
ลําดับ ตําแหน่ง ระดับ สังกัด

1 นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ 5 และรักษาการรองผู้ว่าการฯ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) 13 ผวก.

2 นายวิทยา พันธ์ุมงคล ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ 6 และรักษาการรองผู้ว่าการฯ (ปฏิบัติการ) 13 ผวก.

3 นายณ พฤฒ โรจนไพฑูรย์ ผอ.กตล. และ รก.ผอ.ฝพธ. 11 ฝพธ.

4 นางอุไรวรรณ เตชะศิรินุกูล ผอ.กบอ. 11 ฝพธ.

5 นายวัชรพล คงสวัสด์ิ ผอ.กบส. 11 ฝพธ.

6 นายวิภาช ดิลกวิลาศ ผอ.กบท. 11 ฝพธ.

7 น.ส.ศิริพร กิ่งทอง หน.อาวุโส วธ. และ รก.ผอ.กวธ. 10 ฝพธ.

8 นายกิตติกร ตันเปาว์ ผู้อํานวยการฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 12 ฝวส.

9 นายวนัท สุจริตธรรมธร ผอ.กฟค. 11 ฝวส.

10 นายศราวุฒิ เอกสุวรรณ ผอ.กสถ. 11 ฝวส.

11 นายธานินทร์ นิรมานสกุล ผอ.กยธ 11 ฝวส.

12 นายพัฒนพงษ์ พงศ์ศุภสมิทธ์ิ ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 1 12 ฝบก.1

13 น.ส.ปรียานุช ตันธนสาร ผอ.กผบ.1 11 ฝบก.1

14 นายบารมินทร์ เจริญพานิช ผอ.กบก.2 11 ฝบก.1

15 นายกิตติ เอกวัลลภ ผอ.กบก.5 และ รก.ผอ.ฝบก.2 11 ฝบก.2

16 นางอุทุมพร สมุทรนาค ผอ.กผบ.2 11 ฝบก.2

17 นายณัฐ นาคธรณินทร์ ผอ.กบก.6 11 ฝบก.2

18 นายธีระพล อดิสร ผู้อํานวยการฝ่ายระบบรถไฟฟ้า 12 ฝรฟ.

19 นางระวีวรรณ พงศ์ศุภสมิทธ์ิ ผอ.กรฟ. 11 ฝรฟ.

20 นายยุทธศักด์ิ ช่ืนใจ ผอ.กกฟ. 11 ฝรฟ.

21 นายสุพพัต พิพัฒนกุล ผอ.กบร. และ รก.ผอ.ฝปก. 11 ฝปก.

22 นายขจร วรศิลป์ชัย ผอ.กบย. 11 ฝปก.

23 นายณัฐภัทริ์ อุณหคงคา ผอ.กดร. 11 ฝปก.

24 นายพงษ์ศักด์ิ เวชสิทธ์ิ ผู้อํานวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 12 ฝรภ.

25 จ.ส.ต.ไชยา พิลาวรรณ์ ผอ.กกภ.2 11 ฝรภ.

26 ร.ต.อ.กิตติ โหรชัยยะ ผอ.กรข. 11 ฝรภ.

27 ร.ต.อ.เจริญชัย สารพล ผอ.สภก. 11 ฝรภ.

28 ร.ต.อ.ศิรวัชร์ แก้วดุสิต ผอ.กรภ.2 11 ฝรภ.

29 นายกิตติ เศรษฐสิงห์ หน.อาวุโส รภ.1-3 และ รก.ผอ.กรภ.1 10 ฝรภ.

ช่ือ - นามสกุล

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในการนําองค์กร

รายช่ือผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 1

 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

ณ ห้องประชุม 2 ช้ัน 9 รฟม.



โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในการนําองค์กร 

หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาผู้บริหารในองค์กรต่างๆ ได้ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ซึ่งถือเป็น
ตัวผลักดันยุทธศาสตร์ขององค์กรให้บรรลุผลที่องค์กรคาดหวัง ซึ่งนับเป็นสิ่งที่ท้าทายให้ผู้บริหารต้อง
เตรียมตนเองให้พร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยต้องมีสมรรถนะที่
เหมาะสมในการบริหารงานและทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์และนโยบายที่รัฐบาลกําหนด  

จากความสําคัญดังกล่าวจึงจําเป็นที่จะต้องพัฒนาสมรรถนะด้านภาวะผู้นํา โดยมุ่งเน้น
ความสําคัญของนวัตกรรม การสร้างสรรค์ และการเปลี่ยนแปลงทางความคิดเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารองค์กรทั้งในด้านความเป็นผู้นํา ความมีวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน ตลอดทั้งให้สอดคล้องตาม
แนวทางของ SEPA 
 
วัตถุประสงค์  

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจวิธีการ หลักการ และแนวทางการประเมิน
ศักยภาพของผู้บริหาร 

- เพื่อจัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารองค์กรรายบุคคล (IDP)  
 

เนื้อหาหลักสตูร 
- ความสําคัญของทรัพยากรบุคคลกับความสําเร็จและความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ 
- แนวคิดและความหมายของแผนการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารองค์กรรายบุคคล (IDP) 
- การเชื่อมโยงแผนการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารองค์กรรายบุคคล (IDP) กับวิสัยทัศน์และ

ภารกิจขององค์กร 
- วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่ได้รับจากการทําแผนการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารองค์กร

รายบุคคล (IDP) 
- การกําหนดเป้าหมายในการจัดทําแผนการพฒันาศักยภาพผู้บริหารองค์กรรายบุคคล (IDP) 
- กระบวนการหลักในการจัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารองค์กรรายบุคคล (IDP) 
- ขั้นตอนหลักในการจัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารองค์กรรายบุคคล (IDP) ให้ประสบ

ความสําเร็จ 
- ข้อเสนอแนะเพื่อการนําแผนการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารองค์กรรายบุคคล (IDP) ไป

ประยุกต์ใช้ให้ประสบความสําเร็จ 
  



 
วิทยากรในหลักสูตร 

อาจารย์รัตนา  นุตมากุล 
กรรมการผู้จัดการบริษัท อาร์ เอ็นโกลบอลคอนซัลติ้ง จํากัด ที่ปรึกษาและวิทยาการเก่ียวกับ

ระบบการประเมินผล การบริหารการเปลี่ยนแปลง การเป็นผู้นํา การพัฒนาภาวะผู้นํา การประเมิน 360 องศา 
การสัมภาษณ์งาน การสอนงาน Coaching and Feedback การเป็นวิทยากร การขาย การสร้างทีม 
การเป็นหัวหน้างาน 

 
กลุ่มเป้าหมาย  

รองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ ผู้อํานวยการฝ่าย/สํานัก หรือเทียบเท่าขึ้นไป ผู้อํานวยการกอง และ
รักษาการผู้อํานวยการกอง 
  

จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
 จํานวนประมาณ 90 คน  
 
วิธีการฝึกอบรม   
 การบรรยาย ตอบข้อซักถาม และกิจกรรม Workshop 
 
ระยะเวลาและสถานท่ี 

- รุ่นที่ 1 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561  จํานวนประมาณ 30 คน 
- รุ่นที่ 2 วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 จํานวนประมาณ 30 คน 
- รุ่นที่ 3 วันที่ 8 มิถุนายน 2561 จํานวนประมาณ 30 คน 
หมายเหตุ : โดยแต่ละรุ่นจะแบ่งตามสายงานบังคับบัญชา 

  



กําหนดการฝึกอบรม 
เวลา กําหนดการ 

09.00 น. – 09.05 น.  กล่าวเปิดการอบรม  
09.05 น. – 12.00 น.  - ความสําคัญของทรัพยากรบุคคลกับความสําเร็จและความสามารถ

ในการแข่งขันทางธุรกิจ 
- แนวคิดและความหมายของแผนการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารองค์กร
รายบุคคล (IDP) 
- การเชื่อมโยงแผนการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารองค์กรรายบุคคล 
(IDP) กับวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กร 
- วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่ได้รับจากการทําแผนการพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหารองค์กรรายบุคคล (IDP) 
- การกําหนดเป้าหมายในการจัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
องค์กรรายบุคคล (IDP)  

12.00 น. – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.0 น. – 16.00 น. - ขั้นตอนหลักในการจัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารองค์กร

รายบุคคล (IDP) ให้ประสบความสําเร็จ 
- กิจกรรม Workshop เพื่อประเมินศักยภาพและออกแบบแผนการ
พัฒนาศักยภาพผู้บริหารองค์กรรายบุคคล (IDP) 
- ข้อเสนอแนะเพื่อการนําแผนการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารองค์กร
รายบุคคล (IDP) ไปประยุกต์ใช้ให้ประสบความสําเร็จ 

 

การประเมินผลการฝึกอบรม 
- ประเมินปฏิกิริยาของผู้เข้าอบรม (Reaction Evaluation) โดยแบบสอบถาม เพื่อวัดระดับ

ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมทันทีหลังการอบรมหลักสูตรนั้นๆ  
 

เกณฑ์การผ่านการฝึกอบรม 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีระยะเวลาเข้าอบรมไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70 ของระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 
(ไม่ต่ํากว่า 4.5 ชั่วโมง) 

  



ตัวช้ีวัดการดําเนินงาน 
 ผลผลิต (Output) 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 ผลลัพธ์ (Outcome) 

- ร้อยละ 100 ความสําเร็จของการจัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารองค์กร
รายบุคคล (IDP) 

 
งบประมาณ 

(1) ค่าธรรมเนียมดําเนินการ  128,400  บาท  
(2) ค่าอาหารและเครื่องดื่ม      14,700 บาท 

รวมค่าใช้จ่าย   143,100 บาท 
 

ผู้รับผิดชอบ 

 แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองพฒันาบุคลากรและระบบงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคล โทร. 1224/1213 
 
ผู้ประสานงานหลักสูตร 
 นายรัชกร  ธรรมคารวตา พนักงานทรัพยากรบุคคล ระดับ 7 รักษาการหัวหน้าแผนกพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองพัฒนาบุคลากรและระบบงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
โทร. 1224 
 


