
 
1. ช่ือกิจกรรม  

พัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยการเรียนรูดวยตนเองผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Learning) ของกรมสงเสริม
การเกษตร ประจําป 2560 

 
2. หลักการและเหตุผล 

กรมสงเสริมการเกษตร มุงเนนการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองคกรและบุคลากรใหมี
สมรรถนะสูงข้ึนและมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน โดยสนับสนุนการเรียนรูในรูปแบบท่ีหลากหลายเปนองคกร
แหงการเรียนรู ตลอดจนนโยบาย e-Learning ของรัฐบาล พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน และ
ยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการ สงเสริมสนับสนุนใหขาราชการไดมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอยางท่ัวถึง 
ตลอดเวลา และทันสถานการณ การเรียนรูดวยตนเองผานระบบอิเล็กทรอนิกส หรือ e-Learning จึงเปนชองทาง
ในการพัฒนานักสงเสริมการเกษตรท่ีเหมาะสมกับโลกยุคใหม โดยผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองจากบทเรียน
ออนไลน  ตามหลักสูตรท่ีกําหนดข้ึนมาใชสําหรับจัดการเรียนการสอนใหกับบุคลากรของกรมสงเสริมการเกษตร 
ไดแกนักวิชาการเกษตร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร เจาพนักงานการเกษตร และเจาพนักงานเคหกิจเกษตร 
ตลอดจนเจาหนาที่ทุกสายงาน ไดเรียนรูดวยตนเองโดยมีเนื้อหาสาระสอดคลองกับความตองการและการนําไป
ประยุกตใชในการปฎับัติงานใหมีประสิทธิภาพตอไป  

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยการเรียนรูดวยตนเองผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Learning) 
ของกรมสงเสริมการเกษตร ไดเปดอบรมออนไลนใหกับบุคลการของกรมสงเสริมการเกษตรตั้งแตป 2556   
จนถึงปจจุบัน ประกอบดวย 1) หลักสูตรการเสริมสรางสมรรถนะนักสงเสริมการเกษตร ระดับปฎิบัติการ         
2) หลักสูตรการเสริมสรางสมรรถนะนักสงเสริมการเกษตร ระดับชํานาญการ 3) หลักสูตรการเสริมสราง
สมรรถนะนักสงเสริมการเกษตร ระดับชํานาญการพิเศษ  และ 4) หลักสูตรท่ัวไป  

ในป 2560 กลุมพัฒนาเทคโนโลยีการฝกอบรม สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี ดําเนินการ
จัดทําหลักสูตรท่ีมาจากการขยายผลการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส (e-Learning) ไปสูหนวยงานระดับกอง/สํานัก และ
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร เพ่ือใหเกิดการดําเนินงานพัฒนาบุคลากร  ผานระบบทางไกลในระดับเขต   
ระดับจังหวัด และระดับอําเภอมีความสามารถในการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนมีทักษะในการนําองค
ความรูไปใชปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรผานสื่อทางไกลไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงมีความจําเปนตอง
ดําเนินงานโครงการเรียนรูผานระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมสงเสริมการเกษตร ป 2560 กิจกรรมพัฒนาทรัพยากร
บุคคลโดยการเรียนรูดวยตนเองผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Learning) ของกรมสงเสริมการเกษตร  

 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรมีความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองผานระบบอิเล็กทรอนิกส      
(e-Learning) ของกรมสงเสริมการเกษตรได 

3.2 เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจหลักสูตรการเสริมสรางสมรรถนะนักสงเสริม
การเกษตร หลักสูตรท่ัวไป และหลักสูตรเสริม และสามารถนําความรูท่ีจําเปนไปใชปฏิบัติงานได  

 
4. บุคคลเปาหมาย   

บุคลากรกรมสงเสริมการเกษตร ไมนอยกวา 1,000 คน/ป  
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5. รายละเอียดหลักสูตร 
  5.1 หลักสูตรท่ี 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 หลักสูตรท่ี 2 หลักสูตรการเสริมสรางสมรรถนะนักสงเสริมการเกษตร ระดับชํานาญการ 
จํานวน 5 ชุดวิชา รวม 30 ชั่วโมง ไดแก 1) การจัดการฟารม 2) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช 3) การจัดการ
ความรูในงานสงเสริมการเกษตร 4) การสื่อสารเพ่ือการพัฒนางานสงเสริมการเกษตร และ 5) เศรษฐกิจพอเพียง 

5.3 หลักสูตรท่ี 3 หลักสูตรการเสริมสรางสมรรถนะนักสงเสริมการเกษตร ระดับชํานาญการ
พิเศษ จํานวน 4 ชุดวิชา รวม 24 ชั่วโมง ไดแก 1) การบริหารจัดการเชิงระบบในงานสงเสริมการเกษตร 2) การ
บริหารการเปลี่ยนแปลงในงานสงเสริมการเกษตร 3) การพัฒนาผูใตบังคับบัญชาในงานสงเสริมการเกษตร และ 
4) การสื่อสารเพ่ือการประสานความรวมมือในงานสงเสริมการเกษตร 

5.4 หลักสูตรท่ี 4 หลักสูตรท่ัวไป 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 
 
6. ระยะเวลาดําเนินงาน      

เดือนตุลาคม 2559 ถึง  เดือนกันยายน 2560 
 
7. ผูรับผิดชอบ 
                กลุมพัฒนาเทคโนโลยีการฝอบรม สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี 

 
8. วีธีการและกิจกรรมท่ีดําเนินการ 

  8.1 กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาบุคลากรผานระบบออนไลน  
  ข้ันท่ี 1 เตรียมการกอนฝกอบรม 

 1) ศึกษาวิเคราะหระบบการเรียนการสอนออนไลน (e-Learning)  
 2) ประชุมวางแผนการปฎิบัติงาน 
 3) ปรับปรุงทีมงาน/คณะทํางานบริหารจัดการ  
 4) ขออนุมัติโครงการจากกรมสงเสริมการเกษตร 
 5) ประชาสัมพันธโครงการผานทางเว็บไซตอินทราเน็ต และสื่อตาง ๆ 
 6) หนังสือแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 7) ทีมงานนําเนื้อหาหลักสูตรเขาระบบโปรแกรม Moodle  
 8) ผูสนใจสมัครและลงทะเบียนเลือกหลักสูตร/ชุดวิชา 
 9) ตรวจสอบรายชื่อผูเขารับการอบรมออนไลน 
 10) นํารายชื่อผูเขารับการอบรมออนไลนเขาระบบโปรแกรม Moodle  
 11) ประกาศรายชื่อผูเขารับการอบรม 
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   ข้ันท่ี 2 ดําเนินการจัดฝกอบรมผานระบบออนไลน จํานวน 2 รุน  ประกอบดวย  

                                            
กําหนดการ รุนท่ี 1/2560 รุนท่ี 2/2560 

เปดลงทะเบียนเรียน 1 – 15 ธ.ค. 59 1 – 15 พ.ค. 60 
ประกาศรายชื่อผูเรียน 16 – 31 ธ.ค. 59 16 – 31 พ.ค. 60 
ดําเนินการเรียนรูผานระบบออนไลน 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 60 1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 60 
ประกาศผลผูสอบผานหลักสูตร/ชุดวิชา 20 เม.ย. 60 เปนตนไป 20 ก.ย. 60 เปนตนไป 
พิมพใบประกาศนียบัตร/วุฒิบตัร หลังผูเรียนสอบผานหลักสูตร/ชุดวิชา หลังผูเรียนสอบผานหลักสูตร/ชุดวิชา 

  

  ข้ันท่ี 3 ติดตามประเมินผลและสรุปผล 
 1) ดําเนินการติดตาม ประเมินผลการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน ไดแก ผานระบบ

ออนไลน และในพ้ืนท่ี/สถานท่ีตางๆ ของหนวยงานในกรมสงเสริมการเกษตร   
 2) เกณฑการวัดผลและประเมินผลการเรียนจบแตละชุดวิชา/หลักสูตร 

  (1) ศึกษาบทเรียนตามลําดับจนครบทุกหัวขอ   
  (2) ทําแบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test) ไดจํานวน 1 ครั้ง 

    (3) ทําแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) ไดจํานวน 5 ครั้ง โดยใชคะแนน    
ครั้งสูงสุด ซ่ึงผูเรียนจะตองไดคะแนน ไมนอยกวารอยละ 60 ของจํานวนขอสอบ  
 

  8.2 กิจกรรมท่ี 2 มอบใบวุฒิบัตรและใบประกาศนียบัตร สําหรับผูเรียนท่ีสอบผานในรายชุดวิชา
จะไดรับมอบในประกาศนียบัตร สวนผูท่ีสอบผานรายชุดวิชาจนครบในแตละหลักสูตรจะไดรับมอบใบวุฒิบัตร    
โดยผานทางระบบออนไลน หากผูเรียนจบตามหลักสูตร (ครบทุกชุดวิชา) จะไดบันทึกในประวัติบุคคล ก.พ. 7 

 

  8.3 กิจกรรมท่ี 3 สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหาร หลังจากเสร็จสิ้น       
การพัฒนาบุคลากร จะมีการจัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงานใหกับผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 

9. งบประมาณ    
ไมใชงบประมาณ 
 

10. ผลท่ีตองการ 
  10.1 ไดเสริมสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรในหลักสูตรตามสมรรถนะหลักของ       
นักสงเสริมการเกษตร จํานวน 4 ตําแหนงหลัก ไดแก นักวิชาการเกษตร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร          
เจาพนักงานการเกษตร และเจาพนักงานเคหกิจเกษตร ตลอดจนบุคลากรในสายงานอ่ืนๆ 
  10.2 ไดเสริมสรางความรู ความเขาใจในหลักสูตรท่ัวไป และหลักสูตรเสริม ใหกับบุคลากรของ
กรมสงเสริมการเกษตรในทุกสายงาน  

10.3  ไดระบบงานในการจัดการเรียนรู ให กับบุคลากรโดยผานระบบอิเล็กทรอนิกส  
(e-Learning) ของกรมสงเสริมการเกษตร 
  10.4 มีชองทางและเครื่องมือในการกระจายองคความรูใหถึงกลุมบุคคลเปาหมายไดอยาง
รวดเร็ว ท่ัวถึงและประหยัดงบประมาณ โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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แผนการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยการเรียนรูดวยตนเองผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Learning) 
ของกรมสงเสริมการเกษตร ประจําป 2560 

 

 

ท่ี กิจกรรม 

 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2560 

 

หมายเหตุ 

ต.ค. 
 

พ.ย. 
 

ธ.ค. 
 

ม.ค. 
 

ก.พ. 
 

มี.ค. 
 

เม.ย                     พ.ค. 
 

มิ.ย. ก.ค. 
 

ส.ค. ก.ย.  

1 ศึกษาวิเคราะหระบบการเรียนการสอนออนไลน (e-Learning)               

2 ประชุมวางแผนปฏิบัติการ              

3 ปรับปรุงทีมงาน/คณะทํางานบริหารจัดการ              
4 ขออนุมัติโครงการจากกรมสงเสริมการเกษตร               

5 ประชาสัมพันธโครงการผานทางเว็บไซตอินทราเน็ต               
6  หนังสือแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ              

7 ทีมงานนําเนื้อหาหลักสูตรเขาระบบ Moodle              
8 ผูสนใจสมัครและลงทะเบียนเลือกหลักสูตร/ชุดวิชา               
9 ตรวจสอบรายชื่อผูเขารับการอบรมออนไลน              

10 นํารายชื่อผูเขารับการอบรมออนไลนเขาระบบ Moodle              
11 ประกาศรายชือ่ผูเขารับการอบรม              
12 อบรมออนไลน               

13 ติดตามประเมินผลการเรียนออนไลน ครงที่ 1                

14 ประกาศผลผูผานการอบรมออนไลน               

15 1) พิมพใบวุฒิบัตร 
  2) พิมพใบประกาศนียบัตร  

             

16 ติดตามประเมินผลการเรียนออนไลน ครงที่ 2              
17 สรุปผลการดําเนินโครงการ              
18 บันทึกประวัติลง กพ.7              


