
หลักสูตร Maintain a productive team & Develop Leadership 
 

หลักการและเหตุผล 
 หัวหน้างานเป็นผู้มีบทบาทสําคัญย่ิงในการนําทีมงานไปสู่ความสําเร็จขององค์กร เน่ืองจากจะต้องเป็น
ผู้ที่สามารถในการอธิบาย ชักจูง โน้มน้าว ให้ลูกทีมของตนได้ใช้ศักยภาพท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
หน่วยงานและองค์กร ดังน้ันจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องเรียนรู้ทฤษฎี หลักการ วิธีการ เทคนิคการบริหารงานอยู่
ตลอดเวลา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน การพัฒนาหน่วยงาน ให้เจริญก้าวหน้า ผลักดันให้
หน่วยงานเป็นที่ ยอมรับนับถือ สร้างความศรัทธา มีภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดีต่อสังคม  
 ดังน้ัน หัวหน้างานจึงเปรียบเสมือน Coach ซึ่งทําหน้าที่ในการสร้างและพัฒนาลูกน้องหรือทีมงาน 
ให้ไปสู่เป้าหมายร่วมกัน รวมทั้งต้องทําหน้าที่เป็นกระจกเงาในการสะท้อน (Feedback) ให้ลูกน้องหรือทีมงาน
เห็นพ้องว่าตนเองมีจุดเด่น และจุดที่จําเป็นต้องปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาในด้านใดบ้าง เพ่ือที่จะส่งเสริม
สนับสนุน ให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายและเตรียมพร้อมสําหรับการก้าวหน้าในอาชีพต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์

วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ กระบวนการ และวิธีการ Coach พนักงาน
ได้อย่างถูกต้องเป็นระบบเพ่ือสร้างสัมพันธภาพการทํางานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
วิทยากร 
   นายธีรวุฒิ วงศ์เศวตกุล วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 - ผู้อํานวยการฝ่าย/สํานัก และผู้อํานวยการกอง หรือเทียบเท่า จํานวน 86 คน 
 
ระยะเวลาและสถานท่ีอบรม 

- วันที่ 11 กันยายน 2562  
- รุ่นที่ 1 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.  
- รุ่นที่ 2 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. 

ณ ห้องประชุม 2 ช้ัน 9 
 
 
 
 
 



กําหนดการฝึกอบรม 
 

เวลา/รุน่ 
กําหนดการ 

รุ่นที ่1  รุ่นที ่2 
09.00 น. – 09.05 น.  13.00 น. – 13.05 น. กล่าวเปิดการอบรม 

09.10 น. – 12.00 น. 13.10 น. – 16.00 น. 
 
 
 
 

หัวข้อการบรรยาย 
 - โค้ชช่ิง (Coaching) คืออะไร มีความสําคัญอย่างไร 
- ผู้นํายุคใหม่กับการใช้บทบาทในการสื่อสาร กับทีมงาน 
เพ่ือการสร้างผลงาน 
- กระบวนการและขั้นตอน ของการโค้ชอย่างเป็นระบบ 
- แนวทางการโค้ช ให้เหมาะสมกับผู้รับการโค้ช ซึ่งมี
ลักษณะพฤติกรรมต่างๆ 
- Mindset ของโค้ช 
- ทักษะที่จําเป็นในการเป็นโค้ชที่ดี 
 - การสร้างสัมพันธภาพ 
 - การถาม   
 - การฟัง 
 - การให้กําลังใจ 
 - การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 

** หมายเหตุ : 1.  กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
         2.  พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 น. – 10.45 น. และ 14.30 น. – 14.45 น.   
  
การประเมินผลการฝึกอบรม 
 ประเมินปฏิกิริยาของผู้เข้าอบรม (Reaction Evaluation) โดยแบบสอบถาม เพ่ือวัดระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าอบรมทันทีหลังการอบรมหลักสูตรน้ันๆ  
 
เกณฑ์การผ่านการฝึกอบรม 
 ผู้เข้าอบรมต้องเข้ารับการฝึกอบรม ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 ของระยะเวลาที่กําหนด  

 
 
 
 
 



 
หน่วยงานรับผิดชอบ 
 - ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กองพัฒนาบุคลากรและระบบงาน แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร. 1224/ 1214 
 
ผู้ประสานงานหลักสตร 
 - น.ส.จิตปภา  ถาวรสถิตย์ พนักงานทรัพยากรบุคคล 5 แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองพัฒนาบุคลากร
และระบบงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 1214 
 



ลําดับ ตําแหน่ง ระดับ สังกัด

1 น.ส.สิริธิดา ธรรมกุล ผู้อํานวยการสํานักผู้ว่าการ 12 สผว.

2 นางมลทิรา ลักษณะสิริศักดิ์ ผู้อํานวยการกองอํานวยการ 11 สผว.

3 น.ส.จิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อํานวยการกองส่ือสารองค์กร 11 สผว.

4 นางกนกกาญจน์ เกศะรักษ์ ผู้อํานวยการกองกิจกรรมเพื่อสังคม 11 สผว.

5 นางจันทนา ตระการ พนักงานบริหารอาวุโส 11 สผว.

6 นายธีระชัย เถื่อนอ่ิม
พนักงานบริหารอาวุโส และรักษาการหัวหน้าแผนกผลิตส่ือ
ประชาสัมพันธ์

11 สผว.

7 นายสุรพงษ์ รัตนภูวลักษณ์ ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบ 12 สตส.

8 น.ส.ดวงรัตน์ เงาจินตรักษ์ ผู้อํานวยการกองตรวจสอบทั่วไป 11 สตส.

9 น.ส.สุมิตรา สุ่นศิริ ผู้อํานวยการกองตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ 11 สตส.

10 นางธิมาพร วังช่วย
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกตรวจสอบรายได้ และรักษาการ
ผู้อํานวยการกองตรวจสอบบัญชีและการเงิน

10 สตส.

11 นายสมประสงค์ สัตยมัลลี ผู้อํานวยการสํานักธุรกิจบัตรโดยสาร 12 สธด.

12 น.ส.ปาณิสรา คงกระพันธ์ ผู้อํานวยการกองบริหารค่าโดยสาร 11 สธด.

13 นายเอกชัย บุญมาลีตระกูล ผู้อํานวยการกองธุรกิจบัตรโดยสาร 11 สธด.

14 นายประสิทธิ์ เกล้ียงเกิด วิศวกรอาวุโส 11 สธด.

15 นางนวลศรี รักษ์มณี พนักงานบริหารอาวุโส 11 สธด.

16 น.ส.กันตา ชิวภักดี พนักงานบริหารอาวุโส 11 สธด.

17 นายทวิช พึ่งตน
ผู้อํานวยการสํานักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า และรักษาการ
ผู้อํานวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

12 สธร.

18 น.ส.บุษกร อยู่สุข ผู้อํานวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ 12 ฝนย.

19 นางกุลชุลี ณ ระนอง ผู้อํานวยการกองกลยุทธ์และแผนงาน 11 ฝนย.

20 นางฉัฐยา เจริญพานิช ผู้อํานวยการกองประเมินผล 11 ฝนย.

21 นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า 12 ฝพค.

22 น.ส.อัญชลี เจนพานิชทรัพย์ ผู้อํานวยการกองวางแผนโครงการรถไฟฟ้า 11 ฝพค.

23 น.ส.พรพิมล พุ่มพวง ผู้อํานวยการกองส่ิงแวดล้อม 11 ฝพค.

ชื่อ - นามสกุล

รายชื่อผู้เขา้อบรม

หลักสูตร Maintain a productive team & Develop Leadership

 วันที่ 11 กันยายน 2562 

รุ่นที่ 1 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 รฟม.



ลําดับ ตําแหน่ง ระดับ สังกัดชื่อ - นามสกุล

รายชื่อผู้เข้าอบรม

หลักสูตร Maintain a productive team & Develop Leadership

 วันที่ 11 กันยายน 2562 

รุ่นที่ 1 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 รฟม.

24 นายวรานนท์ ดิลกคุณานันท์
พนักงานบริหารงานทั่วไปอาวุโส และรักษาการ
ผู้อํานวยการกองวิเคราะห์และพัฒนา

10 ฝพค.

25 นายสมคิด ลีลิตธรรม ผู้อํานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 12 ฝทท.

26 นายศิกานต์ ประถมบูรณ์ ผู้อํานวยการกองแผนงานและพัฒนาระบบสารสนเทศ 11 ฝทท.

27 น.ส.สิริพร ธนเฉิดสิริกุล ผู้อํานวยการกองระบบงานคอมพิวเตอร์ 11 ฝทท.

28 นายอานันท์ หวังกุหลํา ผู้อํานวยการกองปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 11 ฝทท.

29 น.ส.จิรนันท์ วรจักร ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 12 ฝชง.

30 น.ส.นลินพร ไชยรัชต์ ผู้อํานวยการกองบัญชี 11 ฝชง.

31 น.ส.ชัชสุดา อนนตพันธ์ ผู้อํานวยการกองตรวจจ่าย 11 ฝชง.

32 น.ส.กิตติกา ตัณฑเกษม ผู้อํานวยการกองการเงินและภาษี 11 ฝชง.

33 น.ส.นวลพรรณ สุกีธร ผู้อํานวยการกองงบประมาณ 11 ฝชง.

34 นางเกษกนก คุ้มพันธุ์ ผู้อํานวยการกองเงินกู้ 11 ฝชง.

35 นางพรพรรณ ศรมณี พนักงานบริหารอาวุโส 11 ฝชง.

36 นายวัชรพล คงสวัสดิ์
ผู้อํานวยการกองวางแผนธุรกิจ และรักษาการผู้อํานวยการ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

11 ฝพธ.

37 นายวิภาช ดิลกวิลาศ ผู้อํานวยการกองตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ 11 ฝพธ.

38 น.ส.ศิริพร ก่ิงทอง ผู้อํานวยการกองบริหารอาคารจอดรถ 11 ฝพธ.

39 นายณ พฤฒ โรจนไพฑูรย์ พนักงานบริหารอาวุโส 11 ฝพธ.

40 นางรุจาภา สงวนวงค์
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกบริหารธุรกิจและสินทรัพย์ 2 
และรักษาการผู้อํานวยการกองบริหารสินทรัพย์

10 ฝพธ.

41 น.ส.นันทิญาณี เธียรนันท์
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกบริหารสัมปทาน 2 และ
รักษาการผู้อํานวยการกองบริหารสัมปทาน

10 ฝพธ.

42 นายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาและบริหารพื้นที่ 12 ฝพพ.

43 น.ส.พัชรัตนวดี ศศิสุวรรณ ผู้อํานวยการกองพัฒนาพื้นที่ 11 ฝพพ.

44 นางพัชนี อัศวเหม ผู้อํานวยการกองบริหารโครงการต่อเน่ือง 11 ฝพพ.



ลําดับ ตําแหน่ง ระดับ สังกัด

1 นายกิตติกร ตันเปาว์ ผู้อํานวยการฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 12 ฝวส.

2 นายศราวุฒิ เอกสุวรรณ ผู้อํานวยการกองวิศวกรรมโยธา 11 ฝวส.

3 นายวนัท สุจริตธรรมธร ผู้อํานวยการกองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล 11 ฝวส.

4 นายสรลักษณ์ โสตถิโยธิน
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกสถาปัตยกรรม 1 และรักษาการ
ผู้อํานวยการกองสถาปัตยกรรม

10 ฝวส.

5 นายพัฒนพงษ์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 1 12 ฝบก.1

6 นายบารมินทร์ เจริญพานิช ผู้อํานวยการกองบรหิารงานก่อสร้าง 2 11 ฝบก.1

7 น.ส.ปรียานุช ตันธนสาร ผู้อํานวยการกองแผนงานและบริหารเอกสาร 1 11 ฝบก.1

8 นายคุณากร แป้นเหลือ
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกบริหารงานก่อสร้าง 1-3 และรักษาการ
ผู้อํานวยการกองบริหารงานก่อสร้าง 1

10 ฝบก.1

9 นายกิตติ เอกวัลลภ
ผู้อํานวยการกองบริหารงานก่อสร้าง 5 และรักษาการผู้อํานวยการ
ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2

11 ฝบก.2

10 นายณัฐ นาคธรณินทร์ ผู้อํานวยการกองบริหารงานก่อสร้าง 6 11 ฝบก.2

11 นางอุทุมพร สมุทรนาค ผู้อํานวยการกองแผนงานและบริหารเอกสาร 2 11 ฝบก.2

12 นายธีระพล อดิสร ผู้อํานวยการฝ่ายระบบรถไฟฟ้า 12 ฝรฟ.

13 นายยุทธศักดิ์ ช่ืนใจ ผู้อํานวยการกองกํากับงานโครงการรถไฟฟ้า 11 ฝรฟ.

14 นางระวีวรรณ พงศ์ศุภสมิทธิ์ ผู้อํานวยการกองระบบรถไฟฟ้า 11 ฝรฟ.

15 นายณัฐภัทริ์ อุณหคงคา
ผู้อํานวยการกองกํากับการเดินรถ และรักษาการผู้อํานวยการฝ่าย
ปฏิบัติการ

11 ฝปก.

16 นายสุพพัต พิพัฒนกุล ผู้อํานวยการกองบํารุงรักษาระบบรถไฟฟ้า 11 ฝปก.

17 นายขจร วรศิลป์ชัย ผู้อํานวยการกองบํารุงรักษาโครงสร้างงานโยธา 11 ฝปก.

18 ร.ต.อ.ศิรวัชร์ แก้วดุสิต ผู้อํานวยการกองรักษาความปลอดภัย 1 11 ฝรภ.

19 นายกิตติ เศรษฐสิงห์ ผู้อํานวยการกองรักษาความปลอดภัย 2 11 ฝรภ.

20 จ.ส.ต.ไชยา พิลาวรรณ์ ผู้อํานวยการกองกู้ภัย 2 11 ฝรภ.

21 ร.ต.อ.กิตติ โหรชัยยะ ผู้อํานวยการกองรักษาเขตทาง 11 ฝรภ.

22 ร.ต.อ.เจริญชัย สารพล
ผู้อํานวยการสถาบันฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยและ
ดับเพลิง-กู้ภัย

11 ฝรภ.

ชื่อ - นามสกุล

รายชื่อผู้เข้าอบรม

หลักสูตร Maintain a productive team & Develop Leadership

 วันที่ 11 กันยายน 2562 

รุ่นที่ 2 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 รฟม.



ลําดับ ตําแหน่ง ระดับ สังกัดชื่อ - นามสกุล

รายชื่อผู้เข้าอบรม

หลักสูตร Maintain a productive team & Develop Leadership

 วันที่ 11 กันยายน 2562 

รุ่นที่ 2 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 รฟม.

23 นายโกญจนาทญาณประสาท พนักงานบริหารอาวุโส 11 ฝรภ.

24 นายธันวา อาธารมาศ ผู้อํานวยการฝ่ายกฎหมาย 12 ฝกม.

25 นายมานพ ใจดี ผู้อํานวยการกองนิติการ 11 ฝกม.

26 นายสินาตย์ คุ้มพันธุ์ ผู้อํานวยการกองสัญญา 1 11 ฝกม.

27 นางกัณจนา จันทรโชติ ผู้อํานวยการกองสัญญา 2 11 ฝกม.

28 นายณัฐพงศ์ สงฆ์ประชา ผู้อํานวยการกองคดีและวินัย 11 ฝกม.

29 นายวิชัย ศักดิ์ศิรินุกูล พนักงานบริหารอาวุโส 11 ฝกม.

30 นางจิตติมา บํารุงเมือง ผู้อํานวยการกองแผนงานจัดกรรมสิทธิ์ 11 ฝกท.

31 นายนพดล เที่ยงแท้ ผู้อํานวยการกองกรรมสิทธิ์ที่ดิน 2 11 ฝกท.

32 นายชัยยศ ณ นคร ผู้อํานวยการกองกรรมสิทธิ์ที่ดิน 3 11 ฝกท.

33 นายศุภณัฏฐ์ ภัทร์ชูตินันทน์ ผู้อํานวยการกองสํารวจและประเมินราคา 11 ฝกท.

34 นายชาติชาย สําราญพิศ นิติกรอาวุโส และรักษาการผู้อํานวยการกองกรรมสิทธิ์ที่ดิน 1 10 ฝกท.

35 น.ส.กวิสรา ยาศิริ ผู้อํานวยการกองจัดหาพัสดุทั่วไป 11 ฝจบ.

36 นายสิทธิพร ทรงเจริญ ผู้อํานวยการกองจัดหาพัสดุโครงการ 11 ฝจบ.

37 นายชวลิต ศิริศักดิ์วัฒนา พนักงานบริหารอาวุโส 11 ฝจบ.

38 นายสุทัศน์ สิขเรศ ผู้อํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 11 ฝทบ.

39 นางฐิตารีย์ ศรีอาวุธ ผู้อํานวยการกองสวัสดิการและบริหารผลตอบแทน 11 ฝทบ.

40 น.ส.สุพาณี สอนซื่อ ผู้อํานวยการกองพัฒนาบุคลากรและระบบงาน 11 ฝทบ.

41 นายกฤต สว่างฤทธิ์
ผู้อํานวยการสํานักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน

11 สปอ.

42 นายบุรินทร์ ธนะสมบูรณ์
พนักงานบริหารอาวุโส และรักษาการหัวหน้าแผนกนโยบาย 
มาตรฐานอาชีวอนามยัและความปลอดภัยในการทํางาน

11 สปอ.
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