
หลักสูตร นักบริหารจัดการองค์กรระดับต้น ยุค 4.0 
 

หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ถือเป็นปัจจัยสําคัญในการช่วยผลักดันยุทธศาสตร์ขององค์กรให้บรรลุผลที่

องค์กรคาดหวัง ซึ่งนับเป็นสิ่งที่ท้าทายให้ผู้บริหารต้องเตรียมตนเองให้พร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยต้องมีสมรรถนะที่เหมาะสมในการบริหารงานและทรัพยากรขององค์กร 
ให้เกิดประสิทธิภาพ เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และนโยบายที่รัฐบาลกําหนด 
จึงจําเป็นที่จะต้องพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหาร โดยมุ่งเน้นความสําคัญของนวัตกรรม การสร้างสรรค์ และการ
เปลี่ยนแปลงทางความคิดเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหารองค์กรทั้งในด้านความเป็นผู้นํา 
 
เป้าหมาย 

ผู้บริหารระดับต้นมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการคิด การสร้างสรรค์นวัตกรรมในการปฏิบัติงานที่
จะทําให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กร รวมทั้งการสร้างวัฒนธรรมที่เอ้ือต่อการคิดเชิงนวัตกรรม 
 
วัตถุประสงค์  

- เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ในยุคดิจิทัล 
และการเปลี่ยนแปลงภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

- เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมรับรู้ ปรับตัว และเตรียมความพร้อมให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีสารสนเทศสังคมโลกในยุค COVID-19 

- เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ และเข้าใจเครื่องมือในการบริหารจัดการ และพัฒนาทักษะด้านการบริหารงาน 
บริหารคน และการนําประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
 
เนื้อหาหลักสตูร 
วันที่ 1 หัวข้อ CHALLENGES IN THE DIGITAL ERA 

- โลกการทํางานที่เปลี่ยนไปในยุค COVID-19 (Work Pattern after Post–COVID-19 Era) 
- ความท้าทายในการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ยุคดิจิทัล (Challenges to Digital Transformation) 
- เทคโนโลยี Big Data (Big Data Technologies) 
- ความหมายและประโยชน์เทคโนโลยี Big Data 
- ใครเป็นผู้ใช้ Big Data 
- การทํางานของ Big Data 
- การประยุกต์ใช้งาน Big Data กับระบบงานที่มีอยู่ 
- ความตระหนักด้านความปลอดภัยสารสนเทศและ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ IT Security Awareness 
 
 
 



วันที่ 2 หัวข้อ INNOVATION FACILITATORS 
- กรอบแนวคิดนวัตกรรม (Innovation Framework (Human Centered Design)) 
- นวัตกรรม 10 รูปแบบ (Ten Types of Innovation) 
- กระบวนการนวัตกรรม (Innovation Process) 
- แนวความคิด e-Service (e-Service Concept) 
- การนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาบริการ (New technology / Invention that Drives 

Innovation) 
- การทํา Process Innovation โดยใช้แนวความคิด Customer Journey Process Design Workshop 

 
วิทยากรในหลกัสูตร 

- ดร.สุรเดช  จองวรรณศิริ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการอาวุโส สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of 
Management) และผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 

- นายอรรณพ  ดํารงพาณิชกิจ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
ทริส คอร์ปอเรช่ัน และผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (iSEC-M, CEH CompTIA Security+, ITIL) 

- ดร.ตรียุทธ พรหมศิริ  ตําแหน่ง อาจารย์ด้านนวัตกรรมและกระบวนการคิดเชิงออกแบบวิทยาลัย 
การจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Stamford University Innovation Trainer, Thinkergy  

 
กลุ่มเป้าหมาย  

พนักงานตําแหน่งหัวหน้าแผนกที่ยังไม่เคยอบรมหลักสูตรน้ีในปี 2562 (ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
หัวหน้าแผนก ต้ังแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564) จํานวนประมาณ 73 คน 

 
วิธีการฝึกอบรม   
 การบรรยาย ตอบข้อซักถาม  
 
ระยะเวลาและสถานท่ี 
กําหนดการอบรม แบ่งออกเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 2 วัน ดังน้ี 

- รุ่นที่ 1 วันที่ 12 – 13  พฤษภาคม  2564   จํานวนประมาณ 36 คน 
- รุ่นที่ 2 วันที่ 17 – 18  พฤษภาคม  2564   จํานวนประมาณ 37 คน 

ระหว่างเวลา 09.00 น. – 16.00 น. โดยกําหนดจัดฝึกอบรมแบบ On-line ผ่านระบบ Video Conference (รูปแบบ
การอบรมและกําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 

 
 
 
 
 



กําหนดการอบรม 
วันที่ 1 : หัวขอ้ CHALLENGES IN THE DIGITAL ERA

09.00 น. – 09.05 น. กล่าวเปิดการอบรม 
09.05 น. – 12.00 น. - โลกการทํางานที่เปลี่ยนไปในยุค COVID-19 Work Pattern after Post–

COVID-19 Era 
- ความท้าทายในการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ยุคดิจิทัล (Challenges to Digital 
Transformation) โดย ดร.สุรเดช  จองวรรณศิร ิ

12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. – 15.50 น. - เทคโนโลยี Big Data (Big Data Technologies) 

- ความหมายและประโยชน์เทคโนโลยี Big Data 
- ใครเป็นผู้ใช้ Big Data 
- การทํางานของ Big Data 
- การประยุกต์ใช้งาน Big Data กับระบบงานที่มีอยู่ 
- ความตระหนักด้านความปลอดภัยสารสนเทศและ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ IT 
Security Awareness โดย นายอรรพณ  ดํารงพาณิชกิจ 

15.50 น. – 16.00 น. ถาม – ตอบ 
 

วันที่ 2 : หัวขอ้ INNOVATION FACILITATORS โดย ดร.ตรียุทธ พรหมศิริ  
09.00 น. – 12.00 น. - กรอบแนวคดินวัตกรรม (Innovation Framework (Human Centered 

Design)) 
- นวัตกรรม 10 รูปแบบ (Ten Types of Innovation) 
- กระบวนการนวัตกรรม (Innovation Process) 

12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. – 15.50 น. - แนวความคิด e-Service (e-Service Concept) 

- การนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาบริการ (New technology / 
Invention that Drives Innovation) 
- การทํ า Process Innovation โดยใช้แนวความคิ ด  Customer Journey 
Process Design Workshop   

15.50 น. – 16.00 น. ถาม – ตอบ 
16.00 น. – 17.00 น. ทดสอบความรู้ Post – test และแบบประเมินความพึงพอใจ 
 
หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  

พัก เวลา 10.30 น. – 10.45 น. และ 14.30 น. – 14.45 น. 

 
 



 
การประเมินผลการฝึกอบรม 

- ประเมินปฏิกิริยาของผู้เข้าอบรม (Reaction Evaluation) โดยแบบสอบถาม เพ่ือวัดระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าอบรม  

- ประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation) โดยแบบทดสอบ หลังการฝึกอบรม เพ่ือวัดระดับความรู้ของ
ผู้เข้าอบรม 

 
เกณฑ์การผ่านการฝึกอบรม 

- ผู้เข้าอบรมต้องเข้ารับการฝึกอบรมภาควิชาการ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 ของระยะเวลาที่กําหนด โดยการ
อบรมรูปแบบ On-line ผ่าน VDO Conference ผู้เข้าอบรมต้องเปิดกล้อง VDO เพ่ือยืนยันตัวตนตลอดระยะเวลา
ฝึกอบรม 

- ผู้เข้าอบรมต้องมีผลการทดสอบความรู้ Post-test ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70  
 
ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กองพัฒนาบุคลากร แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร. 1224/1213 
 
ผู้ประสานงานหลักสูตร 
 น.ส.อชิรญา  สายวิจิตร  พนักงานทรัพยากรบุคคล 6 แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองพัฒนาบุคลากร 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 1213 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ท่ี ช่ือต ำแหน่ง ระดับ สังกัด

1 ว่าท่ี ร.อ.เดชชัย แสนเทพ หัวหน้าแผนกบริหารงานรับ-ส่งเอกสาร 8 สผว.

2 นางสาวอัญญ์สิการย์ ศรีคิรินทร์ หัวหน้าแผนกข้อมูลและบริหารงานเอกสาร 8 สผว.

3 นางสาววรัทยา ป่ินเพชร หัวหน้าแผนกข้อมูลและบริหารงานเอกสาร ส านักส่ือสารองค์กร 8 สสอ.

4 นายณัชพล สุทธิชัยโชติ หัวหน้าแผนกนิติกรรม 3-1 8 สนก.

5 นางสาวเนตินันทน์ ศาสนนันทน์ หัวหน้าแผนกนิติกรรม 1-2 8 สนก.

6 นายคณิต เตโชชลาลัย หัวหน้าแผนกตรวจสอบท่ัวไป 2 8 สตส.

7 นางสาวรุจิรา จันทรพล หัวหน้าแผนกก ากับดูแลกิจการท่ีดี 8 ฝนย.

8 นายวรพงศ์ วัจนะเสถียรกุล หัวหน้าแผนกวิเคราะห์โครงการ 8 ฝพค.

9 นางสาวกัญญณพ ดวงส้ม หัวหน้าแผนกแผนนวัตกรรม 8 ฝพค.

10 ว่าท่ีเรือตรี วีรพงษ์ ชมภูนุช หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาระบบรถไฟฟ้า 8 ฝพค.

11 นางสาวจิตติพร ภัคพิรุฬห์กุล หัวหน้าแผนกบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 8 ฝทท.

12 นายอภิวุฒิ ผิวเพชร หัวหน้าแผนกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 8 ฝทท.

13 นางสาวกานติมา ช่วยชูช่ืน หัวหน้าแผนกตรวจจ่าย 2 8 ฝชง.

14 นางสาวอังคญาณี กาลัญกุล หัวหน้าแผนกบริหารจัดการระบบบัตรโดยสาร 8 ฝธด.

15 นายฉัตรชัย จุมวงษ์ หัวหน้าแผนกบริหารบัตรโดยสาร 8 ฝธด.

16 นางสาวจุฑารัตน์ วรสุวิทย์ หัวหน้าแผนกมาตรฐานระบบบัตรโดยสาร 8 ฝธด.

17 นางลัญฉกร เอกวัลลภ หัวหน้าแผนกวิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง 2 8 ฝวส.

18 นายปวีรศักด์ิ เขียดทอง หัวหน้าแผนกสถาปัตยกรรม 1 8 ฝวส.

19 นางสาววิสุตา ชลายนเดชะ หัวหน้าแผนกแผนงานและบริหารเอกสาร 1-3 8 ฝบก.1

20 นางสาวนพวรรณ ต้ังศุภนิมิตรชัย หัวหน้าแผนกแผนงานและบริหารเอกสาร 1-2 8 ฝบก.1

21 นายสรยุทธ วงษ์ช่างหล่อ หัวหน้าแผนกบริหารงานก่อสร้าง 3-1 8 ฝบก.1

22 นางสาวปิยนันท์ สุโน หัวหน้าแผนกบริหารงานก่อสร้าง 4-3 8 ฝบก.2

23 นางสาวปรีชญาลักษณ์เจือเจริญ หัวหน้าแผนกบริหารอาคารและลานจอดรถ 3 8 ฝพธ.

24 นางสาวภัทราพร ลพล้ าเลิศ หัวหน้าแผนกบริหารธุรกิจและสินทรัพย์ 2 8 ฝพธ.

25 นางสาวกัลยพร มัฆวิบูลย์ หัวหน้าแผนกพัฒนาธุรกิจ 2 8 ฝพธ.

26 นายภูเบศ อัคคเดชพิพัธ หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์ 8 ฝพธ.

27 นายอนาวิล จันทรุไทย หัวหน้าแผนกแผนและพัฒนาพ้ืนท่ี 8 ฝพธ.

28 นายสุเทพ แร่อ่อน หัวหน้าแผนกก ากับงานระบบรถไฟฟ้า 8 ฝรฟ.

29 นายอนุวัฒน์ หมัดหมีม หัวหน้าแผนกก ากับการเดินรถ 1 8 ฝปก.

30 นางสาววรัษยา ไชยหลาก หัวหน้าแผนกบ ารุงรักษา 5 8 ฝปก.

รำยช่ือผู้เข้ำอบรม

หลักสูตร นักบริหำรจัดกำรองค์กรระดับต้น ยุค 4.0

รุ่นท่ี 1 วันท่ี 12 - 13 พฤษภำคม 2564  เวลำ 09.00 น. - 16.00 น.

ช่ือ - นำมสกุล



ท่ี ช่ือต ำแหน่ง ระดับ สังกัด

รำยช่ือผู้เข้ำอบรม

หลักสูตร นักบริหำรจัดกำรองค์กรระดับต้น ยุค 4.0

รุ่นท่ี 1 วันท่ี 12 - 13 พฤษภำคม 2564  เวลำ 09.00 น. - 16.00 น.

ช่ือ - นำมสกุล

31 นายกัณฐพล ล้ าเลิศ หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย 2-4 9 ฝรภ.

32 นายนัฑนที เกษน้อย หัวหน้าแผนกวางแผนและข้อมูลสถิติรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 8 ฝรภ.

33 นายมนต์ณัฐ เพ็ชรจ ารัส หัวหน้าแผนกส ารวจและประเมินราคา 2 8 ฝกท.

34 นายนิติรัฐ ขุนราม หัวหน้าแผนกกรรมสิทธ์ิ 3 8 ฝกท.

35 นางสาวจิรพร ป้ันโต หัวหน้าแผนกจัดหาพัสดุท่ัวไป 2 8 ฝจบ.

36 นายอัฐรัฐ เสาร์สุวรรณ หัวหน้าแผนกบริหารอาคารและสถานท่ี 8 ฝจบ.


