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ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหน่ง สังกัด 

1 นายอดุลย์เวทย์ จิตรประเสริฐ ผู้อํานวยการฝ่ายกรรมสิทธ์ิทีดิ่น ฝกท. 

2 นายนพดล เที่ยงแท้ ผู้อํานวยการกองกรรมสิทธ์ิทีดิ่น 2 ฝกท. 

3 นายศุภณัฏฐ์ ภัทร์ชูตินันทน์ ผู้อํานวยการกองสํารวจและ
ประเมินราคา 

ฝกท. 

4 นายมานพ ใจดี ผู้อํานวยการกองนิติการ ฝกม. 

5 นางกัณจนา จันทรโชติ ผู้อํานวยการกองสัญญา 2 ฝกม. 

6 นายสิทธิพร ทรงเจริญ ผู้อํานวยการกองจัดหาพัสดุ
โครงการ 

ฝจบ. 

7 น.ส.จิรนันท ์ วรจักร ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝชง. 

8 น.ส.ชัชสุดา อนนตพันธ์ ผู้อํานวยการกองตรวจจ่าย ฝชง. 

9 น.ส.นวลพรรณ สุกีธร ผู้อํานวยการกองงบประมาณ ฝชง. 

10 นางเกษกนก คุ้มพันธ์ุ ผู้อํานวยการกองเงินกู้ ฝชง. 

11 นายสมคิด ลีลิตธรรม ผู้อํานวยการฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ฝทท. 

12 น.ส.สิริพร ธนเฉิดสิริกุล หัวหน้าแผนกสนับสนุนระบบงาน
คอมพิวเตอร์ รักษาการ
ผู้อํานวยการกองระบบงาน
คอมพิวเตอร์ 

ฝทท. 

13 นางพวงหยก บุญถนอม ผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝทบ. 

14 นางฐิตารีย์ ศรีอาวุธ พนักงานบริหารงานทั่วไปอาวุโส 
รักษาการผู้อํานวยการกอง
สวัสดิการและบริหารผลตอบแทน 

ฝทบ. 

15 น.ส.บุษกร อยู่สุข ผู้อํานวยการฝ่ายนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 

ฝนย. 

(i) รายชื่อผู้เข้ารว่มสัมมนา 
หลักสูตร เทคนิคการนําเสนออย่างมืออาชพี  รุ่นที ่1 

วันที ่21 ธันวาคม 2558 
ณ ห้องประชมุ 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม. 
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ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหน่ง สังกัด 

16 นางกุลชุลี ณ ระนอง หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนก
นโยบายและแผน และรักษาการ
ผู้อํานวยการกองกลยุทธ์และ
แผนงาน 

ฝนย. 

17 น.ส.ปาณิสรา คงกระพันธ์ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนก
บริหารผลการดําเนินงานและ
สารสนเทศ และรักษาการ
ผู้อํานวยการกองประเมินผล 

ฝนย. 

18 นายวิทยา พันธ์ุมงคล ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารงาน
ก่อสร้าง 1 

ฝบก.1 

19 นายบารมินทร์ เจริญพานิช หัวหน้าแผนกอาวุโสแผนก
บริหารงานก่อสร้าง 2-2 
รักษาการผู้อํานวยการกอง
บริหารงานก่อสร้าง 2 

ฝบก.1 

20 น.ส.ปรียานุช ตันธนสาร ผู้อํานวยการกองแผนงานและ
บริหารเอกสาร 1 

ฝบก.1 

21 นายกิตติ  เอกวัลลภ ผู้อํานวยการกองบริหารงาน
ก่อสร้าง 5 

ฝบก.2 

22 นายณัฐภัทริ ์ อุณหคงคา หัวหน้าแผนกอาวุโสแผนกกํากับ
การเดินรถ 1 และรักษาการ
ผู้อํานวยการกองกํากับการเดินรถ 

ฝปก. 

23 นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้อํานวยการกองวางแผน
โครงการรถไฟฟ้า 

ฝพค. 

24 นายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้อํานวยการกองสิ่งแวดล้อม ฝพค. 

25 นายสมประสงค ์ สัตยมัลล ี ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
รักษาการผู้อํานวยการสํานัก
หน่วยธุรกิจต๋ัวร่วม 

ฝพธ. 

26 นายวิภาช ดิลกวิลาศ ผู้อํานวยการกองวางแผนธุรกิจ ฝพธ. 

27 นายวัชรพล คงสวัสด์ิ ผู้อํานวยการกองบริหารสัมปทาน  ฝพธ. 
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ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหน่ง สังกัด 

28 นางพัชนี อัศวเหม พนักงานบริหารงานทั่วไปอาวุโส 
รักษาการผู้อํานวยการกอง
บริหารโครงการต่อเน่ือง 

ฝพพ. 

29 นายยุทธศักด์ิ ช่ืนใจ วิศวกรอาวุโส รักษาการ
ผู้อํานวยการกองกํากับงาน
โครงการรถไฟฟ้า 

ฝรฟ. 

30 ร.ต.อ.เสนาะ ชุ่มช่ืน ผู้อํานวยการกองกู้ภัย ฝรภ. 

31 นายกิตติกร ตันเปาว์ ผู้อํานวยการฝ่ายวิศวกรรมและ
สถาปัตยกรรม 

ฝวส. 

32 นายวนัท สุจริตธรรมธร ผู้อํานวยการกองวิศวกรรมไฟฟ้า
และเคร่ืองกล 

ฝวส. 

33 นายสุรพงษ์ รัตนภูวลักษณ์ ผู้อํานวยการกองตรวจสอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สตส. 

34 น.ส.ดารณี สนทนา ผู้อํานวยการสํานักงานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน 

สปอ. 

35 น.ส.สิริธิดา ธรรมกุล ผู้อํานวยการสํานักผู้ว่าการ สผว. 

36 นายธีระชัย เถื่อนอ่ิม ผู้อํานวยการกองกิจกรรมเพ่ือ
สังคม 

สผว. 
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หลักสูตร เทคนิคการนําเสนออย่างมืออาชพี  รุ่นที ่2  
วันที ่22 ธันวาคม 2558 

ณ ห้องประชมุ 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม. 
 

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหน่ง สังกัด 

1 นายสุรศักด์ิ มุ่งชมกลาง ผู้อํานวยการกองกรรมสิทธ์ิทีดิ่น 1 ฝกท. 

2 นายชัยยศ ณ นคร ผู้อํานวยการกองกรรมสิทธ์ิทีดิ่น 3 ฝกท. 

3 นางจิตติมา บํารุงเมือง ผู้อํานวยการกองแผนงานจัด
กรรมสิทธ์ิ 

ฝกท. 

4 นายธันวา อาธารมาศ ผู้อํานวยการฝ่ายกฎหมาย ฝกม. 

5 นายสินาตย์ คุ้มพันธ์ุ ผู้อํานวยการกองสัญญา 1 ฝกม. 

6 นายณัฐพงศ์ สงฆ์ประชา ผู้อํานวยการกองคดีและวินัย ฝกม. 

7 นายวิจิตร สันติพัฒนกิจ ผู้อํานวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ ฝจบ. 

8 น.ส.กวิสรา ยาศิริ ผู้อํานวยการกองจัดหาพัสดุทั่วไป ฝจบ. 

9 นายธานินทร์ นิรมานสกุล ผู้อํานวยการกองบริหารสถานที่
และยานพาหนะ 

ฝจบ. 

10 น.ส.นลินพร ไชยรัชต์ ผู้อํานวยการกองบัญชี ฝชง. 

11 น.ส.กิตติกา ตัณฑเกษม ผู้อํานวยการกองการเงินและภาษี ฝชง. 

12 นายศิกานต์ ประถมบูรณ ์ พนักงานบริหารระบบ
คอมพิวเตอร์อาวุโส รักษาการ
ผู้อํานวยการกองแผนงานและ
พัฒนาระบบสารสนเทศ 

ฝทท. 

13 นายอานันท์ หวังกุหลํา ผู้อํานวยการกองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

ฝทท. 

14 นายสุทัศน์ สิขเรศ ผู้อํานวยการกองบริหารทรัพยากร
บุคคล 

ฝทบ. 

15 น.ส.สุพาณี สอนซื่อ ผู้อํานวยการกองพัฒนาบุคลากร
และระบบงาน 

ฝทบ. 

 
 



 รายงานหลกัสูตร เทคนิคการนําเสนออย่างมืออาชีพ รุน่ท่ี 1 และ รุ่นท่ี 2 ประจาํปี 2559 

 

5 

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหน่ง สังกัด 

16 นางฉัฐยา เจริญพานิช หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี และรักษาการ
ผู้อํานวยการกองบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน 

ฝนย. 

17 นายทวิช พ่ึงตน ผู้อํานวยการกองบริหารงาน
ก่อสร้าง 1 

ฝบก.1 

18 นายพัฒนพงษ์ พงศ์ศุภสมิทธ์ิ ผู้อํานวยการกองบริหารงาน
ก่อสร้าง 3 

ฝบก.1 

19 นายสุรเชษฐ ์ เหล่าพูลสุข ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารงาน
ก่อสร้าง 2 

ฝบก.2 

20 นายณัฐ นาคธรณินทร์ หัวหน้าแผนกบริหารงานก่อสร้าง 
6-1 รักษาการกองบริหารงาน
ก่อสร้าง 6 

ฝบก.2 

21 นางอุทุมพร สมุทรนาค ผู้อํานวยการกองแผนงานและ
บริหารเอกสาร 2 

ฝบก.2 

22 นายจีระศักด์ิ ชินรุ่งเรือง ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ ฝปก. 

23 นายสุพพัต พิพัฒนกุล ผู้อํานวยการกองบํารุงรักษา
ระบบรถไฟฟ้า 

ฝปก. 

24 นายขจร วรศิลป์ชัย ผู้อํานวยการกองบํารุงรักษา
โครงสร้างงานโยธา 

ฝปก. 

25 นายสาโรจน์ ต.สุวรรณ ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ
รถไฟฟ้า 

ฝพค. 

26 น.ส.อัญชล ี เจนพานิชทรัพย์ หัวหน้าแผนกวิเคราะห์โครงการ 
และรักษาการผู้อํานวยการกอง
วิเคราะห์และพัฒนา 

ฝพค. 

27 นายวรานนท์ ดิลกคุณานันท ์ พนักงานบริหารงานทั่วไป 
รักษาการผู้อํานวยการกอง
บริหารสินทรัพย์ 

ฝพธ. 

28 นางอุไรวรรณ เตชะศิรินุกูล ผู้อํานวยการกองการตลาดและ
ลูกค้าสัมพันธ์ 

ฝพธ. 
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ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหน่ง สังกัด 

29 นายณ พฤฒ โรจนไพฑูรย์ พนักงานบริหารงานทั่วไปอาวุโส 
รักษาการผู้อํานวยการกองพัฒนา
พ้ืนที่ 

ฝพพ. 

30 นายธีระพล อดิสร ผู้อํานวยการฝ่ายระบบรถไฟฟ้า ฝรฟ. 

31 นางระวีวรรณ พงศ์ศุภสมิทธ์ิ ผู้อํานวยการกองระบบรถไฟฟ้า ฝรฟ. 

32 นายพงษ์ศักด์ิ เวชสิทธ์ิ ผู้อํานวยการฝ่ายรักษาความ
ปลอดภัยและกู้ภัย 

ฝรภ. 

33 ร.ต.อ.ศิรวัชร์ แก้วดุสิต ผู้อํานวยการกองรักษาความ
ปลอดภัย 

ฝรภ. 

34 ร.ต.อ.เจริญชัย สารพล พนักงานบริหารงานทั่วไปอาวุโส 
รักษาการผู้อํานวยการสถาบัน
ฝึกอบรมการรกัษาความ
ปลอดภัยและดับเพลิง-กู้ภัย 

ฝรภ. 

35 นายศราวุฒิ เอกสุวรรณ หัวหน้าแผนกสถาปัตยกรรม และ
รักษาการผู้อํานวยการกอง
สถาปัตยกรรม 

ฝวส. 

36 นางพรทิพย์ เจริญรุ่งรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบ สตส. 

37 นางพรพรรณ ศรมณี ผู้อํานวยการกองตรวจสอบบัญชี
และการเงิน 

สตส. 

38 นางมลทิรา ลักษณะสิริศกัด์ิ ผู้อํานวยการกองอํานวยการ สผว. 

39 น.ส.จิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อํานวยการกองสื่อสารองค์กร สผว. 
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(ii) กําหนดการสัมมนา 
 

กําหนดการฝึกอบรม 
     หลักสูตร  เทคนิคการนําเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Technique) 

รุ่นที่ 1 วันที่ 21 ธันวาคม 2558 
รุ่นที่ 2 วันที่ 22 ธันวาคม 2558 

เวลา 09.00 -16.00 น.  ห้องประชุม 2 ช้ัน 9 อาคาร 1 รฟม. 
โดยวิทยากร : คุณชัยนันต์ สันติวาสะ และ คุณอํามร บรรจง 

************************************ 

 

เวลา 08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน  
เวลา 09.00 – 12.00 น.  ทักษะและเทคนิคที่จําเป็นเพื่อความสําเร็จในการเป็นผู้นําเสนอ 

• เทคนิคที่จําเป็นเพื่อการนําเสนอ 
• การวิเคราะห์ผู้ฟัง 
• การจัดการ feedback ขณะนําเสนอ 

เวลา 13.00 – 16.00 น.          เทคนิคการนําเสนองานในที่ประชุม 
• การวางแผนและโครงสร้างการนําเสนอ 
• การจัดทํา Presentation Plan 
• การจัดทํา Powerpoint 
• การสื่อสารโดยใช้ภาษาพูด (ระดับของภาษา อักขรวธิีการออกเสียง) 
• การพูดเพื่อวัตถุประสงค์แบบต่างๆ (การให้ข้อมูล การโน้มน้าวใจ   
    การเปลี่ยนทัศนคติ) 

*************************************  
 

หมายเหตุ : เวลา 10.30 น. - 10.45 น.       พักรับประทานอาหารว่าง 
     เวลา 14.30 น. – 14.45 น.       พักรับประทานอาหารว่าง 
     เวลา 12.00 น. – 13.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลการดําเนินงาน 
ช่ือหลักสูตร 

หลักสูตร เทคนิคการนําเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Technique) 
 
วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มความรู้ ความเข้าใจในหลักการของการนําเสนองาน 
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักการกําหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการนําเสนอ 
3. เพื่อให้เข้าใจขบวนการสังเกตและปรับแนวทางการนําเสนอด้วยการวิเคราะห์ผู้ฟังอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4. เพื่อจัดลําดับความคิดเห็น และรูปแบบการนําเสนออย่างมีขั้นตอน 

 
วันและเวลาการจัดฝึกอบรม 
รุ่นที่ 1 วันที่ 21 ธันวาคม 2558 จํานวน 36 คน 
รุ่นที่ 2 วันที่ 22 ธันวาคม 2558 จํานวน 39 คน 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
พนักงานระดับผู้อํานวยการฝ่าย ผู้อํานวยการกองและรักษาการผู้อํานวยการกอง จํานวน 75 คน 
 
ผู้ดําเนินการจัดสัมมนา 
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 
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ส่วนที่ 2 การประเมินผลปฏิกิริยา (Reaction) โดยแบบสอบถาม 
2.1 สรุปการประเมินผลปฏิกิริยา (Reaction) โดยแบบสอบถาม  
หลักสูตร เทคนิคการนําเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Technique) รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 
ทีมงานดําเนินการได้ทําการสรุปประเมินผลหลังการฝึกอบรมดังกล่าว จากแบบประเมินผลการฝึกอบรม
ที่ได้รับจากผู้เข้าร่วมอบรม จํานวน 73 ชุด ประกอบด้วย 

- รุ่นที่ 1 วันที่ 21 ธันวาคม 2559 จํานวน 35 ชุด 
- รุ่นที่ 2 วันที่ 22 ธันวาคม 2559 จํานวน 38 ชุด 

 

 ความพึงพอใจต่อเนื้อหาโดยรวม 
เนื้อหาวิชาตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร อยู่ในระดับ ดี เนื้อหาวิชาของหลักสูตร
และสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง อยู่ในระดับ ดีมาก เอกสารประกอบการ
บรรยาย อยู่ในระดับ ดี  

 

 ความพึงพอใจต่อวิทยากร 
การกระตุ้นให้แสดงความคิดเห็น และซักถาม อยู่ในระดับ ดีมาก การตอบคําถามได้ตรง
ประเด็นและชัดเจน อยู่ในระดับ ดีมาก การสรุปประเด็นของเนื้อหา อยู่ในระดับ ดีมาก  
 

 ความพึงพอใจอื่นๆ 
ผู้เข้าอบรมเห็นว่าความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝึกอบรม อยู่ในระดับ ดี การ
ประสานงานและอํานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ผู้จัดการอบรม อยู่ในระดับ ดีมาก 
ภาพรวมการจัดอบรมในครั้งนี้ อยู่ในระดับ ดี 
 

 ความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม 
ก่อนการอบรม ท่านมีความรู้ในเรื่องที่เข้ารับการอบรม อยู่ในระดับ พอใช้ 
หลังการอบรม ท่านมีความรู้ในเรื่องที่เข้ารับการอบรม อยู่ในระดับ ดี 
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ข้อเสนอแนะท่ีได้รับ 

 หลักสูตรดีมาก ได้รับความรู้และสามารถนําไปใช้ในงานปัจจุบันได้เลย อยากให้หัวหน้า
แผนกมาอบรมด้วย เพราะมีประโยชน์ ท่านวิทยากรเก่งมาก สอนได้ดี เข้าใจง่าย เสียง
ดังฟังชัด เนื้อหาที่นําเสนอมาทั้งหมดสรุปได้ดี (3 ท่าน) 

 ระยะเวลาน้อยเกินไป อยากให้มีเวลาในการอบรมมากกว่านี้ และควรมีการฝึกปฏิบัติให้
ครบทุกคน (2 ท่าน) 

 หลักสูตรไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของ รฟม. (การนําเสนอในที่ประชุมของบอร์ดบริหาร) 
และหลักสูตรเด็กเกินไป ไม่เหมาะกับ ผอ.ฝ่าย และ ผอ.กอง หัวข้อเนื้อหาเหมาะสมกับ
ระดับ 7 มากกว่า เพื่อเตรียมตัวขึ้นเป็นหัวหน้าแผนก (1 ท่าน) 
 

เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉล่ีย 
 

ระดับคะแนน    ความหมาย 
 1.00 – 1.50    ปรับปรุง 
 1.51 – 2.50    พอใช้ 
 2.51 – 3.50    ดี 
 3.51 – 4.00    ดีมาก     
 

ส่วนที่ 1 เนื้อหาหลักสูตรโดยภาพรวม 

หัวข้อ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1. เนื้อหาวิชาตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 3.52    

2. ความรู้ที่ได้รับสามารถนําไปประยุกต์ได้จริง 3.59    

3. เอกสารประกอบการบรรยายครอบคลุมเนื้อหา
ของหลักสูตร 

 3.29   

ค่าเฉล่ียตัวกลางเลขคณิต มีค่า 3.47 ความคิดเห็นต่อเนื้อหาหลักสูตร จัดอยู่ในเกณฑ์ ดี 
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ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อวิทยากร 

หัวข้อ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1. ความรู้เก่ียวกับหัวข้อวิชาที่สอน 3.73    

2. มีความสามารถในการนําเสนอและถ่ายทอด
ความรู้ 

3.68    

3. กระตุ้นให้แสดงความคิดเห็นและซักถาม 3.56    

4. การตอบข้อซักถามได้ชัดเจนและตรงประเด็น 3.60    

5. การสรุปประเด็นของเนื้อหา 3.68    

ค่าเฉล่ียตัวกลางเลขคณิต มีค่า 3.65 ความคิดเห็นต่อวิทยากร จัดอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
  

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นอื่นๆ 

หัวข้อ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1. ความเหมาะสมของระยะเวลาฝึกอบรม  3.32   

2. การประสานงานและอํานวยความสะดวกของ
เจ ้าหน้าที่ผู้จัดฝึกอบรม 

3.54    

2. ความพึงพอใจในการฝึกอบรมครั้งนี้ 3.55    

ค่าเฉล่ียตัวกลางเลขคณิต มีค่า 3.47 ความคิดเห็นด้านอื่นๆ จัดอยู่ในเกณฑ์ ดี 
 
ส่วนที่ 4 ความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม 

หัวข้อ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1. ก่อนเข้ารับการฝึกอบรมท่านมีความรู้ในเรื่องที่
เข้ารับการอบรม 

  2.37  

2. หลังเข้ารับการฝึกอบรมท่านมีความรู้ในเรื่องที่
เข้ารับการอบรม 

 3.44   

 
 
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 
- อยากให้มีหลักสูตรเกี่ยวกับเทคนิคการทํา Powerpoint เพื่อการนําเสนอ (2 ท่าน) 
- อยากให้มีหลักสูตรเฉพาะสําหรับการนําเสนองานให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเห็นชอบ (1 ท่าน) 
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ส่วนที่ 3 ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม 

รุ่นที่ 1 
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รุ่นที่ 1 (ต่อ) 
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รุ่นที่ 2 
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รุ่นที่ 2 (ต่อ) 
 

       
 

        
 

         
 

       


