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ก ำหนดกำรจัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)  

กรมส่งเสริมกำรเกษตร ประจ ำปี 2565 
ก ำหนดกำร ช่วงเวลำ 

ลงทะเบียนเรียน 4 ม.ค.– 31 ธ.ค. 2565 
ด ำเนินกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบ

อิเล็กทรอนิกส์  

   

4 ม.ค.– 31 ธ.ค. 2565 

ประกำศผลผู้สอบผ่ำนรำยวิชำและ
หลักสูตร 

หลังผู้เรียนสอบผ่ำน รำยวิชำ/หลักสูตร 

พิมพ์ใบประกำศนียบัตร หลังผู้เรียนสอบผ่ำนรำยวิชำ 
พิมพ์วุฒิบัตร หลังผู้เรียนสอบผ่ำน ทุกรำยวิชำในหลักสูตร 

(เฉพำะหลักสูตรสมรรถนะ) 
 

หมำยเหตุ : 1. การลงทะเบียนเรียนโดยผู้เรียนต้องยืนยัน e-Mail จงึจะสามารถเข้าเรียนได้ 
2. การพมิพใ์บประกาศนียบัตรผู้เรียนสามารถด าเนินการได้ทันทีหลังจากสอบผ่านรายวิชา 
3. การพิมพ์ใบวุฒิบัตรผู้เรียนสามารถด าเนินการได้ทันทีหลังจากสอบผ่านทุกรายวิชาในหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะ 
    นกัส่งเสริมการเกษตร ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ 

 
หลักสูตรท่ี 1 กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะนักส่งเสริมกำรเกษตร ระดับปฏิบัติกำร จ ำนวน 7 วิชำ 
AEK_101 การจัดกระบวนการเรียนรู ้
AEK_102 การพัฒนาองค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย 
AEK_103 การจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรแบบมสี่วนร่วม 
AEK_104 การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร 
AEK_105 การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเกษตร 
AEK_106 การส่งเสริมเคหกจิเกษตร 
AEK_107 เทคนิคการท างานส่งเสริมการเกษตร 
หลักสูตรท่ี 2 กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะนักส่งเสริมกำรเกษตร ระดับช ำนำญกำร จ ำนวน 5 วิชำ 
AEK_201 การจัดการฟารม์ 
AEK_202 การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
AEK_203 การจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร 
AEK_204 การสื่อสารเพื่อการพฒันางานส่งเสริมการเกษตร 
AEK_205 เศรษฐกิจพอเพียง 
หลักสูตรท่ี 3 กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะนักส่งเสริมกำรเกษตร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ จ ำนวน 4 วิชำ 
AEK_301 การบรหิารจัดการเชิงระบบในงานส่งเสริมการเกษตร 
AEK_302 การบรหิารการเปลี่ยนแปลงในงานส่งเสริมการเกษตร   
AEK_303 การพัฒนาผู้ใต้บังคับบญัชาในงานส่งเสริมการเกษตร 
AEK_304 การสื่อสารเพื่อการประสานความร่วมมือในงานสง่เสริมการเกษตร 
หลักสูตรท่ี 4 หลักสูตรท่ัวไป  จ ำนวน 7 วิชำ 
AEK_G001 การเขียนและเผยแพร่ในงานส่งเสริมการเกษตร 
AEK_G002 การวิจัยในงานส่งเสริมการเกษตร 
AEK_G003 การจัดการองค์กรเกษตรกรในงานสง่เสรมิการเกษตร 
AEK_G004 การจัดการศัตรูพืชในงานสง่เสรมิการเกษตร 
AEK_G005 การบรหิารจัดการผลิตบทเรียนอเิล็กทรอนิกส์ในงานส่งเสริมการเกษตร 
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หลักสูตรท่ี 4 หลักสูตรท่ัวไป  จ ำนวน 7 วิชำ 
AEK_G006 หัวหน้างานกับการสอนงานในงานส่งเสริมการเกษตร 
AEK_G007 กระบวนการพฒันามสิเตอร์พืชในงานส่งเสริมการเกษตร 
หลักสูตรท่ี 5 หลักสูตรเสริม จ ำนวน 28 วิชำ 
AEK_S001 การให้น  าในสวนส้มโออย่างมีประสทิธิภาพ 
AEK_S002 กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 
AEK_S003 การบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก 
AEK_S004 การส่งเสริมการจัดท าแผนการผลิตรายบุคคลของเกษตรกร 
AEK_S005 จุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช 
AEK_S006 การพฒันาองค์ความรูท้ี่เหมาะสมในงานส่งเสริมการเกษตร 
AEK_S007 การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรใหพ้ึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยนื 
AEK_S008 การสร้างอาชีพเสริมให้แก่ชาวสวนยางพารา 
AEK_S009 การสร้างเสริมประสทิธิภาพในงานส่งเสริมการเกษตรระดบัอ าเภอ 
AEK_S010 การจัดการดินและปุ๋ยอย่างมปีระสิทธิภาพ 
AEK_S011 การรบั – จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนกิส์ (KTB Corporate Online) 
AEK_S012 การจัดการและการควบคุมเพลี ยกระโดดสีน  าตาลในพื นที่ภาคกลาง 
AEK_S013 เทคนิคการปฏิบัติงานกับกลุ่มยุวเกษตรกรของเจ้าหน้าทีส่่งเสริมการเกษตร 
AEK_S014 ผึ งชันโรงเพิ่มมลูค่าเศรษฐกิจทางการเกษตร 
AEK_S015 การจัดท าแผนพฒันาวิสาหกิจชุมชน 
AEK_S016 การผลิตทเุรียนคุณภาพ 
AEK_S017 การเพิ่มคุณภาพผลผลิตล าไย โดยวิธีการตัดช่อผล 
AEK_S018 กระบวนการวิเคราะห์แบบมสี่วนร่วม (A-I-C) ในงานส่งเสริมการเกษตร 
AEK_S019 การส่งเสริมการเลี ยงผึ งโพรงเพื่อเสริมรายได้ 
AEK_S020 กระบวนการพฒันา Young Smart Farmer สูเ่กษตรกรมืออาชีพ 
AEK_S021 การพฒันาบุคลากรในงานส่งเสริมการเกษตร 
AEK_S022 การส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 
AEK_S023 การอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยในภาวะโลกรอ้น 
AEK_S024 การตลาดด้านสินค้าเกษตร 
AEK_S025 การพฒันาเว็บไซต์ด้วย WordPress 
AEK_S026 การขายสินค้าออนไลน์ผ่าน eBay 
AEK_S027 ระบบควบคุมภายในของการปฏิบัตงิานในงานสง่เสริมการเกษตร 
AEK_S028 การส่งเสริมการเกษตรเชิงพื นที่ 

 
หมำยเหต ุ: 
1. กลุ่มเป้ำหมำย 

1.1 กลุ่มเป้ำหมำยหลักสูตรกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะนักส่งเสริมกำรเกษตร ระดับปฏิบัติกำร คือ ข้าราชการ
บรรจุใหม่ และบุคลากรทุกสายงาน/ต าแหน่ง ที่สนใจสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์  

1.2 กลุ่มเป้ำหมำยหลักสูตรกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะนักส่งเสริมกำรเกษตร ระดับช ำนำญกำร คือ บุคลากร  
ทุกสายงาน/ต าแหน่ง ที่สนใจสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์  

1.3 กลุ่มเป้ำหมำยหลักสูตรกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะนักส่งเสริมกำรเกษตร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ คือ บุคลากร
ทุกสายงาน/ต าแหน่ง ที่สนใจสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ 
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1.4 กลุ่มเป้ำหมำยหลักสูตรท่ัวไป คือ บุคลากรทุกสายงาน/ต าแหน่ง ที่สนใจสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน ์
1.5 กลุ่มเป้ำหมำยหลักสูตรเสริม คือ บุคลากรทุกสายงาน/ต าแหน่ง ที่สนใจสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน ์

2. กำรจัดหลักสูตร  
2.1 หลักสูตรกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะนักส่งเสริมกำรเกษตร ระดับปฏิบัติกำร  

          สามารถลงทะเบียนเรียนได้ส าหรับผู้ที่ด ารงต ำแหน่งระดับปฏิบัติกำร  
2.2 หลักสูตรกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะนักส่งเสริมกำรเกษตร ระดับช ำนำญกำร  

      สามารถลงทะเบียนเรียนได้ทั้งผู้ที่ด ารงต ำแหน่งระดับช ำนำญกำร                  
      ** ทั้งนี ้ถ้าผู้เรียนที่ด ารงต าแหน่งระดับปฏิบัตกิาร จะต้องสอบผ่านหลักสูตรระดับปฏิบัตกิารก่อน 

2.3 หลักสูตรกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะนักส่งเสริมกำรเกษตร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ  
สามารถลงทะเบียนเรียนได้ทั้งผู้ที่ด ารงต ำแหน่งช ำนำญกำรพิเศษ  
** ทั้งนี้ ผู้เรียนที่ด ารงต าแหน่งระดับปฏิบัติการ และระดับช านาญการจะลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร  

           ดังกล่าวต้องสอบผ่านหลักสูตรระดับปฏิบัติการ และระดับช านาญการก่อน  
3. หลักฐำนกำรเรียน ในแต่ละรายวิชาจะมีใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์มอบให้กับผู้เรียนที่สอบผ่านตามเกณฑ์          

ที่ก าหนด และถ้าผู้เรียนที่เรียนครบทุกวิชา (เฉพาะหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร)             
จะมีใบวุฒิบัตรอิเล็กทรอนิกส์มอบให้กับผู้เรียน 

4. บันทึกข้อมูลลงในระบบ DPIS หากผู้เรียนเรียนหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร           
ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ (ครบทุกวิชาตามหลักสูตร) จะได้บันทึกประวัติ           
ลงในระบบ DPIS 

5. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ได้แก่ การสมัครเรียน การประกาศผลผู้สอบผ่าน
แล ะก ารพิ มพ์ ใบป ระกาศนี ยบั ตร/ วุฒิ บั ต ร  ผู้ เรียนด ำ เนินกำรได้ด้ วยตนเองโดย ผ่ำนเว็บ ไซต์                             
https://e-learning.doae.go.th/ 

 
 

---------------------------- 


