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โครงการฝึกอบรม 
การเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนการสอนระบบ LDD e-Training  

หลักสูตร “การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้าในเขตพัฒนาที่ดิน” รุ่นที่ 10 
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 27 สิงหาคม 2563  

 
 

1. หลักการและเหตุผล  
 การอนุรักษ์ดินและน ้าเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของกรมพัฒนาที่ดิน ตามพระราชบัญญัติ พัฒนาที่ดิน 
พ.ศ.2551 มาตรา 5 และ มาตรา 9 (5) ได้ก้าหนดให้คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน มีอ้านาจและหน้าที่ก้าหนด
มาตรการเพ่ือการปรับปรุงดินและที่ดิน หรือก้าหนดมาตรการเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน ้า และตามยุทธศาสตร์   
กรมพัฒนาที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ 2 คือการอนุรักษ์ดินและน ้า กรมพัฒนาที่ดินจึงได้จัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้าทั ง
วิธีกลและวิธีพืช เพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน เนื่องจากการชะล้างพังทลายของดินเป็นสาเหตุหลัก
ของการสูญเสียธาตุอาหารพืช และความเสื่อมถอยของผลิตภาพในการผลิตพืชของดินแต่ละปีผิวหน้าดิน และ
ปุ๋ยธรรมชาติถูกชะล้างลงสู่แหล่งน ้าคิดเป็นมูลค่าประมาณ ๓,๗๗๕ ล้านบาท รัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขุดลอก
ตะกอนดิน ซึ่งลงไปทับถมในแหล่งน ้าไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท นอกจากนี การชะล้างพังทลายของดินยังส่งผล
เสียหายต่อเนื่องถึงคุณภาพของน ้าดิบที่ใช้ผลิตน ้าประปา การประมง การตื นเขินของเส้นทางสัญจรทางน ้า และ
ยังมีผลกระทบต่อผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรอีกด้วย   

 นับตั งแต่ปี พ.ศ.2550 เป็นต้นมา นักวิชาการของกรมฯ ที่มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์การ
ท้างานด้านการอนุรักษ์ดินและน ้า เริ่มทยอยเกษียณอายุราชการ เกิดช่องว่างในการถ่ายทอดทักษะและ
ประสบการณ์เฉพาะด้าน ข้าราชการใหม่ๆ มีความรู้สูงแต่ยังขาดทักษะและประสบการณ์ในการท้างานในพื นที่ 
การถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเป็นระบบจะช่วยให้ข้าราชการรุ่นใหม่ปฏิบัติงานอยู่บนพื นฐานความรู้ ความเข้าใจ
ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นการช่วยลดการลองผิดลองถูก ดังนั น กรมพัฒนาที่ดินจึงด้าเนินการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management : KM) มีการสกัดความรู้ รวบรวมองค์ความรู้เป็นหมวดหมู่ และการจัดเก็บ
องค์ความรู้ให้ง่ายต่อการศึกษาเรียนรู้ รวมถึงสร้างวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวให้อยู่ในรูปแบบที่น่าสนใจ 
ทันสมัย โดยน้าชุดองค์ความรู้ด้านการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้าในเขตพัฒนาที่ดินมาจัดท้าเป็นเอกสารรูปเล่ม
น้าลงเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน ได้น้าโปรแกรม 
Moodle เข้ามาใช้ในการสร้างระบบ LDD e-Training เพ่ือการฝึกอบรมออนไลน์ ซึ่งจะสามารถดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการบรรยาย มีระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อวีดีทัศน์ มีระบบการทดสอบออนไลน์ที่ผู้เรียน
สามารถทดสอบระดับความรู้และสามารถกลับไปทบทวนความรู้ได้สะดวกและรวดเร็ว โดยได้เริ่มโครงการ
ฝึกอบรมผ่านสื่อการเรียนการสอนระบบ LDD e-Training หลักสูตร “การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้าในเขต
พัฒนาที่ดิน” มาตั งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

 กองการเจ้าหน้าที่ พิจารณาแล้วเห็นว่า ระบบ LDD e-Training เป็นการน้าเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาใช้ในการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน การเข้าถึงเนื อหาเกิดขึ นได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย (Anywhere-anytime learning) ดังนั น จึงเห็นควรจัดโครงการฝึกอบรมผ่านสื่อการเรียน
สอนระบบ LDD e-Training หลักสูตร “การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้าในเขตพัฒนาที่ดิน” รุ่นที่ 10 ให้แก่
เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินทั งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
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2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรกรมฯ ด้านการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้าในเขต
พัฒนาที่ดิน โดยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อการเรียนการสอนระบบ LDD e-Training  
 

3. กลุ่มเป้าหมาย/จ้านวนผู้เข้าฝึกอบรม 
3.1  ผู้อ้านวยการสถานีพัฒนาที่ดิน จ้านวน 75 คน (นายชาคริต  อินนะระ ผู้อ้านวยการสถานี

พัฒนาที่ดินสระแก้ว และนายปัญญา ใจสมุทร ผู้อ้านวยการสถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต ผ่านการอบรมหลักสูตรนี แล้ว) 
3.2  ข้าราชการและพนักงานราชการ ต้าแหน่งนักวิชาการเกษตร นักส้ารวจดิน นักวิเคราะห์

นโยบายและแผน นักวิทยาศาสตร์ เศรษฐกร และเจ้าพนักงานการเกษตร ภายในหน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดิน        
ทั งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 

4. ระยะเวลาและสถานทีฝ่ึกอบรม 
 ก้าหนดการลงทะเบียนออนไลน์ตั งแต่วันที่ 19 – 27  กุมภาพันธ์ 2563 และเข้ารับการฝึกอบรม
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 – 27 สิงหาคม 2563 

5. ก้าหนดการฝึกอบรม  
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองบนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ Smart Phone 
ผ่านระบบ LDD e - Training และสามารถ Download เอกสารประกอบการเรียนรู้ และ VDO การเรียนรู้ได้
ตั งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 – 27 สิงหาคม 2563 และก้าหนดสอบขั นตอนสุดท้ายเดือนกันยายน 2563 
ณ กรมพัฒนาที่ดิน  กรุงเทพมหานคร 

6. รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม        
 การฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ LDD e-Training หลักสูตร “การจัดระบบอนุรักษ์ดิน

และน ้าในเขตพัฒนาที่ดิน” ประกอบด้วย 4 ชุดวิชา คือ   
 ชุดวิชาที่ 1 การวิเคราะห์สภาพพื นที่และปัญหาในเขตพัฒนาที่ดิน     
 ชุดวิชาที่ 2 มาตรการอนุรักษ์ดินและน ้าและการใช้หญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน ้า   
 ชุดวิชาที่ 3 มาตรการจัดการดินที่มีปัญหาและการปรับปรุงบ้ารุงดิน   

ชุดวิชาที่ 4 การด้าเนินงานจัดท้าเขตพัฒนาที่ดินและสร้างเครือข่ายชุมชนมีส่วนร่วม : พื นที่กรณีศึกษา 
โดยก้าหนดการเรียนชุดวิชาที่ 1 – 4 ชุดวิชาละ 1 เดือนครึ่ง  รวม 6 เดือน 

7. ขั นตอนการเข้าฝึกอบรมออนไลน์ผ่านระบบ LDD e-Training 
7.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการสมัครเป็น

สมาชิกระบบเครือข่าย LDD Network  และส่งมาที่ psd_8@ldd.go.th เพ่ือรับชื่อผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ในการเข้าเรียนในระบบ LDD e-Training ผู้ที่เป็นสมาชิกระบบเครือข่าย LDD 
Network อยู่แล้วจะได้ Username  และ  Password เดิม กรณีผู้เข้าอบรมไม่มีชื่อผู้ใช้งานหรือไม่ทราบชื่อ
ผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ให้ติดต่อกลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โทร. 0-2562-5100 ต่อ 1378 หรือ E-mail : cit_5@ldd.go.th เพ่ือขอสมัครเป็นสมาชิกระบบเครือข่าย 
LDD Network  

7.2 หลังจากผู้เข้าอบรมได้รับชื่อผู้ใช้งาน (Username)  และรหัสผ่าน (Password) ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถ  Log  in   เข้าระบบ  Intranet  ของกรมพัฒนาที่ดิน  เพื่อเข้าสู่ระบบ  LDD   e-Training   ได้ที่ 
http://lddetraining.ldd.go.th/moodle/login/index.php ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาวิธีการใช้งานได้จาก
หน้าแรกของ “ระบบการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  LDD   e-Training”  

mailto:psd_8@ldd.go.th
http://lddetraining.ldd.go.th/moodle/login/index.php
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7.3 การเข้าอบรมผ่านระบบ LDD   e-Training หลังจากผู้เข้าอบรม Log in ระบบจะแสดงรายการ  

ชุดวิชาที่ได้รับสิทธิ์เข้าอบรมคือ หลักสูตรการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้าในเขตพัฒนาที่ดิน ซึ่งประกอบด้วย    
4 ชุดวิชา ผู้เข้ารับการอบรมควรเข้าอบรมชุดวิชาตามล้าดับ และท้าการทดสอบหลังเรียนให้ผ่านตามเกณฑ์      
ที่ก้าหนด 

7.4 การฝึกอบรมแต่ละชุดวิชามีล้าดับในการศึกษาดังนี  
   1) ท้าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ในเวลาที่ก้าหนด สามารถท้าได้ 1 ครั ง 

2) ศึกษาสื่อประกอบการเรียน ได้แก่ ไฟล์เอกสารประกอบการเรียน และสื่อ VDO  ในชุดวิชา 
รวมทั งทดลองตอบค้าถามท้ายบท ซึ่งสามารถตรวจสอบค้าตอบจากเฉลยค ำถำมท้ำยบทได้ด้วยตนเอง 

3) หากมีข้อสงสัยสามารถส่ง E-mail สอบถามไปยังผู้ให้ค้าปรึกษาของแต่ละชุดวิชาได้     
โดยมีรายชื่อผู้ให้ค้าปรึกษาตอบค้าถาม พร้อม E-mail และหมายเลขโทรศัพท์ ในตอนท้ายของแต่ละชุดวิชา 

4) ท้าแบบทดสอบหลังเรียน  (Post-test)  โดยแต่ละชุดวิชาสามารถท้าแบบทดสอบได้                     
ไม่เกิน 5 ครั ง ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด และระบบจะเก็บเฉพาะคะแนนที่ท้าได้สูงสุดในแต่ละชุดวิชา ทั งนี    
ในแต่ละชุดวิชา ผู้เข้าอบรมจะต้องได้คะแนนไม่ต่้ากว่าร้อยละ 50 จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การวัดผลในชุดวิชานั น
และคะแนนเฉลี่ยรวมของทั ง 4 ชุดวิชา จะต้องได้คะแนนไม่ต่้ากว่าร้อยละ 60 

5) ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องศึกษาจนครบทุกชุดวิชาในหลักสูตร โดยจะต้องท้าแบบทดสอบ
ก่อนเรียน และท้าแบบทดสอบหลังเรียนจนผ่านเกณฑ์การวัดผล ให้ครบทุกชุดวิชา 

6) เมื่อศึกษาครบทุกชุดวิชาในหลักสูตรและครบก้าหนดเวลาที่เปิดให้ฝึกอบรมแล้ว จะมีการ
แจ้งก้าหนดการสอบขั นตอนสุดท้าย โดยจัดสอบ ณ กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร         

8. ขั นตอนติดตามประเมินผลและสรุปผล 
 8.1 ด้าเนินการติดตามประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อการเรียนการสอนระบบ LDD            
e-Training ผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกองการเจ้าหน้าที่ 
(ระหว่างด้าเนินการฝึกอบรม และภายหลังเสร็จสิ นการฝึกอบรม) 
 8.2 การวัดผล/และเกณฑ์การประเมินผล 
  1) แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre - test) แต่ละชุดวิชาจ้านวน 15 ข้อ ทดสอบได้จ้านวน  1 ครั ง 
  2) แบบทดสอบหลังเรียน (Post - test) แต่ละชุดวิชาจ้านวน 15 ข้อ ได้จ้านวน 5 ครั ง 
  3) การสอบขั นตอนสุดท้ายเพ่ือรับประกาศนียบัตร การสอบขั นตอนสุดท้ายพร้อมกันทุกคน
ในเดือนกันยายน 2563  ณ กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร  
 คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบ 
 - ผู้สอบต้องเรียนครบทุกชุดวิชา 
 - ได้คะแนน Post-Test แต่ละชุดวิชาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 (8 คะแนน) 
 - ได้คะแนน Post-Test ทุกชุดวิชารวมกันเฉลี่ยแล้วไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 (36 คะแนน) 
 ลักษณะข้อสอบ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลารวม 2 ชั่วโมง 
 - ปรนัย จ้านวน 60 ข้อ (ชุดวชิาละ 15 ข้อ) รวม 60 คะแนน 
 - อัตนัย จ้านวน 4 ข้อ (บังคับ 1 ข้อ 20 คะแนน อีก 3 ข้อให้เลือกท้า 2 ข้อ ข้อละ 10 
คะแนน รวม 40 คะแนน) 
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เกณฑ์การผ่านการประเมิน 
 คะแนนเต็ม 100 คะแนน  คะแนนที่ได้ต้องไม่ต่้ากว่า 50 คะแนน (ร้อยละ 50) กรณีไม่ผ่าน

ซ่อมได้ 1 ครั ง ถ้ายังไม่ผ่านจะได้รับประกาศนียบัตรเป็นผู้เข้าร่วม กรณีผ่านจะได้รับประกาศนียบัตรการผ่าน
หลักสูตร และถ้าได้คะแนนตั งแต่ร้อยละ 90 กรมฯ จะประกาศเกียรติคุณ 

      4) การสอบซ่อม กกจ. จะจัดสอบซ่อม 1 ครั ง หลังจากสอบขั นตอนสุดท้ายแล้ว ประมาณ 3 เดือน  
 8.3 สรุปผล และรายงานผลการด้าเนินงานต่อผู้บริหาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

9. งบประมาณ  
 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าจัดท้าเอกสารการสอบ ค่าประกาศนียบัตร เบิกจ่ายจาก
งบประมาณกองการเจ้าหน้าที่ 

10. ผลที่คาดว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับ 
 บุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินที่เข้ารับฝึกอบรมโดยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อการเรียนการสอน
ระบบ LDD e-Training หลักสูตร“การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้าในเขตพัฒนาที่ดิน” มีความรู้ ความเข้าใจ    
ในเนื อหา 4 ชุดวิชา ได้แก่ 1) ชุดวิชาการวิเคราะห์สภาพพื นที่และปัญหาในเขตพัฒนาที่ดิน 2) ชุดวิชามาตรการ
อนุรักษ์ดินและน ้าและการใช้หญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน ้า 3) ชุดวิชามาตรการจัดการดินที่มีปัญหาและ
การปรับปรุงบ้ารุงดิน 4) ชุดวิชาการด้าเนินงานจัดท้าเขตพัฒนาที่ดินและสร้างเครือข่ายชุมชนมีส่วนร่วม : 
พื นทีก่รณีศึกษา และสามารถน้าองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและถ่ายทอดให้กับผู้อ่ืนได ้

11. ประเภทโครงการฝึกอบรม 
 ด้านวิชาการส่งเสริมสมรรถนะ “มุ่งผลสัมฤทธิ์” “การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ” 

12. ที่ปรึกษาหลักสูตรการฝึกอบรม 
12.1 นางอรนาฏ  โอวาทตระกูล    ผู้อ้านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
12.2 นางปวีณา  แสงเดือน        ผู้อ้านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

13. ผู้อ้านวยการโครงการฝึกอบรม 
  นายวิชัย  มณีวงษ์ ผู้อ้านวยการกลุ่มพัฒนาบุคคล  กองการเจ้าหน้าที่ 

14. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
14.1 นางโสมศิริ  คุณวโรดม     นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการ 
14.2 นางสาวชาสิณี สัมฤทธิ ์    นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการ 
14.3 นายวีรวัฒน์ เตจ๊ะ     นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
14.4 นายกุลชาติ  สองเมืองสุข    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
14.5 นายกัณฑ์กวินทร์  ทองปินตา    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

   กลุ่มพัฒนาบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน โทรภายใน 1313, 1213 
โทรศัพท์ 0-2941-1890, 0-2579-8514  โทรสาร  0-2941-1890 
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