
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 ชื่อตําแหน่ง ระดับ สังกัด

1 น.ส.กรชนก วโรฬาร หัวหน้าแผนกเลขานุการผู้บริหาร 1 8 สผว.

2 นางสาวกนิษฐา โสดาศรี หัวหน้าแผนกเลขานุการผู้บริหาร 2 8 สผว.

3 นายวัฒนศักดิ์ เฮาะประเสริฐ หัวหน้าแผนกเลขานุการคณะกรรมการ รฟม. 8 สผว.

4 นางรจนา เพชรกาญจน์ หัวหน้าแผนกบริการข้อมูลข่าวสาร 8 สสอ.

5 นางสาวบุศรินทร์ ป่ินมณี หัวหน้าแผนกนิติกรรม 2-3 8 สนก.

6 นางสาวปุณยนุช ศรีแย้ม หัวหน้าแผนกนิติกรรม 3-2 8 สนก.

7 นางสาวเบญจวรรณ นิรมติวสุ หัวหน้าแผนกแผนยุทธศาสตร์องค์กร 8 ฝนย.

8 นางสาวชุติมา กัลยาประสิทธ์ิ หัวหน้าแผนกวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 8 ฝพค.

9 นายไกรสิทธิ สิงห์กาญจนโรจน์ หัวหน้าแผนกพัฒนาโครงการพิเศษ 8 ฝพค.

10 นางสาววรีมน ธรรมเจริญ หัวหน้าแผนกการร่วมลงทุนโครงการ 8 ฝพค.

11 นายพิรุณ อยู่สุข หัวหน้าแผนกติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2 8 ฝพค.

12 นายปัณณธร อ่อนลมัย หัวหน้าแผนกสนับสนุนระบบงานคอมพิวเตอร์ 8 ฝทท.

13 นางสาวสุรภา ขําประสิทธ์ิ หัวหน้าแผนกบริหารการเงิน 2 8 ฝชง.

14 นายธนภณ จันทร์พินิจรัตน์ หัวหน้าแผนกบัญชีบริหารและสินทรัพย์ 8 ฝชง.

15 นางสาวชุรดา ศรีวิชัย หัวหน้าแผนกจัดแบ่งรายได้ค่าโดยสาร 1 8 ฝธด.

16 นางสาวถิรดา วงศ์ตระกูล หัวหน้าแผนกตรวจสอบรายได้ค่าโดยสาร 1 8 ฝธด.

17 นายนภาชัย เหมือนเพ็ชร หัวหน้าแผนกวิศวกรรมโครงสร้างสถานีและทางว่ิง 8 ฝวส.

18 นายอลงกรณ์ ไชยพรรค หัวหน้าแผนกมาตรฐานและออกแบบวิศวกรรมเครื่องกล 8 ฝวส.

19 นางสาวนภัสวรรณ์ แก่นวงศ์ หัวหน้าแผนกข้อมูลและบริหารงานเอกสาร ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 2 8 ฝวส.

20 นายสด จําปาทอง หัวหน้าแผนกบริหารงานก่อสร้าง 1-2 8 ฝบก.1

21 นายศุภณัฏฐ์ โรจน์ปิติสุนทร หัวหน้าแผนกบริหารงานก่อสร้าง 2-2 8 ฝบก.1

22 นายรุ่งโรจน์ พงศ์จักรพานิช หัวหน้าแผนกบริหารงานก่อสร้าง 4-2 8 ฝบก.2

23 นางสาวทิติยา ทองสอง หัวหน้าแผนกบริหารงานก่อสร้าง 5-3 8 ฝบก.2

24 นางสาวอรรัมภา โตเร็ว หัวหน้าแผนกวางแผนธุรกิจ 8 ฝพธ.

25 นางสาวฐิตาพร ลีละวัฒนพันธ์ หัวหน้าแผนกบริหารโครงการต่อเน่ือง 8 ฝพธ.

26 นางสาวภิญญดาพัชญ์ ศรัณชัยรื่นเริง หัวหน้าแผนกข้อมูลและบริหารงานเอกสาร ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 8 ฝพธ.

27 นางสาวปวันรัตน์ เพชรพิมพ์พันธ์ุ หัวหน้าแผนกตรวจสอบและประเมินสินทรัพย์ 8 ฝพธ.

28 นายอนุชิต มงคล หัวหน้าแผนกวิศวกรรมระบบรถไฟฟ้า 8 ฝรฟ.

ชื่อ - นามสกุล

รุ่นท่ี 2 วันท่ี 17 - 18 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

หลักสูตร นักบริหารจัดการองค์กรระดับต้น ยุค 4.0

รายชื่อผู้เข้าอบรม



ท่ี ชื่อตําแหน่ง ระดับ สังกัดชื่อ - นามสกุล

รุ่นท่ี 2 วันท่ี 17 - 18 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

หลักสูตร นักบริหารจัดการองค์กรระดับต้น ยุค 4.0

รายชื่อผู้เข้าอบรม

29 นายนนท์ปวิธ สถาวร หัวหน้าแผนกประเมินผลการเดินรถ 8 ฝปก.

30 นายพชร จินตนากาญจน์ หัวหน้าแผนกสนับสนุนงานกํากับการเดินรถ 8 ฝปก.

31 นายชวลิต โชติเกียรติ หัวหน้าแผนกกํากับการเดินรถ 3 8 ฝปก.

32 นางสาวกัญญาภัค เพ่ิมพูล หัวหน้าแผนกวางแผนและบริหารงานเอกสาร 1-2 8 ฝรภ.

33 นายเอกลักษณ์ นําเกียรติวงษา หัวหน้าแผนกวิชาการดับเพลิงและกู้ภัย 8 ฝรภ.

34 นายประทีป ศรีละพันธ์ หัวหน้าแผนกกรรมสิทธ์ิ 2 8 ฝกท.

35 นายบัณฑร สิงคีพงศ์ หัวหน้าแผนกสอบสวนสิทธ์ิ 3 8 ฝกท.

36 นายสามินทร์ เหมพรรณไพเราะ หัวหน้าแผนกราคากลาง 8 ฝจบ.

37 นางเสาวคนธ์ พาแสง หัวหน้าแผนกสวัสดิการ 1 8 ฝทบ.

38 นายจรุงชาติ หงส์พิพิธ หัวหน้าแผนกบริหารการเปลี่ยนแปลงระบบงานและกระบวนการ 8 สพร.


