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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลการดําเนนิงาน 

ช่ือโครงการ 
 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการดํารงตําแหน่งทางการบริหาร (Pre Position) 
กรณีเลื่อนระดับแบบปกติ (Normal Track)  
โดยกําหนดหลักสูตรที่ต้องดําเนินการทั้งหมด 4 หลักสูตร ดังนี้ 

หลักสูตร การเตรียมความพร้อม 
เป็นผูบ้ริหารระดบัตน้* 

การเตรียมความพร้อม 
เป็นผูบ้ริหารระดบักลาง**หลัก เลือก

หลักสูตร การเตรียมผู้บรหิารระดับต้น     

หลกัสตูร พัฒนาทักษะการบรหิารบุคลากร สาํหรับผูบ้รหิารระดบัต้น    
หลักสูตร พัฒนาภาวะผู้นํา     

หลักสูตร ผู้นําทีมมุ่งผลสัมฤทธิ์   

*   การเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหารระดับต้น กําหนดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรหลัก 1 หลักสูตร และหลักสูตรเลือก 1 หลักสูตร 

** การเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหารระดับกลาง กําหนดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรหลัก 2 หลักสูตร และหลักสูตรเลือก 1 หลักสูตร 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหารระดับต้นให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการบริหารงาน บทบาท

หน้าที่ความรับผิดชอบและภารกิจของตนเอง และการมีจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
2. เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหารระดับกลางให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักและกระบวนการใน

การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นําของตนเอง เทคนิคการจูงใจ การมอบหมายงาน การตัดสินใจ และการให้คําปรึกษา 
3. เพื่อให้สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึ้น 

หลักเกณฑ์การผ่านตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาบุคลากร 
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีผลการทดสอบความรู้ Post – test ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
1. การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหารระดับต้น มีจํานวน 225 คน  

คุณสมบัติ จํานวน (คน)
พนง. ระดับ 7 ครบ 3 ปี และอัตราเงินเดือนไม่ต่ํากว่าขั้นต่าํของระดับ 8 ในปีงบประมาณ 2561  (28,700 บาท)
(แบง่เปน็ พนง. ระดับ 7 จาํนวน 108 คน/ พนง.ระดบั 7 รก.หน. จาํนวน 22 คน) 

130 

พนง. ระดับ 7 ไมค่รบ 3 ปี ท่ีทําหน้าท่ี รก.หน. 28 

พนง. ระดับ 8 – 9 ท่ีทําหน้าท่ี รก.หน. 
(แบ่งเป็น พนง. ระดับ 8 รก.หน. จาํนวน 3 คน /พนง. ระดับ 9 รก.หน. จาํนวน 1 คน 

4 

พนง. ระดับ 8 – 10 ท่ีไม่มีตาํแหน่งทางการบรหิาร  
(แบ่งเป็น พนง. ระดับ 8 จาํนวน 56 คน /พนง. ระดับ 9 จํานวน 5 คน / พนง. ระดับ 10 จํานวน 2 คน) 

63 

รวม 225 
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2 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลการดําเนนิงาน (ต่อ) 

2. การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหารระดับกลาง มีจํานวน 45 คน  
คุณสมบัติ จํานวน (คน)

พนง. ท่ีดาํรงตาํแหน่งหวัหน้าแผนกครบ 3 ปี หรอื ดาํรงตาํแหน่งหวัหน้าแผนกระดับ 10 ครบ 2 ปี หรือ 
ดํารงตาํแหน่งระดับ 10 ครบ 5 ปี และอตัราเงินเดือนไม่ต่าํกว่าขัน้ต่าํของระดับ 11 ในปีงบประมาณ 2561  
(แบง่เปน็ หน.ระดบั 10 จาํนวน 20 คน/ หน.ระดบั 10 รก.ผอ.กอง จาํนวน 5 คน / พนง. ระดับ 10 จาํนวน 2 คน) 

29 

พนง. ระดับ 10 ท่ีอัตราเงินเดือนต่าํกว่าข้ันต่ําของระดับ 11 ท่ีทําหน้าท่ี รก.ผอ.กอง
(แบ่งเป็น หน. รก.ผอ.กอง จาํนวน 2 คน / พนง. ระดบั 10 รก.ผอ.กอง จํานวน 2 คน) 

4 

พนง. ระดับ 11 ท่ีทําหน้าท่ี รก.หน. 2 

พนง. ระดับ 11 ท่ีไม่มีตาํแหน่งทางการบรหิาร 10 

รวม 45 

หมายเหตุ : เก็บข้อมูลพนักงาน ซ่ึงมีคุณสมบัติครบ ณ 30 กันยายน 2561) 

กําหนดการฝึกอบรม 

หลักสูตร วันท่ี ห้องอบรม 

1. หลักสูตรหลักในการเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหารระดับต้น  จัดโดย สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 

หลักสูตร การเตรียมผู้บริหารระดับต้น รุ่นท่ี 1 วันท่ี 11 มกราคม 2561 

ห้องประชุม 2/1 อาคาร 2 

รุ่นท่ี 2 วันท่ี 12 มกราคม 2561 

รุ่นท่ี 3 วันท่ี 16 มกราคม 2561 

รุ่นท่ี 4 วันท่ี 18 มกราคม 2561 

รุ่นท่ี 5 วันท่ี 19 มกราคม 2561 

2. หลักสูตรหลักในการเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหารระดับกลาง  จัดโดย สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 

2.1 หลักสูตร พัฒนาทักษะการบริหารบุคลากร สําหรับผู้บริหารระดบัต้น วันท่ี 10 มกราคม 2561 ห้องประชุม 2/1 อาคาร 2 

2.2 หลักสูตร พัฒนาภาวะผู้นํา วันท่ี 17 มกราคม 2561 ห้องประชุม 2/1 อาคาร 2 

3. หลักสูตรเลือกในการเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง  จัดโดย บริษัท แพคริม ลีดเดอร์ชิป เซ็นเตอร์ จํากัด 

หลักสูตร ผู้นําทีมมุ่งผลสัมฤทธ์ิ รุ่นท่ี 1 วันท่ี 25 มกราคม 2561 ห้องประชุม 2/1 อาคาร 2 

  รุ่นท่ี 2 วันท่ี 26 มกราคม 2561  ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 

  รุ่นท่ี 3 วันท่ี 26 มกราคม 2561  ห้องประชุม 2/1 อาคาร 2 

  รุ่นท่ี 4 วันท่ี 30 มกราคม 2561  ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 

  รุ่นท่ี 5 วันท่ี 30 มกราคม 2561  ห้องประชุม 2/1 อาคาร 2 

  รุ่นท่ี 6 วันท่ี 31 มกราคม 2561  ห้องประชุม 2/1 อาคาร 2 

หมายเหตุ : ทกุหลักสูตรอบรมระหว่างเวลา 09.00 น. -16.00 น. 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลการดําเนนิงาน (ต่อ) 

ผู้ดําเนินการโครงการ 
 สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) และบริษัท แพคริม ลีดเดอร์ชิป เซ็นเตอร์ จํากัด 

ผู้จัดทําสรุปรายงานการฝึกอบรมฯ 
 นางสาวอชิรญา  สายวิจิตร  พนักงานทรัพยากรบุคคล ระดับ 4 สังกัด พบ.กพร.ฝทบ. 
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ส่วนท่ี 2 การประเมินผลปฏิกิริยา (Reaction) โดยแบบสอบถาม 

เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉล่ีย 

 

 

 

 

 

1. หลักสูตรหลักในการเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหารระดับต้น 

จํานวน 1 หลักสูตร ได้แก่ 

หลักสูตร การเตรียมผู้บริหารระดับต้น 

รุ่นท่ี 1   วันท่ี 11 มกราคม 2561 จํานวน   43  คน 

รุ่นท่ี 2   วันท่ี 12 มกราคม 2561 จํานวน   42  คน 

รุ่นท่ี 3   วันท่ี 16 มกราคม 2561 จํานวน   43  คน 

รุ่นท่ี 4   วันท่ี 18 มกราคม 2561 จํานวน   48  คน 

รุ่นท่ี 5   วันท่ี 19 มกราคม 2561 จํานวน   45  คน 

 

วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้พัฒนาสมรรถนะด้านการบริหาร ในการรองรับหน้าที่ ความรับผิดชอบและภารกิจการ
บริหารงานในระดับที่สูงขึ้น 

- เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในภาพรวม หลักการบริหารงาน บทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้บริหารระดับต้น
และให้มีจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

โดยสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ได้สรุปการประเมินผล ดังนี้ 
 

 
 
 

ระดับคะแนน ความหมาย

1.00 – 1.50 น้อยท่ีสุด

1.51 – 2.50 น้อย

2.51 – 3.50 ปานกลาง

3.51 – 4.50 มาก

4.51 – 5.00 มากท่ีสุด
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ส่วนท่ี 2 การประเมินผลปฏิกิริยา (Reaction) โดยแบบสอบถาม (ต่อ) 

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ หลักสูตร การเตรียมผู้บริหารระดบัต้น ในแต่ละรุ่น ดังนี้ 
รุ่นที่ 1 วันที่ 11 มกราคม 2561 กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 43 คน มีผู้เข้าอบรม จํานวน 43 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 

 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 มีจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 43 ชุด 
จากผู้เข้าอบรม 43 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนผู้เข้าอบรม โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม
ต่อหลักสูตรฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 88.10 มีรายละเอียด ดังนี้ 

ด้านวิทยากร (หัวข้อที่ได้ค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ การเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วม (4.58)) 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย :  4.48 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ มาก คิดเป็นร้อยละ 89.60 
 ข้อเสนอแนะ    :  วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี 

ด้านเนื้อหาและการจัดฝึกอบรม (หัวข้อที่ได้ค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ เนื้อหาวิชาเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน (4.47)) 
 ค่าคะแนนเฉล่ีย :  4.33 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ มาก คิดเป็นร้อยละ 86.60 
 ข้อเสนอแนะ :  อยากให้เนื้อหาครอบคลุมการทํางาน และเชื่อมโยงกับบริบทของ รฟม. มากขึ้น 
 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร คะแนน 

1. ความรอบรู้ในเน้ือหาวิชา 4.42 

2. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ใหผู้้ฟังเขา้ใจ 4.49 

3. การใช้ภาษาและถ้อยคําให้เหมาะสมชัดเจน 4.53 

4. การถ่ายทอดเนือ้หาวิชาให้เป็นท่ีน่าสนใจ 4.44 

5. บุคลิกภาพและการสร้างบรรยากาศของวิทยากร 4.51 

6. เทคนิค / วิธีการฝึกอบรมท่ีใช้ในการถา่ยทอด 4.42 

7. การควบคุมเวลาให้เป็นไปตามท่ีกาํหนด 4.56 

8. การดาํเนินการตอบคําถามของวทิยากร 4.42 

9. วิทยากรบรรยายครอบคลุมเน้ือหาตามท่ีกําหนดไว้ 4.43 

10.การเปดิโอกาสให้ผู้เข้ารบัการฝกึอบรมมสี่วนรว่ม 4.58 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.48 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาและการจัดฝึกอบรม คะแนน 

1. เน้ือหาวิชาตรงและสอดคล้องกบัหัวข้อหลักสูตร 4.42 

2. เน้ือหาวิชาเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 4.47 

3. การอาํนวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ีจากสมาคมฯ (PMAT) 4.23 

4. เอกสารท่ีใช้ประกอบการอบรม 4.35 

5. ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดอบรม 4.21 

6. การอาํนวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ีจากสมาคม 4.33 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.33 
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ส่วนท่ี 2 การประเมินผลปฏิกิริยา (Reaction) โดยแบบสอบถาม (ต่อ) 

รุ่นที่ 2 วันที่ 12 มกราคม 2561 กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 43 คน มีผู้เข้าอบรม จํานวน 42 คน 
 
 
 
 

 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม รุ่นที่ 2 มีจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 42 ชุด 
จากผู้เข้าอบรม 42 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนผู้เข้าอบรม โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมต่อ
หลักสูตรฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 89.00 มีรายละเอียด ดังนี ้

ด้านวิทยากร (หัวข้อที่ได้ค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ บุคลิกภาพและการสร้างบรรยากาศของวิทยากร (4.62)) 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย :  4.57 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.40 
 ข้อเสนอแนะ  :  วิทยากรมีความรู้ความสามารถ ถ่ายทอดเนื้อหาได้ดี เข้าใจง่าย มีความสุภาพและ 
      ให้เกียรติผู้เข้ารับการอบรม 

ด้านเนื้อหาและการจัดฝึกอบรม (หัวข้อที่ได้ค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ เนื้อหาวิชาเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน (4.52)) 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย :  4.29 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ มาก คิดเป็นร้อยละ 85.80 
 ข้อเสนอแนะ  :  เนื้อหาดีมาก สามารถนํามาปรับใช้ในการทํางานได้ แต่ควรเพิ่มระยะเวลาอีก 

 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร คะแนน 

1. ความรอบรู้ในเน้ือหาวิชา 4.60 

2. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ใหผู้้ฟังเขา้ใจ 4.60 

3. การใช้ภาษาและถ้อยคําให้เหมาะสมชัดเจน 4.60 

4. การถ่ายทอดเนือ้หาวิชาให้เป็นท่ีน่าสนใจ 4.52 

5. บุคลิกภาพและการสร้างบรรยากาศของวิทยากร 4.62 

6. เทคนิค / วิธีการฝึกอบรมท่ีใช้ในการถา่ยทอด 4.55 

7. การควบคุมเวลาให้เป็นไปตามท่ีกาํหนด 4.52 

8. การดาํเนินการตอบคําถามของวทิยากร 4.60 

9. วิทยากรบรรยายครอบคลุมเน้ือหาตามท่ีกําหนดไว้ 4.50 

10.การเปดิโอกาสให้ผู้เข้ารบัการฝกึอบรมมสี่วนรว่ม 4.55 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.57 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาและการจัดฝึกอบรม คะแนน 

1. เน้ือหาวิชาตรงและสอดคล้องกบัหัวข้อหลักสูตร 4.38 

2. เน้ือหาวิชาเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 4.52 

3. การอาํนวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ีจากสมาคมฯ (PMAT) 4.10 

4. เอกสารท่ีใช้ประกอบการอบรม 4.29 

5. ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดอบรม 4.10 

6. การอาํนวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ีจากสมาคม 4.36 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.29 
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ส่วนท่ี 2 การประเมินผลปฏิกิริยา (Reaction) โดยแบบสอบถาม (ต่อ) 

รุ่นที่ 3 วันที่ 16 มกราคม 2561 กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 45 คน มีผู้เข้าอบรม จํานวน 43 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

  

 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม รุ่นที่ 3 มีจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 43 ชุด 
จากผู้เข้าอบรม 43 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนผู้เข้าอบรม โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม
ต่อหลักสูตรฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 88.50 มีรายละเอียด ดังนี ้

ด้านวิทยากร (หัวข้อที่ได้ค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ฟังเข้าใจ (4.63)) 
 ค่าคะแนนเฉล่ีย :  4.52 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.40 
 ข้อเสนอแนะ  :  วิทยากรมีความรู้ ถ่ายทอดได้ชัดเจน เข้าใจง่าย และสามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
ด้านเนื้อหาและการจัดฝึกอบรม (หัวข้อที่ได้ค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ เนื้อหาวิชาตรงและสอดคล้องกับหัวข้อหลักสูตร (4.44)) 
 ค่าคะแนนเฉล่ีย :  4.35 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ มาก คิดเป็นร้อยละ 87.00 
 ข้อเสนอแนะ  :  เนื้อหาดี ครอบคลุม ชัดเจน แต่เนื้อหามากเกินไปทําให้ไม่สามารถลงรายละเอียดได้ 

  
 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร คะแนน 

1. ความรอบรู้ในเน้ือหาวิชา 4.56 

2. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ใหผู้้ฟังเขา้ใจ 4.63 

3. การใช้ภาษาและถ้อยคําให้เหมาะสมชัดเจน 4.51 

4. การถ่ายทอดเนือ้หาวิชาให้เป็นท่ีน่าสนใจ 4.51 

5. บุคลิกภาพและการสร้างบรรยากาศของวิทยากร 4.58 

6. เทคนิค / วิธีการฝึกอบรมท่ีใช้ในการถา่ยทอด 4.53 

7. การควบคุมเวลาให้เป็นไปตามท่ีกาํหนด 4.53 

8. การดาํเนินการตอบคําถามของวทิยากร 4.42 

9. วิทยากรบรรยายครอบคลุมเน้ือหาตามท่ีกําหนดไว้ 4.47 

10.การเปดิโอกาสให้ผู้เข้ารบัการฝกึอบรมมสี่วนรว่ม 4.49 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.52 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาและการจัดฝึกอบรม คะแนน 

1. เน้ือหาวิชาตรงและสอดคล้องกบัหัวข้อหลักสูตร 4.44 

2. เน้ือหาวิชาเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 4.41 

3. การอาํนวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ีจากสมาคมฯ (PMAT) 4.19 

4. เอกสารท่ีใช้ประกอบการอบรม 4.35 

5. ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดอบรม 4.28 

6. การอาํนวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ีจากสมาคม 4.40 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.35 



         โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการดํารงตําแหน่งทางการบริหาร (Pre Position)  
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ส่วนท่ี 2 การประเมินผลปฏิกิริยา (Reaction) โดยแบบสอบถาม (ต่อ) 

รุ่นที่ 4 วันที่ 18 มกราคม 2561 กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 49 คน มีผู้เข้าอบรม จํานวน 48 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม รุ่นที่ 4 มีจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 48 ชุด 
จากผู้เข้าอบรม 48 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนผู้เข้าอบรม โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม
ต่อหลักสูตรฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 88.80 มีรายละเอียด ดังนี ้

ด้านวิทยากร (หัวข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ วิทยากรบรรยายครอบคลุมเนื้อหาตามที่กําหนดไว้และการเปิด
โอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วม (4.52)) 
 ค่าคะแนนเฉล่ีย :  4.45 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ มาก คิดเป็นร้อยละ 89.00 
 ข้อเสนอแนะ  : วิทยากรบรรยายจากประสบการณ์ตรง ทําให้เข้าใจง่าย สนุก ไม่น่าเบ่ือ  
ด้านเนื้อหาและการจัดฝึกอบรม (หัวข้อที่ได้ค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ เนื้อหาวิชาเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน (4.52)) 
 ค่าคะแนนเฉล่ีย :  4.43 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ มาก คิดเป็นร้อยละ 88.60 
 ข้อเสนอแนะ  :  ดีมาก 
 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร คะแนน 

1. ความรอบรู้ในเน้ือหาวิชา 4.38 

2. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ใหผู้้ฟังเขา้ใจ 4.48 

3. การใช้ภาษาและถ้อยคําให้เหมาะสมชัดเจน 4.50 

4. การถ่ายทอดเนือ้หาวิชาให้เป็นท่ีน่าสนใจ 4.35 

5. บุคลิกภาพและการสร้างบรรยากาศของวิทยากร 4.46 

6. เทคนิค / วิธีการฝึกอบรมท่ีใช้ในการถา่ยทอด 4.44 

7. การควบคุมเวลาให้เป็นไปตามท่ีกาํหนด 4.38 

8. การดาํเนินการตอบคําถามของวทิยากร 4.49 

9. วิทยากรบรรยายครอบคลุมเน้ือหาตามท่ีกําหนดไว้ 4.52 

10.การเปดิโอกาสให้ผู้เข้ารบัการฝกึอบรมมสี่วนรว่ม 4.52 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.45 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาและการจัดฝึกอบรม คะแนน 

1. เน้ือหาวิชาตรงและสอดคล้องกบัหัวข้อหลักสูตร 4.44 

2. เน้ือหาวิชาเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 4.52 

3. การอาํนวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ีจากสมาคมฯ (PMAT) 4.35 

4. เอกสารท่ีใช้ประกอบการอบรม 4.46 

5. ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดอบรม 4.33 

6. การอาํนวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ีจากสมาคม 4.46 

คะแนนเฉลี่ยรวม (เฉพาะข้อ 3. - 8.) 4.43 
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ส่วนท่ี 2 การประเมินผลปฏิกิริยา (Reaction) โดยแบบสอบถาม (ต่อ) 

รุ่นที่ 5 วันที่ 19 มกราคม 2561 กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 45 คน มีผู้เข้าอบรม จํานวน 45 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม รุ่นที่ 5 มีจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 45 ชุด 
จากผู้เข้าอบรม 45 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนผู้เข้าอบรม โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม
ต่อหลักสูตรฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 90.40 มีรายละเอียด ดังนี ้

ด้านวิทยากร (หัวข้อที่ได้ค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ การเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วม (4.80)) 
 ค่าคะแนนเฉล่ีย :  4.71 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 94.20 
 ข้อเสนอแนะ  : วิทยากรบรรยายดี และถ่ายทอดเนื้อหาได้เข้าใจง่าย ตรงประเด็น 
ด้านเนื้อหาและการจัดฝึกอบรม (หัวข้อที่ได้ค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ เอกสารที่ใช้ประกอบการอบรม (4.71)) 
 ค่าคะแนนเฉล่ีย :  4.54 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ มาก คิดเป็นร้อยละ 90.80 
 ข้อเสนอแนะ  :  หัวข้อน่าสนใจ และมีประโยชน์ต่อการทํางาน แต่อยากให้เพิ่มเวลาการอบรมเพื่อ
      ลงรายละเอียดเนื้อหาได้มากกว่านี้ 

 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร คะแนน 

1. ความรอบรู้ในเน้ือหาวิชา 4.62 

2. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ใหผู้้ฟังเขา้ใจ 4.71 

3. การใช้ภาษาและถ้อยคําให้เหมาะสมชัดเจน 4.76 

4. การถ่ายทอดเนือ้หาวิชาให้เป็นท่ีน่าสนใจ 4.71 

5. บุคลิกภาพและการสร้างบรรยากาศของวิทยากร 4.69 

6. เทคนิค / วิธีการฝึกอบรมท่ีใช้ในการถา่ยทอด 4.78 

7. การควบคุมเวลาให้เป็นไปตามท่ีกาํหนด 4.58 

8. การดาํเนินการตอบคําถามของวทิยากร 4.71 

9. วิทยากรบรรยายครอบคลุมเน้ือหาตามท่ีกําหนดไว้ 4.69 

10.การเปดิโอกาสให้ผู้เข้ารบัการฝกึอบรมมสี่วนรว่ม 4.80 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.71 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาและการจัดฝึกอบรม คะแนน 

1. เน้ือหาวิชาตรงและสอดคล้องกบัหัวข้อหลักสูตร 4.49 

2. เน้ือหาวิชาเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 4.49 

3. การอาํนวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ีจากสมาคมฯ (PMAT) 4.27 

4. เอกสารท่ีใช้ประกอบการอบรม 4.71 

5. ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดอบรม 4.56 

6. การอาํนวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ีจากสมาคม 4.70 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.54 
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ส่วนท่ี 2 การประเมินผลปฏิกิริยา (Reaction) โดยแบบสอบถาม (ต่อ) 

สรุปภาพรวมการฝึกอบรม “หลักสูตร การเตรียมผู้บริหารระดับต้น”  

 หลักสูตร การเตรียมผู้บริหารระดับต้น กําหนดกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 225 คน มีผู้เข้าอบรม จํานวน 221 คน 
คิดเป็นร้อยละ 98.22 ของกลุ่มเป้าหมาย และมีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม จํานวน 221 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าอบรมทั้งหมด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมการจัดฝึกอบรมทั้ง 5 รุ่น ดังนี้ 
 ด้านวิทยากร มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.55 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.90 
โดยหัวข้อที่ไดค่้าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ การเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วม (4.59) 
 ด้านเนื้อหาและการจัดฝึกอบรม มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.39 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ มาก คิดเป็นร้อยละ 87.74 
โดยหัวข้อที่ไดค่้าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ เนื้อหาวิชาเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน (4.49) 

หัวข้อ รุ่นท่ี 1 รุ่นท่ี 2 รุ่นท่ี 3 รุ่นท่ี 4 รุ่นท่ี 5 รวม 

ด้านวิทยากร 4.48 4.57 4.52 4.45 4.71 4.55 

ด้านเนื้อหาและการจัดฝึกอบรม  4.33 4.29 4.35 4.43 4.54 4.39 

 
 
สรุป  1. การประเมินปฏิกิรยิา (Reaction Evaluation) 

เป้าหมาย : ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมต่อหลักสูตรฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ผลลัพธ ์ : ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมต่อหลักสูตรฝึกอบรม คิดเป็นรอ้ยละ 89.32  
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ส่วนท่ี 2 การประเมินผลปฏิกิริยา (Reaction) โดยแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

2. หลักสูตรหลักในการเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหารระดับกลาง 

จํานวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 

2.1 หลักสูตร พัฒนาทักษะการบริหารบุคลากร สําหรับผู้บริหารระดับต้น วันท่ี 10 มกราคม 2561 จํานวน  39  คน

2.2 หลักสูตร พัฒนาภาวะผู้นํา วันท่ี 17 มกราคม 2561 จํานวน  42  คน

วัตถุประสงค์ 

    -  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎี หลักการ คุณสมบัติที่ดีและเทคนิคของการเป็นผู้บริหารระดับต้น 
 -  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการคิด การตัดสินใจ การประมวลผลข้อมูล การวางแผน การควบคุม
และติดตามงาน 
 - เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับที่สูงขึ้น 

โดยสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ได้สรุปการประเมินผล ดังนี้ 

2.1 หลักสูตร พัฒนาทักษะการบริหารบุคลากร สาํหรับผู้บริหารระดับต้น  
กําหนดกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 42 คน มีผู้เข้าอบรม จํานวน 39 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร คะแนน 

1. ความรอบรู้ในเน้ือหาวิชา 4.69 

2. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ใหผู้้ฟังเขา้ใจ 4.61 

3. การใช้ภาษาและถ้อยคําให้เหมาะสมชัดเจน 4.61 

4. การถ่ายทอดเนือ้หาวิชาให้เป็นท่ีน่าสนใจ 4.67 

5. บุคลิกภาพและการสร้างบรรยากาศของวิทยากร 4.75 

6. เทคนิค / วิธีการฝึกอบรมท่ีใช้ในการถา่ยทอด 4.58 

7. การควบคุมเวลาให้เป็นไปตามท่ีกาํหนด 4.31 

8. การดาํเนินการตอบคําถามของวทิยากร 4.56 

9. วิทยากรบรรยายครอบคลุมเน้ือหาตามท่ีกําหนดไว้ 4.67 

10.การเปดิโอกาสให้ผู้เข้ารบัการฝกึอบรมมสี่วนรว่ม 4.69 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.61 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาและการจัดฝึกอบรม คะแนน 

1. เน้ือหาวิชาตรงและสอดคล้องกบัหัวข้อหลักสูตร 4.54 

2. เน้ือหาวิชาเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 4.63 

3. การอาํนวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ีจากสมาคมฯ (PMAT) 4.25 

4. เอกสารท่ีใช้ประกอบการอบรม 4.39 

5. ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดอบรม 4.17 

6. การอาํนวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ีจากสมาคม 4.33 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.39 



         โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการดํารงตําแหน่งทางการบริหาร (Pre Position)  
กรณีเลื่อนระดับแบบปกติ (Normal Track) 

ประจําปี 2561 

12 

 ส่วนท่ี 2 การประเมินผลปฏิกิริยา (Reaction) โดยแบบสอบถาม (ต่อ) 

 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม มีจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 36 คน จากผู้เข้าอบรม 
จํานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 92.31 ของผู้เข้าอบรม โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมต่อหลักสูตร
ฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 90 มีรายละเอียด ดังนี้ 

ด้านวิทยากร (หัวข้อที่ได้ค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ บุคลิกภาพและการสร้างบรรยากาศของวิทยากร (4.75)) 
 ค่าคะแนนเฉล่ีย :  4.61 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.20 
 ข้อเสนอแนะ  :  วิทยากรมีเทคนิคการนําเสนอ และสร้างบรรยากาศในการอบรมได้ดี และใช้
      รูปแบบการสื่อสารแบบ 2 ทางกับตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีส่วนร่วม 

ด้านเนื้อหาและการจัดฝึกอบรม (หัวข้อที่ได้ค่าคะแนนเฉล่ียมากที่สุด คือ เนื้อหาวิชาเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน (4.63)) 
 ค่าคะแนนเฉล่ีย :  4.39 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ มาก คิดเป็นร้อยละ 87.80 
 ข้อเสนอแนะ  :  การจัดอบรมคร้ังนี้ ดีมาก และเป็นประโยชน์กับตัวผู้เข้าอบรมในการพัฒนา 
 

สรุป  1. การประเมินปฏิกิรยิา (Reaction Evaluation)  

เป้าหมาย :  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมต่อหลักสูตรฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ผลลัพธ ์ :  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมต่อหลักสูตรฝึกอบรมคิดเป็น รอ้ยละ 90.00  
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ส่วนท่ี 2 การประเมินผลปฏิกิริยา (Reaction) โดยแบบสอบถาม (ต่อ) 

2.2 หลักสูตร พัฒนาภาวะผู้นํา กําหนดกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 45 คน มีผู้เข้าอบรม จํานวน 42 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 
 

 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม มีจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 41 คน จากผู้เข้าอบรม 
จํานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 97.34 ของผู้เข้าอบรม โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมต่อหลักสูตร
ฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 90.80 มีรายละเอียด ดังนี้ 
ด้านวิทยากร (หัวข้อที่ได้ค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ วิทยากรบรรยายครอบคลุมเนื้อหาตามที่กําหนดไว้ และการเปิด
โอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วม (4.68)) 
 ค่าคะแนนเฉล่ีย :  4.63 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.60 
 ข้อเสนอแนะ  :  วิทยากรบรรยายดี เป็นผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายทอดความรู้ 
ด้านเนื้อหาและการจัดฝึกอบรม (เนื้อหาวิชาตรงและสอดคล้องกับหัวข้อหลักสูตร และเนื้อหาวิชาเป็นประโยชน์ 
ต่อการปฏิบัติงาน (4.56) 
 ค่าคะแนนเฉล่ีย :  4.45 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ มาก คิดเป็นร้อยละ 89.00 
 ข้อเสนอแนะ  :  เนื้อหาหลักสูตรเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรม และสามารถนํามาใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

สรุป  1. การประเมินปฏิกิรยิา (Reaction Evaluation)  
เป้าหมาย : ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมต่อหลักสูตรฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ผลลัพธ ์ : ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมต่อหลักสูตรฝึกอบรม คิดเป็นรอ้ยละ 90.80  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร คะแนน 

1. ความรอบรู้ในเน้ือหาวิชา 4.66 

2. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ใหผู้้ฟังเขา้ใจ 4.66 

3. การใช้ภาษาและถ้อยคําให้เหมาะสมชัดเจน 4.63 

4. การถ่ายทอดเนือ้หาวิชาให้เป็นท่ีน่าสนใจ 4.61 

5. บุคลิกภาพและการสร้างบรรยากาศของวิทยากร 4.61 

6. เทคนิค / วิธีการฝึกอบรมท่ีใช้ในการถา่ยทอด 4.59 

7. การควบคุมเวลาให้เป็นไปตามท่ีกาํหนด 4.61 

8. การดาํเนินการตอบคําถามของวทิยากร 4.56 

9. วิทยากรบรรยายครอบคลุมเน้ือหาตามท่ีกําหนดไว้ 4.68 

10.การเปดิโอกาสให้ผู้เข้ารบัการฝกึอบรมมสี่วนรว่ม 4.68 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.63 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาและการจัดฝึกอบรม คะแนน 

1. เน้ือหาวิชาตรงและสอดคล้องกบัหัวข้อหลักสูตร 4.56 

2. เน้ือหาวิชาเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 4.56 

3. การอาํนวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ีจากสมาคมฯ (PMAT) 4.37 

4. เอกสารท่ีใช้ประกอบการอบรม 4.44 

5. ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดอบรม 4.29 

6. การอาํนวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ีจากสมาคม 4.46 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.45 
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ส่วนท่ี 2 การประเมินผลปฏิกิริยา (Reaction) โดยแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

3. หลักสูตรเลือกในการเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง 

จํานวน 1 หลักสูตร ได้แก่ 

หลักสูตร ผู้นาํทีมมุ่งผลสัมฤทธิ ์

รุ่นท่ี 1  วันท่ี 25 มกราคม 2561 จํานวน  40  คน

รุ่นท่ี 2  วันท่ี 26 มกราคม 2561  จํานวน  42 คน 

รุ่นท่ี 3  วันท่ี 26 มกราคม 2561  จํานวน  44 คน 

รุ่นท่ี 4  วันท่ี 30 มกราคม 2561  จํานวน  40 คน 

รุ่นท่ี 5  วันท่ี 30 มกราคม 2561  จํานวน  41 คน 

รุ่นท่ี 6   วันท่ี 31 มกราคม 2561  จํานวน  53  คน 

วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการพัฒนาตนเองตามกรอบแนวคิดของ 7 Habits 
- เพื่อสํารวจและเสริมสร้างภาวะผู้นํา ทัศนคติเชิงบวกในการทํางาน ความกระตือรือร้น และทักษะเชิง

จิตวิทยาที่เอื้อต่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพ  
- เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับที่สูงขึ้น 

โดยบริษัท แพคริม ลีดเดอร์ชิป เซ็นเตอร์ จํากัด ได้สรุปการประเมินผล ดังนี้ 

หลักสูตร ผู้นําทีมมุ่งผลสัมฤทธิ์ กําหนดกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 268 คน มีผู้เข้าอบรม จํานวน 260 คน คิดเป็น
ร้อยละ 97.02 ของกลุ่มเป้าหมาย และมีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม จํานวน 229 คน คิดเป็น
ร้อยละ 88.08 ของผู้เข้าอบรมทั้งหมด 6 รุ่น โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม เท่ากับ 4.54  
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.80 รายละเอียด ดังนี้ 

1. การประเมินปฏิกิริยา (Reaction Evaluation) 

เป้าหมาย : ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมต่อหลักสูตรฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ผลลัพธ ์ : ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมต่อหลักสูตรฝึกอบรม คิดเป็นรอ้ยละ 90.80  
  

 
 
 
 
 
 
 

รุ่นท่ี หัวข้อ วิทยากร คะแนน ความหมาย 

1 ความพงึพอใจต่อวิทยากรในภาพรวม อ.อังคณา  ธนปิยะวาณิชย์ 4.60 มากท่ีสุด 

2 ความพงึพอใจต่อวิทยากรในภาพรวม อ.อังคณา  ธนปิยะวาณิชย์ 4.55 มากท่ีสุด 

3 ความพงึพอใจต่อวิทยากรในภาพรวม อ.กนกกรณ์  เจียเจษฎากลุ 4.30 มาก 

4 ความพงึพอใจต่อวิทยากรในภาพรวม อ.แมนรัตน์  ประดิษฐ์วงศ์สิน 4.50 มาก 

5 ความพงึพอใจต่อวิทยากรในภาพรวม อ.กนกกรณ์  เจียเจษฎากลุ 4.60 มากท่ีสุด 

6 ความพงึพอใจต่อวิทยากรในภาพรวม อ.อังคณา  ธนปิยะวาณิชย์ 4.70 มากท่ีสุด 

คะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 6 รุ่น 4.54 มากท่ีสุด 
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ส่วนท่ี 3 การประเมินผลการเรยีนรู้ (Learning) และหลักเกณฑต์วัชี้วดัด้านการพัฒนาทรพัยากรบคุคล 
 

หลักเกณฑ์ตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคลากร 
• ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
• ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีผลการทดสอบความรู้ Post – test ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70 

 

1. หลักสูตรหลักในการเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหารระดับต้น 
 

1.1 หลักสูตร การเตรียมผู้บริหารระดับต้น 

รุ่นท่ี  1  วันท่ี 11 มกราคม 2561 จํานวน   43  คน 

รุ่นท่ี  2  วันท่ี 12 มกราคม 2561 จํานวน   42  คน 

รุ่นท่ี  3  วันท่ี 16 มกราคม 2561 จํานวน   43  คน 

รุ่นท่ี  4  วันท่ี 18 มกราคม 2561 จํานวน   48  คน 

รุ่นท่ี  5  วันท่ี 19 มกราคม 2561 จํานวน   45  คน 

 
กลุ่มเป้าหมาย 225 คน 

 
ผู้เข้าอบรม 221 คน 

 
คิดเป็นร้อยละ 98.23 

 

เกณฑ์ในการทดสอบความรู้ Post – test ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 (14 คะแนน) 
  
 
 
 

** หมายเหตุ : คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

 

 

 

 

คะแนน ความหมาย

0 - 13 ไม่ผ่านเกณฑ์

14 คะแนนข้ึนไป ผ่านเกณฑ์
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ส่วนท่ี 3 การประเมินผลการเรียนรู้ (Learning) และหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ต่อ) 
สรุปการประเมินผลการเรียนรู้ (Learning) โดยแบบทดสอบ Post-test  

ตารางแสดงผลการประเมินการเรียนรู้ “หลักสูตร การเตรียมผู้บริหารระดับต้น” 

ลําดบั ช่ือ - นามสกุล สังกัด 
ระยะเวลา

( ≥70 ) 
(ร้อยละ) 

Post-test
( ≥14 ) 

(คะแนน) 

ผลการ
ฝึกอบรม 

หมายเหต ุ

1 นายคุณภาพ วิเชียรรัตน์ สํานักผู้วา่การ 100 16 ผ่าน   

2 นางกันธิมา มานนท์ สํานักผู้วา่การ 100 16 ผ่าน   

3 นางสาวจรรยพร รัตน์จตรุธรรม สํานักผู้วา่การ 100 15 ผ่าน   

4 นางวาสนา ชลประเสริฐ สํานักผู้วา่การ 100 18 ผ่าน   

5 นางสาวอจัฉริยา ศรีสุระ สํานักผู้วา่การ 100 18 ผ่าน   

6 นางสาวนํ้าเพ็ชร ์ บุญอุดมทรัพย์ สํานักผู้วา่การ 100 12 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

7 ว่าท่ีร้อยเอกเดชชัย แสนเทพ สํานักผู้วา่การ 100 10 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

8 นายอรรถสิทธิ ์ จ้องศิรินุรกัษ์ สํานักผู้วา่การ 100 15 ผ่าน   

9 นางสาววรัทยา ปิ่นเพชร สํานักผู้วา่การ 100 18 ผ่าน   

10 นางสาวสุฎารณ ี อุมะวิชนี สังกัด สํานักตรวจสอบ 100 13 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

11 นายวาริช แม้นมินทร ์ สํานักตรวจสอบ 100 17 ผ่าน   

12 นางณภัชนันท์ สิทธิวงศ์ สํานักตรวจสอบ 100 19 ผ่าน   

13 นางสาวอาํไพ แจงบาํรุง สํานักธุรกจิบัตรโดยสาร 100 19 ผ่าน   

14 นางสาวชุรดา ศรีวิชัย สํานักธุรกจิบัตรโดยสาร 100 17 ผ่าน   

15 นางณัฐภรณ ์ อยู่ปรางค์ สํานักธุรกจิบัตรโดยสาร 100 16 ผ่าน   

16 นางสาวพจิิตรพรรณ จีระนันทกิจ สํานักธุรกจิบัตรโดยสาร 100 14 ผ่าน   

17 นายฉัตรชัย จุมวงษ์ สํานักธุรกจิบัตรโดยสาร 100 18 ผ่าน   

18 นางสาวชนาพิมพ ์ วิถีมณีโรจน์ สํานักหน่วยธรุกจิรถไฟฟ้า 100 18 ผ่าน   

19 นางสาวรจุิรา จันทรพล ฝ่ายนโยบายและยทุธศาสตร ์ 100 17 ผ่าน   

20 นายเกียรตินิยม ฉิมพล ี ฝ่ายนโยบายและยทุธศาสตร ์ 100 16 ผ่าน   

21 นางสาวเบญจวรรณ นิรมิตวส ุ ฝ่ายนโยบายและยทุธศาสตร ์ 100 16 ผ่าน   

22 นายวัฒนศักดิ ์ เฮาะประเสริฐ ฝ่ายนโยบายและยทุธศาสตร ์ 100 18 ผ่าน   

23 นางนิรมล ศรีจันทร ์ ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า 100 16 ผ่าน   

24 นายไกรสิทธ ิ สิงหก์าญจนโรจน์ ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า 100 14 ผ่าน   

25 นายวรพงศ์ วัจนะเสถียรกุล ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า 100 17 ผ่าน   

26 นางสาวกัญญณพ ดวงสม้ ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า 100 17 ผ่าน   
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ส่วนท่ี 3 การประเมินผลการเรียนรู้ (Learning) และหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ต่อ) 
 

ตารางแสดงผลการประเมินการเรียนรู้ “หลักสูตร การเตรียมผู้บริหารระดับต้น” (ต่อ) 

ลําดบั ช่ือ - นามสกุล สังกัด 
ระยะเวลา

( ≥70 ) 
(ร้อยละ) 

Post-test
( ≥14 ) 

(คะแนน) 

ผลการ
ฝึกอบรม 

หมายเหต ุ

27 นางสาวกรชนก วโรฬาร ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า 100 16 ผ่าน   

28 นางสาวสวนีย์ บรรพจน์พิทักษ์ ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า 100 17 ผ่าน   

29 นางสาวชุตมิา กัลยาประสิทธิ ์ ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า 100 18 ผ่าน   

30 นายเอกกร สว่างพลอย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 100 14 ผ่าน   

31 นางสาวเบญจวรรณ เลิศพิชิตกุล ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 100 16 ผ่าน   

32 นางสาวกานตมิา ช่วยชูช่ืน ฝ่ายบญัชีและการเงิน 100 15 ผ่าน   

33 นายวรพจน์ ศรีรัตนวุฑฒิ ฝ่ายบญัชีและการเงิน 100 11 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

34 นางสาววรวรรณ ไกรศิริวุฒิ ฝ่ายบญัชีและการเงิน 0 0 ไม่ผ่าน ไม่เข้าอบรม 

35 นายอนาวลิ จันทรุไทย ฝ่ายพัฒนาธุรกจิ 100 15 ผ่าน   

36 นายณัชพล สุทธิชัยโชติ ฝ่ายพัฒนาธุรกจิ 100 18 ผ่าน   

37 นางสาวเมทินี วุฒิภักด ี ฝ่ายพัฒนาธุรกจิ 100 17 ผ่าน   

38 นางสาวปรีชญาลักษณ ์ เจือเจริญ ฝ่ายพัฒนาธุรกจิ 100 13 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

39 นายจักรกฤษณ ์ ทองปากนํ้า ฝ่ายพัฒนาและบรหิารพื้นท่ี 100 18 ผ่าน   

40 นายธนกร มาลาอุตม ์ ฝ่ายพัฒนาและบรหิารพื้นท่ี 100 17 ผ่าน   

41 นางกลัยา เทภาสิต ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปตัยกรรม 100 13 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

42 นางสาวนภัสวรรณ์ แก่นวงศ์ ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปตัยกรรม 100 13 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

43 นางสาวรัชดา ฉิมพุก ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปตัยกรรม 100 18 ผ่าน   

44 นางสาวไอรินทร ์ ชยาอนันตพัฒน์ ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปตัยกรรม 100 12 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

45 นางสาวพัชราพร โภคากร ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปตัยกรรม 100 17 ผ่าน   

46 นายวิชญุตร ์ อารยโกศล ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปตัยกรรม 100 17 ผ่าน   

47 นายนภาชัย เหมือนเพ็ชร ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปตัยกรรม 100 15 ผ่าน   

48 นายปวีรศักดิ ์ เขียดทอง ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปตัยกรรม 100 15 ผ่าน   

49 นายธนัญชัย ปคุณวรกิจ ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปตัยกรรม 100 13 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

50 นางสาวจารุรัตน์ นาคฤทธิ ์ ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปตัยกรรม 100 17 ผ่าน   

51 นายดนุชา สุนทรารชุน ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปตัยกรรม 100 18 ผ่าน   

52 นายเอกนรินทร ์ อ่อนนุช ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปตัยกรรม 100 13 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

53 นายอลงกรณ ์ ไชยพรรค ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปตัยกรรม 100 17 ผ่าน   
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54 นายสด จําปาทอง ฝ่ายบรหิารงานก่อสร้าง 1 100 18 ผ่าน   

55 นายชิณวิทย์ แย้มครวญ ฝ่ายบรหิารงานก่อสร้าง 1 100 15 ผ่าน   

56 นายศุภณัฏฐ์ โรจน์ปิติสุนทร ฝ่ายบรหิารงานก่อสร้าง 1 100 17 ผ่าน   

57 นางมกุดา พิบูลย์ ฝ่ายบรหิารงานก่อสร้าง 1 100 16 ผ่าน   

58 นางสาววิสุตา ชลายนเดชะ ฝ่ายบรหิารงานก่อสร้าง 1 100 16 ผ่าน   

59 นายรุ่งโรจน์ พงศ์จักรพานิช ฝ่ายบรหิารงานก่อสร้าง 2 100 17 ผ่าน   

60 นางสาวปิยนันท์ สุโน ฝ่ายบรหิารงานก่อสร้าง 2 100 16 ผ่าน   

61 นางสริินธร อินทร์แก้ว ฝ่ายบรหิารงานก่อสร้าง 2 100 19 ผ่าน   

62 นางสุพตัรา ติ้มขลิบ ฝ่ายบรหิารงานก่อสร้าง 2 100 12 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

63 นางสาวภัทรานิษฐ์ ตรีธนาพิพัชร ์ ฝ่ายบรหิารงานก่อสร้าง 2 100 12 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

64 นางสาวโสภิดา เทพประทุม ฝ่ายระบบรถไฟฟ้า 100 16 ผ่าน   

65 นางสาวอาภา สอตระกลู ฝ่ายระบบรถไฟฟ้า 100 15 ผ่าน   

66 นายเกริกกฤต รุจิระยรรยง ฝ่ายระบบรถไฟฟ้า 100 17 ผ่าน   

67 นายสุเทพ แร่อ่อน ฝ่ายระบบรถไฟฟ้า 100 17 ผ่าน   

68 นายอนุชิต มงคล ฝ่ายระบบรถไฟฟ้า 100 17 ผ่าน   

69 นายทว ี สันติธรารกัษ์ ฝ่ายปฏิบตัิการ 100 19 ผ่าน   

70 นางสาวชนิดา งามปลั่ง ฝ่ายปฏิบตัิการ 100 10 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

71 นายอนุวัฒน์ หมัดหมีม ฝ่ายปฏิบตัิการ 100 18 ผ่าน   

72 นายชวลิต โชติเกียรติ ฝ่ายปฏิบตัิการ 100 17 ผ่าน   

73 นายเทิดศักดิ ์ จักรกา้นตง ฝ่ายปฏิบตัิการ 100 18 ผ่าน   

74 นางสาววิภา พันธุ์วิเศษ ฝ่ายปฏิบตัิการ 100 18 ผ่าน   

75 นายจักรพันธ ์ อินทโชติ ฝ่ายปฏิบตัิการ 100 14 ผ่าน   

76 นายพชร จินตนากาญจน์ ฝ่ายปฏิบตัิการ 100 18 ผ่าน   

77 จ่าเอกเสนาะ ขุนอินทร์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 17 ผ่าน   

78 จ่าสบิเอกจารุธ สิทธิวงศ์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 17 ผ่าน   

79 จ่าเอกชาล ี วงษ์เสวก ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 13 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

80 จ่าเอกชูชาต ิ จันทร์หอม ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 13 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 
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81 นายบัณฑิต ช่างปัน ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 17 ผ่าน   

82 นายพันธ์พงษ ์ หลิมศิรวิงษ์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 11 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

83 จ่าเอกเพิ่มพูน สาระกลุ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 14 ผ่าน   

84 จ่าเอกสุพิน แก้วสะเทือน ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 15 ผ่าน   

85 สิบตาํรวจเอกอัคพงค์ สุภาวงค์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 13 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

86 นายเกษม ลายภูษา ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 10 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

87 นายเลอพงศ์ ภาแกว้ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 15 ผ่าน   

88 นายสงา่ กล่อมตน ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 16 ผ่าน   

89 จ่าสบิเอกสัญญา ชนะพันธุ์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 15 ผ่าน   

90 นายสุทธินัย พณิชพลอนันต ์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 15 ผ่าน   

91 จ่าเอกธนภพ พูลเกษม ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 16 ผ่าน   

92 นายวัชระ ชาล ี ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 11 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

93 นายนพคุณ ทินกร ณ อยุธยา ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 14 ผ่าน   

94 สิบตาํรวจตรีนพดล ทวีการ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 11 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

95 นายปฏิพัฒน์ แจ้งวงศ์ชัย ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 13 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

96 นายภูริวัชร ์ ธุรารกัษ์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 13 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

97 ว่าท่ีร้อยตรีฤทธิยา คําทอง ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 12 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

98 นายวิวัฒน์ ทรัพย์ถนอม ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 13 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

99 นายวีระเชษฐ์ เสือยงค์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 13 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

100 จ่าสบิตาํรวจหญิงกชพร ศรีรัตนพัฒน์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 16 ผ่าน   

101 สิบตาํรวจเอกฐปนพัฒน์ เตชรัชต์วงศา ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 16 ผ่าน   

102 นายมนตร ี ไชยรังศรี ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 15 ผ่าน   

103 นายวัชรพงศ์ วงศ์ใหญ ่ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 18 ผ่าน   

104 จ่าเอกสิทธิศักดิ ์ สินธุยศ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 14 ผ่าน   

105 จ่าเอกเสกสรรค์ กองไธสง ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 16 ผ่าน   

106 สิบเอกจักรพงษ์ ศิษยศาสตร ์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 12 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

107 นายสรศักดิ ์ สะตัษเสฐียร ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 16 ผ่าน   
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108 นายสุริยานุสรณ ์ แดงแพง ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 14 ผ่าน   

109 นายอิสระ ไพราม ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 17 ผ่าน   

110 จ่าเอกจักรพล ชารีผาย ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 11 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

111 จ่าเอกธนพล กรรโณ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 13 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

112 นายนัยศักดิ ์ ศรีแย้ม ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 15 ผ่าน   

113 จ่าเอกศรัณย์ภัทร ศรีวรรณ ์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 14 ผ่าน   

114 จ่าเอกสันติชาต ิ พิทักพงษ์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 14 ผ่าน   

115 นายครองทรัพย์ ชมภูพาส ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 0 0 ไม่ผ่าน ไม่เข้าอบรม 

116 สิบเอกรณชิต บุญสนาน ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 11 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

117 นายสมพจน์ ขวัญสังข ์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 18 ผ่าน   

118 นายสันติภาพ ภูมิโยชน์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 13 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

119 นายอิทธิวัฒน์ จันทะศิลา ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 11 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

120 นายศุภพงษ์ นิคมชัยประเสริฐ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 11 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

121 จ่าเอกชยาพงษ์ สังข์สน ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 17 ผ่าน   

122 จ่าเอกเชิดชัย จันทคัต ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 18 ผ่าน   

123 นายเดชาชาญ เรืองโสภากุล ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 13 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

124 จ่าเอกภัคเดช สีนวล ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 16 ผ่าน   

125 จ่าสบิโทวีรภัทร สุระภี ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 17 ผ่าน   

126 จ่าเอกสราวธุ อุปเสน ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 19 ผ่าน   

127 นายเสริมรัฐ เวือนประโคน ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 14 ผ่าน   

128 ว่าท่ีร้อยตรีชัชวาลย์ เลียงผา ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 12 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

129 สิบตาํรวจตรณีฐพล แสงน้อย ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 15 ผ่าน   

130 นายธรรม์นริศย์ พรหมภาพ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 16 ผ่าน   

131 นายบัญชา เกลี้ยงพร้อม ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 11 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

132 นายเพชรด ี ร่าหมาน ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 13 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

133 นายไพโรจน์ เนินหาด ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 12 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

134 นายอาคม นบนอบ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 17 ผ่าน   
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135 นายอาชว สุนทรสีมะ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 10 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

136 นายกัมปนาท แสงเพ็ชร ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 10 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

137 จ่าเอกเดชาธร วงด้วง ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 14 ผ่าน   

138 จ่าเอกนะรมย์ จันทร์ตุ้ม ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 15 ผ่าน   

139 จ่าเอกศักดิ์ชาย หม่องกระโทก ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 16 ผ่าน   

140 จ่าเอกสมชาย ศรีภิลา ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 12 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

141 นายอนันต ์ จันทร์งาม ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 19 ผ่าน   

142 นายเฉลิมพล ช่ืนยุติธรรม ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 15 ผ่าน   

143 สิบตาํรวจโทณัฏฐ์เอก สมบูรณ์ตระกลู ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 8 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

144 นายพิสิษฐ์พล ยะแสง ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 17 ผ่าน   

145 นายวีระศักดิ ์ แลกะสิน ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 11 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

146 นายสุรชัย ผลหว้า ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 13 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

147 นายอดุลย์ อินนาจกัร ์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 15 ผ่าน   

148 จ่าเอกเฉลมิ อานนท์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 16 ผ่าน   

149 จ่าเอกณันธพงศ์ บุญชิต ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 15 ผ่าน   

150 นายนฟง ธรรมธกนกพร ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 13 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

151 พันจ่าเอกบญัชา สุขสาํราญ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 14 ผ่าน   

152 จ่าเอกสมจิต สังข์ทอง ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 12 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

153 สิบตาํรวจโทอิศรา สอนง่าย ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 10 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

154 นายชาตร ี คงคาอินทร ์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 11 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

155 นายเตชิต ต้นกันยา ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 18 ผ่าน   

156 จ่าโททองชาติ เตรียมสกลุ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 16 ผ่าน   

157 นายยุทธพงษ์ คงเอียด ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 10 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

158 นายสมรรถพงษ์ สุขล้อม ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 16 ผ่าน   

159 นายสมศักดิ ์ ทุเรียน ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 17 ผ่าน   

160 นายโสภณ ดิษฐ์อําไพ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 15 ผ่าน   

161 นายศุภณัฐค์ น้อยโสภณ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 0 0 ไม่ผ่าน ไม่เข้าอบรม 
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162 จ่าสบิตาํรวจวเชษฐสิทธิ์ จอมหงษ์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 13 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

163 นายกิตติพงษ์ พลย่ิง ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 17 ผ่าน   

164 จ่าเอกกษมะ เกรียงพานิช ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 13 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

165 จ่าสบิตาํรวจประทุม สอนบุญมา ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 13 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

166 นายพงศธร นาหมื่นหงษ ์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 11 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

167 นายยุคล อนุรักษ์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 13 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

168 นายอนุกูล เลื่อมประเสริฐ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 16 ผ่าน   

169 จ่าสบิโทประวิทย์ บุญเอก ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 17 ผ่าน   

170 จ่าสบิตาํรวจเอกพัชรัตน์ กอร่ม ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 12 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

171 นายธานนท์ ปัญจาคะ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 10 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

172 จ่าเอกวรเทพ ปาปะกัง ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 10 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

173 ว่าท่ีร้อยตรีอัศพร ตีระสภานันท์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 11 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

174 นายบุญสม วงศ์จินดาบล ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 10 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

175 จ่าสบิตาํรวจเอกเวชพิสิฐ เอี่ยมองอาจ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 16 ผ่าน   

176 นายโกสัมภีร ์ ทาหาร ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 17 ผ่าน   

177 นายจิระเดช ปานนาค ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 13 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

178 ว่าท่ีพันตรีชาญวิทย์ บ่วงราบ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 15 ผ่าน   

179 จ่าสบิตาํรวจเอกนวพล สนธิจติ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 16 ผ่าน   

180 นายกัณฐพล ล้ําเลิศ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 13 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

181 ว่าท่ีร้อยตรีวราวธุ ขุนทอง ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 19 ผ่าน   

182 จ่าเอกทนงศักดิ ์ อ่อนสลงุ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 16 ผ่าน   

183 นางสาวกัญญาภัค เพิ่มพูล ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 15 ผ่าน   

184 นายปกาศิต ภูมิสิงหราช ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 18 ผ่าน   

185 นายเอกลกัษณ ์ นําเกียรตวิงษา ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 14 ผ่าน   

186 นายนรเศรษฐ์ ชาญวิรตัน์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 17 ผ่าน   

187 นายนพดล พรหมเดช ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 14 ผ่าน   

188 นายรังเพชร ทองเสท้ือน ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 16 ผ่าน   
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189 นางสาวขวัญกมล ตรีสุคนธ ์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 0 0 ไม่ผ่าน ไม่เข้าอบรม 

190 นายบารเมษฐ์ บุญเรือง ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 14 ผ่าน   

191 ว่าท่ีร้อยตรีฉัตรชัย สุทธิประภา ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 13 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

192 นายนพดล ธิราบตุร ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 16 ผ่าน   

193 ว่าท่ีร้อยตรีศิริชัย สันต์จติโต ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 13 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

194 จ่าเอกสันต ิ บุษบก ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 19 ผ่าน   

195 พันจ่าอากาศเอกภัควรรธน์ เตชะสันตินันทน์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 13 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

196 นายนัฑนที เกษน้อย ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 13 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

197 นางพรรณิภา แสงดอกไม ้ สังกัด ฝ่ายกฎหมาย 100 12 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

198 นายนรุตม ์ เจียมสมบูรณ ์ ฝ่ายกฎหมาย 100 17 ผ่าน   

199 นางสาวบุศรินทร ์ ปิ่นมณ ี ฝ่ายกฎหมาย 100 16 ผ่าน   

200 นางสาวสหทัย จันทร์เจรญิ ฝ่ายกฎหมาย 100 16 ผ่าน   

201 นางสาวเทียนทิพย์ ทองพนัง ฝ่ายกรรมสิทธิ์ท่ีดนิ 100 18 ผ่าน   

202 นายสมศักดิ ์ วิวัฒนไพศาล ฝ่ายกรรมสิทธิ์ท่ีดนิ 100 13 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

203 นางสาวพัชรพร แสงสุข ฝ่ายกรรมสิทธิ์ท่ีดนิ 100 14 ผ่าน   

204 นายวรินทร ์ แก่นมาศ ฝ่ายกรรมสิทธิ์ท่ีดนิ 100 15 ผ่าน   

205 นางสาววรรยา รัตนเมธดีล ฝ่ายกรรมสิทธิ์ท่ีดนิ 100 15 ผ่าน   

206 นายจักรพงษ์ มาลากลุ ณ อยุธยา ฝ่ายกรรมสิทธิ์ท่ีดนิ 100 18 ผ่าน   

207 นายสิทธิโชค ชัยมาลา ฝ่ายกรรมสิทธิ์ท่ีดนิ 100 12 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

208 นายพส ุ จันทร์เสวก ฝ่ายจดัซ้ือและบรกิาร 100 11 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

209 นางวชิราภรณ ์ จันทะศิลา ฝ่ายจดัซ้ือและบรกิาร 100 12 ไม่ผ่าน คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

210 นางสุภาภรณ ์ ทรัพย์สัตย์ ฝ่ายจดัซ้ือและบรกิาร 100 15 ผ่าน   

211 นายธนพงษ์ อารีย์ ฝ่ายจดัซ้ือและบรกิาร 100 18 ผ่าน   

212 นายธีรพล พุ่มพวง ฝ่ายจดัซ้ือและบรกิาร 100 18 ผ่าน   

213 นายอภิสิทธิ ์ ภักดีพิพัฒน์ ฝ่ายจดัซ้ือและบรกิาร 100 16 ผ่าน   

214 นายอัฐรัฐ เสารส์ุวรรณ ฝ่ายจดัซ้ือและบรกิาร 100 17 ผ่าน   

215 นายชลัณณพ มุขสมบัต ิ ฝ่ายจดัซ้ือและบรกิาร 100 17 ผ่าน   
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ส่วนท่ี 3 การประเมินผลการเรียนรู้ (Learning) และหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ต่อ) 

ตารางแสดงผลการประเมินการเรียนรู้ “หลักสูตร การเตรียมผู้บริหารระดับต้น” (ต่อ) 

ลําดบั ช่ือ - นามสกุล สังกัด 
ระยะเวลา

( ≥70 ) 
(ร้อยละ) 

Post-test 
( ≥14 ) 

(คะแนน) 

ผลการ
ฝึกอบรม 

หมายเหต ุ

216 นางสาวรสรินทร ์ กาญจนศักดินากลุ ฝ่ายจดัซ้ือและบรกิาร 100 16 ผ่าน   

217 นายอัฐณัฐ ดิษฐเกษร ฝ่ายจดัซ้ือและบรกิาร 100 17 ผ่าน   

218 นางณฐมน ภาแกว้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 100 18 ผ่าน   

219 นางเสาวคนธ ์ พาแสง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 100 14 ผ่าน   

220 นางสาววลัยภรณ ์ พรหมทองแกว้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 100 16 ผ่าน   

221 นางสาวนุศรา มัสเยาะ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 100 15 ผ่าน   

222 นางสาวณิชากร หนุนทรัพย์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 100 17 ผ่าน   

223 นางสาวนุชนาถ ลาภจติร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 100 16 ผ่าน   

224 นางสาวปรัชญา ชัยวงศ์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 100 16 ผ่าน   

225 นายรัชกร ธรรมคารวตา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 100 19 ผ่าน   

 
กลุ่มเป้าหมาย (คน) เข้าอบรม (คน) คิดเป็นรอ้ยละ

225 221 98.22

เข้าอบรม (คน) ผ่านการอบรม(คน) คิดเป็นรอ้ยละ 

221 152 68.78

 
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ คิดเป็นรอ้ยละ 

14.95 74.75 
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ส่วนท่ี 3 การประเมินผลการเรียนรู้ (Learning) และหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ต่อ) 

ตารางสรุปผลการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ “หลักสูตร การเตรียมผู้บริหารระดับต้น” 
 

สังกัด 
จํานวนผู้เข้าอบรม 

(คน) 

ผลการฝึกอบรม (คน) ผ่านเกณฑ์ 
คิดเป็นรอ้ยละ ผ่าน ไม่ผ่าน 

สํานักผู้ว่าการ 9 7 2 77.78 

สํานักตรวจสอบ 3 2 1 66.67 

สํานักธุรกิจบัตรโดยสาร 5 5 0 100.00 

สํานักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า 1 1 0 100.00 

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ 4 4 0 100.00 

ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า 7 7 0 100.00 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 0 100.00 

ฝ่ายบัญชีและการเงิน 2 1 1 50.00 

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 4 3 1 75.00 

ฝ่ายพัฒนาและบริหารพ้ืนที่ 2 2 0 100.00 

ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 13 8 5 61.54 

ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 1 5 5 0 100.00 

ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2 5 3 2 60.00 

ฝ่ายระบบรถไฟฟ้า 5 5 0 100.00 

ฝ่ายปฏิบัติการ 8 7 1 87.50 

ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 117 66 51 56.41 

ฝ่ายกฎหมาย 4 3 1 75.00 

ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน 7 5 2 71.43 

ฝ่ายจัดซื้อและบริการ 10 8 2 80.00 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 8 8 0 100.00 

จํานวนรวม (คน) 221 152 69  

คิดเป็นรอ้ยละ 100 68.78 31.22  

 
 
 
 
 
 
 



         โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการดํารงตําแหน่งทางการบริหาร (Pre Position)  
กรณีเลื่อนระดับแบบปกติ (Normal Track) 

ประจําปี 2561 

26 

ส่วนท่ี 3 การประเมินผลการเรียนรู้ (Learning) และหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ต่อ) 

กราฟแสดงผลประเมินการเรียนรู้ (Learning) “หลักสูตร การเตรียมผู้บริหารระดับต้น” 
 

 
 
2. การประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation) 
 เป้าหมาย 1   : ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรมมีผลการทดสอบความรู้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 
 ผลลัพธ์ 1   : ร้อยละ 68.78 ของผู้เข้าอบรมมีผลการทดสอบความรู้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 

 เป้าหมาย 2   : ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบความรู้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 
 ผลลัพธ์ 2   : ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบความรู้ร้อยละ 74.75 

 
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยผู้เข้าอบรมที่มีผลการทดสอบต่ํากว่าเป้าหมาย 
 ผู้เข้าอบรมที่มีผลการทดสอบความรู้ต่ํากว่าร้อยละ 70 จํานวน 73 คน จากผู้เข้าอบรมจํานวน 221 คน 
คิดเป็นร้อยละ 32.44 พบว่าส่วนใหญ่เป็นพนักงานในสังกัด ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย (ฝรภ.) จํานวน 
54 คน คิดเป็นร้อยละ 73.98 ของผู้เข้าทดสอบที่มีผลการทดสอบความรู้ต่ํากว่าร้อยละ 70  ซึ่ง ฝทบ. จะพิจารณา
หลักเกณฑ์และแนวทางในการเลื่อนระดับ เพื่อให้ต้นสังกัดพิจารณาส่งพนักงานที่มีศักยภาพเข้ารับ 
การฝึกอบรมต่อไป 
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ส่วนท่ี 3 การประเมินผลการเรียนรู้ (Learning) และหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ต่อ) 
 
2. หลักสูตรหลักในการเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหารระดับกลาง 

 
2. หลักสูตรหลักในการเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหารระดับกลาง กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าอบรม คิดเป็นร้อยละ 

2.1 หลักสูตร พัฒนาทักษะการบริหารบุคลากร สําหรับผู้บริหารระดับต้น 10 มกราคม 2561 42  คน 39  คน 92.86 

2.2 หลักสูตร พัฒนาภาวะผู้นํา 17 มกราคม 2561 45  คน 42  คน 93.34 

 
 
 
 
 

 

 

 

เกณฑ์ในการทดสอบความรู้ Post – test ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 (14 คะแนน) 
  
 
 
 

** หมายเหตุ : คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
 

 
 
 
 
 
 
 

คะแนน ความหมาย

0 - 13 ไม่ผ่านเกณฑ์

14 คะแนนข้ึนไป ผ่านเกณฑ์
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ส่วนท่ี 3 การประเมินผลการเรียนรู้ (Learning) และหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ต่อ) 

สรุปการประเมินผลการเรียนรู้ (Learning) โดยแบบทดสอบ Post-test 
2.1 หลักสูตร พัฒนาทักษะการบริหารบุคลากร สําหรับผู้บริหารระดับต้น 

ตารางแสดงผลการประเมินการเรียนรู้ “หลักสูตร พัฒนาทักษะการบริหารบุคลากร สําหรับผูบ้ริหารระดับตน้” 

ลําดบั ช่ือ - นามสกุล สังกัด 
ระยะเวลา

( ≥70 ) 
(ร้อยละ) 

Post-test
( ≥14 ) 

(คะแนน) 

ผลการ
ฝึกอบรม 

หมายเหต ุ

1 นางจันทนา ตระการ สํานักผู้วา่การ 100 19 ผ่าน 

2 นายชนะชัย ช่องสวา่ง สํานักผู้วา่การ 100 16 ผ่าน 

3 นายธีระชัย เถื่อนอิ่ม สํานักผู้วา่การ 100 18 ผ่าน 

4 นางกฤติมา ศรีเหรา สํานักผู้วา่การ 100 18 ผ่าน 

5 นางกันธิมา มานนท์ สํานักผู้วา่การ 100 19 ผ่าน 

6 นางสาวสุมิตรา สุ่นศิร ิ สํานักตรวจสอบ 100 16 ผ่าน 

7 นางธมิาพร วังช่วย สํานักตรวจสอบ 100 17 ผ่าน 

8 นางสาวอสิรีย์ ประกอบสินนุกูล สํานักตรวจสอบ 100 17 ผ่าน 

9 นางสาวกันตา ชิวภักด ี สํานักธุรกจิบัตรโดยสาร 100 19 ผ่าน 

10 นางนวลศร ี รักษ์มณ ี สํานักธุรกจิบัตรโดยสาร 100 19 ผ่าน 

11 นายประสิทธิ ์ เกลี้ยงเกดิ สํานักธุรกจิบัตรโดยสาร 100 13 ไม่ผ่าน คะแนนไมผ่า่นตามเกณฑ์

12 นางสาวอาํไพ แจงบาํรุง สํานักธุรกจิบัตรโดยสาร 100 19 ผ่าน 

13 นายวรานนท์ ดิลกคุณานันท์ ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า 100 18 ผ่าน 

14 นางพรพรรณ ศรมณ ี ฝ่ายบญัชีและการเงิน 100 14 ผ่าน 

15 นางสาววรรษธร คล้ายแกว้ ฝ่ายบญัชีและการเงิน 100 19 ผ่าน 

16 นางสาวอรวรรณ พยุงศักดิ์สกุล ฝ่ายบญัชีและการเงิน 100 18 ผ่าน 

17 นางสาวศิรพิร กิ่งทอง ฝ่ายพัฒนาธุรกจิ 100 18 ผ่าน 

18 นางสาวนิรมล บุญทองคง ฝ่ายพัฒนาธุรกจิ 100 19 ผ่าน 

19 นางสาวสิริพร อุษสาธิต ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปตัยกรรม 100 18 ผ่าน 

20 นายขวัญแก้ว รุจิรัตนมณ ี ฝ่ายปฏิบตัิการ 100 17 ผ่าน 

21 นายสถิต เจียรวิทยกิจ ฝ่ายปฏิบตัิการ 100 18 ผ่าน 

22 นายโกญจนาท ญาณประสาท ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 0 0 ไม่ผ่าน ไม่เข้าอบรม

23 นายกิตต ิ เศรษฐสิงห ์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 20 ผ่าน 

24 นางรัศรินทร ์ จันวิวธัน์เวช ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 18 ผ่าน 

25 จ่าสบิตาํรวจนิกลุ พรมศิร ิ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 17 ผ่าน 
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ส่วนท่ี 3 การประเมินผลการเรียนรู้ (Learning) และหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ต่อ) 

ตารางแสดงผลการประเมินการเรียนรู้ “หลักสูตร พัฒนาทักษะการบริหารบุคลากร สําหรับผูบ้ริหารระดับตน้” (ต่อ) 

ลําดบั ช่ือ - นามสกุล สังกัด 
ระยะเวลา

( ≥70 ) 
(ร้อยละ) 

Post-test
( ≥14 ) 

(คะแนน) 

ผลการ
ฝึกอบรม 

หมายเหต ุ

26 จ่าสบิตาํรวจวิทาน ศรีคําม ี ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 18 ผ่าน 

27 ว่าท่ีร้อยตรีศุภชัย สินธุเศรษฐ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย ยกเลิก ติดภารกิจมบีันทึกแจ้ง

28 จ่าสบิตาํรวจไชยา พิลาวรรณ ์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 17 ผ่าน 

29 ร้อยตํารวจเอกกิตติ โหรชัยยะ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 18 ผ่าน 

30 นายวิชัย ศักดิ์ศิรินุกูล ฝ่ายกฎหมาย 100 18 ผ่าน 

31 นางสาวจิราศร ปิยะอารมณร์ัตน์ ฝ่ายกรรมสิทธิ์ท่ีดนิ 100 18 ผ่าน 

32 นายชาติชาย สําราญพิศ ฝ่ายกรรมสิทธิ์ท่ีดนิ 100 17 ผ่าน 

33 นายมานะ วิวัตพงษ์ ฝ่ายกรรมสิทธิ์ท่ีดนิ 100 19 ผ่าน 

34 นายจิตตะรตัน์ วิสุทธิเสน ฝ่ายกรรมสิทธิ์ท่ีดนิ 100 12 ไม่ผ่าน คะแนนไมผ่า่นตามเกณฑ์

35 นายธงชัย มังครักษ์ ฝ่ายกรรมสิทธิ์ท่ีดนิ ยกเลิก ลาปว่ยมีบันทึกแจง้

36 นายบัณฑูร สงเจริญ ฝ่ายกรรมสิทธิ์ท่ีดนิ 100 17 ผ่าน 

37 นายชวลิต ศิริศักดิ์วัฒนา ฝ่ายจดัซ้ือและบรกิาร 100 16 ผ่าน 

38 นายภาคภูม ิ กาญจนสถิตย์ ฝ่ายจดัซ้ือและบรกิาร 100 17 ผ่าน 

39 นางนฤด ี ไทยประยูร ฝ่ายจดัซ้ือและบรกิาร 100 18 ผ่าน 

40 นางสาวพจิิตรา สุนทรพิพิธ ฝ่ายจดัซ้ือและบรกิาร 100 19 ผ่าน 

41 นายกฤต สว่างฤทธิ ์ ฝ่ายจดัซ้ือและบรกิาร 100 15 ผ่าน 

42 นายบุรินทร ์ ธนะสมบูรณ์ สํานักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

100 18 ผ่าน 

 
กลุ่มเป้าหมาย (คน) เข้าอบรม (คน) คิดเป็นรอ้ยละ

42 39 92.86 

เข้าอบรม (คน) ผ่านการอบรม (คน) คิดเป็นรอ้ยละ 

39 37 94.88

 
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ คิดเป็นรอ้ยละ 

17.46 87.30 
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ส่วนท่ี 3 การประเมินผลการเรียนรู้ (Learning) และหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ต่อ) 
 

สังกัด 
จํานวนผู้เข้าอบรม 

(คน) 

ผลการฝึกอบรม (คน) ผ่านเกณฑ์
คิดเป็นรอ้ยละ ผ่าน ไม่ผ่าน 

สํานักผู้ว่าการ 5 5 0 100.00 

สํานักตรวจสอบ 3 3 0 100.00 

สํานักธุรกิจบัตรโดยสาร 4 3 1 75.00 

ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า 1 1 0 100.00 

ฝ่ายบัญชีและการเงิน 3 3 0 100.00 

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 2 2 0 100.00 

ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 1 1 0 100.00 

ฝ่ายปฏิบัติการ 2 2 0 100.00 

ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 6 6 0 100.00 

ฝ่ายกฎหมาย 1 1 0 100.00 

ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน 5 4 1 80.00 

ฝ่ายจัดซื้อและบริการ 5 5 0 100.00 

สํานักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน 1 1 0 100.00 

จํานวนรวม (คน) 39 37 2 

คิดเป็นรอ้ยละ 100 94.88 5.12 
 

กราฟแสดงผลประเมินการเรียนรู้ (Learning) “หลักสูตร พัฒนาทักษะการบริหารบุคลากร สําหรับผู้บริหารระดับต้น” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. การประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation) 

 เป้าหมาย 1     :  ร้อยละ 80 ของผู้เข้าทดสอบมีผลการทดสอบความรู้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 
 ผลลัพธ์ 1        :  ร้อยละ 94.88 ของผู้เข้าทดสอบมผีลการทดสอบความรู้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 

 เป้าหมาย 2     :  ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบความรู้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 
 ผลลัพธ์ 2        :  ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบความรู้ร้อยละ 87.30 
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ส่วนท่ี 3 การประเมินผลการเรียนรู้ (Learning) และหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ต่อ) 

สรุปการประเมินผลการเรียนรู้ (Learning) โดยแบบทดสอบ Post-test 
2.2 หลักสูตร พัฒนาภาวะผู้นํา 

ตารางแสดงผลการประเมินการเรียนรู้ “หลักสูตร พัฒนาภาวะผู้นาํ” 

ลําดบั ช่ือ - นามสกุล สังกัด 
ระยะเวลา

( ≥70 ) 
(ร้อยละ) 

Post-test 
( ≥14 ) 

(คะแนน) 

ผลการ
ฝึกอบรม 

หมายเหต ุ

1 นางจันทนา ตระการ สํานักผู้วา่การ 100 19 ผ่าน 

2 นายชนะชัย ช่องสวา่ง สํานักผู้วา่การ 100 17 ผ่าน 

3 นายธีระชัย เถื่อนอิ่ม สํานักผู้วา่การ 100 16 ผ่าน 

4 นางกฤติมา ศรีเหรา สํานักผู้วา่การ 100 18 ผ่าน 

5 นางกันธิมา มานนท์ สํานักผู้วา่การ 100 18 ผ่าน 

6 นางสาวสุมิตรา สุ่นศิร ิ สํานักตรวจสอบ 100 19 ผ่าน 

7 นางธมิาพร วังช่วย สํานักตรวจสอบ 100 19 ผ่าน 

8 นางสาวอสิรีย์ ประกอบสินนุกูล สํานักตรวจสอบ 100 19 ผ่าน 

9 นางสาวกันตา ชิวภักด ี สํานักธุรกจิบัตรโดยสาร 100 19 ผ่าน 

10 นางนวลศร ี รักษ์มณี สํานักธุรกจิบัตรโดยสาร 100 18 ผ่าน 

11 นายประสิทธิ ์ เกลี้ยงเกดิ สํานักธุรกจิบัตรโดยสาร 100 17 ผ่าน  

12 นางสาวอาํไพ แจงบาํรุง สํานักธุรกจิบัตรโดยสาร 100 17 ผ่าน 

13 นายวรานนท์ ดิลกคุณานันท์ ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า 100 19 ผ่าน 

14 นางปิยะนารถ จันทร์ศักดิ์ศร ี ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า 100 19 ผ่าน 

15 นางพรพรรณ ศรมณ ี ฝ่ายบญัชีและการเงิน 100 18 ผ่าน 

16 นางสาววรรษธร คล้ายแกว้ ฝ่ายบญัชีและการเงิน 100 19 ผ่าน 

17 นางสาวอรวรรณ พยุงศักดิ์สกุล ฝ่ายบญัชีและการเงิน 100 19 ผ่าน 

18 นางสาวศิรพิร กิ่งทอง ฝ่ายพัฒนาธุรกจิ 100 19 ผ่าน 

19 นางสาวนิรมล บุญทองคง ฝ่ายพัฒนาธุรกจิ 100 18 ผ่าน 

20 นางสาวสิริพร อุษสาธิต ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปตัยกรรม 100 18 ผ่าน 

21 นายขวัญแก้ว รุจิรัตนมณี ฝ่ายปฏิบตัิการ 100 17 ผ่าน 

22 นายสถิต เจียรวิทยกิจ ฝ่ายปฏิบตัิการ 100 19 ผ่าน 

23 นายโกญจนาท ญาณประสาท ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 0 0 ไม่ผ่าน ไม่เข้าอบรม

24 นายมนัสชัย ศรีอัมพร ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 19 ผ่าน 

25 นายกิตต ิ เศรษฐสิงห ์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 18 ผ่าน 
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ส่วนท่ี 3 การประเมินผลการเรียนรู้ (Learning) และหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ต่อ) 
 

ตารางแสดงผลการประเมินการเรียนรู้ “หลักสูตร พัฒนาภาวะผู้นาํ” (ต่อ) 

ลําดบั ช่ือ - นามสกุล สังกัด 
ระยะเวลา

( ≥70 ) 
(ร้อยละ) 

Post-test 
( ≥14 ) 

(คะแนน) 

ผลการ
ฝึกอบรม 

หมายเหต ุ

26 นางรัศรินทร ์ จันวิวธัน์เวช ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 16 ผ่าน 

27 จ่าสบิตาํรวจนิกลุ พรมศิริ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 18 ผ่าน 

28 จ่าสบิตาํรวจวิทาน ศรีคํามี ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 17 ผ่าน 

29 ว่าท่ีร้อยตรีศุภชัย สินธุเศรษฐ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 14 ผ่าน 

30 จ่าสบิตาํรวจไชยา พิลาวรรณ ์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 18 ผ่าน 

31 ร้อยตํารวจเอกกิตติ โหรชัยยะ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 18 ผ่าน 

32 นายวิชัย ศักดิ์ศิรินุกูล ฝ่ายกฎหมาย 100 17 ผ่าน 

33 นายสุทธิมาน คูณผล ฝ่ายกฎหมาย ยกเลิก ติดภารกิจมบีันทึกแจ้ง

34 นางสาวจิราศร ปิยะอารมณร์ัตน์ ฝ่ายกรรมสิทธิ์ท่ีดนิ 100 16 ผ่าน 

35 นายชาติชาย สําราญพิศ ฝ่ายกรรมสิทธิ์ท่ีดนิ 100 19 ผ่าน 

36 นายมานะ วิวัตพงษ์ ฝ่ายกรรมสิทธิ์ท่ีดนิ 100 18 ผ่าน 

37 นายจิตตะรตัน์ วิสุทธิเสน ฝ่ายกรรมสิทธิ์ท่ีดนิ 100 15 ผ่าน 

38 นายธงชัย มังครักษ์ ฝ่ายกรรมสิทธิ์ท่ีดนิ ยกเลิก ติดภารกิจมบีันทึกแจ้ง

39 นายบัณฑูร สงเจริญ ฝ่ายกรรมสิทธิ์ท่ีดนิ 100 19 ผ่าน 

40 นายชวลิต ศิริศักดิ์วัฒนา ฝ่ายจดัซ้ือและบรกิาร 100 19 ผ่าน 

41 นายภาคภูม ิ กาญจนสถิตย์ ฝ่ายจดัซ้ือและบรกิาร 100 18 ผ่าน 

42 นางนฤด ี ไทยประยูร ฝ่ายจดัซ้ือและบรกิาร 100 17 ผ่าน 

43 นางสาวพจิิตรา สุนทรพิพิธ ฝ่ายจดัซ้ือและบรกิาร 100 19 ผ่าน 

44 นายกฤต สว่างฤทธิ์ ฝ่ายจดัซ้ือและบรกิาร 100 15 ผ่าน 

45 นายบุรินทร ์ ธนะสมบูรณ ์ สํานักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

100 19 ผ่าน 

 

กลุ่มเป้าหมาย (คน) เข้าอบรม (คน) คิดเป็นรอ้ยละ

45 42 93.34

เข้าอบรม (คน) ผ่านการอบรม (คน) คิดเป็นรอ้ยละ 

42 42 100
 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ คิดเป็นรอ้ยละ 

17.86 89.30 
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เป้าหมาย

ส่วนท่ี 3 การประเมินผลการเรียนรู้ (Learning) และหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ต่อ) 

ตารางสรุปผลการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ “หลักสูตร พฒันาภาวะผู้นํา” 
 

สังกัด 
จํานวนผู้เข้าอบรม 

(คน) 

ผลการฝึกอบรม (คน) ผ่านเกณฑ์
คิดเป็นรอ้ยละ ผ่าน ไม่ผ่าน 

สํานักผู้ว่าการ 5 5 0 100.00 

สํานักตรวจสอบ 3 3 0 100.00 

สํานักธุรกิจบัตรโดยสาร 4 4 0 100.00 

ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า 2 2 0 100.00 

ฝ่ายบัญชีและการเงิน 3 3 0 100.00 

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 2 2 0 100.00 

ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 1 1 0 100.00 

ฝ่ายปฏิบัติการ 2 2 0 100.00 

ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 8 8 0 100.00 

ฝ่ายกฎหมาย 1 1 0 100.00 

ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน 5 5 0 100.00 

ฝ่ายจัดซื้อและบริการ 5 5 0 100.00 

สํานักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน 1 1 0 100.00 

จํานวนรวม (คน) 42 42 0 

คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 100.00 0 
 

กราฟแสดงผลประเมินการเรียนรู้ (Learning) “หลักสูตร พัฒนาภาวะผู้นํา”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation) 
 เป้าหมาย 1 :  ร้อยละ 80 ของผู้เข้าทดสอบมีผลการทดสอบความรู้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 
 ผลลัพธ์ 1  :  ร้อยละ 100 ของผู้เข้าทดสอบมีผลการทดสอบความรู้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 

 เป้าหมาย 2      :  ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบความรู้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 
 ผลลัพธ์ 2         :  ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบความรู้ร้อยละ 89.30 
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ส่วนท่ี 3 การประเมินผลการเรียนรู้ (Learning) และหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ต่อ) 
 

3. หลักสูตรเลือกในการเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหารระดับต้นและผู้บริหารระดับกลาง 
 

3.1 หลักสูตร ผู้นาํทีมมุ่งผลสัมฤทธิ ์

รุ่นท่ี 1   วันท่ี 25 มกราคม 2561 จํานวน  40  คน 

รุ่นท่ี 2   วันท่ี 26 มกราคม 2561  จํานวน  42  คน 

รุ่นท่ี 3   วันท่ี 26 มกราคม 2561  จํานวน  44  คน 

รุ่นท่ี 4   วันท่ี 30 มกราคม 2561  จํานวน  40  คน 

รุ่นท่ี 5   วันท่ี 30 มกราคม 2561  จํานวน  41  คน 

รุ่นท่ี 6   วันท่ี 31 มกราคม 2561  จํานวน  53  คน 

กลุ่มเป้าหมาย 268 คน 

ผู้เข้าอบรม 221 คน 

คิดเป็นร้อยละ 98.22 

 
 

 

เกณฑ์ในการทดสอบความรู้ Post – test ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 (7 คะแนน) 
  
 
 
 

** หมายเหตุ : คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

 

 
 
 
 
 
 
 

คะแนน ความหมาย

0 - 6 ไม่ผ่านเกณฑ์

7 คะแนนข้ึนไป ผ่านเกณฑ์
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ส่วนท่ี 3 การประเมินผลการเรียนรู้ (Learning) และหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ต่อ) 

สรุปการประเมินผลการเรียนรู้ (Learning) โดยแบบทดสอบ Post-test 
3.1 หลักสูตร ผู้นําทีมมุ่งผลสัมฤทธิ ์

ตารางแสดงผลการประเมินการเรียนรู้ “หลักสูตร ผู้นําทีมมุ่งผลสัมฤทธ์ิ” 

ลําดบั ช่ือ - นามสกุล สังกัด 
ระยะเวลา

( ≥70 ) 
(ร้อยละ) 

Post-test 
( ≥7 ) 

(คะแนน) 

ผลการ
ฝึกอบรม 

หมายเหต ุ

1 นางจันทนา ตระการ สํานักผู้วา่การ 100 9 ผ่าน

2 นายชนะชัย ช่องสวา่ง สํานักผู้วา่การ 100 10 ผ่าน

3 นายธีระชัย เถื่อนอิ่ม สํานักผู้วา่การ 100 9 ผ่าน

4 นางกฤติมา ศรีเหรา สํานักผู้วา่การ 100 9 ผ่าน

5 นายคุณภาพ วิเชียรรัตน์ สํานักผู้วา่การ 100 8 ผ่าน

6 นางกันธิมา มานนท์ สํานักผู้วา่การ 100 9 ผ่าน

7 นางสาวจรรยพร รัตน์จตรุธรรม สํานักผู้วา่การ 100 10 ผ่าน

8 นางวาสนา ชลประเสริฐ สํานักผู้วา่การ 100 8 ผ่าน

9 นางสาวอจัฉริยา ศรีสุระ สํานักผู้วา่การ 100 9 ผ่าน

10 นางสาวนํ้าเพ็ชร ์ บุญอุดมทรัพย์ สํานักผู้วา่การ 100 8 ผ่าน

11 ว่าท่ีร้อยเอกเดชชัย แสนเทพ สํานักผู้วา่การ 100 8 ผ่าน

12 นายอรรถสิทธิ ์ จ้องศิรินุรกัษ์ สํานักผู้วา่การ 100 8 ผ่าน

13 นางสาววรัทยา ปิ่นเพชร สํานักผู้วา่การ 100 10 ผ่าน

14 นางสาวสุฎารณ ี อุมะวิชนี สํานักตรวจสอบ 100 10 ผ่าน

15 นายวาริช แม้นมินทร ์ สํานักตรวจสอบ 100 10 ผ่าน

16 นางณภัชนันท์ สิทธิวงศ์ สํานักตรวจสอบ 100 10 ผ่าน

17 นางสาวสุมิตรา สุ่นศิร ิ สํานักตรวจสอบ 100 9 ผ่าน

18 นางธมิาพร วังช่วย สํานักตรวจสอบ 100 9 ผ่าน

19 นางสาวอสิรีย์ ประกอบสินนุกูล สํานักตรวจสอบ 100 9 ผ่าน

20 นางสาวกันตา ชิวภักด ี สํานักธุรกจิบัตรโดยสาร 100 9 ผ่าน

21 นางนวลศร ี รักษ์มณ ี สํานักธุรกจิบัตรโดยสาร 100 9 ผ่าน

22 นายประสิทธิ ์ เกลี้ยงเกดิ สํานักธุรกจิบัตรโดยสาร 100 9 ผ่าน

23 นางสาวอาํไพ แจงบาํรุง สํานักธุรกจิบัตรโดยสาร 100 8 ผ่าน

24 นางสาวชุรดา ศรีวิชัย สํานักธุรกจิบัตรโดยสาร 100 10 ผ่าน

25 นางณัฐภรณ ์ อยู่ปรางค์ สํานักธุรกจิบัตรโดยสาร 100 9 ผ่าน
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ส่วนท่ี 3 การประเมินผลการเรียนรู้ (Learning) และหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ต่อ) 
 

ตารางแสดงผลการประเมินการเรียนรู้ “หลักสูตร ผู้นําทีมมุ่งผลสัมฤทธ์ิ” (ต่อ) 

ลําดบั ช่ือ - นามสกุล สังกัด 
ระยะเวลา

( ≥70 ) 
(ร้อยละ) 

Post-test 
( ≥7 ) 

(คะแนน) 

ผลการ
ฝึกอบรม 

หมายเหต ุ

26 นางสาวพจิิตรพรรณ จีระนันทกิจ สํานักธุรกจิบัตรโดยสาร 100 9 ผ่าน

27 นายฉัตรชัย จุมวงษ์ สํานักธุรกจิบัตรโดยสาร 100 10 ผ่าน

28 นางสาวชนาพิมพ ์ วิถีมณีโรจน์ สํานักหน่วยธรุกจิรถไฟฟ้า 100 10 ผ่าน

29 นางสาวรจุิรา จันทรพล ฝ่ายนโยบายและยทุธศาสตร์ 100 9 ผ่าน

30 นายเกียรตินิยม ฉิมพล ี ฝ่ายนโยบายและยทุธศาสตร์ 100 9 ผ่าน

31 นางสาวเบญจวรรณ นิรมิตวส ุ ฝ่ายนโยบายและยทุธศาสตร์ 100 10 ผ่าน

32 นายวัฒนศักดิ ์ เฮาะประเสริฐ ฝ่ายนโยบายและยทุธศาสตร์ 100 10 ผ่าน

33 นายวรานนท์ ดิลกคุณานันท์ ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า 100 10 ผ่าน

34 นางนิรมล ศรีจันทร ์ ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า 100 9 ผ่าน

35 นายไกรสิทธ ิ สิงหก์าญจนโรจน์ ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า 100 10 ผ่าน

36 นายวรพงศ์ วัจนะเสถียรกุล ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า 100 10 ผ่าน

37 นางสาวกัญญณพ ดวงสม้ ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า 100 9 ผ่าน

38 นางสาวกรชนก วโรฬาร ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า 100 9 ผ่าน

39 นางปิยะนารถ จันทร์ศักดิ์ศร ี ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า 100 10 ผ่าน

40 นางสาวสวนีย์ บรรพจน์พิทักษ์ ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า 100 9 ผ่าน

41 นางสาวชุตมิา กัลยาประสิทธิ ์ ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า 100 10 ผ่าน

42 นายเอกกร สว่างพลอย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 100 9 ผ่าน

43 นางสาวเบญจวรรณ เลิศพิชิตกุล ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 100 10 ผ่าน

44 นางพรพรรณ ศรมณ ี ฝ่ายบญัชีและการเงิน 100 9 ผ่าน

45 นางสาววรรษธร คล้ายแกว้ ฝ่ายบญัชีและการเงิน 100 10 ผ่าน

46 นางสาวกานตมิา ช่วยชูช่ืน ฝ่ายบญัชีและการเงิน 100 9 ผ่าน

47 นายวรพจน์ ศรีรัตนวุฑฒิ ฝ่ายบญัชีและการเงิน 100 9 ผ่าน

48 นางสาวอรวรรณ พยุงศักดิ์สกุล ฝ่ายบญัชีและการเงิน 100 10 ผ่าน

49 นางสาววรวรรณ ไกรศิริวุฒิ ฝ่ายบญัชีและการเงิน 0 0 ไม่ผ่าน ไม่เข้าอบรม

50 นางสาวศิรพิร กิ่งทอง ฝ่ายพัฒนาธุรกจิ 100 10 ผ่าน

51 นายอนาวลิ จันทรุไทย ฝ่ายพัฒนาธุรกจิ 100 9 ผ่าน

52 นายณัชพล สุทธิชัยโชติ ฝ่ายพัฒนาธุรกจิ 100 9 ผ่าน
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ส่วนท่ี 3 การประเมินผลการเรียนรู้ (Learning) และหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ต่อ) 

ตารางแสดงผลการประเมินการเรียนรู้ “หลักสูตร ผู้นําทีมมุ่งผลสัมฤทธ์ิ” (ต่อ) 

ลําดบั ช่ือ - นามสกุล สังกัด 
ระยะเวลา

( ≥70 ) 
(ร้อยละ) 

Post-test 
( ≥7 ) 

(คะแนน) 

ผลการ
ฝึกอบรม 

หมายเหต ุ

53 นางสาวเมทินี วุฒิภักดี ฝ่ายพัฒนาธุรกจิ 100 10 ผ่าน 

54 นางสาวนิรมล บุญทองคง ฝ่ายพัฒนาธุรกจิ 100 10 ผ่าน 

55 นางสาวปรีชญาลักษณ ์ เจือเจริญ ฝ่ายพัฒนาธุรกจิ 100 10 ผ่าน 

56 นายจักรกฤษณ ์ ทองปากนํ้า ฝ่ายพัฒนาและบรหิารพื้นท่ี 100 10 ผ่าน 

57 นายธนกร มาลาอุตม ์ ฝ่ายพัฒนาและบรหิารพื้นท่ี 100 10 ผ่าน 

58 นางสาวสิริพร อุษสาธิต ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปตัยกรรม 100 10 ผ่าน 

59 นางกลัยา เทภาสิต ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปตัยกรรม 100 8 ผ่าน 

60 นางสาวนภัสวรรณ์ แก่นวงศ์ ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปตัยกรรม 100 9 ผ่าน 

61 นางสาวรัชดา ฉิมพุก ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปตัยกรรม 100 9 ผ่าน 

62 นางสาวไอรินทร ์ ชยาอนันตพัฒน์ ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปตัยกรรม 0 0 ไม่ผ่าน มีบันทึกลาพักผ่อนเดินทาง
ไปต่างประเทศ แต่เน่ืองจาก
ทําเรื่องลาพกัผ่อนภายหลัง
แจ้งเขา้อบรมจงึไมผ่่านตาม
หลักเกณฑ ์

63 นางสาวพัชราพร โภคากร ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปตัยกรรม 100 8 ผ่าน 

64 นายวิชญุตร ์ อารยโกศล ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปตัยกรรม 100 9 ผ่าน 

65 นายนภาชัย เหมือนเพ็ชร ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปตัยกรรม 100 8 ผ่าน 

66 นายปวีรศักดิ ์ เขียดทอง ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปตัยกรรม 100 9 ผ่าน 

67 นายธนัญชัย ปคุณวรกิจ ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปตัยกรรม 100 10 ผ่าน 

68 นางสาวจารุรัตน์ นาคฤทธิ์ ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปตัยกรรม 100 10 ผ่าน 

69 นายดนุชา สุนทรารชุน ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปตัยกรรม 100 10 ผ่าน 

70 นายเอกนรินทร ์ อ่อนนุช ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปตัยกรรม 100 10 ผ่าน 

71 นายอลงกรณ ์ ไชยพรรค ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปตัยกรรม 100 10 ผ่าน 

72 นายสด จําปาทอง ฝ่ายบรหิารงานก่อสร้าง 1 100 10 ผ่าน 

73 นายชิณวิทย์ แย้มครวญ ฝ่ายบรหิารงานก่อสร้าง 1 100 10 ผ่าน 

74 นายศุภณัฏฐ์ โรจน์ปิติสุนทร ฝ่ายบรหิารงานก่อสร้าง 1 100 8 ผ่าน 

75 นางมกุดา พิบูลย์ ฝ่ายบรหิารงานก่อสร้าง 1 100 8 ผ่าน 

76 นางสาววิสุตา ชลายนเดชะ ฝ่ายบรหิารงานก่อสร้าง 1 100 10 ผ่าน 
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ส่วนท่ี 3 การประเมินผลการเรียนรู้ (Learning) และหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ต่อ) 

ตารางแสดงผลการประเมินการเรียนรู้ “หลักสูตร ผู้นําทีมมุ่งผลสัมฤทธ์ิ” (ต่อ) 

ลําดบั ช่ือ - นามสกุล สังกัด 
ระยะเวลา

( ≥70 ) 
(ร้อยละ) 

Post-test 
( ≥7 ) 

(คะแนน) 

ผลการ
ฝึกอบรม 

หมายเหต ุ

77 นายรุ่งโรจน์ พงศ์จักรพานิช ฝ่ายบรหิารงานก่อสร้าง 2 100 10 ผ่าน

78 นางสาวปิยนันท์ สุโน ฝ่ายบรหิารงานก่อสร้าง 2 100 10 ผ่าน

79 นางสริินธร อินทร์แก้ว ฝ่ายบรหิารงานก่อสร้าง 2 100 10 ผ่าน

80 นางสุพตัรา ติ้มขลิบ ฝ่ายบรหิารงานก่อสร้าง 2 100 8 ผ่าน

81 นางสาวภัทรานิษฐ์ ตรีธนาพิพัชร ์ ฝ่ายบรหิารงานก่อสร้าง 2 100 10 ผ่าน

82 นางสาวโสภิดา เทพประทุม ฝ่ายระบบรถไฟฟ้า 100 9 ผ่าน

83 นางสาวอาภา สอตระกลู ฝ่ายระบบรถไฟฟ้า 100 9 ผ่าน

84 นายเกริกกฤต รุจิระยรรยง ฝ่ายระบบรถไฟฟ้า 100 10 ผ่าน

85 นายสุเทพ แร่อ่อน ฝ่ายระบบรถไฟฟ้า 100 10 ผ่าน

86 นายอนุชิต มงคล ฝ่ายระบบรถไฟฟ้า 100 10 ผ่าน

87 นายทว ี สันติธรารกัษ์ ฝ่ายปฏิบตัิการ 100 9 ผ่าน

88 นางสาวชนิดา งามปลั่ง ฝ่ายปฏิบตัิการ 100 8 ผ่าน

89 นายอนุวัฒน์ หมัดหมีม ฝ่ายปฏิบตัิการ 100 10 ผ่าน

90 นายชวลิต โชติเกียรติ ฝ่ายปฏิบตัิการ 100 9 ผ่าน

91 นายเทิดศักดิ ์ จักรกา้นตง ฝ่ายปฏิบตัิการ 100 10 ผ่าน

92 นางสาววิภา พันธุ์วิเศษ ฝ่ายปฏิบตัิการ 100 9 ผ่าน

93 นายจักรพันธ ์ อินทโชติ ฝ่ายปฏิบตัิการ 100 9 ผ่าน

94 นายขวัญแก้ว รุจิรัตนมณ ี ฝ่ายปฏิบตัิการ 100 10 ผ่าน

95 นายสถิต เจียรวิทยกิจ ฝ่ายปฏิบตัิการ 100 8 ผ่าน

96 นายพชร จินตนากาญจน์ ฝ่ายปฏิบตัิการ 100 10 ผ่าน

97 นายโกญจนาท ญาณประสาท ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 0 0 ไม่ผ่าน ไม่เข้าอบรม

98 จ่าเอกเสนาะ ขุนอินทร์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 8 ผ่าน

99 จ่าสบิเอกจารุธ สิทธิวงศ์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 9 ผ่าน

100 จ่าเอกชาล ี วงษ์เสวก ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 8 ผ่าน

101 จ่าเอกชูชาต ิ จันทร์หอม ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 10 ผ่าน

102 นายบัณฑิต ช่างปัน ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 9 ผ่าน

103 นายพันธ์พงษ์ หลิมศิรวิงษ์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 10 ผ่าน
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104 จ่าเอกเพิ่มพูน สาระกลุ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 9 ผ่าน

105 จ่าเอกสุพิน แก้วสะเทือน ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 10 ผ่าน

106 สิบตาํรวจเอกอัคพงค์ สุภาวงค์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 9 ผ่าน

107 นายเกษม ลายภูษา ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 10 ผ่าน

108 นายเลอพงศ์ ภาแกว้ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 8 ผ่าน

109 นายสงา่ กล่อมตน ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 9 ผ่าน

110 จ่าสบิเอกสัญญา ชนะพันธุ์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 10 ผ่าน

111 นายสุทธินัย พณิชพลอนันต ์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 9 ผ่าน

112 จ่าเอกธนภพ พูลเกษม ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 10 ผ่าน

113 นายวัชระ ชาลี ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 10 ผ่าน

114 นายนพคุณ ทินกร ณ อยุธยา ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 10 ผ่าน

115 สิบตาํรวจตรีนพดล ทวีการ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 7 ผ่าน

116 นายปฏิพัฒน์ แจ้งวงศ์ชัย ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 7 ผ่าน

117 นายภูริวัชร ์ ธุรารกัษ์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 8 ผ่าน

118 ว่าท่ีร้อยตรีฤทธิยา คําทอง ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 10 ผ่าน

119 นายวิวัฒน์ ทรัพย์ถนอม ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 9 ผ่าน

120 นายวีระเชษฐ์ เสือยงค์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 8 ผ่าน

121 จ่าสบิตาํรวจหญิงกชพร ศรีรัตนพัฒน์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 8 ผ่าน

122 สิบตาํรวจเอกฐปนพัฒน์ เตชรัชต์วงศา ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 9 ผ่าน

123 นายมนตร ี ไชยรังศรี ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 7 ผ่าน

124 นายวัชรพงศ์ วงศ์ใหญ ่ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 8 ผ่าน

125 จ่าเอกสิทธิศักดิ ์ สินธุยศ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 9 ผ่าน

126 จ่าเอกเสกสรรค์ กองไธสง ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 9 ผ่าน

127 สิบเอกจักรพงษ์ ศิษยศาสตร ์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 7 ผ่าน

128 นายสรศักดิ ์ สะตัษเสฐียร ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 8 ผ่าน

129 นายสุริยานุสรณ ์ แดงแพง ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 10 ผ่าน

130 นายอิสระ ไพราม ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 9 ผ่าน



         โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการดํารงตําแหน่งทางการบริหาร (Pre Position)  
กรณีเลื่อนระดับแบบปกติ (Normal Track) 

ประจําปี 2561 

40 

ส่วนท่ี 3 การประเมินผลการเรียนรู้ (Learning) และหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ต่อ) 

ตารางแสดงผลการประเมินการเรียนรู้ “หลักสูตร ผู้นําทีมมุ่งผลสัมฤทธ์ิ” (ต่อ) 

ลําดบั ช่ือ - นามสกุล สังกัด 
ระยะเวลา

( ≥70 ) 
(ร้อยละ) 

Post-test 
( ≥7 ) 

(คะแนน) 

ผลการ
ฝึกอบรม 

หมายเหต ุ

131 นายมนัสชัย ศรีอัมพร ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 9 ผ่าน 

132 จ่าเอกจักรพล ชารีผาย ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 8 ผ่าน 

133 จ่าเอกธนพล กรรโณ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 9 ผ่าน 

134 นายนัยศักดิ ์ ศรีแย้ม ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 9 ผ่าน 

135 จ่าเอกศรัณย์ภัทร ศรีวรรณ ์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 8 ผ่าน 

136 จ่าเอกสันติชาต ิ พิทักพงษ์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 8 ผ่าน 

137 นายครองทรัพย์ ชมภูพาส ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 0 0 ไม่ผ่าน ไม่เข้าอบรม

138 สิบเอกรณชิต บุญสนาน ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 9 ผ่าน 

139 นายสมพจน์ ขวัญสังข ์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 10 ผ่าน 

140 นายสันติภาพ ภูมิโยชน์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 8 ผ่าน 

141 นายอิทธิวัฒน์ จันทะศิลา ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 8 ผ่าน 

142 นายศุภพงษ์ นิคมชัยประเสริฐ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 8 ผ่าน 

143 จ่าเอกชยาพงษ์ สังข์สน ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 8 ผ่าน 

144 จ่าเอกเชิดชัย จันทคัต ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 10 ผ่าน 

145 นายเดชาชาญ เรืองโสภากุล ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 9 ผ่าน 

146 จ่าเอกภัคเดช สีนวล ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 8 ผ่าน 

147 จ่าสบิโทวีรภัทร สุระภี ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 10 ผ่าน 

148 จ่าเอกสราวธุ อุปเสน ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 8 ผ่าน 

149 นายเสริมรัฐ เวือนประโคน ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 9 ผ่าน 

150 ว่าท่ีร้อยตรีชัชวาลย์ เลียงผา ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 10 ผ่าน 

151 สิบตาํรวจตรณีฐพล แสงน้อย ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 10 ผ่าน 

152 นายธรรม์นริศย์ พรหมภาพ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 6 ไม่ผ่าน คะแนนไมผ่า่นตามเกณฑ์

153 นายบัญชา เกลี้ยงพร้อม ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 7 ผ่าน 

154 นายเพชรด ี ร่าหมาน ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 10 ผ่าน 

155 นายไพโรจน์ เนินหาด ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 8 ผ่าน 

156 นายอาคม นบนอบ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 8 ผ่าน 

157 นายกิตต ิ เศรษฐสิงห ์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 10 ผ่าน 
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158 นายอาชว สุนทรสีมะ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 6 ไม่ผ่าน คะแนนไมผ่า่นตามเกณฑ์

159 นายกัมปนาท แสงเพ็ชร ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 9 ผ่าน 

160 จ่าเอกเดชาธร วงด้วง ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 8 ผ่าน 

161 จ่าเอกนะรมย์ จันทร์ตุ้ม ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 10 ผ่าน 

162 จ่าเอกศักดิ์ชาย หม่องกระโทก ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 8 ผ่าน 

163 จ่าเอกสมชาย ศรีภิลา ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 7 ผ่าน 

164 นายอนันต ์ จันทร์งาม ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 8 ผ่าน 

165 นายเฉลิมพล ช่ืนยุติธรรม ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 8 ผ่าน 

166 สิบตาํรวจโทณัฏฐ์เอก สมบูรณ์ตระกลู ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 50 0 ไม่ผ่าน ไม่ทําแบบทดสอบ Post-test

167 นายพิสิษฐ์พล ยะแสง ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 8 ผ่าน 

168 นายวีระศักดิ ์ แลกะสิน ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 8 ผ่าน 

169 นายสุรชัย ผลหว้า ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 9 ผ่าน 

170 นายอดุลย์ อินนาจกัร์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 9 ผ่าน 

171 จ่าเอกเฉลมิ อานนท์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 10 ผ่าน 

172 จ่าเอกณันธพงศ์ บุญชิต ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 9 ผ่าน 

173 นายนฟง ธรรมธกนกพร ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 0 0 ไม่ผ่าน ไม่เข้าอบรม

174 พันจ่าเอกบญัชา สุขสาํราญ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 10 ผ่าน 

175 จ่าเอกสมจิต สังข์ทอง ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 10 ผ่าน 

176 สิบตาํรวจโทอิศรา สอนง่าย ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 8 ผ่าน 

177 นายชาตร ี คงคาอินทร์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 9 ผ่าน 

178 นายเตชิต ต้นกันยา ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 9 ผ่าน 

179 จ่าโททองชาติ เตรียมสกลุ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 7 ผ่าน 

180 นายยุทธพงษ์ คงเอียด ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 8 ผ่าน 

181 นายสมรรถพงษ์ สุขล้อม ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 10 ผ่าน 

182 นายสมศักดิ ์ ทุเรียน ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 10 ผ่าน 

183 นายโสภณ ดิษฐ์อําไพ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 6 ไม่ผ่าน คะแนนไมผ่า่นตามเกณฑ์

184 นายศุภณัฐค์ น้อยโสภณ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 0 0 ไม่ผ่าน ไม่เข้าอบรม
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185 จ่าสบิตาํรวจวเชษฐสิทธิ์ จอมหงษ์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 9 ผ่าน 

186 นายกิตติพงษ์ พลย่ิง ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 9 ผ่าน 

187 จ่าเอกกษมะ เกรียงพานิช ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 9 ผ่าน 

188 จ่าสบิตาํรวจประทุม สอนบุญมา ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 9 ผ่าน 

189 นายพงศธร นาหมื่นหงษ ์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 10 ผ่าน 

190 นายยุคล อนุรักษ์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 9 ผ่าน 

191 นายอนุกูล เลื่อมประเสริฐ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 10 ผ่าน 

192 จ่าสบิโทประวิทย์ บุญเอก ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 10 ผ่าน 

193 จ่าสบิตาํรวจเอกพัชรัตน์ กอร่ม ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 9 ผ่าน 

194 นายธานนท์ ปัญจาคะ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 8 ผ่าน 

195 จ่าเอกวรเทพ ปาปะกัง ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 8 ผ่าน 

196 ว่าท่ีร้อยตรีอัศพร ตีระสภานันท์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 9 ผ่าน 

197 นายบุญสม วงศ์จินดาบล ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 9 ผ่าน 

198 จ่าสบิตาํรวจเอกเวชพิสิฐ เอี่ยมองอาจ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 10 ผ่าน 

199 นายโกสัมภีร ์ ทาหาร ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 8 ผ่าน 

200 นายจิระเดช ปานนาค ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 9 ผ่าน 

201 ว่าท่ีพันตรีชาญวิทย์ บ่วงราบ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 10 ผ่าน 

202 จ่าสบิตาํรวจเอกนวพล สนธิจติ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 10 ผ่าน 

203 นายกัณฐพล ล้ําเลิศ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 8 ผ่าน 

204 ว่าท่ีร้อยตรีวราวธุ ขุนทอง ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 8 ผ่าน 

205 จ่าเอกทนงศักดิ ์ อ่อนสลงุ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 10 ผ่าน 

206 นางสาวกัญญาภัค เพิ่มพูล ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 9 ผ่าน 

207 นายปกาศิต ภูมิสิงหราช ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 10 ผ่าน 

208 นางรัศรินทร ์ จันวิวธัน์เวช ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 9 ผ่าน 

209 นายเอกลกัษณ ์ นําเกียรตวิงษา ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 8 ผ่าน 

210 จ่าสบิตาํรวจนิกลุ พรมศิร ิ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 9 ผ่าน 

211 นายนรเศรษฐ์ ชาญวิรตัน์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 9 ผ่าน 
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212 จ่าสบิตาํรวจวิทาน ศรีคําม ี ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 10 ผ่าน 

213 นายนพดล พรหมเดช ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 10 ผ่าน 

214 นายรังเพชร ทองเสท้ือน ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 9 ผ่าน 

215 ว่าท่ีร้อยตรีศุภชัย สินธุเศรษฐ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 8 ผ่าน 

216 นางสาวขวัญกมล ตรีสุคนธ ์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย  0 0  ไม่ผ่าน ไม่เข้าอบรม 

217 นายบารเมษฐ์ บุญเรือง ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 9 ผ่าน 

218 ว่าท่ีร้อยตรีฉัตรชัย สุทธิประภา ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 9 ผ่าน 

219 นายนพดล ธิราบตุร ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 10 ผ่าน 

220 ว่าท่ีร้อยตรีศิริชัย สันต์จติโต ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 9 ผ่าน 

221 จ่าสบิตาํรวจไชยา พิลาวรรณ ์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 9 ผ่าน 

222 ร้อยตํารวจเอกกิตติ โหรชัยยะ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 10 ผ่าน 

223 จ่าเอกสันต ิ บุษบก ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 10 ผ่าน 

224 พันจ่าอากาศเอกภัควรรธน์ เตชะสันตินันทน์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 9 ผ่าน 

225 นายนัฑนที เกษน้อย ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 100 8 ผ่าน 

226 นายวิชัย ศักดิ์ศิรินุกูล ฝ่ายกฎหมาย 100 9 ผ่าน 

227 นางพรรณิภา แสงดอกไม ้ ฝ่ายกฎหมาย 100 10 ผ่าน 

228 นายสุทธิมาน คูณผล ฝ่ายกฎหมาย ยกเลิก ลากจิมีบันทึกแจง้ 

229 นายนรุตม ์ เจียมสมบูรณ ์ ฝ่ายกฎหมาย 100 10 ผ่าน 

230 นางสาวบุศรินทร ์ ปิ่นมณ ี ฝ่ายกฎหมาย 100 9 ผ่าน 

231 นางสาวสหทัย จันทร์เจรญิ ฝ่ายกฎหมาย 100 10 ผ่าน 

232 นางสาวจิราศร ปิยะอารมณร์ัตน์ ฝ่ายกรรมสิทธิ์ท่ีดนิ 100 9 ผ่าน 

233 นางสาวเทียนทิพย์ ทองพนัง ฝ่ายกรรมสิทธิ์ท่ีดนิ 100 8 ผ่าน 

234 นายสมศักดิ ์ วิวัฒนไพศาล ฝ่ายกรรมสิทธิ์ท่ีดนิ 100 9 ผ่าน 

235 นางสาวพัชรพร แสงสุข ฝ่ายกรรมสิทธิ์ท่ีดนิ 100 9 ผ่าน 

236 นายวรินทร ์ แก่นมาศ ฝ่ายกรรมสิทธิ์ท่ีดนิ 100 10 ผ่าน 

237 นายชาติชาย สําราญพิศ ฝ่ายกรรมสิทธิ์ท่ีดนิ 100 9 ผ่าน 

238 นายมานะ วิวัตพงษ์ ฝ่ายกรรมสิทธิ์ท่ีดนิ 100 10 ผ่าน 
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239 นายจิตตะรตัน์ วิสุทธิเสน ฝ่ายกรรมสิทธิ์ท่ีดนิ 100 10 ผ่าน 

240 นางสาววรรยา รัตนเมธดีล ฝ่ายกรรมสิทธิ์ท่ีดนิ 100 10 ผ่าน 

241 นายจักรพงษ์ มาลากลุ ณ อยุธยา ฝ่ายกรรมสิทธิ์ท่ีดนิ 100 8 ผ่าน 

242 นายสิทธิโชค ชัยมาลา ฝ่ายกรรมสิทธิ์ท่ีดนิ 100 9 ผ่าน 

243 นายธงชัย มังครักษ์ ฝ่ายกรรมสิทธิ์ท่ีดนิ 100 9 ผ่าน 

244 นายบัณฑูร สงเจริญ ฝ่ายกรรมสิทธิ์ท่ีดนิ 100 9 ผ่าน 

245 นายชวลิต ศิริศักดิ์วัฒนา ฝ่ายจดัซ้ือและบรกิาร 100 10 ผ่าน 

246 นายภาคภูม ิ กาญจนสถิตย์ ฝ่ายจดัซ้ือและบรกิาร 100 10 ผ่าน 

247 นางนฤด ี ไทยประยูร ฝ่ายจดัซ้ือและบรกิาร 100 10 ผ่าน 

248 นายพส ุ จันทร์เสวก ฝ่ายจดัซ้ือและบรกิาร 100 7 ผ่าน 

249 นางวชิราภรณ ์ จันทะศิลา ฝ่ายจดัซ้ือและบรกิาร 100 9 ผ่าน 

250 นางสาวพจิิตรา สุนทรพิพิธ ฝ่ายจดัซ้ือและบรกิาร 100 9 ผ่าน 

251 นางสุภาภรณ ์ ทรัพย์สัตย์ ฝ่ายจดัซ้ือและบรกิาร 100 7 ผ่าน 

252 นายธนพงษ์ อารีย์ ฝ่ายจดัซ้ือและบรกิาร 100 10 ผ่าน 

253 นายธีรพล พุ่มพวง ฝ่ายจดัซ้ือและบรกิาร 100 8 ผ่าน 

254 นายอภิสิทธิ ์ ภักดีพิพัฒน์ ฝ่ายจดัซ้ือและบรกิาร 100 9 ผ่าน 

255 นายอัฐรัฐ เสารส์ุวรรณ ฝ่ายจดัซ้ือและบรกิาร 100 9 ผ่าน 

256 นายกฤต สว่างฤทธิ ์ ฝ่ายจดัซ้ือและบรกิาร 100 9 ผ่าน 

257 นายชลัณณพ มุขสมบัต ิ ฝ่ายจดัซ้ือและบรกิาร 100 9 ผ่าน 

258 นางสาวรสรินทร ์ กาญจนศักดินากลุ ฝ่ายจดัซ้ือและบรกิาร 100 8 ผ่าน 

259 นายอัฐณัฐ ดิษฐเกษร ฝ่ายจดัซ้ือและบรกิาร 100 8 ผ่าน 

260 นางณฐมน ภาแกว้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 100 10 ผ่าน 

261 นางเสาวคนธ ์ พาแสง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 100 10 ผ่าน 

262 นางสาววลัยภรณ ์ พรหมทองแกว้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 100 9 ผ่าน 

263 นางสาวนุศรา มัสเยาะ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 100 9 ผ่าน 

264 นางสาวณิชากร หนุนทรัพย์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 100 9 ผ่าน 

265 นางสาวนุชนาถ ลาภจติร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 100 10 ผ่าน 
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266 นางสาวปรัชญา ชัยวงศ์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 100 10 ผ่าน  

267 นายรัชกร ธรรมคารวตา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 100 10 ผ่าน  

268 นายบุรินทร ์ ธนะสมบูรณ์ สํานักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

100 10 ผ่าน 
 

 
กลุ่มเป้าหมาย (คน) เข้าอบรม (คน) คิดเป็นรอ้ยละ

268 260 97.02

เข้าอบรม (คน) ผ่านการอบรม (คน) คิดเป็นรอ้ยละ 

260 256 98.47

 
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ คิดเป็นรอ้ยละ

9.07 90.70 

 

ตารางสรุปผลการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ “หลักสูตร ผู้นําทีมมุ่งผลสัมฤทธ์ิ” 
กลุ่ม การเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหารระดับต้น และผู้บริหารระดับกลาง 

สังกัด 
จํานวน 

ผู้เข้าอบรม (คน) 

ผลการฝึกอบรม ผ่านเกณฑ์ 
คิดเป็นรอ้ยละ ผ่าน ไม่ผ่าน 

สํานักผู้ว่าการ 13 13 0 100.00 

สํานักตรวจสอบ 6 6 0 100.00 

สํานักธุรกิจบัตรโดยสาร 8 8 0 100.00 

สํานักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า 1 1 0 100.00 

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ 4 4 0 100.00 

ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า 9 9 0 100.00 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 0 100.00 

ฝ่ายบัญชีและการเงิน 5 5 0 100.00 

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 6 6 0 100.00 

ฝ่ายพัฒนาและบริหารพ้ืนที่ 2 2 0 100.00 

ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 13 13 0 100.00 
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ผลลัพธ์

เป้าหมาย

ส่วนท่ี 3 การประเมินผลการเรียนรู้ (Learning) และหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ต่อ) 

ตารางสรุปผลการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ “หลักสูตร ผู้นําทีมมุ่งผลสัมฤทธิ์” (ต่อ) 
กลุ่ม การเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหารระดับต้น และผู้บริหารระดับกลาง 

สังกัด (ต่อ) 
จํานวน 

ผู้เข้าอบรม (คน) 

ผลการฝึกอบรม ผ่านเกณฑ์ 
คิดเป็นรอ้ยละ ผ่าน ไม่ผ่าน 

ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 1 5 5 0 100.00 

ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2 5 5 0 100.00 

ฝ่ายระบบรถไฟฟ้า 5 5 0 100.00 

ฝ่ายปฏิบัติการ 10 10 0 100.00 

ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 124 120 4 96.77 

ฝ่ายกฎหมาย 5 5 0 100.00 

ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน 13 13 0 100.00 

ฝ่ายจัดซื้อและบริการ 15 15 0 100.00 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 8 8 0 100.00 

สํานักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน 1 1 0 100.00 

จํานวนรวม (คน) 260 256 4 

คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 98.47 1.53 

กราฟแสดงผลประเมินการเรียนรู้ (Learning)  “หลักสูตร ผู้นําทีมมุ่งผลสัมฤทธิ์”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation) 
 เป้าหมาย 1 :  ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรมมีผลการทดสอบความรู้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 
 ผลลัพธ์ 1  :  ร้อยละ 98.47 ของผู้เข้าอบรมมีผลการทดสอบความรู้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 
 เป้าหมาย 2      :  ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบความรู้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 
 ผลลัพธ์ 2         :  ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบความรู้ร้อยละ 90.70 
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ส่วนท่ี 4 สรปุการเข้ารบัการฝึกอบรมตามเกณฑ์การผ่านตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร 

โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมในการดํารงตําแหน่งทางการบริหาร (Pre Position) 
กรณีเลื่อนระดับแบบปกติ (Normal Track) 

การเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหารระดับต้น 

ชื่อ - นามสกุล สังกัด 
หลักสูตรหลัก หลักสูตรเลือก ผลการเข้ารับ 

การฝึกอบรม 
ตามเกณฑ์ 

หลักสูตร การเตรียม
ผู้บริหารระดับต้น 

หลักสูตร ผู้นําทีม 
มุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

1 นายคุณภาพ วิเชียรรัตน์ สผว.    

2 นางกันธิมา มานนท์ สผว.    

3 นางสาวจรรยพร รัตน์จตุรธรรม สผว.    

4 นางวาสนา ชลประเสริฐ สผว.    

5 นางสาวอัจฉริยา ศรีสุระ สผว.    

6 นางสาวน้ําเพ็ชร ์ บุญอุดมทรัพย์ สผว.    

7 ว่าท่ีร้อยเอกเดชชัย แสนเทพ สผว.    

8 นายอรรถสิทธ์ิ จ้องศิรินุรักษ์ สผว.    

9 นางสาววรัทยา ปิ่นเพชร สผว.    

10 นางสาวสุฎารณ ี อุมะวิชนี สตส.    

11 นายวาริช แม้นมินทร์ สตส.    

12 นางณภัชนันท์ สิทธิวงศ์ สตส.    

13 นางสาวอําไพ แจงบํารงุ สธด.    

14 นางสาวชุรดา ศรีวิชัย สธด.    

15 นางณัฐภรณ ์ อยู่ปรางค์ สธด.    

16 นางสาวพิจิตรพรรณ จีระนันทกิจ สธด.    

17 นายฉัตรชัย จุมวงษ์ สธด.    

18 นางสาวชนาพิมพ์ วิถีมณีโรจน์ สธร.    

19 นางสาวรุจิรา จันทรพล ฝนย.    

20 นายเกียรตินิยม ฉิมพลี ฝนย.    

21 นางสาวเบญจวรรณ นิรมิตวสุ ฝนย.    

22 นายวัฒนศักด์ิ เฮาะประเสริฐ ฝนย.    

23 นางนิรมล ศรีจันทร์ ฝพค.    
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การเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหารระดับต้น 

ชื่อ - นามสกุล สังกัด 

หลักสูตรหลัก หลักสูตรเลือก ผลการเข้ารับ 
การฝึกอบรม 
ตามเกณฑ์ 

หลักสูตร การเตรียม
ผู้บริหารระดับต้น 

หลักสูตร ผู้นําทีม 
มุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

24 นายไกรสิทธิ สิงห์กาญจนโรจน์ ฝพค.    

25 นายวรพงศ์ วัจนะเสถียรกุล ฝพค.    

26 นางสาวกัญญณพ ดวงส้ม ฝพค.    

27 นางสาวกรชนก วโรฬาร ฝพค.    

28 นางสาวสวนีย์ บรรพจน์พิทักษ์ ฝพค.    

29 นางสาวชุติมา กัลยาประสิทธ์ิ ฝพค.    

30 นายเอกกร สว่างพลอย ฝทท.    

31 นางสาวเบญจวรรณ เลิศพิชิตกุล ฝทท.    

32 นางสาวกานติมา ช่วยชูชื่น ฝชง.    

33 นายวรพจน์ ศรีรัตนวุฑฒิ ฝชง.    

34 นางสาววรวรรณ ไกรศิริวุฒิ ฝชง.    

35 นายอนาวิล จันทรุไทย ฝพธ.    

36 นายณัชพล สุทธิชัยโชติ ฝพธ.    

37 นางสาวเมทินี วุฒิภักดี ฝพธ.    

38 นางสาวปรีชญาลักษณ์ เจือเจริญ ฝพธ.    

39 นายจักรกฤษณ์ ทองปากน้ํา ฝพพ.    

40 นายธนกร มาลาอุตม์ ฝพพ.    

41 นางกัลยา เทภาสิต ฝวส.    

42 นางสาวนภัสวรรณ์ แก่นวงศ ์ ฝวส.    

43 นางสาวรัชดา ฉิมพุก ฝวส.    

44 นางสาวไอรินทร์ ชยาอนันตพัฒน์ ฝวส.    

45 นางสาวพัชราพร โภคากร ฝวส.    

46 นายวิชญุตร์ อารยโกศล ฝวส.    

47 นายนภาชัย เหมือนเพ็ชร ฝวส.    

48 นายปวีรศักด์ิ เขียดทอง ฝวส.    

49 นายธนัญชัย ปคุณวรกิจ ฝวส.    

50 นางสาวจารุรัตน์ นาคฤทธิ์ ฝวส.    
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การเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหารระดับต้น 

ชื่อ - นามสกุล สังกัด 

หลักสูตรหลัก หลักสูตรเลือก ผลการเข้ารับ 
การฝึกอบรม 
ตามเกณฑ์ 

หลักสูตร การเตรียม
ผู้บริหารระดับต้น 

หลักสูตร ผู้นําทีม 
มุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

51 นายดนุชา สุนทรารชุน ฝวส.    

52 นายเอกนรินทร์ อ่อนนุช ฝวส.    

53 นายอลงกรณ์ ไชยพรรค ฝวส.    

54 นายสด จําปาทอง ฝบก.1    

55 นายชิณวิทย์ แย้มครวญ ฝบก.1    

56 นายศุภณัฏฐ์ โรจน์ปิติสุนทร ฝบก.1    

57 นางมุกดา พิบูลย์ ฝบก.1    

58 นางสาววิสุตา ชลายนเดชะ ฝบก.1    

59 นายรุ่งโรจน์ พงศ์จักรพานิช ฝบก.2    

60 นางสาวปิยนันท์ สุโน ฝบก.2    

61 นางสิรินธร อินทร์แก้ว ฝบก.2    

62 นางสุพัตรา ต้ิมขลิบ ฝบก.2    

63 นางสาวภัทรานิษฐ์ ตรีธนาพิพัชร์ ฝบก.2    

64 นางสาวโสภิดา เทพประทุม ฝรฟ.    

65 นางสาวอาภา สอตระกูล ฝรฟ.    

66 นายเกริกกฤต รุจิระยรรยง ฝรฟ.    

67 นายสุเทพ แร่อ่อน ฝรฟ.    

68 นายอนุชิต มงคล ฝรฟ.    

69 นายทวี สันติธรารักษ์ ฝปก.    

70 นางสาวชนิดา งามปลั่ง ฝปก.    

71 นายอนุวัฒน์ หมัดหมีม ฝปก.    

72 นายชวลิต โชติเกียรติ ฝปก.    

73 นายเทิดศักด์ิ จักรก้านตง ฝปก.    

74 นางสาววิภา พันธ์ุวิเศษ ฝปก.    

75 นายจักรพันธ์ อินทโชติ ฝปก.    

76 นายพชร จินตนากาญจน ์ ฝปก.    

77 จ่าเอกเสนาะ ขุนอินทร์ ฝรภ.    
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การเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหารระดับต้น 

ชื่อ - นามสกุล สังกัด 

หลักสูตรหลัก หลักสูตรเลือก ผลการเข้ารับ 
การฝึกอบรม 
ตามเกณฑ์ 

หลักสูตร การเตรียม
ผู้บริหารระดับต้น 

หลักสูตร ผู้นําทีม 
มุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

78 จ่าสิบเอกจารุธ สิทธิวงศ์ ฝรภ.    

79 จ่าเอกชาล ี วงษ์เสวก ฝรภ.    

80 จ่าเอกชูชาติ จันทร์หอม ฝรภ.    

81 นายบัณฑิต ช่างปัน ฝรภ.    

82 นายพันธ์พงษ์ หลิมศิริวงษ์ ฝรภ.    

83 จ่าเอกเพิ่มพูน สาระกุล ฝรภ.    

84 จ่าเอกสุพิน แก้วสะเทือน ฝรภ.    

85 สิบตํารวจเอกอัคพงค์ สุภาวงค ์ ฝรภ.    

86 นายเกษม ลายภูษา ฝรภ.    

87 นายเลอพงศ์ ภาแก้ว ฝรภ.    

88 นายสง่า กล่อมตน ฝรภ.    

89 จ่าสิบเอกสัญญา ชนะพันธ์ุ ฝรภ.    

90 นายสุทธินัย พณิชพลอนันต์ ฝรภ.    

91 จ่าเอกธนภพ พูลเกษม ฝรภ.    

92 นายวัชระ ชาล ี ฝรภ.    

93 นายนพคุณ ทินกร ณ อยุธยา ฝรภ.    

94 สิบตํารวจตรีนพดล ทวีการ ฝรภ.    

95 นายปฏิพัฒน์ แจ้งวงศช์ัย ฝรภ.    

96 นายภูริวัชร์ ธุรารักษ์ ฝรภ.    

97 ว่าท่ีร้อยตรีฤทธิยา คําทอง ฝรภ.    

98 นายวิวัฒน์ ทรัพย์ถนอม ฝรภ.    

99 นายวีระเชษฐ์ เสือยงค์ ฝรภ.    

100 จ่าสิบตํารวจหญิงกชพร ศรีรัตนพัฒน์ ฝรภ.    

101 สิบตํารวจเอกฐปนพัฒน์ เตชรัชต์วงศา ฝรภ.    

102 นายมนตรี ไชยรังศรี ฝรภ.    

103 นายวัชรพงศ์ วงศ์ใหญ่ ฝรภ.    

104 จ่าเอกสิทธิศักด์ิ สินธุยศ ฝรภ.    
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การเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหารระดับต้น 

ชื่อ - นามสกุล สังกัด 

หลักสูตรหลัก หลักสูตรเลือก ผลการเข้ารับ 
การฝึกอบรม 
ตามเกณฑ์ 

หลักสูตร การเตรียม
ผู้บริหารระดับต้น 

หลักสูตร ผู้นําทีม 
มุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

105 จ่าเอกเสกสรรค์ กองไธสง ฝรภ.    

106 สิบเอกจักรพงษ์ ศิษยศาสตร์ ฝรภ.    

107 นายสรศักด์ิ สะตัษเสฐียร ฝรภ.    

108 นายสุริยานุสรณ์ แดงแพง ฝรภ.    

109 นายอิสระ ไพราม ฝรภ.    

110 จ่าเอกจักรพล ชารีผาย ฝรภ.    

111 จ่าเอกธนพล กรรโณ ฝรภ.    

112 นายนัยศักด์ิ ศรีแย้ม ฝรภ.    

113 จ่าเอกศรัณย์ภัทร ศรีวรรณ์ ฝรภ.    

114 จ่าเอกสันติชาติ พิทักพงษ์ ฝรภ.    

115 นายครองทรัพย์ ชมภูพาส ฝรภ.    

116 สิบเอกรณชิต บุญสนาน ฝรภ.    

117 นายสมพจน์ ขวัญสังข์ ฝรภ.    

118 นายสันติภาพ ภูมิโยชน์ ฝรภ.    

119 นายอิทธิวัฒน์ จันทะศิลา ฝรภ.    

120 นายศุภพงษ์ นิคมชัยประเสริฐ ฝรภ.    

121 จ่าเอกชยาพงษ์ สังข์สน ฝรภ.    

122 จ่าเอกเชิดชัย จันทคัต ฝรภ.    

123 นายเดชาชาญ เรืองโสภากุล ฝรภ.    

124 จ่าเอกภัคเดช สีนวล ฝรภ.    

125 จ่าสิบโทวีรภัทร สุระภี ฝรภ.    

126 จ่าเอกสราวุธ อุปเสน ฝรภ.    

127 นายเสริมรัฐ เวือนประโคน ฝรภ.    

128 ว่าท่ีร้อยตรีชัชวาลย์ เลียงผา ฝรภ.    

129 สิบตํารวจตรีณฐพล แสงน้อย ฝรภ.    

130 นายธรรม์นริศย์ พรหมภาพ ฝรภ.    

131 นายบัญชา เกลี้ยงพร้อม ฝรภ.    
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การเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหารระดับต้น 

ชื่อ - นามสกุล สังกัด 

หลักสูตรหลัก หลักสูตรเลือก ผลการเข้ารับ 
การฝึกอบรม 
ตามเกณฑ์ 

หลักสูตร การเตรียม
ผู้บริหารระดับต้น 

หลักสูตร ผู้นําทีม 
มุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

132 นายเพชรดี ร่าหมาน ฝรภ.    

133 นายไพโรจน์ เนินหาด ฝรภ.    

134 นายอาคม นบนอบ ฝรภ.    

135 นายอาชว สุนทรสีมะ ฝรภ.    

136 นายกัมปนาท แสงเพ็ชร ฝรภ.    

137 จ่าเอกเดชาธร วงด้วง ฝรภ.    

138 จ่าเอกนะรมย์ จันทร์ตุ้ม ฝรภ.    

139 จ่าเอกศักด์ิชาย หม่องกระโทก ฝรภ.    

140 จ่าเอกสมชาย ศรีภิลา ฝรภ.    

141 นายอนันต์ จันทร์งาม ฝรภ.    

142 นายเฉลิมพล ชื่นยุติธรรม ฝรภ.    

143 สิบตํารวจโทณัฏฐ์เอก สมบูรณ์ตระกูล ฝรภ.    

144 นายพิสิษฐ์พล ยะแสง ฝรภ.    

145 นายวีระศักด์ิ แลกะสิน ฝรภ.    

146 นายสุรชัย ผลหว้า ฝรภ.    

147 นายอดุลย์ อินนาจักร์ ฝรภ.    

148 จ่าเอกเฉลิม อานนท์ ฝรภ.    

149 จ่าเอกณันธพงศ์ บุญชิต ฝรภ.    

150 นายนฟง ธรรมธกนกพร ฝรภ.    

151 พันจ่าเอกบัญชา สุขสําราญ ฝรภ.    

152 จ่าเอกสมจิต สังข์ทอง ฝรภ.    

153 สิบตํารวจโทอิศรา สอนง่าย ฝรภ.    

154 นายชาตรี คงคาอินทร์ ฝรภ.    

155 นายเตชิต ต้นกันยา ฝรภ.    

156 จ่าโททองชาติ เตรียมสกุล ฝรภ.    

157 นายยุทธพงษ์ คงเอียด ฝรภ.    

158 นายสมรรถพงษ์ สุขล้อม ฝรภ.    
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การเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหารระดับต้น 

ชื่อ - นามสกุล สังกัด 

หลักสูตรหลัก หลักสูตรเลือก ผลการเข้ารับ 
การฝึกอบรม 
ตามเกณฑ์ 

หลักสูตร การเตรียม
ผู้บริหารระดับต้น 

หลักสูตร ผู้นําทีม 
มุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

159 นายสมศักด์ิ ทุเรียน ฝรภ.    

160 นายโสภณ ดิษฐ์อําไพ ฝรภ.    

161 นายศุภณัฐค ์ น้อยโสภณ ฝรภ.    

162 จ่าสิบตํารวจวเชษฐสิทธ์ิ จอมหงษ์ ฝรภ.    

163 นายกิตติพงษ์ พลย่ิง ฝรภ.    

164 จ่าเอกกษมะ เกรียงพานิช ฝรภ.    

165 จ่าสิบตํารวจประทุม สอนบุญมา ฝรภ.    

166 นายพงศธร นาหมื่นหงษ์ ฝรภ.    

167 นายยุคล อนุรักษ์ ฝรภ.    

168 นายอนุกูล เลื่อมประเสริฐ ฝรภ.    

169 จ่าสิบโทประวิทย์ บุญเอก ฝรภ.    

170 จ่าสิบตํารวจเอกพัชรัตน์ กอร่ม ฝรภ.    

171 นายธานนท์ ปัญจาคะ ฝรภ.    

172 จ่าเอกวรเทพ ปาปะกัง ฝรภ.    

173 ว่าท่ีร้อยตรีอัศพร ตีระสภานันท์ ฝรภ.    

174 นายบุญสม วงศ์จินดาบล ฝรภ.    

175 จ่าสิบตํารวจเอกเวชพิสิฐ เอ่ียมองอาจ ฝรภ.    

176 นายโกสัมภีร์ ทาหาร ฝรภ.    

177 นายจิระเดช ปานนาค ฝรภ.    

178 ว่าท่ีพันตรีชาญวิทย์ บ่วงราบ ฝรภ.    

179 จ่าสิบตํารวจเอกนวพล สนธิจิต ฝรภ.    

180 นายกัณฐพล ล้ําเลิศ ฝรภ.    

181 ว่าท่ีร้อยตรีวราวุธ ขุนทอง ฝรภ.    

182 จ่าเอกทนงศักด์ิ อ่อนสลุง ฝรภ.    

183 นางสาวกัญญาภคั เพ่ิมพูล ฝรภ.    

184 นายปกาศิต ภูมิสิงหราช ฝรภ.    

185 นายเอกลักษณ์ นําเกียรติวงษา ฝรภ.    
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การเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหารระดับต้น 

ชื่อ - นามสกุล สังกัด 

หลักสูตรหลัก หลักสูตรเลือก ผลการเข้ารับ 
การฝึกอบรม 
ตามเกณฑ์ 

หลักสูตร การเตรียม
ผู้บริหารระดับต้น 

หลักสูตร ผู้นําทีม 
มุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

186 นายนรเศรษฐ์ ชาญวิรัตน์ ฝรภ.    

187 นายนพดล พรหมเดช ฝรภ.    

188 นายรังเพชร ทองเสท้ือน ฝรภ.    

189 นางสาวขวัญกมล ตรีสุคนธ์ ฝรภ.    

190 นายบารเมษฐ์ บุญเรือง ฝรภ.    

191 ว่าท่ีร้อยตรีฉัตรชัย สุทธิประภา ฝรภ.    

192 นายนพดล ธิราบุตร ฝรภ.    

193 ว่าท่ีร้อยตรีศิริชัย สันต์จิตโต ฝรภ.    

194 จ่าเอกสันติ บุษบก ฝรภ.    

195 พันจ่าอากาศเอกภัควรรธน์ เตชะสันตินันทน์ ฝรภ.    

196 นายนัฑนที เกษน้อย ฝรภ.    

197 นางพรรณิภา แสงดอกไม้ ฝกม.    

198 นายนรุตม์ เจียมสมบูรณ์ ฝกม.    

199 นางสาวบุศรินทร์ ปิ่นมณี ฝกม.    

200 นางสาวสหทัย จันทร์เจริญ ฝกม.    

201 นางสาวเทียนทิพย์ ทองพนัง ฝกท.    

202 นายสมศักด์ิ วิวัฒนไพศาล ฝกท.    

203 นางสาวพัชรพร แสงสุข ฝกท.    

204 นายวรินทร์ แก่นมาศ ฝกท.    

205 นางสาววรรยา รัตนเมธีดล ฝกท.    

206 นายจักรพงษ์ มาลากุล ณ อยุธยา ฝกท.    

207 นายสิทธิโชค ชัยมาลา ฝกท.    

208 นายพสุ จันทร์เสวก ฝจบ.    

209 นางวชิราภรณ ์ จันทะศิลา ฝจบ.    

210 นางสุภาภรณ ์ ทรัพย์สัตย์ ฝจบ.    

211 นายธนพงษ์ อารีย์ ฝจบ.    

212 นายธีรพล พุ่มพวง ฝจบ.    
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การเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหารระดับต้น 

ชื่อ - นามสกุล สังกัด 

หลักสูตรหลัก หลักสูตรเลือก ผลการเข้ารับ 
การฝึกอบรม 
ตามเกณฑ์ 

หลักสูตร การเตรียม
ผู้บริหารระดับต้น 

หลักสูตร ผู้นําทีม 
มุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

213 นายอภิสิทธ์ิ ภักดีพิพัฒน์ ฝจบ.    

214 นายอัฐรัฐ เสาร์สุวรรณ ฝจบ.    

215 นายชลัณณพ มุขสมบัติ ฝจบ.    

216 นางสาวรสรินทร์ กาญจนศักดินากลุ ฝจบ.    

217 นายอัฐณัฐ ดิษฐเกษร ฝจบ.    

218 นางณฐมน ภาแก้ว ฝทบ.    

219 นางเสาวคนธ ์ พาแสง ฝทบ.    

220 นางสาววลัยภรณ์ พรหมทองแก้ว ฝทบ.    

221 นางสาวนุศรา มัสเยาะ ฝทบ.    

222 นางสาวณชิากร หนุนทรัพย์ ฝทบ.    

223 นางสาวนุชนาถ ลาภจิตร ฝทบ.    

224 นางสาวปรัชญา ชัยวงศ์ ฝทบ.    

225 นายรัชกร ธรรมคารวตา ฝทบ.    

 

การเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหารระดับต้น 

ผลการเข้ารับการฝึกอบรมตามเกณฑ์ (คน) 

กลุ่มเป้าหมาย ผ่าน ไม่ผ่าน

225 150 75

คิดเป็นร้อยละ 66.67 33.33 



         โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการดํารงตําแหน่งทางการบริหาร (Pre Position)  
กรณีเลื่อนระดับแบบปกติ (Normal Track) 

ประจําปี 2561 

56 

ส่วนท่ี 4 สรปุการเข้ารบัการฝึกอบรมตามเกณฑ์การผ่านตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 

โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมในการดํารงตําแหน่งทางการบริหาร (Pre Position) 
กรณีเลื่อนระดับแบบปกติ (Normal Track)  

การเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหารระดับกลาง 

ชื่อ - นามสกุล สังกัด 

หลักสูตรหลัก หลักสูตรเลือก 
ผลการเข้ารับ 
การฝึกอบรม 
ตามเกณฑ์ 

หลักสูตร พัฒนา
ภาวะผู้นํา 

หลักสูตร พัฒนาทักษะ
การบริหารบุคลากร 

สําหรับผู้บริหารระดับต้น 

หลักสูตร ผู้นําทีม
มุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

1 นางจันทนา ตระการ สผว.     

2 นายชนะชัย ช่องสว่าง สผว.     

3 นายธีระชัย เถ่ือนอ่ิม สผว.     

4 นางกฤติมา ศรีเหรา สผว.     

5 นางกันธิมา มานนท์ สผว.     

6 นางสาวสุมิตรา สุ่นศิริ สตส.     

7 นางธิมาพร วังช่วย สตส.     

8 นางสาวอิสรีย์ ประกอบสินนุกูล สตส.     

9 นางสาวกันตา ชิวภักดี สธด.     

10 นางนวลศรี รักษ์มณี สธด.     

11 นายประสิทธ์ิ เกลี้ยงเกิด สธด.     

12 นางสาวอําไพ แจงบํารงุ สธด.     

13 นายวรานนท์ ดิลกคุณานันท์ ฝพค.     

14 นางปิยะนารถ จันทร์ศักด์ิศรี ฝพค.     

15 นางพรพรรณ ศรมณี ฝชง.     

16 นางสาววรรษธร คล้ายแก้ว ฝชง.     

17 นางสาวอรวรรณ พยุงศักด์ิสกุล ฝชง.     

18 นางสาวศิริพร กิ่งทอง ฝพธ.     

19 นางสาวนิรมล บุญทองคง ฝพธ.     

20 นางสาวสิริพร อุษสาธิต ฝวส.     

21 นายขวัญแก้ว รุจิรัตนมณี ฝปก.     

22 นายสถิต เจียรวิทยกิจ ฝปก.     

23 นายโกญจนาท ญาณประสาท ฝรภ.     
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การเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหารระดับกลาง 

ชื่อ - นามสกุล สังกัด 

หลักสูตรหลัก หลักสูตรเลือก 
ผลการเข้ารับ 
การฝึกอบรม 
ตามเกณฑ์ 

หลักสูตร พัฒนา
ภาวะผู้นํา 

หลักสูตร พัฒนาทักษะ
การบริหารบุคลากร 

สําหรับผู้บริหารระดับต้น 

หลักสูตร ผู้นําทีม
มุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

24 นายมนัสชัย ศรีอัมพร ฝรภ.     

25 นายกิตติ เศรษฐสิงห์ ฝรภ.     

26 นางรัศรินทร์ จันวิวัธน์เวช ฝรภ.     

27 จ่าสิบตํารวจนิกลุ พรมศิริ ฝรภ.     

28 จ่าสิบตํารวจวิทาน ศรีคํามี ฝรภ.     

29 ว่าท่ีร้อยตรีศุภชัย สินธุเศรษฐ ฝรภ.     

30 จ่าสิบตํารวจไชยา พิลาวรรณ์ ฝรภ.     

31 ร้อยตํารวจเอกกิตติ โหรชัยยะ ฝรภ.     

32 นายวิชัย ศักด์ิศิรินุกูล ฝกม.     

33 นายสุทธิมาน คูณผล ฝกม.     

34 นางสาวจิราศร ปิยะอารมณ์รัตน์ ฝกท.     

35 นายชาติชาย สําราญพิศ ฝกท.     

36 นายมานะ วิวัตพงษ์ ฝกท.     

37 นายจิตตะรัตน์ วิสุทธิเสน ฝกท.     

38 นายธงชัย มังครักษ์ ฝกท.     

39 นายบัณฑูร สงเจริญ ฝกท.     

40 นายชวลิต ศิริศักด์ิวัฒนา ฝจบ.     

41 นายภาคภูมิ กาญจนสถิตย์ ฝจบ.     

42 นางนฤดี ไทยประยูร ฝจบ.     

43 นางสาวพิจิตรา สุนทรพิพิธ ฝจบ.     

44 นายกฤต สว่างฤทธ์ิ ฝจบ.     

45 นายบุรินทร์ ธนะสมบูรณ์ สปอ.     
 

การเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหารระดับกลาง 

ผลการเข้ารับการฝึกอบรมตามเกณฑ์ (คน) 

กลุ่มเป้าหมาย ผ่าน ไม่ผ่าน 

45 37 8 

คิดเป็นร้อยละ 82.22 17.78 
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ส่วนท่ี 5 สรปุภาพรวมการดําเนินงาน 
 

โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมในการดํารงตําแหน่งทางการบริหาร (Pre Position) 
กรณีเลื่อนระดับแบบปกติ (Normal Track) 

 

ประเภท
หลักสูตร 

หลักสูตร 
การเตรียมความพร้อม 
เป็นผูบ้ริหารระดบัต้น* 

การเตรียมความพร้อม 
เป็นผูบ้ริหารระดบักลาง**

หลัก 

หลักสูตร การเตรียมผู้บรหิารระดับต้น    

หลกัสตูร พัฒนาทักษะการบรหิารบุคลากร สาํหรับผูบ้รหิารระดบัต้น    

หลักสูตร พัฒนาภาวะผู้นํา    

เลือก หลักสูตร ผู้นําทีมมุ่งผลสัมฤทธิ ์   

*   การเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหารระดับต้น กําหนดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรหลัก 1 หลักสูตร และหลักสูตรเลือก 1 หลักสูตร 
** การเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหารระดับกลาง กําหนดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรหลัก 2 หลักสูตร และหลักสูตรเลือก 1 หลักสูตร 

 

หลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าอบรม
คิดเป็น
ร้อยละ 

การประเมินผล
ปฏิกิริยา 

การประเมินผล
การเรียนรู้ 

1.1 หลกัสูตร การเตรียมผู้บริหารระดับต้น 225 221 98.23 89.32 68.78 

2.1 หลักสูตร พัฒนาทักษะการบริหารบุคลากร สําหรับผูบ้ริหารระดับต้น 42 39 92.86 90.00 94.88 

2.2 หลกัสูตร พัฒนาภาวะผู้นํา 45 42 93.34 90.20 100.00 

3.1 หลกัสูตร ผู้นําทีมมุ่งผลสมัฤทธิ ์ 268 260 97.02 90.80 98.47 

 ค่าเฉล่ียรวมท้ังโครงการ 90.08 90.53 
 

งบประมาณ 

หลักสูตร ผู้ดําเนินการ ค่าธรรมเนียม ค่าอาหาร 
รวม

งบประมาณ 

หลักสูตร การเตรียมผู้บรหิารระดับต้น 
สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย 

(PMAT) 

    230,050.00  32,000.00    262,050.00 

หลักสูตร พัฒนาทักษะการบริหารบุคลากร สาํหรับผูบ้รหิารระดับต้น       46,010.00    6,300.00     52,310.00 

หลักสูตร พัฒนาภาวะผู้นํา       46,010.00    6,300.00     52,310.00 

หลักสูตร ผู้นําทีมมุง่ผลสัมฤทธิ ์ บริษัท แพครมิ ลดีเดอร์ชิป เซ็นเตอร ์จํากดั  1,669,200.00  38,100.00 1,707,300.00 

1,991,270.00 
 

82,700.00 
 

2,073,970.00 
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ส่วนท่ี 5 สรปุภาพรวมการดําเนินงาน (ต่อ) 
 

ข้อเสนอแนะ และแนวทางปรับปรุง/คําช้ีแจง 

ปัญหา/ข้อเสนอแนะ แนวทางปรับปรุง/คําชี้แจง

- เน้ือหาบางหัวข้อมีประโยชน์ และน่าสนใจมาก แต่เน่ืองจาก
รายละเอียดค่อนข้างเยอะ และเวลาที่จํากัด ทําให้ไมส่ามารถลง
รายละเอียดในเรื่องน้ันๆ ได้เท่าที่ควร 

- นําข้อเสนอแนะในครั้งน้ีมาพิจารณา
ปรับรูปแบบการฝึกอบรมให้เหมาะสม
กับเน้ือหาในครั้งถัดไป 
- จากการสังเกตและสอบถาม ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมบางส่วนไม่ต้องการเข้ารับ
การฝึกอบรมเพ่ือเลื่อนระดับทางการ
บริหาร ซึ่ง ฝทบ. จะพิจารณาหลักเกณฑ์
และแนวทางเพ่ือให้ต้นสังกัดพิจารณาส่ง
พนักงานท่ีมีศักยภาพ และพร้อมเรียนรู้
พัฒนาได้เข้ารับการฝึกอบรมต่อไป 

 

สรุป โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการดํารงตําแหน่งทางการบริหาร (Pre Position) กรณี
เลื่อนระดับแบบปกติ (Normal Track) 
1. การประเมินปฏิกิริยา (Reaction Evaluation) ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม คิดเป็นร้อยละ 
90.08  
2. การประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation) ร้อยละ 90.53 ของผู้เข้าอบรมมีผลการทดสอบความรู้ไม่ต่ํากว่า 
ร้อยละ 70 
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