1. ชื่อกิจกรรม
พัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยการเรียนรูดวยตนเองผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Learning) ของกรมสงเสริม
การเกษตร ประจําป 2561
2. หลักการและเหตุผล
กรมสงเสริมการเกษตร มุงเนนการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองคกรและบุคลากรใหมี
สมรรถนะสูงขึ้นและมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน โดยสนับสนุนการเรียนรูในรูปแบบที่หลากหลายเปนองคกร
แหงการเรียนรู ตลอดจนนโยบาย e-Learning ของรัฐบาล พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน และ
ยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการ สงเสริมสนับสนุนใหขาราชการไดมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอยางทั่วถึง
ตลอดเวลา และทันสถานการณ การเรียนรูดวยตนเองผานระบบอิเล็กทรอนิกส หรือ e-Learning จึงเปนชองทาง
ในการพัฒนานักสงเสริมการเกษตรที่เหมาะสมกับโลกยุคใหม โดยผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองจากบทเรียน
ออนไลน ตามหลักสูตรที่กําหนดขึ้นมาใชสําหรับจัดการเรียนการสอนใหกับบุคลากรของกรมสงเสริมการเกษตร
ไดแ กนั กวิ ชาการเกษตร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร เจาพนักงานการเกษตร และเจาพนักงานเคหกิจเกษตร
ตลอดจนเจา หนา ที่ทุกสายงาน ไดเรียนรูดวยตนเองโดยมีเนื้อหาสาระสอดคลองกับความตองการและการนําไป
ประยุกตใชในการปฎับัติงานใหมีประสิทธิภาพตอไป
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยการเรียนรูดวยตนเองผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Learning)
ของกรมสงเสริมการเกษตร ไดเปดอบรมออนไลนใหกับบุคลการของกรมสงเสริมการเกษตรตั้งแตป 2556 จนถึง
ปจจุบัน ประกอบดวย 1) หลักสูตรการเสริมสรางสมรรถนะนักสงเสริมการเกษตร ระดับปฎิบัติการ 2) หลักสูตร
การเสริมสรางสมรรถนะนักสงเสริมการเกษตร ระดับชํานาญการ 3) หลักสูตรการเสริมสรางสมรรถนะนักสงเสริม
การเกษตร ระดับชํานาญการพิเศษ และ 4) หลักสูตรทั่วไป
ในป 2561 กลุมพัฒนาเทคโนโลยีการฝกอบรม สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี ดําเนินการ
จัดทํา หลักสูตรเสริม เพิ่มเติมขึ้น โดยหลักสูตรดังกลาวมาจากการขยายผลการผลิตลทเรียนอิเล็กทรอนิกส (e-Learning)
ไปสูหนวยงานระดับกอง/สํานัก และสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร เพื่อใหเกิดการดําเนินงานพัฒนาบุคลากร
ผานระบบทางไกลในระดับเขต ระดับจังหวัด และระดับอําเภอมีความสามารถในการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส
ตลอดจนมีทักษะในการนําองคความรูไปใชปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรผานสื่อทางไกลไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองดําเนินงานโครงการเรียนรูผานระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมสงเสริมการเกษตร ป 2561
กิจกรรมพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยการเรียนรูดวยตนเองผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Learning) ของกรม
สงเสริมการเกษตร
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรมีความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองผานระบบอิเล็กทรอนิกส
(e-Learning) ของกรมสงเสริมการเกษตรได
3.2 เพื่ อพั ฒ นาบุ คลากรให มีความรู ความเขาใจหลักสู ตรการเสริมสรางสมรรถนะนักส งเสริ ม
การเกษตร หลักสูตรทั่วไป และหลักสูตรเสริม และสามารถนําความรูที่จําเปนไปใชปฏิบัติงานได
4. บุคคลเปาหมาย
บุคลากรกรมสงเสริมการเกษตร ไมนอยกวา 1,000 คน/ป

-25. รายละเอียดหลักสูตร
5.1 หลักสูตรที่ 1 หลักสูตรการเสริมสรางสมรรถนะนักสงเสริมการเกษตร ระดับปฎิบัติการ
จํานวน 7 ชุดวิชา รวม 42 ชั่วโมง ไดแก 1) การจัดกระบวนการเรียนรู 2) การพัฒนาองคกรเกษตรกร วิสาหกิจ
ชุมชนและเครือขาย 3) การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีสวนรวม 4) การถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
5) การวิเคราะหสถานการณดานการเกษตร 6) การสงเสริมเคหกิจเกษตร และ 7) เทคนิคการทํางานสงเสริม
การเกษตร
5.2 หลักสูตรที่ 2 หลักสูตรการเสริมสรางสมรรถนะนักสงเสริมการเกษตร ระดับชํานาญการ
จํานวน 5 ชุดวิชา รวม 30 ชั่วโมง ไดแก 1) การจัดการฟารม 2) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช 3) การจัดการ
ความรูในงานสงเสริมการเกษตร 4) การสื่อสารเพื่อการพัฒนางานสงเสริมการเกษตร และ 5) เศรษฐกิจพอเพียง
5.3 หลักสูตรที่ 3 หลักสูตรการเสริมสรางสมรรถนะนักสงเสริมการเกษตร ระดับชํานาญการ
พิเศษ จํานวน 4 ชุดวิชา รวม 24 ชั่วโมง ไดแก 1) การบริหารจัดการเชิงระบบในงานสงเสริมการเกษตร 2) การ
บริหารการเปลี่ยนแปลงในงานสงเสริมการเกษตร 3) การพัฒนาผูใตบังคับบัญชาในงานสงเสริมการเกษตร และ
4) การสื่อสารเพื่อการประสานความรวมมือในงานสงเสริมการเกษตร
5.4 หลักสูตรที่ 4 หลักสูตรทั่วไป จํานวน 7 วิชา รวม 42 ชั่วโมง ไดแก 1) การเขียนและ
เผยแพรในงานสงเสริมการเกษตร 2) การวิจัยในงานสงเสริมการเกษตร 3) การจัดการองคกรเกษตรกรในงาน
สงเสริมการเกษตร 4) การจัดการศัตรูพืชในงานสงเสริมการเกษตร 5) การบริจัดการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส
ในงานสงเสริมการเกษตร 6) หัวหนางานกับการสอนงานในงานสงเสริมการเกษตร และ 7) กระบวนการพัฒนา
มิสเตอรพืชในงานสงเสริมการเกษตร
5.5 หลักสูตรที่ 5 หลักสูตรเสริม จํานวน 11 วิชา รวม 33 ชั่วโมง ไดแก 1) การใหน้ําในสวน
สมโออยางมีประสิทธิภาพ 2) การะบวนการโรงเรียนเกษตรกร 3) การบริหารจัดการผลไมภาคตะวันออก 4) การสงเสริม
การจัดทําแผนการผลิตรายบุคคลของเกษตรกร 5) จุลินทรียในการควบคุมศัตรูพืช 6) การพัฒนาองคความรูที่
เหมาะสม ในงานสงเสริมการเกษตร 7) การพัฒนาเกษตรกรและองคกรเกษตรกร 8) การสรางอาชีพเสริมใหแก
เกษตรกรในสวนยางพารา 9) การสรางเสริมประสิทธิภาพในงานสงเสริมการเกษตรระดับอําเภอ 10) การจัดการ
ดินและปุยอยางมีประสิทธิภาพ และ 11) การรับ–จายเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส (KTB Corporate Online)
6. ระยะเวลาดําเนินงาน
เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนกันยายน 2561
7. ผูรับผิดชอบ

กลุมพัฒนาเทคโนโลยีการฝอบรม สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี

8. วีธีการและกิจกรรมที่ดําเนินการ
8.1 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาบุคลากรผานระบบออนไลน
ขั้นที่ 1 เตรียมการกอนฝกอบรม
1) ศึกษาวิเคราะหระบบการเรียนการสอนออนไลน (e-Learning)
2) ประชุมวางแผนการปฎิบัติงาน
3) ปรับปรุงทีมงาน/คณะทํางานบริหารจัดการ
4) ขออนุมัติโครงการจากกรมสงเสริมการเกษตร
5) ประชาสัมพันธโครงการผานทางเว็บไซตอินทราเน็ต และสื่อตาง ๆ

-36) หนังสือแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ
7) ทีมงานนําเนื้อหาหลักสูตรเขาระบบโปรแกรม Moodle
8) ผูสนใจสมัครและลงทะเบียนเลือกหลักสูตร/ชุดวิชา
9) ตรวจสอบรายชื่อผูเขารับการอบรมออนไลน
10) นํารายชื่อผูเขารับการอบรมออนไลนเขาระบบโปรแกรม Moodle
11) ประกาศรายชื่อผูเขารับการอบรม
ขั้นที่ 2 ดําเนินการจัดฝกอบรมผานระบบออนไลน โดยสมัครและลงทะเบียนเรียนป 2561
ระหว างวั นที่ 10 มกราคม – 30 มิ ถุนายน 2561 และดํ าเนิ นการเรี ยนรู ผ านระบบออนไลน ระหว างวั นที่ 10
มกราคม – 30 สิงหาคม 2561 พรอมทั้งมอบใบวุฒิบัตรและใบประกาศนียบัตรผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส
ขั้นที่ 3 ติดตามประเมินผลและสรุปผล
1) ดําเนินการติดตาม ประเมินผลการเรียนรูดวยตนเองของผูเรีย น ไดแก ผานระบบ
ออนไลน และในพื้นที่/สถานที่ตางๆ ของหนวยงานในกรมสงเสริมการเกษตร
2) เกณฑการวัดผลและประเมินผลการเรียนจบแตละชุดวิชา/หลักสูตร
(1) ศึกษาบทเรียนตามลําดับจนครบทุกหัวขอ
(2) ทําแบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test) ไดจํานวน 1 ครั้ง
(3) ทําแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) ไดจํานวน 5 ครั้ง โดยใชคะแนน
ครั้งสูงสุด ซึ่งผูเรียนจะตองไดคะแนน ไมนอยกวารอยละ 60 ของจํานวนขอสอบ
8.2 กิจกรรมที่ 2 มอบใบวุฒิบัตรและใบประกาศนียบัตร สําหรับผูเรียนที่สอบผานในรายชุดวิชา
จะไดรับมอบในประกาศนียบัตร สวนผูที่สอบผานรายชุดวิชาจนครบในแตละหลักสูตรจะไดรับมอบใบวุฒิบัตร
โดยผานทางระบบออนไลน หากผูเรียนจบตามหลักสูตร (ครบทุกชุดวิชา) จะไดบันทึกในประวัติบุคคล ก.พ. 7
8.3 กิจกรรมที่ 3 สรุปผลและรายงานผลการดํา เนิน งานตอผูบริหาร หลังจากเสร็จสิ้น
การพัฒนาบุคลากร จะมีการจัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงานใหกับผูบริหารและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ
9. งบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

10. ผลที่ตองการ
10.1 ได เ สริ ม สร า งความรู ความเข า ใจใหกั บ บุค ลากรในหลั ก สู ต รตามสมรรถนะหลั กของ
นั ก ส ง เสริ ม การเกษตร จํ า นวน 4 ตํ า แหน ง หลั ก ได แ ก นั ก วิ ช าการเกษตร นั ก วิ ช าการส ง เสริ ม การเกษตร
เจาพนักงานการเกษตร และเจาพนักงานเคหกิจเกษตร ตลอดจนบุคลากรในสายงานอื่นๆ
10.2 ไดเสริมสรางความรู ความเขาใจในหลักสูตรทั่วไป และหลักสูตรเสริม ใหกับบุคลากรของ
กรมสงเสริมการเกษตรในทุกสายงาน
10.3 ได ร ะบบงานในการจั ด การเรี ย นรู ใ ห กั บ บุ ค ลากรโดยผ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
(e-Learning) ของกรมสงเสริมการเกษตร
10.4 มีชองทางและเครื่องมือในการกระจายองคความรูใหถึงกลุมบุคคลเปาหมายไดอยาง
รวดเร็ว ทั่วถึงและประหยัดงบประมาณ โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ

-4แผนการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยการเรียนรูดวยตนเองผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Learning)
ของกรมสงเสริมการเกษตร ประจําป 2561

ที่

กิจกรรม

1

ศึกษาวิเคราะหระบบการเรียนการสอนออนไลน (e-Learning)

2
3
4
6
7
8
9
10
11
12

ประชุมวางแผนปฏิบัติการ
ปรับปรุงทีมงาน/คณะทํางานบริหารจัดการ
ขออนุมัติโครงการจากกรมสงเสริมการเกษตร
ประชาสัมพันธโครงการผานทางเว็บไซตอินทราเน็ต
หนังสือแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทีมงานนําเนื้อหาหลักสูตรเขาระบบ Moodle
ผูสนใจสมัครและลงทะเบียนเลือกหลักสูตร/ชุดวิชา
ตรวจสอบรายชื่อผูเขารับการอบรมออนไลน
นํารายชื่อผูเขารับการอบรมออนไลนเขาระบบ Moodle
ประกาศรายชือ่ ผูเขารับการอบรม
อบรมออนไลน

13

ติดตามประเมินผลการเรียนออนไลน ครงที่ 1

14
15

ประกาศผลผูผานการอบรมออนไลน
1) พิมพใบวุฒิบัตร
2) พิมพใบประกาศนียบัตร
ติดตามประเมินผลการเรียนออนไลน ครงที่ 2
สรุปผลการดําเนินโครงการ
บันทึกประวัติลง กพ.7

5

16
17
18

ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2561
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

หมายเหตุ
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค

