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หลักสตูร การสร้างภาวะผูน้ าองคก์ร ส าหรบัผูบ้ริหารระดับต้น (Smart Leader) 
 

หลักการและเหตุผล 
ระบบการประเมินผลการด าเนินงานรฐัวิสาหกิจ ตามระบบประเมนิผลใหม ่(SE-AM) ก าหนดหลักเกณฑ์

การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) การบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital 
Management : HCM) หัวข้อ การพัฒนาทุนมนุษย์ ประเด็นย่อย การเรียนรู้และการพัฒนาให้บุคลากร  
มีทั้งความรู้ (Knowledge) และทักษะ/ความเช่ียวชาญ (Skills) ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ 
ภาวะการแข่งขันทั้งในปัจจุบันและอนาคต และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 รวมถึงมีพฤติกรรม/ทัศนคติ 
(Attitude) ที่ดีในการท างาน  

จากความส าคัญดังกล่าวจึงจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาสมรรถนะด้านภาวะผู้น า โดยมุ่งเน้นความส าคัญ 
ของนวัตกรรม การสร้างสรรค์ การเปลี่ยนแปลงทางความคิดเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารองค์กรให้มีความ
พร้อมส าหรับการเลื่อนระดับต าแหน่งที่สูงข้ึน เป็นผู้น าที่บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมืออาชีพมี
วิสัยทัศน์ มีคุณธรรมจริยธรรม และสร้างเทคนิคในการบริหารงานเพื่อความส าเร็จขององค์กร  
 
วัตถุประสงค์  

• เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าร่วมการอบรม ได้แก่ ผู้บริหารขององค์กร ให้มีความพร้อมส าหรับ  
การเลื่อนระดับต าแหน่งที่สูงข้ึน เป็นผู้น าที่บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมืออาชีพ  
มีวิสัยทัศน์ และมีคุณธรรมจริยธรรม 

• เพื่อสร้างเวทีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม อันจะน าไปสู่การสร้าง
องค์ความรู้ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในงานของตนเอง 

• เพื่อพัฒนาสัมพันธภาพ และสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เข้าร่วมการอบรม ซึ่งจะเอื้อให้เกิดพลังร่วมกัน
ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย 

 

เน้ือหาหลักสูตร 
• ภาวะผู้น าและคุณลักษณะของผู้น าสมัยใหม่ 
• ทฤษฎี หลักการ วิธีการ เทคนิคการบริหาร ส าหรับ Smart Leader 
• การปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ของผู้น าให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงยุคปัจจุบัน 
• ภาวะผู้น ากับการจูงใจให้เกิดการมีส่วนร่วมในการท างาน 
• กรณีศึกษา Smart Leader องค์กรสมัยใหม่ 

 
 
 



2 
 

วิทยากร 
 ว่าที่ร้อยตรี วีรชัย โมกขเวศ ที่ปรึกษาทางด้านการพัฒนาภาวะผู้น าซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญและวิทยากร
บรรยายด้าน Management Skills ให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่งเช่น บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เป็นต้น 
 
กลุ่มเป้าหมาย  

• พนักงานระดับผู้อ านวยการกอง ระดับ 11 จ านวน 6 คน (ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ซึ่งยังไม่ได้เข้ารับ
การฝึกอบรมหลักสูตรนี้ในปีงบประมาณ 2563) 

• พนักงานระดับ 11 รักษาการหัวหน้าแผนก จ านวน 1 คน 
• พนักงานระดับหัวหน้าแผนกอาวุโส ระดับ 10 จ านวน 89 คน 
• พนักงานระดับ 10 รักษาการผู้อ านวยการกอง จ านวน 2 คน  
• พนักงานระดับหัวหน้าแผนก ระดับ 9 จ านวน 42 

รวมทั้งสิ้น 140 คน 
 
วิธีการฝึกอบรม   

บรรยาย ทฤษฎีและกิจกรรม Workshop 
 

ระยะเวลาและสถานท่ี 
รุ่นที่ 1 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 
รุ่นที่ 2 วันที่ 9 ธันวาคม 2563 
รุ่นที่ 3 วันที่ 18 มกราคม 2564 
เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ  ห้องประชุม 2 ช้ัน 9 รฟม. 

 
ก าหนดการฝึกอบรม 

เวลา ก าหนดการ 

09.00 น. – 09.05 น. กล่าวเปิดการอบรม  

09.05 น. – 12.00 น. - ภาวะผู้น าและคุณลักษณะของผู้น าสมัยใหม่ 
- ทฤษฎี หลักการ วิธีการ เทคนิคการบริหาร ส าหรับ 
Smart Leader 
- การปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ของผู้น าให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงยุคปัจจุบัน 
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12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. – 15.30 น. - ภาวะผู้น ากับการจูงใจให้ เกิดการมีส่วนร่วมในการ
ท างาน 
- กรณีศึกษา Smart Leader องค์กรสมัยใหม่ 

15.30 น. – 16.00 น. การทดสอบความรู้หลังอบรม (Post-Test) 

** หมายเหตุ :  1. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
          2. พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 น. – 10.45 น. และเวลา 14.30 น. – 15.00 น. 
 
การประเมินผลการฝึกอบรม 
 - ประเมินปฏิกิริยาของผู้เข้าอบรม (Reaction Evaluation) โดยแบบสอบถาม เพื่อวัดระดับความพึง
พอใจของผู้เข้าอบรม  

- ประเมินการเรยีนรู ้(Learning Evaluation) โดยแบบทดสอบความรู้ (Post-Test) หลังการฝึกอบรม 
เพื่อวัดระดับความรู้ของผู้เข้าอบรม 

 
เกณฑ์การผ่านการฝึกอบรม 
 -  ผู้เข้าอบรมต้องเข้ารับการฝึกอบรม ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของระยะเวลาที่ก าหนด  
 -  ผู้เข้าอบรมต้องมีผลการทดสอบความรู้ Post-Test ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
 
หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กองพัฒนาบุคลากร แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร. 1224/1215 
 
ผู้ประสานงานหลักสูตร 
 นายเสกสรรค์  นามบัวศรี พนักงานทรัพยากรบุคคล 4 แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองพัฒนา
บุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 1215 
 



ล ำดับ ต ำแหน่ง ระดับ สังกัด

1 น.ส.อัญญ์สิตา รวิศศิพันธ์ุ ผู้อ านวยการกองกิจกรรมคณะกรรมการ 11 สผว.

2 นางปาณยา ช่ืนใจ ผู้อ านวยการกองอ านวยการ 11 สผว.

3 น.ส.เสาวลักษณ์ หลวงจอก ผู้อ านวยการศูนย์ราชการสะดวก 11 สสอ.

4 น.ส.ปรีณิตา โอสถสงเคราะห หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกส่ือสารภายใน 
และรักษาการผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์

10 สสอ.

5 นายพงศกร ดอกบัว หัวหน้าแผนกอาวุโส 
แผนกส่ือประชาสัมพันธ์และบริหารส่ือดิจิทัล

10 สสอ.

6 นายจิตตะรัตน์ วิสุทธิเสน ผู้อ านวยการกองคดี 1 11 สกม.

7 น.ส.พรพิมล นิสารัตนพร หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกนิติการ 1 10 สกม.

8 นายพิสิทธ์ิ นพคุณพงศ์ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกนิติการ 3 10 สกม.

9 นายจิตติชัย ส.ศรีสุวรรณ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกนิติกรรม 2-2 10 สนก.

10 น.ส.อาภาพงษ์ มกรนันทน์ หัวหน้าแผนกอาวุโส 
แผนกพัฒนาและสนับสนุนงานตรวจสอบ

10 สตส.

11 นางชณกุณ ฌานะศักด์ิ หัวหน้าแผนกอาวุโส 
แผนกตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

10 สตส.

12 นายวาสุกิจจ์ บุญมี หัวหน้าแผนกอาวุโส 
แผนกตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

10 สตส.

13 นายภัคพล ธนรักษ์ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกควบคุมภายใน และรักษาการ
ผู้อ านวยการกองบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน

10 ฝนย.

14 น.ส.สุมามาลย์ พานิชวิทย์ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกข้อมูลและบริหารงานเอกสาร 
ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า

10 ฝพค.

15 นายปกรณ์ เกตุแย้ม หัวหน้าแผนกวางแผนโครงการ 9 ฝพค.

หลักสูตร  กำรสร้ำงภำวะผู้น ำองค์กร ส ำหรับผู้บริหำรระดับต้น (Smart Leader) รุ่นท่ี 1

รำยช่ือผู้เข้ำอบรม

ช่ือ - นำมสกุล

ณ ห้องประชุม 2 ช้ัน 9 อำคำร 1 รฟม.

เวลำ 09.00 น. - 16.00 น.

วันท่ี 23 พฤศจิกำยน 2563



ล ำดับ ต ำแหน่ง ระดับ สังกัด

หลักสูตร  กำรสร้ำงภำวะผู้น ำองค์กร ส ำหรับผู้บริหำรระดับต้น (Smart Leader) รุ่นท่ี 1

รำยช่ือผู้เข้ำอบรม

ช่ือ - นำมสกุล

ณ ห้องประชุม 2 ช้ัน 9 อำคำร 1 รฟม.

เวลำ 09.00 น. - 16.00 น.

วันท่ี 23 พฤศจิกำยน 2563

16 น.ส.ศรัทธารัตน์ กังวล หัวหน้าแผนกอาวุโส 
แผนกวางแผนและประเมินผลสารสนเทศ

10 ฝทท.

17 น.ส.ยานุมาศ วิริยาจาร หัวหน้าแผนกข้อมูลและบริหารงานเอกสาร ฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ

9 ฝทท.

18 น.ส.ช่อกมล รัตนพงษ์ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกข้อมูลและบริหารงานเอกสาร 
ฝ่ายบัญชีและการเงิน

10 ฝชง.

19 น.ส.วรรษธร คล้ายแก้ว หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกตรวจจ่าย 1 10 ฝชง.

20 น.ส.สุวรรณี ศรีน้อย หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกบริหารการเงิน 1 10 ฝชง.

21 นายปารัช โอภาส หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
และรักษาการผู้อ านวยการกองธุรกิจบัตรโดยสาร

10 ฝธด.

22 น.ส.สิริพร อุษสาธิต หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกข้อมูลและบริหารงานเอกสาร 
ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 1

10 ฝวส.

23 นายภูวิศ ตรีสุวรรณ หัวหน้าแผนกวิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง 1 9 ฝวส.

24 นายวิชญุตร์ อารยโกศล หัวหน้าแผนกมาตรฐานและออกแบบวิศวกรรมโยธา 9 ฝวส.

25 นายคุณากร แป้นเหลือ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกบริหารงานก่อสร้าง 1-3 
และรักษาการผู้อ านวยการกองบริหารงานก่อสร้าง 1

10 ฝบก.1

26 นายปฏิเวช เหระยัง หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกบริหารงานก่อสร้าง 4-1 
และรักษาการผู้อ านวยการกองบริหารงานก่อสร้าง 4

10 ฝบก.2

27 น.ส.นันทิญาณี เธียรนันท์ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกพัฒนาธุรกิจ 1 
และรักษาการผู้อ านวยการกองวางแผนธุรกิจ

10 ฝพธ.

28 นางรุจาภา สงวนวงค์ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกบริหารธุรกิจและสินทรัพย์ 1 10 ฝพธ.

29 น.ส.ประดับดวง ศัตรูพ่าย หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกข้อมูลและบริหารงานเอกสาร 
ฝ่ายระบบรถไฟฟ้า

10 ฝรฟ.



ล ำดับ ต ำแหน่ง ระดับ สังกัด

หลักสูตร  กำรสร้ำงภำวะผู้น ำองค์กร ส ำหรับผู้บริหำรระดับต้น (Smart Leader) รุ่นท่ี 1

รำยช่ือผู้เข้ำอบรม

ช่ือ - นำมสกุล

ณ ห้องประชุม 2 ช้ัน 9 อำคำร 1 รฟม.

เวลำ 09.00 น. - 16.00 น.

วันท่ี 23 พฤศจิกำยน 2563

30 น.ส.พัทน์นลิน ณ ระนอง หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกข้อมูลและบริหารงานเอกสาร 
ฝ่ายปฏิบัติการ

10 ฝปก.

31 นายปิยพงศ์ พรรณราย หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกก ากับการเดินรถ 1 
และรักษาการผู้อ านวยการกองก ากับการเดินรถ

10 ฝปก.

32 นายประกอบ ปัดถามัง หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกก ากับคุณภาพการบริการ 10 ฝปก.

33 นายภาคภูมิ กาญจนสถิตย์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 11 ฝรภ.

34 นายศิริยศ สุทัศน์ ณ อยุธยา หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกรักษาความปลอดภัย 1-3 
และรักษาการผู้อ านวยการกองรักษาความปลอดภัย 1

10 ฝรภ.

35 นายเขตนภันต์ จุลจิรวัฒน์ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกกู้ภัยและรักษาเขตทาง 1-1 
และรักษาการผู้อ านวยการกองกู้ภัยและรักษาเขตทาง 1

10 ฝรภ.

36 จ.อ.มนัส ศรีสันต์ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกวิชาการรักษาความปลอดภัย 
และรักษาการผู้อ านวยการสถาบันการรักษาความ
ปลอดภัยและดับเพลิง-กู้ภัย

10 ฝรภ.

37 นายอดุล บัวผัด หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกรักษาความปลอดภัย 2-1 10 ฝรภ.

38 นายมนัสชัย ศรีอัมพร หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกรักษาความปลอดภัย 2-2 10 ฝรภ.

39 นายวีระยุทธ เมษะมาน หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกกู้ภัยและรักษาเขตทาง 2-1 10 ฝรภ.

40 นายนที สายสิทธ์ิ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกกู้ภัยและรักษาเขตทาง 1-4 10 ฝรภ.

41 นายกัณฐพล ล  าเลิศ หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย 2-4 9 ฝรภ.

42 นายมานะ วิวัตพงษ์ ผู้อ านวยการกองกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 3 11 ฝกท.

43 นางสมฤทัย ปัทมวิภาค หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกสอบสวนสิทธ์ิ 1 10 ฝกท.

44 นายสมพร ข าคล้าย หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกกรรมสิทธ์ิ 1 10 ฝกท.

45 น.ส.พิจิตรา สุนทรพิพิธ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกข้อมูลและบริหารงานเอกสาร 
ฝ่ายจัดซื อและบริการ

10 ฝจบ.



ล ำดับ ต ำแหน่ง ระดับ สังกัด

หลักสูตร  กำรสร้ำงภำวะผู้น ำองค์กร ส ำหรับผู้บริหำรระดับต้น (Smart Leader) รุ่นท่ี 1

รำยช่ือผู้เข้ำอบรม

ช่ือ - นำมสกุล

ณ ห้องประชุม 2 ช้ัน 9 อำคำร 1 รฟม.

เวลำ 09.00 น. - 16.00 น.

วันท่ี 23 พฤศจิกำยน 2563

46 น.ส.จินรี มีสกุล หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกประเมินผลบุคลากร 
และรักษาการผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

10 ฝทบ.

47 นางปริศนา บูรณารมย์ หัวหน้าแผนกอาวุโส 
แผนกบริหารผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์

10 ฝทบ.

48 น.ส.จันทิมา เบ็ญจรัตน์ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกข้อมูลและบริหารงานเอกสาร 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

10 ฝทบ.

49 นายรัชกร ธรรมคารวตา หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล 9 ฝทบ.

50 นายธีระชัย เถ่ือนอ่ิม พนักงานบริหารอาวุโส และรักษาการหัวหน้าแผนก
นโยบาย มาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
การท างาน

11 สปอ.

ผู้ประสำนงำน ฝทบ.

1 น.ส.จิตปภา ถาวรสถิตย์ พนักงานทรัพยากรบุคคล 6 ฝทบ.

2 นายเสกสรรค์ นามบัวศรี พนักงานทรัพยากรบุคคล 4 ฝทบ.

3 นายสิทธ์ิพงศ์ คุ้มด ารงค์ พนักงานทรัพยากรบุคคล 4 ฝทบ.



ล ำดับ ต ำแหน่ง ระดับ สังกัด

1 นางมาลัย ศรีมงคล หัวหน้าแผนกอาวุโส 
แผนกบริหารงานลงทะเบียนรับเอกสาร

10 สผว.

2 น.ส.ปรีวณา อุทัย หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกกิจกรรมองค์กร 10 สสอ.

3 นายอรรถสิทธ์ิ จ้องศิรินุรักษ์ หัวหน้าแผนกกิจกรรมเพ่ือสังคม 9 สสอ.

4 น.ส.จีรวรรณ ศารสาลินทร์ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกนิติกรรม 2-1 10 สนก.

5 น.ส.ดวงรัตน์ สินสุวรรณาภรณ์ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกตรวจสอบบัญชีและการเงิน 10 สตส.

6 นายนรัตว์ มะเริงสิทธ์ิ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกตรวจสอบรายได้ 10 สตส.

7 นายธนัช ยืนนาน หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานรัฐวิสาหกิจและผู้บริหารตามสัญญาจ้าง

10 ฝนย.

8 น.ส.อัจฉรา ลิ มมณฑล หัวหน้าแผนกศึกษาโครงการ 9 ฝพค.

9 น.ส.วรรณดี โอฬาร์ผล หัวหน้าแผนกอาวุโส 
แผนกความม่ันคงปลอดภัยและพัฒนาสารสนเทศ

10 ฝทท.

10 นายอภิศาล ยอดสุวรรณ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10 ฝทท.

11 น.ส.ปิยะรัตน์ สุแก้ว หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกตรวจจ่าย 3 10 ฝชง.

12 นางวันเพ็ญ สินธุเศรษฐ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกภาษีสรรพากร 10 ฝชง.

13 นายพสิษฐ์ ศักด์ิวานิชกุล หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกจัดหาเงินกู้ 10 ฝชง.

14 น.ส.ดวงรัตน์ อินป่าน หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกบัญชีการเงิน 10 ฝชง.

15 น.ส.ชลธิชา โรจนลิขิตกุล หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกข้อมูลและบริหารงานเอกสาร 
ฝ่ายธุรกิจบัตรโดยสาร

10 ฝธด.

16 นายสุวิทย์ บัวเพชร หัวหน้าแผนกอาวุโส 
แผนกควบคุมงานติดตั งระบบวิศวกรรมไฟฟ้า

10 ฝวส.

17 นายธนัญชัย ปคุณวรกิจ หัวหน้าแผนกสถาปัตยกรรม 2 9 ฝวส.

ช่ือ - นำมสกุล

รำยช่ือผู้เข้ำอบรม

หลักสูตร  กำรสร้ำงภำวะผู้น ำองค์กร ส ำหรับผู้บริหำรระดับต้น (Smart Leader) รุ่นท่ี 2

วันท่ี 9 ธันวำคม 2563

เวลำ 09.00 น. - 16.00 น.

ณ ห้องประชุม 2 ช้ัน 9 อำคำร 1 รฟม.



ล ำดับ ต ำแหน่ง ระดับ สังกัดช่ือ - นำมสกุล

รำยช่ือผู้เข้ำอบรม

หลักสูตร  กำรสร้ำงภำวะผู้น ำองค์กร ส ำหรับผู้บริหำรระดับต้น (Smart Leader) รุ่นท่ี 2

วันท่ี 9 ธันวำคม 2563

เวลำ 09.00 น. - 16.00 น.

ณ ห้องประชุม 2 ช้ัน 9 อำคำร 1 รฟม.

18 นายขวัญ สุขคง หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกบริหารงานก่อสร้าง 3-2 
และรักษาการผู้อ านวยการกองบริหารงานก่อสร้าง 3

10 ฝบก.1

19 นายชิณวิทย์ แย้มครวญ หัวหน้าแผนกบริหารงานก่อสร้าง 2-1 9 ฝบก.1

20 นายอธิวัฒน์ นุ่นมา หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกบริหารงานก่อสร้าง 6-2 
และรักษาการผู้อ านวยการกองบริหารงานก่อสร้าง 6

10 ฝบก.2

21 นางสิรินธร อินทร์แก้ว หัวหน้าแผนกบริหารงานก่อสร้าง 5-1 9 ฝบก.2

22 นายกีรตินิธิ หิรัญพัทธ์พร หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกบริหารอาคารและลานจอดรถ 
1 
และรักษาการผู้อ านวยการกองบริหารอาคารจอดรถ

10 ฝพธ.

23 น.ส.เมทินี วุฒิภักดี หัวหน้าแผนกบริหารทรัพย์สินหาย 9 ฝพธ.

24 นายนิธินันต์ วิทูรแก้วศิริ หัวหน้าแผนกอาวุโส 
แผนกบริหารคุณภาพงานระบบรถไฟฟ้า

10 ฝรฟ.

25 นายเกริกกฤต รุจิระยรรยง หัวหน้าแผนกบริหารจัดการโครงการระบบรถไฟฟ้า 9 ฝรฟ.

26 นายขวัญแก้ว รุจิรัตนมณี หัวหน้าแผนกอาวุโส 
แผนกบ ารุงรักษาระบบจัดเก็บค่าโดยสาร

10 ฝปก.

27 นายจักรพันธ์ อินทโชติ หัวหน้าแผนกอาวุโส 
แผนกมาตรฐานความปลอดภัยและซ่อมบ ารุง

10 ฝปก.

28 นายวิษณุ สัตยานุสนธ์ิ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกบ ารุงรักษา 1 10 ฝปก.

29 นายสถิต เจียรวิทยกิจ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกฝึกอบรมพนักงานควบคุมรถ 10 ฝปก.

30 น.ส.วิภา พันธ์ุวิเศษ หัวหน้าแผนกบริหารงานวิชาการฝึกอบรม 9 ฝปก.

31 นายประพนธ์ ปรักมาส หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกรักษาความปลอดภัย 1-1 10 ฝรภ.

32 นายอัครวัฒน์ จิรกิตต์ิธนพร หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกรักษาความปลอดภัย 1-2 10 ฝรภ.

33 พ.อ.อ.อภิสิทธ์ิ ปลัดกอง หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกรักษาความปลอดภัย 2-3 10 ฝรภ.

34 จ.ส.ต.นิกุล พรมศิริ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกกู้ภัยและรักษาเขตทาง 1-2 10 ฝรภ.



ล ำดับ ต ำแหน่ง ระดับ สังกัดช่ือ - นำมสกุล

รำยช่ือผู้เข้ำอบรม

หลักสูตร  กำรสร้ำงภำวะผู้น ำองค์กร ส ำหรับผู้บริหำรระดับต้น (Smart Leader) รุ่นท่ี 2

วันท่ี 9 ธันวำคม 2563

เวลำ 09.00 น. - 16.00 น.

ณ ห้องประชุม 2 ช้ัน 9 อำคำร 1 รฟม.

35 จ.ส.ต.วิทาน ศรีค ามี หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกกู้ภัยและรักษาเขตทาง 1-3 10 ฝรภ.

36 นายมนัส เบ็ญจชาติ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกกู้ภัยและรักษาเขตทาง 2-3 10 ฝรภ.

37 ว่าท่ี ร.ต.ศุภชัย สินธุเศรษฐ หัวหน้าแผนกอาวุโส 
แผนกมาตรฐานงานรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย

10 ฝรภ.

38 นายนราธิป โสภี หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกกู้ภัยและรักษาเขตทาง 2-2 10 ฝรภ.

39 น.ส.นันทนิษฎ์ นุ่มนวน หัวหน้าแผนกอาวุโส 
แผนกวางแผนและบริหารงานเอกสาร 1-1

10 ฝรภ.

40 น.ส.จตุพร อินบุญนะ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกสอบสวนสิทธ์ิ 2 10 ฝกท.

41 นายบัณฑูร สงเจริญ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกส ารวจและประเมินราคา 3 10 ฝกท.

42 นางนฤดี ไทยประยูร หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกจัดหาพัสดุท่ัวไป 1 10 ฝจบ.

43 นายวิศรุติชัย พันธ์ุวา หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกบริหารพัสดุโครงการ 10 ฝจบ.

44 นายกฤตวัฒน์ ส่ือสวน หัวหน้าแผนกอาวุโส 
แผนกพัฒนาระบบงานทรัพยากรบุคคล

10 ฝทบ.

45 น.ส.สุจิตรา กิติพรพิศาล หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล 10 ฝทบ.

ผู้ประสำนงำน ฝทบ.

1 น.ส.จิตปภา ถาวรสถิตย์ พนักงานทรัพยากรบุคคล 6 ฝทบ.

2 นายเสกสรรค์ นามบัวศรี พนักงานทรัพยากรบุคคล 4 ฝทบ.

3 นายสิทธ์ิพงศ์ คุ้มด ารงค์ พนักงานทรัพยากรบุคคล 4 ฝทบ.



ล ำดับ ต ำแหน่ง ระดับ สังกัด

1 น.ส.จรรยพร รัตน์จตุรธรรม หัวหน้าแผนกอ านวยการและพิธีการ 9 สผว.

2 นายณัฐรัชต์จักร อันทะชัย หัวหน้าแผนกอาวุโส 
แผนกวางแผนและประเมินผลกิจกรรมองค์กร

10 สสอ.

3 น.ส.อัจฉริยา ศรีสุระ หัวหน้าแผนกส่ือสารองค์กร 9 สสอ.

4 นางสุชาดา สถาวราวงศ์ หัวหน้าแผนกนิติการ 2 9 สกม.

5 นางพรรณิภา แสงดอกไม้ หัวหน้าแผนกข้อมูลและบริหารงานเอกสาร ส านักกฎหมาย 9 สกม.

6 นางทิพย์ รัตนสุวรรณ หัวหน้าแผนกอาวุโส 
แผนกข้อมูลและบริหารงานเอกสาร ส านักนิติกรรม

10 สนก.

7 นายนรุตม์ เจียมสมบูรณ์ หัวหน้าแผนกนิติกรรม 1-3 9 สนก.

8 น.ส.อิสรีย์ ประกอบสินนุกูล หัวหน้าแผนกอาวุโส 
แผนกตรวจสอบการบริหารงบประมาณและเงินกู้

10 สตส.

9 นายวาริช แม้นมินทร์ หัวหน้าแผนกตรวจสอบท่ัวไป 1 9 สตส.

10 นายสิริชัย ท่ีดี หัวหน้าแผนกอาวุโส 
แผนกติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 3

10 ฝพค.

11 นายจเด็จ แดงแสงเทียน หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ 10 ฝทท.

12 นางดลพร ดิษฐเกษร หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกวางแผนงบประมาณ 10 ฝชง.

13 นายศุภกร วรฤทธ์ิ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกวิเคราะห์เพ่ือการตัดสินใจ 10 ฝชง.

14 น.ส.ทัศนีย์ น้อยบ ารุง หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกบริหารงบประมาณ 10 ฝชง.

15 นายดนุชา สุนทรารชุน หัวหน้าแผนกสถาปัตยกรรม 3 9 ฝวส.

16 นายเอกนรินทร์ อ่อนนุช หัวหน้าแผนกมาตรฐานและออกแบบสถาปัตยกรรม 9 ฝวส.

17 นายธิติ มีผิว วิศวกรอาวุโส 
และรักษาการผู้อ านวยการกองบริการงานก่อสร้าง 2

10 ฝบก.1

18 นางมุกดา พิบูลย์ หัวหน้าแผนกแผนงานและบริหารเอกสาร 1-1 9 ฝบก.1

ช่ือ - นำมสกุล

รำยช่ือผู้เข้ำอบรม

หลักสูตร  กำรสร้ำงภำวะผู้น ำองค์กร ส ำหรับผู้บริหำรระดับต้น (Smart Leader) รุ่นท่ี 3

วันท่ี 18 มกรำคม 2564

เวลำ 09.00 น. - 16.00 น.

ณ ห้องประชุม 2 ช้ัน 9 อำคำร 1 รฟม.
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รำยช่ือผู้เข้ำอบรม

หลักสูตร  กำรสร้ำงภำวะผู้น ำองค์กร ส ำหรับผู้บริหำรระดับต้น (Smart Leader) รุ่นท่ี 3

วันท่ี 18 มกรำคม 2564

เวลำ 09.00 น. - 16.00 น.

ณ ห้องประชุม 2 ช้ัน 9 อำคำร 1 รฟม.

19 นางกนกพร ชูทรัพย์ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกแผนงานและบริหารเอกสาร 
2-1

10 ฝบก.2

20 น.ส.นิรมล บุญทองคง พนักงานบริหารธุรกิจอาวุโส 
และรักษาการผู้อ านวยการกองพัฒนาโครงการต่อเน่ือง

10 ฝพธ.

21 นายมารุต คงร าพึง หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกการตลาด 10 ฝพธ.

22 นายคณาธิป วารุณประภา หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกบริหารอาคารและลานจอดรถ 2 10 ฝพธ.

23 นายสุทธิพงศ์ อภัยรัตน์ หัวหน้าแผนกอาวุโส 
แผนกวิศวกรรมระบบควบคุมการเดินรถ

10 ฝรฟ.

24 นายลิขิต ชูทรัพย์ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกบ ารุงรักษา 2 10 ฝปก.

25 นายธนกฤต พงศ์หงษ์ หัวหน้าแผนกอาวุโส 
แผนกฝึกอบรมพนักงานควบคุมการเดินรถ

10 ฝปก.

26 จ.ส.อ.จามร ชมภักด์ิ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกรักษาความปลอดภัย 1-4 10 ฝรภ.

27 จ.อ.สันติ บุษบก หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกกู้ภัยและรักษาเขตทาง 1-5 10 ฝรภ.

28 นายวีระชาติ สีมาวุธ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกกู้ภัยและรักษาเขตทาง 2-5 10 ฝรภ.

29 นางรัศรินทร์ จันวิวัธน์เวช หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกบริหารงานฝึกอบรม 10 ฝรภ.

30 จ.อ.เสนาะ ขุนอินทร์ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกพิสูจน์ทราบ 10 ฝรภ.

31 นายมนตรี  ไชยรังศรี หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกส่ือสาร 10 ฝรภ.

32 นายสุพรหม ปานแจ่ม หัวหน้าแผนกอาวุโส 
แผนกควบคุมคุณภาพงานรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย

10 ฝรภ.

33 นายมหิตสร เหมะทัพพะ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกกู้ภัยและรักษาเขตทาง 2-4 10 ฝรภ.

34 นายมานิต วุฒิวิมลรัตน์ หัวหน้าแผนกอาวุโส 
แผนกวางแผนพัสดุรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย

10 ฝรภ.

35 นายปฏิพัฒน์ แจ้งวงศ์ชัย หัวหน้าแผนกสุนัขตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิด 9 ฝรภ.

36 น.ส.จิราศร ปิยะอารมณ์รัตน์ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกแผนงานและข้อมูลจัดกรรมสิทธ์ิ 10 ฝกท.
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รำยช่ือผู้เข้ำอบรม

หลักสูตร  กำรสร้ำงภำวะผู้น ำองค์กร ส ำหรับผู้บริหำรระดับต้น (Smart Leader) รุ่นท่ี 3

วันท่ี 18 มกรำคม 2564

เวลำ 09.00 น. - 16.00 น.

ณ ห้องประชุม 2 ช้ัน 9 อำคำร 1 รฟม.

37 น.ส.ชนากานต์ แย้มศรี หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกประเมินผลและรายงาน 10 ฝกท.

38 นายจักรพงษ์ มาลากุล ณ อยุธยา หัวหน้าแผนกส ารวจและประเมินราคา 1 9 ฝกท.

39 นายชลัณณพ มุขสมบัติ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกบริหารยานพาหนะ 10 ฝจบ.

40 น.ส.พิกุล พิมพ์ทอง หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกจัดหาพัสดุโครงการ 10 ฝจบ.

41 น.ส.รุ่งนภา ศรีสังข์ หัวหน้าแผนกอาวุโส 
แผนกวางแผนอัตราก าลังและสรรหาบุคลากร

10 ฝทบ.

42 นายจิรัฎฐ์ สีขาว หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกบริหารจัดการองค์ความรู้ 10 ฝทบ.

43 น.ส.นุศรา มัสเยาะ หัวหน้าแผนกแรงงานสัมพันธ์ 9 ฝทบ.

44 นายณัฐชัย ชาญก้องสกุล หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกบริหารงานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในการท างาน

10 สปอ.

45 นายสุทธิพงษ์ สุภเจริญผล หัวหน้าแผนกพัฒนาระบบงานและกระบวนการ 9 สพร.

ผู้ประสำนงำน ฝทบ.

1 น.ส.จิตปภา ถาวรสถิตย์ พนักงานทรัพยากรบุคคล 6 ฝทบ.

2 นายเสกสรรค์ นามบัวศรี พนักงานทรัพยากรบุคคล 4 ฝทบ.

3 นายสิทธ์ิพงศ์ คุ้มด ารงค์ พนักงานทรัพยากรบุคคล 4 ฝทบ.


