่  ๕  การแปรรูปผลผลิตผึ้งโพรง

  บทที่  ๖  กรณีตัวอย่างของกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงผึ้งโพรง

    เพื่อเสริมรายได้
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กรมส่งเสริมการเกษตร

	 วิช�ที่		๒๐		กระบวนก�รพัฒน�	Young	Smart	Farmer	

	 	 	 	 			สู่เกษตรกรมืออ�ชีพ		เวล�	๓	ชั่วโมง

 วัตถุประสงค์

 ๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ แนวทางการส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่

 ๒. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของนักส่งเสริม

การเกษตร

 ๓. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

 ๔. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการพัฒนาเกษตรกร 

ให้เป็นมืออาชีพ

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบด้วย ๔ บทการเรียนรู้

  บทที่ ๑ หลักการ แนวคิด การส่งเสริมและพัฒนา Young Smart  

      Farmer

  บทที่  ๒  การพัฒนาอาชีพการเกษตรของ Young Smart Farmer  

    กับความเป็นเกษตรกรมืออาชีพ

  บทที่  ๓  กรณีศึกษา กระบวนการพัฒนา Young Smart Farmer  

    สู่เกษตรกรมืออาชีพ

  บทที่  ๔  สรุปกระบวนการพัฒนา Young Smart Farmer 

    สู่เกษตรกรมืออาชีพ

 วิช�ที่		๒๑		ก�รพัฒน�บุคล�กรในง�นส่งเสริมก�รเกษตร	

	 	 	 	 			เวล�	๓	ชั่วโมง

 วัตถุประสงค์

 ๑. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร

ในงานส่งเสริมการเกษตร
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การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
กรมส่งเสริมการเกษตร

 ๒. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำาเนินงานพัฒนา

บุคลากรในงานส่งเสริมการเกษตร

 ๓. เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถนำาความรู้ เ ก่ียวกับการพัฒนาบุคลากร 

ในงานส่งเสริมการเกษตร ไปประยุกต์ใช้ได้

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบด้วย ๔ บทการเรียนรู้

  บทที่ ๑ ความรู้พื้นฐานในการพัฒนาบุคลากร

    ในงานส่งเสริมการเกษตร

  บทที่  ๒  กระบวนการและเทคนิคการพัฒนาบุคลากร

    ในงานส่งเสริมการเกษตร

  บทที่  ๓  ผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาบุคลากร

    ในงานส่งเสริมการเกษตร

  บทที่  ๔  กรณีศึกษา

	 วิช�ที่		๒๒		ก�รส่งเสริมคว�มมั่นคงด้�นอ�ห�รในครัวเรือนและชุมชน	

	 	 	 	 			เวล�	๓	ชั่วโมง

 วัตถุประสงค์

 ๑. เพื่อให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการส่งเสริมความมั่นคง 

ด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน

 ๒. เพื่ อ ให้ผู้ เรี ยนมีทักษะและสามารถนำ าความรู้ ไปประยุกต์ ใช้  

ในการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบด้วย ๔ บทการเรียนรู้

  บทที่  ๑  แนวคิดและยุทธศาสตร์ของการส่งเสริมความมั่นคง

    ด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 

  บทที่  ๒  กระบวนการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร

    ในครัวเรือนและชุมชน 
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กรมส่งเสริมการเกษตร

  บทที่  ๓  กระบวนการทำางาน วิธีการ เครื่องมือ และปัจจัยความสำาเร็จ  

    ในการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร ในครัวเรือนและชุมชน

  บทที่  ๔  กรณีศึกษาการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือน 

    และชุมชนด้านอาหารในครัวเรือน และชุมชน

 วิช�ที่		๒๓		ก�รอ�รักข�พืชและจัดก�รดินปุ๋ยในภ�วะโลกร้อน	

	 	 	 	 			เวล�	๓	ชั่วโมง

 วัตถุประสงค์

 ๑. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจสถานการณ์ สาเหตุ และแนวทางของประเทศไทย 

ต่อปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบันและผลกระทบต่อการจัดการการเกษตรกรรม

 ๒.  เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความสัมพันธ์ของภาวะโลกร้อนที่เกี่ยวข้องกับงาน 

ส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

 ๓.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในเรื่องของแนวทางการลดผลกระทบและ 

การปรับตัวต่อภาวะโลกร้อนของงานส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบด้วย ๕ บทการเรียนรู้

  บทที่  ๑  ภาวะโลกร้อนกับผลกระทบที่มีต่อการเกษตรกรรม

  บทที่  ๒  ภาวะโลกร้อนกับการอารักขาพืชและจัดการผลิตผล

     หลังการเก็บเกี่ยว

  บทที่  ๓  ภาวะโลกร้อนกับการจัดการดินปุ๋ย

     และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

  บทที่  ๔ กรณีศึกษาการเตรียมความพร้อมเกษตรกร

     เพื่อรับมือภาวะโลกร้อน

  บทที่  ๕  สรุปบทเรียนและประเมินผลตนเองหลังเรียน
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การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
กรมส่งเสริมการเกษตร

	 วิช�ที่		๒๔		ก�รตล�ดด้�นสินค้�เกษตร		เวล�	๓	ชั่วโมง
 วัตถุประสงค์
 ๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการตลาดเบื้องต้น
 ๒. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการตลาดสินค้าเกษตร
 ๓. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจการเชื่อมโยงการตลาดและการผลิต 
 ๔. เพื่อสร้างเสริมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ด้านการตลาด จากกรณีศึกษา
การตลาดด้านสินค้าเกษตร
 ๕. เพื่อให้ผู้เรียนนำาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่
 ประเด็นเนื้อหา ประกอบด้วย ๔ บทการเรียนรู้
  บทที่  ๑  หลักการตลาดเบื้องต้น (ผลิตสดและแปรรูป) 
  บทที่  ๒  การจัดการตลาดสินค้าเกษตร
  บทที่  ๓  การเชื่อมโยงการตลาดและการผลิต
  บทที่  ๔  กรณีศึกษาการตลาดด้านสินค้าเกษตร
 
 วิช�ที่		๒๕		ก�รพัฒน�เว็บไซต์ด้วย	WordPress
  วัตถุประสงค์
 ๑. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการสร้างเว็บไซต์  
การติดต้ัง การใช้งานเบื้องต้น ด้วย WordPress ได้
 ๒. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดทำาและตกแต่งเว็บไซต์ให้น่าสนใจและการ 
บริหารจัดการเว็บไซต์ได้
          ประเด็นเนื้อหา ประกอบด้วย ๕ บทการเรียนรู้
  บทที่  ๑  หลักการสร้างเว็บไซต์
  บทที่  ๒  การติดตั้งและการใช้งาน WordPress เบื้องต้น
  บทที่  ๓  การบริหารจัดการเว็บไซต์
  บทที่  ๔  การตกแต่งเว็บไซต์ให้น่าสนใจและนำาไปใช้งาน
  บทที่  ๕  บทสรุป

๓๙
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การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
กรมส่งเสริมการเกษตร

	 วิช�ที่		๒๖		ก�รข�ยสินค้�ออนไลน์ผ่�น	eBay

 วัตถุประสงค์

 ๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการขาย รูปแบบ

การขาย การเตรียมความพร้อมทางด้านธุรกรรมก่อนการขาย การเตรียมข้อมูล 

ผู้ขาย และข้อมูลสินค้าผ่าน eBay ได้

 ๒. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างการขายเมื่อมีคำาส่ังซ้ือ รวมไปถึงสามารถ 

การติดตามและการปิดการขายสินค้าออนไลน์ผ่าน eBay ได้

 ประเด็นเนื้อหา ประกอบด้วย ๔ บทการเรียนรู้

  บทที่  ๑  หลักการขายสินค้าออนไลน์

  บทที่  ๒  การเตรียมความพร้อมในการขายสินค้าออนไลน์ผ่าน eBay

  บทที่  ๓  กรณีศึกษา เรื่องการขายสินค้าออนไลน์ผ่าน eBay

  บทที่  ๔  ข้อแนะนำาสำาหรับการขายสินค้าผ่าน eBay
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การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
กรมส่งเสริมการเกษตร

 ๑.	เกณฑ์ก�รวัดผล/ประเมินผลแต่ละวิช�

   ๑) ศึกษาบทเรียนตามลำาดับครบทุกหัวข้อ 

           ๒) ทำาแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ได้จำานวน ๑ ครั้ง 

   ๓)  ทำาแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) ได้จำานวน ๕ ครั้ง 

โดยใช้คะแนนครั้งสูงสุดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของจำานวนข้อ

 ๒.	ก�รประเมินผลหลังจ�กก�รเรียนโดยใช้วิธีก�รประเมินผลร�ยบุคคล

  ๒.๑	 หลักฐ�นก�รเรียน ในแต่ละรายวิชาจะมีใบประกาศนียบัตร 

อิเล็กทรอนิกส์มอบให้กับผู้ เรียนที่สอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำาหนด สำาหรับ 

ผู้สอบผ่านหลักสูตรสมรรถนะครบทุกวิชาจะได้รับใบวุฒิบัตรอิเล็กทรอนิกส์

  ๒.๒	 บันทึกในประวัติบุคคล	 ก.พ.๗ สำาหรับผู้สอบผ่านหลักสูตร  

สมรรถนะครบทุกวิชาจะได้รับการบันทึกในประวัติบุคคล ก.พ.๗

การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร

๔๑



ค
ู่มือการเรียนรู้ด

้วยต
นเอ

ง ผ่านระบบอ
ิเล็กทรอ

นิกส์ (e-Learning)

การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
กรมส่งเสริมการเกษตร

 ๑.	โครงสร้�งหลักสูตร ประกอบด้วย

   ๑) แนวการศึกษา หรือคำาแนะนำาในการเรียน 

   ๒) สื่อการเรียนรู้ ได้แก่ วีดิทัศน์ เอกสาร และอื่น ๆ 

   ๓) แบบประเมินผล หรือ Pre-test และ Post-test 

        (คำาถามท้ายบท / แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน) 

 

 ๒.	องค์ประกอบของแต่ละวิช� ประกอบด้วย

   ๑) ปฐมนิเทศวิชา         

   ๒) แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน     

   ๓) กรณีตัวอย่าง  

   ๔) บรรยายสรุปเนื้อหา (สื่อวีดิทัศน์)     

   ๕) แบบฝึกหัดท้ายบท

   ๖) เอกสารแนะนำาเพิ่มเติมหรือสื่อคัดสรร  

โครงสร้างหลักสูตรและ
องค์ประกอบของแต่ละวิชา

๔๒
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การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
กรมส่งเสริมการเกษตร

ใส่เลขบัตรประช�ชน	๑๓	หลัก

x-xxxx-xxxxx-xx-x

คลิกที่	ลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน
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การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
กรมส่งเสริมการเกษตร

ใส่วันเดือนปีเกิด	e-mail	เบอร์โทรติดต่อและข้อมูลส่วนบุคคล

ตรวจสอบวิช�เรียนที่ผ่�นม�แล้ว

xxxxxxxxxx
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การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
กรมส่งเสริมการเกษตร

เลือกวิช�ที่จะลงทะเบียนเรียน

เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วให้คลิก	“ลงทะเบียน”
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การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
กรมส่งเสริมการเกษตร

ยนืยนัลงทะเบียน (เดิมหนา้ 44)	

	

	

หนา้ เวบ็ Moodle	

เขา้สู่ระบบ (เดิม หนา้ 45)	

	

	

	

	

	

	

“ยืนยันผลก�รลงทะเบียน”	เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

ผลก�รลงทะเบียนจะส่งกลับไปยังอีเมลของผู้ลงทะเบียนเรียน

 * ท้ังนี้การปรับปรุงแก้ไขการลงทะเบียนเรียน ให้ผู้เรียนเข้าปรับปรุง

แก้ไขโดยใช้วิธีการเดิม หลังจากนั้นให้ตรวจสอบผลการลงทะเบียนที่อีเมล

ของตนเอง

๔๖
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การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
กรมส่งเสริมการเกษตร

สรุปขั้นตอนการลงทะเบียน e-Learning
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การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
กรมส่งเสริมการเกษตร

คลิกที่	เข้�สู่ระบบก�รเรียน

		Username	ให้ใช้เลขประจำ�ตัวประช�ชน	๑๓	หลัก

		Password		ให้ใช้	วันเดือนปีเกิด	

ขั้นตอนการเข้าเรียน

๔๘
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การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
กรมส่งเสริมการเกษตร

เลือกเรียนวิช�ที่ลงทะเบียนเรียนไว้	Future

เข้�สู่วิช�ที่ลงทะเบียนเรียนไว้	Dashboard
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การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
กรมส่งเสริมการเกษตร

 ๑. สมัครเรียนและลงทะเบียนได้ที่ https://e-learning.doae.go.th/ 

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

doae.go.th 

 ๒. ผู้ เรียนต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องมือสื่อสารที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้  

เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ PC, Notebook, Tablet, Smartphone เป็นต้น 

 ๓. วิธีการและข้ันตอนการเรียน e-Learning ให้ศึกษารายละเอียดได้จาก 

“คู่มือก�รเรียน	e-Learning” หน้าเว็บไซต์ https://e-learning.doae.go.th/

 ๔. ช่องทางการแจ้งปัญหา/ สอบถามการใช้งานระบบการเรียนออนไลน์

    สำานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี

     โทร. ๐-๒๕๗๙-๓๘๓๙

     e – mail : agritech52@hotmail.com

         DOAE e-Learning

     Line @ : 

     

   

การเข้าถึง e-Learning 
ของกรมส่งเสริมการเกษตร
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การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
กรมส่งเสริมการเกษตร

กำ�หนดก�ร ช่วงเวล�

  ลงทะเบียนเรียน ๔  ม.ค. -  ๓๑  ส.ค. ๒๕๖๔

  ดำาเนินการเรียนรู้ผ่านระบบ

  อิเล็กทรอนิกส์

  ประกาศผลผู้สอบผ่าน

  รายวิชาและหลักสูตร

  พิมพ์ใบประกาศนียบัตร หลังผู้เรียนสอบผ่านรายวิชา

  พิมพ์วุฒิบัตร หลังผู้เรียนสอบผ่าน ทุกรายวิชาในหลักสูตร

(เฉพาะหลักสูตรสมรรถนะ)

หม�ยเหตุ	:

 ๑. การลงทะเบียนเรียนโดยผู้เรียนต้องยืนยัน  e – mail  จึงจะสามารถ 

เข้าเรียนได้

 ๒.  การพิมพ์ใบประกาศนียบัตรผู้เรียนสามารถดำาเนินการได้ทันที

หลังจากสอบผ่านรายวิชา

 ๓. การพิมพ์ใบวุฒิบัตรผู้เรียนสามารถดำาเนินการได้ทันทีหลังจาก

สอบผ่านทุกรายวิชาในหลักสูตรนั้น ๆ

๑.	กำ�หนดก�รเรียน	e-Learning

กำาหนดการจัดการเรียนการสอน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 

๔  ม.ค. -  ๓๐  ก.ย. ๒๕๖๔

หลังผู้เรียนสอบผ่าน รายวิชา/หลักสูตร

๕๑
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การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
กรมส่งเสริมการเกษตร

AEK_201  การจัดการฟาร์ม

AEK_202  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

AEK_203  การจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร

AEK_204  การสื่อสารเพื่อการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

AEK_205  เศรษฐกิจพอเพียง

AEK_101  การจัดกระบวนการเรียนรู้

AEK_102  การพัฒนาองค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย

AEK_103  การจัดทำาแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม

AEK_104  การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

AEK_105  การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเกษตร

AEK_106  การส่งเสริมเคหกิจเกษตร

AEK_107  เทคนิคการทำางานส่งเสริมการเกษตร

๒.	หลักสูตร/วิช�	e-Learning

หลักสูตรที่		๑		ก�รเสริมสร้�งสมรรถนะนักส่งเสริมก�รเกษตร	

																		 ระดับปฏิบัติก�ร		จำ�นวน	๗	วิช�

หลักสูตรที่	 ๒			ก�รเสริมสร้�งสมรรถนะนักส่งเสริมก�รเกษตร			

						 		 	 ระดับชำ�น�ญก�ร		จำ�นวน	๕	วิช�
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การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
กรมส่งเสริมการเกษตร

AEK_301  การบริหารจัดการเชิงระบบในงานส่งเสริมการเกษตร

AEK_302  การบริหารการเปลี่ยนแปลงในงานส่งเสริมการเกษตร  

AEK_303  การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาในงานส่งเสริมการเกษตร

AEK_304  การสื่อสารเพื่อการประสานความร่วมมือ

   ในงานส่งเสริมการเกษตร

AEK_G001  การเขียนและเผยแพร่ในงานส่งเสริมการเกษตร

AEK_G002  การวิจัยในงานส่งเสริมการเกษตร

AEK_G003  การจัดการองค์กรเกษตรกรในงานส่งเสริมการเกษตร

AEK_G004  การจัดการศัตรูพืชในงานส่งเสริมการเกษตร

AEK_G005  การบริหารจัดการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

   ในงานส่งเสริมการเกษตร 

AEK_G006  หัวหน้างานกับการสอนงานในงานส่งเสริมการเกษตร

AEK_G007  กระบวนการพัฒนามิสเตอร์พืชในงานส่งเสริมการเกษตร

หลักสูตรที่		๓			ก�รเสริมสร้�งสมรรถนะนักส่งเสริมก�รเกษตร	

												 	 ระดับชำ�น�ญก�รพิเศษ		จำ�นวน	๔	วิช�

หลักสูตรที่		๔		หลักสูตรทั่วไป		จำ�นวน	๗	วิช�
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การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
กรมส่งเสริมการเกษตร

AEK_S020  กระบวนการพัฒนา Young Smart Farmer 
   สู่เกษตรกรมืออาชีพ
AEK_S021  การพัฒนาบุคลากรในงานส่งเสริมการเกษตร
AEK_S022  การส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน
AEK_S023  การอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยในภาวะโลกร้อน
AEK_S024  การตลาดด้านสินค้าเกษตร
AEK_S025  การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress
AEK_S026  การขายสินค้าออนไลน์ผ่าน eBay

หลักสูตรที่		๕		(ต่อ)

หม�ยเหตุ	:
 ๑.	 กลุ่มเป้�หม�ย	บุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตรทุกระดับ
 ๒.	 ก�รจัดหลักสูตร 
       ๒.๑			 หลักสูตรก�รเสริมสร้�งสมรรถนะนักส่งเสริมก�รเกษตร ระดับปฏิบัติการ 
สามารถลงทะเบียนเรียนได้สำาหรับผู้ที่ดำารงตำ�แหน่งระดับปฏิบัติก�ร	
       ๒.๒		 หลักสูตรก�รเสริมสร้�งสมรรถนะนักส่งเสริมก�รเกษตร ระดับชำานาญการ 
สามารถลงทะเบียนเรียนได้ทั้งผู้ที่ดำารงตำ�แหน่งระดับชำ�น�ญก�ร			              
   **	ทั้งนี้	ถ้าผู้เรียนที่ดำารงตำาแหน่งระดับปฏิบัติการ	จะต้องสอบผ่านหลักสูตรระดับ
ปฏิบัติการก่อน
   ๒.๓			 หลักสูตรก�รเสริมสร้�งสมรรถนะนักส่งเสริมก�รเกษตร ระดับชำานาญการ 
พิเศษ สามารถลงทะเบียนเรียนได้ทั้งผู้ที่ดำารงตำ�แหน่งชำ�น�ญก�รพิเศษ	
   **	ทั้ งนี้ 	 ผู้ เรียนที่ดำารงตำาแหน่งระดับปฏิบัติการ	 และระดับชำานาญการ 
จะลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรดังกล่าว	 ต้องสอบผ่านหลักสูตรระดับปฏิบัติการ	 
และระดับชำานาญการก่อน
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การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
กรมส่งเสริมการเกษตร

	 ๓.	 หลักฐ�นก�รเรียน ในแต่ละรายวิชาจะมีใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์
มอบให้กับผู้เรียนที่สอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำาหนด และถ้าผู้เรียนที่เรียนครบทุกวิชา  
(เฉพาะหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร) จะมีใบวุฒิบัตร
อิเล็กทรอนิกส์  มอบให้กับผู้เรียน

 ๔.	 บันทึกข้อมูลลงในประวัติบุคคล	 ก .พ .๗  หากผู้ เรี ยนเรียนหลักสูตร 
การเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร ระดับปฏิบัติการ ระดับชำานาญการ  
ระดับชำานาญการพิเศษ (ครบทุกวิชาตามหลักสูตร) จะได้บันทึกในประวัติบุคคล ก.พ. ๗

 ๕.	 ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนผ่�นระบบอิเล็กทรอนิกส์	 (e-Learning) ได้แก่  
การสมัครเรียน การประกาศผลผู้สอบผ่าน และการพิมพ์ใบประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร  

ผู้เรียนดำาเนินการได้ด้วยตนเองโดยผ่านเว็บไซต์ https://e-learning.doae.go.th/
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การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
กรมส่งเสริมการเกษตร

ที่ปรึกษ�  นายเข้มแข็ง  ยุติธรรมดำารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
  นางกุลฤดี  พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
  นายวุฒิชัย  ชิณวงศ์ ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาการ
   ถ่ายทอดเทคโนโลยี
  นางศิริวรรณ  หวังดี ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการ
   ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
  รศ. บำาเพ็ญ  เขียวหวาน  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

บรรณ�ธิก�ร นางอาภัสสิริ  จันทรโรทัย
  ผู้อำานวยการกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการฝึกอบรม
  

ผู้รวบรวมและจัดทำ� นางสาวกัลยาณี  เด็ดดวง  นักทรัพยากรบุคคลชำานาญการ
  นางสาวมุกดา  หมายสม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
  นางสาวศศิวิมล  บุญประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
  นายคณาพจน์  วิชัยศิริพันธ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

จัดทำ�โดย  กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการฝึกอบรม 
  สำานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ปีที่จัดทำ�  พ.ศ. ๒๕๖๓

ออกแบบ  นางสาวปิยะดา  นานะ ช่างพิมพ์ กลุ่มโรงพิมพ์ 
   สำานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
   กรมส่งเสริมการเกษตร

คณะทำ�ง�น
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บันทึก
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