รายชื่อผู้เข้าอบรม
หลักสูตร เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 รฟม.
ลําดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตําแหน่ง

ระดับ สังกัด

1 นางมลทิรา

ลักษณะสิริศักดิ์ ผู้อํานวยการกองอํานวยการ

11

สผว.

2 น.ส.จิรฐา

วัฒนประดิษฐ์

ผู้อํานวยการกองสื่อสารองค์กร

11

สผว.

3 นางกนกกาญจน์

เกศะรักษ์

ผู้อํานวยการกองกิจกรรมเพื่อสังคม

11

สผว.

4 นายธีระชัย

เถื่อนอิ่ม

พนักงานบริหารอาวุโส และรักษาการหัวหน้าแผนกผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

11

สผว.

5 นางจันทนา

ตระการ

พนักงานบริหารอาวุโส

11

สผว.

6 นายชนะชัย

ช่องสว่าง

พนักงานบริหารอาวุโส

11

สผว.

7 น.ส.ดวงรัตน์

เงาจินตรักษ์

ผู้อํานวยการกองตรวจสอบทั่วไป

11

สตส.

8 น.ส.สุมิตรา

สุ่นศิริ

ผู้อํานวยการกองตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ

11

สตส.

9 นางธิมาพร

วังช่วย

หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกตรวจสอบรายได้ และรักษาการผู้อํานวยการกองตรวจสอบบัญชีและการเงิน

10

สตส.

10 น.ส.ปาณิสรา

คงกระพันธ์

ผู้อํานวยการกองบริหารค่าโดยสาร

11

สธด.

11 นายเอกชัย

บุญมาลีตระกูล ผู้อํานวยการกองธุรกิจบัตรโดยสาร

11

สธด.

12 นายประสิทธิ์

เกลี้ยงเกิด

วิศวกรอาวุโส

11

สธด.

13 นางนวลศรี

รักษ์มณี

พนักงานบริหารอาวุโส

11

สธด.

14 น.ส.กันตา

ชิวภักดี

พนักงานบริหารอาวุโส

11

สธด.

15 นางกุลชุลี

ณ ระนอง

ผู้อํานวยการกองกลยุทธ์และแผนงาน

11

ฝนย.

16 นางฉัฐยา

เจริญพานิช

ผู้อํานวยการกองประเมินผล

11

ฝนย.

17 น.ส.อัญชลี

เจนพานิชทรัพย์ ผู้อํานวยการกองวางแผนโครงการรถไฟฟ้า

11

ฝพค.

18 น.ส.พรพิมล

พุ่มพวง

11

ฝพค.

19 นายวรานนท์

ดิลกคุณานันท์ พนักงานบริหารงานทั่วไปอาวุโส และรักษาการผู้อํานวยการกองวิเคราะห์และพัฒนา

10

ฝพค.

20 นายศิกานต์

ประถมบูรณ์

ผู้อํานวยการกองแผนงานและพัฒนาระบบสารสนเทศ

11

ฝทท.

21 น.ส.สิริพร

ธนเฉิดสิริกุล

ผู้อํานวยการกองระบบงานคอมพิวเตอร์

11

ฝทท.

22 นายอานันท์

หวังกุหลํา

ผู้อํานวยการกองปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

11

ฝทท.

23 น.ส.นลินพร

ไชยรัชต์

ผู้อํานวยการกองบัญชี

11

ฝชง.

24 น.ส.ชัชสุดา

อนนตพันธ์

ผู้อํานวยการกองตรวจจ่าย

11

ฝชง.

25 น.ส.กิตติกา

ตัณฑเกษม

ผู้อํานวยการกองการเงินและภาษี

11

ฝชง.

26 น.ส.นวลพรรณ

สุกีธร

ผู้อํานวยการกองงบประมาณ และรักษาการหัวหน้าแผนกข้อมูลและบริหารงานเอกสาร 8

11

ฝชง.

27 นางเกษกนก

คุ้มพันธุ์

ผู้อํานวยการกองเงินกู้

11

ฝชง.

28 นางพรพรรณ

ศรมณี

พนักงานบริหารอาวุโส

11

ฝชง.

29 น.ส.ศิริพร

กิ่งทอง

ผู้อํานวยการกองวางแผนธุรกิจ

11

ฝพธ.

30 นายวิภาช

ดิลกวิลาศ

ผู้อํานวยการกองบริหารสินทรัพย์

11

ฝพธ.

31 นายวัชรพล

คงสวัสดิ์

ผู้อํานวยการกองบริหารสัมปทาน และรักษาการผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

11

ฝพธ.

32 นายณ พฤฒ

โรจนไพฑูรย์

ผู้อํานวยการกองการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์

11

ฝพธ.

33 น.ส.นิรมล

บุญทองคง

หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกบริหารอาคารและลานจอดรถ 2 และรักษาการผู้อํานวยการกองบริหารอาคารจอดรถ

10

ฝพธ.

34 น.ส.พัชรัตนวดี

ศศิสุวรรณ

ผู้อํานวยการกองพัฒนาพื้นที่

11

ฝพพ.

35 นางพัชนี

อัศวเหม

ผู้อํานวยการกองบริหารโครงการต่อเนื่อง

11

ฝพพ.

36 นายศราวุฒิ

เอกสุวรรณ

ผู้อํานวยการกองวิศวกรรมโยธา

11

ฝวส.

37 นายวนัท

สุจริตธรรมธร

ผู้อํานวยการกองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล

11

ฝวส.

38 นายสรลักษณ์

โสตถิโยธิน

หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกสถาปัตยกรรม 1 และรักษาการผู้อํานวยการกองสถาปัตยกรรม

10

ฝวส.

39 นายบารมินทร์

เจริญพานิช

ผู้อํานวยการกองบริหารงานก่อสร้าง 2

11 ฝบก.1

40 น.ส.ปรียานุช

ตันธนสาร

ผู้อํานวยการกองแผนงานและบริหารเอกสาร 1

11 ฝบก.1

ผู้อํานวยการกองสิ่งแวดล้อม

รายชื่อผู้เข้าอบรม
หลักสูตร เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 รฟม.
ลําดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตําแหน่ง

ระดับ สังกัด

41 นายกิตติ

เอกวัลลภ

ผู้อํานวยการกองบริหารงานก่อสร้าง 5 และรักษาการผู้อํานวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2

11 ฝบก.2

42 นายณัฐ

นาคธรณินทร์

ผู้อํานวยการกองบริหารงานก่อสร้าง 6

11 ฝบก.2

43 นางอุทุมพร

สมุทรนาค

ผู้อํานวยการกองแผนงานและบริหารเอกสาร 2

11 ฝบก.2

44 นายยุทธศักดิ์

ชื่นใจ

ผู้อํานวยการกองกํากับงานโครงการรถไฟฟ้า

11

ฝรฟ.

45 นางระวีวรรณ

พงศ์ศุภสมิทธิ์

ผู้อํานวยการกองระบบรถไฟฟ้า

11

ฝรฟ.

46 นายณัฐภัทริ์

อุณหคงคา

ผู้อํานวยการกองกํากับการเดินรถ และรักษาการผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ

11

ฝปก.

47 นายสุพพัต

พิพัฒนกุล

ผู้อํานวยการกองบํารุงรักษาระบบรถไฟฟ้า

11

ฝปก.

48 นายขจร

วรศิลป์ชัย

ผู้อํานวยการกองบํารุงรักษาโครงสร้างงานโยธา

11

ฝปก.

49 ร.ต.อ.ศิรวัชร์

แก้วดุสิต

ผู้อํานวยการกองรักษาความปลอดภัย 1

11

ฝรภ.

50 นายกิตติ

เศรษฐสิงห์

ผู้อํานวยการกองรักษาความปลอดภัย 2

11

ฝรภ.

51 จ.ส.ต.ไชยา

พิลาวรรณ์

ผู้อํานวยการกองกู้ภัย 2

11

ฝรภ.

52 ร.ต.อ.กิตติ

โหรชัยยะ

ผู้อํานวยการกองรักษาเขตทาง

11

ฝรภ.

53 ร.ต.อ.เจริญชัย

สารพล

ผู้อํานวยการสถาบันฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยและดับเพลิง-กู้ภัย

11

ฝรภ.

54 นายโกญจนาท

ญาณประสาท

พนักงานบริหารอาวุโส

11

ฝรภ.

55 นายมานพ

ใจดี

ผู้อํานวยการกองนิติการ

11

ฝกม.

56 นายสินาตย์

คุ้มพันธุ์

ผู้อํานวยการกองสัญญา 1

11

ฝกม.

57 นางกัณจนา

จันทรโชติ

ผู้อํานวยการกองสัญญา 2

11

ฝกม.

58 นายณัฐพงศ์

สงฆ์ประชา

ผู้อํานวยการกองคดีและวินัย

11

ฝกม.

59 นายวิชัย

ศักดิ์ศิรินุกูล

พนักงานบริหารอาวุโส

11

ฝกม.

60 นางจิตติมา

บํารุงเมือง

ผู้อํานวยการกองแผนงานจัดกรรมสิทธิ์

11

ฝกท.

61 นายสุรศักดิ์

มุ่งชมกลาง

ผู้อํานวยการกองกรรมสิทธิ์ที่ดิน 1

11

ฝกท.

62 นายนพดล

เที่ยงแท้

ผู้อํานวยการกองกรรมสิทธิ์ที่ดิน 2

11

ฝกท.

63 นายชัยยศ

ณ นคร

ผู้อํานวยการกองกรรมสิทธิ์ที่ดิน 3

11

ฝกท.

64 นายศุภณัฏฐ์

ภัทร์ชูตินันทน์ ผู้อํานวยการกองสํารวจและประเมินราคา

11

ฝกท.

65 น.ส.กวิสรา

ยาศิริ

ผู้อํานวยการกองจัดหาพัสดุทั่วไป

11

ฝจบ.

66 นายสิทธิพร

ทรงเจริญ

ผู้อํานวยการกองจัดหาพัสดุโครงการ

11

ฝจบ.

67 นายชวลิต

ศิริศักดิ์วัฒนา

พนักงานบริหารอาวุโส

11

ฝจบ.

68 นายสุทัศน์

สิขเรศ

ผู้อํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

11

ฝทบ.

69 นางฐิตารีย์

ศรีอาวุธ

ผู้อํานวยการกองสวัสดิการและบริหารผลตอบแทน

11

ฝทบ.

70 น.ส.สุพาณี

สอนซื่อ

ผู้อํานวยการกองพัฒนาบุคลากรและระบบงาน

11

ฝทบ.

71 นายกฤต
72 นายบุรินทร์

สว่างฤทธิ์
ธนะสมบูรณ์

ผู้อํานวยการสํานักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน
พนักงานบริหารอาวุโส และรักษาการหัวหน้าแผนกนโยบาย มาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน

11
11

สปอ.
สปอ.

หลักสูตร เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
หลักการและเหตุผล
การพัฒนาผู้บริหารในองค์กรต่างๆ ได้ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ซึ่งถือเป็นตัว
ผลักดันยุทธศาสตร์ขององค์กรให้บรรลุผลที่องค์กรคาดหวัง ซึ่งนับเป็นสิ่งที่ท้าทายให้ผู้บริหารต้องเตรียมตนเอง
ให้พร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยต้องมีสมรรถนะที่เหมาะสมในการ
บริ ห ารงานและทรั พ ยากรขององค์ ก รให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ขับ เคลื่ อ นภารกิ จ ให้ บ รรลุ เป้ า หมายตาม
ยุทธศาสตร์และนโยบายที่รัฐบาลกําหนด
จากความสําคัญดังกล่าวจึงจําเป็นที่จะต้องพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ให้เข้าใจในภาพรวมของการเปลี่ยนผ่าน
ไปสู่โลกดิจิทัล และแนวทางการพัฒนาองค์กรในโลกยุคดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง (HPO)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในภาพรวมของการเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกดิจิทัล
2. เพื่อให้เข้าใจการเปลี่ยนสภาวะการแข่งขันในศตวรรษที่ 21
3. เพื่อให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจในโลกยุคดิจิทัล
4. เพื่อให้เข้าใจแนวทางการพัฒนาองค์กรแห่งความเป็นเลิศในโลกยุคดิจิทัล และการขับเคลื่อนให้
องค์กรไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง (HPO) โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เนื้อหาหลักสูตร
• การเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกดิจิทัลในภาพรวม
• การเปลี่ยนสภาวะการแข่งขันในศตวรรษที่ 21
• การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจในโลกยุคดิจิทัล
• แนวทางการพัฒนาองค์กรแห่งความเป็นเลิศในโลกยุคดิจิทัล และการขับเคลื่อนให้องค์กรไปสู่
องค์กรสมรรถนะสูง (HPO) โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยากร
ดร.สุทัศน์ รงรอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท ดูอินไทย จํากัด (Founder & CEO
of Do in Thai Co., Ltd) อดีตทีมวิจัย Lunar and Planetary Laboratory องค์การบริหารการบินและอวกาศ
แห่งชาติ (NASA) มีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาการพัฒนาสารสนเทศเพื่อสังคมและการ
แสวงหานวัตกรรมภายในองค์กร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานระดับผู้อํานวยการกอง หรือเทียบเท่า (พนักงานระดับ 11) หรือรักษาการผู้อํานวยการกอง
ยกเว้นผู้ที่ต้องพ้นจากตําแหน่งหน้าที่ หรือมีระยะเวลาปฏิบัติงานเหลืออยู่ไม่ถึง 1 ปี ตามแนวทางการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ (ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหา
หลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ)
จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จํานวน 72 คน
วิธีการฝึกอบรม
การบรรยายแบบมีส่วนร่วม (Participative Technique)
ระยะเวลาและสถานที่
วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9
กําหนดการฝึกอบรม
เวลา
กําหนดการ
09.00 น. – 09.05 น.
กล่าวเปิดการอบรม
09.05 น. – 12.00 น. • การเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกดิจิทัลในภาพรวม
• การเปลี่ยนสภาวะการแข่งขันในศตวรรษที่ 21
• การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจในโลกยุคดิจทิ ัล
12.00 น. – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 16.00 น. • แนวทางการพัฒนาองค์กรแห่งความเป็นเลิศในโลกยุคดิจิทัล และการขับเคลื่อน
ให้องค์กรไปสูอ่ งค์กรสมรรถนะสูง (HPO) โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
• ถาม - ตอบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
** หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
พักเบรกระหว่างเวลา 10.30 น. – 10.45 น. และ 14.30 น. – 14.45 น.

การประเมินผลการฝึกอบรม
- ประเมินปฏิกิริยาของผู้เข้าอบรม (Reaction Evaluation) โดยแบบสอบถาม เพื่อวัดระดับความ
พึงพอใจของผู้เข้าอบรม
เกณฑ์การผ่านการฝึกอบรม
- ผู้เข้าอบรมต้องเข้ารับการฝึกอบรม ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70 ของระยะเวลาที่กําหนด
งบประมาณ
(1) ค่าวิทยากร
(2) ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
รวมค่าใช้จ่าย

7,200 บาท
8,600 บาท
15,800 บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กองพัฒนาบุคลากรและระบบงาน แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร. 1224/ 1213
ผู้ประสานงานหลักสูตร
น.ส.อชิ ร ญา สายวิจิ ตร พนั ก งานทรั พ ยากรบุค คล 4 แผนกพั ฒ นาทรัพ ยากรบุ ค คล กองพัฒ นา
บุคลากรและระบบงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 1213

