
 
 

โครงการพฒันาสมรรถนะของบคุลากรส่วนกลางของกรมส่งเสริมการเกษตร  
โดยการเรียนรูด้้วยตนเองผ่านสือ่อิเลก็ทรอนกิส์ (e-Learning) ของสาํนกังาน ก.พ. ประจําปี 2555 

 

------------------------------ 
 

๑. หลักการและเหตุผล  
 ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้นําระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ 

(Government Evaluation System: GES) มาใช้ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยมีกรอบการประเมินผลตามตัวช้ีวัด 2 มิติ คือ มิติภายนอก (ได้แก่ การประเมินผล
ประสิทธิผล และการประเมินคุณภาพ)  และมิติภายใน  (ได้แก่ การประเมินประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์กร)  
ซึ่งระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร เป็นตัวช้ีวัดที่ 10 ภายใต้การพัฒนาองค์กร โดยใช้
แนวทางของ ก.พ.ในการประเมินจากค่าคะแนนเฉล่ียของผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของกรม จํานวน 2 ครั้ง 
ได้แก่ ครั้งที่ 1 จะใช้ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะประจําปี รอบที่ 2 (ระหว่างเดือนเมษายน–กันยายน 
2554) เป็นฐานข้อมูลมาคํานวณเทียบกับครั้งที่ 2 (ระหว่างเดือนเมษายน–กันยายน 2555) เพ่ือดูระดับการ
พัฒนาบุคลากรว่ามีระดับการพัฒนาสมรรถนะมากน้อยเพียงใด ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรจะต้องดําเนินการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรเพ่ือให้ผลการปฏิบัติในภาพรวมสูงขึ้น  

 จากการรายงานผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากรของ ก.พ. ในครั้งที่ 1 รอบที่ 2 (ระหว่าง
เดือนเมษายน–กันยายน 2554) พบว่า ค่าคะแนนเฉล่ียสมรรถนะของบุคลากรส่วนกลางของกรมส่งเสริมการเกษตร
โดยเฉลี่ยรวม ร้อยละ 81.03 ซึ่งตํ่ากว่าเกณฑ์ตามท่ี ก.พ. กําหนดไว้ (ร้อยละ 91) จึงเห็นควรพัฒนาสมรรถนะ
ให้กับบุคลากรส่วนกลาง ได้แก่ สมรรถนะหลักและสมรรถนะในสายอาชีพ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) โดยใช้
หลักสูตรของ ก.พ. ภายใต้ความร่วมมือกับสํานักงาน ก.พ. ตลอดจนกรมส่งเสริมการเกษตรได้นํามาเป็นตัวช้ีวัดและ
เกณฑ์การให้คะแนนการปฏิบัติราชการของ ผู้อํานวยการกอง/สํานัก/เขต ด้วยแล้ว ดังน้ัน จึงเห็นควรดําเนินงาน
โครงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรส่วนกลางของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  (e-Learning) ของสํานักงาน ก.พ. ประจําปี 2555 ขึ้น 

 
๒.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  

 2.1 เพ่ือพัฒนาพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรส่วนกลางของกรมส่งเสริมการเกษตรโดยการเรียนรู้
ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของสํานักงาน ก.พ. ประจําปี 2555  

 2.2 เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดําเนินงานพัฒนาบุคลากรโดยการเรียนรู้
ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 

 2.3 เพ่ือกําหนดแนวทางและวางระบบการพัฒนาบุคลากรโดยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) กรมส่งเสริมการเกษตร 
 
๓. บุคคลเป้าหมาย 

3.๑ ข้าราชการของกรมส่งเสริมการเกษตรทุกตําแหน่งในส่วนกลาง จํานวน ๑,๐69 คน  
3.2 ข้าราชการของกรมส่งเสริมการเกษตรตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในส่วนกลางจํานวน  

469  คน 
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4. หลักสูตรที่กําหนดให้ข้าราชการของกรมส่งเสริมการเกษตรเข้ารับการฝึกอบรมแบบออนไลน์ 
  สํานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และกองการเจ้าหน้าที่  ได้ร่วมกัน
วิเคราะห์และกําหนดหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของสํานักงาน ก.พ. 
ประจําปี 2555 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะหลัก 5 ด้าน ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การบริการที่ดี การสั่งสมความเช่ียวชาญ
ในอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และการทํางานเป็นทีม ตลอดจนสมรรถนะในสายอาชีพ 
(ตําแหน่งนักส่งเสริมการเกษตร) 3 ด้าน ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ ความเข้าใจผู้อ่ืน และการดําเนินการเชิงรุก 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ 1) ดังน้ี 

1. หลักสตูรบังคับ จํานวน 2 หลักสูตร ดังน้ี 
                ๑) หลักสูตรการเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพ่ือการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ (M02) 
      2) หลักสูตรกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ปัญหา (M07) 
  2. หลักสูตรทัว่ไป จํานวน 5 หลักสูตร ดังน้ี 
      1) หลักสูตรการสื่อสารเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน (M03) 
      2) หลักสูตรการให้คําปรกึษา (M05) 
      3) หลักสูตรการมุ่งอนาคตและการควบคุมตน (E06) 
      4) หลักสูตรการบริการที่เป็นเลิศ (E11)  

    5) หลักสูตรการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ (PC15)     
โดยกําหนดให้ 

1. ข้าราชการของกรมส่งเสริมการเกษตรตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในส่วนกลาง 
จํานวน 469 คน ให้เลือกเรียนหลักสูตรบังคับ จํานวน 1 หลักสูตร จาก 2 หลักสูตร ได้แก่ 

   ๑) หลักสูตรการเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพ่ือการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ (M02) 
   2) หลักสูตรกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ปัญหา (M07) 
2. ข้าราชการของกรมส่งเสริมการเกษตรทุกตําแหน่งในส่วนกลาง จํานวน ๑,๐69 คน ให้เลือกเรียน 

หลักสูตรทั่วไป จํานวน 1 หลกัสูตร จาก 5 หลักสูตร ได้แก่ 
   1) หลักสูตรการส่ือสารเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน (M03) 

     2) หลักสูตรการให้คําปรึกษา (M05) 
     3) หลักสูตรการมุ่งอนาคตและการควบคมุตน (E06) 
     4) หลักสูตรการบริการที่เป็นเลิศ (E11)  

   5) หลักสูตรการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ (PC15)     
 

5. วิธีการดําเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 1 : ขั้นเตรียมการ 
1) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง   
2) ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
3) ประชุมเพ่ือกําหนดแนวทางและแผนการดําเนินงาน 
4) จัดทําโครงการและขออนุมัติจากกรมส่งเสริมการเกษตร 
5) จัดประชุมช้ีแจงหน่วยงานภายในกรมส่งเสริมการเกษตร 
6) ดําเนินการแจ้งกอง/สํานัก/เขต เพ่ือเข้าร่วมโครงการ  
7) รวบรวมรายช่ือ/ตรวจสอบรายช่ือ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ จากกอง/สํานัก/เขต  

ในส่วนกลาง 
8) จัดทําฐานข้อมูลการเข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ 
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ขั้นตอนที่ 2 : ขั้นดําเนินการ 
1) ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางอินทราเน็ตกรมส่งเสริมการเกษตร ทาง e-mail /หนังสือเวียน 

หน่วยงานและเวทีการประชุม 
2) เปิดอบรมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของสํานักงาน ก.พ.  

ประจําปี 2555 ในรุ่นที่ 3/2555 ประกอบด้วย 
                       - รับสมัคร 1 เม.ย.55 – 5 พ.ค.55     
                       - อบรมออนไลน์ 1 เม.ย. 55 – 12 พ.ค. 55    
                       - ประกาศผล ภายในวันที่ 1-30 มิ.ย. 55 

ขั้นตอนที่ 3 : ขั้นหลังดําเนินการ 
1) ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน 
2) รวบรวมและตรวจสอบประกาศนียบัตร และแจ้งให้กองการเจ้าหน้าที่ทราบ 
3) สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงานโครงการ ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 

 
6. ระยะเวลา   
   ระหว่างเดือนมกราคม – เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕5  
 
7. งบประมาณดําเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ  
 
8. หน่วยงานที่รับผิดชอบและร่วมดําเนินการ 
      8.๑ หน่วยงานหลักที่เป็นเจา้ภาพ และรับผิดชอบการดําเนินงานโครงการ  ได้แก่ สํานักพัฒนา 
การถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร  โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการฝึกอบรม ส่วนพัฒนาเทคโนโลยี 
การเผยแพร่และฝึกอบรม 
      8.๒ หน่วยงานที่ร่วมดําเนินการ 
       8.2.1 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ.  
       8.2.2 กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร 
       8.2.3 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมการเกษตร 
       8.2.4 ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 จํานวนบุคลากรส่วนกลางของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(e-Learning) ของสํานักงาน ก.พ. และได้รับประกาศนียบัตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

9.2  จํานวนบุคลากรส่วนกลางของกรมส่งเสริมการเกษตร (ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) ที่ผ่าน
การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของสํานักงาน ก.พ. และได้รับประกาศนียบัตรไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

9.3 ได้ทราบปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดําเนินงานพัฒนาบุคลากรโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 
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