
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร  “นวัตกรรมการโค้ชส าหรับการบริหารจัดการ” 

 
หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมที่มนุษย์รังสรรค์ขึ้นในศตวรรษที่ 21 เป็น
จุดเปลี่ยนที่ส าคัญอันน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่ส่งผลผลกระทบต่อสังคมและประเทศในมิติที่หลากหลาย  
จากสภาวการณ์ดังกล่าวท าให้องค์กรภาครัฐและเอกชนจะต้องตระหนักและให้ความส าคัญในการยกระดับการขับเคลื่อน
การบริหารจัดการให้ทันกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
  ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการตื่นตัวและส่งเสริมการพัฒนาในมิติต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง  ประกอบกับ
รัฐบาลได้มีการประกาศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) โดยก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมียุทธศาสตร์  6 ด้านประกอบด้วย        
1)ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม       
5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับความ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือเสริมสร้างความสามารถของประเทศชาติในด้านนวัตกรรมส าหรับ
ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าวสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13 ที่มีกรอบแนวคิด
และหลักการส าหรับการวางแผนที่มีการน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและให้คนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  

การโค้ช (Coaching) เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่มีความส าคัญกับการบริหารจัดการซึ่งปัจจุบันนวัตกรรมดังกล่าว
ได้รับการยอมรับและน ามาประยุกต์ใช้ส าหรับการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขององค์กรภาครัฐและเอกชน กันอย่าง
แพร่หลายมากขึ้นตามล าดับทั้งนี้เพราะการโค้ชเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของผู้บริหารหรือผู้น าส าหรับใช้ในการพัฒนาและดึง
ศักยภาพของทีมงานให้สามารถปฏิบัติงานที่ตอบโจทย์การพัฒนาและยกระดับองค์กรได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

จากปรากฎการณ์การเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันของโลกที่นับวันจะเพ่ิมขึ้นตามล าดับจ าเป็นอยู่เองที่องค์กร
ภาครัฐและเอกชนซึ่งเป็นหนึ่งในพลังร่วมที่ส าคัญส าหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้การมีส่วนร่วมของทุน
มนุษย์โดยเฉพาะการน าศาสตร์หรือนวัตกรรมการโค้ชไปเป็นหนึ่งในเครื่องมือส าหรับการบริหารจัดการ 

ด้วยความส าคัญดังกล่าวศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจึงก าหนดจัดโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “นวัตกรรมโค้ชส าหรับการบริหารจัดการ” เพ่ือเสริมสร้างโลกทัศน์ องค์ความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์และนวัตกรรมใหม่ให้กับผู้บริหารและบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีความพร้อมและทันกับบริบทที่ตอบโจทย์การ
เปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพสืบไป  
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี สามารถผนึกพลัง
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงได้ตามมาตรฐานสากล 

2. เพ่ือพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรม
ในการน าไปสู่การบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3. เพ่ือสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมส าหรับการบริหารจัดการ มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคม 
 



ลักษณะของเนื้อหาหลักสูตร 
เนื้อหาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรด้านนวัตกรรมการโค้ชเป็นหนึ่งในมิติการพัฒนาที่มี

ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแผนกลยุทธ์ขอหน่วยงานส าหรับการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาและยกระดับองค์กร  
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรและสังคมในมิติต่างๆได้อย่างเป็นระบบด้วย     
1) การเรียนรู้ด้วยตนเอง 2) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 3) การพัฒนานวัตกรรมความรู้ 4) การน าผลการเรียนรู้ไปใช้ใน
การปฏิบัติ  และ 5) การพัฒนากระบวนทัศน์ ค่านิยม สมรรถนะในการบริหารจัดการยุคใหม่ ตลอดจนทักษะหรือภาวะ
ผู้น าในการบริหารจัดการที่ตอบโจทย์กับบริบทของการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน 
 
ปรัชญา 

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีความพร้อมส าหรับการบริหารจัดการ
ภายใต้นวัตกรรมการโค้ชให้เป็นที่ยอมรับและศรัทธาจากทุกภาคส่วนรวมผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนผู้มาขอรับบริการ
โดยมุ่งเน้นให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ร่วมมีสมรรถนะทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน สามารถน าองค์ความรู้ กระบวน
ทัศน์ และนวัตกรรมใหม่จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์แบบ 360 องศา ตลอดจนสามารถพัฒนาเป็น
เครือข่ายระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรภายใต้จิตส านึกแห่งภราดรภาพ เสรีภาพ คุณธรรมและคุณภาพเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรสืบไป 
 
แนวคิด 

การบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาและยกระดับองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในศตวรรษที่  21
จะบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายตลอดจนนโยบายและยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็น
บทบาทหน้าที่หรือภารกิจที่ส าคัญของบุคลากรทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้บริหารในระดับต่างๆที่จะเข้าไปมีมีส่วนร่วมในการ
ยกระดับและขับเคลื่อนการบริหารจัดการภายใต้ศาสตร์และนวัตกรรมใหม่ ดังนั้นหลักสูตร “นวัตกรรมการโค้ชส าหรับ
การบริหารจัดการ” จึงเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างพลังความร่วมมือของผู้บริหารและบุคลากรทุกภาคส่วนใน
การศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางการบริหารจัดการโดยเฉพาะการยกระดับและพัฒนาประสิทธิภาพท างาน
ภายใต้ศักยภาพของทุนมนุษย์เพ่ือสะท้อนถึงภาวะของการมีวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมส าหรับการผนึกพลังขับเคลื่อนการ
บริหารการพัฒนาองค์กรสังคมและประเทศชาติให้บรรลุตามเป้าหมายที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที ่13/ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีบนหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีจิตอาสา สามารถพัฒนา
ตนเองและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพดังคุณลักษณะที่ประกอบด้วย 

1. มีความรอบรู้ในการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ 
2. มีความรอบรู้ในการบริหารจัดการภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
3. มีความยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล 
4. มีภาวะผู้น า มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
5. มีความมุ่งมั่นในผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการ 
6. มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง 
7. มีความสามารถในการครองตนครองคนและครองงาน 
8. มีจิตอาสามุ่งบริการเป็นสาธารณะ 

 
 



โครงสร้างหลักสูตร 
การฝึกอบรมหลักสูตร “นวัตกรรมการโค้ชส าหรับการบริหารจัดการ" ประกอบด้วย  

- การฟังบรรยาย  3 หัวข้อ     รวม 9 ชั่วโมง 
- กิจกรรม Work Shop                           รวม     3     ชั่วโมง 

รวมทั้งสิ้น       12 ชั่วโมง 
 
ขอบข่ายเนื้อหาการบรรยาย 

1. นวัตกรรมการโค้ชส าหรับการบริหารจัดการ (ศาสตร์การโค้ชองค์รวมส าหรับการบริหารจัดการในยุคดิจิทัล) 
2. นวัตกรรมการโค้ชส าหรับการบริหารจัดการ (ศาสตร์การโค้ชผู้น าส าหรับการขับเคลื่อนองค์กรแห่งอนาคต) 
3. นวัตกรรมการออกแบบองค์กรในยุคดิจิทัล 
4. นวัตกรรมการสร้างพลังร่วมส าหรับการบริหารจัดการ 

 
วิธีการอบรม 

1. การบรรยายและการมีส่วนร่วม 50 % 
2. การอภิปราย / แบ่งกลุ่ม (BrainStorming)/Workshop  30% 

     3. ฝึกปฏิบัติ/กรณีศึกษาผ่านการWorkShop 20 % 
     
วิทยากร 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์สามารถบรรยายถ่ายทอดและจัดกิจกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
  1. ดร.พงศ์ปณต พัสระ  CEO บริษัท ซีโอเอส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด  

2. ผศ.ดร.รัฐพงศ์บุญญานุวัตร  ผู้อ านวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
3. ดร.สิริรัตน์ จรรยารัตน์  อาจารย์ประจ าส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 
      ผู้บริหารและบุคลากรองค์กรภาครัฐ จ านวน 30 คน 
 
วันเวลาและสถานที่ 
 ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2566  

ณ ห้องบรรยาย 1605 ชั้น 6 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ ถนนพัฒนาการ       
ซอยพัฒนาการ 37 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 



ตารางการอบรม  

วันที่ เวลา หัวข้อบรรยาย 

หลักสูตร  “นวัตกรรมการโค้ชส าหรับการบริหารจัดการ” 

23 มี.ค.66 

08.30-9.00 น. พิธีเปิด/ปฐมนิเทศ 

09.00-10.15 น 
การบรรยายเรื่อง “นวัตกรรมการโค้ชส าหรับการบริหารจัดการ” (ศาสตร์การโค้ชองค์
รวมส าหรับการบริหารจัดการในยุคดิจิทัล)  
โดย ดร.พงศปณต พัสระ  CEO บริษัท ซีโอเอส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

10.15-10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.30-12.00 น. 
การบรรยายเรื่อง “นวัตกรรมการโค้ชส าหรับการบริหารจัดการ” (ศาสตร์การโค้ชองค์
รวมส าหรับการบริหารจัดการในยุคดิจิทัล) (ต่อ) 
โดย ดร.พงศปณต พัสระ  CEO บริษัท ซีโอเอส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.30 น. 
การบรรยายเรื่อง “นวัตกรรมการออกแบบองค์กรในยุคดิจิทัล” 
โดย อาจารย์ ดร.สิริรัตน์ จรรยารัตน์  อาจารย์ประจ าส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 

14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

14.45-16.00 น. 
การบรรยายเรื่อง “นวัตกรรมการออกแบบองค์กรในยุคดิจิทัล” (ต่อ) 
โดย อาจารย์ ดร.สิริรัตน์ จรรยารัตน์  อาจารย์ประจ าส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 

16.00-16.30 น. อภิปรายซักถาม 

24 มี.ค.66 

09.00-10.15 น. 
การบรรยายเรื่อง “นวัตกรรมการสร้างพลังร่วมส าหรับการบริหารจัดการ” 
โดย ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อ านวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

10.15-10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.30-12.00 น. 
การบรรยายเรื่อง “นวัตกรรมการสร้างพลังร่วมส าหรับการบริหารจัดการ” (ต่อ) 
โดย ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อ านวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 



วันที่ เวลา หัวข้อบรรยาย 

หลักสูตร  “นวัตกรรมการโค้ชส าหรับการบริหารจัดการ” 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.30 น. 
การบรรยายเรื่อง “นวัตกรรมการโค้ชส าหรับการบริหารจัดการ” (ศาสตร์การโค้ชผู้น า
ส าหรับการขับเคลื่อนองค์กรแห่งอนาคต) 
โดย ดร.พงศปณต พัสระ  CEO บริษัท ซีโอเอส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด  

14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

14.45-16.00 น. 
การบรรยายเรื่อง “นวัตกรรมการโค้ชส าหรับการบริหารจัดการ” (ศาสตร์การโค้ชผู้น า
ส าหรับการขับเคลื่อนองค์กรแห่งอนาคต) (ต่อ) 
โดย ดร.พงศปณต พัสระ  CEO บริษัท ซีโอเอส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

16.00-16.30 น. อภิปรายซักถาม / พิธีปิด /มอบวุฒิบัตร 

                                   
งบประมาณ 
 ได้รับจากค่าลงทะเบียนของผู้เข้ารับการอบรมท่านละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 
 
ตัวช้ีวัดโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
         จ านวนผู้เข้าอบรมเป็นไปตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
      เชิงคุณภาพ 
           ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากแบบประเมินผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
 
สื่อการเรียนรู้ 

PowerPoint/ วิดีโอ/ สื่อดิจิทัล /ใบงาน และอ่ืนๆที่เหมาะสม 
 
การวัดและประเมินผล 
 ประเมินจากการมีส่วนร่วมและกิจกรรมกลุ่ม 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ผู้ผ่านการอบรมจะต้องมีเวลาในการเข้ารับการอบรมอย่างสม่ าเสมอเป็นเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 ของ
ระยะเวลาการอบรมท้ังหมดและเข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีหลักสูตรก าหนดจึงจะได้รับวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 
 



ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีองค์ความรู้ และประสบการณ์การบริหารจัดการในมิติต่างๆที่สอดคล้องกับสภาวการณ์

การเปลี่ยนแปลงสามารถน านวัตกรรมไปประยุไปปะยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเครือข่ายส าหรับการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงและการ

แข่งขันในศตวรรษที ่21 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 
สิ่งท่ีผู้อบรมจะได้รับ 

1. เอกสารประกอบการบรรยาย 
2. อาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
3. วุฒิบัตร 

 
การติดต่อและข้ันตอนการสมัคร 

1. สมัครและลงทะเบียนผ่าน QR Code   
 

หรือส่งใบสมัครทาง E-mail : cihcd@kbu.ac.th หรือ Facebook : ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566  
          2.  ช าระเงินค่าลงทะเบียน จ านวนท่านละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)  
โดยโอนเงินเข้าบัญชี “ศูนย์ฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต” ธนาคารกรุงไทย สาขาพัฒนาพัฒนาการ 17   
เลขที่บัญชี 064-0-31245-4 
         3. ภายหลังการลงทะเบียนให้ผู้สมัครส่งหลักฐานการช าระค่าลงทะเบียนที่ E-mail : chcd@kbu.ac.th หรือ 
Facebook : ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 
ติดต่อสอบถาม 
           ติดต่อสอบถาม คุณวราภรณ์ นาคปนค า ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
โทร.086-6299498 / 02-3202777 ต่อ 1340  หรือติดตามข้อมูลทาง Facebook : ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 

…….………………………… 
 
 
 
 
  


