
โครงการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้น าในองค์การ 
หลักสูตร Coaching and Mentoring  
ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สถาบันเกษตราธิการ 
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

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

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำวัฒนธรรมองค์กำร ๔ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) โดยแผนพัฒนำวัฒนธรรมองค์กำร ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ มีกำรด ำเนินงำน ๔ ด้ำน คือ  
๑) ด้ำนกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กำร ๒) ด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์และระบบกำรสื่อสำร
ภำยในองค์กำร ๓) ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ๔) ด้ำนกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมในองค์กำร  
โดยในด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล สถำบันเกษตรำธิกำร ร่วมกับกองกำรเจ้ำหน้ำที่ ได้เห็นควำมส ำคัญของ 
กำรสร้ำงภำวะผู้น ำให้แก่บุคลำกรที่มีศักยภำพ ทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค ของส ำนักงำนปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ให้มีทักษะ สมรรถนะ สำมำรถสื่อสำรและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ในงำนที่ปฏิบัติอยู่ตำม
บทบำท ภำรกิจ เพื ่อให้กำรปฏิบัติงำนและพัฒนำงำนเป็นไปอย่ำงต่อเนื ่องและมีประสิทธิภำพ ประสบ
ควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

สถำบันเกษตรำธิกำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จึงได้จัดท ำโครงกำรฝึกอบรม
หลักสูตร Coaching and Mentoring ขึ ้น เพ่ือพัฒนำข้ำรำชกำรที่ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำสู่โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพภำวะผู้น ำในองค์กำรให้มีควำมเป็นผู้น ำ มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร กำรสอนงำน และบริหำรผลกำร
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นผู้น ำรุ่นใหม่ที่มีควำมพร้อมส ำหรับกำรเปลี่ยนแปลงของหน่วยงำน 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือเสริมสร้ำงภำวะผู้น ำ และสำมำรถบริหำรงำนให้มีประสิทธิภำพและส ำเร็จตำมเป้ำหมำย  
๒.๒ เพ่ือได้เรียนรู้เกี่ยวกับกำรสอนงำนเพ่ือกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนและกำรสื่อสำรจูงใจทีมงำน 
๒.๓ เพ่ือได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring System) และน ำแนวคิดระบบพ่ีเลี้ยงไปใช้ให้

ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและภำรกิจองค์กร 
๒.๔ เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ และสร้ำงเครือข่ำยกำรท ำงำนระหว่ำงบุคลำกรของส ำนักงำน

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๓. หัวข้อในการฝึกอบรม  
- กำรเปลี่ยนแปลงและวิสัยทัศน์ใหม่เพ่ือกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง : Thailand ๔.๐ 
- ผู้น ำกับกำรเปลี่ยนแปลง 
- บทบำทหน้ำที่ของหัวหน้ำงำน (ทดสอบภำวะผู้น ำในตนเอง) 
- หัวใจแห่งควำมส ำเร็จในกำรเป็นหัวหน้ำงำน 
- จิตวิทยำกำรโน้มน้ำวและจูงใจลูกน้องแบบต่ำง ๆ 
- ควำมแตกต่ำงระหว่ำง On The Job – Mentoring – Coaching 
- Coaching : กำรวิเครำะห์ลูกน้องเป็นรำยบุคคล เพ่ือกำรพัฒนำ มอบหมำยงำน กำรสั่งงำน 
- เทคนิคกำรสอนงำน รูปแบบต่ำง ๆ  
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- บทบำทและควำมรับผิดชอบ ทักษะที่จ ำเป็น รูปแบบของ Mentoring ปัจจัยควำมส ำเร็จ /  
ควำมล้มเหลวของระบบพี่เลี้ยง 

- กำรบริหำรทีม : กำรสื่อสำรเพือ่สร้ำงแรงจูงใจทีม 
- กำรประเมินผลงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์และจิตวิทยำกำรให้ค ำปรึกษำเพ่ือกำรพัฒนำ   

๔. วิธีการฝึกอบรม 
บรรยำย อภิปรำย แบบทดสอบวัดภำวะผู้น ำ Workshop กรณีศึกษำ Role - Play 

๕. กลุ่มเป้าหมาย 
ข้ำรำชกำรในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดับหัวหน้ำกลุ่ม/ฝ่ำย หรือ 

ผู้ที่ได้รับมอบหมำย จ ำนวน ๕๐ คน  
๖. เกณฑ์การคัดเลือก 

หน่วยงำนคัดเลือกข้ำรำชกำรเข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำศักยภำพภำวะผู้น ำในองค์กำร ตำมที่ 
      กองกำรเจ้ำหน้ำที่ก ำหนด ดังนี้ 

๑. เป็นผู้ที่มีทักษะ ศักยภำพและควำมเชี่ยวชำญในกำรปฏิบัติงำนที่ปฏิบัติอยู่ ตำมบทบำท ภำรกิจ 
๒. เป็นผู้มีภำวะควำมเป็นผู้น ำ 
๓. เป็นผู้มีควำมรับผิดชอบในหน้ำที่ 
๔. เป็นผู้มีวินัย 
๕. เป็นผู้ที่ได้รับกำรยอมรับในหน่วยงำน 
๖. มีผลกำรปฏิบัติงำนไม่ต่ ำกว่ำ 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 กำรพัฒนำศักยภำพภำวะผู้น ำในองค์กำร (Coaching and  

Mentoring) จ ำนวน ๕๐ คน  
๑๑. ผลลัพธ์ 

๑๑.๑ ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและทักษะในกำรเป็นผู้น ำและพร้อมรองรับ 
กำรเปลี่ยนแปลง 

๑๑.๒ ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมมีทักษะด้ำนจิตวิทยำในกำรบริหำรงำนและกำรท ำงำนเป็นทีม  
ให้มีประสิทธิภำพ  

๑๑.๓ ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนต่อไป 
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๑๒. การประเมินผล 
๑๒.๑ ประเมินควำมรู้ก่อนฝึกอบรม (Pre-Test) และประเมินควำมรู้หลังกำรฝึกอบรม (Post–Test) 
๑๒.๒ แบบประเมินโครงกำร 
๑๒.๓ กำรติดตำมและประเมินผลกำรน ำควำมรู้ไปปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำน ภำยหลังกำรฝึกอบรม 

๓ เดือน 

๑๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สถำบันเกษตรำธิกำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๑๔. ผู้ประสานงานโครงการ 
นำงสำวพนิดำ  พลวรำงกูร นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร โทรศัพท์ ๐๘ ๙๒๐๒ ๕๗๗๒  
นำงสำวอิศรำ  คงคะรัศมี   นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร โทรศัพท์ ๐๘ ๙๒๐๔ ๕๔๗๖  
นำยศิวกร  รัตติโชติ    นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร โทรศัพท์ ๐๘ ๐๕๓๔ ๙๔๘๐ 
กลุ่มยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  
โทร. ๐ ๒๙๔๐ ๕๖๒๙ ต่อ ๑๒๑ , ๑๒๓ 
โทรสำร. ๐ ๒๙๔๐ ๕๖๓๑ , ๐ ๒๙๔๐ ๕๕๘๖ 

 
 

 


