
 
1. ช่ือกิจกรรม  

จัดการเรียนการสอนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Learning) ของกรมสงเสริมการเกษตร ประจําป 2562  
 
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  

จัดการเรียนการสอนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Learning) ของกรมสงเสริมการเกษตร 
ประจําป 2562 ไดเปดอบรมออนไลนใหกับบุคลการของกรมสงเสริมการเกษตรตั้งแตป 2556 จนถึงปจจุบัน 
ประกอบดวย 1) หลักสูตรการเสริมสรางสมรรถนะนักสงเสริมการเกษตร ระดับปฏิบัติการ 2) หลักสูตรการ
เสริมสรางสมรรถนะนักสงเสริมการเกษตร ระดับชํานาญการ 3) หลักสูตรการเสริมสรางสมรรถนะนักสงเสริม
การเกษตร ระดับชํานาญการพิเศษ  และ 4) หลักสูตรท่ัวไป  

ในป 2560 และป 2561 กลุมพัฒนาเทคโนโลยีการฝกอบรม สํานักพัฒนาการถายทอด
เทคโนโลยี ดําเนินการจัดทํา หลักสูตรเสริม เพ่ิมเติมข้ึน โดยหลักสูตรดังกลาวมาจากการขยายผลการผลิตลทเรียน
อิเล็กทรอนิกส (e-Learning) ไปสูหนวยงานระดับกอง/สํานัก และสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร เพ่ือใหเกิดการ
ดําเนินงานพัฒนาบุคลากร  ผานระบบทางไกลในระดับเขต ระดับจังหวัด และระดับอําเภอมีความสามารถในการ
ผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนมีทักษะในการนําองคความรูไปใชปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรผานสื่อ
ทางไกลไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองดําเนินงานโครงการเรียนรูผานระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมสงเสริมการเกษตร ป 2562 กิจกรรมพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยการเรียนรูดวยตนเองผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส (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 

5.5 หลักสูตรท่ี 5 หลักสูตรเสริม จํานวน 23 วิชา รวม 69 ชั่วโมง ไดแก 1) การใหน้ําในสวน
สมโออยางมีประสิทธิภาพ 2) การะบวนการโรงเรียนเกษตรกร 3) การบริหารจัดการผลไมภาคตะวันออก 4) การสงเสริม
การจัดทําแผนการผลิตรายบุคคลของเกษตรกร 5) จุลินทรียในการควบคุมศัตรูพืช 6) การพัฒนาองคความรูท่ี
เหมาะสม  ในงานสงเสริมการเกษตร 7) การพัฒนาเกษตรกรและองคกรเกษตรกร 8) การสรางอาชีพเสริมใหแก
เกษตรกรในสวนยางพารา 9) การสรางเสริมประสิทธิภาพในงานสงเสริมการเกษตรระดับอําเภอ 10) การจัดการ
ดินและปุยอยางมีประสิทธิภาพ และ 11) การรับ–จายเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส (KTB Corporate Online) 
12) การจัดการและการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลในพ้ืนท่ีภาคกลาง 13) เทคนิคการปฏิบัติงานกับกลุม       
ยุวเกษตรกรของเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร 14) ผึ้งชันโรงเพ่ิมมูลคาเศรษฐกิจทางการเกษตร 15) การจัดทํา
แผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 16) การผลิตทุเรียนคุณภาพ 17) การเพ่ิมคุณภาพผลผลิตลําไย โดยวิธีการตัดชอผล 
18) กระบวนการวิเคราะหแบบมีสวนรวม(AIC) ในงานสงเสริมการเกษตร 19) การสงเสริมการเลี้ยงผึ้งเพ่ือเสริม
รายได 20) กระบวนการพัฒนา Young Smart Farmer สูเกษตรกรมืออาชีพ 21) การพัฒนาบุคลากรในงาน 
สงเสริมการเกษตร 22) การสงเสริมความม่ันคงดานอาหารในครัวเรือนและชุมชน และ 23) การอารักขาพืชและ
จัดการดินปุยในภาวะโลกรอน 
 
6. ระยะเวลาดําเนินงาน      

เดือนตุลาคม 2561 ถึง  เดือนกันยายน 2562 
 
7. ผูรับผิดชอบ 
                กลุมพัฒนาเทคโนโลยีการฝอบรม สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี 
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8. วีธีการและกิจกรรมท่ีดําเนินการ 

  8.1 กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาบุคลากรผานระบบออนไลน  
  ข้ันท่ี 1 เตรียมการกอนฝกอบรม 

 1) ศึกษาวิเคราะหระบบการเรียนการสอน  
2) ประชุมวางแผนการปฎิบัติงาน 

 3) ปรับปรุงทีมงาน/คณะทํางานบริหารจัดการ  
 4) ขออนุมัติโครงการจากกรมสงเสริมการเกษตร 
 5) ประชาสัมพันธการเรียน 
 6) หนังสือแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 7) ทีมงานนําเนื้อหาหลักสูตรเขาระบบโปรแกรม Moodle  
 8) เปดรับสมัครและลงทะเบียนเรียน 
 9) ดําเนินการจัดการเรียนรูผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
 10) พิมพใบประกาศนียบัตร และใบวฒุิบัตร  
 11) ติดตามประเมินผลการเรียนรูผานระบบอิเล็กทรอนิกส  

12) สรุปผลการดําเนินงาน 

13) บันทึกลงประวัติ ก.พ. 7  
 

   ข้ันท่ี 2 ดําเนินการจัดฝกอบรมผานระบบออนไลน โดยสมัครและลงทะเบียนเรียนป 2562 
ระหวางวันท่ี 2 มกราคม – 31 กรกฎาคม 2562 และดําเนินการเรียนรูผานระบบออนไลน ระหวางวันท่ี 2            
มกราคม – 30 กันยายน 2562 พรอมท้ังมอบใบวุฒิบัตรและใบประกาศนียบัตรผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส  

  

  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 
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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 2562 

 

 

ท่ี กิจกรรม 

 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2562 

 

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. ต.ค  

1 ศึกษาวิเคราะหระบบการเรียนการสอน                

2 ประชุมวางแผนปฏิบัติการ               

3 ปรับปรุงทีมงาน/คณะทํางานบริหารจัดการ               
4 ขออนุมัติโครงการจากกรมสงเสริมการเกษตร                

5 ประชาสัมพันธการเรียน                
6  หนังสือแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ               

7 ทีมงานนําเนื้อหาหลักสูตรเขาระบบ Moodle               
8 สมัครและลงทะเบียนเรียน               
9 ดําเนินการเรียนรูผานระบบอิเล็กทรอนกิส                

10 1) พิมพใบวุฒิบัตร 
  2) พิมพใบประกาศนียบัตร  

             สามารถพิมพออนไลน
ไดตลอดเวลา 

11 ติดตามประเมินผลการเรียนรูผานระบบอิเล็กทรอนิกส               
12 สรุปผลการดําเนินโครงการ               
13 บันทึกประวัติลง กพ.7               


