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1. ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Learning) ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจาปี 2558
2. หลักการและเหตุผล
กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจในการส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้กับเกษตรกร
ได้บรรลุผลตามความต้องการ มีการพัฒนาบุคลากรให้สามารถดาเนินกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรด้วย
รูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทาบทบาทหน้าที่ของนักส่งเสริมการเกษตรที่เป็น
ผู้จัดการเกษตรในพื้นที่และเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง สิ่งดังกล่าวองค์กรควรจะต้องมีการบริหารจัดการและพัฒนา
บุคลากรให้มีความพร้อม ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการทาหน้าที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้
เกิดการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Learning จึงเป็นช่องทางในการพัฒนา
นักส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมกับโลกยุคใหม่ โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากบทเรียนออนไลน์
ตามหลักสูตรที่กาหนดขึ้นมาใช้สาหรับจัดการเรียนการสอนให้กับ นักวิชาการเกษตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
เจ้าพนักงานการเกษตร และเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร ที่มีเนื้อหาสาระสอดคล้องกับความต้องการและการนาไปใช้
พัฒนางานส่งเสริมการเกษตรใน 3 หลักสู ตร 16 ชุดวิชา ประกอบด้ว ย หลักสูตรการเสริมสร้ างสมรรถนะ
นักส่งเสริมการเกษตรในระดับปฎิบัติการ จานวน 7 ชุดวิชา ได้แก่ 1) การจัดกระบวนการเรียนรู้ 2) การ
พัฒนาองค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย 3) การจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม 4) การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 5) การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเกษตร และ 6) การส่งเสริมเคหกิจเกษตร
และ 7) เทคนิคการทางานส่งเสริมการเกษตร หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตรในระดับ
ชานาญการ จานวน 5 ชุดวิชา ได้แก่ 1) การจัดการฟาร์ม 2) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช 3) การจัดการ
ความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร 4) การสื่อสารเพื่อการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร และ 5) เศรษฐกิจพอเพียง
และหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตรในระดับชานาญการพิเศษ จานวน 4 ชุดวิชา
ได้แก่ 1) การบริหารจัดการเชิงระบบในงานส่งเสริมการเกษตร 2) การบริหารการเปลี่ยนแปลงในงานส่งเสริม
การเกษตร 3) การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาในงานส่งเสริมการเกษตร และ 4) การสื่อสารเพื่อการประสานความ
ร่วมมือในงานส่งเสริมการเกษตร ดังนั้น กลุ่มพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางไกล สานักพัฒนาการถ่ายทอด
เทคโนโลยี จึ งเห็ น ควรดาเนิ น งานโครงการพัฒ นาทรัพยากรบุ คคลโดยการเรีย นรู้ด้ว ยตนเองผ่ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจาปี 2558 “หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะ
นักส่งเสริมการเกษตร” สาหรับเป็นแนวทางในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาบริห ารจัดการเพื่อพัฒ นา
บุคลากรให้เหมาะสมกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและเกิดประสิทธิภาพกับการพัฒนาบุคลากรได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรโดยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของ
กรมส่งเสริมการเกษตร ประจาปี 2558 “หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร”
3.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริม
การเกษตรที่จาเป็นสาหรับการนาไปใช้ปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร จานวน 3 ระดับ ได้แก่ ปฎิบัติการ ชานาญการ
และชานาญการพิเศษ
3.3 เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะและปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรโดยการ
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของกรมส่งเสริมการเกษตร
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ข้าราชการภายในกรมส่งเสริมการเกษตร ไม่น้อยกว่า 2,100 คน ประกอบด้วย
4.1 หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตรในระดับปฎิบัติการ ได้แก่ ข้าราชการ
ทั่วไประดับปฏิบัติการ ระดับชานาญการ และชานาญการพิเศษ จานวน 2 รุ่น ไม่น้อยกว่า 500 คน/รุ่น
4.2 หลั ก สู ต รการเสริ ม สร้ า งสมรรถนะนั ก ส่ ง เสริ ม การเกษตรในระดั บ ช านาญการ ได้ แก่
ข้าราชการทั่วไประดับชานาญการและชานาญการพิเศษ จานวน 2 รุ่น ไม่น้อยกว่า 500 คน/รุ่น
4.3 หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตรในระดับชานาญการพิเศษ ได้แก่
ข้าราชการทั่วไประดับชานาญการพิเศษ จานวน 2 รุ่น ไม่น้อยกว่า 50 คน/รุ่น
5. รายละเอียดหลักสูตร
5.1 หลักสูตรที่ 1 หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตรในระดับปฎิบัติการ
จานวน 7 ชุดวิชา รวม 42 ชั่วโมง ได้แก่ 1) การจัดกระบวนการเรียนรู้ 2) การพัฒนาองค์กรเกษตรกร วิสาหกิจ
ชุมชนและเครือข่าย 3) การจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม 4) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
5) การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเกษตร 6) การส่งเสริมเคหกิจเกษตร และ 7) เทคนิคการทางานส่งเสริม
การเกษตร
5.2 หลักสูตรที่ 2 หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตรในระดับชานาญ
การ จานวน 5 ชุดวิชา รวม 30 ชั่วโมง ได้แก่ 1) การจัดการฟาร์ม 2) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช 3) การ
จัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร 4) การสื่อสารเพื่อการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร และ 5) เศรษฐกิจ
พอเพียง
5.3 หลักสูตรที่ 3 หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตรในระดับชานาญการ
พิเศษ จานวน 4 ชุดวิชา รวม 24 ชั่วโมง ได้แก่ 1) การบริหารจัดการเชิงระบบในงานส่งเสริมการเกษตร 2) การ
บริหารการเปลี่ยนแปลงในงานส่งเสริมการเกษตร 3) การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาในงานส่งเสริมการเกษตร และ
4) การสื่อสารเพื่อการประสานความร่วมมือในงานส่งเสริมการเกษตร
6. ระยะเวลาดาเนินการ
จานวน 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 ถึง เดือนตุลาคม 2558
7. สถานที่ดาเนินการ
7.1 บนเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หลักในการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้ง
มีระบบปฏิบัติการ และซอฟต์แวร์สาหรับใช้บริการอินเตอร์เน็ต เช่น Internet Explorer 6 และมีการเชื่อมต่อ
เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
7.2 ติดตามประเมินผลกลุ่มผู้เรียนโดยผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ และสถานที่ต่าง ๆ ของ
หน่วยงานในกรมส่งเสริมการเกษตร
8. ขั้นตอนและกิจกรรมการดาเนินงาน
8.1 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาบุคลากรผ่านระบบออนไลน์
ขั้นที่ 1 เตรียมการก่อนฝึกอบรม
1) ศึกษาวิเคราะห์ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning)
2) ประชุมวางแผนการปฎิบัติงาน
3) จัดตั้งทีมงาน/คณะทางานบริหารจัดการ
4) ขออนุมัติโครงการจากกรมส่งเสริมการเกษตร
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6) หนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7) ทีมงานนาเนื้อหาหลักสูตรเข้าระบบโปรแกรม Moodle
8) ผู้สนใจสมัครและลงทะเบียนเลือกหลักสูตร/ชุดวิชา
9) ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมออนไลน์
10) นารายชื่อผู้เข้ารับการอบรมออนไลน์เข้าระบบโปรแกรม Moodle
11) แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมออนไลน์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
ขั้นที่ 2 ดาเนินการจัดฝึกอบรม
1) จัดฝึกอบรม รุ่นที่ 1/2558 (เริ่มอบรมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน 2558)
พร้อมทั้งมอบใบวุฒิบัตรและใบประกาศนียบัตรผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ
2) จัดฝึกอบรม รุ่นที่ 2/2558 (เริ่มอบรมตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนสิงหาคม 2558)
พร้อมทั้งมอบใบวุฒิบัตรและใบประกาศนียบัตรผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ
ขั้นที่ 3 ติดตามประเมินผลและสรุปผล
1) ดาเนิ นการติดตาม ประเมินผลการเรียนรู้ด้ วยตนเองของผู้เรียน ได้แก่ ผ่านระบบ
ออนไลน์ และในพื้นที่/สถานที่ต่างๆ ของหน่วยงานในกรมส่งเสริมการเกษตร
2) เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนจบแต่ละชุดวิชา/หลักสูตร
(1) ศึกษาบทเรียนตามลาดับจนครบทุกหัวข้อ
(2) ทาแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ได้จานวน 1 ครั้ง
(3) ทาแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) ได้จานวน 5 ครั้ง โดยใช้คะแนน
ครั้งสูงสุด ซึ่งผู้เรียนจะต้องได้คะแนน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจานวนข้อสอบ
8.2 กิจกรรมที่ 2 มอบใบวุฒิบัตรและใบประกาศนียบัตร สาหรับผู้เรียนที่สอบผ่านในรายชุด
วิชาจะได้รับมอบในประกาศนียบัตร ส่วนผู้ที่สอบผ่านหลักสูตรจะได้รับมอบใบวุฒิบัตร โดยผ่านทางระบบออนไลน์
หรืออื่นๆ
8.3 สรุปผลและรายงานผลการดาเนินงานต่อผู้บริหาร หลังจากเสร็จสิ้นการพัฒนาบุคลากร
จะมีการจัดทาเอกสารรายงานผลการดาเนินงานให้กับผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
9. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
10.1 ที่ปรึกษาโครงการ
1) อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
2) รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม
3) รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร
4) รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ
5) ผู้อานวยการสานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
6) ผู้อานวยการศูนย์สารสนเทศ
7) อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8) ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพการจัดการทรัพยากรเพื่อท้องถิ่น
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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1) สานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
2) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3) สานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-9
4) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5) คณะกรรมการบริหารจัดการ และกากับการผลิตบทเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนรู้
ด้วยตนเองของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
10.3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
1) นางศิริวรรณ หวังดี ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางไกล
2) นางศิริเพ็ญ ลาภวงศ์เมธี นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
กลุ่มพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางไกล
สานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
11. ประเด็นท้าทาย
บุคลากรของกรมส่งเสริ มการเกษตรได้รับการถ่ายทอดความรู้ “หลั กสูตรการเสริมสร้าง
สมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร” ระดับปฎิบัติการ ระดับชานาญการ และระดับชานาญการพิเศษ จานวน 2 รุ่น/
หลักสูตร รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 2,100 คน โดยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของ
กรมส่งเสริมการเกษตร โดยไม่ใช้งบประมาณ
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 ได้ เ สริ ม สร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจให้ กั บ บุค ลากรในหลั ก สู ต รตามสมรรถนะหลั กของ
นั ก ส่ ง เสริ ม การเกษตร จ านวน 4 ต าแหน่ ง หลั ก ได้ แ ก่ นั ก วิ ช าการเกษตร นั ก วิ ช าการส่ ง เสริ ม การเกษตร
เจ้าพนักงานการเกษตร และเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร ตลอดจนบุคลากรในสายงานอื่นๆ
12.2 ได้ระบบงานในการจัดการเรียนรู้ให้กับบุคลากรโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
ของกรมส่งเสริมการเกษตร
12.3 ได้ต้นแบบ/กรณีตัวอย่างเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Learning) ของกรมส่งเสริมการเกษตร ด้วยโปรแกรม Moodle
12.4 มีช่องทางและเครื่องมือในการกระจายองค์ความรู้ให้ถึงกลุ่มบุคคลเป้าหมายได้อย่าง
รวดเร็ว ทั่วถึงและประหยัดงบประมาณ โดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
13. ผลผลิต (Output)
13.1 บุคลากรในกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับการถ่ายทอดความรู้ “หลักสูตรการเสริมสร้าง
สมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร” จานวน 2 รุ่น/หลักสูตร รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 2,100 คน
13.2 บุคลากรในกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับ การพัฒนาโดยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของกรมส่งเสริมการเกษตร ไม่น้อยกว่า 2,100 คน
13.3 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะและปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรโดยการเรียนรู้
ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของกรมส่งเสริมการเกษตร

-514. ผลลัพธ์ (Outcome)
14.1 บุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตรที่เข้ารับการถ่ายทอดความรู้โดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) “หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร” มีความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหา และสามารถนาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
14.2 Model ในการพัฒนาบุคลากรโดยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
ของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ผ่านการนาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
14.3 ได้ทราบปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ตลอดจนปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงาน
พัฒนาบุคลากร โดยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของกรมส่งเสริมการเกษตร สาหรับ
นาไปปรับปรุงและพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป
ลงชื่อ

ผู้เขียนโครงการ

(นางศิริเพ็ญ ลาภวงศ์เมธี)
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางศิริวรรณ หวังดี)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการฝึกอบรม
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(…………………………………………)
ตาแหน่ง ……………………………….…………………………….

ความคิดเห็นอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้อนุมัติโครงการ
(......................................................)
ตาแหน่ง ............................................................

-6ตารางการจัดฝึกอบรมโดยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจาปี 2558
*********
การลงทะเบียนเรียนออนไลน์ (e-Learning)
กาหนดการ
เปิดรับสมัครและลงทะเบียนเรียน
อบรมผ่านระบบออนไลน์
ประกาศผลการอบรม
พิมพ์ใบประกาศนียบัตร/วุฒิบตั ร

รุ่นที่ 1/2558
12 - 25 ม.ค. 58
1 ก.พ. – 30 เม.ย. 58
15 – 31 พ.ค. 58
20 - 31 พ.ค. 58

รุ่นที่ 2/2558
12 - 25 พ.ค. 58
1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 58
15 - 30 ก.ย. 58
20 - 30 ก.ย. 58

หลักสูตรที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร ระดับปฎิบัติการ
ชุดวิชา
เงื่อนไขการเรียน
1.1 การจัดกระบวนการเรียนรู้
1.2 การพัฒนาองค์กรเกษตรกร วิสาหกิจ
ชุมชนและเครือข่าย
1.3 การจัดทาแผนพัฒนาการเกษตร
แบบมีส่วนร่วม
1.4 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
1.5 การวิเคราะห์สถานการณ์ด้าน
การเกษตร
1.6 การส่งเสริมเคหกิจเกษตร
1.7 เทคนิคการทางานส่งเสริมการเกษตร

การลงทะเบียนเรียน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
1. กลุม่ วิชาพื้นฐาน จานวน 3 ชุดวิชา
1) การจัดกระบวนการเรียนรู้
2) การวิเคราะห์สถานการณ์ดา้ นการเกษตร
3) การจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม
2. กลุม่ วิชาเลือก เลือกเรียนอย่างน้อย จานวน 2 ชุดวิชา
1) การพัฒนาองค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและ
เครือข่าย
2) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
3) การส่งเสริมเคหกิจเกษตร
4) เทคนิคการทางานส่งเสริมการเกษตร

ระยะเวลาเรียน
2-6 ปี

หลักสูตรที่ 2 การเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร ระดับชานาญการ
หลักสูตรรายวิชา
2.1 การจัดการฟาร์ม
2.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช
2.3 การจัดการความรู้ในงานส่งเสริม
การเกษตร
2.4 การสื่อสารเพื่อการพัฒนางานส่งเสริม
การเกษตร
2.5 เศรษฐกิจพอเพียง

เงื่อนไขการเรียน
การลงทะเบียนเรียน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
1. กลุม่ วิชาพื้นฐาน จานวน 2 ชุดวิชา
1) การสื่อสารเพื่อการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
2) การจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร
2. กลุม่ วิชาเลือก เลือกเรียนอย่างน้อย จานวน 1 ชุดวิชา
1) เศรษฐกิจพอเพียง
2) การจัดการฟาร์ม
3) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช

ระยะเวลาเรียน
4 ปี

หลักสูตรที่ 3 การเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร ระดับชานาญการพิเศษ
หลักสูตรรายวิชา
3.1 การบริหารจัดการเชิงระบบในงาน
ส่งเสริมการเกษตร
3.2 การบริหารการเปลีย่ นแปลงในงาน
ส่งเสริมการเกษตร
3.3 การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาในงาน
ส่งเสริมการเกษตร
3.4 การสื่อสารเพื่อการประสานความ
ร่วมมือในงานส่งเสริมการเกษตร

เงื่อนไขการเรียน
-

ระยะเวลาเรียน
4 ปี

กสูตรรายวิชา เงื่ไขการเรียน ระยะเวลาเรียน
หมายเหตุ :
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1. กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ข้าราชการภายในกรมส่งเสริมการเกษตร 4 ตาแหน่งหลัก ได้แก่ นักวิชาการเกษตร นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตร เจ้าพนักงานการเกษตร และเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร
2. การจัดหลักสูตร
: หลักสูตรระดับปฏิบตั ิการ สามารถเรียนได้ทั้งระดับปฏิบัติการ ชานาญการ และชานาญการพิเศษ
: หลักสูตรระดับชานาญการ สามารถเรียนได้ทั้งระดับชานาญการ และระดับชานาญการพิเศษ
: หลักสูตรระดับชานาญการพิเศษ สามารถเรียนได้เฉพาะระดับชานาญการพิเศษ
3. การลงทะเบียนเรียน ผู้เรียนควรลงเรียนกลุ่มวิชาพื้นฐานก่อน แล้วจึงเลือกเรียนกลุ่มวิชาเลือก สามารถลงเรียนได้ไม่เกิน 3 ครั้ง
ต่อชุดวิชา
4. หลักฐานการเรียน ในแต่ละรายชุดวิชาจะมีใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ มอบให้กับผู้เรียนที่สอบผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด
และถ้าผู้เรียนที่เรียนครบทุกชุดวิชาตามเงื่อนไขการเรียนจะมีใบวุฒิบัตรอิเล็กทรอนิกส์มอบให้กับผูเ้ รียน
5. บันทึกในประวัติบุคคล ก.พ.7 หากผู้เรียนๆ ครบทุกชุดวิชาตามเงื่อนไขการเรียนที่กาหนด

***********************

-8แผนการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจาปี 2558
ระยะเวลาดาเนินการ
อบรมรุ่นที่ 1

อบรมรุ่นที่ 2

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ที่

กิจกรรม

1

ศึกษาวิเคราะห์ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning)

สพท.

2
3
4

13

ประชุมวางแผนปฏิบัติการ
จัดตั้งทีมงาน/คณะทางานบริหารจัดการ
ขออนุมัติโครงการจากกรมส่งเสริมการเกษตร
ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์อินทราเน็ต
หนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นาเนื้อหาหลักสูตรเข้าระบบ Moodle
ผู้สนใจสมัครและลงทะเบียนเลือกหลักสูตร/ชุดวิชา
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมออนไลน์
นารายชื่อผู้เข้ารับการอบรมออนไลน์เข้าระบบ Moodle
แจ้งรายชื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
อบรมออนไลน์ จานวน 2 รุ่น/หลักสูตร
รุ่น 1 ก.พ.- เม.ย 58
รุ่น 2 มิ.ย. – ส.ค. 58
สรุปผลการเรียน

ศสท./สพท.
สพท.
สพท.
สพท./ศสท.
สพท.
ศสท./สพท.
ทุกหน่วยงาน
กกจ./ศสท.
ศสท.
สพท./ศสท.
กอง/สานัก/เขต/
จังหวัดและศูนย์
ปฎิบัติการ
ศสท./สพท.

14

ติดตามประเมินผลการเรียนออนไลน์

15
16

ประกาศผลผู้ผ่านการอบรมออนไลน์
1) มอบใบวุฒิบัตรร่วมกับ มสธ.
2) มอบใบประกาศนียบัตร (กสก.)
บันทึกประวัติลง กพ.7
สรุปผลการดาเนินโครงการ

สพท./ศสท./เขต/
จังหวัด
สพท./ศสท.
สพท./เขต

5

6
7
8
9
10
11
12

17
18

ต.ค.
57

พ.ย.
57

ธ.ค.
57

ม.ค.
58

ก.พ.
58

มี.ค.
58

เม.ย
58

พ.ค.
58

มิ.ย.
58

ก.ค.
58

ส.ค.
58

ก.ย.
58

ต.ค
58

สพท./กกจ.
สพท.

