
ที ่นร ๑๐๐๓/๒๖๓              ส ำนักงำน ก.พ. 
                ถนนติวำนนท์  จังหวดันนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

          ๗  มิถุนำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง  ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตรกำรสอนงำนเพ่ือกำรเปลี่ยนแปลงและกำรเป็นผู้น ำที่เป็น
แบบอย่ำง โดยกำรโค้ช (Coaching) และกำรเป็นพ่ีเลี้ยง (Mentoring) รุ่นที่ ๓ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  หัวหน้ำส่วนรำชกำร (ตำมเอกสำรแนบ) 
อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๓/๑๐๔ ลงวันที่ ๑๗ มีนำคม ๒๕๖๓ 
สิ่งที่ส่งมำด้วย  ๑. รำยละเอียดโครงกำรและก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ  

๒. รำยชื่อข้ำรำชกำรผู้มีสิทธิเข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ  
๓. ข้อปฏิบัติส ำหรับผู้เข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ 

ด้วย ส ำนักงำน ก.พ. มีก ำหนดจัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร “กำรสอนงำนเพ่ือ 
กำรเปลี่ยนแปลงและกำรเป็นผู้น ำที่เป็นแบบอย่ำง โดยกำรโค้ช (Coaching) และกำรเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring)” 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ ำนวน ๓ รุ่น รุ่นละ ๓๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้ำงทักษะกำรเป็นผู้น ำ
ที่เป็นแบบอย่ำง โดยกำรโค้ชและกำรเป็นผู้สอนงำนหรือพ่ีเลี้ยง เพ่ือดึงศักยภำพของสมำชิกในทีมงำนหรือองค์กร 
มำใช้ในกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนให้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล รวมทั้งเสริมสร้ำงทักษะกำรวิเครำะห์
และท ำควำมเข้ำใจควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล ซึ่งจะช่วยสร้ำงบรรยำกำศและควำมสัมพันธ์ที่ดีในกำรปฏิบัติงำน 
รำยละเอียดโครงกำรและก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ โดยส ำนักงำน ก.พ. ได้ด ำเนินกำร
รุ่นที่ ๑ และ รุ่นที่ ๒ เสร็จสิ้นแล้ว 

ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอเชิญข้ำรำชกำรผู้ปฏิบัติหน้ำที่ผู้สอนงำนหรือพ่ีเลี้ยงที่ได้แจ้งชื่อไว้  
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง (รำยชื่อข้ำรำชกำรผู้มีสิทธิตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๒) จ ำนวน ๑ ท่ำน เข้ำร่วมกำรประชุม 
เชิงปฏิบัติกำรฯ รุ่นที่ ๓ ซึ่งก ำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๙ – ๓๐ มิถุนำยน และ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบ
ออนไลน์ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM)  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุญำตให้ ข้ำรำชกำรผู้ปฏิบัติหน้ ำที่ผู้ สอนงำนหรือพ่ี เลี้ ยง  
จ ำนวน ๑ ท่ำน เข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ รุ่นที่ ๓ โดยลงทะเบียนเข้ำร่วมผ่ำน QR Code  
ท้ำยหนังสือนี้ ภายในวันที่  ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔  ทั้งนี้  ส ำนักงำน ก.พ. จะพิจำรณำคัดเลือกผู้ เข้ำร่วม 
ตำมล ำดับกำรลงทะเบียนก่อน - หลัง และจะประกำศรำยชื่อผู้เข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ ภายในวันที่  
๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทำงเว็บไซต์ https://www.ocsc.go.th/hipps หัวข้อ “ข่ำวประชำสัมพันธ์”  
และทำงอีเมลของผู้มีรายชื่อตามประกาศฯ ที่ได้ลงทะเบียนแจ้งไว้  และขอได้โปรดแจ้งให้ข้ำรำชกำร 
ที่มคีวำมประสงคเ์ข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๓ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง   

 ขอแสดงควำมนับถือ 

                                                                  
(นำงสำวอลินี ธนะวัฒน์สัจจะเสรี) 

   ผู้อ ำนวยกำรศูนย์นักบริหำรระดับสูง 
              ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.  

ศูนย์นักบริหำรระดับสูง 
โทร. ๐๒๕๔๗ ๑๖๘๙, ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๙๔   
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๓๔  

ด่วนที่สุด 



ส่วนราชการท่ีมีสิทธิเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จ านวน ๑ ท่าน

ล าดับ เรียน

๑ อธิบดีกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ

๒ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

๓ อธิบดีกรมการข้าว

๔ อธิบดีกรมการค้าภายใน

๕ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

๖ อธิบดีกรมทรัพยากรน้้า

๗ อธิบดีกรมทรัพยากรน้้าบาดาล

๘ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

๙ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

๑๐ อธิบดีกรมบังคับคดี

๑๑ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

๑๒ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

๑๓ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

๑๔ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๑๕ อธิบดีกรมราชทัณฑ์

๑๖ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๑๗ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

๑๘ อธิบดีกรมศิลปากร

๑๙ อธิบดีกรมศุลกากร

๒๐ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

๒๑ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

๒๒ อธิบดีกรมสุขภาพจิต

๒๓ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่

๒๔ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

๒๕ เลขาธิการส้านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

๒๖ เลขาธิการส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

๒๗ ผู้อ้านวยการส้านักงานเศรษฐกิจการคลัง

หน้าท่ี 1 จาก 2



ส่วนราชการท่ีมีสิทธิเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จ านวน ๑ ท่าน

ล าดับ เรียน

๒๘ ผู้อ้านวยการส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

๒๙ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

๓๐ ผู้อ้านวยการส้านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

๓๑ ผู้อ้านวยการส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

๓๒ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๓๓ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

๓๔ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

๓๕ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

๓๖ ปลัดกระทรวงพลังงาน

๓๗ ปลัดกระทรวงยุติธรรม

๓๘ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

๓๙ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๔๐ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๔๑ ผู้อ้านวยการส้านักงานสถิติแห่งชาติ

หน้าท่ี 2 จาก 2



ที ่นร ๑๐๐๓/๒๖๒                       ส ำนักงำน ก.พ. 
                ถนนติวำนนท์  จังหวดันนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

         ๗  มิถุนำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง  ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตรกำรสอนงำนเพ่ือกำรเปลี่ยนแปลงและกำรเป็นผู้น ำที่เป็น
แบบอย่ำง โดยกำรโค้ช (Coaching) และกำรเป็นพ่ีเลี้ยง (Mentoring) รุ่นที่ ๓ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  หัวหน้ำส่วนรำชกำร (ตำมเอกสำรแนบ) 
อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๓/๑๐๔ ลงวันที่ ๑๗ มีนำคม ๒๕๖๓ 
สิ่งที่ส่งมำด้วย  ๑. รำยละเอียดโครงกำรและก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ  

๒. รำยชื่อข้ำรำชกำรผู้มีสิทธิเข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ  
๓. ข้อปฏิบัติส ำหรับผู้เข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ 

ด้วย ส ำนักงำน ก.พ. มีก ำหนดจัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร “กำรสอนงำนเพ่ือ 
กำรเปลี่ยนแปลงและกำรเป็นผู้น ำที่เป็นแบบอย่ำง โดยกำรโค้ช (Coaching) และกำรเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring)” 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ ำนวน ๓ รุ่น รุ่นละ ๓๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้ำงทักษะกำรเป็นผู้น ำ
ที่เป็นแบบอย่ำง โดยกำรโค้ชและกำรเป็นผู้สอนงำนหรือพ่ีเลี้ยง เพ่ือดึงศักยภำพของสมำชิกในทีมงำนหรือองค์กร 
มำใช้ในกำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนให้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล รวมทั้งเสริมสร้ำงทักษะกำรวิเครำะห์
และท ำควำมเข้ำใจควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล ซึ่งจะช่วยสร้ำงบรรยำกำศและควำมสัมพันธ์ที่ดีในกำรปฏิบัติงำน 
รำยละเอียดโครงกำรและก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ โดยส ำนักงำน ก.พ. ได้ด ำเนินกำร
รุ่นที่ ๑ และ รุ่นที่ ๒ เสร็จสิ้นแล้ว 

ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอเชิญข้ำรำชกำรผู้ปฏิบัติหน้ำที่ผู้สอนงำนหรือพ่ีเลี้ยงที่ได้แจ้งชื่อไว้  
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง (รำยชื่อข้ำรำชกำรผู้มีสิทธิตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๒) จ ำนวน ๒ ท่ำน เข้ำร่วมกำรประชุม 
เชิงปฏิบัติกำรฯ รุ่นที่ ๓ ซึ่งก ำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๙ – ๓๐ มิถุนำยน และ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบ
ออนไลน์ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM)  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุญำตให้ ข้ำรำชกำรผู้ปฏิบัติหน้ ำที่ผู้ สอนงำนหรือพ่ี เลี้ ยง  
จ ำนวน ๒ ท่ำน เข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ รุ่นที่ ๓ โดยลงทะเบียนเข้ำร่วมผ่ำน QR Code  
ท้ำยหนังสือนี้ ภายในวันที่  ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔  ทั้งนี้  ส ำนักงำน ก.พ. จะพิจำรณำคัดเลือกผู้ เข้ำร่วม 
ตำมล ำดับกำรลงทะเบียนก่อน - หลัง และจะประกำศรำยชื่อผู้เข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ ภายในวันที่  
๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทำงเว็บไซต์ https://www.ocsc.go.th/hipps หัวข้อ “ข่ำวประชำสัมพันธ์”  
และทำงอีเมลของผู้มีรายชื่อตามประกาศฯ ที่ได้ลงทะเบียนแจ้งไว้  และขอได้โปรดแจ้งให้ข้ำรำชกำร 
ที่มคีวำมประสงคเ์ข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๓ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง   

 ขอแสดงควำมนับถือ 

                                                                   
(นำงสำวอลินี ธนะวัฒน์สัจจะเสรี) 

   ผู้อ ำนวยกำรศูนย์นักบริหำรระดับสูง 
              ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.  

ศูนย์นักบริหำรระดับสูง 
โทร. ๐๒๕๔๗ ๑๖๘๙, ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๙๔   
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๓๔  

ด่วนที่สุด 



ส่วนราชการท่ีมีสิทธิเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จ านวน ๒ ท่าน

ล าดับ เรียน

๑ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

๒ อธิบดีกรมชลประทาน

๓ อธิบดีกรมสรรพสามิต

๔ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

๕ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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การประชุมเชิงปฏบิัตกิารหลกัสตูร การสอนงานเพือ่การเปลี่ยนแปลงและการเปน็ผู้น า 
ที่เปน็แบบอย่าง โดยการโค้ช (Coaching) และการเปน็พี่เลี้ยง (Mentoring)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

๑.  หลักการและเหตุผล      

 การก้าวสู่สังคมเทคโนโลยีดิจิทัลท าให้หน่วยงานต่าง ๆ ในภาครัฐต้องเผชิญกับความท้าทาย 
หลายรูปแบบ เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ การให้บริการเชิงสร้างสรรค์ และการคิดค้น 
เชิงนวัตกรรม เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และความต้องการของสังคมและผู้รับบริการ ยังผลให้บุคลากรภาครัฐ
ต้องมีการยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถตนเองเพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือกับสถานการณ์  
ในการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ หรือ New Normal ที่เกิดข้ึน  

 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ได้มีการก าหนดเกี่ยวกับการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐให้มีขีดสมรรถนะสูงและมีความเป็นมืออาชีพ ตลอดจนเป็นกลไกขับเคลื่อนภารกิจของรัฐ 
ไปสู่เป้าหมายการพัฒนาด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่วนหนึ่งของแผนงานได้ส่งเสริมให้หน่วยงาน
ภาครัฐเห็นความส าคัญของการพัฒนาภาวะผู้น า เพื่อให้เกิดการสั่งสมประสบการณ์การเป็นผู้น าที่เป็นแบบอย่าง 
(Leadership by Example) และการสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

 หนึ่งในปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้บรรลุตามเป้าประสงค์ 
ของแผนการปฏิรูปประเทศดังกล่าวก็คือ ผู้สอนงาน (Coach) หรือพี่เลี้ยง (Mentor) ที่ท าหน้าที่ในการถ่ายทอด 
องค์ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในองค์กร รวมทั้ง เป็นผู้กระตุ้น โน้มน้าว และสร้างก าลังใจ 
ที่จะปรับปรุงและการพัฒนางานให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน ซึ่งโดยมากมักเป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ใกล้ชิด 
การท างานของบุคลากรดังกล่าว 

 โดยที่การโค้ช (Coaching) เป็นบทบาทและหน้าที่ที่ส าคัญอย่างยิ่งของผู้บังคับบัญชาในการบริหาร 
ผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) เนื่องจากสามารถดึงศักยภาพภายในของบุคลากรไปสู่ 
การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ส านักงาน ก.พ. พิจารณาเห็นว่า  
เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง ได้มีการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผา่นการสอนงาน ที่มีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรให้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร
หลักสูตรการสอนงานเพื่อการเปลีย่นแปลงและการเปน็ผู้น าที่เป็นแบบอย่าง โดยการโค้ช (Coaching) และการเปน็
พี่ เลี้ยง (Mentoring) ข้ึน เพื่อให้ผู้สอนงานหรือผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูงได้รับ 
การพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการรับบทบาทโค้ชและผูส้อนงานอย่างเป็นระบบ และสามารถน าไปใช้ในการสนบัสนนุ
ส่งเสริมให้กลุ่มบุคลากรดังกล่าวมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และปรารถนาที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
ให้มีขีดสมรรถนะที่สูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

 

สิ่งทีส่่งมาด้วย ๑ 



๒ 

๒.  วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑ เพื่อเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้น าที่เป็นแบบอย่าง โดยการโค้ชและการเป็นผู้สอนงาน 
หรือพี่ เลี้ยง เพื่อดึงศักยภาพของสมาชิกในทีมงานหรือองค์กรมาใช้ในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ๒.๒ เพื่อเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์และท าความเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งจะช่วยสร้าง
บรรยากาศและความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงาน 

๓.  กลุ่มเป้าหมาย  

ข้าราชการจากส่วนราชการที่มีระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง (High Performance and 
Potential System : HiPPS) ที่ปฏิบัติงานในบทบาทหัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชา หรือผู้น าทีม และรับผิดชอบ
เป็นผู้ฝึกสอนงานให้แก่ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูงของหน่วยงาน จ านวน ๓ รุ่น รุ่นละ ๓๐ คน 

๔.  ประเด็นเน้ือหา  

แนวความคิดด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของหัวหน้างาน TAPS Model มิติในการวิเคราะห ์
ตัวตน และการเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือประเมินบุคลิกภาพ หลักการพื้นฐานของการสอนงานและการโค้ช 
ทักษะการฟังและการสะท้อนสิ่งที่ฟัง การตั้งค าถามเพื่อการเปลี่ยนแปลง กระบวนการสอนงานและการโค้ช 
โดยใช้ GROW Model รวมทั้งเทคนิค วิธีการสอนงานและการโค้ชในข้ันตอนต่าง ๆ อาทิ การสร้างความสัมพันธ์ 
กับผู้รับการสอน (Rapport) เทคนิคการให้ความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงาน (Feedback) ตลอดจนการจัดท า
แผนพัฒนาสมรรถนะผู้สอนงาน 

๕.  วิธีการ 

การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลายและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อาทิเช่น 
๕.๑ เรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์  
๕.๒ การศึกษาด้วยตนเองผ่าน e-Learning  
๕.๓ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การระดมสมอง  
๕.๔ การฝึกการโค้ช และการทดลองปฏิบัติจริงโดยมีโค้ชพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษา  
๕.๕ การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) เป็นต้น 

๖.  วิทยากร    

วิทยากรจากส านักงาน ก.พ. ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรการโค้ชจากสถาบันช้ันน าที่ได้รับ 
การรับรองมาตรฐานหลักสูตรส าหรับโค้ชมืออาชีพในระดับ Approved Coach Specific Training Hours 
(ACSTH) จากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ International Coach Federation (ICF) 

๗.  ระยะเวลา    จ านวน ๓ รุ่น รุ่นละ ๓ วันท าการ  

 

 



๓ 

๘. เกณฑ์ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 ๘.๑ ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ต้องมีการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการใหแ้ล้วเสรจ็
ครบถ้วนตามที่ก าหนด 
 ๘.๒ ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม  
 ๘.๓ ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ต้องมีส่วนร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
ของระยะเวลาการประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งหมดจึงจะได้รับประกาศนียบัตร 

๙.  สถานท่ีด าเนินการ  ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในรปูแบบออนไลน์ผ่านสือ่อิเล็กทรอนกิส์ (ระบบ ZOOM) 

๑๐.  งบประมาณ  งบประมาณของส านักงาน ก.พ.  

๑๑.  ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง 

๑๑.๑ บุคลากรภาครัฐมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากได้รับ 
การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องจากผู้บังคับบัญชา 

๑๑.๒ หน่วยงานภาครัฐมีผู้น าที่เป็นแบบอย่างในการสร้างความเปลี่ยนแปลง และบรรยากาศที่ดี
ในการท างาน 

๑๒. การติดตามและประเมินผล  

   ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของข้าราชการผู้ที่ผ่านการประชุม 
เชิงปฏิบัติการไปแล้ว ๓ เดือน เพื่อติดตามผลสัมฤทธ์ิของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการน าเทคนิคและแนวทาง 
การโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงไปใช้ในการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน และน าไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรในปีต่อ ๆ ไป 

๑๓. ท่ีปรึกษาโครงการ 

 ๑๓.๑ หม่อมหลวงพัชรภากร  เทวกุล       เลขาธิการ ก.พ. 
 ๑๓.๒ นางชุติมา  หาญเผชิญ        รองเลขาธิการ ก.พ.  
 ๑๓.๓ นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต์      ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 

๑๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   ๑๔.๑ นางปจิตา  ดิศกุล ณ อยุธยา       นักทรัพยากรบุคคลเช่ียวชาญ 
   ๑๔.๒ นางชนิดาภา ศิโรตมานนท์  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

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

-------------------------------------------------- 
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ก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร กำรสอนงำนเพ่ือกำรเปลี่ยนแปลงและกำรเป็นผู้น ำท่ีเป็นแบบอย่ำง  
โดยกำรโค้ช (Coaching) และกำรเป็นพ่ีเลี้ยง (Mentoring) รุ่นท่ี ๓ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

วันท่ี ๒๙ – ๓๐ มิถุนำยน และวันท่ี ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๔ 
ในรูปแบบออนไลน์ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM) 

----------------------------------------- 
วันท่ี ๒๙ มิถุนำยน ๒๕๖๔  

เวลำ รำยละเอียด 
๐๘.๓๐ น. เปิดระบบ ZOOM และลงทะเบียน 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. แนวความคิดด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของหัวหน้างานและมิติในการวิเคราะห์ตัวตน 
และการเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือประเมินบุคลิกภาพ 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. หลักพื้นฐานและความส าคัญของการโค้ชเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพในการท างาน  

(Performance Coaching) 
๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. เทคนิค วิธีการ และกระบวนการโค้ชโดยใช้ GROW Model และเทคนิคการโค้ชเชิงบวก 

เพื่อศักยภาพของบุคคลสูผ่ลลัพธ์ขององค์กร (Appreciative Inquiry Coaching) 
วันท่ี ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เวลำ รำยละเอียด 
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ทักษะทีส่ าคัญของการโค้ช และกจิกรรมกลุม่ย่อย 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ทักษะส าหรบั “ผู้ให้ Feedback หรือ Feedback Giver” และการเรียนรู้ทกัษะการฝึกโค้ช 

ในรูปแบบ TRIAD 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. การจัดท าแผนพฒันาสมรรถนะผูส้อนงาน และการวางแผนเพื่อพัฒนาทกัษะการโค้ช 

 

วันท่ี ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๔  
เวลำ รำยละเอียด 

๐๙.๐๐ – ๑๕.๔๕ น. การแบ่งปันประสบการณ์การโค้ช (Sharing) และ Learning Reflection และกจิกรรมกลุ่มยอ่ย 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๕.๔๕ - ๑๖.๐๐ น. พิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัตกิารฯ 

หมำยเหตุ.- 
  (๑) ก าหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
  (๒) วิทยากรจากส านักงาน ก.พ. ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานส าหรับโค้ชมืออาชีพในระดับ Approved Coach  
       Specific Training Hours (ACSTH) จาก สหพันธ์โค้ชนานาชาติ  
  (๓) พักย่อยระหว่างการอบรม เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. และเวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. 

สิ่งทีส่่งมาด้วย ๑ 
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๑ นายวรากร  พรหมโมบล กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ

๒ นายฐิติพัฒน์ ไทยจงรักษ์ กรมการขนส่งทางบก

๓ นายจักรกฤช ต้ังใจตรง กรมการขนส่งทางบก

๔ นางพรรณี พุ่มพันธ์ กรมการขนส่งทางบก

๕ นางกัลย์ฐิตา สวงโท กรมการข้าว

๖ นางสาวสิริมา ป้ันศิริ กรมการข้าว

๗ นายกฤชธนา ทองประเสริฐ กรมการค้าภายใน

๘ นายสุขุม ธรรมประทีป กรมการพัฒนาชุมชน

๙ นายกิตติทัศน์ นาสรร กรมการพัฒนาชุมชน

๑๐ นางสาวสุราพร ดวงเนตร กรมการพัฒนาชุมชน

๑๑ นายอ าเภอ  มาพวง กรมการพัฒนาชุมชน

๑๒ นางสาวมยุรี เย็นประเสริฐ กรมการพัฒนาชุมชน

๑๓ นายเกษมสันต์  อยู่ยืน กรมการพัฒนาชุมชน

๑๔ นายปัณณธร แก้วยอด กรมควบคุมมลพิษ

๑๕ นายทวีชัย เจียรนัยขจร กรมควบคุมมลพิษ

๑๖ นายประลอง ด ารงค์ไทย กรมควบคุมมลพิษ

๑๗ นายยุทธเขตต์   ยินดีทรัพย์ กรมชลประทาน

๑๘ นายประวิณ  จ่าภา กรมชลประทาน

๑๙ นายธีระชัย เนียมหลวง กรมชลประทาน

๒๐ นายสว่าง  จอมวุฒิ กรมชลประทาน

๒๑ นางจันทรา งามเนียม กรมชลประทาน

๒๒ นายโยคิน รวยพงษ์ กรมชลประทาน

๒๓ นางสาวพรทิพย์ ศรีสมญา กรมชลประทาน

๒๔ นายศักด์ิสิทธ์ิ  แจ้งไพศาล กรมทรัพยากรน้ า

๒๕ นายอนิรุทธ์ ลดาวดี กรมทรัพยากรน้ าบาดาล

๒๖ นายฤทธิไกร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม กรมทรัพยากรน้ าบาดาล

๒๗ นางสาวพิมพ์ชนก ภู่ประดับ กรมทรัพยากรน้ าบาดาล

๒๘ นางสาวอริสรา เพียรมนกุล กรมทรัพยากรน้ าบาดาล

๒๙ นางสาวอัคปศร อัคราช กรมทรัพยากรน้ าบาดาล

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๒

รายช่ือข้าราชการผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 

การสอนงานเพ่ือการเปล่ียนแปลงและการเป็นผู้น าท่ีเป็นแบบอย่าง โดยการโค้ช (Coaching) และการเป็นพ่ีเล้ียง (Mentoring) 

รุ่นท่ี ๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ในรูปแบบออนไลน์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM)

หน้าท่ี 1 จาก ๖
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๓๐ นายปรีชา โสภารัตน์ กรมทางหลวงชนบท

๓๑ นายอภิชัย วชิระปราการพงษ์ กรมทางหลวงชนบท

๓๒ นายโอฬาร เวียงวีระ กรมทางหลวงชนบท

๓๓ นายไกวัล วัฒนา กรมทางหลวงชนบท

๓๔ นางสาวกัลยา  อนุรักษ์พฤกษา กรมธุรกิจพลังงาน

๓๕ นางสาวปิยะชนก รณศิริ กรมธุรกิจพลังงาน

๓๖ นางสาวอรวรรณ ย่ีสาร กรมธุรกิจพลังงาน

๓๗ นายธนภัทร  สุวรรณฑา กรมธุรกิจพลังงาน

๓๘ นางสาวอรอุมา เก่งทางดี กรมบังคับคดี

๓๙ นางสาวรวงทอง ศรีสุพัฒน์ กรมประชาสัมพันธ์

๔๐ นางวาสนา เชิญขวัญ กรมประชาสัมพันธ์

๔๑ นายอนุชา นาคฤทธ์ิ กรมประชาสัมพันธ์

๔๒ นางสาวพรพรรณี  ป่ินโภคินทร์  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

๔๓ นางสาวสนติกาญจน์ กล่ินสุวรรณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

๔๔ นายประเสริฐ เด่นขจรเกียรติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

๔๕ นายโกญจนาท ใจยะ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

๔๖ นางสาวลักขณา  รุ่งเรือง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

๔๗ นายวิรัช มณีขาว กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๔๘ นายเดชาธร เรืองไกรกลกิจ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๔๙ นายพงษ์ศักด์ิ พรหมกร กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๕๐ นายอมรศักด์ิ รังสาคร กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๕๑ นางสาวปฐมาวดี  ปัทมโรจน์ กรมราชทัณฑ์

๕๒ นางสาวพิมพ์พร  เนตรพุกกณะ กรมราชทัณฑ์

๕๓ นายศร  ธิติธรรมพฤกษ์ กรมราชทัณฑ์

๕๔ นางสายวรุฬ จดูรกิตตินันท์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๕๕ นายทรงพล ชีวะพัฒน์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๕๖ นายพรชัย สินเจริญโภไคย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๕๗ นางสาวสมจิตร์ เนียมสกุล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๕๘ นางอุรุญากร จันทร์แสง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๕๙ นางสาวสดุดี รัตนจรัสโรจน์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๖๐ นางละเวง  นิลมณี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๖๑ นายวีระ สวนไธสง กรมวิทยาศาสตร์บริการ

๖๒ นายเอกรัฐ มีชูวาศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

๖๓ นางสาวปัทมา นพรัตน์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
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๖๔ นางชมพูนุท หอมกล่ินเทียน กรมวิทยาศาสตร์บริการ

๖๕ นางจริยาวดี ศิริจันทรา กรมวิทยาศาสตร์บริการ

๖๖ นายธีราธร ชมเชย กรมศิลปากร

๖๗ นายกิตติพิชญ์ เลิศพรมาตุลี กรมศุลกากร

๖๘ นางสาวสาวิตรี ชาตะศิริกุล กรมศุลกากร

๖๙ นางสาวจินตนา องค์วิศิษฐ์ กรมศุลกากร

๗๐ นางสาวจารุภา  อุ่นจางวาง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

๗๑ นางมลทิรา พงษ์พานิช กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

๗๒ นายสรศักด์ิ สมเจษ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

๗๓ นางสาววิลาวัลย์ ด าจุติ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

๗๔ นายเจษฏา ถาวรศักด์ิ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

๗๕ นางสาวครองจิต เขียวเจริญ กรมสรรพสามิต

๗๖ นางสาวศรัณย์ทิพย์ เสาวภาพ กรมสรรพสามิต

๗๗ นางสาวประภาพริษฐ์ ช่ าชอง กรมสรรพสามิต

๗๘ นางสาวดวงพร งามวิภาส กรมสรรพสามิต

๗๙ นางธนัชพร มะโนธรรม กรมสรรพสามิต

๘๐ นางนิชานันท์ อัครนววิสิฐ กรมสรรพสามิต

๘๑ นางวรรณศิริ ช่วงไชยยะ กรมสรรพสามิต

๘๒ นายบัญชร  ส่งสัมพันธ์ กรมสรรพสามิต

๘๓ นายปราโมทย์  สุมังคลานุรักษ์ กรมสรรพสามิต

๘๔ นายธิติ ตันสกุล  กรมสรรพสามิต 

๘๕ พันต ารวจหญิงสมพิศ  อาชาสุข กรมสอบสวนคดีพิเศษ

๘๖ นายฉัตรมงคล ฉ่ ามาก กรมสุขภาพจิต

๘๗ นางวิชชุดา จันทราษฎร์ กรมสุขภาพจิต

๘๘ นางสุจิรา เนาวรัตน์ กรมสุขภาพจิต

๘๙ นางกนกวรรณ กิตติวัฒนากูล กรมสุขภาพจิต

๙๐ นางสาวจีรภา จรัสวณิชพงศ์ กรมสุขภาพจิต

๙๑ นางสาวธนเนตร ฉันทลักษณ์วงศ์ กรมสุขภาพจิต

๙๒ นายบุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธ์ิ กรมสุขภาพจิต

๙๓ นางวนิดา ชนินทยุทธวงศ์ กรมสุขภาพจิต

๙๔ นางสลิลา  ยรรยงสวัสด์ิ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่

๙๕ นายสมควร  ต้นจาน กรมอุตุนิยมวิทยา

๙๖ นายณัฐกิตต์ิ สิงหเพชร กรมอุตุนิยมวิทยา

๙๗ นางจอมขวัญ สักกามาตย์ กรมอุตุนิยมวิทยา
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๙๘ นางวัฒนา สิงห์ตุ้ย กรมอุตุนิยมวิทยา

๙๙ นายศาณิฏ ปณิธานธรรม ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

๑๐๐ นางสาวภัทรียา  คะลีล้วน ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

๑๐๑ นางสาวปาณพร สมบัติเป่ียม ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

๑๐๒ นายจิรวัฒน์  ระโหฐาน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

๑๐๓ นางสาวกฤติกา โพธ์ิไทรย์ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง

๑๐๔ นายมยูร  บุญยะรัตน์ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง

๑๐๕ นายนรพัชร์ อัศววัลลภ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง

๑๐๖ นางสาวปัทมาภรณ์ พรายภู่ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

๑๐๗ นางสาวธารทิพย์ ศรีสันติสุข ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

๑๐๘ นายอนุวัตร จุลินทร ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

๑๐๙ นางอรางค์ลักษณ์ มณีศิริ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

๑๑๐ นางสาวโชติมา หนูพริก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

๑๑๑ นายสามารถ รัตนสาคร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

๑๑๒ นางเบญจวรรณ  ดวงใจ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

๑๑๓ นายธนนท์ วีรธนนท์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

๑๑๔ นางสุกัญญา ปาลิวนิช ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

๑๑๕ นายศรชัย ไกรนรา ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

๑๑๖ นายชวเจต สุนทรวิทย์ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

๑๑๗ นางสาวปิยฉัตร รัตโนภาส ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

๑๑๘ นายพูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๑๑๙ นายวีระชัย นลวชัย ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๑๒๐ นายธเนศ สุวรรณเกษาวงษ์ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๑๒๑ นายสมบัติ หิรัญศุภโชติ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๑๒๒ นายชาติชาย ต้ังทรงสุวรรณ์ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๑๒๓ นางสาวน่ิมนวล เลาหสุขไพศาล ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๑๒๔ นางสุภัทรา  ผ่องศรี ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๑๒๕ นางเยาวภา สระบัว ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๑๒๖ นางปิยาภรณ์ อ้อนค าภา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๑๒๗ นางสาวจีรัง ภมรสูต ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๑๒๘ นายธนานันท์ ทรัพย์เจริญ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๑๒๙ นางสาวสุกัลยา ตรีวิทยานุรักษ์ ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

๑๓๐ นางสาวสุภาวรรณ เพ็ชศรี ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๓๑ นายสนธิวัฒน์  เศรษฐรัมย์ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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๑๓๒ นายณัฐวุฒิ  ทุมทอง ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๓๓ นางสาวทิฆัมพร  นุกิจ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๓๔ นายสุขเกษม สารสุวรรณ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๓๕ นายชาญ วิทย์ ตรีเดช  ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

๑๓๖ นางสาวสุภาวดี คูณศรี ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

๑๓๗ นางสาวนพรัตน์  ประสาทเขตการณ์ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

๑๓๘ นางสาวอรชร  เสาเวียง ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

๑๓๙ นายจักรพงษ์ ปัญญาพูนตระกูล ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

๑๔๐ นางสิริมาศ  จันทวโร ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

๑๔๑ นายชิษณุพงศ์ ธนูทอง ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ และสังคม

๑๔๒ นายสัจจะ โชคบุญส่งสวัสด์ิ ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

๑๔๓ นายสมศรี หอกันยา ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

๑๔๔ นางสาวชิดใจ ปราเหนือ ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

๑๔๕ นายทรงวุฒิ โชติกาญจนวิทย์ ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

๑๔๖ นางสาวกุณฑีรา อุปมนต์ ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

๑๔๗ นางคนึงนิจ ศรีสมัย ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

๑๔๘ นางอาสา ชุมรักษา ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

๑๔๙ นางมุกดา จอกลอย ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

๑๕๐ นายธิติ สุขนิยม ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

๑๕๑ นายธนาศักด์ิ  สระทอง ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

๑๕๒ นายศิวเรศ  ธรรมวิเศษ ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

๑๕๓ นางนัยน์นิล เรืองพนิช ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

๑๕๔ นายพัฒนพงศ์  คงศักด์ิ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

๑๕๕ นายสุภาพ  ตรีธัญญา ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

๑๕๖ นายพิสุทธิ  เก้ือฉิม ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

๑๕๗ นางกันต์สินี สุชามาลาวงษ์ ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

๑๕๘ นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๕๙ นางตติยา ใจบุญ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๖๐ นายกษิพัฒ ภูลังกา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๖๑ นางสาววัชรีวรรณ กันเดช ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๖๒ นางรุ่งอรุณ ไสยโสภณ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๖๓ นายธนาวุฒิ โชติรัตนเพชร ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๑๖๔ นางสาวสกุลกานต์  ขันแข็ง ส านักงานสถิติแห่งชาติ

๑๖๕ นางนิสวันต์ พิชญ์ด ารง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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๑๖๖ นางสาวนิภา กิตติเรืองชาญ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๑๖๗ นางภาวิณา  อัศวมณีกุล ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๑๖๘ นายสมบัติ กิจจารุวงษ์ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๑๖๙ นางสุพัณณดา เลาหชัย ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๑๗๐ นางสาวอังคณา ฉายวิริยะ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๑๗๑ นายบุญชัย ฉัตรประเทืองกุล ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๑๗๒ นางเพ็ญนภา ศิลตระกูล ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๑๗๓ นายธัชไท กีรติพงค์ไพบูลย์ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๑๗๔ นายสมเกียรติ เยาว์นุ่น ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๑๗๕ นางสาวเมตตา ราศรีจันทร์ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๑๗๖ นางสาวก่ิงกมล เลิศธิตินันท์กุล ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๑๗๗ นางพรรณ ทิพา  รัตนะ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๑๗๘ นายอุกฤษฎ์ พงษ์ประไพ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๑๗๙ นางสาวศศิธร พลัตถเดช ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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สิ่งทีส่่งมาด้วย ๓ 
 

ข้อปฏบิัติส ำหรับผูเ้ข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏบิัตกิำรหลักสตูร  
กำรสอนงำนเพื่อกำรเปลี่ยนแปลงและกำรเป็นผูน้ ำที่เปน็แบบอย่ำง  

โดยกำรโค้ช (Coaching) และกำรเปน็พี่เลี้ยง (Mentoring)” รุน่ที่ ๓ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในรปูแบบออนไลนผ์่ำนสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM) 

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

 

ที ่ กำรด ำเนินกำร วัน เดือน ปี หมำยเหตุ 
๑ ลงทะเบยีนเข้าร่วมการประชุมเชงิปฏบิัติการฯ ภายในวันที ่

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
QR Code ท้ายหนังสือเชญิ 

๒ ประกาศรายชื่อผูเ้ข้าร่วมการประชุมเชงิปฏิบตัิการฯ ภายในวันที ่
๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

https://www.ocsc.go.th/hipps 
หัวข้อ “ขา่วประชาสัมพันธ”์ 

๓ ขอให้ผู้เขา้ร่วมการประชุมเชงิปฏบิัติการฯ ด าเนินการดังน้ี 
(๑) เข้าร่วมกลุ่มไลน์ “COACHING 3-64 by OCSC” 

ผ่าน QR Code (จะแจ้งในประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม
การประชุมเชิงปฏิบตัิการฯ) 

ภายในวันที ่
๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

กลุ่มไลน์ “COACHING 3-64 by OCSC” 

(๒) ลงทะเบยีนเพื่อเรียนรู้ด้วยตนเอง (Pre-work)  
ก่อนการประชุมเชิงปฏบิัติการฯ ผ่าน  

     Learning Space ของส านักงาน ก.พ. 
https://learn.ocsc.go.th 

(๓) แจ้งการลงทะเบยีนส าเร็จผ่านกลุ่มไลน์ 
เพื่อเข้าร่วมหลักสูตร 

กลุ่มไลน์ “COACHING 3-64 by OCSC” 

๔ ชี้แจงการใช้งาน Learning Space ของส านักงาน ก.พ. 
ผ่านกลุ่มไลน์ 

ภายในวันที ่
๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

กลุ่มไลน์ “COACHING 3-64 by OCSC” 

๕ เรียนรู้ด้วยตนเอง (Pre-work) ผ่าน Learning Space 
ของส านักงาน ก.พ. ก่อนการประชุมเชงิปฏิบตัิการฯ 

ให้แลว้เสรจ็ภายใน 
วันที่ ๒๘ มิถุนายน 

๒๕๖๔ 

https://learn.ocsc.go.th/ 
หัวข้อ “หลักสตูรการสอนงาน” 
หัวข้อยอ่ย “การสอนงานเพื่อการเปลีย่นแปลง
และการเป็นผู้น าที่เป็นแบบอย่าง โดยการโค้ช 
(Coaching) และการเป็นพี่เลีย้ง (Mentoring)” 
กดเลือก “Coaching & Mentoring รุ่นที่ 3” 

๖ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบตัิการฯ ในรูปแบบออนไลน์
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM) 

วันที่ ๒๙ - ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ 

ส านักงาน ก.พ. จะแจ้งวิธีการเข้าร่วม 
การประชุมเชิงปฏิบตัิการฯ ในรูปแบบ 

ออนไลน์ผ่านทางกลุ่มไลน์ 
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม 

๒๕๖๔ 

 


