1. ชื่อกิจกรรม
การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2564
2. หลักการและเหตุผล
กรมส่ ง เสริ ม การเกษตรจึ ง ได้ ด ำเนิ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรสู่ ค วามเป็ น Smart Officer โดยมี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ.2560-2564)
และได้เตรียมพร้อมเพื่อรับมือสถานการณ์ด้านอัตรากำลังของกรมส่งเสริมการเกษตร เนื่องจากปี 2561 - 2565
จะมีผู้เกษียณอายุราชการ รวม 2,507 คน ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้เตรียมการรองรับสถานการณ์
ดังกล่าว โดยได้กำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรของกรมฯ จะต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน และสามารถปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ โดยผ่านวิธีการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลาย มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการ
ปฏิบัติงานที่สามารถปรับตัว จากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจอย่างฉับพลัน (Digital
Disruption) มี ระบบการเรีย นรู้ การเสริมทักษะใหม่ และเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เข้าถึงได้
สำหรับทุกคนที่ถูกนำไปใช้อย่างทั่วไปและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
โครงการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นวิธีการหนึ่งสำหรับพัฒนา
บุ คลากรที่กรมส่ งเสริมการเกษตรให้ ความสำคัญ มาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2564 ได้มี การจัดการเรียนรู้ให้ แก่
เจ้ าหน้ าที่ ผ่ านระบบอิเล็ กทรอนิ กส์ (e-Learning) เป็นส่ วนช่วยพัฒ นาเจ้าหน้าที่ของกรมส่ งเสริมการเกษตร
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้วยตนเอง จำนวน 5 หลักสูตร รวม 49 วิชา
สำนั ก พั ฒ นาการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ด ำเนิ น การจั ด ทำ หลั ก สู ต รเสริ ม เพิ่ ม เติ ม ขึ้ น ทุ ก ปี
โดยหลักสูตรดังกล่าวมาจากการขยายผลการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ไปสู่หน่วยงานระดับ
กอง/สำนัก และสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เพื่อให้เกิดการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรผ่านระบบทางไกล
ในระดับเขต ระดับจังหวัด มีความสามารถในการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีทักษะในการนำองค์
ความรู้ไปใช้ปฏิบั ติงานส่งเสริมการเกษตรผ่านสื่อทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้อง
ดำเนิ น งานโครงการเรีย นรู้ ผ่ านระบบอิเล็ กทรอนิก ส์ ของกรมส่ งเสริม การเกษตร ปี 2564 กิ จกรรมพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคลโดยการเรียนรู้ ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Learning) ของกรมส่งเสริมการเกษตร
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรมี ค วามสามารถในการเรี ย นรู้ด้ ว ยตนเองผ่ านระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Learning) ของกรมส่งเสริมการเกษตรได้
3.2 เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ความรู้ ความเข้ าใจหลั กสู ตรการเสริมสร้ างสมรรถนะนั กส่ งเสริ ม
การเกษตร หลักสูตรทั่วไป และหลักสูตรเสริม และสามารถนำความรู้ที่จำเป็นไปใช้ปฏิบัติงานได้
4. บุคคลเป้าหมาย
บุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร ไม่น้อยกว่า 1,000 คน/ปี
5. รายละเอียดหลักสูตร
5.1 หลักสูตรที่ 1 หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร ระดับปฎิบัติการ
จำนวน 7 ชุดวิชา รวม 42 ชั่วโมง ได้แก่ 1) การจัดกระบวนการเรียนรู้ 2) การพัฒนาองค์กรเกษตรกร วิสาหกิจ
ชุมชนและเครือข่าย 3) การจัดทำแผนพัฒ นาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม 4) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
5) การวิเคราะห์ สถานการณ์ด้านการเกษตร 6) การส่งเสริมเคหกิจเกษตร และ 7) เทคนิคการทำงานส่งเสริม
การเกษตร

-25.2 หลักสูตรที่ 2 หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร ระดับชำนาญการ
จำนวน 5 ชุดวิชา รวม 30 ชั่วโมง ได้แก่ 1) การจัดการฟาร์ม 2) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช 3) การจัดการ
ความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร 4) การสื่อสารเพือ่ การพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร และ 5) เศรษฐกิจพอเพียง
5.3 หลักสูตรที่ 3 หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร ระดับชำนาญการพิเศษ
จำนวน 4 ชุดวิชา รวม 24 ชั่วโมง ได้แก่ 1) การบริหารจัดการเชิงระบบในงานส่งเสริมการเกษตร 2) การบริหาร
การเปลี่ยนแปลงในงานส่งเสริมการเกษตร 3) การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาในงานส่งเสริมการเกษตร และ 4) การสื่อสาร
เพื่อการประสานความร่วมมือในงานส่งเสริมการเกษตร
5.4 หลักสูตรที่ 4 หลักสูตรทั่วไป จำนวน 7 วิชา รวม 42 ชั่วโมง ได้แก่ 1) การเขียนและ
เผยแพร่ในงานส่งเสริมการเกษตร 2) การวิจัยในงานส่งเสริมการเกษตร 3) การจัดการองค์กรเกษตรกรในงาน
ส่งเสริมการเกษตร 4) การจัดการศัตรูพืชในงานส่งเสริมการเกษตร 5) การบริจัดการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ในงานส่งเสริมการเกษตร 6) หัวหน้ างานกับการสอนงานในงานส่งเสริมการเกษตร และ 7) กระบวนการพัฒนา
มิสเตอร์พืชในงานส่งเสริมการเกษตร
5.5 หลักสูตรที่ 5 หลักสูตรเสริม จำนวน 26 วิชา รวม 78 ชั่วโมง ได้แก่ 1) การให้น้ำในสวน
ส้มโออย่างมีประสิทธิภาพ 2) การะบวนการโรงเรียนเกษตรกร 3) การบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก 4) การส่งเสริม
การจัดทำแผนการผลิตรายบุคคลของเกษตรกร 5) จุลินทรีย์ในการควบคุมศัตรูพืช 6) การพัฒนาองค์ความรู้ ที่
เหมาะสม ในงานส่งเสริมการเกษตร 7) การพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 8) การสร้างอาชีพเสริมให้แก่
เกษตรกรในสวนยางพารา 9) การสร้างเสริมประสิทธิภาพในงานส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ 10) การจัดการ
ดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ และ 11) การรับ–จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
12) การจัดการและการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในพื้นที่ภาคกลาง 13) เทคนิคการปฏิบัติงานกับกลุ่ ม
ยุวเกษตรกรของเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเกษตร 14) ผึ้งชันโรงเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจทางการเกษตร 15) การจัดทำ
แผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 16) การผลิตทุเรียนคุณภาพ 17) การเพิ่มคุณภาพผลผลิตลำไย โดยวิธีการตัดช่อผล
18) กระบวนการวิเคราะห์แบบมีส่วนร่วม(AIC) ในงานส่งเสริมการเกษตร 19) การส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งเพื่อเสริม
รายได้ 20) กระบวนการพัฒนา Young Smart Farmer สู่เกษตรกรมืออาชีพ 21) การพัฒนาบุคลากรในงาน
ส่ ง เสริ ม การเกษตร 22) การส่ ง เสริ ม ความมั่ น คงด้ า นอาหารในครัว เรื อ นและชุ ม ชน 23) การอารั กขาพื ช
และจั ดการดินปุ๋ ยในภาวะโลกร้อน 24) การตลาดด้านสิ นค้าเกษตร 25) การพัฒ นาเว็บไซต์ด้ว ย WordPress
และ 26) การขายสินค้าออนไลน์ผ่าน eBay
6. ระยะเวลาดำเนินงาน
เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564
7. ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการฝึอบรม สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
8. วีธีการและกิจกรรมทีด่ ำเนินการ
8.1 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาบุคลากรผ่านระบบออนไลน์
ขั้นที่ 1 เตรียมการก่อนฝึกอบรม
1) ศึกษาวิเคราะห์ระบบการเรียนการสอน
2) ประชุมวางแผนการปฎิบัติงาน
3) ขออนุมัติโครงการจากกรมส่งเสริมการเกษตร
4) ประชาสัมพันธ์การเรียน
5) หนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-36) นำเนื้อหาหลักสูตรเข้าระบบโปรแกรม Moodle
7) เปิดรับสมัครและลงทะเบียนเรียน
8) ดำเนินการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
9) ติดตามประเมินผลการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
10) สรุปผลการดำเนินงาน
11) บันทึกลงประวัติ ก.พ. 7
ขั้นที่ 2 ดำเนินการจัดฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ โดยสมัครและลงทะเบียนเรียนปี 2563
ระหว่างวันที่ 4 มกราคม – 31 สิงหาคม 2564 และดำเนินการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 4 มกราคม – 30
กันยายน 2564 พร้อมทั้งมอบใบวุฒิบัตรและใบประกาศนียบัตรผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ขั้นที่ 3 ติดตามประเมินผลและสรุปผล
1) ดำเนิ นการติดตาม ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้ เรียน ได้แก่ ผ่านระบบ
ออนไลน์ และในพื้นที่/สถานที่ต่างๆ ของหน่วยงานในกรมส่งเสริมการเกษตร
2) เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนจบแต่ละชุดวิชา/หลักสูตร
(1) ศึกษาบทเรียนตามลำดับจนครบทุกหัวข้อ
(2) ทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ได้จำนวน 1 ครั้ง
(3) ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) ได้จำนวน 5 ครั้ง โดยใช้คะแนนครั้งสูงสุด
ซึ่งผู้เรียนจะต้องได้คะแนน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนข้อสอบ
8.2 กิจกรรมที่ 2 มอบใบวุฒิบัตรและใบประกาศนียบัตร สำหรับผู้เรียนที่สอบผ่านในรายชุดวิชา
จะได้รับมอบในประกาศนียบัตร ส่วนผู้ที่สอบผ่านรายชุดวิชาจนครบในแต่ละหลักสูตรจะได้รับมอบใบวุฒิ บัตร
โดยผ่ านทางระบบออนไลน์ หลั งเรี ย นจบทั น ที ผ่ านระบบออนไลน์ หากผู้ เรี ย นจบตามหลั ก สู ต รสมรรถนะ
(ครบทุกวิชา) จะได้บันทึกในประวัติบุคคล ก.พ. 7
8.3 กิ จ กรรมที่ 3 สรุ ป ผลและรายงานผลการดำเนิ น งานต่ อ ผู้ บ ริ ห าร หลั งจากเสร็ จสิ้ น
การพัฒนาบุคลากร จะมีการจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานให้กับผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
9. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
10. ผลทีต่ ้องการ
10.1 ได้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตรทุกตำแหน่ง ทุกสายงาน
10.3 ได้ ร ะบบงานในการจั ด การเรี ย นรู้ ใ ห้ กั บ บุ ค ลากรโดยผ่ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Learning) ของกรมส่งเสริมการเกษตร
10.4 มีช่ องทางและเครื่อ งมือ ในการกระจายองค์ ความรู้ ให้ ถึ งกลุ่ มบุ คคลเป้าหมายได้อ ย่าง
รวดเร็ว ทั่วถึงและประหยัดงบประมาณ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-4แผนการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2564

ที่

กิจกรรม

1

ศึกษาวิเคราะห์ระบบการเรียนการสอน

2
3
4

ประชุมวางแผนปฏิบัติการ
ปรับปรุงทีมงาน/คณะทำงานบริหารจัดการ
ขออนุมัติโครงการจากกรมส่งเสริมการเกษตร
ประชาสัมพันธ์การเรียน
หนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทีมงานนำเนื้อหาหลักสูตรเข้าระบบ Moodle
สมัครและลงทะเบียนเรียน
ดำเนินการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

5

6
7
8
9
10
11
12
13

1) พิมพ์ใบวุฒิบัตร
2) พิมพ์ใบประกาศนียบัตร
ติดตามประเมินผลการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
สรุปผลการดำเนินโครงการ
บันทึกประวัติลง กพ.7

ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2564
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.

สามารถพิมพ์ออนไลน์ได้
ตลอดเวลา

