








































 
 

คํานํา 
 

กองพัฒนาบุคลากรและระบบงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ตระหนักถึงความสําคัญในด้านการพัฒนา
บุคลากรของ รฟม. จึงได้จัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2558 ที่อยู่บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของ
ทุกส่วนงาน และได้นําระบบการประเมินสมรรถนะ (Competency) มาใช้เป็นแนวทางการกําหนดหลักสูตร และ
ออกแบบหลักสูตร (Competency Based Training) โดยพนักงานระดับปฏิบัติการจะได้รับการพัฒนาตาม
สมรรถนะหลัก (Core Competency) ที่เน้นด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล การทํางานเป็นทีม ตลอดจนการสื่อสาร 
สําหรับพนักงานระดับบริหาร จะได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency) ซึ่งการ
ดําเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตลอดจนพันธกิจ และภารกิจ
ของ รฟม.และสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ รฟม. ปีงบประมาณ 2555-2559 (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 2) โดยเฉพาะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาฐานความรู้และการพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นองค์กรสมรรถนะสูง  

นอกจากนี้ตามเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ของแผนวิสาหกิจที่กําหนดให้บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญใน
สายงานที่รับผิดชอบ ฝทบ. จึงได้จัดสรรงบประมาณตามจํานวนพนักงานให้แต่ละสังกัดเพื่อให้แต่ละส่วนงานนําไป
บริหารจัดการในการส่งพนักงานเข้ารับการอบรมให้เป็นไปตามสมรรถนะประจํากลุ่มงาน (Functional 
Competency) และสมรรถนะประจําตําแหน่งงาน (Technical Competency) ตามความจําเป็นต่อไปแล้ว 

ด้วยเหตุนี้แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2558 จึงได้บรรจุเฉพาะรายชื่อหลักสูตรที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาในด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะด้านการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรตามความสามารถหลักขององค์กร 
โดยมีหลักสูตรด้านอื่นที่ผ่านการวิเคราะห์ความเหมาะสมและความคุ้มค่าโดยผู้ว่าการและรองผู้ว่าการ (บริหาร) แล้ว 
ได้แก่ การให้ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ตลอดจนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ อีกด้วย 
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1. สรุปแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
แผนวิสาหกิจของ รฟม. ปีงบประมาณ 2555-2559 (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 2)  ได้กําหนด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ

พัฒนาและบริหารโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนอย่างครบวงจร 1.4 ยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อสร้างการรู้จักและ
สนับสนุนองค์กร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกส่วนงานให้สามารถสื่อสารข้อมูลที่สําคัญแก่บุคคลภายนอกได้ 
และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาฐานความรู้และการพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นองค์กรสมรรถนะสูง  
โดยกําหนดกลยุทธ์ พัฒนาศักยภาพให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ ในแต่ละสายงาน ซึ่ง รฟม.ได้นํา Competency เป็นเคร่ืองมือ
ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Competency 
Based Training) โดยมีการวิเคราะห์หาความจําเป็นและความต้องการในการฝึกอบรม (Training Needs 
Assessment) ของ รฟม. ตาม Competency Based Training เพื่อจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี 
2558 ดังนี้ 

 

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2558 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หมวดค่าตอบแทน รายการ 
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม เป็นเงินจํานวน 22,000,000 บาท  ซึ่งกําหนดในแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลแบ่งออกเป็น  9 โครงการ  ดังนี้ 

P1. โครงการพัฒนาสมรรถนะหลัก (ECC)  
การฝึกอบรมภายใน In-House Training จํานวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 

หลักสูตร ประเภทฝึกอบรม 

ภายนอก(Public) ภายใน(In-House) 

 1.1หลักสูตร จริยธรรมและธรรมาภิบาล ระดับ   
      ปฏิบัติการ   
1.2 หลักสูตร การทํางานเป็นทีมข้ามสายงานและ 
      การสื่อสารองค์กร (Cross Functional Team)   
1.3  หลักสูตร คลื่นลูกใหม่  รุ่นที่ 7/2558   
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P2. โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ (Managerial Competency) 
การฝึกอบรมภายใน In-House Training จํานวน 2 หลักสูตร การส่งพนักงานฝึกอบรมภายนอก (Public)  จํานวน  7 หลักสูตร  
ดังนี้  

หลักสูตร ประเภทฝึกอบรม 

ภายนอก(Public) ภายใน(In-House) 

2.1 หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ    
      สําหรับผู้บริหาร ระดับสูง รุ่นที่ 14/2558    

2.2 หลักสูตร ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
ระดับกลาง    

2.3 หลักสูตร นักบริหารการคมนาคม 
(ระดับกลาง)    

2.4 หลักสูตร   นักบริหารการคมนาคม (ระดับต้น)    

2.5หลักสูตร Leadership Succession    

2.6 หลักสูตร ฝึกอบรมผู้บริหารเทคโนโลยี    
      สารสนเทศระดับสูง    

2.7 หลักสูตร Directors Certification Program  
      (DCP)    

2.8 หลักสูตร พัฒนาจริยธรรมและธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารระดับกลางในการบริหารภาครัฐ   

2.9 หลักสูตร ทักษะผู้บังคับบัญชา ระดับต้น   
 

 
P3. โครงการพัฒนาตัวแทนพนักงานสู่ความเช่ียวชาญด้านทรัพยากรบุคคล 

การฝึกอบรมภายใน In-House Training  จํานวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 

หลักสูตร ประเภทฝึกอบรม 

ภายนอก(Public) ภายใน(In-House) 

3.1  หลักสูตร การสัมมนาระดมความเห็นเพื่อ
การปฏิรูประบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (1)   
3.2  หลักสูตร การสัมมนาระดมความเห็นเพื่อ
การปฏิรูประบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (2)   
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P4 .โครงการพัฒนาบุคลากรตามความสามารถหลักขององค์กร (CCC) 
การฝึกอบรมภายใน In-House Training จํานวน 1 หลักสูตร  ดังนี้ 

หลักสูตร ประเภทฝึกอบรม 

ภายนอก(Public) ภายใน(In-House) 

 4.1 หลักสูตร ความรู้การบริหารโครงการ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และการศึกษาดูงาน ตปท.   

 
P 5. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษบุคลากร เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน        
การฝึกอบรมภายใน In-House Training จํานวน 1 หลักสูตรการส่งพนักงานฝึกอบรมภายนอก (Public)  

จํานวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 

หลักสูตร ประเภทฝึกอบรม 

ภายนอก(Public) ภายใน(In-House) 

 5.1 หลักสูตร ภาษาอังกฤษกับการทํางาน   
 5.2 หลักสูตร Intensive Language 
Communication Course: ILC    

 5.3 หลักสูตร Oral Communication Course : 
OCC    

 
P6. โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย เพ่ือการปฏิบัติงาน 
การฝึกอบรมภายใน In-House Training จํานวน 1 หลักสูตร ดังนี้ 

หลักสูตร ประเภทฝึกอบรม 

ภายนอก(Public) ภายใน(In-House) 

 6.1 หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการและการ
จดบันทึกรายงานการประชุม   
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P 7. โครงการพัฒนาองค์กร  
MRTA 06 สํานักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (สปอ.)การฝึกอบรมภายใน In-House Training  
จํานวน 6 หลักสูตร  ดังนี้  

หลักสูตร ประเภทฝึกอบรม 

ภายนอก(Public) ภายใน(In-House) 

1. หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ทํางานระดับหัวหน้างาน   

2. หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ทํางานระดับบริหาร   

3. หลักสูตร การทํางานในที่อับอากาศสําหรับผู้
ควบคุมงาน   

4. หลักสูตร ความปลอดภัยในการทํางาน
ก่อสร้าง   

5. หลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น   
6. หลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้นสัมมนา

แผนปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉิน   
 

MRTA 09 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝทท.)การฝึกอบรมภายใน In-House Training จํานวน 2 หลักสูตร  ดังนี้ 

หลักสูตร ประเภทฝึกอบรม 

ภายนอก(Public) ภายใน(In-House) 

 1.หลักสูตร การสร้างความตระหนักด้านความ
ม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ สําหรับผู้บริหาร   
2.หลักสูตร การสร้างความตระหนักด้านความ
ม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ สําหรับพนักงาน   

P 8. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามสัญญาของบริษัทที่ปรึกษา/ผู้รับจ้าง 
โครงการฯ ที่ผู้ว่าจ้างที่ปรึกษา/ผู้รับเหมาและกํากับดูแลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา/ผู้รับเหมาตาม

สัญญา ซึ่งกําหนดให้ที่ปรึกษา/ผู้รับเหมาจัดการฝึกอบรม ดูงาน และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่พนักงาน รฟม. 
(Technology transfer และ Training Session)  
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P 9. โครงการพัฒนาสมรรถนะประจําหน่วยงาน/ตําแหน่งงาน (FC/TC) 
 เป็นโครงการฯ พัฒนาพนักงานในฝ่าย/สํานัก โดยมีการจัดสรรงบประมาณก้อนแรกให้ตามจํานวน

พนักงานในสังกัด สําหรับบริหารจัดการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้ 

สังกัด จํานวนพนักงาน 
(คน) 

จํานวนเงิน 
5,000 บาท/คน 

เลขานุการ 10 50,000.00 

สํานักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า (สธร) 2 10,000.00 

สํานักหน่วยธุรกิจตั๋วร่วม (สธต) 4 20,000.00 

สํานักตรวจสอบ (สตส.) 22 110,000.00 

สํานักผู้ว่าการ (สผว.) 50 250,000.00 

สํานักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (สปอ.) 7 35,000.00 

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 25 125,000.00 

ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า (ฝพค.) 34 170,000.00 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝทท.) 33 165,000.00 

ฝ่ายบัญชีและการเงิน (ฝชง.) 53 265,000.00 

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (ฝพธ.) 37 185,000.00 

ฝ่ายพัฒนาและบริหารพื้นที่ (ฝพพ.) 13 65,000.00 

ฝ่ายวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม (ฝวส.) 52 260,000.00 

ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง (ฝบก.1) 46 230,000.00 

ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2 (ฝบก.2) 21 105,000.00 

ฝ่ายระบบรถไฟฟ้า (ฝรฟ.) 27 135,000.00 

ฝ่ายปฏิบัติการ (ฝปก.) 41 205,000.00 

ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย (ฝรภ.) 194 970,000.00 

ฝ่ายกฎหมาย (ฝกม.) 39 195,000.00 

ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ฝกท.) 81 405,000.00 

ฝ่ายจัดซื้อและบริการ (ฝจบ.) 39 195,000.00 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ฝทบ.) 36 180,000.00 
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2. หลักสูตรกําหนดเป็นตัวช้ีวัดการพัฒนาบุคลากร ประจําปี 2558 
ในปีงบประมาณ 2558 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ได้กําหนดตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร ตามการจัด

ฝึกอบรมหลักสูตรภายใน (In-house)  ที่กําหนดในแผนพฒันาทรัพยากรบุคคล ปี 2558   แบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ 
ประเภทที่ 1 : หลักสูตรที่กําหนดตามตําแหน่งงาน (Training Roadmap)  และประเภทที่ 2  :หลักสูตรที่ต้นสังกัดส่งรายชื่อ
เข้ารับการฝึกอบรมตามความจําเป็น (Training Need)  โดยมีรายละเอียดดังนี ้  
 ประเภทที่ 1. หลักสูตรที่กําหนดตามตําแหน่งงาน (Training Roadmap) จํานวน 5 หลักสูตร ได้แก่ 

โครงการ หลักสูตร ตําแหน่ง 
P.1 โครงการพฒันาสมรรถนะหลัก (Core 

Competency) 
(1) หลักสูตร จริยธรรมและธรรมาภิบาล ระดบั

ปฏิบัติการ  
 
 
(2) หลักสูตร การทํางานเป็นทมีข้ามสายงานและ

การส่ือสารองค์กร 
 
 
(3) หลักสูตร คล่ืนลูกใหม่  รุ่นที่ 7/2558 

(1) พนักงานใหม ่(ไม่เคย
เข้ารับการฝึกอบรมฯ) 

 
(2) พนักงานปฏิบัติงาน

ปี 2552-2553 
 
(3) พนักงานใหม่ ปี 

2558 

P2. โครงการพฒันาสมรรถนะด้านการบริหาร
จัดการ (Managerial Competency) 

(4) หลักสูตร ทกัษะผู้บังคับบัญชา ระดับต้น 
 
(5) หลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารสมัยใหม่ Mini 

BMA 

(4) หน.แผนก ปี 56-57 
 
(5) ผอ.กอง และ รก.ผอ.

กอง (ทีย่ังไม่ไดอ้บรม 
Mini MBA ปี 57)  

 
ประเภทที่ 2  : หลักสตูรที่ตน้สังกดัส่งรายช่ือเข้ารับการฝึกอบรมตามความจําเป็น (Training Need) ซึ่งมี

คุณสมบัติตามที่กําหนด จํานวน  4  หลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี ้

โครงการ หลักสูตร คุณสมบัติ 

P3. โครงการพัฒนาตัวแทนพนักงาน
สู่ความเชี่ยวชาญด้านทรัพยากร
บุคคล 

(1) หลักสูตร การสัมมนาระดมความเห็นเพื่อการ
ปฏิรูประบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (2) 

 (1) หน.แผนก – 
ผู้บริหาร  

  

P4. โครงการพัฒนาบุคลากรตาม
ความสามารถหลักขององค์กร
(CCC) 

(2) หลักสูตร ความรู้การบริหารโครงการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน และการศึกษาดูงาน 

 

 (2) พนักงานผ่าน
เกณฑ์เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

 
 
  



2. หลักสูตรกําหนดเป็นตัวช้ีวัด 

 

6 

 
โครงการ หลักสูตร คุณสมบัติ 

P5. โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

(3) หลักสูตร ภาษาอังกฤษในการทํางาน 
 

 (3)พนักงานทุกระดับ 
 

P6. โครงการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาไทย เพื่อการปฏิบัติงาน 

 (4) หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการและการ
จดบันทึกรายงานการประชุม 

  

 (4) พนักงานทุกระดับ 
              

 
2.1 ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน : ผู้จัดฝึกอบรม 

   2.1.1 ความสําเร็จของการดําเนินการแผนพัฒนาบุคลากร  ประจําปี 2558 
สูตรคํานวณ :  (จํานวนกิจกรรม* ที่ดําเนินการแล้วเสร็จ / จํานวนกิจกรรมตามแผนทั้งหมด) X 100 
จํานวนกิจกรรม* หมายถึง การจัดฝึกอบรมภายใน (In-house) จํานวน 4 หลักสูตร 
หมายเหตุ : กรณีที่ไม่สามารถจัดการฝึกอบรมได้ในบางหลักสูตร เนื่องจากมีเหตุจําเป็น จะไม่นําหลักสูตรดังกล่าวมา
คํานวณเป็นตัวชี้วัดด้านการดําเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   2.1.2 พนักงานร้อยละ 90 ผ่านการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

โครงการ ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 58 

 
 
 
 
 
โครงการพัฒนาบุคลากร 
 

 
 
 
 
 
พนักงานร้อยละ 90 ผ่านการ
ฝึกอบรมตามแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

 
(1) หลักสูตร จริยธรรมและธรรมา 

ภิบาล ระดับปฏิบัติการ  
 
(2) หลักสูตร การทํางานเป็นทีม

ข้ามสายงานและการสื่อสาร
องค์กร 

 
 (3) หลักสูตร คลื่นลูกใหม่  รุ่นที่ 

7/2558  
 
(4) หลักสูตร ทักษะผู้บังคับบัญชา 
ระดับต้น 
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2.2 ตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาตนเอง  : ผอ.กอง หน.แผนก และพนักงาน (ร้อยละหลักสูตรที่เข้ารับ
การฝึกอบรม) 
สูตรคํานวณ :   (จํานวนหลักสูตรที่เข้ารับการพัฒนาตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด / จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่มีรายชื่อเข้า
ฝึกอบรม*) X 100 
จํานวนหลักสูตรที่มีรายช่ือเข้าฝึกอบรม* หมายถึง จํานวนหลักสูตรที่กําหนดตามตําแหน่งงาน  (Training Road 
Map) และ/หรือจํานวนหลักสูตรที่ต้นสังกัด ส่งรายชื่อเข้าอบรมตามความจําเป็น (Training Need) 

1 2 3 4 5 

80% 85% 90% 95% 100% 

 
 
 

2.3 ตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาตนเองและถ่ายทอดองค์ความรู้  : ผอ.ฝ่าย ผชก. รอง (ร้อยละ
หลักสูตรที่เข้ารับการฝึกอบรมและมีการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างน้อย 1 คร้ัง) 
สูตรคํานวณ :   (จํานวนหลักสูตรที่เข้ารับการพัฒนาตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด / จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่มีรายชื่อเข้า
ฝึกอบรม*) X 100 
จํานวนหลักสูตรที่มีรายช่ือเข้าฝึกอบรม* หมายถึง จํานวนหลักสูตรที่กําหนดตามตําแหน่งงาน (Training Road 
Map) และ/หรือจํานวนหลักสูตรที่ต้นสังกัด ส่งรายชื่อเข้าอบรมตามความจําเป็น (Training Need) 

1 2 3 4 5 

85% 90% 95% 100% พัฒนาตนเองครบ 
ร้อยละ100 และมี
การถ่ายทอดองค์
ความรู้อย่างน้อย   

1 คร้ัง 
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  3. หลักเกณฑ์ตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
1. พนักงานจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรภายใน (In-house) ที่กําหนดในแผนพัฒนาฯ ปี 2558  ดังนี้ 

1.1 เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่กําหนดตามตําแหน่งงาน  (Training Road Map) และ/หรือ 
1.2 เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ต้นสังกัด ส่งรายชื่อเข้าอบรมตามความจําเป็น (Training Need) 

2.  พนักงานจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาที่กําหนด
สําหรับหลักสูตรนั้น ๆ  

3.  หลักสูตรที่มีการประเมินผลความรู้  พนักงานต้องได้รับการทดสอบความรู้ Pre-test และ Post-test 
4. กรณีที่ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ เนื่องจากได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่หรือต้องปฏิบัติหน้าที่

ตามภาระงานและความรับผิดชอบที่กําหนดตามตําแหน่งของตน หรือมีเหตุอันควรให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ เช่น การลาป่วย ให้แจ้งผ่านผู้บังคับบัญชามายังส่วนงานฝึกอบรมเป็นลายลักษณ์อักษร 
ภายในสามวัน (ทํางาน) นับตั้งแต่วันที่เร่ิมจัดฝึกอบรม จะไม่นําหลักสูตรดังกล่าวมาคํานวณเป็นตัวชี้วัด
ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ยกเว้นภารกิจส่วนตัว เช่น การลาพักผ่อน (ยกเว้นใบลาพักผ่อนที่
ได้รับการอนุมัติไว้ก่อนบันทึกกําหนดการฝึกอบรมจะเวียน) 
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P1.  โครงการพัฒนาสมรรถนะหลัก (ECC) 
รายละเอียดหลักสูตร 

 1.1 หลักสูตร จริยธรรมและธรรมาภิบาล ระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ 12-13/2558 
กลุ่มเป้าหมาย  พนักงานใหม่ ปี 2557 (ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร คลื่นลูกใหม่ รุ่นที่ 6) 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ตระหนักถึงความสําคัญและเกิดเข้าใจใน

หลักการและกรอบความคิดของการดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้จาก

การสัมมนาไปพัฒนาเป็นหลักจริยธรรมเชิงปฏิบัติขององค์กรได้อย่าง
เหมาะสม 

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้จาก
การสัมมนาไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างพฤติกรรมองค์กรในการ
นําเอาหลักจริยธรรมไปใช้จริงในการปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร 

เนื้อหา  - แนวทางการพัฒนาจริยธรรมและธรรมาภิบาลในองค์กร 
- กรอบแนวคิดที่สําคัญในการสร้างและพัฒนา Ethics  

 - แนวทางการบริหารเชิงจริยธรรม กรณีศึกษา  
 - กิจกรรม Stakeholder Discovery 

ระยะเวลา จํานวน 2 รุ่น ๆ ละ 2 วัน  
 

1.2 หลักสูตร การทํางานเป็นทีมข้ามสายงาน (Cross Functional Team) 
กลุ่มเป้าหมาย  พนักงานเข้าปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2552-2553 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจหลักความสําคัญและความจําเป็นของ  

    การทํางานเป็นทีมและการทํางานข้ามสายงาน 
2. เพื่อเรียนรู้การทํางานร่วมกันทั้งภายในและข้ามสายงานได้อย่างสอด     
    ประสาน 
3. เพื่อแก้ปัญหาเร่ืองการสื่อสารประสานงานภายในองค์กร 
4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา สามารถนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการ 
    ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 เนื้อหา   - ความหมายและความสําคัญของทีม (ภายในและข้ามสายงาน) 
    - เป้าหมายของการทํางานกับทีม (ภายในและข้ามสายงาน) 
    - ยุทธวิธีและแนวทางการสื่อสารในการทํางานกับทีมอย่างมีความสุข  
    - เทคนิคการบริหารความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับทีม (ภายในและข้ามสายงาน) 

 ระยะเวลา     จํานวน 2 รุ่น ๆ ละ 3 วัน     
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      1.3 หลักสูตร   หลักสูตร คลื่นลูกใหม่  รุ่นที่ 7/2558 
กลุ่มเป้าหมาย พนักงาน จํานวนประมาณ 120 คน 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานใหม่มีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  

รฟม. รวมทั้งการบริหารงาน รฟม.อันจะทําให้พนักงานใหม่สามารถ
ปรับตัวและทํางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เนื้อหา  ภาควิชาการ   ระยะเวลา 30 ชั่วโมง 
หมวดข้อมูลองค์กร 
- บริบทองค์ความรู้จากผู้บริหารที่อายุครบ 60 ปี 
- ดูงานระบบรถไฟฟ้า และโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า 
- แผนวิสาหกิจ แผนปฏิบัติการ (พันธกิจ วิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมร่วม 
เป้าหมายองค์กร) 

- ระเบียบงานสารบรรณ รฟม. 
- โครงการ TOD สานฝันอนาคต รฟม. 
- สภาพแวดล้อมในการทํางาน 
หมวดการบริหารทรัพยากรบุคคล และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
- การบริหารทรัพยากรบุคคล สวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ และ
วัฒนธรรมองค์กร 

- การพัฒนาบุคลากรและพัฒนาระบบงาน 
- การวางแผนทางการเงิน สําหรับพนักงานใหม่ 

   ภาคกิจกรรม ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน 
   การทํางานเป็นทีมและกิจกรรมสร้างสัมพันธ์  

ระยะเวลา ภาควิชาการ ระยะเวลา 30 ชั่วโมง 
  ภาคกิจกรรม ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน 

 
 
 
 
 
 
 



5.รายละเอียดโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

12 
 

P2. โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency Project)   
รายละเอียดหลักสูตร 

2.1 หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 14/2558 
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ ขึ้นไป   
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้พื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์และ

 ระบบเศรษฐกิจ และเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ด้านเศรษฐศาสตร์และ
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางเศรษฐกิจกับปัจจัยอื่นๆที่เก่ียวข้องในเชิง
ประยุกต์ รวมทั้งเพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความเข้าใจในตรรกและเหตุผลทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อเป็นประโยชน์แก่การบริหารและการวิเคราะห์นโยบาย
สาธารณะในเชิงเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนประเด็น ปัญหาอื่นๆที่ส่ง ผลกระทบ
ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

เนื้อหา  ศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทาง  
   เศรษฐกิจกับปัจจัยอื่นๆที่เก่ียวข้องในเชิงประยุกต์ การวิเคราะห์นโยบาย 
   สาธารณะในเชิงเศรษฐศาสตร์ 

ระยะเวลา ระหว่างเดือน สิงหาคม ถึงเดือนพฤษภาคม ปีถัดไป  (ทุกวันศุกร์ และวันเสาร์ ) 
    

2.2 หลักสูตร  ธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง  
  กลุ่มเป้าหมาย ผู้อํานวยการกอง / ผู้อํานวยการฝ่าย 

วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถในการกําหนดแผนงานและ วิธีดําเนินงานที่
ชัดเจนรวมทั้งแผนการดําเนินงานของแต่ละส่วนงานในการสร้างทีมงานและ
เป็นผู้นําทีมงานที่ยืดหยุ่น ตามสถานการณ์และความจําเป็น และสามารถ
กระตุ้นจูงใจให้สมาชิกในทีมงานทํางานโดยมุ่งสัมฤทธิ์ผลของงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมใน การพัฒนาไปสู่ผู้บริหาร ระดับสูง 

 เนื้อหา  ประกอบไปด้วยการบรรยาย อภิปราย สัมมนา วิเคราะห์กรณีศึกษาใน 
   ชั้นเรียน การศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ การจัดทํา                                 
   เอกสารวิชาการกลุ่ม กิจกรรมอื่นๆ ตามท่ีหลักสูตรฯ กําหนดเพิ่มเติม  

ระยะเวลา เดือนมิถุนายน – ตุลาคม หรือ เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ของทุกปี  
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2.3 หลักสูตร    นักบริหารการคมนาคม (ระดับกลาง) 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้อํานวยการกอง   
วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมของนักบริหารระดับกลางหรือ ผู้ที่กําลังจะได้รับการ

แต่งตั้งให้เป็นนักบริหารระดับกลางให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะด้านการ
บริหารที่เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวคิดและ
ประสบการณ์ สามารถนําไปปรับใช้ในการบริหารงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 

เนื้อหา  การฝึกอบรม ศึกษาเก่ียวกับการ การคิดเชิงระบบ  การบริหารทีมงาน 
   และภาวะผู้นํา การบริหารองค์การ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การฝึกภาคปฏิบัติ 

ระยะเวลา เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ของทุกปี 
 

2.4 หลักสูตร    นักบริหารการคมนาคม (ระดับต้น) 
กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้าแผนก   
วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมของนักบริหารระดับต้นหรือ ผู้ที่กําลังจะได้รับการ

แต่งตั้งให้เป็นนักบริหารระดับต้นให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะด้านการ
บริหารที่เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวคิดและ
ประสบการณ์ สามารถนําไปปรับใช้ในการบริหารงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 

เนื้อหา  การฝึกอบรม ศึกษาเก่ียวกับการ การคิดเชิงระบบ  การบริหารทีมงาน 
   และภาวะผู้นํา การบริหารองค์การ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การฝึกภาคปฏิบัติ 

ระยะเวลา เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ของทุกปี 
 

     2.6 หลักสูตร ฝึกอบรมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง  
วัตถุประสงค์  เพื่อให้มีความเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการทํางานของรัฐ การให้บริการแก่ประชาชน การบริหารจัดการ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร 

เนื้อหา บทบาทของ CIO กับการบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารจัดการไอซีที
Governance, Risk Management and Compliance (GRC) การบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้านไอซีที และการวางแผนและการบริหารความ ต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ 

ระยะเวลา 12 วัน 
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     2.7 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ รฟม. 
วัตถุประสงค์  เพื่อให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความ 

รับผิดชอบ สามารถกํากับดูแลฝ่ายบริหารให้ดําเนินงานตามนโยบายทีกํ่าหนดไว ้
อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่รัฐวิสาหกิจ  

 เนื้อหา        The Practice of Directorship/ Strategic Direction/Introduction of  
   Financial Statements/Risk Assessment/Contract Law/Company Law 
   Strategic HR/Assessing Company Performance/Trade  

ระยะเวลา 3   เดือน 
 
2.8 หลักสูตร การพัฒนาระดับผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า (Mini MBA) 

กลุ่มเป้าหมาย พนักงานระดับ ผอ.กอง และ รก.ผอ.กอง (ที่ยังไม่ได้เข้าอบรม Mini MBA ปี 57)    
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาภาวะผู้นําของผู้อํานวยการกอง 
   2. เพื่อพัฒนามุมมองการบริหารแบบองค์รวมสําหรับผู้บริหาร 

3. เพื่อเรียนรู้การบริหารและต่อยอดการใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างมี
ประสิทธิผล 

4. เพื่อเตรียมความพร้อมผู้บริหารในการเลื่อนระดับที่สูงขึ้น 
 เนื้อหา  ภาควิชาการ 

1. การบริหารจัดการสมัยใหม่ 
2. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
3. การบริหารการตลาด 
4. การบริหารการเงิน บัญชี และเศรษฐศาสตร์ 
5. การเสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหารสมัยใหม่ 
ภาคศึกษาดูงานต่างประเทศ 
1. การเสริมสร้างประสบการณ์ผู้บริหารเชิงประจักษ์ 
2. การนําเสนอผลการศึกษาดูงาน 

ระยะเวลา ภาควิชาการ 60 ชั่วโมง 
  ภาคศึกษาดูงานต่างประเทศ 6 วัน 4 คืน 
  การนําเสนอผลการศึกษาดูงาน 6 ชั่วโมง 
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 2.9 หลักสูตร  ทักษะผู้บังคับบัญชา ระดับต้น    

กลุ่มเป้าหมาย หน.แผนก  
วัตถุประสงค์      1. เพื่อให้ตระหนักในความสําคัญและทราบถึงภาพรวมแนวคิดการบริหาร 

   ทรัพยากรบุคคลสําหรับผู้บังคับบัญชา 
2. เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของพฤติกรรมและความแตกต่างระหว่างบุคคล 
3. พัฒนาภาวะผู้นํา ให้คําปรึกษาแนะนํา ตลอดจนประเมินผลการ

ปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชา 
4. สามารถบูรณาการความรู้ในการบริหารคน 

เนื้อหา    - ภาพรวมแนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคลสําหรับหัวหน้างาน 
- เทคนิคการมอบหมายงาน และสอนงาน 
- จิตวิทยาการบริหาร: พฤติกรรมมนุษย์ 
- ภาพรวมแนวคิดในการพัฒนาบุคลากร 
- การสื่อสารภาษาอังกฤษ 

ระยะเวลา      3 วัน 
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P3. โครงการพัฒนาตัวแทนพนักงานสู่ความเช่ียวชาญด้านทรัพยากรบุคคล 
รายละเอียดหลักสูตร 
 

3.1  หลักสูตร การสัมมนาระดมความเห็นเพื่อการปฏิรูประบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (1) 
กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้าแผนก – ผู้บริหาร  
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้หลักและวิธีประเมินผลระบบการข้ึนเดือนอย่างมีประสิทธิภาพ 
เนื้อหา  หลักการและวิธีการประเมินผลเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานกับการเงินเดือน 

ประจําปี 
ระยะเวลา 6 ช.ม. 
 

3.2 หลักสูตร      การสัมมนาระดมความเห็นเพื่อการปฏิรูประบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (2) 
กลุ่มเป้าหมาย หน.แผนก – ผู้บริหาร 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้หลักและวิธีประเมินผลระบบการข้ึนเดือนอย่างมีประสิทธิภาพ 
เนื้อหา  หลักการและวิธีการประเมินผลเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานกับการเงินเดือน 

ประจําปี 
ระยะเวลา    2 วัน  
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P4 .โครงการพัฒนาบุคลากรตามความสามารถหลักขององค์กร (CCC)  
รายละเอียดหลักสูตร 

4.1 หลักสูตร ความรู้การบริหารโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และการศึกษาดูงาน 
กลุ่มเป้าหมาย  พนักงานที่ไม่มีตําแหน่งทางการบริหาร  

 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถและเพิ่มพูนใน

การวิเคราะห์ประยุกต์แนวคิดการวางแผน เพื่อจัดทําโครงการใน
งานด้านต่างๆ เก่ียวข้องกับการบริหารโครงข่ายรถไฟฟ้า  

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถในการจัดทําเอกสาร
โครงการ 

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เก่ียวกับแนวทางการบริหาร
โครงการให้ประสบผลสําเร็จตามแผนที่ตั้งไว้  

 
 เนื้อหา  ความสําคัญและความจําเป็นของการบริหารและการจัดการโครงการ 
   ความรู้การบริหารโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
 
 ระยะเวลา        30 ชั่วโมง  แบ่งเป็น 2 ส่วน   
   ส่วนที่ 1 ภาควิชาการ  จํานวน 18 ชั่วโมง   
   ส่วนที่ 2 การนําเสนอ  จํานวน  6 ชั่วโมง  
   ส่วนที่ 3 การศึกษาดูงานต่างประเทศ  จํานวน 4 วัน 3 คืน   
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P 5. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษบุคลากร เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
รายละเอียดหลักสูตร 

5.1 หลักสูตร    หลักสูตร ภาษาอังกฤษกับการทํางาน 
กลุ่มเป้าหมาย  พนักงานทุกระดับ 
วัตถุประสงค์ เพื่อพนักงานได้รับความรู้ใหม่ ๆ จากสื่อการสอนทางด้านภาษาที่สามารถ

เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างตอ่เนือ่ง ซึ่งสามารถนําไปใช้ในการทํางานได้ทั้งใน
ปัจจุบัน และอนาคตทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ 

 เนื้อหา  1. ทักษะการฟัง  

- Introduction and Assumptions 

- Hearing Issues 

- Listening Issues 

- Helping Yourself 
2. ทักษะการพูด 

- Breaking the Barriers 

- The How’s of Speaking 

- The What’s of Speaking 

- Helping Yourself 
3. ทักษะการอ่าน 
-     แนวทางในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
-     หลักการอ่านภาษาอังกฤษให้เข้าใจ 

 Basic Sentence Structure 
 Sentence Analysis 
 Suggestions for Learning Vocabulary  

- การอ่านจับใจความ และสรุปความ 

- เทคนิคการฝึกฝนเพื่อพัฒนาตนเอง 

- ช่องทางในการฝึกฝนทักษะเพิ่มเติม 
4. ทักษะการเขียน 
-    Understanding the Theory : Conflict Styles 
-    Rules towards Resolving Conflicts  
-    Words Leading to Conflicts 
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-   Dealing with Complaints 
-   Rejections 

5. เรียนรู้ศัพท์ Slang และคําที่มักใช้ผิด 
   - เทคนิคในการฝึกฝนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
       Sentence Structure / Sentence Types 
    Important Basic Grammatical Features  
   Common Errors / Vocabulary Building 
   Caution against Translation 
   - Types of Writing Formats : Letters, Memoranda, etc. 
   - เทคนิคการฝึกฝนเพื่อพัฒนาตนเอง 

6. การคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้ง 
  - ศัพท์ Slang เบ้ืองต้นและการตีความ 
  - การจับใจความจากบทสนทนาที่ไม่เป็นทางการ 
  - คําที่มักใช้ผิด หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดพลาด คลาดเคลื่อน  
ระยะเวลา         6 ตอน ๆ 2 ชั่วโมง 30 นาที 
 

5.2 หลักสูตร ภาษาอังกฤษสําหรับการใช้ในการปฏิบัติงาน (ILC) 
กลุ่มเป้าหมาย  พนักงานทุกระดับ 4-7 
วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนาความรู้ ความสามารถในการใช้ 

ภาษาอังกฤษให้แก่ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจให้อยู่ในระดับที่จะ 
ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เนื้อหา  การสนทนา 
  การอ่าน 
  การฟัง 
  และการเขียน  
ระยะเวลา 3 เดือน 
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      5.3 หลักสูตร การเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (Oral Communication Course : OCC) 
กลุ่มเป้าหมาย หน.แผนก ขึ้นไป 
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรที่มีการติดต่อประสานงาน

กับหน่วยงานต่างประเทศ ในการเสนอผลงาน การอภิปราย และการนําเสนอ
แนวความคิดในที่ประชุมขั้นพื้นฐาน 

เนื้อหา  Having general structure for giving presentations 
Using fundamental language for meetings  

ระยะเวลา 1  เดือน 
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P6. โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย เพ่ือการปฏิบัติงาน 
รายละเอียดหลักสูตร 

6.1 หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม 
กลุ่มเป้าหมาย     พนักงานทุกระดับ 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เก่ียวกับการบริหารและจัดการ

เอกสาร 
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเห็นความสําคัญของงานสารบรรณ และ

การประสานงานด้านเอกสาร 
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ในรูปแบบของเอกสารต่างๆ 

4. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับรูปแบบการเขียนรายงานการ
ประชุม 

5. เพื่อฝึกทักษะในการจับประเด็นและสรุปสาระสําคัญในการประชุม 
เพื่อจดรายงานการประชุม 

6. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติเทคนิคการเขียนรายงานการ
ประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 เนื้อหา  องค์ประกอบของหนังสือภายนอก 
   ลักษณะของบันทึก 
   หนังสือประทับตรา 
   หนังสืออื่น ๆ ที่ทําไว้เป็นหลักฐานทางราชการ 
   หนังสือภาษาอังกฤษ 

  ความสําคัญและประโยชน์ของการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิผล 
  ประเด็นปัญหาที่พบบ่อยในการเขียนรายงานการประชุม 
  วิธีการฟังอย่างตั้งใจ 

วิธีการสรุปจับประเด็นสาระสําคัญ 
วิธีการจดและเขียนรายงานการประชุม 
การฝึกปฏิบัติโดยการมอบหมายงาน  

ระยะเวลา       2 วัน  
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P7. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
รายละเอียดหลักสูตร 
        7.1 หลักสูตร   การถ่ายทอดองค์ความรู้และศีกษาดูงาน 

กลุ่มเป้าหมาย พนักงานที่มีอายุงานมาก 
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ จากผู้ มีอายุงานมากสู่พนักงานระดับ

ปฏิบัติงาน ในการแบบอย่างการปฏิบัติงานที่ประสบความสําเร็จ 
เนื้อหา  1. แนวทางการปฏิบัติงานให้ประสบความสําเร็จ 

2. องค์ความรู้ การก่อตั้ง รฟม. 

3. การบริหารโครงการรถไฟฟ้า ด้านจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ด้านความปลอดภัยฯ 

ระยะเวลา ภาควิชาการ ระยะเวลา 6 ชั่วโมง 
  ภาคศึกษาดูงาน  5 วัน 4 คืน 
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P 7. โครงการพัฒนาองค์กร 
รายละเอียดหลักสูตร 
MRTA 06 สํานักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (สปอ.) 

(1) หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างาน 
กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้าแผนก 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความ

ปลอดภัยในการทํางาน 
เนื้อหา 1. ความรู้เก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการทํางาน 
2. กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวะล้อมในการทํางาน 
3. การค้นหาอันตรายจากการทํางาน 
4. การป้องกันและควบคุมอันตรายตามความเสี่ยงที่เก่ียวข้องของสถาน

ประกอบกิจการ 
ระยะเวลา 12 ชม. 

 
(2) หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร 

กลุ่มเป้าหมาย ผอ.กอง 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความ

ปลอดภัยในการทํางาน 
เนื้อหา 1. การบริหารงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ

ทํางาน 
2. กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
3. การจัดการด้านความปลอดภัยในการทํางาน 

ระยะเวลา 12 ชม. 
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(3) หลักสูตร การทํางานในที่อับอากาศสําหรับผู้ควบคุมงาน 
กลุ่มเป้าหมาย วิศวกร/พนักงานที่เก่ียวข้อง 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการทํางานในที่อับอากาศ 
เนื้อหา  การทํางานในที่อับอากาศสําหรับผู้ควบคุมงาน 
ระยะเวลา 6 ชม. 
 
 

(4) หลักสูตร ความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้าง 
กลุ่มเป้าหมาย วิศวกร/พนักงานที่เก่ียวข้อง 
วัตถุประสงค์ เพื่อผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้าง 
เนื้อหา  ความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้าง 
ระยะเวลา 6 ชม. 
 

(5) หลักสูตร  การดับเพลิงขั้นต้น 
กลุ่มเป้าหมาย พนักงานที่ไม่เคยผ่านการอบรม 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้มีความรู้ ทักษะในกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องในการดับเพลิง 

2. เพื่อสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้และกําหนดมาตรการเพื่อป้องกัน
เหตุ ระงับเหตุอันเกิดไฟไหม้ได้ 

เนื้อหา  1. บทบาท หน้าที่ในการดับเพลิง 
2. มาตรการและวิธีการที่ใช้ในการดับเพลิงของเจ้าพนักงานตามกฎหมาย 

ระยะเวลา 12  ชม. 
 

 (6) หลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้นสัมมนาแผนปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉิน 
กลุ่มเป้าหมาย พนักงานที่เก่ียวข้อง 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการฝึกทบทวนข้ันตอนการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

2. เพื่อที่จะได้นําความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
เนื้อหา  1. ภาคทฤษฎี ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติ 

2. ภาคปฏิบัติ ฝึกขั้นตอนการปฏิบัติในเขตระบบรถไฟฟ้า 
ระยะเวลา 12  ชม. 
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MRTA 09 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝทท.) 
(1) หลักสูตร  การสร้างความตระหนักด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ สําหรับผู้บริหาร  

กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารได้ตระหนักถึงการรักษาความ่ันคงปลอดภัยของระบบ

สารสนเทศ  
เนื้อหา  ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 
ระยะเวลา 0.5 วัน 

 
(2)   หลักสูตร การสร้างความตระหนักด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ สําหรับพนักงาน 

 กลุ่มเป้าหมาย พนักงาน 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง

ปลอดภัย และรู้จักวิธีป้องกัน  
เนื้อหา  ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 
ระยะเวลา 0.5 วัน 

 
 
 




