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กำหนดกำรจัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
กรมส่งเสริมกำรเกษตร ประจำปี 2565
กำหนดกำร
ช่วงเวลำ
ลงทะเบียนเรียน
4 ม.ค.– 31 ธ.ค. 2565
ดำเนินกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบ
4 ม.ค.– 31 ธ.ค. 2565
อิเล็กทรอนิกส์
ประกำศผลผู้สอบผ่ำนรำยวิชำและ
หลังผู้เรียนสอบผ่ำน รำยวิชำ/หลักสูตร
หลักสูตร
พิมพ์ใบประกำศนียบัตร
หลังผู้เรียนสอบผ่ำนรำยวิชำ
พิมพ์วุฒิบัตร
หลังผู้เรียนสอบผ่ำน ทุกรำยวิชำในหลักสูตร
(เฉพำะหลักสูตรสมรรถนะ)
หมำยเหตุ : 1. การลงทะเบียนเรียนโดยผู้เรียนต้องยืนยัน e-Mail จึงจะสามารถเข้าเรียนได้
2. การพิมพ์ใบประกาศนียบัตรผู้เรียนสามารถดาเนินการได้ทันทีหลังจากสอบผ่านรายวิชา
3. การพิมพ์ใบวุฒิบัตรผู้เรียนสามารถดาเนินการได้ทันทีหลังจากสอบผ่านทุกรายวิชาในหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะ
นักส่งเสริมการเกษตร ระดับปฏิบัติการ ระดับชานาญการ และระดับชานาญการพิเศษ

หลักสูตรที่ 1 กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะนักส่งเสริมกำรเกษตร ระดับปฏิบัติกำร จำนวน 7 วิชำ
AEK_101 การจัดกระบวนการเรียนรู้
AEK_102 การพัฒนาองค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
AEK_103 การจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม
AEK_104 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
AEK_105 การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเกษตร
AEK_106 การส่งเสริมเคหกิจเกษตร
AEK_107 เทคนิคการทางานส่งเสริมการเกษตร
หลักสูตรที่ 2 กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะนักส่งเสริมกำรเกษตร ระดับชำนำญกำร จำนวน 5 วิชำ
AEK_201 การจัดการฟาร์ม
AEK_202 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
AEK_203 การจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร
AEK_204 การสื่อสารเพื่อการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
AEK_205 เศรษฐกิจพอเพียง
หลักสูตรที่ 3 กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะนักส่งเสริมกำรเกษตร ระดับชำนำญกำรพิเศษ จำนวน 4 วิชำ
AEK_301 การบริหารจัดการเชิงระบบในงานส่งเสริมการเกษตร
AEK_302 การบริหารการเปลี่ยนแปลงในงานส่งเสริมการเกษตร
AEK_303 การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาในงานส่งเสริมการเกษตร
AEK_304 การสื่อสารเพื่อการประสานความร่วมมือในงานส่งเสริมการเกษตร
หลักสูตรที่ 4 หลักสูตรทั่วไป จำนวน 7 วิชำ
AEK_G001 การเขียนและเผยแพร่ในงานส่งเสริมการเกษตร
AEK_G002 การวิจัยในงานส่งเสริมการเกษตร
AEK_G003 การจัดการองค์กรเกษตรกรในงานส่งเสริมการเกษตร
AEK_G004 การจัดการศัตรูพืชในงานส่งเสริมการเกษตร
AEK_G005 การบริหารจัดการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในงานส่งเสริมการเกษตร
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หลักสูตรที่ 4 หลักสูตรทั่วไป จำนวน 7 วิชำ
AEK_G006 หัวหน้างานกับการสอนงานในงานส่งเสริมการเกษตร
AEK_G007 กระบวนการพัฒนามิสเตอร์พืชในงานส่งเสริมการเกษตร
หลักสูตรที่ 5 หลักสูตรเสริม จำนวน 28 วิชำ
AEK_S001 การให้นาในสวนส้มโออย่างมีประสิทธิภาพ
AEK_S002 กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
AEK_S003 การบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก
AEK_S004 การส่งเสริมการจัดทาแผนการผลิตรายบุคคลของเกษตรกร
AEK_S005 จุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช
AEK_S006 การพัฒนาองค์ความรูท้ ี่เหมาะสมในงานส่งเสริมการเกษตร
AEK_S007 การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
AEK_S008 การสร้างอาชีพเสริมให้แก่ชาวสวนยางพารา
AEK_S009 การสร้างเสริมประสิทธิภาพในงานส่งเสริมการเกษตรระดับอาเภอ
AEK_S010 การจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ
AEK_S011 การรับ – จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
AEK_S012 การจัดการและการควบคุมเพลียกระโดดสีนาตาลในพืนที่ภาคกลาง
AEK_S013 เทคนิคการปฏิบัติงานกับกลุ่มยุวเกษตรกรของเจ้าหน้าทีส่ ่งเสริมการเกษตร
AEK_S014 ผึงชันโรงเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจทางการเกษตร
AEK_S015 การจัดทาแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
AEK_S016 การผลิตทุเรียนคุณภาพ
AEK_S017 การเพิ่มคุณภาพผลผลิตลาไย โดยวิธีการตัดช่อผล
AEK_S018 กระบวนการวิเคราะห์แบบมีส่วนร่วม (A-I-C) ในงานส่งเสริมการเกษตร
AEK_S019 การส่งเสริมการเลียงผึงโพรงเพื่อเสริมรายได้
AEK_S020 กระบวนการพัฒนา Young Smart Farmer สูเ่ กษตรกรมืออาชีพ
AEK_S021 การพัฒนาบุคลากรในงานส่งเสริมการเกษตร
AEK_S022 การส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน
AEK_S023 การอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยในภาวะโลกร้อน
AEK_S024 การตลาดด้านสินค้าเกษตร
AEK_S025 การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress
AEK_S026 การขายสินค้าออนไลน์ผ่าน eBay
AEK_S027 ระบบควบคุมภายในของการปฏิบัตงิ านในงานส่งเสริมการเกษตร
AEK_S028 การส่งเสริมการเกษตรเชิงพืนที่
หมำยเหตุ :
1. กลุ่มเป้ำหมำย
1.1 กลุ่มเป้ำหมำยหลักสูตรกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะนักส่งเสริมกำรเกษตร ระดับปฏิบัติกำร คือ ข้าราชการ
บรรจุใหม่ และบุคลากรทุกสายงาน/ตาแหน่ง ที่สนใจสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์
1.2 กลุ่มเป้ำหมำยหลักสูตรกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะนักส่งเสริมกำรเกษตร ระดับชำนำญกำร คือ บุคลากร
ทุกสายงาน/ตาแหน่ง ที่สนใจสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์
1.3 กลุ่มเป้ำหมำยหลักสูตรกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะนักส่งเสริมกำรเกษตร ระดับชำนำญกำรพิเศษ คือ บุคลากร
ทุกสายงาน/ตาแหน่ง ที่สนใจสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์
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1.4 กลุ่มเป้ำหมำยหลักสูตรทั่วไป คือ บุคลากรทุกสายงาน/ตาแหน่ง ที่สนใจสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์
1.5 กลุ่มเป้ำหมำยหลักสูตรเสริม คือ บุคลากรทุกสายงาน/ตาแหน่ง ที่สนใจสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์
2. กำรจัดหลักสูตร
2.1 หลักสูตรกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะนักส่งเสริมกำรเกษตร ระดับปฏิบัติกำร
สามารถลงทะเบียนเรียนได้สาหรับผู้ที่ดารงตำแหน่งระดับปฏิบัติกำร
2.2 หลักสูตรกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะนักส่งเสริมกำรเกษตร ระดับชำนำญกำร
สามารถลงทะเบียนเรียนได้ทั้งผู้ที่ดารงตำแหน่งระดับชำนำญกำร
** ทั้งนี้ ถ้าผู้เรียนที่ดารงตาแหน่งระดับปฏิบัตกิ าร จะต้องสอบผ่านหลักสูตรระดับปฏิบัตกิ ารก่อน
2.3 หลักสูตรกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะนักส่งเสริมกำรเกษตร ระดับชำนำญกำรพิเศษ
สามารถลงทะเบียนเรียนได้ทั้งผู้ที่ดารงตำแหน่งชำนำญกำรพิเศษ
** ทั้ง นี้ ผู้เรียนที่ ดารงตาแหน่งระดับปฏิบัติก าร และระดับ ชานาญการจะลงทะเบีย นเรียนในหลั กสูตร
ดังกล่าวต้องสอบผ่านหลักสูตรระดับปฏิบัติการ และระดับชานาญการก่อน
3. หลักฐำนกำรเรียน ในแต่ละรายวิชาจะมี ใบประกาศนียบั ตรอิเล็กทรอนิกส์ มอบให้กั บผู้เรียนที่สอบผ่านตามเกณฑ์
ที่กาหนด และถ้าผู้เรียนที่ เรียนครบทุก วิชา (เฉพาะหลักสูตรการเสริม สร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร)
จะมีใบวุฒิบัตรอิเล็กทรอนิกส์มอบให้กับผู้เรียน
4. บั นทึ กข้ อ มู ล ลงในระบบ DPIS หากผู้เ รียนเรียนหลั ก สูต รการเสริม สร้างสมรรถนะนัก ส่ ง เสริม การเกษตร
ระดับปฏิบัติการ ระดับ ชานาญการ ระดับ ชานาญการพิเศษ (ครบทุ กวิชาตามหลัก สูตร) จะได้บันทึก ประวัติ
ลงในระบบ DPIS
5. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ได้แก่ การสมัครเรียน การประกาศผลผู้สอบผ่าน
แล ะก ารพิ มพ์ ใบ ป ระกาศนี ยบั ตร/วุ ฒิ บั ต ร ผู้ เรี ย นด ำเนิ นกำรได้ ด้ ว ย ตนเองโด ยผ่ ำ นเว็ บ ไซ ต์

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

