
โครงการฝึกอบรม 
หลักสูตร Smart Officer รุ่นที่ 28-30 ปีงบประมาณ ๒๕61 

---------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ) ได้มอบนโยบายและ  
แนวทางการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขอ งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยก าหนดนโยบาย  
ที่ส าคัญ  คือ การลดต้นทุนการผลิต เพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตรและภาคเกษตรไทย และยกระดับ
มาตรฐานสู่ความยั่งยืน โดยมี Smart Officer เป็นส่วนขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวสู่การปฏิบัติ  

เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว สู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และสร้างคลังสมอง  
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เพ่ือให้สามารถเป็นเพื่อนคู่คิดให้กับเกษตรกร ที่มีประสิทธิภาพ  จ าเป็น  
ต้องพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็น  Smart Officer ตรงตามสมรรถนะความสามารถ 
7 ลักษณะ ได้แก่ 1)ความเชี่ยวชาญ /ความรู้ /ภาษา  2)ภาวะผู้น า /คุณธรรม /จริยธรรม 3)จิตอาสา /บริการ  
4)ความรับผิดชอบ /ซื่อสัตย์สุจริต 5)ท างานเป็นทีม 6)เก่งคิด /เก่งปฏิบัติ และ 7) ประยุกต์ใช้ความรู้ไปสู่  
การปฏิบัติได้ 

 ดังนั้น ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สถาบันเกษตราธิการ จึงได้จัด ท าโครงการ
ฝึกอบรม  หลักสูตร “Smart Officer ” เพ่ือ เสริมสร้างสมรรถนะด้าน ผู้น ายุคใหม่ท่ีทันสมัย รวมทั้ง ต้อง มี
อุดมการณ์ และจิตส านึกการเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถปฏิบัติงานที่ เชื่อมโยงกับ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง ทั้งยังสามารถปรับตัวกับบริบทที่มีการเปลี่ ยนแปลงตลอดเวลา และมี ศักยภาพ 
ในการเป็น Smart Officer เพ่ือรองรับทิศทางการพัฒนาประเทศ ในการก้าวเข้าสู่ “ประเทศไทย 4.0” 

๒. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือให้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รู้และเข้าใจ นโยบาย ของรัฐบาล นโยบายของ กระทรวงเกษตร  

และสหกรณ์ และขับเคลื่อนนโยบายสู่บทบาทภารกิจของหน่วยงานได้อย่างชัดเจน 
2.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจบทบาทภาวะผู้น ายุคใหม่ท่ีทันสมัย หลักการ

บริหาร การวางแผน การน าเสนอ ประชาสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ และการบริการที่ดี 
2.3 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้ปลูกฝังอุดมการณ์ และ สร้างจิตส านึกให้กับข้าราชการระดับต้น  

ในการเป็นข้าราชการที่ด ี 

3. รายละเอียดการฝึกอบรม โดยแบ่งเป็น 3 หมวด: 
หมวดที่ 1 นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย 
เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ นโยบายของรัฐบาล และ นโยบายของ กระทรวงเกษตรและสหก รณ์  

เพ่ือ สามารถเชื่อมโยง กับปัจจัยภายนอก และภายในที่มี ผลกระทบต่อการพัฒนาภาคการเกษตรไทย  
โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและความท้าทายที่เกิดขึ้นจากกระแส โลกาภิวัฒน์ ที่จะมีผลกระทบต่อสินค้า
เกษตรไทย พร้อมทั้งสามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และการพัฒนาสินค้าเกษตรสู่ภาคการเกษต รท้องถิ่น  
และเกษตรอุตสาหกรรม  รวมทั้งเ สริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในการคิดเชิงระบบ การมองภาพองค์รวม 
การบริหารความเสี่ยง และท าความเข้าใจสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้อง อีกท้ังเพ่ือสร้างความเข้าใจและตระหนัก
ต่อบทบาทและภาระหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ 
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หมวดที่ 2 การพัฒนาผู้น ายุคใหม่ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการท างาน 
เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านการครองตน -  ครองคน -  ครองงาน ให้แก่  Smart Officer  

โดยให้ความส าคัญต่อคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างบุคลิกภาพท่ีดี  รวมถึงการน าเสนอและประชาสัมพันธ์  
(ครองตน ) การเสริมสร้างภาวะผู้น าที่ดี  อุดมการณ์  หลักการบริหาร การวางแผน และการน าแผนไปสู่  
การปฏิบัติ ตลอดจนการพัฒนาทักษะ การบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ  การคิดสร้างสรรค์ และการน า
องค์กรไปสู่ผลงานเป้าหมาย (การครองคนและครองงาน) และมีลักษณะของผู้น าด้านการเกษตรยุคใหม่ที่ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง  

หมวดที่ 3 ปลูกฝังอุดมการณ์ และสร้างจิตส านึกการเป็นข้าราชการที่ดี 
เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท หลักการทรงงาน  และปลูกฝัง

อุดมการณ์ ค่านิยม  วัฒนธรรมการท า งาน และ จิตส านึกการเ ป็นข้าราชการที่ดี  เพ่ือให้มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลได้ อย่างเท่าทันโลกยุคปัจจุบันที่มีการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงอย่ างรวดเร็ ว และเพ่ือให้มีความรู้ และจิตส านึกในการเป็นข้ าราชการยุคใหม่ที่พร้อมจะให้บริการ
แก่ประชาชน และเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างสูงสุด 

4. หัวข้อในการฝึกอบรม 
4.1 นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 4.2 การเป็นข้าราชการที่ดี โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.3 เกษตร 4.0   

 4.4 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการเกษตร 
4.5 การประชาสัมพันธ์  จิตวิทยากรในการสื่อสาร การพู ดในที่สาธารณะ  การพัฒนาบุคลิกภาพ  

และการบริการที่ดี 
4.6 การบริหารจัดการและสร้างการรับรู้ (Information Operation and Management) 
4.7. การบริหารจัดการสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี  
4.8 การสร้างอุดมการณ์ในการท างานของข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

5. วิธีการฝึกอบรม 
 5.1 บรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบัติ การน าเสนอ  

5.2 ศึกษาด้วยตนเอง ผ่าน Website (e – knowledge) 
5.3 ใช้สื่อวีดิทัศน์ประกอบการศึกษาเรียนรู้ 

6. คุณสมบัติของ Smart Officer 
 เป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ด ารงต าแหน่ง 

1) ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือระดับช านาญการไม่เกิน 4 ปี หรือ 
2) ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือระดับช านาญงาน หรือระดับอาวุโส  
3) มีอายุไม่เกิน 40 ปี 
4) ไม่เคยผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการพัฒ นาการเกษตรและสหกรณ์ โครงการพัฒนา

บุคลากรเป็น Smart Officer ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาคัดเลือกข้าราชการในระดับอ าเภอเข้าอบรมก่อนเป็นอันดับแรก 

 
 



-3- 

7. กลุ่มเป้าหมาย  
ข้าราชการ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีคุณสมบัติตามท่ี หลักสูตรก าหนด  จ านวน 3 รุ่น 

รวม 900 คน 

8. ระยะเวลาและสถานที่  
ด าเนินการ จ านวน 3 รุ่น ๆ ละ 2 วันท าการ  
- รุ่นที่ 28 ระหว่างวันที่ 9 – 10 ตุลาคม 2560  ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ 
- รุ่นที่ 29 ระหว่างวันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2560  ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ 
- รุ่นที่ 30 ระหว่างวันที่ 16 – 17 ตุลาคม 2560  ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ 

9. วิทยากร 
ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

10. ค่าใช้จ่าย   
จากเงินงบประมาณ ประจ าปี 2561 แผนงาน พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขั น 

ของประเทศ ผลผลิต อ านวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการบริหารจัดการ  
ด้านการเกษตร งบด าเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา ) ส่วนของ
สถาบันเกษตราธิการ  

๑1. การรับรองผลการฝึกอบรม 
๑1.๑ จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองผลการฝึกอบรมหลักสูตร Smart Officer 
๑1.๒ จะต้องมีเวลาในการเข้าฝึกอบรม ตลอดการฝึกอบรม  จึงจะได้รับประกาศนียบัตรออกให้  

โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

๑2. การวัดผลการเรียนรู้และการประเมินผลโครงการ 
12.1 การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยใช้แบบประเมินแนวคิดการปฏิบัติงาน  
12.2 การประเมินความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อวัดทัศนคติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มี

ต่อโครงการฝึกอบรม โดยใช้แบบประเมินผลภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม 
12.3 การประเมินการประยุกต์ใช้ความรู้ /ทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการป ฏิบัติงาน หรือ

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรม โดยส่งแบบสอบถามติดตามและประเมินผล
การน าความรู้ไปปรับใช้ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมอย่างน้อย 6 เดือน 

๑3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผลผลิต มีผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร Smart Officer จ านวน 900 คน  
ผลลัพธ์ มีผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร Smart Officer ร้อยละ 9๐ มีความรู้ความเข้าใจบทบาทผู้น า

ยุคใหม่ท่ีทันสมัย และมีจิตส านึกการเป็นข้าราชการที่ดี และ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ทัศนคติที่สร้างสรรค์ 
และเป็นแบบอย่างที่ด ี

14. ที่ปรึกษาโครงการ 
 14.1 พลเอกปัฐมพงษ์ ประถมภัฏ  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 14.2 พลเอกประสาท สุขเกษตร  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 14.3 นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 14.4 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ ์  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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15. ผู้รับผิดชอบโครงการ     
  15.1 นางสาวนฤมล สงวนวงศ์  ผู้อ านวยการสถาบันเกษตราธิการ 

15.2 พ.อ.อ.ค านึง ใจเพียร  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
 15.3 น.ส.ศิริวรรณ เครือเล็ก  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

15.4 นายยุทธภูมิ ประสมทรัพย์   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
15.5 นางสาวปรียาภรณ์ จันทรโชติ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
15.6 นางสาวสุพัตรา กิ้มเส็ง  นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
กลุ่มวิชาการและหลักสูตร โทร 0 2940 5593 ต่อ 131 , 150 โทรสาร 0 2579 1355 

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


