
ลําดับ ตําแหน่ง ระดับ สังกัด

1 นายรณชิต แย้มสอาด ท่ีปรึกษา 14 ผวก.

2 นางณฐมณ บุนนาค ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ 3 และรักษาการรองผู้ว่าการฯ (การเงิน) 13 ผวก.

3 นายวีรพงศ์ พัฒนะพันธ์ุ ผู้ชํานาญการ 13 ผวก.

4 น.ส.สิริธิดา ธรรมกุล ผู้อํานวยการสํานักผู้ว่าการ 12 สผว.

5 น.ส.จิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผอ.กสอ. 11 สผว.

6 นางกนกกาญจน์ เกศะรักษ์ ผอ.กกส. 11 สผว.

7 นางมลทิรา ลักษณะสิริศักดิ์ ผอ.กอก. 11 สผว.

8 นายสุรพงษ์ รัตนภูวลักษณ์ ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบ 12 สตส.

9 น.ส.ดวงรัตน์ เงาจินตรักษ์ ผอ.กตท. 11 สตส.

10 น.ส.สุมิตรา สุ่นศิริ หน.อาวุโส ตส.2 และ รก.ผอ.กตส. 10 สตส.

11 นางธิมาพร วังช่วย หน.อาวุโส ตร. และ รก.ผอ.กตบ. 10 สตส.

12 นายทวิช พ่ึงตน ผู้อํานวยการสาํนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า 12 สธร.

13 น.ส.จิรนันท์ วรจักร ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 12 ฝชง.

14 น.ส.ชัชสุดา อนนตพันธ์ ผอ.กตจ. 11 ฝชง.

15 น.ส.กิตติกา ตัณฑเกษม ผอ.กงภ. 11 ฝชง.

16 น.ส.นลินพร ไชยรัชต์ ผอ.กบช. และ รก.หน.บง. 11 ฝชง.

17 น.ส.นวลพรรณ สุกีธร ผอ.กงป. และ รก.หน.ขอ.8 11 ฝชง.

18 นางเกษกนก คุ้มพันธ์ุ ผอ.กงก. และ รก.หน.บก. 11 ฝชง.

19 นายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาและบริหารพ้ืนท่ี 12 ฝพพ.

20 น.ส.พัชรัตนวดี ศศิสุวรรณ ผอ.กพพ. 11 ฝพพ.

21 นางพัชนี อัศวเหม ผอ.กคต. 11 ฝพพ.

22 นายธันวา อาธารมาศ ผู้อํานวยการฝ่ายกฎหมาย 12 ฝกม.

23 นางกัณจนา จันทรโชติ ผอ.กสญ.2 11 ฝกม.

24 นายณัฐพงศ์ สงฆ์ประชา ผอ.กคว. 11 ฝกม.

25 นายมานพ ใจดี ผอ.กนก. 11 ฝกม.

26 นายสินาตย์ คุ้มพันธ์ุ ผอ.กสญ.1 11 ฝกม.

27 นายกฤต สว่างฤทธ์ิ ผอ.สปอ. 11 สปอ.

ชื่อ - นามสกุล

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในการนําองค์กร

วันท่ี 16 พฤษภาคม 2561

เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 รฟม.

รายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นท่ี 2 



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 
 


