โครงการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นาในองค์การ
หลักสูตร Coaching and Mentoring
ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สถาบันเกษตราธิการ
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
------------------๑. หลักการและเหตุผล
สำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินกำรจัดทำแผนพัฒนำวัฒนธรรมองค์กำร ๔ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) โดยแผนพัฒนำวัฒนธรรมองค์กำร ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ มีกำรดำเนินงำน ๔ ด้ำน คือ
๑) ด้ำนกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กำร ๒) ด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์และระบบกำรสื่อสำร
ภำยในองค์ ก ำร ๓) ด้ ำ นกำรพั ฒ นำทรั พ ยำกรบุ ค คล ๔) ด้ ำ นกำรปรั บ ปรุ ง สภำพแวดล้ อ มในองค์ ก ำร
โดยในด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล สถำบันเกษตรำธิกำร ร่วมกับกองกำรเจ้ำหน้ำที่ ได้เห็น ควำมสำคัญ ของ
กำรสร้ำงภำวะผู้นำให้ แก่บุคลำกรที่มีศักยภำพ ทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค ของสำนักงำนปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ให้มีทัก ษะ สมรรถนะ สำมำรถสื่อสำรและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ในงำนที่ปฏิบัติอยู่ตำม
บทบำท ภำรกิจ เพื ่อ ให้ก ำรปฏิบ ัติง ำนและพัฒ นำงำนเป็น ไปอย่ำ งต่อ เนื ่อ งและมีป ระสิท ธิภ ำพ ประสบ
ควำมสำเร็จตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
สถำบันเกษตรำธิกำร สำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดทำโครงกำรฝึกอบรม
หลัก สูต ร Coaching and Mentoring ขึ ้น เพื่ อ พั ฒ นำข้ ำรำชกำรที่ ได้ รับ กำรคั ด เลื อ กเข้ ำสู่ โครงกำรพั ฒ นำ
ศักยภำพภำวะผู้นำในองค์กำรให้มี ควำมเป็นผู้นำ มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร กำรสอนงำน และบริหำรผลกำร
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มีควำมพร้อมสำหรับกำรเปลี่ยนแปลงของหน่วยงำน
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเสริมสร้ำงภำวะผู้นำ และสำมำรถบริหำรงำนให้มีประสิทธิภำพและสำเร็จตำมเป้ำหมำย
๒.๒ เพื่อได้เรียนรู้เกี่ยวกับกำรสอนงำนเพื่อกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนและกำรสื่อสำรจูงใจทีมงำน
๒.๓ เพื่อได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) และนำแนวคิดระบบพี่เลี้ยงไปใช้ให้
ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและภำรกิจองค์กร
๒.๔ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ และสร้ำงเครือข่ำยกำรทำงำนระหว่ำงบุคลำกรของสำนักงำน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓. หัวข้อในการฝึกอบรม
- กำรเปลี่ยนแปลงและวิสัยทัศน์ใหม่เพื่อกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง : Thailand ๔.๐
- ผู้นำกับกำรเปลี่ยนแปลง
- บทบำทหน้ำที่ของหัวหน้ำงำน (ทดสอบภำวะผู้นำในตนเอง)
- หัวใจแห่งควำมสำเร็จในกำรเป็นหัวหน้ำงำน
- จิตวิทยำกำรโน้มน้ำวและจูงใจลูกน้องแบบต่ำง ๆ
- ควำมแตกต่ำงระหว่ำง On The Job – Mentoring – Coaching
- Coaching : กำรวิเครำะห์ลูกน้องเป็นรำยบุคคล เพื่อกำรพัฒนำ มอบหมำยงำน กำรสั่งงำน
- เทคนิคกำรสอนงำน รูปแบบต่ำง ๆ

๒
- บทบำทและควำมรับผิดชอบ ทักษะที่จำเป็น รูปแบบของ Mentoring ปัจจัยควำมสำเร็จ /
ควำมล้มเหลวของระบบพี่เลี้ยง
- กำรบริหำรทีม : กำรสื่อสำรเพือ่ สร้ำงแรงจูงใจทีม
- กำรประเมินผลงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์และจิตวิทยำกำรให้คำปรึกษำเพื่อกำรพัฒนำ
๔. วิธีการฝึกอบรม
บรรยำย อภิปรำย แบบทดสอบวัดภำวะผู้นำ Workshop กรณีศึกษำ Role - Play
๕. กลุ่มเป้าหมาย
ข้ำรำชกำรในสั งกั ด ส ำนั กงำนปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดั บ หั ว หน้ ำกลุ่ ม /ฝ่ ำย หรื อ
ผู้ที่ได้รับมอบหมำย จำนวน ๕๐ คน
๖. เกณฑ์การคัดเลือก
หน่วยงำนคัดเลือกข้ำรำชกำรเข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำศักยภำพภำวะผู้นำในองค์กำร ตำมที่
กองกำรเจ้ำหน้ำที่กำหนด ดังนี้
๑. เป็นผู้ที่มีทักษะ ศักยภำพและควำมเชี่ยวชำญในกำรปฏิบัติงำนที่ปฏิบัติอยู่ ตำมบทบำท ภำรกิจ
๒. เป็นผู้มีภำวะควำมเป็นผู้นำ
๓. เป็นผู้มีควำมรับผิดชอบในหน้ำที่
๔. เป็นผู้มีวินัย
๕. เป็นผู้ที่ได้รับกำรยอมรับในหน่วยงำน
๖. มีผลกำรปฏิบัติงำนไม่ต่ำกว่ำ ระดับดีมำก ใน 4 รอบกำรประเมินที่ผ่ำนมำ
๗. ระยะเวลาและสถานที่
ระหว่ำงวันที่ ๑๒ – ๑๔ ธันวำคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สถำบันเกษตรำธิกำร ภำยในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
๘. วิทยากร
วิทยำกรจำกภำคเอกชน
๙. งบประมาณ
งบประมำณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสถำบันเกษตรำธิกำร
๑๐. ผลผลิต
ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตร กำรพัฒนำศักยภำพภำวะผู้นำในองค์กำร (Coaching and
Mentoring) จำนวน ๕๐ คน
๑๑. ผลลัพธ์
๑๑.๑ ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและทักษะในกำรเป็นผู้นำและพร้อมรองรับ
กำรเปลี่ยนแปลง
๑๑.๒ ผู้ ผ่ ำ นกำรฝึ ก อบรมมี ทั ก ษะด้ ำ นจิ ต วิ ท ยำในกำรบริ ห ำรงำน และกำรทำงำนเป็ น ที ม
ให้มีประสิทธิภำพ
๑๑.๓ ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนต่อไป

๓
๑๒. การประเมินผล
๑๒.๑ ประเมินควำมรู้ก่อนฝึกอบรม (Pre-Test) และประเมินควำมรู้หลังกำรฝึกอบรม (Post–Test)
๑๒.๒ แบบประเมินโครงกำร
๑๒.๓ กำรติดตำมและประเมินผลกำรนำควำมรู้ไปปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำน ภำยหลังกำรฝึกอบรม
๓ เดือน
๑๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สถำบันเกษตรำธิกำร สำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๔. ผู้ประสานงานโครงการ
นำงสำวพนิดำ พลวรำงกูร นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร โทรศัพท์ ๐๘ ๙๒๐๒ ๕๗๗๒
นำงสำวอิศรำ คงคะรัศมี นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร โทรศัพท์ ๐๘ ๙๒๐๔ ๕๔๗๖
นำยศิวกร รัตติโชติ
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร โทรศัพท์ ๐๘ ๐๕๓๔ ๙๔๘๐
กลุ่มยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
โทร. ๐ ๒๙๔๐ ๕๖๒๙ ต่อ ๑๒๑ , ๑๒๓
โทรสำร. ๐ ๒๙๔๐ ๕๖๓๑ , ๐ ๒๙๔๐ ๕๕๘๖

