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ส่วนที่ 1 ข้อมูลและกําหนดการหลักสูตร 
ช่ือหลักสูตร 
หลักสูตร การพัฒนาระดับผู้อํานวยการกอง (Mini MBA)  
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาภาวะผู้นําและพัฒนามุมมองการบริหารงานแบบองค์รวมสําหรับผู้บริหาร 
2. เพื่อเรียนรู้การบริหารและต่อยอดการใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างมีประสิทธิผลและเตรียมความ

พร้อมผู้บริหารในการเลื่อนระดับที่สูงขึ้น 
3. เพื่อให้มีเวทีในการแลกเปลี่ยน รวบรวม และถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดู

งาน ตลอดจนมีการบริหารองค์ความรู้ทั้งที่สะสมไว้ในตัว (Tacit Knowledge) และความรู้ที่เปิดเผย 
(Explicit Knowledge) และนําไปสู่การเสริมสร้างขีดสมรรถนะในการบริหารจัดการองค์กร 

4. เพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักผู้บริหารระดับผู้อํานวยการกองและตอบสนองยุทธศาสตร์ขององค์กร 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
พนักงานระดับผู้อํานวยการกอง และรักษาการผู้อํานวยการกอง จํานวน 49 คน 
 
ระยะเวลาอบรม 

แบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 3 ภาค ดังนี้  
1. ภาควิชาการ   

กําหนดบรรยายทุกวันศุกร์ที่ 19, 26 มิถุนายน 3, 10, 17, 24 กรกฎาคม 7, 14, 28 สิงหาคม และ 
4 กันยายน 2558 
สถานที่จัดฝึกอบรม ห้องประชุม 2 รฟม. 

 
2. ภาคศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ จังหวัดเชียงราย – เชียงใหม่  

ระหว่างวันที่ 17 – 20 สิงหาคม 2558 โดยศึกษาดูงาน ดังนี้ 
- โครงการในพระราชดําริ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ส่วนโรงงาน 
- ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน และท่าเรือเชียงของ การท่าเรือแห่งประเทศไทย 

 
3.  ภาคการนําเสนอโครงการแผนพัฒนาต่อยอด รฟม. และพิธีปิดการฝึกอบรม 

การนําเสนอโครงการแผนพัฒนาต่อยอดองค์กรและแผนธุรกิจใหม่ สําหรับ รฟม. ในวันที่ 18 
กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 รฟม. 
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หลักเกณฑ์การผ่านฝึกอบรม 
กําหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต้องผ่านตามหลักเกณฑ์ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ดังนี้  

(1) ระยะเวลาเข้าอบรม    น้ําหนักร้อยละ 30 
(2) การทดสอบ Post test   น้ําหนักร้อยละ 30 
(3) การนําเสนอ     น้ําหนักร้อยละ 40 

 
ผู้ดําเนินการ 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองพัฒนาบุคลากร
และระบบงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 
ผู้จัดทําสรุปรายงานการฝึกอบรม 
นายรัชกร  ธรรมคารวตา  พนักงานทรัพยากรบุคคล 7 รก.หน.พบ. สังกัด กพร.ฝทบ. 
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รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร 
ภาควิชาการ จํานวน 60 ช่ัวโมง 
หมวดที่ 1 การบริหารจัดการสมัยใหม่ (18 ช่ัวโมง) 
ลําดับ หัวข้อบรรยาย วิทยากร ชั่วโมง 

1 กระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์สําหรับผู้บริหาร รศ.ดร.สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์ 3 

2 ธรรมาภิบาลกับการบริหารสมัยใหม ่ อ.ณัฐกันย์  ชินนรานันทน์ 3 

3 EQ กับภาวะผู้นํา ดร.ชุติมา  วงษ์สวัสด์ิ 3 

4 เคล็บลับการบริหารจัดการผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

ดร.เทอดศักด์ิ  อลงกตเพทาย 3 

5 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ ดร.เทอดศักด์ิ  อลงกตเพทาย 3 

6 กระบวนเรียนรู้สําหรับผู้บริหาร พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง 

ผศ.ดร.จุฑามาศ  แก้วพิจิตร 3 

 
หมวดที่ 2 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (12 ช่ัวโมง) 
ลําดับ หัวข้อบรรยาย วิทยากร ชั่วโมง 

7 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรสมัยใหม ่ ผศ.ดร.จุฑามาศ  แก้วพิจิตร 3 

8 หลักการบริหารและการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชา GEN Z 

รศ.ดร.วิชัย  อุตสาหจิต 3 

9 คิดบวกด้วยหลักพฤติกรรม รศ.ดร.ทองฟู  ศิริวงศ์ 3 

10 การเสริมสร้างบุคลิกภาพอย่างผู้บริหารมือ
อาชีพ 

ดร.ศิริรัตน์  โกศการิกา 3 
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รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร (ต่อ) 
หมวดที่ 3 การบริหารการตลาด (12 ช่ัวโมง) 
ลําดับ หัวข้อบรรยาย วิทยากร ชั่วโมง 

11 การตลาดและกลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหม่ รศ. ช่ืนจิตต์  แจ้งเจนกิจ 3 

12 การบริหารประสบการณ์ของลูกค้า รศ. ช่ืนจิตต์  แจ้งเจนกิจ 3 

13 การบริหารและเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร อ.ปริญญา  ชุมรุม 3 

14 การต่อยอดการบริหารองค์กรให้ย่ังยืนด้วยการ
สร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value : 
CSV) 

อ.ณัฐกันย์  ชินนรานันทน์ 3 

 
หมวดที่ 4 การบริหารการเงิน บัญชี และเศรษฐศาสตร์ (6 ช่ัวโมง) 
ลําดับ หัวข้อบรรยาย วิทยากร ชั่วโมง 

15 การอ่าน วิเคราะห์งบการเงินและข้อมูลทาง
การเงิน 

ดร.ชนัธฌา  ศิวโมกษธรรม 3 

16 พ้ืนฐานเศรษฐศาสตร์ธุรกิจสาํหรับผู้บริหาร อ.ทวีสุข  ธรรมศักด์ิ 1.5 

17 ทิศทางแนวโน้มอสังหาริมทรพัย์ไทยกับธุรกิจ
ต่อเน่ืองเชิงพาณิชย์และกองทุนรวมโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

อ.ทวีสุข  ธรรมศักด์ิ 1.5 

 
หมวดที่ 5 กฎหมายสําหรับนักบริหาร (9 ช่ัวโมง) 
ลําดับ หัวข้อบรรยาย วิทยากร ชั่วโมง 

18 หลักและสาระสําคัญกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการปกครอง 

ดร.ฐากูร  ศิริยุทธ์วัฒนา 3 

19 ความรู้ความเข้าใจกฎหมายแรงงาน อ.สมชาย  หัตถ์สุวรรณ 3 

20 หลักและสาระสําคัญกฎหมายว่าด้วยความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

อ.นิโลบล  แวววับศรี 3 
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ส่วนที่ 2 การประเมินผลปฏิกิริยา (Reaction)  
2.1 สรุปประเมินผลการฝึกอบรม ภาควิชาการ  
ทีมงานดําเนินการได้ทําการสรุปประเมินผลความพึงพอใจต่อวิทยากรด้านต่างๆ ในภาพรวมหลังการ
ฝึกอบรมภาควิชาการ หลักสูตร การพัฒนาระดับผู้อํานวยการกอง (Mini MBA)  
 
เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉล่ีย 

ระดับคะแนน    ความหมาย 
 1.00 – 1.50    น้อยที่สุด 
 1.51 – 2.50    น้อย 
 2.51 – 3.50    ปานกลาง 
 3.51 – 4.50    มาก 
 4.51 – 5.00    มากที่สุด 
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การประเมินผลวิทยากร 
ความพึงพอใจต่อการบรรยายของวิทยากรด้านต่างๆ ในภาพรวม (วิทยากรจํานวน 15 ท่าน) สรุปดังนี้ 

 วิทยากรมีความรู้ความชํานาญในเนื้อหาที่บรรยาย, มีความสามารถในการถ่ายทอด และตรงเวลาใน
การสอน อยู่ในระดับ มากท่ีสุด ตอบข้อซักถามตรงประเด็น, ใช้เวลาเหมาะสมกับหัวข้อบรรยาย, 
หลักสูตรตรงตามวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมาย, ความรู้ที่ได้รับนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานได้, 
เอกสารประกอบการเรียนมีความเหมาะสม และระยะเวลาอบรมเหมาะสม อยู่ในระดับ ดี 

 
 

    
 

** คําอธิบาย 
1. หลักสูตรตรงตามวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมาย 
2. เอกสารประกอบการเรียนมีความเหมาะสม 
3. ความรู้ท่ีได้รับนําไปใช้ประโยชน์ในการทํางานได้ 
4. ระยะเวลาอบรมเหมาะสม 
5. มีความรู้ความชํานาญในเนื้อหาท่ีบรรยาย 

6. มีความสามารถในการถ่ายทอด 
7. ตอบข้อซักถามตรงประเด็น 
8. ตรงเวลาในการสอน 
9. ใช้เวลาเหมาะสมกับหัวข้อบรรยาย 
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ความพึงพอใจด้านต่างๆ คําอธิบายด้านล่าง **

ตาราง แสดงความพึงพอใจต่อการบรรยายของวิทยากรด้านต่างๆ ในภาพรวม
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 ความพึงพอใจต่อวิทยากรบรรยาย (หัวข้อบรรยายทั้งหมด 20 หัวข้อ)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** รายชื่อวิทยากรและหัวข้อบรรยาย 

1. รศ.ดร.ทองฟู  ศิริวงศ์ หัวข้อ คิดเชิงบวกด้วยหลักพฤติกรรม  
2. ดร.เทอดศักด์ิ  อลงกตเพทาย หัวข้อ เคล็บลับการบริหารจัดการผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา  
3. ดร.ชุติมา  วงษ์สวัสด์ิ หัวข้อ EQ กับภาวะผู้นํา  
4. ดร.เทอดศักด์ิ  อลงกตเพทาย หัวข้อ การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 
5. ดร.ศิริรัตน์  โกศการิกา หัวข้อ การเสริมสร้างบุคลิกภาพอย่างผู้บริหารมืออาชีพ 
6. ดร.ชนัธฌา  ศิวโมกษธรรม หัวข้อ การอ่าน วิเคราะห์งบการเงินและข้อมูลทางการเงิน 
7. รศ.ชื่นจิตต์  แจ้งเจนกิจ หัวข้อ การตลาดและกลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหม่ 
8. รศ.ชื่นจิตต์  แจ้งเจนกิจ หัวข้อ การบริหารประสบการณ์ของลูกค้า 
9. อ.ปริญญา  ชมุรุม หัวข้อ การบริหารและเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
10. อ.ณัฐกันย์  ชินนรานันทน์ หัวข้อ การต่อยอดการบริหารองค์กรให้ย่ังยืนด้วยการสร้างคุณค่าร่วม 
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** รายชื่อวิทยากรและหัวข้อบรรยาย 

11. อ.ทวีสุข  ธรรมศักด์ิ  หัวข้อ พ้ืนฐานเศรษฐศาสตร์ธุรกิจสําหรับผู้บริหาร 
12. อ.ทวีสุข  ธรรมศักด์ิ  หัวข้อ ทิศทาง แนวโน้มอสังหาริมทรัพย์ไทยกับธุรกิจต่อเนื่องเชิงพาณิชย์ และกองทุนรวมโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 
13. รศ.ดร.สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์  หัวข้อ กระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์สําหรับผู้บรหิาร 
14. ผศ.ดร.จุฑามาศ  แก้วพิจิตร  หัวข้อ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรสมัยใหม่ 
15. ผศ.ดร.จุฑามาศ  แก้วพิจิตร  หัวข้อ กระบวนการเรียนรู้สําหรับผู้บริหารพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
16. อ.ณัฐกันย์  ชินนรานันทน์  หัวข้อ ธรรมภิบาลกับการบริหารภาครัฐสมัยใหม่ 
17. รศ.ดร.วิชัย  อุตสาหจิต  หัวข้อ หลักการบริหารและการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา Gen-Z 
18. อ.นิโลบล  แวววับศรี  หัวข้อ หลักและสาระสําคัญกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 
19. อ.สมชาย  หัตถ์สุวรรณ  หัวข้อ ความรู้ ความเข้าใจกฎหมายแรงงาน 
20. ดร.ฐากูร  ศิริยุทธ์วัฒนา  หัวข้อ หลักและสาระสําคัญกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการปกครอง 
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ตาราง แสดงความพึงพอใจต่อวิทยากร 2 
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2.2 สรุปประเมินผลการฝึกอบรม ภาคการศึกษาดูงาน 
ทีมงานดําเนินการได้ทําการสรุปประเมินผลความพึงพอใจหลังการศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย – เชียงใหม่ 
จากแบบประเมินผลฯ ที่ได้จากผู้เข้าร่วมเดินทางศึกษาดูงาน จํานวน 35 ชุด สรุปดังนี้ 

 การประสานงานของ เจ้าหน้าที่ ฝทบ. อยู่ในระดับ มากท่ีสุด ที่พัก ณ โรงแรมอนันตราโกลเด้นไทร
แองเก้ิล ที่พัก ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ การศึกษาดูงาน ณ โครงการพระราชดําริดอยตุง การศึกษา
ดูงาน ณ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ภาพรวมการศึกษาดูงาน รถตู้ที่ให้บริการในภาพรวม อยู่นะรดับ มาก 
อาหารในภาพรวม ความเหมาะสมของระยะเวลา 4 วัน 3 คืน การประสานงานของ บริษัท นอร์ท
ไทยทวัร์ การประสานงานของ อาจารย์ ม.เกษตรฯ ที่พัก ณ โรงแรมมันตินี่ และ การศึกษาดูงาน ณ 
ท่าเรือเชียงของ อยู่ในระดับ ปานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
** ความพึงพอใจด้านต่างๆ อธิบายดังนี้

1. การศึกษาดูงาน ณ โครงการพระราชดําริดอยตุง 
2. การศึกษาดูงาน ณ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน 
3. การศึกษาดูงาน ณ ท่าเรือเชียงของ 
4. การประสานงานของ บริษัทนอร์ทไทยทัวร์ 
5. การประสานงานของ อาจารย์ ม.เกษตรฯ 
6. การประสานงานของ เจ้าหน้าท่ี ฝทบ. 
7. ท่ีพัก ณ โรงแรมอนันตราโกลเด้นไทรแองเกิ้ล 

8. ท่ีพัก ณ โรงแรมมันตินี่ 
9. ท่ีพัก ณ โรงแรมแคนทาร่ี ฮิลล์ 
10. อาหารในภาพรวม 
11. รถตู้ท่ีให้บริการในภาพรวม 
12. ภาพรวมการศึกษาดูงาน 
13. ความเหมาะสมของระยะเวลา 4 วัน 3 คืน 
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สรุปประเมินผลการฝึกอบรม ภาคการศึกษาดูงาน (ต่อ) 
 

 สิ่งที่ท่านประทับใจต่อการเดินทางไปศึกษาดูงาน 
- ได้มิตรภาพจากเพื่อนร่วมงาน (จํานวน 11 คน) 
- ประทับใจเจ้าหน้าที่ ฝทบ. ในการบริการ (จํานวน 5 คน) 

- การดูงานที่ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน (จํานวน 1 คน) 
- เป็นการเพิ่มประสบการณ์ที่มีอยู่ (จํานวน 1 คน) 
 

 สิ่งที่ท่านไม่ประทับใจต่อการเดินทางไปศึกษาดูงาน 
- ไม่ประทับใจ ไกด์ และบริษัท นอร์ทไทยทัวร์ ที่ไม่มีการบรรยายให้ความรู้ในสถานที่ต่างๆ (จํานวน 7 คน) 
- อาจารย์ ม.เกษตรฯ ยังไม่ได้ทําหน้าที่ของผู้ประสานงานของเต็มที่ (จํานวน 6 คน) 
- มีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมการเดินทางโดยไม่แจ้งล่วงหน้า (จํานวน 5 คน) 
- ควรจัดระยะเวลาดูงานในแต่ละสถานที่ให้เหมาะสม (จํานวน 2 คน) 
- รถตู้ในการเดินทางไม่สะดวก (จาํนวน 2 คน) 

 
 สิ่งที่ท่านคิดว่าควรปรับปรุงในการเดินทางไปศึกษาดูงานคร้ังนี้  

- ไกด์ ควรบรรยายให้ความรู้เก่ียวกับสถานที่ที่ไปดูงาน (จํานวน 2 คน) 
- ควรจัดหาบริษัททัวร์มีความเป็นมืออาชีพ (จํานวน 2 คน) 
- ควรจัดโปรแกรมดูงานให้กระชับและเหมาะสมมากขึ้น (จํานวน 2 คน) 
- ควรจัดให้มีการดูงานในหน่วยงานช้ันนํา เพ่ือมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงองค์กรต่อไป (จํานวน 1 คน) 
- ควรจัดให้มีการดูงานเรื่องระบบรถไฟฟ้าและการบริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าให้กับผู้บริหาร รฟม. 
ทุกสายงาน (จํานวน 1 คน) 
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ส่วนที่ 3 การประเมินผลการเรียนรู้ (Learning)  
สรุปการประเมินผลการเรียนรู้ (Learning) โดยแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม 
ทีมงานดําเนินการได้ทําการประเมินผลการเรียนรู้ (Learning) ก่อนและหลังการฝึกอบรม โดยแบบทดสอบฯ  
มีคะแนนเต็ม 20 คะแนน สรุปดังนี้ 
 

 การประเมินผลการเรียนรู้จากแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม (Pre-test) ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ใน
ภาพรวมค่าเฉล่ียเท่ากับ 9.73 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 48.67 
 

 การประเมินผลการเรียนรู้จากแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม (Post-test) ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ใน
ภาพรวมค่าเฉล่ียคะแนนเท่ากับ 17.90 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.49 
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ส่วนที่ 4 การศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย – เชียงใหม่   
4.1 กําหนดการศึกษาดูงาน 

 

กําหนดการศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย – เชียงใหม่ 

วันที่ 17 สิงหาคม 2558 

06.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ประตู 1 เคาร์เตอร์ 6  สายการ
บินนกแอร์ 

07.30 น. เดินทางสู่สนามบินนานาชาติเชียงราย โดยสายการบินนกแอร์  
เที่ยวบินที่ DD 8714 

09.00 น. นําคณะเข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ – ส่วนโรงงาน 

12.00 น. รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารดอยตุง 

13.00 น. ศึกษาดูงาน ณ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ – ส่วนท่องเที่ยว จากนั้น เดินทางสู่ อ.เชียงแสน 

17.30 น. นําเข้าสู่ที่พัก โรงแรมอนันตาราโกลเด้นไทรแองเก้ิลรีสอร์ท 

18.30 น. รับประทานอาหารคํ่า 

วันที่ 18 สิงหาคม 2558 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

09.00 น. ศึกษาดูงาน ณ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ด้านการบริหารจัดการ 

11.00 น. ศึกษาดูงาน ณ ท่าเรือพาณิชย์เชียงของ ด้านการบริหารจัดการ 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

14.30 น. เดินทางสู่ ไร่บุญรอด จ.เชียงราย 

18.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารไร่บุญรอด 

20.00 น. นําเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมมันตินี 

  
  



 รายงานหลักสูตร การพัฒนาระดับผู้อํานวยการกอง (Mini MBA) ปี 2558 

 

17 

 

กําหนดการศึกษาดูงาน (ต่อ) 
 

กําหนดการศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย – เชียงใหม่ 

วันที่ 19 สิงหาคม 2558 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

09.00 น. ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมล้านนา วัดร่องขุ่น 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร 

13.30 น. ทัศนศึกษาประวัติศาสตร์สมควรแก่เวลา จากนั้นเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ 

17.00 น. เข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จ.เชียงใหม่ 

18.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหาร 

วันที่ 20 สิงหาคม 2558 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

10.00 น. ทัศนศึกษา ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร 

14.00 น. ศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ณ ตลาดวโรรส 

15.30 น. เดินทางสู่สนามบิน 

18.10 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 8319 

19.15 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ   
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4.2 โครงการพัฒนาดอยตุง (พ้ืนที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ก่อตั้งขึ้นเม่ือ พ.ศ. 2531 บนพื้นที่

ดอยตุง จังหวัดเชียงราย ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 93,515 ไร่ ให้ประโยชน์แก่ชาวบ้าน 29 หมู่บ้าน ประมาณ 
11,000 คน ประกอบด้วยชนเผ่า 6 เผ่า ในอดีต ชาวบ้านบนดอยตุงไม่มีสัญชาติ อยู่ในโลกแห่งการเอาตัวรอด
และความยากจนแร้นแค้น โดยที่ไม่มีโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานและการสนับสนุนใดๆ จากภาครัฐ ทั้งยังมี
กลุ่มติดอาวุธครอบครองพื้นที่บางส่วนทําให้เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ดอยตุงซึ่งตั้งอยู่ใจ
กลางสามเหล่ียมทองคําจึงเป็นแหล่งปลูกพืชเสพติด เผชิญปัญหาสังคมที่ซับซ้อน และมีธรรมชาติที่ถูกทําลาย
จากการแผ้วถางเพื่อทําไร่เลื่อนลอย 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้เสด็จพระราชดําเนินเยือนดอยตุงเป็นคร้ังแรกเม่ือเดือน
มกราคม พ.ศ. 2530 และทรงเล็งเห็นว่ารากเหง้าของปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมบนดอยตุง คือ 
ความยากจนและการขาดโอกาสในการดํารงชีวิต จึงทรงมีพระราชดําริที่จะนําผืนป่ากลับคืนสู่ดอยตุง และฟื้นฟู
ดอยตุงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นับเป็นการให้โอกาสคนทุกหมู่เหล่าไม่ว่าเชื้อชาติ ศาสนา หรือ
สัญชาติใด ทําให้ชนกลุ่มน้อยต่างๆ มีความหวังอีกคร้ัง พระราชปรัชญาในการทรงงานของสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างมีสํานึกและพึ่งพา
อาศัยกัน 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีพระราชดําริให้โครงการพัฒนาดอยตุงฯ สามารถเลี้ยง
ตนเองได้ เพราะหากพึ่งพางบประมาณจากรัฐบาล จะไม่เป็นการยุติธรรมกับประชาชนชาวไทยท่ีไม่ได้อาศัยอยู่
บนดอยตุง ความม่ันคงทางการเงินที่ควบคู่กับความก้าวหน้าทางสังคมและสิ่งแวดล้อมจะนําไปสู่การพัฒนาที่
ย่ังยืน มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จึงได้สร้างแบรนด์ดอยตุงขึ้นมาเพื่อเป็นช่องทางหลักในการหารายได้สนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ แบรนด์ดอยตุงประกอบด้วยหน่วยธุรกิจ 4 หน่วย ได้แก่ 
อาหาร หัตถกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว โครงการพัฒนาดอยตุงฯ สามารถเลี้ยงตนเองได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 
เป็นต้นมา 

 
โครงการพัฒนาดอยตุงฯ วางกรอบการดําเนินงานไว้ 30 ปี และแบ่งแผนงานออกเป็น 3 ระยะ 
ระยะที่ 1: (พ.ศ. 2531 – พ.ศ. 2536) ปัญหาด้านสาธารณสุขได้รับการตอบสนองอย่างเร่งด่วน โดย

การกําหนดมาตรการป้องกันโรค ให้ความรู้ด้านสาธารณสุข นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรมการรักษาและป้องกัน
โรค และจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานไปพร้อมๆ กัน 

ระยะที่ 2: (พ.ศ. 2537 – พ.ศ. 2545) การสร้างรายได้เป็นประเด็นสําคัญในช่วงระยะที่ 2 โครงการ
พัฒนาดอยตุงฯ ส่งเสริมการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยการหาวิธีเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
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โครงการพัฒนาดอยตุง (พ้ืนที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (ต่อ) 
ระยะที่ 3: (พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2560) ระยะนี้ให้ความสําคัญกับการสร้างความแข็งแกร่งให้กับหน่วย

ธุรกิจของแบรนด์ดอยตุง เพื่อนํารายได้กลับคืนสู่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ และชุมชนดอยตุงให้เกิดความยั่งยืน
ต่อไป นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
สานต่อการพัฒนาด้วยตนเอง หลังจากปีพ.ศ. 2560 เม่ือโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ถอนตัวออกไป เนื่องจาก
เป้าหมายสูงสุดของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ คือการมอบการบริหารจัดการการพัฒนาและธุรกิจให้แก่ผู้นํา
ท้องถิ่นรุ่นใหม่ได้ 

เม่ือปี พ.ศ. 2545 สานักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC) ได้ยกย่องให้
โครงการพัฒนาดอยตุงฯ เป็นต้นแบบการพัฒนาทางเลือกในการดารงชีวิตที่ย่ังยืน และในปี พ.ศ. 2552 ม.ร.ว. 
ดิศนัดดา ดิศกุล ผู้อานวยการโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ได้รับเลือกโดยมูลนิธิ Schwab ให้เป็นหนึ่งใน
ผู้ประกอบการทางสังคมดีเด่นสาหรับภาคพื้นเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อแสดงถึงความ
พยายามขององค์กรในการแก้ปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่ไปกับการฟื้นฟูธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนในพื้นที่ดอยตุงบรรลุเป้าหมายในการเป็นพลเมืองที่มีสานึกดีต่อสังคม 
ประกอบอาชีพสุจริต และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โครงการพัฒนาดอยตุงฯ จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ ใน
การปรับหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน ที่ไม่ได้มุ่งหวังเพียงให้เยาวชนอ่าน เขียน และคานวณได้ดีเท่านั้น แต่ยัง
เน้นการปลูกฝังคุณค่าที่สาคัญ เช่น วินัยและความรับผิดชอบ ความคิดสร้างสรรค์ การริเร่ิมสิ่งใหม่ๆ และการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนในการรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และ
ส่งเสริมศักยภาพให้เขาสามารถช่วยตัวเองได้ มีการนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับสากล เช่น มอนเตสซอร์ร่ี (Montessori) การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน (Project-based learning) 
และการฝึกอบรมวิชาชีพจากการปฏิบัติจริง มาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทท้องถิ่น และการดาเนินธุรกิจเพื่อสังคม
ของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ นอกจากนี้ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ มีการให้ทุนการศึกษาสาหรับนักเรียนใน
ท้องถิ่น เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา และเตรียมความพร้อมสาหรับการทางานในอนาคต คนหนุ่มสาวใน
พื้นที่ที่ทางานกับโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ยังได้รับการสนับสนุนและปลูกฝังให้เข้าใจคุณค่าของการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องด้วย  

ในปี พ.ศ. 2560 หรือ 30 ปีหลังจากเริ่มโครงการพัฒนาดอยตุงฯ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ มีแผนการลด
บทบาทเพื่อเตรียมความพร้อมในการถ่ายโอนการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อสังคมและกิจกรรมด้านงานพัฒนา
ต่างๆ ของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ให้กับผู้นารุ่นใหม่ในพื้นที่ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นตัวอย่างของโครงการพัฒนาที่
ย่ังยืนอย่างแท้จริง 
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เหตุการณ์สําคัญในการพัฒนาดอยตุง 
ปี พ.ศ. 2533 : เปิดศูนย์ส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมและอุตสาหกรรม เพื่อฝึกอบรมการทอผ้าและเย็บผ้า 

ซึ่งเป็นโรงงาน ผลิตสินค้ามีระดับ โดยชาวบ้านผู้ชานาญการ ส่งออกจาหน่าย ทั้งภายในและต่างประเทศ 
ปัจจุบันเรียกว่า ศูนย์ผลิตและจําหน่ายงานมือ  

ปี พ.ศ. 2537 : เปิดโรงงานค่ัวกาแฟในบริเวณศูนย์ผลิตและจําหน่ายงานมือ เพิ่มเติมจากโรงงานทอผ้า
และโรงงานกระดาษสาที่มีอยู่เดิม 

ปี พ.ศ. 2538 : เก็บเก่ียวผลผลิตแมคคาเดเมียเป็นคร้ังแรกในพื้นที่พัฒนาดอยตุง เปิดโรงงานแปรรูปถั่ว
แมคคาเดเมียบริเวณแปลงปลูกบนเขา เปิดร้านกาแฟดอย (Doi Tung Coffee Corner) แห่งแรก ซึ่งเป็นร้าน
ต้นแบบของธุรกิจร้าน “Café Doi Tung” ในปัจจุบัน 

ปี พ.ศ. 2539 : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ รับมูลนิธิแม่ฟูาหลวงฯ ไว้ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ โดยทรงมอบให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธาน และ
ได้เปิดโรงงา เซรามิคเป็นโรงงานสุดท้ายในบริเวณศูนย์ผลิตและจําหน่ายมือ เร่ิมให้ชาวบ้านเช่าต้นกาแฟเพื่อ
สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของให้แก่ชาวบ้าน ส่งผลให้ผลผลิตดีขึ้นทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ 
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โครงการพัฒนาดอยตุง (พ้ืนที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (ต่อ) 
พ้ืนที่ภายในโครงการพัฒนาดอยตุง (พ้ืนที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 โรงงานเย็บผ้า ทอผ้า 
ผ้าทอมือเป็นงานหัตถกรรมที่แม่บ้านชาวไทใหญ่ และชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ มีทักษะเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว 
เพียงแต่ทางโครงการพัฒนาดอยตุงฯ นําผู้เชี่ยวชาญมาสอนเทคนิคและออกแบบลวดลายแบบใหม่ๆ ซึ่งผู้ทํา
งานในกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงอายุตั้งแต่ 20 ปี จนถึง 65 ปี โดยผู้สูงอายุจะทํางานเบาๆ เช่น ป่ันเคร่ืองกรอ
ด้าย อายุน้อยลงมาจะทํางานที่ใช้แรงมากกว่า เช่น ทอหรม เด็กสาวๆ ส่วนมากทํางานอยู่แผนกตัดเย็บเพราะ
สายตาดี และสามารถจัดการกับเครื่องจักรสมัยใหม่ได้ดีกว่า วัตถุดิบที่ใช้เน้นเส้นใยธรรมชาติ และได้รับ
คําแนะนําทางด้านสีและเทคนิคการทอจากผู้เชี่ยวชาญ ผ้าทอที่ได้จึงมีลักษณะพิเศษ มีทั้งผ้าตัดเสื้อ และผ้าที่ใช้
ตกแต่งภายในบ้าน เช่น ผ้าคลุมเบาะ ปลอกหมอน และพรมทอมือ ซึ่งมักทําจากฝ่ายทอมือเส้นหนาแทรกด้วย 
กก แฝก ใยกัญชง ป่าน ปอ 

 โรงงานเซรามิก 
เกิดขึ้นจากความคิดที่จะนําหญ้าแฝกมาผสมกับดินเหนียว เพื่อทํากระถ่างที่ย่อยสลายได้ใช้ปลูกและลงดิน 
ต่อไปได้มีการพัฒนาการเผาดินทําผลิตภัณฑ์เซรามิก และของตกแต่งบ้าน เสริมไปกับงานทอผ้า โรงงานเซรา
มิกเป็นงานที่สามารถรองรับคนทํางานทั้งกลุ่มหนุ่มสาว โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีการศึกษาอยู่ในระดับที่สามารถ
เข้าใจหลักวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการทําเซรามิก และกลุ่มคนที่มีฝีมือและมีใจรักในงานศิลปะ เคร่ือง
เซรามิกดอยตุงใช้ดินในพื้นที่ จึงให้สีสวยงามแตกต่างจากดินแหล่งอื่นๆ และยังพัฒนาน้ําเคลือบจากเถ้าวัสดุ
ธรรมชาติ เช่น เถ้าจากเปลือกแมคคาเดเมีย เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเครื่องเซรามิกดอยตุง 

 โรงงานกระดาษสา 
การทํากระดาษสาเป็นอาชีพที่สืบเนื่องมาจากการส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกต้นปอสา เพื่อเป็นรายได้เสริม ต้นปิ
สาปลูกง่าย และไม่เป็นการตัดไม้ทําลายป่า เนื่องจากตัดเฉพาะก่ิงมาลอกเปลือกเพื่อผลิตกระดาษเท่านั้น 
โครงการพัฒนาดอยตุงฯ รับซื้อเปลือกสาที่ชาวบ้านนํามาขาย กลุ่มผู้ชายจะทําหน้าที่ต้มปอสา และตีเย่ือสา 
ส่วนกลุ่มผู้หญิงจะช้อนกระดาษสา นอกจากทํากระดาษห่อของขวัญแล้ว ยังออกแบบเป็นของตกแต่งบ้าน เช่น 
เคร่ืองเขียน กล่อง เพื่อเพิ่มมูลค่าอีกด้วย 
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โครงการพัฒนาดอยตุง (พ้ืนที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (ต่อ) 

 Doi Tung Café 
ทั้งกาแฟพันธุ์อาราบิก้าและแมคคาเดเมียต่างไม่ใช่พืชในท้องถิ่นของดอยตุง ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงใน

การริเร่ิมปลูกพืชเศรษฐกิจจากต่างถิ่น ที่ชาวบ้านไม่มีความรู้ความชํานาญในการดูแลนี้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จึง
ชักชวนบริษัทรายใหญ่ในประเทศไทยที่ต้องการจะช่วยเหลือสังคม ได้แก่ สํานักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ บริษัท มิตซุย (ประเทศไทย) ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารเอเชีย บริษัท เอื้อชูเกียรติ และ
ธนาคารซากุระ หรือ ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงค์ก้ิง คอร์ปอเรชั่น ในปัจจุบัน ให้ช่วยหาแหล่งเงินกู้ระยะยาว
และร่วมกันลงทุนในโครงการป่าเศรษฐกิจโดยไม่หวังผลกําไรกลับคืน คือรายได้และกําไรท่ีเกิดขึ้นจะต้องกลับสู่
สังคมทางใดทางหนึ่ง จึงได้จัดตั้งบริษัท นวุติ จํากัด ที่มีความหมายว่า 'เก้าสิบ'และเป็นชื่อที่สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนีพระราชทานข้ึนใน 2532 

กาแฟพันธุ์อาราบิก้าและแมคคาเดเมียต่างเป็นพืชเศรษฐกิจที่ต้องการแรงงานสูง ทั้งในการปลูกดูแลและ
ในการผลิตและแปรรูป อย่างไรก็ดี ในช่วงแรกที่มีการจ้างงานเป็นรายวัน ปรากฏว่าผลผลิตของกาแฟต่อต้นต่ํา
กว่ามาตรฐาน จากการศึกษาปัญหาพบว่าชาวบ้านคัดคุณภาพเก็บเมล็ดกาแฟไม่ดีเท่าที่ควร คือ เก็บเมล็ดทั้งที่สุก
และไม่สุกปนกัน ทางโครงการพัฒนาดอยตุงฯ จึงปรับการบริหารจัดการ โดยให้ชาวบ้านเช่าต้นกาแฟจาก
โครงการที่อัตรา 1 บาท ต่อต้นต่อปี และโครงการสนับสนุนอีกต้นละ 50 สตางค์ ผลปรากฎว่าเม่ือชาวบ้านมี
ความรู้สึกเป็นเจ้าของต้น ทั้งผลผลิตต่อต้นและคุณภาพของเมล็ดกาแฟสูงขึ้นมาก เจ้าของแปลงขยันขันแข็งและ
ถ่ายทอดทักษะความรู้ในการบํารุงต้นให้กับคนในครอบครัวเพื่อช่วยกันดูแล 

โครงการพัฒนาดอยตุงฯ เล็งเห็นศักยภาพในการสร้างมูลค่าอย่างต่อเนื่องให้กับกาแฟพันธุ์อาราบิก้าที่
ปลูกบนดอยตุง เพื่อให้ชาวบ้านบนดอยมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากรายได้ที่ม่ันคง โครงการพัฒนาดอยตุงฯ จึงมิได้ขาย
เมล็ดกาแฟดิบ แต่ตั้งโรงค่ัวกาแฟขนาดย่อมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนได้ผลิตภัณฑ์กาแฟคุณภาพดี
มาตรฐานสากล มีจําหน่ายตามซุปเปอร์มาร์เกตชั้นนําทั่วไป ร้านดอยตุง ไลฟว์ สไตล์ ร้านคาเฟ่ ดอยตุงทุกสาขา 
และในประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ชื่อทางการค้าว่า "ดอยตุง" 

ในปี 2549 โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ได้ทําการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กาแฟดอยตุง ให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พุทธศักราช 2546 ตามประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
ทะเบียนเลขที่ สช 49100005 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication หรือ GI) เพื่อรักษาสิทธิและ
ป้องกันการใช้ชื่อ "กาแฟดอยตุง" ไว้สําหรับกาแฟที่ปลูกจากแหล่งเดียว คือ ที่ดอยตุง ณ ความสูง 800 เมตร จาก
ระดับน้ําทะเลขึ้นไปเท่านั้น ดังนั้น ใครจะมาเอาชื่อเสียงกาแฟดอยตุงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่ชาวบ้านบนดอย
ตุงใช้เวลาสร้างมากับมือไปไม่ได้ นอกจากพวกเขาเอง 
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4.3 ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน  

 ข้อมูลทั่วไป 
ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน เป็นประตูการค้าระหว่างประเทศไทย กับประเทศทนลุ่มแม่น้ําโขงตอนบน 

เพื่อ ส่งเสริมการขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ ตามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อกาเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ํา 
ล้านช้าง-แม่น้ําโขง ระหว่าง 4 ประเทศ คือ จีน พม่า ลาว และไทย รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความม่ันคงทาง 
เศรษฐกิจและการลงทุน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือ
วันที่ 16 ตุลาคม 2550 เห็นชอบและอนุมัติในหลักการให้กรมเจ้าท่า ดําเนินการก่อสร้าง เพื่อใช้ทดแทนท่าเรือ
เชียงแสนแห่งแรก ซึ่งตั้งอยู่ในตัวเมืองประวัติศาสตร์เชียงแสนทําให้ไม่ สามารถขยายศักญภาพได้ ทั้งนี้ได้เร่ิม
ก่อสร้างเม่ือวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 18 มกราคม 2554 ให้การท่าเรือ
แห่งประเทศไทย (กทท.) เป็นผู้บริหารท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 (ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน) และให้การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย เป็นผู้บริหารท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 1 โดยมีนโยบายกําหนดให้เป็นท่าเรือโดยสารและการ
ท่องเที่ยว 

 ที่ตั้ง 
ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ตั้งอยู่ที่บริเวณฝ่ังขวาของปากแม่น้ําสบกก ต. อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ห่าง

จากท่าเรือเชียงแสนแห่ง ที่ 1 ททางบกประมาณ 10 กิโลเมตร และทางน้ําประมาณ 6 กิโลเมตร มีพื้นที่
ประมาณ 387 ไร่ ฝั่งตรงข้ามประเทศลาว ด้าน หลังติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1129 (เชียงแสน-เชียงของ) 

 ลักษณะท่าเทียบเรือ 
ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ประกอบด้วย ท่าเทียบเรือแบบทาง ลาด 2 ระดับ จํานวน 2 ท่า ใช้สําหรับขน

ถ่ายสินค้าทั่วไป และท่าเทียบ เรือแนวดิ่ง 1 ท่า สําหรับขนถ่ายสินค้าทั่วไป และคอนเทนเนอร์ ดังนี้ ท่าเทียบ
เรีอทางลาดด้านทิศเหนือ ความยาวท่าเทียบ เรือ 300 เมตร มีเนื้อที่ 9,600 ตารางเมตร จํานวน 6 ท่า สามารถ
รับเรือขนาดยาว 50 เมตร ได้พร้อมกัน 3 ลํา ท่าเทียบเรือทางลาดด้านทิศใต้ ความยาวท่าเทียบเรือ เรือ 300 
เมตร มีเนื้อที่ 9,600 ตารางเมตร จํานวน 6 ท่า สามารถรับเรือขนาดยาว 50 เมตร ได้พร้อมกัน 3 ลํา ท่าเทียบ
เรือแนวดิ่ง ความยาวท่าเทียบเรือ 200 เมตร สามารถรับเรือขนาดความยาว 50 เมตร ได้ พร้อมกัน 4 ลํา ใน
อาณาบริเวณท่าเรือ ได้เตรียมแงจอดเรือ ขนาด 200 X 800 เมตร  

 สิ่งอํานวยความสะดวกภายในท่าเรือ 
เพื่ออํานวยความสะดวกในการปฎิบัติงานท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ได้จัด เตรียมเคร่ืองมือทุ่นแรง 

ประกอบด้วย ป้ันจั่นเคลื่อนที่ ขนาด 10 ตัน รถยก ขนาด 10 ตัน รถยกขนาด 3.5 ตัน โรงพักสินค้า ขนาด 30 X 
30 เมตร จํานวน 2 หลัง ปลั๊กตู้สินค้าห้องเย็น จํานวน 20 ชุด เคร่ืองชั่งน้ําหนักสําหรับสินค้าขาเข้าและขาออก 
ลานจอดรถสําหรับรถบรรทุกเพื่อรอการขนถ่าย และลานวางพักสินค้า   
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ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน (ต่อ) 

 การบริการ 
ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ให้บริการแบบจุดเดียวเบ็จเสร็จ ณ อาคาร สํานักงานเดียวกัน ประกอบด้วย

สํานักงานท่าเรือเชียงแสนและเชียงของ, สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 สาขาเชียงราย,ด่านศุลกากรเชียงแสน,
ด่านอาหารและยาเชียงแสน, ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ, ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย, ด่าน
ตรวจพืชเชียงแสน, ด่านกักกันสัตว์เชียงราย และด่านตรวจสัตว์น้ําเชียงราย 

 โครงข่ายการขนส่ง 
เส้นทางเดินเรือจากท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนถึงท่าเรอกวนเหลย (ท่าเรอใต้สุดของจีน) รวมระยะทาง

ประมาณ 265 กิเมตร ระดับน้ําลึก 1.5-7 เมตร แตกต่างตามฤดูกาล โดย ประเทศจีนได้ปรับปรุงร่องน้ําทาง
เดินเรือ รวมถึงก่อสร้างเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และควบคุมระดับน้ํา ให้สามารถบรรทุกสินค้าได้ตลอดทั้งปี 
ด้านการเชื่อมโยงการขนส่งภายในประเทศทางถนน สามารถเดินทางได้ 3 เส้นทาง ได้แก่  
1. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1290 อําเภอแม่สาย - อําเภอเชียงแสน  
2. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1016 อําเภอแม่จัน - อําเภอเชียงแสน  
3. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1129 อําเภอเชียงแสน – อําเภอเชียงของ 
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4.4 ท่าเรือเชียงของ 

 ข้อมูลทั่วไป 
ท่าเรือเชียงของ ได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2546 เป็นต้นมา ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 

25 มีนาคม 2546 โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพการให้บริการนําเข้า - ส่งออกสินค้าและส่งเสริมการค้าชายแดน
ระหว่าง 4 ประเทศ ตามข้อตกลง 4 ฝ่าย ประกอบด้วย สาธารณรัฐประชาชนจีน สหภาพพม่า สาธารณรัฐ
ประชาชนลาว ไทย (ทั้งนี้เบ้ืองต้นจะเน้นการให้บริการนําเข้า - ส่งออกระหว่างไทย กับ สปช. ลาว) 

 ที่ตั้ง 
ท่าเรือเชียงของตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําโขง ในเขตพื้นที่ของอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยท่าเทียบเรือ

ขนาดกว้าง 24 เมตร ยาว 180 เมตร ด้านหน้าติดแม่น้ําโขง ฝั่งตรงข้ามคือเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านหลังติดถนนซึ่งเชื่อมระหว่างอําเภอเชียงแสน และอําเภอเชียงของ  

 ลักษณะท่าเทียบเรือ 
ท่าเรือเชียงของเป็นท่าเรือแม่น้ําขนาดเล็ก รองรับเรือขนาดเล็กจาก สปป.ลาว เป็นส่วนใหญ่ประมาณ 90 % 

ของเรือทั้งหมด การบรรทุกขนถ่ายใช้แรงงานยกขนเป็นหลัก โดยเจ้าของสินค้าจะเป็นผู้จัดหาแรงงานเอง   

 สิ่งอํานวยความสะดวกภายในท่าเรือ 
1. ท่าเทียบเรือโครงสร้างแบบล็อกคอนกรีตกว้าง 24 เมตร ยาว 108 เมตร สามารถให้บริการเรือจอดเทียบท่า 
80 - 150 ตัน หรือพร้อมกัน 3 - 5 ลํา 
2. การให้บริการพื้นที่จอดรถบรรทุกสินค้าภายในเขตท่าเรือเชียงของรถบรรทุก 10 ล้อ สามารถจอดได้พร้อม
กัน จํานวน 5 - 10 คัน 
3. มีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้บริการที่ท่าเรือเชียงของในลักษณะให้บริการในพื้นที่เดียวกัน (One Stop 
Service) คือ กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต กรมขนส่งทางน้ําพาณิชยนาวี ด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่าน
สาธารณสุข ด่านกักสัตว์และพืช เป็นต้น 
4. เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากมีอุปกรณ์ทําความสว่างอย่างเพียงพอ และมีเจ้าหน้าที่ให้บริการ 24 
ชั่วโมง 

 การบริการ 
สําหรับงานด้านพิธีการเอกสารนั้น ดําเนินการในลักษณะเดียวกับท่าเรือเชียงแสน โดยผู้ใช้บริการสามารถ

ทําพิธีการด้านสินค้า ศุลกากร  ตรวจคนเข้าเมือง ตรวจโรคพืชและสัตว์ และบริการอื่น ๆ ได้ จากสํานักงานซึ่งอยู่
ในบริเวณเดียวกันกับท่าเรือเชียงของ 
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ส่วนที่ 5 สรุปผลคะแนนตามหลักเกณฑ์ผ่านการฝึกอบรม   
หลักเกณฑ์การผ่านฝึกอบรม 
กําหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต้องผ่านตามหลักเกณฑ์ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ดังนี้  

(1) ระยะเวลาเข้าอบรม    น้ําหนักร้อยละ 30 
(2) การทดสอบ Post test   น้ําหนักร้อยละ 30 
(3) การนําเสนอ     น้ําหนักร้อยละ 40 
 

ที่ ชื่อ – สกุล ระยะ 
เวลาเข้า
อบรม 

(60 ชม.) 

น้ําหนัก 
ร้อยละ 

30 

การ
ทดสอบ 
Post 

test (20 
คะแนน) 

น้ําหนัก 
ร้อยละ 

30 

การนําเสนอ 
(40 คะแนน) 

น้ําหนัก
ร้อยละ 

40 

รวมคะแนน 
(ร้อยละ 100) 

1 นายศุภณัฏฐ์ ภัทร์ชูตินันทน์ 60 30 17 25.5 35 35 90.5 

2 นายสุรศักด์ิ  มุ่งชมกลาง 57 28.5 19 28.5 35 35 92 

3 นายชัยยศ  ณ นคร 57 28.5 19 28.5 35 35 92 

4 นายนพดล  เท่ียงแท้ 60 30 17 25.5 38 38 93.5 

5 นายมานพ  ใจดี 54 27 19 28.5 35 35 90.5 

6 นายสินาตย์  คุ้มพันธ์ุ 60 30 17 25.5 35 35 90.5 

7 นายณัฐพงศ์  สงฆ์ประชา 57 28.5 17 25.5 35 35 89 

8 นางกัณจนา  จันทรโชติ 60 30 17 25.5 35 35 90.5 

9 น.ส.กวิสรา  ยาศิริ 54 27 17 25.5 35 35 87.5 

10 น.ส.ชัชสุดา  อนนตพันธ์ 60 30 20 30 35 35 95 

11 นางเกษกนก  คุ้มพันธ์ุ 60 30 18 27 38 38 95 

12 น.ส.นลินพร  ไชยรัชต์ 60 30 18 27 35 35 92 

13 น.ส.นวลพรรณ  สุกีธร 60 30 18 27 35 35 92 

14 น.ส.กิตติกา  ตัณฑเกษม 54 27 17 25.5 35 35 87.5 

15 นายอานันท์  หวังกุหลํา 60 30 17 25.5 35 35 90.5 

16 นายศิกานต์  ประถมบูรณ์ 60 30 19 28.5 35 35 93.5 

17 น.ส.สิริพร  ธนเฉิดสิริกุล 57 28.5 19 28.5 38 38 95 

18 น.ส.สุพาณี  สอนซ่ือ 60 30 19 28.5 38 38 96.5 

19 นางฐิตารีย์  ศรีอาวุธ 57 28.5 20 30 35 35 93.5 

20 นางกุลชุลี  ณ ระนอง 48 24 20 30 35 35 89 

21 น.ส.ปาณิสรา  คงกระพันธ์ 57 28.5 19 28.5 35 35 92 

22 นางฉัฐยา  เจริญพานิช 57 28.5 19 28.5 35 35 92 

23 นายพัฒนพงษ์  พงศ์ศุภสมิทธ์ิ 60 30 20 30 35 35 95 
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ที่ ชื่อ – สกุล ระยะ 
เวลาเข้า
อบรม 

(60 ชม.) 

น้ําหนัก 
ร้อยละ 

30 

การ
ทดสอบ 
Post 

test (20 
คะแนน) 

น้ําหนัก 
ร้อยละ 

30 

การนําเสนอ 
(40 คะแนน) 

น้ําหนัก
ร้อยละ 

40 

รวมคะแนน 
(ร้อยละ 100) 

24 น.ส.ปรียานุช  ตันธนสาร 60 30 20 30 35 35 95 

25 นายบารมินทร์  เจริญพานิช 54 27 17 25.5 38 38 90.5 

26 นางอุทุมพร  สมุทรนาค 54 27 18 27 35 35 89 

27 นายณัฐ  นาคธรณินทร์ 60 30 18 27 35 35 92 

28 นายสุพพัต  พิพัฒนกุล 60 30 18 27 35 35 92 

29 นายณัฐภัทริ์  อุณหคงคา 60 30 17 25.5 35 35 90.5 

30 นายขจร  วรศิลป์ชัย 60 30 18 27 38 38 95 

31 นายถนอม  รัตนเศรษฐ 60 30 11 16.5 35 35 81.5 

32 นายกาจผจญ  อุดมธรรมภักดี 54 27 16 24 38 38 89 

33 น.ส.อัญชลี  เจนพานิชทรัพย์ 49 24.5 16 24 35 35 83.5 

34 นายวิภาช  ดิลกวิลาศ 60 30 15 22.5 35 35 87.5 

35 นายวัชรพล  คงสวัสด์ิ 60 30 18 27 35 35 92 

36 นางอุไรวรรณ  เตชะศิรินุกูล 60 30 19 28.5 38 38 96.5 

37 นายวรานนท์  ดิลกคุณานันท์ 60 30 19 28.5 38 38 96.5 

38 นายณ พฤฒ  โรจนไพฑูรย์ 60 30 20 30 35 35 95 

39 นางพัชนี  อัศวเหม 54 27 19 28.5 35 35 90.5 

40 นางระวีวรรณ  พงศ์ศุภสมิทธ์ิ 54 27 20 30 35 35 92 

41 นายยุทธศักด์ิ  ชื่นใจ 60 30 18 27 35 35 92 

42 ร.ต.อ.ศิรวัชร์  แก้วดุสิต 60 30 17 25.5 35 35 90.5 

43 ร.ต.อ.เสนาะ  ชุ่มชื่น 60 30 17 25.5 35 35 90.5 

44 นายศราวุฒิ  เอกสุวรรณ 45 22.5 16 24 35 35 81.5 

45 นายสุรพงษ์  รัตนภูวลักษณ์ 60 30 16 24 35 35 89 

46 นางพรพรรณ  ศรมณี 60 30 18 27 35 35 92 

47 นางมลทิรา  ลักษณะสิริศักด์ิ 54 27 17 25.5 35 35 87.5 

48 น.ส.จิรฐา  วัฒนประดิษฐ์ 51 25.5 17 25.5 35 35 86 

49 นายธีระชัย  เถ่ือนอ่ิม 48 24 20 30 35 35 89 

 
สรุป ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจํานวน 49 คน ผ่านตามหลักเกณฑ์ตัวชี้ หลักสูตร การพัฒนาระดับ

ผู้อํานวยการกอง (Mini MBA) จํานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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ส่วนที่ 6 ภาพบรรยากาศการอบรม 
ภาพบรรยากาศการอบรม 
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ภาพบรรยากาศการอบรม (ต่อ) 
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ภาพบรรยากาศการอบรม (ต่อ) 
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ภาพบรรยากาศการอบรม (ต่อ) 
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ภาพบรรยากาศการอบรม (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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การนําเสนอ โครงการแผนพัฒนาต่อยอด รฟม. 
การนําเสนอโครงการแผนพัฒนาต่อยอดองค์กรและแผนธุรกิจใหม่ สําหรับ รฟม. ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
กลุ่มละ 15-20 นาที จํานวนทั้งสิ้น 5 กลุ่ม ดังนี้ 

- กลุ่มที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาฐานความรู้และการพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นองค์การ
สมรรถนะสูง ช่ือโครงการ “ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรระบบราง” 

- กลุ่มที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทางการเงินและการสร้างรายได้จากการพัฒนาบริการและธุรกิจ
ต่อเน่ือง ช่ือโครงการ “MRT e-services” 

- กลุ่มที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการผู้โดยสารและการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากการดําเนินโครงการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน ช่ือโครงการ “MRTA Center Point @ Phra Nang Klao Station” 

- กลุ่มที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทางการเงินและการสร้างรายได้จากการพัฒนาบริการและธุรกิจ
ต่อเน่ือง ช่ือโครงการ “Metro Connext” 

- กลุ่มที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและบริหารโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนอย่างครบวงจร  
ช่ือโครงการ “ประชาสัมพันธ์ รฟม.” 
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กลุ่มที่ 1 โครงการ “ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรระบบราง” 
รายช่ือกลุ่มที่ 1 

1. น.ส.ชัชสุดา  อนนตพันธ์ ผอ.กตจ.  สังกัด ฝชง. 
2. นายศิกานต์  ประถมบูรณ์ พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์อาวุโส รก.ผอ.กผส.  สังกัด ฝทท. 
3. น.ส.ปรียานุช  ตันธนสาร ผอ.กผบ.1  สังกัด ฝบก.1 
4. นางระวีวรรณ  พงศ์ศุภสมิทธ์ิ ผอ.กรฟ.  สังกัด ฝรฟ. 
5. นายวัชรพล  คงสวัสด์ิ  ผอ.กบส.  สังกัด ฝพธ. 
6. นายชัยยศ  ณ นคร ผอ.กกท.3  สังกัด ฝกท. 
7. นายศราวุฒิ  เอกสุวรรณ  หน.สป. รก.ผอ.กสถ.  สังกัด ฝวส. 
8. น.ส.อัญชลี  เจนพานิชทรัพย์  หน.วค. รก.ผอ.กวพ.  สังกัด ฝพค. 
9. นายธีระชัย  เถื่อนอ่ิม  ผอ.กกส.  สังกัด สผว. 
10. น.ส.ปาณิสรา  คงกระพันธ์  หน.ผส. รก.ผอ.กปผ.  สังกัด ฝนย. 

  



โ ่ ื ั ั ึโครงการความรวมมอกบสถาบนการศึกษา 
เพือ่พฒันาบคลากรระบบรางเพอพฒนาบุคลากรระบบราง

กล่ม 1 ยทธศาสตร์ที่ 4กลมุ 1 ยุทธศาสตรท 4

หลกัการและแนวคิดในการจดัตั้งโครงการหลกการและแนวคดในการจดตงโครงการ
 การพฒันาประเทศเพ่ือให้สามารถกา้วสู่การแข่งขนัในเวทีโลก  จาํเป็นตอ้งมีู

การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอาํนวยความสะดวกในการเดินทางไปสู่
ศนยก์ลางของภมิภาคทัว่ประเทศ และเช่ือมโยงกบัประเทศเพ่ือนบา้น  และพฒันาศูนยกลางของภูมภาคทวประเทศ และเชอมโยงกบประเทศเพอนบาน  และพฒนา
ปรับปรุงระบบขนส่งเพ่ือยกระดบัความคล่องตวั ท่ีเป็นไปตามยุทธศาสตร์การ
ั โ ้ ื้ ้ ่ ไพฒันาโครงสร้างพืนฐานดา้นคมนาคมขนสงของไทย พ.ศ. 2558 –2565

ดังนั้ น รฟม. จึงตระหนักถึงการสร้างบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ        ู
ด้านระบบขนส่งทางราง เพ่ือป้อนเข้าสู่หน่วยงานและรองรับขยายตัวของ          
ระบบขนส่งทางรางท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตต่อไประบบขนสงทางรางทจะเกดขนในอนาคตตอไป

2



วตัถประสงค์            วตัถประสงค์            ุ
และแรงจูงใจ

ื่ ิ ไ ้เพอผลตบุคลากรไดต้ามความ
ตอ้งการของ รฟม.

เพื่อเป็นการ
ัพฒนาบุคลากร

ของ รฟม. เพื่อ
ื่เพือตอบสนองนโยบายภาครัฐ

เก่ียวกบัการพฒันาระบบ
้ ื้ ้โครงสร้างพืนฐานดา้นคมนาคม

3

เป้าหมายของโครงการเปาหมายของโครงการ

ิ ิ ิ ั ึ ป ี่ ใ ี่ ี ้• ผลิตนิสิต นกัศกึษา และประชาชนทีสนใจ ทีมีความรู้ ความสามารถ
ด้านระบบขนสง่ทางราง เข้าสูห่น่วยงานตา่งๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชนท่ี
ดําเนินธรุกิจด้านระบบขนสง่ทางราง

4



SSWOT

มบุีคลากรทีม่คีวามรู้ด้านระบบราง / มโีครงการรถไฟฟ้า
ทีส่ามารถเรียนร้ได้จริงS ทสามารถเรยนรูไดจรง

จาํนวนบุคลากรน้อย และมเีฉพาะทางสูง/สถานทีไ่ม่
้W เอือ้อาํนวย 

ไ ้ ั ั ั

W

O ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ

ี ่ ่ ั ื่

O

T มคูแขงจากสถาบนอนT

5

รปแบบการดาํเนินงานรูปแบบการดาเนนงาน

ั ํ ิ ป็ ื ั ไ ้• ลกัษณะการดําเนินงานจะเป็นการร่วมมือกบั หน่วยงานตา่งๆ ได้แก่ 
– สถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา ุ
– ผู้ รับจ้าง/ผู้ รับสมัปทาน ท่ีมีสญัญากบั รฟม.

– ผ้ผลติวสัดอปกรณ์ตา่งๆ ท่ีตดิตัง้ในงานระบบรถไฟฟ้า– ผผูลตวสดอุปุกรณตางๆ ทตดตงในงานระบบรถไฟฟา
– หน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ เชน่ BTS , SRT, SRTET

6



รปแบบการดาํเนินงานความร่วมมือรูปแบบการดาเนนงานความรวมมอ

ื ึ ใ1. ร่วมมือกบัสถาบนัอดุมศกึษา ในการจดัหลกัสตูร
• ระดบัปริญญาตรีญญ

– วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมขนส่งทางราง
• ระดบัปริญญาโท

– วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมขนส่งทางรางวศวกรรมศาสตรมหาบณฑต สาขาวชาวศวกรรมขนสงทางราง

7

แนวทางการดาํเนินงานภายใตค้วามร่วมมือกบั
สถาบนัการศึกษา

์ ่ ่ ้• ร่วมมือกบัคณะวศิวกรรมศาสตร์สาขาทีเกียวขอ้ง เช่น โยธา 
ไฟฟ้า และเคร่ืองกล เป็นตน้ไฟฟา และเครองกล เปนตน
– กาํหนด minor วศิวกรรมทางราง 

่ ํ ิ ่ ิ ี ่ ี่ ้ ั ิ ั– ร่วมกาํหนดรายวชิา/หน่วยกิจ ทีเกียวขอ้งกบัวศิวกรรม ทางรางกบัทางคณะ
– ส่งบุคลากร รฟม. ท่ีมีความรู้ความสามารถเป็นผูส้อนในรายวชิาท่ีกาํหนด
– กาํหนดเกณฑ ์การผา่นหน่วยกิจตามท่ีกาํหนด การฝึกงาน และ การทาํ Project 

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

8



รปแบบการดาํเนินงานความร่วมมือรูปแบบการดาเนนงานความรวมมอ

ํ ้ ํ ป็ ื่ ไ ใ ั ั ้ ั ้ ้ ั2. ทําข้อตกลง/กําหนดลงเป็นเงือนไขในสญัญา กบัผู้ รับจ้างและผู้ รับ
สมัปทาน ท่ีดําเนินการกบั รฟม.

– หลกัสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยี
– สถานท่ีฝึกงาน– สถานทฝกงาน
– Site Visit 

9

รปแบบการดาํเนินงานความร่วมมือรูปแบบการดาเนนงานความรวมมอ

ื ้ ิ ั ป ์ ี่ ํ ิ ิ ั ้ ป ์3. ขอความร่วมมือจากผู้ผลิตวสัดอุปุกรณ์ตา่งๆ ทีดําเนินการติดตงัอปุกรณ์
ตา่งๆภายใต้อการดําเนินงานโครงการของ รฟม.

่ ื ่ BTS SRTET ใ4. ขอความร่วมมือ จากหน่วยงานภายนอก BTS และ SRTET ในการดู
งาน
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รปแบบการดาํเนินงานความร่วมมือรูปแบบการดาเนนงานความรวมมอ

ํ ิ ฟ5. การดําเนินงานของ รฟม.
– จดัสง่บคุลากรผู้ มีความรู้ความเช่ียวชาญ จากสว่นงานตา่งๆภายใน รฟม.  ุ ู ู ๆ

เชน่ ฝรฟ. ฝปก. ฝบก. เป็นต้น เพ่ือทําหน้าท่ีถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี
– จดัให้มีการฝึกงานภายในหน่วยงาน หรือ จดัฝึกอบรมหลกัสตรเสริมตา่งๆ จดใหมการฝกงานภายในหนวยงาน หรอ จดฝกอบรมหลกสตูรเสรมตางๆ 

ตามความเหมาะสม เพ่ือเป็นการเพ่ิมเตมิความรู้
– ประสานงานกบัหน่วยงานตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง ในสว่นของการฝึกงาน การด– ประสานงานกบหนวยงานตางๆทเกยวของ ในสวนของการฝกงาน การดู

งาน   

11

แผนการตลาดแผนการตลาด

้• เป้าหมายการตลาด 
– นิสิต นกัศกึษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ท่ีกําลงัจะขึน้ชัน้ปีท่ี 2 หรือนสต นกศกษา คณะวศวกรรมศาสตร ทกาลงจะขนชนปท 2 หรอ
กําลงัจะเลือก minor

– บตุรหลานประชาชน ตามแนวสายทาง
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แผนการตลาดแผนการตลาด

์• กลยทุธ์ทางการตลาด
–  กลยทธ์ดา้นบริการ–  กลยทุธดานบรการ
–  กลยทุธ์ดา้นราคาุ
–  กลยทุธ์ดา้นส่งเสริมการตลาด

13

แผนการตลาดแผนการตลาด

์ ้1. กลยทุธ์ดา้นบริการ
–  สถาบนัการศึกษาท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีเช่ือถือ –  สถาบนการศกษาทมชอเสยงและเปนทเชอถอ 

–  รถไฟฟ้าของ รฟม. ไปถึง

14



แผนการตลาดแผนการตลาด

์ ้2. กลยทุธ์ดา้นราคา
–  ใหท้นการศึกษาระดบัปริญญาตรี ตั้งแต่ปี 2 ถึง ปี 4 จาํนวน –  ใหทุนการศกษาระดบปรญญาตร ตงแตป 2 ถง ป 4 จานวน 

5 อตัรา คนท่ีไดรั้บทุนตอ้งมาทาํงานกบั รฟม. อยา่งนอ้ย 1 ปี

15

แผนการตลาดแผนการตลาด

์ ้3. กลยทุธ์ดา้นส่งเสริมการตลาด (1)

–  จดั Event ในสถานศึกษาเป้าหมาย–  จด Event ในสถานศกษาเปาหมาย
–  ประชาสมัพนัธ์โครงการร่วมกบัการจดันิทรรศการใหค้วามรูู้
กบัชุมชน และประชาชนทัว่ไปตามศูนยก์ารคา้/
สถาบนัการศึกษาอ่ืนๆตามแนวสายทางสถาบนการศกษาอนๆตามแนวสายทาง
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แผนการตลาดแผนการตลาด

์ ้3. กลยทุธ์ดา้นส่งเสริมการตลาด (2)

–   ดงานโดยไม่เสียใชจ่้าย –   ดูงานโดยไมเสยใชจาย 

–   ฝึกงานมีเบ้ียเล้ียง 

–  ใหสิ้ทธิผูท่ี้จบการศึกษาคณะ/สาขาดงักล่าว สามารถสอบ
ป็ ั ฟ ไ ้บรรจุเป็นพนกังาน รฟม. ได้

17

แผนการเงินแผนการเงน
 รวมค่าใช้จ่ายต่อปี

ทนการศึกษาระดบัปริญญาตรี ตั้งแต่ปี 2 4 จาํนวน 5 ทน  150 000 บาททุนการศกษาระดบปรญญาตร ตงแตป 2-4 จานวน 5 ทุน  150,000 บาท

เบ้ียเล้ียงฝึกงานนกัศึกษาปีละ 10 คน วนัละ 300 บาท 
เป็นเวลา 30 วนั

 90,000 บาท
เปนเวลา 30 วน

การดูงานรุ่นละ 50 คน เทอมละ 1 คร้ัง   15,000 บาท
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ผลตอบแทนทางด้านการเงนิ

   ลดค่าใชจ่้ายในการรับสมคัรคดัเลือกบุคลากรเขา้มาทาํงาน

้ ไ ่ใ ่ ิผลตอบแทนทางด้านไม่ใช่การเงนิ

- รฟม. ไดบุ้คลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ เช่ียวชาญตรงกบัความตอ้งการ
- รฟม. เป็นท่ีรู้จกัในสงัคมวงกวา้ง และมีภาพลกัษณ์ท่ีดีในการเป็นหน่วยงานท่ี
ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาใหก้บัเยาวชน

19

ํจบการนาเสนอ



 รายงานหลักสูตร การพัฒนาระดับผู้อํานวยการกอง (Mini MBA) ปี 2558 

 

 

 

กลุ่มที่ 2 โครงการ “MRT e-services” 
รายช่ือกลุ่มที่ 2 

1. น.ส.กิตติกา  ตัณฑเกษม  ผอ.กงภ.  สังกัด ฝชง. 
2. นายพัฒนพงษ์  พงศ์ศุภสมิทธ์ิ  ผอ.กบก.3  สังกัด ฝบก.1 
3. นายสุพพัต  พิพัฒนกุล  หน.บฟ.1 รก.ผอ.กบร.  สังกัด ฝปก. 
4. นายศุภณัฏฐ์  ภัทร์ชูตินันทน์  ผอ.กสป.  สังกัด ฝกท. 
5. นางฉัฐยา  เจริญพานิช  หน.กก. รก.ผอ.กสค.  สังกัด ฝนย. 
6. ร.ต.อ.ศิรวัชร์  แก้วดุสิต  ผอ.กรภ.  สังกัด ฝรภ. 
7. น.ส.กวิสรา  ยาศิริ  ผอ.กพท.  สังกัด ฝจบ. 
8. นายณัฐพงศ์  สงฆ์ประชา  ผอ.กคว.  สังกัด ฝกม. 
9. นางฐิตารีย์  ศรีอาวุธ  พนักงานบริหารงานทั่วไปอาวุโส รก.ผอ.กสผ.  สังกัด ฝทบ. 
10. นายอานันท์  หวังกุหลํา  ผอ.กปค.  สังกัด ฝทท. 

  



Drop ’n GoDrop n Go

Project Management and Business PlanProject Management and Business Plan

MAEWMAEW NG’ORNG’OR
JEEDJEED KAYKAY

’NAND’NANDNG’ORNG’OR
JEEDJEED KAYKAY

ANNANN
MAMMAM

ANNANN TONGTONG
MAMMAM DONDON KAEWKAEW



KK
AA
YY
KK
A

กิตติกา ตัณฑเกษม
A
Y ผู้อํานวยการกองการเงินและภาษีY

M
AA
Eพฒันพงษ์ พงศศ์ภสมิทธ์ิ E
W

พฒนพงษ พงศศภุสมทธ
ผู้อํานวยการกองบริหารงานก่อสร้าง 3 W



D สุพพตั พพิฒันกุล

O
หัวหน้าแผนกอาวุโส 
แผนกบํารงรักษารถไฟฟ้า 1 O

N

แผนกบารุงรกษารถไฟฟา 1 
รักษาการผู้อํานวยการกองบํารุง
ั ษ ไฟฟ้N รกษาระบบรถไฟฟา

JJ
E
E

ศุภณัฏฐ์ ภัทร์ชูตินันทน์
้ ํ ํ ป ิ

E
D ผู้อํานวยการกองสํารวจและประเมินราคาD 



KK
A
E   ฉัฐยา  เจรญิพานิช       

W
  หัวหน้าแผนกอาวุโส   

 แผนกกํากับดแลกิจการที่ดี          W แผนกกากบดูแลกจการทด          
รักษาการผู้อํานวยการกองบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน

ร.ต.อ.ศริวัชร์ แก้วดุสิต
NG’OR ผู้อํานวยการกองรักษาความปลอดภัยNG OR



กวิสรา ยาศริิ MAMผู้อํานวยการกองจัดหาพัสดุทั่วไป MAM

TT
OO
N ณัฐพงศ ์สงฆ์ปร ชาN
G

ณฐพงศ สงฆประชา
นิติกรอาวุโส 

G รักษาการผู้อํานวยการกองคดีและวินัย



ฐิตารีย์ ศรีอาวุธ
ั ิ ั ่ ไ โ

ANN
พนักงานบริหารงานทัวไปอาวุโส

รักษาการผู้อํานวยการกองสวัสดิการ ANNและบริหารผลตอบแทน

อานันท์ หวังกหลําอานนท หวงกุหลา
ผู้อํานวยการกองปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

’NAND และเครือข่ายNAND



บทสรปผ้บริหารบทสรปผ้บริหารบทสรปผ้บริหารบทสรปผ้บริหารบทสรปุผูบรหารบทสรปุผูบรหารบทสรปุผูบรหารบทสรปุผูบรหาร

จดรับ - ฝาก – ส่งสินค้าตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้
Drop ’n Go คือ?

จุดรบ  ฝาก สงสนคาตามแนวเสนทางรถไฟฟา
ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภยั
เป็นช่องทางการส่งสินค้าจากผูค้้าออนไลน์ให้ถึงมือู
ลูกค้าได้โดยเรว็และสะดวกสบาย ไม่ต้องนัดเวลา 
และเสียเวลารอคอย
เป็นทางผ่านท่ีจะไปทํางานเพยีงแค่แวะส่ง ไม่ต้อง
เสียค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปไปรษณีย์ให้ยุ่งยาก

้รองรับ E-Commerce ท้ังรายใหญ่รายย่อย
สามารขยายกิจการเป็นจุดบรกิารเคาเตอร์เซอร์วิส 

ื่ ั ํ ่ ปโ ่ ิ ่เพือรับชาํระค่าสาธารณปูโภค และค่าบริการต่าง ๆ 
ในอนาคตได้

แรงจงใจ ความสําคัญ ประโยชน์แรงจงใจ ความสําคัญ ประโยชน์แรงจงใจ ความสําคัญ ประโยชน์แรงจงใจ ความสําคัญ ประโยชน์แรงจูงใจ ความสาคญ ประโยชนแรงจูงใจ ความสาคญ ประโยชนแรงจูงใจ ความสาคญ ประโยชนแรงจูงใจ ความสาคญ ประโยชน

เม่ือมีการซ้ือสนิค้า ก็ต้องมีการส่งสินค้า
e-Commerce ในประเทศไทยเติบโต
ต่อเน่ือง 20% ต่อปี โดยมีผู้ประกอบการ
มากกว่า 500,000 ราย

้ปัจจุบันมีผู้ซ้ือสินค้าผ่านช่องทาง Social 
Media, Website ประมาณ 23 ล้านคน
ป็ ั ใ ั ส่ สิ ้  เปนตวกลางในการรบสงสนคา และ
สนับสนุนธุรกิจ e-Commerce
พบว่าเม่ือการส่งสินค้าออนไลน์ จะเกิดการพบวาเมอการสงสนคาออนไลน จะเกดการ
นัดพบกันของผู้ขายกับผู้ซ้ือบริเวณรถไฟฟ้า 
ทั้ง BTS และ MRT เพิ่มมากขึ้น
คนไทยซ้ือของออนไลน์ 5 หม่ืนคน/วัน โดย
เฉลี่ย 1,000 บาท/ครั้ง ที่มา: บริษัท ดับเบิล้ยูพี กรุ๊ป จํากัด



ยทธศาสตร์ของ รฟมยทธศาสตร์ของ รฟมยทธศาสตร์ของ รฟมยทธศาสตร์ของ รฟมยุทธศาสตรของ รฟมยุทธศาสตรของ รฟม..ยุทธศาสตรของ รฟมยุทธศาสตรของ รฟม..

 วิสัยทัศน์
"เป็นองค์กรหลักในการจัดให้มีบริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ

และครบวงจรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน"ุ

 พันธกิจ
ข้อ 3. ดําเนินธุรกิจเก่ียวกับกิจการรถไฟฟ้าและธุรกิจอื่นเพื่อประโยชน์แก่ 
รฟม. และประชาชนในการใช้บริการกิจการรถไฟฟ้า

ยทธศาสตร์ของ รฟมยทธศาสตร์ของ รฟมยทธศาสตร์ของ รฟมยทธศาสตร์ของ รฟมยุทธศาสตรของ รฟมยุทธศาสตรของ รฟม..ยุทธศาสตรของ รฟมยุทธศาสตรของ รฟม..

 นโยบายคณะกรรมการ
ข้อ 5. ให้บริหารสินทรัพย์ ดําเนินธุรกิจต่อเน่ือง และให้บริการเสริมต่างๆ 

เพื่อเพิ่มรายได้และลดภาระการสนับสนุนจากภาครัฐ

 ภารกิจ
ข้อ 5.ดําเนินธุรกิจต่อเน่ืองเชิงพาณิชย์ที่สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิต

ของกลุ่มเป้าหมายุ



ยทธศาสตร์ของ รฟมยทธศาสตร์ของ รฟมยทธศาสตร์ของ รฟมยทธศาสตร์ของ รฟมยุทธศาสตรของ รฟมยุทธศาสตรของ รฟม..ยุทธศาสตรของ รฟมยุทธศาสตรของ รฟม..

 เป้าประสงค์องค์กร
้ ี ิ ี่ ้ ั ิ ี ี ิ ิข้อ 4. มีบริการทีหลากหลายและสอดคล้องกับวิถีชีวิตและการเดินทาง

ของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าฯ
่ ้ข้อ 5. มีรายได้เพิ่มมากขึ้นและลดภาระการสนับสนุนจากภาครัฐ

 ยทธศาสตร์การดําเนินงาน ยุทธศาสตรการดาเนนงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทางการเงินและการสร้างรายได้จาก

ั ิ ิ ่ ื่การพัฒนาบริการและธุรกิจต่อเนือง
2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริการและธุรกิจต่อเน่ืองตามวิถีชีวิตของ

ผู้ใช้บริการ

SWOTSWOT AnalysisAnalysisSWOTSWOT AnalysisAnalysisSWOTSWOT AnalysisAnalysisSWOTSWOT AnalysisAnalysis

 จุดแข็ง (Strengths)
มีพื้นที่สถานีและโครงสร้างพื้นฐาน
มีความปลอดภัยของสินค้าในขณะการจัดส่งพัสดุ-สินค้าไปยังจุดหมายุ ุ
ปลายทาง
มีความน่าเช่ือถือในการบริการจัดส่งพัสด-สินค้ามความนาเชอถอในการบรการจดสงพสดุ สนคา
มีการบริการจัดส่งพัสดุ-สินค้าที่รวดเร็ว 

ี โ ใ ้ ื่รฟม. มีนโยบายให้ความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจต่อเนือง
ใช้งบประมาณไม่มาก สามารถคืนทุนได้เร็ว



SWOTSWOT AnalysisAnalysisSWOTSWOT AnalysisAnalysisSWOTSWOT AnalysisAnalysisSWOTSWOT AnalysisAnalysis

 จุดอ่อน (Weakness)
บุคลากร รฟม. ยังไม่พร้อมต่อการบริหารงานด้านธุรกิจ
ยังไม่มีระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการให้บริการ
ยังไม่มีฐานข้อมูลของกลุ่มลูกค้าและผู้ใช้บริการที่เพียงพอ 

SWOTSWOT AnalysisAnalysisSWOTSWOT AnalysisAnalysisSWOTSWOT AnalysisAnalysisSWOTSWOT AnalysisAnalysis

 โอกาส (Opportunities)
รัฐบาลมีนโยบายให้ รฟม. หารายได้เองและเล้ียงตัวเองได้
วิถีชีวิตของคนในสังคมเมืองต้องการความสะดวกและรวดเร็ว
มีผู้สั่งสินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง
สามารถร่วมมือกับ BTS ในการดําเนินการเป็นโครงข่ายได้สามารถรวมมอกบ BTS ในการดาเนนการเปนโครงขายได
การก่อสร้างรถไฟฟ้าอีกหลายสายในอนาคต



SWOTSWOT AnalysisAnalysisSWOTSWOT AnalysisAnalysisSWOTSWOT AnalysisAnalysisSWOTSWOT AnalysisAnalysis

 อุปสรรค/ข้อจํากัด (Threats)
มีธุรกิจคู่แข่งที่มีบริการจัดส่งถึงบ้าน/ที่ทํางาน
การไม่ได้รับความร่วมร่วมมือจากผู้รับสัมปทานู
เน่ืองจากมีบริการไม่แตกต่างจากธุรกิจรับ-ส่งพัสดุทางไปรษณีย์ 
จึงต้องมีการสร้างความแตกต่าง เพื่อให้ผ้ใช้บริการสนใจจงตองมการสรางความแตกตาง เพอใหผูใชบรการสนใจ

กล่มเปา้หมายและตําแหน่งทางด้านการตลาดกล่มเปา้หมายและตําแหน่งทางด้านการตลาดกล่มเปา้หมายและตําแหน่งทางด้านการตลาดกล่มเปา้หมายและตําแหน่งทางด้านการตลาดกลุมเปาหมายและตาแหนงทางดานการตลาดกลุมเปาหมายและตาแหนงทางดานการตลาดกลุมเปาหมายและตาแหนงทางดานการตลาดกลุมเปาหมายและตาแหนงทางดานการตลาด

• ตลาด/กลุ่มเป้าหมายหลัก: ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า, เจ้าของพัสดุ-สินค้า, 
ผ้ประกอบการ e Commerceผูประกอบการ e-Commerce
ความต้องการของตลาดกลุ่มน้ี คือ ความสะดวก ประหยัดเวลา

• ตลาด/กลุ่มเป้าหมายรอง: บุคคลทั่วไป
ความต้องการของตลาดน้ี คือ ความสะดวก ประหยัดเวลา

• ตําแหน่งทางการตลาด: ผู้ใช้บริการต้องเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใน
ชีวิตประจําวัน จึงไม่ร้สึกว่าจะต้องเดินทางเพื่อไปรับพัสด-สินค้า ชวตประจาวน จงไมรูสกวาจะตองเดนทางเพอไปรบพสดุ สนคา 
รวมทั้งพัสดุ-สินค้าจะได้รับความปลอดภยัและได้รับบริการที่ดี



กลยทธ์กลยทธ์กลยทธ์กลยทธ์กลยุทธกลยุทธกลยุทธกลยุทธ

Segmentation - เป็นการให้บริการลูกคา้ตามแนวรถไฟฟา้ของ รฟม. ซ่ึงจะเป็นกลุ่ม
   คนในเมือง เป็นคนร่นใหม่ ไม่จํากัดเพศ วัย ท่ีต้องความสะดวก    คนในเมอง เปนคนรุนใหม ไมจากดเพศ วย ทตองความสะดวก 
   สบาย รวดเร็วทันใจ

Targeting  - ผู้ใช้บริการรถไฟฟา้ เจ้าของพัสดุ สินค้า และบุคคลท่ัวไป  g g ู ุ ุ
Positioning - เป็นทางผ่านท่ีผู้เดินทางสามารถแวะใช้บรกิารได้อยา่งสะดวก มี

   เครือข่ายเส้นทางการให้บริการท่ีชัดเจน ราคาไม่ต่างจากการส่งทาง
   ไปรษณีย์แตมี่ความรวดเร็วกวา่

Services  - เน้นความสะดวก รวดเร็ว แม่นยํา สินคา้ท่ีนําส่งมีความปลอดภัย
Pricing  - ราคาท่ีตั้งไว้ไม่ต่างจากคู่แข่ง โดยสินคา้ท่ีนํ้าหนักไม่เกนิ 1 กิโลกรัม 

   คิดคา่บริการ 30 บาทและคดิเพิม่กิโลกรัมละ 10 บาท หากเกิน 1 
ิโ ั ี ั ์ ํ ่   กิโลกรัม และมีบรรจุภัณฑ์จําหน่าย  

กลยทธ์กลยทธ์กลยทธ์กลยทธ์กลยุทธกลยุทธกลยุทธกลยุทธ
่

ื่ ่ ั ไ ์ ั ไ ์ ป ์ l b k

ใช้การแบบตลาดแบบ Direct Marketing เพื่อให้เกดิผลตอบสนองจากลูกค้า โดยเน้นการ
ส่ือสาร ดังน้ี
สือสารผ่านสังคมออนไลน์, ตลาดนัดออนไลน์, เวปบอร์ด, Blog, Facebook 
Fanpage, Twitter, Youtube ฯลฯ เน้นประชาสัมพนัธ์ให้รูจั้กการบริการ และ
อยากทดลองใช้อยากทดลองใช
การทํา Search Engine Optimization หรือ SEO เพื่อโปรโมทเว็ปไซต์ให้ตดิ
อันดับตน้ ๆ จากการ Search คําว่า “Drop ’n Go”ๆ p
ใช้ Google Adwords เพือ่โปรโมทการบริการ
ทําการตลาด Online กับกล่มเป้าหมายโดยตรงไปยังผข้ายสินค้าออนไลน์ตา่ง ๆุ ู ๆ
การจัดงานเปิดตวั เป็นกลยุทธ์การให้ข่าวสาร Public Strategy ซ่ึง รฟม. มี
สัมพันธภ์าพอันดกีับนักข่าวและสามารถส่งข่าวให้ส่ือต่าง ๆ ให้ทราบว่า รฟม. มี
การแตกไลน์ดําเนินธุรกจิใหม่ท่ีมีประโยชน์



กลยทธ์กลยทธ์กลยทธ์กลยทธ์กลยุทธกลยุทธกลยุทธกลยุทธ
้ข้อจํากดัของการส่งพัสดุไปรษณีย์ในประเทศ คือนํ้าหนักสูงสุดต้องไม่เกิน 20 กิโลกรัม

        ค่าบริการไปรษณีย์ (EMS) ** แบบใสก่ลอ่งพัสดุ**
** ไม่ได้ราคาถกเลยสําหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ จงึต้องคิดราคาค่าจดัสง่ต่างหาก จงึตกเป็นภาระของคนซ้ือ**ู

น้อยกวา่ 20 กรมั ค่าบรกิาร 32 บาท
น้อยกวา่ 100 กรัม ค่าบรกิาร 37 บาท
น้อยกวา่ 250 กรัม ค่าบรกิาร 42 บาท
น้อยกวา่ 500 กรัม ค่าบรกิาร 52 บาท
น้อยกวา่ 1000 กรัม ค่าบริการ 67 บาทนอยกวา 1000 กรม คาบรการ 67 บาท
น้อยกวา่ 1500 กรัม ค่าบรกิาร 82 บาท
น้อยกวา่ 2000 กรัม ค่าบรกิาร 97 บาท
น้อยกวา่ 2500 กรัม ค่าบรกิาร 122 บาท
น้อยกวา่ 3000 กรัม ค่าบรกิาร 137 บาท
น้อยกวา่ 3500 กรัม ค่าบรกิาร 157 บาท
น้อยกวา่ 4000 กรัม ค่าบรกิาร 177 บาท

กลยทธ์กลยทธ์กลยทธ์กลยทธ์กลยุทธกลยุทธกลยุทธกลยุทธ

ข้อจํากดัของการส่งพัสดุไปรษณีย์ในประเทศ คือนํ้าหนักสูงสุดต้องไม่เกิน 20 กิโลกรัม (ต่อ)
น้อยกวา่ 4500 กรัม ค่าบรกิาร 197 บาท
น้อยกวา่ 5000 กรัม ค่าบรกิาร 217 บาท
น้อยกวา่ 5500 กรัม ค่าบรกิาร 242 บาท
น้อยกวา่ 6000 กรัม ค่าบริการ 267 บาทนอยกวา 6000 กรม คาบรการ 267 บาท
น้อยกวา่ 6500 กรัม ค่าบรกิาร 292 บาท
น้อยกวา่ 7000 กรัม ค่าบรกิาร 317 บาท
น้อยกวา่ 7500 กรัม ค่าบรกิาร 342 บาท
น้อยกวา่ 8000 กรัม ค่าบรกิาร 367 บาท
น้อยกวา่ 8500 กรัม ค่าบรกิาร 397 บาท
น้อยกวา่ 9000 กรัม ค่าบรกิาร 427 บาท
น้อยกวา่ 9500 กรัม ค่าบริการ 457 บาทนอยกวา 9500 กรม คาบรการ 457 บาท
น้อยกวา่ 10000 กรัม ค่าบรกิาร 487 บาท



ระยะเวลา ระยะเวลา & & แผนดําเนินการแผนดําเนินการระยะเวลา ระยะเวลา & & แผนดําเนินการแผนดําเนินการระยะเวลา ระยะเวลา & & แผนดาเนนการแผนดาเนนการระยะเวลา ระยะเวลา & & แผนดาเนนการแผนดาเนนการ

ระยะส้ัน
้ ่จัดเตรียมพื้นท่ีในสถานี ในปีงบประมาณ 2559

ระบบรถไฟฟา้มหานครสายเฉลิมรัชมงคล 
ํ *ี ไ ้ ่ โ ิ ้จํานวน 5 สถานี* ได้แก่ พหลโยธิน ห้วย

ขวาง, พระราม 9, สุขมุวิท และสีลม 

หมายเหต:ุ * สถานีท่ีมีผู้โดยสารท้ังขาเข้าและ
    ขาออกเฉล่ียต่อวนัมากท่ีสด    ขาออกเฉลยตอวนมากทสุด

ระยะเวลา ระยะเวลา & & แผนดําเนินการแผนดําเนินการระยะเวลา ระยะเวลา & & แผนดําเนินการแผนดําเนินการระยะเวลา ระยะเวลา & & แผนดาเนนการแผนดาเนนการระยะเวลา ระยะเวลา & & แผนดาเนนการแผนดาเนนการ

ระยะส้ัน (ตอ่)
จัดเตรียมพื้นท่ีในสถานี ในปีงบประมาณ 2559จดเตรยมพนทในสถาน ในปงบปร มาณ 2559

ระบบรถไฟฟา้สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-
บางซ่ือ  จํานวน 2 สถานี ได้แก่ สถานี
ตลาดบางใหญ่ และสถานีเตาปูน

ใ ้ ใเปิดให้บริการ ในปีงบประมาณ 2560



ระยะเวลา ระยะเวลา & & แผนดําเนินการแผนดําเนินการระยะเวลา ระยะเวลา & & แผนดําเนินการแผนดําเนินการระยะเวลา ระยะเวลา & & แผนดาเนนการแผนดาเนนการระยะเวลา ระยะเวลา & & แผนดาเนนการแผนดาเนนการ

ระยะยาว
ขยายการให้บริการในระบบรถไฟฟา้
ส่วนต่อขยายและท่ีกําลังเกิดขึน้ใหม่
ทกเส้นทางทุกเสนทาง
เพิ่มพนัธมิตรทางธุรกิจด้านขนส่ง
สินค้าและพัสดสนคาและพสดุ
เพิ่มบรกิาร Counter Service อื่นๆ 
อาทิ รับชําระค่าสาธารณปโภค, อาท รบชาระคาสาธารณูปโภค, 
ชําระบัตรเครดิต ฯลฯ

Skybox

Drop ’n Go

งบประมาณงบประมาณงบประมาณงบประมาณงบประมาณงบประมาณงบประมาณงบประมาณ

งบประมาณการลงทุน

1  ค่าติดตั้งเคาน์เตอร์ 7 สถานี  1,680,000.00  บาท 
2  ค่าใช้จ่ายการบริหารและดําเนินงาน 
 - เงินเดือนค่าจ้าง  1 ปี 4,032,000.00   เงนเดอนคาจาง  1 ป 4,032,000.00 

- ค่าชุดยูนิฟอร์ม  1 ปี     33,600.00 
- ค่าบัตรรถไฟฟ้า  1 ปี   252,000.00 
 ค่าประกันสินค้า  1 ปี     84 000 00 - คาประกนสนคา  1 ป     84,000.00 

- ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์  1 ปี     84,000.00 
- ค่าใช้จ่ายสํานักงาน  84,000.00  5 ปี   420,000.00 4,905,600.00 

ใ ่3 ค่าใช้จ่ายอืนๆ  414,400.00  บาท 
 7,000,000.00  บาท 



งบประมาณงบประมาณงบประมาณงบประมาณ

จดค้มทนจดค้มทนจดค้มทนจดค้มทนจุดคุมทุนจุดคุมทุนจุดคุมทุนจุดคุมทุน

วิธีการคํานวณ
จดค้มทน   ต้นทนคงท่ีรวม / (ราคาขายต่อหน่วย ต้นทนผันแปรต่อหน่วย) จุดคุมทุน  = ตนทุนคงทรวม / (ราคาขายตอหนวย-ตนทุนผนแปรตอหนวย) 

  จุดคุม้ทุน   = 24,108,000 / (30 - 14) 
  = 1,506,750   ชิ้น/7สถานี/5ปี    1,506,750   ชน/7สถาน/5ป 
  = 43,050   ชิ้น/สถานี/ปี 

 ป ั ่ ิ ้  100 ิ้ / ั     430 50 ั / ี  ประมาณการการรบสงสนิคา 100 ชิน/วน   = 430.50 วน/สถานี 
 ระยะเวลาถึงจุดคุ้มทุน   = 1 ปี 2 เดือน 6 วัน 



ผลตอบแทนผลตอบแทนผลตอบแทนผลตอบแทนผลตอบแทนผลตอบแทนผลตอบแทนผลตอบแทน

ท่ีเป็นตวัเงิน:
/ปี2,620,800 บาท/ปี

ท่ี่ไม่ใช่ตวัเงิน:
เป็นช่องทางเพิ่มรายได้ให้ รฟม. โดยอาศัยโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่แล้ว

่ ิมาต่อยอดการบริการ
เพิ่มช่องทางให้กับผู้บริโภคสําหรับบริการด้านการขนส่งสินค้าในเมืองที่
ประหยัดและรวดเร็วประหยดและรวดเรว
ส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและเล็ก รวมถึงธุรกิจรายย่อยสําหรับการขาย
สินค้าให้กับผ้บริโภคสนคาใหกบผูบรโภค

ดัชนีช้ีวัดความสาํเร็จในปีแรกดัชนีช้ีวัดความสาํเร็จในปีแรกดัชนีช้ีวัดความสาํเร็จในปีแรกดัชนีช้ีวัดความสาํเร็จในปีแรกดชนชวดความสาเรจในปแรกดชนชวดความสาเรจในปแรกดชนชวดความสาเรจในปแรกดชนชวดความสาเรจในปแรก

จํานวนช้ินของพัสดุ-สินค้าที่ได้รับการบริการจัดส่ง
่เฉลี่ย 100 ช้ิน/วัน/สถานี



ดัชนีช้ีวัดความดัชนีช้ีวัดความย่ังยืนใน ย่ังยืนใน 3 3 ปีแรกปีแรกดัชนีช้ีวัดความดัชนีช้ีวัดความย่ังยืนใน ย่ังยืนใน 3 3 ปีแรกปีแรกดชนชวดความดชนชวดความยงยนใน ยงยนใน 3 3 ปแรกปแรกดชนชวดความดชนชวดความยงยนใน ยงยนใน 3 3 ปแรกปแรก

อัตราการเพิ่มของการรับ-ส่ง พัสดุ-สินค้า
่ปีที่ 1: 3%

ปีที่ 2: 5%
ปีที่ 3: 7%
ร้อยละความพึงพอใจของผ้ใช้บริการรับ ส่ง พัสด สินค้ารอยละความพงพอใจของผูใชบรการรบ-สง พสดุ-สนคา
ความพึงพอใจ: 90%
การร้องเรียน < 0.5%

ปัญหา ปัญหา & & อปสรรคอปสรรคปัญหา ปัญหา & & อปสรรคอปสรรคปญหา ปญหา & & อุปสรรคอุปสรรคปญหา ปญหา & & อุปสรรคอุปสรรค

ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข
 พัสดสญหาย  พนักงานเจตนาทจริต  ใช้ระบบสารสนเทศในการบรหิาร พสดุสูญหาย  พนกงานเจตนาทุจรต  ใชระบบสารสนเทศในการบรหาร
  จัดส่งผดิพลาด  ใช้ระบบสารสนเทศในการบริหาร
 พัสดุเสียหาย  บริหารงานผดิพลาด  ตรวจสอบพัสดุก่อนรับของ และุ ุ

 ห่อหุ้มพัสดุให้เหมาะสม
 ผู้รับพสัดุร้องเรียนเน่ืองจากไดร้ับ

ไ ่ ้
 ผู้ส่งสินค้าเจตนาทุจริต  ผู้จัดส่งต้องซีลวัสดุห่อหุ้มให้

่ สินค้าไม่ตรงตามท่ีตกลงซ้ือขาย  เรียบร้อย และลงนามกํากับทีซีล
  พนักงานเจตนาทุจริต  ผู้จัดส่งต้องซีลวัสดุห่อหุ้มให้

 เรียบร้อยและลงนามกํากับท่ีซีล เรยบรอยและลงนามกากบทซล
 ส่งพัสดุล่าช้า  บริหารงานผดิพลาด  ใช้ระบบสารสนเทศในการบริหาร
 สินค้าผดิกฎหมาย   บันทึกข้อมูลผู้ส่ง-ผู้รับฎ ู ู ู



ตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างตวอยางตวอยางตวอยางตวอยาง

การดําเนินงานในธุรกิจแบบเดียวกันของ ““SKYBOXSKYBOX””  บนรถไฟฟ้า BTS

เป้าหมาย:เปาหมาย:
จัดตั้งจุดบรกิารรับส่งสินค้า 6 สถานี: 
อนุสาวรียฯ์, ทองหล่อ, สนามกฬีาแห่งชาติ, 
ช่องนนทรี  หมอชิต แล อารี ชองนนทร, หมอชต และอาร 
ปี ’58 จะเป็นจุดบริการรบัส่งสินค้าท่ีเป็น 
e-Commerce ของทุกเวปไซต์ในประเทศไทย
ปี ’59 ขยายสาขามากกวา่ 100 สาขาใน
ประเทศ
ขยายบริการ Counter Service อื่นๆขยายบรการ Counter Service อนๆ
ขยายการรับส่งสินค้านอกระบบรถไฟฟ้าท้ัง
ในและตา่งประเทศ

ท่ีมา: SocialBiz, Thai PBS TV 10 ก.ย. 58

Thank youy



 รายงานหลักสูตร การพัฒนาระดับผู้อํานวยการกอง (Mini MBA) ปี 2558 

 

 

 

กลุ่มที่ 3 โครงการ “MRTA Center Point @ Phra Nang Klao Station” 
รายช่ือกลุ่ม 

1. น.ส.นวลพรรณ  สุกีธร  ผอ.กงป.  สังกัด ฝชง. 
2. นางพรพรรณ  ศรมณี  ผอ.กตบ.  สังกัด สตส. 
3. นายสุรพงษ์  รัตนภูวลักษณ์  ผอ.กตส.  สังกัด สตส. 
4. นายณัฐ  นาคธรณินทร์  หน.บก.6-1 รก.ผอ.กบก.6  สังกัด ฝบก.2 
5. นายยุทธศักด์ิ  ช่ืนใจ  วิศวกรอาวุโส รก.ผอ.กกฟ.  สังกัด ฝรฟ. 
6. นายณ พฤฒ  โรจนไพฑูรย์  พนักงานบริหารงานทั่วไปอาวุโส รก.ผอ.กพพ.  สังกัด ฝพพ. 
7. นางพัชนี  อัศวเหม  พนักงานบริหารงานทั่วไปอาวุโส รก.ผอ.กคต.  สังกัด ฝพพ. 
8. ร.ต.อ.เสนาะ  ชุ่มช่ืน  ผอ.กกภ.  สังกัด ฝรภ. 
9. นายสินาตย์  คุ้มพันธ์ุ  ผอ.กสญ.1  สังกัด ฝกม. 
10. นางกุลชุลี  ณ ระนอง  หน.นผ. รก.ผอ.กกผ.  สังกัด ฝนย. 

  



“โครงการ ท่า...พระน่ังเกล้า”
Tha…Phra Nang Klao Project

นําเสนอโดย 
1กลุ่ม 3

1. ท่ีต้ังโครงการ

2



3

ทา่...พระนัง่เกล้า ในปัจจบุนั

4ทา่...พระนัง่เกล้า ในปัจจบุนั
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6
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2. ประมาณการค่าก่อสร้าง
รายการ รวมราคา

(บาท)(บาท)
-งานปรับปรุงภูมทิศัน์/จุดจอดรถรับ – ส่ง 30,375,000.00

-งานอาคารทา่เรือ/โปะ๊เทียบเรือ 25,464,725.00
-งานอาคารบริการ/ศาลาที่พัก/ทางเดินมหีลังคาคลุม 34,445,446.75

้ ้รวมราคาค่าก่อสร้างทัง้ส้ิน 90,285,171.75
-ค่าออกแบบ 2,513,090.09

รวมราคาค่าก่อสร้างและค่าออกแบบ 92,798,261.84
ภาษีมลูค่าเพ่ิม (7%) 6,495,878.33

่ราคาค่าก่อสร้างและออกแบบรวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 99,294,140.17
ค่าเผ่ือเหลือเผ่ือขาด (5%) 4,964,707.01

8
วงเงินนําเสนอ 104,300,000.00



โครงการต่อยอดโครงการตอยอด
่ ั ่ ้“ท่า…พระนงเกล้า”

(Tha…Phra NangKlao )

9

ทําไม??? ท่า พระน่ังเกล้าทาไม??? ทา…พระนงเกลา

เพ่ิมศักยภาพในการใช้พ้ืนที่ของ รฟม. และอํานวยความสะดวก
ให้กับประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า

เพ่ิมจํานวนผู้ใช้บริการระบบรถไฟฟา้ของ รฟม.

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณใกล้เคียง

บูรณาการความร่วมมอืในการทาํงานรว่มกันของหน่วยงานรัฐ

10



ข้อกฎหมาย
 ฟ   พรบ. รฟม. พ.ศ. 2543

--------------------------
มาตรา 7  ให้ รฟม. เป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 (3) ํ ิ ิ ี่ ั ิ ไฟฟ้ ิ ื่ ื่ ป โ ์  ่ (3) ดาเนนธุรกจเกยวกบกจการรถไฟฟาและธุรกจอนเพอประโยชนแก 

รฟม. และประชาชนในการใช้บริการกิจการรถไฟฟ้า

มาตรา 9  ให้ รฟม  มีอํานาจกระทํากิจการภายในขอบแห่งวัตถประสงค์ตามมาตรา 7มาตรา 9  ให รฟม. มอานาจกระทากจการภายในขอบแหงวตถุประสงคตามมาตรา 7

และอํานาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง

่             (11) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของ รฟม. ตามความจําเป็นเพื่อประโยชน์แก่
การให้บริการกิจการรถไฟฟ้า

11

  

 

มาตรา 75 รฟม  ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนจงึจะดําเนินกิจการมาตรา 75 รฟม. ตองไดรบความเหนชอบจากคณะรฐมนตรกอนจงจะดาเนนกจการ

ดังต่อไปนี้ได้

่             (2) ขยาย ปรับปรุง หรือดําเนินการใด ๆ ซึ่งมีวงเงนิเกนิห้าร้อยล้านบาท

             (3) กู้ยืมเงนิเกินหนึง่ร้อยล้านบาทู

             (6) ให้เช่าหรือให้สิทธิใด ๆ ในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมมีูลค่าเกินสิบล้านบาท

             ( ) ั ั้ ิ ั ํ ั  ื ิ ั ํ ั             (8) จัดตังบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด

             (9) เข้าร่วมกิจการกับบุคคลอ่ืน หรือถือหุ้นในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน
จํากัด

        (10) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของ รฟม. ตามความจําเป็นเพื่อประโยชน์แก่การ( )
ให้บริการกิจการรถไฟฟ้า

12



3  ํ ่3. ตาแหนงทางการตลาด

เป็นจุดเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะอื่น ที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามริมแม่นํ้า
เจ้าพระยา โดยสร้างเป็น Landmark ที่ประกอบไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ย้อน
ยุค วิถีชนบทของชุมชนริมนํ้า ท้องถิ่น เป็นจุด ช้อป ชิม ชิว แชะ และการให้บริการอ่ืนๆ 
มี ICON ที่ทําให้ผู้คนทั่วไปนึกถึงว่าเป็นที่ใด เมื่อรับรู้จากส่ือต่างๆ เช่น

- ตู้ขบวนรถไฟฟ้า ทําเป็นร้านอาหาร Food Train Food Truck 
 สถานที่ถ่ายรูป
- ตอม่อรถไฟฟ้า ทําเป็นต้นไม้คลุม (ต้นตีนตุ๊กแก) ตอม่อ 
- ใช้ตอม่อทําเป็นเหมือนประภาคารชมวิว หอนาฬิกา ถ่ายรูป 

สไตล์ โคโลเนียลสไตล์ โคโลเนียล
่่ท่าท่า......พระน่ังเกล้าพระน่ังเกล้า

14



 @ช้อป ชิม ชิว แชะ@@ @
ท่า...พระน่ังเกล้า

้ ป ิ ิ @ช้อป ชิม ชิว แชะ@
ท่า พระน่ังเกล้าทา...พระนงเกลา



 @ช้อป ชิม ชิว แชะ@ @ชอป ชม ชว แชะ@
ท่า...พระน่ังเกล้า

การวิเคราะห์ตําแหน่งทางการตลาด

ท่า...พระนั่งเกล้า

18



4  เป้าหมายและผลตอบแทน4. เปาหมายและผลตอบแทน

เป้าหมาย :  - ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า
          - ประชาชนทัว่ไป/นักท่องเทีย่วชาวต่างชาติ

งบประมาณ :  ไมม่ี

ผลตอบแทน   :  - เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าใช้บริการรถไฟฟ้า และค่าเช่าพ้ืนที่
ไ ็ ไ ่- ไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่ การอํานวยความสะดวก เพิมแหล่งพักผ่อน 
ท่องเทีย่ว และประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

19

5  กลยทธ์5. กลยทุธ

ใช้ S i l  Bl  ใช Social, Blogger 



ประมาณการรายได้จากการดําเนินการโครงการ

ท่า พระน่ังเกล้าทา...พระนงเกลา

รูปแบบธรุกิจ ขนาดพื้นที่ อัตราค่าตอบแทน รายได้ รายได้ 

ื ี (ตร.ม.) (บาท/ตร.ม.)  (บาท/เดือน) (บาท/ปี)

ร้านค้า 1,200 800 960,000 11,520,000

้ ้ ้ร้านค้า (ดาดฟ้า) 1,200 800 960,000 11,520,000
Kiosk 150 500 75,000 900,000

(Cover walkway)     (Cover walkway)     
รวม 2,550 2,100 1,995,000 23,940,000

- ขนาด Kiosk 1.2 x 2.5 เมตร (กว้าง(ลึก) 0.07 เมตร, ใช้เป็นพื้นทีย่ืนขายสินค้า 0.50 เมตร)
 อายสัญญา 10 ปี ต่อ 10 ปี - อายุสญญา 10 ป ตอ 10 ป 
- ปรับเพิม่ปีละ 5 % ตั้งแต่ปีที่ 3 – 10 
- การต่อสัญญารอบที่ 2 ดผลประกอบการที่เกิดข้ึน แล้วต่อรองผลตอบแทนที่ รฟม. ควรจะได้รับกันใหม่ การตอสญญารอบท 2 ดูผลประกอบการทเกดขน แลวตอรองผลตอบแทนท รฟม. ควรจะไดรบกนใหม 

ข้อมูลอ้างอิง 
บริษัทรถฟ้ากรุงเทพ จํากัด(มหาชน) BMCL 

สถานี อัตราค่าเช่าพื้นท่ีร้านค้า (ตร.ม./บาท/เดือน) หมายเหตุ

พระราม 9 1,100  

สุขุมวิท 1,000  

พหลโยธิน 600  

กําแพงเพชร 400  

จตุจักร 400  

วาไรตี้ มอลล์ 

ร้าน อัตราค่าเช่าพื้นท่ีร้านค้า (ตร.ม./บาท/เดือน) หมายเหตุ

KFC, StarBucks Coffee, PizzaHut  ส่วนแบ่งรายได้ 6% จากยอดขาย Inter Brand (เกรด A)

MK Restaurant, S&P, Daidomon 400 – 600 Local Brand (เกรด B)

Kimju, BBQ Plaza 500 - 800 Local Brand (เกรด C)

่เสวย, หัวปลาหม้อไฟ, ฮั่วเซ่งฮง 800 – 1,000 Local Brand (เกรด D)



รายได้ต่อเน่ืองรายไดตอเนอง

รายได้ค่าโดยสารจากจํานวนผู้โดยสารที่
เพ่ิมขึ้น (รฟม  ได้รับ 100%)เพมขน (รฟม. ไดรบ 100%)

รายได้จากส่ือโฆษณาต่างๆ

รายได้จากการทาํธุรกิจอื่น ร่วมกับพันธมิตร เช่น เรือ
ด่วนเจ้าพระยาจัดทัวรนํ์าเที่ยวเชิงอนุรกัษณ์ สัมผัสุ
วิถีชีวิตแบบไทย ไหว้พระ ชมบ้านไทย  เป็นต้น

6  ตัวชี้วัด

้

6. ตวชวด

ตัวชี้วัด ปีแรก (ปีงบประมาณ 2560)
         - สามารถเปิดให้บริการ

้ ่ ็         - จัดหาผู้ลงทุนพัฒนาพื้นที่ ได้แล้วเสร็จ
         - ประสานกับหน่วยบริการประชาชนของรัฐใหเ้ข้ามาดําเนินงาน

 ตัวชี้วัดความยัง่ยืนของโครงการ 3 ปีแรก
       ํ ้โ ส  ิ่ ึ้ ้  3 ปี ี่ ่        - จานวนผูโดยสาร เพมขนรอยละ 3 จากปทผานมา 
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รายนามผู้นําเสนอโครงการ กลุ่ม 3ู ุ
1. ร.ต.อ.เสนาะ ชุ่มชื่น ผอ.กองกู้ภัย

2. นายสินาตย์ คุ้มพันธ์ ผอ.กองสญัญา 1

3. นางพรพรรณ ศรมณี ผอ.กองตรวจสอบบัญชีและการเงิน

4. นายณพฤฒ โรจนไพฑูรย์ พนง.บริหารงานทั่วไปอาวุโส รก.ผอ.กองพัฒนาพ้ืนที่

5. นางพัชนี อัศวเหม พนง.บริหารงานทั่วไปอาวุโส รก.ผอ.กองบริหารโครงการ

ต่อเนื่อง

6. นายสุรพงษ์ รัตนภูวลักษณ์ ผอ.กองตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ

7. น.ส.นวลพรรณ สุกีธร ผอ.กองงบประมาณ

8. นายยุทธศักด์ิ ชื่นใจ วิศวกรอาวุโส รก.ผอ.กองกํากับงานโครงการรถไฟฟ้า

9. นายณัฐ นาคธรณินทร์ หน.แผนกบริหารงานก่อสร้าง 6-1 รก.ผอ.กองบริหารงาน

ก่อสร้าง 6

10. นางกุลชลุี ณ ระนอง หน.แผนกอาวุโส แผนกนโยบายและแผน รก.ผอ.กองกลยุทธ์

และแผนงาน
26
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 รายงานหลักสูตร การพัฒนาระดับผู้อํานวยการกอง (Mini MBA) ปี 2558 

 

 

 

กลุ่มที่ 4 โครงการ “Metro Connext” 
1. นางเกษกนก  คุ้มพันธ์ุ  ผอ.กงก.  สังกัด ฝชง. 
2. นายบารมินทร์  เจริญพานิช  หน.บก.2-2 รก.ผอ.กบก.2  สังกัด ฝบก.1 
3. นายขจร  วรศิลป์ชัย  ผอ.กบย.  สังกัด ฝปก. 
4. นายนพดล  เที่ยงแท้  ผอ.กกท.2  สังกัด ฝกท. 
5. นายกาจผจญ  อุดมธรรมภักดี  ผอ.กวค.  สังกัด ฝพค. 
6. น.ส.สุพาณี  สอนซื่อ  ผอ.กพร.  สังกัด ฝทบ. 
7. น.ส.สิริพร  ธนเฉิดสิริกุล  หน.สค. รก.ผอ.กรค.  สังกัด ฝทท. 
8. นายวรานนท์  ดิลกคุณานันท์  พนักงานบริหารงานทั่วไป รก.ผอ.กบท.  สังกัด  ฝพธ. 
9. นางอุไรวรรณ  เตชะศิรินุกูล  ผอ.กตล.  สังกัด  ฝพธ. 

  



ผู้อํานวยการกองเงินกู้ 
ฝ่ายบัญชีและการเงินนางเกษกนก คุ้มพันธ์ุ

หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกบริหารงานก่อสร้าง 2-1 และรักษาการผู้อํานวยการกองบริหารงานก่อสร้าง 2
ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 1นายบารมินทร์ เจริญพาณิช

ผู้อํานวยการกองบํารุงรักษาโครงสรา้งงานโยธา
ฝ่ายปฏิบัติการ

นายขจร วรศิลป์ชัย

ผ้อํานวยกองกรรมสทิธิ์ที่ดิน 2 ี ่ ้ ผูอานวยกองกรรมสทธทดน 2
ฝ่ายกรรมสทิธ์ิที่ดินนายนภดล เทียงแท้

ผู้อํานวยการกองวางแผนโครงการรถไฟฟา้
ฝ่ ั โ ไฟฟ้นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ฝายพฒนาโครงการรถไฟฟาญ ุ

ผู้อํานวยการกองพัฒนาบุคลากรและระบบงาน
ฝ่ายบริหารทรพัยากรบุคคล

นางสาวสุพาณี สอนซื่อ
ุ

หัวหน้าแผนกสนับสนุนระบบงานคอมพิวเตอร์และรักษาการผูอ้าํนวยการกองระบบงานคอมพวิเตอร์
ฝ่ายเทคโนโลยแีละสารสนเทศนางสาวสิริพร ธนเฉิดสิริกลุ

พนักงานบริหารงานทั่วไป และรักษาการผู้อํานวยการกองบริหารสนิทรัพย์
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจนายวรานนท์ ดิลกคุณานันท์

ผ้อํานวยการกองการตลาดและลกค้าสมัพนัธ์ไ ผูอานวยการกองการตลาดและลูกคาสมพนธ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจนางอุไรวรรณ เตชะศิรินุกูล
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พืน้ท่ีผนงั
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Entrance 1

แยกอโศก - เพชรบุรี
ถนนรชัดาภิเษก

ลานจอดรถ

Entrance 1

แนวสาย
ทาง
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00

ราคาราคาประเมินประเมิน
215 215 ้้215 215 ล้านล้านบาทบาท

200.00 

250.00 

่

ไไกําไร กําไร 531531,,108 108 
บาทบาทต่อปีต่อปี

100.00 

150.00  รายได้เฉลี่ย 172,901 บาทตอ่เดือน
คา่ใช้จา่ยเฉลี่ย 128,642 บาทตอ่เดือน ROA = ROA = 00..2525%%ROA = ROA = 00..2525%%

‐

50.00 
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Mining and Quarrying

Manu‐ facturing

Electricity, Gas  and Water Supply

Construction

Wholesale and Retail Trade, Repair of Vehicles and Personal and Household

Hotels and Restaurants
Transport, storage and Communi‐ cation

Financial Intermediation

Real Estate Renting and Business ActivitiesReal Estate, Renting and Business Activities

Public Administration and Defence; Compulsory Social

Education

44..1515%%
Health and Social  Work

Other Community, Social and Personal Service

Private Household with Employed Personsp y
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การเดินทางสะดวกใกล้จุดเชื่อมต่อระหว่าง MRT กับ ARL ต่อท่าเรือ ใกล้สนามบิน

ทําเลอยู่ใจกลางเมืองใกล้แหล่งท่องเท่ียวและ ห้างสรรพสินค้า 

ไม่มีประสบการณ์ในการทําธรกิจประเภทน้ีไมมประสบการณในการทาธุรกจประเภทน

ชื่อเสียงยังไม่เป็นที่ร้จักชอเสยงยงไมเปนทรูจก

่ ิแหล่งเงินการลงทุน

่ ้ข้อกฎหมายท่ีไมเ่อือ้ตอ่การพฒันาโครงการ



“หาแนวทางการเพ่ิมรายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์
ในลักษณะอื่น ๆ เพื่อลดการอดหนนจากภาครฐั”
Statement of Directions
ในลกษณะอน ๆ เพอลดการอุดหนุนจากภาครฐ

ข้อสังเกตท่ีได้จากการประเมินผลการดําเนินงานประจําปีขอสงเกตทไดจากการประเมนผลการดาเนนงานประจาป
งบประมาณ 2557 “ควรมีการศึกษาแนวทางเพื่อหารายได้เพิ่มจากการ
พัฒนาเชิงพาณิชย์ในลักษณะอื่นๆ เพื่อลดภาระการอุดหนุน”

“ควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวก

ๆ ุ ุ

สภาพัฒน์ฯ ญ
เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางมาใช้ระบบรถไฟฟ้า
เพิ่มขึ้น ได้แก่ ... (2) พิจารณาแนวทางการลดข้อจํากัดในการพัฒนาพื้นท่ี

่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้า (Transit Oriented Development) เพื่อให้
ภาครัฐสามารถนําเงินรายได้มาสนับสนุนการดําเนินมาตรการต่างๆ ท่ีจะ
ช่วยเพิ่มปริมาณการเดินทางในระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มข้ึน และ ”ชวยเพมปรมาณการเดนทางในระบบขนสงสาธารณะเพมขน และ ...”



การแข่งขันภายใน
อตสาหกรรมอุตสาหกรรม

อํานาจการต่อรองของผู้
จําหน่ายวัตถุดิบ

ภัยคุกคามจากผู้แข่งรายใหม่

อํานาจการต่อรองของกลุ่ม
ลกค้า

ภัยคุกคามจากสิ้นค้าทดแทน
ลูกคา
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• กลุม่นักเดนิทางทอ่งเทีย่วไทยและตา่งชาติ
• ตอ้งการสิง่อํานวยความเฉพาะเทา่ทีจํ่าเป็นตองการสงอานวยความเฉพาะเทาทจาเปน 
• เนน้ทําเลทีต่ัง้ทีเ่ดนิทางสะดวก

กลุม่คนทํางานและนักศกึษา

““““��������”” ��������
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3 3 Star HostelStar Hostel3 3 Star HostelStar Hostel
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• Garden RoofFloor 7

• AccommodationFloor 3 – 6

• Common and Public AreaFloor 2

• Parking LotFloor 1

���������
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Travel Agency & OnlineTravel Agency & Online BookingBookingTravel Agency & Online Travel Agency & Online BookingBooking
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้ ่ ้ ัผู้ชวยผู้จดการ

ผ้จัดการ
การตลาด

ผูจดการ
แม่บ้าน

รปภรปภ.
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Service MindService Mind
Professional  

LiLive as 
familyy
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ั้
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3

ขันตอน
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. จัดทํา TOR                         
2. ขออนุมัติ TOR ตาม

ข้ันตอน             

3. ประกาศประกวดราคา             
4. คัดเลือกผู้ประกวด

ราคา             ราคา             

5. เริ่มก่อสร้างโครงการ             

6. เปิดดําเนินงาน                         
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12 Mil. Baht
Working Capital 

12 Mil. Baht

ีหมวดเตรียมงาน
หมวดโครงสร้าง
หมวดงานสถาปัตยกรรมConstruction Cost

82 Mil. Baht

หมวดงานสถาปตยกรรม
หมวดงานไฟฟ้า
หมวดงานประปา สุขาภิบาลุ
อื่นๆ (ลิฟต์ ระบบปอ้งกันฟ้าผ่า)
ค่าตกแต่ง
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Grand 
Opening

Operating 
Opening

1 Mil.B.
40%

L d R t lLand Rental  
Fee

6 Mil.B.

Refurbishment

1.5 Mil.B.
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70.00 

50.00 

60.00 

30 00

40.00 

20.00 

30.00 

0.00 

10.00 

‐20.00 

‐10.00 

Income Operating Costs / Depreciation / Amortization / Tax Net Profit
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300 00

350.00 

250.00 

300.00 

150.00 

200.00 

7th Year

50.00 

100.00 

‐50.00 

0.00 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

‐150.00 

‐100.00 
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ผลตอบแทนทางการเงินผลตอบแทนทางการเงินผลตอบแทนทางการเงนผลตอบแทนทางการเงน

• NPV =  90 Mil. BahtNPV   90 Mil. Baht
• IRR = 14.45%

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม

• สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับพ้ืนที่
• ช่วยลดภาระการสนับสนุนงบประมาณ จากภาครัฐ
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มีกําไรจากการดําเนินงานมีกําไรจากการดําเนินงาน

กลยุทธ์การตลาดที่ตอบสนองต่อความต้องการของกลยุทธ์การตลาดที่ตอบสนองต่อความต้องการของุุ
ลูกค้าลูกค้า

ความจงรักภักดีของลูกค้าความจงรักภักดีของลูกค้า
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 รายงานหลักสูตร การพัฒนาระดับผู้อํานวยการกอง (Mini MBA) ปี 2558 

 

 

 

กลุ่มที่ 5 โครงการ “ประชาสัมพันธ์ รฟม.” 
รายช่ือกลุ่ม 

1. น.ส.นลินพร  ไชยรัชต์  หน.บง. รก.ผอ.กบช.  สังกัด ฝชง. 
2. นางอุทุมพร  สมุทรนาค  ผอ.กผบ.2  สังกัด  ฝบก.2 
3. นายณัฐภัทริ์  อุณหคงคา  หน.ดร.1 รก.ผอ.กดร.  สังกัด ฝปก. 
4. นายวิภาช  ดิลกวิลาศ  ผอ.กวธ.  สังกัด ฝพธ. 
5. นายสุรศักด์ิ  มุ่งชมกลาง  ผอ.กกท.1  สังกัด ฝกท. 
6. นางกัณจนา  จันทรโชติ  ผอ.กสญ.2  สังกัด ฝกม. 
7. นายมานพ  ใจดี  ผอ.กนก.  สังกัด ฝกม. 
8. นายถนอม  รัตนเศรษฐ  ผอ.กสล.  สังกัด ฝพค. 
9. นางมลทิรา  ลักษณะสิริศักด์ิ  ผอ.กอก.  สังกัด สผว. 
10. น.ส.จิรฐา  วัฒนประดิษฐ์  ผอ.กสอ.  สังกัด สผว. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 







ปัจจัยภายในปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอก





ACTIVITYACTIVITY 5959 6060 6161ACTIVITYACTIVITY 5959 6060 6161
-- FacebookFacebook
-- LineLine
-- Viral VideoViral Video
-- MRTA APP.MRTA APP.
-- Web siteWeb site
-- MRTA MOBILEMRTA MOBILE
-- Technology TransferTechnology Transfer
-- CallCall Center Center 4 4 NumberNumber

ACTIVITYACTIVITY 5959 6060 6161
-- FacebookFacebook -- -- --
-- LineLine 55 55 55
-- Viral VideoViral Video 44 44 44
-- MRTA APP.MRTA APP. -- 33 --
-- Web siteWeb site -- -- --
-- MRTA MOBILEMRTA MOBILE 55 55 55
-- Technology TransferTechnology Transfer -- 22 --
-- CallCall Center Center 4 4 NumberNumber -- 11..55 11..55






















