




-๓- 

«หัวหน้าส่วนราชการ» 
 
ที ่ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน 
๑ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
๒ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
๓ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
๔ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
๕ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
๖ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 
๗ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ 
๘ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 
๙ อธิบดีกรมควบคุมโรค กรมควบคุมโรค 

๑๐ เลขาธิการ ก.พ.  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
๑๑ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
๑๒ เลขาธิการ ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
๑๓ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
๑๔ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
๑๕ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. สำนักงาน ป.ย.ป. 
๑๖ อธิบดีกรมศิลปากร กรมศิลปากร 
๑๗ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
๑๘ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง 
๑๙ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
๒๐ อธิบดีกรมศุลกากร กรมศุลกากร 
๒๑ ปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงแรงงาน 
๒๒ ปลัดกระทรวงยุติธรรม สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม 
๒๓ อธิบดีกรมสรรพสามิต กรมสรรพสามิต 
๒๔ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ 
๒๕ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

๒๖ อธิบดีกรมสรรพากร กรมสรรพากร 
๒๗ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ 
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

๒๘ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 



-๔- 

ที ่ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน 
๒๙ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 
๓๐ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
๓๑ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
๓๒ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
๓๓ ปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
๓๔ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
๓๕ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
๓๖ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี 
๓๗ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

๓๘ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
๓๙ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
๔๐ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กรมทางหลวงชนบท 
๔๑ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก 

๔๒ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
๔๓ อธิบดีกรมหม่อนไหม กรมหม่อนไหม 

๔๔ อธิบดีกรมการข้าว กรมการข้าว 
 



 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร ผู้บริหารราชการไทยในบทบาทโค้ช (Leader as Coach) 

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

๑.  หลักการและเหตุผล      

 ในยุคที ่สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีมีการเปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และประเทศไทย 
ได้ก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัล ทำให้หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ  ต้องเผชิญกับความท้าทายหลายรูปแบบ เช่น การเปลี่ยนแปลง
ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ การให้บริการเชิงสร้างสรรค์ และการคิดค้นเชิงนวัตกรรม เพื่อการปรับตัว
ให้ทันต่อยุคสมัยและเพื่อการตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและผู้รับบริการที่ก้าวล้ำมากขึ้น บุคลากร
ภาครัฐจึงจำเป็นต้อง Reskill และ Upskill เพื่อยกระดับศักยภาพและขีดสมรรถนะของตนเองเพื่อให้สามารถ
รับมือกับสถานการณ์การทำงานในรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้น 

 แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ  
เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบ
แนวทางสำคัญในการดำเนินการด้านการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ตลอดจนนำไปใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้เหมาะสมกับทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรและบริบทการทำงาน  
ได้กำหนดให้บุคลากรภาครัฐแต่ละบุคคลมีหน้าที่เรียนรู้และพัฒนาตนเองทั้งในด้านกรอบความคิด (Mindset) 
และทักษะ (Skill Set) และส่งเสริมให้หน่วยงานมีการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการเรียนรู ้และการ
ปฏิบัติงาน (Ecosystem) ให้บุคลากรสามารถทำงานตามบทบาทหน้าที่และระดับตำแหน่งของตนเองได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ตั้งเป้าหมายในการเติบโตตามเส้นทางอาชีพและวางแผนการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร 

 หนึ่งในปัจจัยสำคัญท่ีมีผลต่อความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้บรรลุตามเป้าประสงค์
ของแนวทางการพัฒนาฯ คือ ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้ที ่ทำหน้าที่ในการสร้างแรงจูงใจหรือแรงบันดาลใจ 
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งเป็นผู้กระตุ้น โน้มน้าว และสร้างกำลังใจที่จะปรับปรุงและพัฒนางานให้แก่
บ ุคลากรในหน่วยงาน โดยการโค้ช (Coaching) ถือเป็นบทบาทและหน้าที ่ที ่สำคัญอย่างยิ ่งของผู ้บริหาร 
หรือผู้บังคับบัญชาในการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) เนื่องจากสามารถดึง
ศักยภาพภายในของบุคลากรไปสู่การปฏิบัติไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

 ดังนั ้น เพื ่อให้การพัฒนาบุคลากรภาครัฐสามารถตอบโจทย์การขับเคลื ่อนภารกิจหน่วยงาน 
และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนมีวัฒนธรรม
องค์กรที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สำนักงาน ก.พ. พิจารณาเห็นว่า ผู้บริหารภาครัฐซึ่งมีบทบาท
สำคัญในการผลักดันเรื่องดังกล่าว จึงควรได้รับการฝึกฝนโดยผ่านกระบวนการโค้ชที่มีประสิทธิภาพ โดยได้จัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ผู้บริหารราชการไทยในบทบาทโค้ช (Leader as Coach)” ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหาร
หรือผู้บังคับบัญชาได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการรับบทบาทโค้ชอย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปใช้ในการ
สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และปรารถนาที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีขีด
สมรรถนะที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 

DAO
Typewriter
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑



๒ 

๒.  วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของผู้บริหารเกี่ยวกับการโค้ชทั้งในเชิงหลักการ กระบวนการ  
และเทคนิควิธีการโค้ชที่ถูกต้อง  

 ๒.๒ เพื ่อให้ผู ้บริหารสามารถนำหลักการโค้ชไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและเพ่ิม
ประสิทธิภาพของผู ้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติงานเพื ่อการขับเคลื ่อนภารกิจภาครัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชให้เกิดข้ึนภายในองค์กร 

๓.  กลุ่มเป้าหมายและจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ข้าราชการพลเรือนหรือบุคลากรภาครัฐผู ้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการหรือเทียบเท่า  

จำนวน ๒๔ คน 

๔.  รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร 
  หลักสูตร ผู้บริหารราชการไทยในบทบาทโค้ช (Leader as Coach) เน้นให้ผู ้บริหารได้เข้าใจ 
ถึงความสำคัญของการโค้ชตามหลักสหพันธ์โค้ชนานาชาติ ( International Coach Federation - ICF)  
และสามารถนำไปใช้ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์กรผ่านการพัฒนาภาวะผู้นำ
แบบโค้ช โดยเน้นกระบวนการเสริมสร้างการพัฒนาความสามารถของผู้นำในการบรรลุเป้าหมายทั้งในระยะสั้น
และระยะยาวขององค์กร ตลอดจนช่วยสนับสนุนผู้บริหารในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาขององค์กรอย่าง
สร้างสรรค์ (Analytical Skills / Problem Solving) ช่วยให้เข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา และสร้างความเป็นผู้นำที่
เอื้อให้เกิดผลลัพธ์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Understanding your people) อีกทั้งเข้าใจและเห็น
คุณคา่ของพลังในการโค้ช และการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชให้เกิดข้ึนในองค์กร 

๕ รูปแบบการฝึกอบรม 

 เน้นการเรียนรู ้ผ่านกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลายแบบผสมผสาน (Blended Learning) 
เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อาทิ การฝึกการโค้ช และการทดลองปฏิบัติจริงโดยมีโค้ชพ่ีเลี้ยงเป็นที่
ปรึกษา การเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ การเรียนรู้จากประสบการณ์ การบรรยาย และเรียนรู้เพื่อการต่อยอด
ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบกลุ่ม โดยเรียนรู้เชิงรุก และนำไปใช้ในสถานการณ์จริง  

๖.  วิทยากร    

Master Trainer/Coach ที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ  (ICF PCC Assessor) 
และมีประสบการณใ์นการโค้ชให้กับองค์กรในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

๗.  ระยะเวลาดำเนินการ     

 หลักสูตร ผู ้บริหารราชการไทยในบทบาทโค้ช (Leader as Coach) กำหนดให้มีการเรียนรู้ 
ในรูปแบบออนไลน์ (Online Training) จำนวน ๖ วันทำการ การติดตามผลการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์  
(Online Follow-up) จำนวน ๒ วันทำการ ร่วมด้วยการโค้ชแบบตัวต่อตัวจำนวน ๖ ครั้ง โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้  

 



๓ 

 

กิจกรรม กำหนดการ 
(๑) การเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ (Online Training) 
จำนวน ๖ วันทำการ โดยเป็นการเรียนรู้ในกิจกรรม/
หัวข้อต่าง ๆ ผ่านกรณีศึกษา การอภิปรายกลุ่มและ
การทบทวนการเรียนรู้ 

(๑) วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
(๒) วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
(๓) วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
(๔) วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
(๕) วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ 
(๖) วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ 

(๒) การโค้ชผู้บริหารแบบตัวต่อตัว (One-on-One  
     Coaching) * 

๖ ครั้ง ต่อท่าน ครั้งละ ๑ ชั่วโมง  

(๓) การติดตามผลการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์  
     (Online Follow Up) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
     จำนวน ๒ วันทำการ 

(๑) วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
(๒) วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ.- (*) คือ การโค้ชผู้บริหารแบบตัวต่อตัว (One-on-One Coaching) จากทีมโค้ชที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานหลักสูตรสำหรับโค้ชมืออาชีพในระดับ Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH) จาก
สหพันธ์โค้ชนานาชาติ International Coach Federation (ICF) จำนวน ๖ ครั้ง โดยผู้เรียนสามารถจัดเวลา
การโค้ชร่วมกับโค้ชพี่เลี้ยงแต่ละครั้งตามความเหมาะสมตลอดหลักสูตร 

๘. คุณสมบตัิผู้สมัคร 

 (๑) ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ หรือผู้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทอ่ืนที่ปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับประเภทอำนวยการ 

 (๒) เป็นผู้ที่มีความสนใจด้านการโค้ช และพร้อมที่จะนำทักษะการโค้ชไปพัฒนาบุคลากรภายใน
หน่วยงาน 

๙.  สถานที่ดำเนินการ   

 หลักสูตร ผู ้บริหารราชการไทยในบทบาทโค้ช (Leader as Coach) ดำเนินการในรูปแบบ 
Online Training ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ ZOOM 

๑๐.  งบประมาณ  

 งบประมาณของสำนักงาน ก.พ. 

๑๑.  ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

๑๐.๑ บุคลากรภาครัฐสามารถวางแผนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองทั้งในด้านกรอบความคิด 
(Mindset) และทักษะ (Skill Set) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถทำงานตามบทบาทหน้าที่และระดับตำแหน่ง
ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเติบโตตามสายงานอาชีพ 



๔ 

๑๐.๒ หน่วยงานภาครัฐมีวัฒนธรรมการโค้ชอย่างเป็นรูปธรรมที่สามารถปลูกฝังให้บุคลากรบรรลุ
เป้าหมายด้านความก้าวหน้าในอาชีพของตนเองโดยผ่านการเรียนรู้ ตระหนักในตัวเอง และลงมือเปลี่ยนแปลง
ด้วยความสามารถของตนเอง 

 
๑๒. ที่ปรึกษาโครงการ 
 ๑๒.๑ หม่อมหลวงพัชรภากร  เทวกุล       เลขาธิการ ก.พ. 
 ๑๒.๒ นางชุติมา  หาญเผชิญ        รองเลขาธิการ ก.พ.  
 ๑๒.๓ นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต์      ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
       รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาระบบราชการ 
๑๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๑๓.๑ นางปจิตา  ดิศกุล ณ อยุธยา       นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ 
   ๑๓.๒ นางชนิดาภา ศิโรตมานนท์  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

               
ศูนย์ยุทธศาสตร์ วิชาการ และความร่วมมือด้านการพัฒนา 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๔๖  
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 
อีเมล  chanidapha.psed9@gmail.com 

 
 

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

 



 
 

กำหนดการประชุมเชิงปฏบิัติการ 
หลักสูตร ผู้บริหารราชการไทยหัวใจโค้ช (Leader as Coach) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบปฏิบัตกิาร ZOOM) 

สำนักงาน ก.พ. จงัหวัดนนทบุรี  
----------------------------------------- 

กิจกรรม กำหนดการ 

(๑) การเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ (Online Training) 

โดยเป็นการเรียนรู้ในกิจกรรม/หัวข้อต่าง ๆ ผ่าน

กรณีศึกษา การอภิปรายกลุ่มและการทบทวนการ

เรียนรู้ จำนวน ๖ วันทำการ 

(๑) วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

(๒) วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

(๓) วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

(๔) วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

(๕) วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ 

(๖) วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ 

(๒) การโค้ชผู้บริหารแบบตัวต่อตัว (One-on-One  

     Coaching) * 

๖ ครั้ง ต่อท่าน ครั้งละ ๑ ชั่วโมง  

(๓) การติดตามผลการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์  

     (Online Follow Up) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

     จำนวน ๒ วันทำการ 

(๑) วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

(๒) วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

 
หมายเหตุ.- (*) หมายถึง การโค้ชผู ้บริหารแบบตัวต่อตัว (One-on-One Coaching) จากทีมโค้ชที ่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานหลักสูตรสำหรับโค้ชมืออาชีพในระดับ Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH) จากสหพันธ์โค้ช
นานาชาติ International Coach Federation (ICF) จำนวน ๖ ครั้ง โดยผู้เรียนสามารถจัดเวลาการโค้ชแต่ละครั้งร่วมกับ
โค้ชพี่เลี้ยงตามความเหมาะสมตลอดหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

 
 

การเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ (Online Training) จำนวน ๖ วัน 

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ (Online Training 1) 
เวลา รายละเอียด 

๐๘.๓๐ น. เปิดระบบ ZOOM และชี้แจงการฝึกอบรม 
๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ น. พิธีเปิดการฝึกอบรม โดย ผู้บริหารสำนักงาน ก.พ. 
๐๙.๑๕ - ๑๒.๐๐ น. การเข้าใจการโค้ชและบทบาทของโค้ช  

(Understanding Coaching and the Role of the Coach) 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พัก 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. การสื่อสาร - การพูดและการฟังแบบโค้ช  

(Communicating – Speaking and Listening Like a Coach) 
๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. การใช้คำถามทรงพลัง (Asking Powerful Questions) 

 

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ (Online Training 2) 
เวลา รายละเอียด 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การโค้ชสู่ปัญญา (Insight Coaching) 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พัก 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. การใช้ GROW Model ในการโค้ช (The GROW Model of Performance) 

 

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ (Online Training 3) 
เวลา รายละเอียด 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  การวางแผนปฏิบัติที่เปี่ยมด้วยความหมายอย่างทรงพลัง 
(Creating Actions with Meaning and Power – and Sticking to Team) 

 เครื่องมือการโค้ชเพ่ือผลการปฏิบัติงาน (Useful Performance Coaching Tools) (๑) 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พัก 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. การให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปลับเปลี่ยนพฤติกรรม 

(Giving Positive Feedback) 
 

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ (Online Training 4) 
เวลา รายละเอียด 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เครื่องมือการโค้ชเพ่ือผลการปฏิบัติงาน (Useful Performance Coaching Tools) (๒) 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พัก 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. วิธีการสู่การเป็นโค้ช (Approaches to Coaching) 



๓ 
 

 
 

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ (Online Training 5) 
เวลา รายละเอียด 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  ทบทวนการเรียนรู้ 

 การโค้ชแบบทีม (The CO-GROW Model) 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พัก 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. การโค้ชแบบทีม (The CO-GROW Model) (ต่อ) 

 

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ (Online Training 6) 
เวลา รายละเอียด 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชและการพัฒนาการบริหารจัดการ 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พัก 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สะท้อนการเรียนรู้ (Self-reflection) 

 

การติดตามผลการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ (Online Follow-up) จำนวน ๒ วัน 

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ (Online Follow Up 1) 
เวลา รายละเอียด 

๐๘.๓๐ น. เปิดระบบ ZOOM 
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมติดตามผลการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ (๑)  
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พัก 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. การเรียนรู้ทักษะการฝึกโค้ชในรูปแบบ TRIAD (๑) 

 

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔(Online Follow Up 2) 
เวลา รายละเอียด 

๐๘.๓๐ น. เปิดระบบ ZOOM 
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมติดตามผลการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ (๒)  
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พัก 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. การเรียนรู้ทักษะการฝึกโค้ชในรูปแบบ TRIAD (๒) 

 

หมายเหตุ.- 
  (๑) กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 



 

รายช่ือข้าราชการที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.๑) รุ่นที่ ๙๓  
และมีผลงานรายบุคคล (IS) ในระดับดีเด่น ทีมี่สิทธิเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร ผู้บริหารราชการไทยในบทบาทโค้ช (Leader as Coach) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบปฏิบัติการ ZOOM) 

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

ลำดับ ชื่อสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 
๑ นายทัศพันธ์ พงษ์เภตรา ผู้อำนวยการสำนักงาน

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ 

สำนักงานปลัด 
สำนักนายกรัฐมนตรี 

๒ นางสาวณิรดา วิสุทธิชาติธาดา ผู้อำนวยการกองสารสนเทศ 
และดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

สำนักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

๓ นายวีระวัฒน์ ศรีสม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

สำนักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 

๔ นางขนิษฐา ตันติศิรินทร์ ผู้อำนวยการกองควบคุมวตัถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

๕ นางสาวปริยนงคราญ จงธรรมคุณ ผู้อำนวยการกองส่งเสริม 
และประสานงานคณะรัฐมนตรี 

สำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 

๖ นายวีรศักดิ์ ทิพย์มณเฑียร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รก. 
ที่ปรึกษาสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 

๗ นางสาวเพ็ญแข จันทร์สว่าง ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณ
ด้านเศรษฐกิจ ๑ 

สำนักงบประมาณ 

๘ นายกิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง  กรมสุขภาพจิต 
๙ นางสาวชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ ผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และ

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
กรมควบคุมโรค 

๑๐ นางสาวแก้วตา ศรีสังข์ นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน 

๑๑ นายปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุข 
จังหวัดสุโขทัย 

สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 



๒ 
 

ลำดับ ชื่อสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 
๑๒ นางสาวณฐิณ ีสงกุมาร ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และ

สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาระบบราชการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการ 

สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ 

๑๓ นางสาวรัชนี วัฒนวิศิษฎพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุน
จากต่างประเทศ 

สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

๑๔ นายกนิษฐ์ ตะปะสา ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
๑๕ นายศุภฤกษ ์ภู่พงศ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการกองนวัตกรรม สำนักงาน ป.ย.ป. 
๑๖ นางพุทธิมา ตระการวนิช ผู้อำนวยการกอง ๑ สำนักงาน ป.ย.ป. 
๑๗ นางสาววัชราวดี วิเชียรศรี ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๕ 

ปราจีนบุรี 
กรมศิลปากร 

๑๘ นางสาวอำไพ ศรีเริงหล้า สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดกำแพงเพชร 

กรมสวัสดิการ 
และคุ้มครองแรงงาน 

๑๙ นายธานินทร์ พุ่มอรุณ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดลพบุรี 

กรมสวัสดิการ 
และคุ้มครองแรงงาน 

๒๐ นายสมศักดิ ์ภู่สกุล ผู้อำนวยการกองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
๒๑ นายสมชาติ สุภารี ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพ

แรงงานและผู้ประกอบกิจการ 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

๒๒ นางสาวนิตยา เที่ยงตรงภิญโญ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ 
และแผนงาน 

กรมศุลกากร 

๒๓ นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานรัฐมนตรี 
กระทรวงแรงงาน 

๒๔ นายละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิต
ภาคท่ี ๒ 

กรมสรรพสามิต 

๒๕ นายเผด็จ หริ่งรอด ผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองไผ่ กรมราชทัณฑ์ 
๒๖ นางสาวจิฬาภรณ ์ตามชู กฤษณสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานช่วยเหลือ

ทางการเงินแก่ผู้เสียหาย 
และจำเลยในคดีอาญา 

กรมคุ้มครองสิทธิ 
และเสรีภาพ 

๒๗ นายวีระ ภักดีนฤพัทธ์ ผู้อำนวยการกองมาตรฐาน 
การกำกับและตรวจสอบภาษี 

กรมสรรพากร 



๓ 
 

ลำดับ ชื่อสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 
๒๘ นายณัฐวุฒ ไพศาลวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการ 

นโยบายรัฐวิสาหกิจ 
๒๙ นางสาวดวงดาว เกียรติพิศาลสกุล หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานรัฐมนตรี 

กระทรวงยุติธรรม 
๓๐ นางอารดา เฟ่ืองทอง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนา

ผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ 
กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ 

๓๑ นางสาวใจไทย อุปการนิติเกษตร ผู้อำนวยการกองอเมริกาเหนือ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 
๓๒ นางสาวทัศไนย์ ฤกษ์ศานติวงษ์ ผู้อำนวยการกองลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
๓๓ นางสาวจิตติมา นาคมโน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมเจรจาการค้า 

ระหว่างประเทศ 
๓๔ นางดวงสุดา จิรประดิษฐกุล เลขานุการกรม สำนักงานนโยบาย 

และแผนพลังงาน 
๓๕ นายพูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัด 

กระทรวงพลังงาน 
๓๖ นางพัทธ์ธีรา สายประทุมทิพย์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และ

แผนงาน 
สำนักงานปลัด 
กระทรวงพลังงาน 

๓๗ นางสาวพัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล สถิติจังหวัดปทุมธานี สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
๓๘ นายสุรินทร์ วรกิจธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
๓๙ นางอัปสร สอาดสุด ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์และ

ตรวจสอบทรัพยากรธรณี 
กรมทรัพยากรธรณี 

๔๐ นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ 
และแผนงาน 

กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 

๔๑ นายรักชาติ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ 
และแผนงาน 

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง 

๔๒ นายธนัญชัย วรรณสุข ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคท่ี ๑๖ (สงขลา) 

สำนักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๔๓ นายณรงค ์คู่บารมี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

กรมทางหลวงชนบท 

๔๔ นายจตุรงค ์แก้วกสิ ขนส่งจังหวัดตาก กรมการขนส่งทางบก 
๔๕ นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ 



๔ 
 

ลำดับ ชื่อสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 
๔๖ นายวัชรพงษ์ แก้วหอม ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหม

เฉลิมพระเกียรติฯ เขต ๒  
จังหวัดอุดรธานี 

กรมหม่อนไหม 

๔๗ นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการสำนักนโยบาย 
และยุทธศาสตร์ข้าว 

กรมการข้าว 
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