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ส่วนที่ 1 ข้อมูลการดําเนินงาน 
ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตร  นักบริหารจัดการองค์กรยุค 4.0 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการเตรียม
ความพร้อมตามนโยบาย Thailand 4.0 
2. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมรับรู้และปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศสังคมโลก 
3. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ และเข้าใจเครื่องมือในการบริหารจัดการ และพัฒนาทักษะด้านการบริหารงาน 
บริหารคน 
4. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงประโยชน์ของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
พนักงานระดับผู้อํานวยการกอง หรือเทียบเท่า (พนักงานระดับ 11) หรือรักษาการผู้อํานวยการกอง จํานวน 
72 คน ยกเว้นผู้ที่กําลังจะเกษียณอายุปี 2561 
 
วันเวลาและสถานที่อบรม 
1. ภาควิชาการ ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 รฟม. 
กําหนดบรรยาย วันที ่30 พฤษภาคม 6, 11 และ 13 มิถนุายน 2561 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561
เวลา กําหนดการ

09.00 น. – 09.05 น.  กล่าวเปิดการอบรม
09.05 น. – 12.00 น.  หัวข้อ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศสังคมโลก 

โดย คุณอรรณพ  ดํารงพาณิชกิจ 
12.00 น. – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 16.00 น. หัวข้อ ฟินเทคและเทคโนโลยีบล็อกเชน

โดย คุณจิรายุส  ทรัพย์ศรีโสภา 
วันที่ 6 มิถุนายน 2561

เวลา กําหนดการ
09.00 – 12.00 น. หัวข้อ การบริหารในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์

โดย ดร.ไวฑูรย์  โภคาชัยพัฒน์ 
12.00 น. – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 16.00 น. หัวข้อ ก้าวสู่ยุคแห่งการเปลีย่นแปลง ประเทศไทย 4.0 

โดย ศ.ดร.ก้องกิติ  พูลสวัสด์ิ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลการดําเนินงาน (ต่อ) 
วันเวลาและสถานที่อบรม (ต่อ) 

1. ภาควิชาการ (ต่อ) 

วันที่ 11 มิถุนายน 2561
เวลา กําหนดการ

09.00 น. – 12.00 น.  หัวข้อ การพัฒนาตนเองและทีมงานสู่ความสําเร็จ
โดย คุณภูวศิษฐ์  วีระปัญญาวัฒน์ 

12.00 น. – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 16.00 น. หัวข้อ การพัฒนาตนเองและทีมงานสู่ความสําเร็จ (ต่อ) 

วันที่ 13 มิถุนายน 2561
เวลา กําหนดการ

09.00 – 12.00 น. หัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับผู้บริหาร
โดย ม.ล.ภัทราภรณ์  ชยางกูร 

12.00 น. – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 16.00 น. หัวข้อ การใช้เทคโนโลยีคลาวด์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานและชีวิต

โดย คุณสมชัย  ชัยสกุลสุรินทร์ 
 
2. ภาคการศกึษาดูงาน 

 - กําหนดบรรยายให้ความรู้โครงการระบบขนส่งมวลชน จงัหวัดภูเก็ต (รถไฟฟ้ารางเบา จังหวัดภูเก็ต) 
โดย นายกาจผจญ  อุดมธรรมภักดี ผอ.ฝพค. ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. – 16.00 น. ณ ห้อง
ประชุม รฟม. 
 

วันที่ 15 มิถุนายน 2561
เวลา กําหนดการ

14.00 น. – 16.00 น. บรรยายให้ความรู้โครงการระบบขนส่งมวลชน จังหวัดภูเก็ต  
(รถไฟฟ้ารางเบา จังหวัดภูเก็ต) 
โดย นายกาจผจญ  อุดมธรรมภักดี ผอ.ฝพค. 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลการดําเนินงาน (ต่อ) 
วันเวลาและสถานที่อบรม (ต่อ) 

2. ภาคการศึกษาดูงาน (ต่อ) 

- กําหนดศึกษาดูงานระยะเวลา 4 วัน 3 คืน ณ จังหวัดภูเก็ต จํานวน 2 รุ่น ดังน้ี 
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 – 22 มิถุนายน 2561 จํานวน 34 คน (รวมผู้ประสานงาน 2 คน) 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 – 29 มิถุนายน 2561 จํานวน 37 คน (รวมผู้ประสานงาน 2 คน) 

วันที่ 1
เวลา กําหนดการ

04.45 น. รถออกจากหน้าอาคาร 1 รฟม.
05.15 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง
06.55 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน Airasia เที่ยวบิน FD 3001 ไปจังหวัดภูเก็ต 
08.20 น. เดินทางถึง สนามบินภูเก็ต 
10.30 น.  ฟังการบรรยาย ภาพรวมการดําเนินโครงการ Phuket Smart City

ณ สํานักงานสง่เสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภูเก็ต 
12.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านระย้า (อาหารพ้ืนเมือง)
13.30 น.  ศึกษาดูงานทดสอบการใช้ Public Wi-Fi บริเวณหาดป่าตอง และชมเทคโนโลยีบริหารจัดการ

ขยะบริเวณหาดป่าตอง  
15.30 น.  เดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ดีวาน่า พลาซ่า ป่าตอง หรือเทียบเท่า

17.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารกันเอง @ Pier

20.00 น. เข้าที่พัก โรงแรม ดีวาน่า พลาซ่า ป่าตอง หรือเทียบเท่า

วันที่ 2
เวลา กําหนดการ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
08.00 น. ออกเดินทางไปยังท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
09.00 น. ศึกษาดูงานการบริหารจัดการท่าเทียบเรือฉลอง และการลงทะเบียนระบบบริหารจัดการจุด

ตรวจเข้า – ออก และควบคมุเรือยอช์ต ณ ท่าเทียบเรืออ่าวฉลองภูเก็ต 
12.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารกระชังบังหมุด (น่ังเรือขา้มฝาก) 
14.30 น.  นมัสการหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พระคู่บ้านคู่เมือง จ.ภูเก็ต
17.00 น. แหลมพรหมเทพ 

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารแหลมพรหมเทพซีฟู๊ด

20.30 น. เข้าที่พัก โรงแรม ดีวาน่า พลาซ่า ป่าตอง หรือเทียบเท่า
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลการดําเนินงาน (ต่อ) 
วันเวลาและสถานที่อบรม (ต่อ) 

2. ภาคการศึกษาดูงาน (ต่อ) 

วันที่ 3 
เวลา กําหนดการ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00 น. ศึกษาดูงานด้าน Digital Hospital Smart Hospital และการใช้ระบบเทคโนโลยี 

ส่วนงาน IPD OPD ER ห้องยา ณ โรงพยาบาลดีบุก ภูเก็ต 
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารตู้กับข้าว
13.00 น.  เดินทางสู่ย่านเมืองเก่าภูเก็ต (บ้านเรือนแบบชิโนโปตุเกส)

นมัสการพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี หรือพระใหญ ่
16.00 น. เดินทางกลับที่พัก โรงแรม ดีวาน่า พลาซ่า ป่าตอง หรือเทียบเท่า

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม

วันที่ 4 
เวลา กําหนดการ 

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า
07.30 น. ออกเดินทางไปยังบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จํากัด
09.00 น. ศึกษาดูงานด้านการดําเนินงานของบริษัทฯ และผลงานโครงการ และการให้บริการ ณ 

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จํากัด 
11.00 น.  สรุปแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการศึกษาดูงาน (Knowledge Sharing) 
12.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
14.15 น.  ชมและเลือกซือ้สินค้าขึ้นช่ือเมืองภูเก็ต

15.00 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินภูเก็ต

16.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Airasia เที่ยวบิน FD 3008 

18.20 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลการดําเนินงาน (ต่อ) 
หลักเกณฑ์การผ่านฝึกอบรม 
- ผู้เข้าอบรมต้องมีระยะเวลาเข้าอบรม ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 ของระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด (ไม่ตํ่ากว่า 17 ช่ัวโมง) 
-  ผู้เข้าอบรมต้องผ่านการประเมินผลแบบทดสอบ Post - test โดยต้องมีผลคะแนน ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 
-  สรุปบทเรียนจากการศึกษาดูงาน (รายบุคคล) 
 
ผู้ดําเนินการ 
สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) บริษัท ทริส คอร์ปอเรช่ัน จํากัด ร่วมกับ  
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กองพัฒนาบุคลากรและระบบงาน แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 
ผู้จัดทําสรุปรายงานการฝึกอบรม 
นางสาวอชิรญา สายวิจิตร พนักงานทรัพยากรบุคคล ระดับ 4 สังกัด พบ.กพร.ฝทบ. 
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ส่วนที่ 2 การประเมินผลปฏิกิริยา (Reaction) โดยแบบสอบถาม 
2.1 สรุปประเมินผลการฝึกอบรม ภาควิชาการ 

เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินผลวิทยากร (ภาควิชาการ) 

ความพึงพอใจต่อการบรรยายของวิทยากรด้านต่าง ๆ ในภาพรวม (จํานวน 8 หัวข้อ) สรุปดังน้ี 

 
หมายเหตุ : * หัวข้ออบรมและรายชื่อวิทยากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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ส่วนที่ 2 การประเมินผลปฏิกิริยา (Reaction) โดยแบบสอบถาม (ต่อ) 
2.1 สรุปประเมินผลการฝึกอบรม ภาควิชาการ (ต่อ) 
 
ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจต่อการบรรยาย  

หัวข้อ 
วิทยากร

1* 2* 3* 4* 5* 6* 7*
1. การนําเข้าสู่หลักสูตรเหมาะสม 4.18 4.39 4.11 4.57 4.67 4.32 4.36 

2. การถ่ายทอด ชัดเจนและเข้าใจง่าย 4.29 4.54 4.07 4.56 4.76 4.45 4.41 

3. การถาม – ตอบชัดเจน 4.25 4.50 4.11 4.61 4.76 4.32 4.32 
4. การใช้สื่อการสอน  
(แผ่นใส สไลด์ วีดีโอ ฯลฯ) 

4.29 4.43 4.00 4.36 4.29 4.41 4.27 

5. การสรุปและทบทวนให้เข้าใจย่ิงข้ึน 4.29 4.39 4.07 4.61 4.71 4.36 4.41 
ค่าเฉล่ีย 4.26 4.45 4.07 4.54 4.64 4.37 4.35 

  
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อเนื้อหาหลักสูตร 

หัวข้อ 
วิทยากร

1* 2* 3* 4* 5* 6* 7*
1. เนื้อหาหลักสูตรเหมาะสม 4.14 4.39 4.21 4.50 4.48 4.45 4.50
2. เอกสารประกอบการฝึกอบรม 4.07 4.25 4.14 4.21 3.38 4.50 4.27
3. ระยะเวลาการจัดฝึกอบรม 4.11 4.18 4.25 4.36 4.38 4.50 4.36

ค่าเฉล่ีย 4.11 4.27 4.2 4.36 4.08 4.48 4.38 
 
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจโดยรวม  

หัวข้อ 
วิทยากร

1* 2* 3* 4* 5* 6* 7*
1. สถานท่ีจัดฝึกอบรม 4.46 4.46 4.46 4.46 4.43 4.41 4.41 

2. โสตทัศนูปกรณ์ (คอมฯ สไลด์ วีดีโอ ฯลฯ) 4.39 4.39 4.39 4.39 4.29 4.55 4.55 

3. อาหารและของว่าง 4.00 4.00 4.00 4.00 4.19 4.64 4.64 

4. ความพึงพอใจโดยภาพรวม 4.32 4.32 4.32 4.32 4.52 4.50 4.50 

ค่าเฉล่ีย 4.29 4.29 4.29 4.29 4.36 4.53 4.53 
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หัวข้อ 7 การใช้เทคโนโลยีคลาวด์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและชีวิต

หัวข้อ 6 การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับผู้บริหาร

หัวข้อ 5 การพัฒนาตนเองและทีมงานสู่ความสําเร็จ

หัวข้อ 4 ก้าวสู่ยคุแห่งการเปลีย่นแปลง ประเทศไทย 4.0  

หัวข้อ 3 การบริหารในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์   

หัวข้อ 2 ฟินเทคและเทคโนโลยีบล็อคเชน   

หัวข้อ 1 การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศสังคมโลก   
โดย คุณอรรณพ  ดํารงพาณิชกิจ 

ส่วนที่ 2 การประเมินผลปฏิกิริยา (Reaction) โดยแบบสอบถาม 
2.1 สรุปประเมินผลการฝึกอบรม ภาควิชาการ (ต่อ) 
 
ส่วนที่ 4 ความรู้ของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม 

หัวข้อ 
วิทยากร 

1* 2* 3* 4* 5* 6* 7*
1. ก่อนการอบรม ท่านมีความรู้ในเรื่องนี้ 3.11 3.11 3.11 3.11 3.14 3.23 3.23
2. หลังการอบรม ท่านได้รับความรู้ในเรื่องนี้ 4.11 4.11 4.11 4.11 4.52 4.64 4.64
3. ความรู้จากการอบรมนําไปปฏิบัติในการทํางาน 4.25 4.25 4.25 4.25 4.67 4.64 4.64

 
 

ตารางสรุปความพึงพอใจต่อภาควิชาการโดยภาพรวม 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

หัวข้อที่มีค่าคะแนนเฉลีย่ความพงึพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คอื 

อันดับ 1 หวัขอ้ การพัฒนาบุคลิกภาพสาํหรับผูบ้ริหาร  
  โดย ม.ล.ภัทราภรณ์  ชยางกูร มีคะแนนเฉลี่ย   4.46 

อันดับ 2 หัวข้อ การใช้เทคโนโลยีคลาวด์ฯ 
  โดย คุณสมชัย  ชัยสกุลสุรินทร์ มีคะแนนเฉลี่ย   4.42 

อันดับ 3 หัวขอ้ ก้าวสู่ยุคแหง่การเปลี่ยนแปลง ประเทศไทย 4.0 
  โดย  ศ.ดร.ก้องกิติ  พูสวัสด์ิ มีคะแนนเฉลี่ย   4.40  

โดย  คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา 

โดย  ดร.ไวฑูรย์  โภคาชัยพัฒน์ 

โดย  ศ.ดร.ก้องกิติ  พูสวัสด์ิ 

โดย  คุณภูวศษิฐ์  วรีะปัญญาวัฒน์ 

โดย ม.ล.ภัทราภรณ์  ชยางกูร 

โดย คุณสมชัย  ชัยสกุลสุรินทร์ 
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ส่วนที่ 2 การประเมินผลปฏิกิริยา (Reaction) โดยแบบสอบถาม 
2.2 สรปุประเมินผลการฝึกอบรม ภาคศึกษาดูงาน 

 
การประเมินผลความพึงพอใจ (ภาคการศึกษาดูงาน) 

การบรรยายให้ความรู้โครงการระบบขนส่งมวลชน จังหวัดภูเก็ต (รถไฟฟ้ารางเบา จังหวัดภูเก็ต)  
ในวันที่ 15 มิถนุายน 2561 เวลา 14.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุม รฟม.  

โดย นายกาจผจญ  อุดมธรรมภักดี  ผอ.ฝพค. 

หัวข้อ ค่าเฉล่ีย 
1. เนื้อหาการถ่ายทอด น่าสนใจ เข้าใจง่าย 4.55 
2. เนื้อหาการถ่ายทอด ตรงต่อความต้องการของท่าน 4.55 
3. เนื้อหาการถ่ายทอด มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ เป็นประโยชน์ต่อ รฟม. ในภาพรวม 4.70 
4. ท่านสามารถนําความรู้ ท่ีได้รับจากการถ่ายทอด ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 4.25 
5. ความพึงพอใจต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยรวม 4.60 

ค่าเฉล่ีย 4.53 
 

สรปุความพงึพอใจในภาพรวม คา่เฉลี่ยเทา่กับ 4.53 คิดเป็นรอ้ยละ 90.60 ซ่ึงอยู่ในระดับ มากทีสุ่ด 

 
การศึกษาดูงาน ณ จังหวัดภูเก็ต จํานวน 2 รุ่น รวมจํานวนทั้งสิ้น 70 คน ดังน้ี 

รุ่นที่  1 ระหว่างวันที่ 19 – 22 มิถุนายน 2561 จํานวน 33 คน  
รุ่นที่  2 ระหว่างวันที่ 26 – 29 มิถุนายน 2561 จํานวน 37 คน  

 
ส่วนที่ 1 ระดับความพึงพอใจต่อการศึกษาดูงาน 

ความพึงพอใจต่อการศึกษาดูงาน 

การศึกษาดูงาน ณ จังหวัดภูเก็ต 
ค่าเฉล่ีย 

รุ่นท่ี 1 รุ่นท่ี 2 
1. สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภูเก็ต 4.88 4.40
2. ท่าเทียบเรืออ่าวฉลองภูเก็ต 4.46 4.13
3. โรงพยาบาลดีบุก 4.96 5.00
4. บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จํากัด 4.87 4.73
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การศึกษาดูงาน 
ณ จังหวัดภูเก็ต

การประสานงาน โรงแรมที่พัก ภาพรวมของการศึกษาดูงาน
ณ จังหวัดภูเก็ต

ส่วนที่ 2 การประเมินผลปฏิกิริยา (Reaction) โดยแบบสอบถาม (ต่อ) 
2.2 สรปุประเมินผลการฝึกอบรม ภาคศึกษาดูงาน (ต่อ) 

 
ความพึงพอใจต่อการประสานงาน 

การประสานงาน 
ค่าเฉล่ีย 

รุ่นท่ี 1 รุ่นท่ี 2 
1. บริษัท ทริส คอร์เปอเรชั่น จํากัด 4.38 3.87
2. พนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 4.88 4.73
3. เจ้าหน้าท่ี โอโล่ทัวร์  - 4.67

ความพึงพอใจต่อที่พัก 

โรงแรมที่พัก 
ค่าเฉล่ีย 

รุ่นท่ี 1 รุ่นท่ี 2 
โรงแรมดีวาน่าพลาซ่า ป่าตอง 4.17 3.80

ความพึงพอใจอื่น ๆ 

ภาพรวมของการศึกษาดูงาน ณ จังหวัดภูเก็ต 
ค่าเฉล่ีย 

รุ่นท่ี 1 รุ่นท่ี 2 
1. อาหาร (ในภาพรวม) 4.58 3.93
2. ความเหมาะสมของรถตู้ 4.58 4.13
3. ภาพรวมการศึกษาดูงาน 4.75 4.53
4. ความเหมาะสมของระยะเวลา 4.71 4.00 
 
 

สรุปความพงึพอใจภาคศึกษาดูงานโดยภาพรวม 
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ส่วนที่ 2 การประเมินผลปฏิกิริยา (Reaction) โดยแบบสอบถาม (ต่อ) 
2.2 สรปุประเมินผลการฝึกอบรม ภาคศึกษาดูงาน (ต่อ) 
 
ส่วนที่ 2 สิ่งที่ท่านประทับใจ และไม่ประทับใจในการเดินทางศึกษาดูงานครั้งนี้ 

 สิ่งที่ผู้เข้าอบรมประทับใจต่อการเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งน้ี 
 - ได้เรียนรู้ในการบริหารงานหน่วยงานภาคเอกชน รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ (จํานวน 9 คน) 
 - ประทับใจสถานที่ดูงานที่โรงพยาบาล ดีบุก (จํานวน 3 คน) 
 - ประทับใจการจัดโปรแกรมในการดูงานครั้งน้ี (จํานวน 6 คน) 
 - ผู้ประสานงานทั้งภายในและภายนอก ประสานงานกับผู้อบรมได้ดีเย่ียม (จํานวน 3 คน) 

 สิ่งที่ผู้เข้าอบรมไม่ประทับใจต่อการเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งน้ี 
 - โรงแรมที่พัก        (จํานวน 2 คน) 
 - ระยะเวลาในการศึกษาดูงานมากไป     (จํานวน 1 คน) 
 - อาหารท่ีโรงแรม       (จํานวน 3 คน) 
 - เที่ยวบินขาไปเช้าเกินไป      (จํานวน 2 คน) 
 - รถตู้         (จํานวน 2 คน) 
 - ผู้ประสานงานของทริส และเจ้าหน้าที่โอโล่ทัวร์    (จํานวน 1 คน) 

 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ เพื่อนําไปปรับปรุงการเดินทางไปศึกษาดูงานในโอกาสต่อไป 
 - ไม่ควรพาไปดูงานสถานที่ที่ไม่เก่ียวกับงานรถไฟฟ้า 
 - ควรปรับระยะเวลาการดูงานให้เหมาะสมข้ึน 
 - โรงแรมที่พัก และรถตู้ควรสะดวกสบายใหม่กว่าน้ี 
 - ไปศึกษาดูงานภาคเอกชนช้ันนําที่หลากหลาย และดูงานในประเทศที่มีรถไฟฟ้า 
 - ไม่ควรเดินทางศึกษาดูงานในหน้ามรสุม 
 - การศึกษาดูงานในต่างประเทศ 
 
ส่วนที่ 4 ความคาดหวังต่อการศึกษาดูงานในโอกาสต่อไป 
 - ได้ศึกษาดูงานในหน่วยงานที่น่าสนใจย่ิงขึ้น 
 - ศึกษาดูงานในต่างประเทศ 
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ส่วนที่ 2 การประเมินผลปฏิกิริยา (Reaction) โดยแบบสอบถาม (ต่อ) 

สรุปภาพรวมการฝึกอบรม “หลักสูตร นักบริหารจัดการองค์กรยุค 4.0” 
 
ภาควิชาการ  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมต่อหลักสูตรคิดเป็นร้อยละ 86.80 (4.34) 
  
ภาคการศึกษาดูงาน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมต่อหลักสูตรคิดเป็นร้อยละ 89.80 (4.49) 
 
สรุป ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมต่อหลักสูตร นักบริหารจัดการองค์กรยุค 4.0 คิดเป็นร้อยละ 88.30   
 
เป้าหมาย : ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมต่อหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 
ผลลัพธ ์ : ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมต่อหลักสูตรคิดเป็นร้อยละ 88.30 
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ส่วนที่ 3 การประเมินผลการเรียนรู้ (Learning) และสรุปผลการผ่านหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร 
สรุปการประเมินผลการเรียนรู้ (Learning) โดยแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม (Post-test) 

หลักเกณฑ์การผ่านตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร 
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีระยะเวลาเข้าอบรมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 ของระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 

(ไม่ตํ่ากว่า 35 ช่ัวโมง) 
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีผลการทดสอบความรู้ Post – test ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 จากค่าเฉล่ีย 

ผลการทดสอบความรู้โดยรวม (ไม่ตํ่าว่า 14 คะแนน) 

สรุปผลการผา่นหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร 
กลุ่มเป้าหมาย 72  คน 

ผู้ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม 65  คน 
คิดเป็นร้อยละ 90.28 

 
ตารางแสดงผลการประเมินผลผู้ผ่านหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

“หลักสูตร นักบริหารจัดการองคก์รยุค 4.0” จํานวน 65 คน 

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล 

ภาควิชาการ  
24 ช.ม. 

(ร้อยละ 48) 

ภาคการศึกษาดูงาน
26 ช.ม. 

(ร้อยละ 52) 

รวมระยะเวลาเข้า
อบรม 50 ช.ม. 
(ร้อยละ 100) 

สอบ 
หลังอบรม 
20 คะแนน 

( ≥14) 

ผลการ
ฝึกอบรม 

หมายเหตุ 
ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

ระยะเวลา
(ร้อยละ) 

ระยะเวลา
(ชั่วโมง) 

ระยะเวลา
(ร้อยละ) 

ระยะเวลา
( ≥35 ) 
ชั่วโมง 

ระยะเวลา 
( ≥70)
ร้อยละ 

1 นางจันทนา ตระการ 24 100.00 26 100.00 50 100.00 19 ผ่าน   

2 นายชนะชัย ช่องสวา่ง 24 100.00 26 100.00 50 100.00 20 ผ่าน   

3 นายธีระชัย เถื่อนอิ่ม 24 100.00 24 92.31 48 96.00 17 ผ่าน   

4 นางมลทิรา ลักษณะสริิศักดิ ์ 18 75.00 24 92.31 42 84.00 18 ผ่าน   

5 นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ 24 100.00 26 100.00 50 100.00 20 ผ่าน   

6 นางกนกกาญจน์ เกศะรักษ์ 24 100.00 26 100.00 50 100.00 18 ผ่าน   

7 นางสาวดวงรัตน์ เงาจินตรักษ์ 24 100.00 26 100.00 50 100.00 19 ผ่าน   

8 นางสาวสุมิตรา สุ่นศิร ิ 24 100.00 26 100.00 50 100.00 20 ผ่าน   

9 นางธมิาพร วังช่วย 18 75.00 26 100.00 44 88.00 19 ผ่าน   

10 นางสาวกันตา ชิวภักด ี 24 100.00 26 100.00 50 100.00 20 ผ่าน   

11 นางนวลศร ี รักษ์มณ ี 24 100.00 26 100.00 50 100.00 20 ผ่าน   

12 นายประสิทธิ ์ เกลี้ยงเกดิ 24 100.00 26 100.00 50 100.00 14 ผ่าน   

13 นางสาวปาณสิรา คงกระพันธ ์ 24 100.00 26 100.00 50 100.00 20 ผ่าน   
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ส่วนที่ 3 การประเมินผลการเรียนรู้ (Learning) และสรุปผลการผ่านหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร 
สรุปการประเมินผลการเรียนรู้ (Learning) โดยแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม (Post-test) 

ตารางแสดงผลการประเมินผลผู้ผ่านหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
“หลักสูตร นักบริหารจัดการองคก์รยุค 4.0” จํานวน 65 คน (ต่อ) 

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล 

ภาควิชาการ
24 ช.ม. 

(ร้อยละ 48) 

ภาคการศึกษาดูงาน
26 ช.ม. 

(ร้อยละ 52) 

รวมระยะเวลาเข้าอบรม 
50 ช.ม. 

(ร้อยละ 100) 
สอบ 

หลังอบรม 
20 คะแนน 

( ≥14) 

ผลการ
ฝึกอบรม 

หมายเหตุ 
ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

ระยะเวลา
(ร้อยละ) 

ระยะเวลา
(ชั่วโมง) 

ระยะเวลา
(ร้อยละ) 

ระยะเวลา
( ≥35 )  
ชั่วโมง 

ระยะเวลา 
( ≥70)
ร้อยละ 

14 นายเอกชัย บุญมาลีตระกูล 24 100.00 26 100.00 50 100.00 20 ผ่าน   

15 นางกลุชุล ี ณ ระนอง 21 87.50 26 100.00 47 94.00 20 ผ่าน   

16 นางฉัฐยา เจริญพานิช 24 100.00 26 100.00 50 100.00 20 ผ่าน   

17 นายวรานนท์ ดิลกคุณานันท์ 18 75.00 26 100.00 44 88.00 18 ผ่าน   

18 นางสาวอญัชล ี เจนพานิชทรัพย์ 18 75.00 18 69.23 36 72.00 19 ผ่าน   
19 นายศิกานต ์ ประถมบูรณ ์ 18 75.00 26 100.00 44 88.00 19 ผ่าน 

20 นางสาวสิริพร ธนเฉิดสิริกลุ 18 75.00 26 100.00 44 88.00 20 ผ่าน   

21 นายอานันท์ หวังกุหลํา 18 75.00 24 92.31 42 84.00 17 ผ่าน   

22 นางพรพรรณ ศรมณ ี 24 100.00 26 100.00 50 100.00 20 ผ่าน   

23 นางสาวนลินพร ไชยรัชต์ 24 100.00 26 100.00 50 100.00 20 ผ่าน   

24 นางสาวชัชสุดา อนนตพันธ ์ 24 100.00 26 100.00 50 100.00 17 ผ่าน   

25 นางสาวกิตตกิา ตัณฑเกษม 24 100.00 26 100.00 50 100.00 16 ผ่าน   

26 นางสาวนวลพรรณ สุกีธร 21 87.50 24 92.31 45 90.00 19 ผ่าน   

27 นางเกษกนก คุ้มพันธุ ์ 21 87.50 26 100.00 47 94.00 19 ผ่าน   

28 นางสาวศิรพิร กิ่งทอง 24 100.00 26 100.00 50 100.00 20 ผ่าน   

29 นายณ พฤฒ โรจนไพฑูรย์ 18 75.00 26 100.00 44 88.00 20 ผ่าน   
30 นางอุไรวรรณ เตชะศิรินุกูล 18 75.00 26 100.00 44 88.00 20 ผ่าน   
31 นางสาวพัชรตันวด ี ศศิสุวรรณ 24 100.00 26 100.00 50 100.00 19 ผ่าน   
32 นางพัชนี อัศวเหม 18 75.00 26 100.00 44 88.00 20 ผ่าน   
33 นายวนัท สุจริตธรรมธร 24 100.00 26 100.00 50 100.00 17 ผ่าน   
34 นายบารมินทร ์ เจริญพานิช 12 50.00 24 92.31 36 72.00 20 ผ่าน   
35 นายกิตต ิ เอกวัลลภ 18 75.00 18 69.23 36 72.00 18 ผ่าน   
36 นายณัฐ นาคธรณินทร ์ 15 62.50 24 92.31 39 78.00 15 ผ่าน   
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ส่วนที่ 3 การประเมินผลการเรียนรู้ (Learning) และสรุปผลการผ่านหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร 
สรุปการประเมินผลการเรียนรู้ (Learning) โดยแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม (Post-test) 

ตารางแสดงผลการประเมินผลผู้ผ่านหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
“หลักสูตร นักบริหารจัดการองคก์รยุค 4.0” จํานวน 65 คน (ต่อ) 

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล 

ภาควิชาการ
24 ช.ม. 

(ร้อยละ 48) 

ภาคการศึกษาดูงาน
26 ช.ม. 

(ร้อยละ 52) 

รวมระยะเวลาเข้าอบรม 
50 ช.ม. 

(ร้อยละ 100) 
สอบ 

หลังอบรม 
20 คะแนน 

( ≥14) 

ผลการ 
ฝึกอบรม 

หมายเหตุ 
ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

ระยะเวลา
(ร้อยละ) 

ระยะเวลา
(ชั่วโมง) 

ระยะเวลา
(ร้อยละ) 

ระยะเวลา
( ≥35 ) 
ชั่วโมง 

ระยะเวลา 
( ≥70)
ร้อยละ 

37 นางอุทุมพร สมุทรนาค 24 100.00 26 100.00 50 100.00 18 ผ่าน   

38 นายณัฐภัทริ์ อุณหคงคา 18 75.00 20 76.92 38 76.00 17 ผ่าน   
39 นายสุพพัต พิพัฒนกุล 18 75.00 26 100.00 44 88.00 19 ผ่าน   

40 นายขจร วรศิลป์ชัย 24 100.00 26 100.00 50 100.00 18 ผ่าน   

41 นายโกญจนาท ญาณประสาท 21 87.50 24 92.31 45 90.00 17 ผ่าน   

42 นายกิตต ิ เศรษฐสิงห ์ 24 100.00 26 100.00 50 100.00 18 ผ่าน   
43 ร้อยตํารวจเอกศิรวัชร์ แก้วดุสิต 24 100.00 26 100.00 50 100.00 16 ผ่าน   
44 ร้อยตํารวจเอกเจริญชัย สารพล 18 75.00 24 92.31 42 84.00 19 ผ่าน   

45 จ่าสิบตาํรวจไชยา พิลาวรรณ ์ 24 100.00 26 100.00 50 100.00 18 ผ่าน   

46 ร้อยตํารวจเอกกิตติ โหรชัยยะ 24 100.00 26 100.00 50 100.00 20 ผ่าน   

47 นายวิชัย ศักดิ์ศิรินุกูล 24 100.00 26 100.00 50 100.00 20 ผ่าน   

48 นายมานพ ใจด ี 24 100.00 14 53.85 38 76.00 20 ผ่าน   

49 นายสินาตย์ คุ้มพันธุ์ 24 100.00 26 100.00 50 100.00 20 ผ่าน   

50 นางกัณจนา จันทรโชติ 18 75.00 26 100.00 44 88.00 20 ผ่าน   

51 นายณัฐพงศ์ สงฆ์ประชา 15 62.50 26 100.00 41 82.00 19 ผ่าน   

52 นางจิตติมา บํารุงเมือง 24 100.00 26 100.00 50 100.00 20 ผ่าน   

53 นายสุรศักดิ์ มุ่งชมกลาง 24 100.00 24 92.31 48 96.00 20 ผ่าน   

54 นายนพดล เท่ียงแท้ 24 100.00 24 92.31 48 96.00 18 ผ่าน   

55 นายชัยยศ ณ นคร 24 100.00 24 92.31 48 96.00 17 ผ่าน   

56 นายศุภณัฏฐ์ ภัทร์ชูตินันทน์ 24 100.00 26 100.00 50 100.00 16 ผ่าน   

57 นายชวลิต ศิริศักดิ์วัฒนา 24 100.00 26 100.00 50 100.00 20 ผ่าน   

58 นางสาวกวิสรา ยาศิริ 24 100.00 26 100.00 50 100.00 20 ผ่าน   

59 นายสิทธิพร ทรงเจริญ 24 100.00 26 100.00 50 100.00 15 ผ่าน   
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ส่วนที่ 3 การประเมินผลการเรียนรู้ (Learning) และสรุปผลการผ่านหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร 
สรุปการประเมินผลการเรียนรู้ (Learning) โดยแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม (Post-test) 

ตารางแสดงผลการประเมินผลผู้ผ่านหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
“หลักสูตร นักบริหารจัดการองคก์รยุค 4.0” จํานวน 65 คน (ต่อ) 

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล 

ภาควิชาการ
24 ช.ม. 

(ร้อยละ 48) 

ภาคการศึกษาดูงาน
26 ช.ม. 

(ร้อยละ 52) 

รวมระยะเวลาเข้าอบรม 
50 ช.ม. 

(ร้อยละ 100) 
สอบ 

หลังอบรม 
20 คะแนน 

( ≥14) 

ผลการ 
ฝึกอบรม 

หมายเหตุ 
ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

ระยะเวลา
(ร้อยละ) 

ระยะเวลา
(ชั่วโมง) 

ระยะเวลา
(ร้อยละ) 

ระยะเวลา
( ≥35 ) 
ชั่วโมง 

ระยะเวลา 
( ≥70)
ร้อยละ 

60 นางสาวดารณ ี สนทนา 24 100.00 26 100.00 50 100.00 20 ผ่าน   

61 นายสุทัศน์ สิขเรศ 21 87.50 24 92.31 45 90.00 18 ผ่าน   

62 นางฐิตารีย์ ศรีอาวุธ 24 100.00 26 100.00 50 100.00 20 ผ่าน   

63 นางสาวสุพาณ ี สอนซ่ือ 24 100.00 26 100.00 50 100.00 20 ผ่าน   

64 นายกฤต สว่างฤทธิ์ 24 100.00 26 100.00 50 100.00 20 ผ่าน   

65 นายบุรินทร์ ธนะสมบูรณ์ 24 100.00 26 100.00 50 100.00 20 ผ่าน   

ตารางแสดงผลการประเมินผลผู้ไม่ผ่านหลกัเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
“หลักสูตร นักบริหารจัดการองคก์รยุค 4.0” จํานวน 7 คน 

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล 

ภาควิชาการ  
24 ช.ม. 

(ร้อยละ 48) 

ภาคการศึกษาดูงาน
26 ช.ม. 

(ร้อยละ 52) 

รวมระยะเวลาเข้า
อบรม 50 ช.ม. 
(ร้อยละ 100) 

สอบ 
หลงัอบรม 
20 คะแนน 

( ≥14) 

ผลการ
ฝึกอบรม 

หมายเหตุ 
ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

ระยะเวลา
(ร้อยละ) 

ระยะเวลา
(ชั่วโมง) 

ระยะเวลา
(ร้อยละ) 

ระยะเวลา
( ≥35 ) 
ชั่วโมง 

ระยะเวลา
( ≥70)
ร้อยละ 

1 นางสาวพรพิมล พุ่มพวง 12 50.00 20 76.92 32 64.00 18 ไม่ผ่าน 
มีบันทึก
ติดภารกิจ 

2 นายวิภาช ดิลกวิลาศ 24 100.00 2 7.69 26 52.00 17 ไม่ผ่าน 
มีบันทึก
ติดภารกิจ 

3 นายวัชรพล คงสวัสดิ ์ 24 100.00 0 0.00 24 48.00 20 ไม่ผ่าน 
มีบันทึก
ติดภารกิจ 

4 นายศราวุฒิ เอกสุวรรณ 24 100.00 2 7.69 26 52.00 16 ไม่ผ่าน 
มีบันทึก
ติดภารกิจ 

5 นางสาวปรียานุช ตันธนสาร 24 100.00 2 7.69 26 52.00 18 ไม่ผ่าน 
มีบันทึก
ติดภารกิจ 

6 นายยุทธศักดิ ์ ช่ืนใจ 24 100.00 2 7.69 26 52.00 20 ไม่ผ่าน 
มีบันทึก
ติดภารกิจ 

7 นางระววีรรณ พงศ์ศุภสมิทธิ ์ 0 0.00 26 100.00 26 52.00 0 ไม่ผ่าน 
มีบันทึก
ติดภารกิจ 

คะแนนเฉลี่ย 18.46 คิดเป็นร้อยละ 92.30 
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ส่วนที่ 3 การประเมินผลการเรียนรู้ (Learning) และสรุปผลการผ่านหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร 
สรุปการประเมินผลการเรียนรู้ (Learning) โดยแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม (Post-test) 
 

สรุปการประเมินผลการเรียนรู้ (Learning) 

กลุ่มเป้าหมาย เข้าอบรม ผู้ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ
คะแนนเฉลี่ย 
 Post-test 

คิดเป็นร้อยละ

72  คน 72  คน 65 คน 90.28 18.46 92.30 
 
** หมายเหตุ : ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม จํานวน 7 คน เน่ืองจากระยะเวลาการเข้าอบรมไม่ครบตามที่
หลักเกณฑ์ ฯ กําหนด 
  
เป้าหมาย : ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรมมีผลการทดสอบความรู้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 
ผลลัพธ ์ : ร้อยละ 100 ของผู้เข้าอบรมมีผลการทดสอบความรู้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 
   โดยมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 92.30 
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ส่วนที่ 4 สรุปข้อมูลจากการฝึกอบรม 
4.1 ภาควิชาการ 
1. หัวข้อ การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศสงัคมโลก(Trends in Information Technology) 

โดย คุณอรรณพ ดํารงพาณิชกิจ 
Trends in Information Technology 2018-2020 
1. Digitally Enhanced Offerings 
 - Product 
 - Service 
 - Work Experiences 
 - Lifestyle Experiences 
2. Digital Transformation  
 2.1 Leader redefine Vision/Mission : การกําหนดกระบวนการทางธุรกิจใหม่ หรือปรับปรุง
กระบวนการทางธุรกิจที่มีอยู่ให้ดีขึ้น  
 2.2 Identify (Digital) Services : ระบุเทคโนโลยีหลักที่สําคัญ นํามาปรับใช้กับธุรกิจ แต่ไม่จําเป็นที่
จะต้องใช้ทุกอย่างที่มี ดังน้ัน ควรเลือกใช้เทคโนโลยีที่จะช่วยสนับสนุนเป้าหมายทางธุรกิจ 
 2.3 Combine Manned and Unmanned Power : สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเพ่ือดึงดูดกลุ่มคนที่มี
ศักยภาพการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้บรรลุผล ตามเป้าหมายทางธุรกิจ 
 2.4 Deploy Behavior Processing : ดิจิทัลเช่ือมโยงทุกสิ่งถึงกัน ต้องพิจารณาพฤติกรรมต่างๆ ที่
เกิดขึ้น ทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ ถึงเง่ือนไขที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ หรือเลิกใช้บริการ 
 2.5 Establish Digital Technology : ยอมรับและใช้ Digital Technology (Social Network, Big 
Data, Cloud, Mobile, etc.) เพราะเคร่ืองมือเหล่าน้ีได้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจําวันและที่สําคัญต้อง
ไม่ลืมเรื่องความปลอดภัย 
Top 10 Trends of Technologies to Support Digital Tranformation 

1. The IoT Will Push Us To The Edge Literally 
2. Analytics 
3. Edge Computing  
4. 5G 
5. Blockchain Finds Its Way 
6. AI Goes From Newbie To Mainstream 
7. VR Goes From Hero To Zero 
8. Failure As A Service? 
9. Culture Remains a Hurdle 
10. Digital Transformation Becomes a Must 
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ส่วนที่ 4 สรุปข้อมูลจากการฝึกอบรม (ต่อ) 
2. หัวข้อ ฟินเทคและเทคโนโลยีบล็อกเชน (Fintech & Blockchain Technology) 

โดย คุณจิรายุส  ทรัพยศ์รีโสภา 
 
The FinTech Revolution (Disrupting traditional finance)  
- การเปลี่ยนรูปแบบธุรกรรมทางการเงิน 
 “FinTech” มาจากคําว่า Finance + Technology  
กลุ่มธุรกิจที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาทําให้การบริการที่เก่ียวข้องกับการเงินและการลงทุนมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น เช่น การทําธุรกรรมรับ-จ่าย-โอนเงินออนไลน์ของธนาคาร หรือการวิเคราะห์ข้อมูลหุ้นเพ่ือช่วยการ
ตัดสินใจของนักลงทุน โดยอยู่ในรูปแบบของบริการออนไลน์ 

Why is Fintech Revolution happening now? 
 ปัจจุบันเทคโลยีที่เข้ามามีบทบาทในการดําเนินชีวิตของคนส่วนใหญ่มากขึ้น โดยเฉพาะพฤติกรรมการ
ใช้บริการของผู้บริโภคที่ต้องการการบริการท่ีใช้งานง่าย มีความปลอดภัย ตรงกับ Lifestyle จึงทําให้เกิดการ
สร้าง Mobile application เพ่ือให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายและสามารถเข้าใช้งานจากที่ใดก็ได้ 
เพราะทุกวันน้ี ใคร ๆ ก็ใช้ Smartphone ดังน้ัน การสร้าง Mobile application จึงเป็นอีกหน่ึงบริการที่ไม่
ควรมองข้าม 

Social Banking คือ Banking Model of the future 

 Cryptocurrencies - “สกุลเงินที่ถูกเข้ารหัส” คือ cryptography + currency เข้าด้วยกัน ถูก
ออกแบบมาเพ่ือทําธุรกรรมผ่านโลก Digital ด้วยการเข้ารหัส เพ่ือกําหนด การโอน การกําเนิดใหม่ของหน่วย
สกุลเงิน การยืนยันธุรกรรม และค่าคําสั่งต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับธุรกรรม ที่เกิดขึ้นผ่านเทคโนโลยีเข้ารหัสที่เรา
เรียกว่า Blockchain 
 Blockchain คือเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่บันทึกข้อมูลในรูปแบบของ Block และแต่ละ Block จะบรรจุ
ไว้ด้วยข้อมูลในรูปของ Hash (สมการทางคณิตศาสตร์ชนิดหน่ึง หรือการเข้ารหัสน่ันเอง) ที่ต้องใช้กําลังการ
ประมวลผลของชิปคอมพิวเตอร์ในการแก้สมการ เพ่ือทําให้เกิดธุรกรรมขึ้น  

3 types of Blockchain (Public Blockchain, Private Blockchain and Consortium Blockchain) 

 แนวโน้มเทคโนโลยี Fintech (Financial Technology) เช่น Blockchain หรือเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่อํานวย
ความสะดวกในแง่ของการเงิน จะเข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงโลกการเงินและโลกของธุรกรรม และส่งผล
กับวิถีชีวิตของพวกเรา ถึงแม้ว่าโลกของ Cryptocurrency จะยังมีความผันผวนสูง เน่ืองจากข้อจํากัดทางด้าน 
กฏหมาย หรือความเสถียรของ Platform ที่รองรับในแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน และความเสรีที่ถูกควบคุม 
ได้ยาก อาจต้องอาศัยระยะเวลาอีกพอสมควรในการปรับตัว ให้ทั้งโลกมีมาตรฐานการรับมือจัดการที่ใกล้เคียงกัน 
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ส่วนที่ 4 สรุปข้อมูลจากการฝึกอบรม (ต่อ) 
3. หัวข้อ การบริหารในยุคเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ (Management in a New Era)  

โดย  ดร. ไวฑูรย์  โภคาชัยพัฒน ์
• การบริหารจัดการในอนาคต  
มีความแตกต่างกันกับการบริหารจัดการในยุคปัจจุบันและในอดีตเป็นอย่างมาก 
ซึ่งผู้บริหารหรือบริษัทหลาย ๆ ที่ ยังมีแนวคิดที่ว่า “แนวทางการบริหารจัดการ 
ที่ประสบความสําเร็จในอดีตและปัจจุบัน ยังสามารถแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น 
ในอนาคตได้” 
• การแข่งขันในยุคปัจจุบัน หรือที่เรียกว่า VUCA คือการนําศัพท์ทางทหารในยุค 1990 มาเปรียบเทียบ

ระหว่างการทําสงครามกับการบริหารจัดการองค์กรในปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วย  
 V – Volatility : การคาดเดายาก, เปลี่ยนแปลงง่าย 
 U – Uncertainty : ความไม่แน่นอน 
 C – Complexity : ความซับซ้อน 
 A- Ambiguity : ความคลุมเครอื 
• แนวทางการแก้ไขปัญหา VUCA มี 2 วิธี ดังน้ี  

 1. ป้องกันและรักษา ประกอบด้วย 
  - การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ 
  - การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
  - การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 
  - การนําอย่างมีวิสัยทัศน์ 
 2. เติบโตและแข็งแรง (การมีวิสัยทัศน์) ประกอบด้วย 
  - การสร้างทีมผู้บริหารและทมีทํางาน 
  - การให้คําแนะนําและกระตุ้นทีม 
  - เติบโตด้วยนวัตกรรม 

• 7 สิ่งที่ควรทําเพ่ือให้เป็นองค์กรที่มีนวัตกรรม 
 - ทําให้เห็นว่าเราให้ความสําคัญ และส่งเสริม “นวัตกรรม” 
 - ทํา (นวัตกรรม) ดี แล้วต้องช่ืนชม ตอบแทน 
 - สร้างบรรยายกาศการคิดใหม่ ทําใหม่ ส่งเสริมการทํางานข้ามทีม 
 - แบ่งปัน เผยแพร่นวัตกรรมและความคิดให้ทั่วถึง (เพ่ิมโอกาสการต่อยอด) 
 - ทันโลก ทันความเคลื่อนไหวต่าง ๆ  
 - มีพันธมิตร (บางอย่างทําเอง บางอย่างจับมือกันทํา บางอย่างไม่ต้องทํา) 
 - ไม่ติดกับดักของความสําเรจ็ (ทุกอย่างยังทําได้ดีกว่าน้ี)   
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ส่วนที่ 4 สรุปข้อมูลจากการฝึกอบรม (ต่อ) 
4. หัวข้อ ก้าวสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ประเทศไทย 4.0 (Moving towards Thailand 4.0) 

โดย ศ.ดร. พรเทพ  อนสุสรนิติสาร 
 

Thailand 4.0 : Prosperity, Security, Sustainability 

 Moving towards Thailand 4.0  
- Mindset and Philosophy in the Workplace 
- Wicked Problem 
- Diversity and Design Thinking 
- Re-thinking about Service 

 What is “4.0” Implications on 
- Smart, Innovation, Creativity, Connectivity, Urbanization, Demography 

 Our Workplace at the Present : How we have worked and how we should work 

 Mindset Today – Do we know our customer : What was then VS What is now? 

 “Wicked” Problems : Internal and External Problems in Nature Today 
 Difficult to clearly define 
 Many interdependencies and often multi-causal  
 Attempts to address the problem often lead to unforeseen consequences 
 Frequently not stable 
 Usually no clear solution 
 Socially complex 
 Rarely is the responsibility of only one stakeholder 
 Solutions involve changing behaviors 
 Can be characterized by chronic policy failure 
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ส่วนที่ 4 สรุปข้อมูลจากการฝึกอบรม (ต่อ) 
5. หัวข้อ การพัฒนาตนเองและทีมงานสูค่วามสาํเร็จ  

โดย  คุณภูวศิษฐ์  วีระปัญญาวัฒน ์

การพัฒนาตนเองและทีมงานสู่ความสําเร็จ 
 มองหาข้อดี “อยากได้อะไร เราต้องทําเอง” 
 อย่าปล่อยให้ความรู้สึกอยู่กับเราเกิน 24 ช่ัวโมง 
 หากต้ังใจจะทําอะไรแล้ว รีบทําก่อนที่จะสายเกินไป 
 ชีวิต เริ่มต้นประเดิมด้วยอะไร ก็จะได้อย่างน้ัน 
 ฝึกพูดกับตัวเอง (ก่อนนอน และต่ืนนอน) 

สิ่งสําคัญที่สุดในชีวิต 
 เราต้องใช้ความสําคัญกับ “คน” ที่อยู่รอบข้าง 
 “เวลา” ในขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่ 
 “การกระทํา” ทุกการกระทํากับทุกคนที่อยู่ตรงหน้าขณะที่ยังมีลมหายใจ เพราะฉะน้ัน เราจึงต้อง 

คิดก่อนพูด คิดก่อนทํา 

คุณสมบัติของคนท่ีจะประสบความสําเร็จ แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
1. Attitude : ทัศนคติ - ความคิดแง่บวก ความคิดแง่ลบ (ความไม่แน่นอน) 

คนที่ประสบความสําเร็จไม่ใช่คนที่คิดบวกหรือลบ แต่เป็นคนที่คิดตามเหตุผล (เหตุ : การกระทํา, ผล : สิ่งที่เกิด
จากการกระทํา) เช่น หากเราอยากมีเงิน เราก็ต้องทําเยอะ หาให้เยอะ ใช้ให้น้อย 

2. Skill : ทักษะ - ความชํานาญ (ความแน่นอน) 
ทําบ่อย ๆ อาศัยเวลาและประสบการณ์ (ผิดเป็นครู) 

3. Knowledge : ความรู้ - สิ่งที่อยู่ในตํารา (มีสูตร) 
เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ 
 
 

เราต้องเรียนรู้ที่จะ “เปิดใจ” เพราะคนแต่ละคนมี ASK ทีแ่ตกต่างกัน 
ในการจะดูทีมงาน เราต้องมองให้ออก เพ่ือที่จะได้ Put The Right Man On The Right Job 
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ส่วนที่ 4 สรุปข้อมูลจากการฝึกอบรม (ต่อ) 
6. หัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพสาํหรับผูบ้ริหาร  

โดย  ม.ล.ภัทราภรณ์  ชยางกูร 
 

การพัฒนาบคุลิกภาพสําหรบัผู้บริหาร 
Characteristics of Leadership 

 เป็นมืออาชีพในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
 บริหารเวลาทํางานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด 
 บริหารคนให้ทาํงานกันอย่างมืออาชีพ 
 ใช้ภาษาสากลสื่อสารในองคก์รและนอกองค์กร 
 แต่งตัว ดูแลและปฏิบัติตนแบบมืออาชีพ 
 เป็นผู้นําที่สร้างความสามัคคีเพ่ือการสร้างงานที่ได้ผลสูงสุด 

 
10 Important Factors to Become The Best Leader 

1. Learn to be strong but not impolite - แกร่งแต่ไม่หยาบคาย 
2. Learn to be kind but not weak - ใจดีมีเมตตา แต่ไม่ดูอ่อนแอ 
3. Learn to be bold but not bully - เฉียบ แต่ไม่ง่ีเง่า 
4. Learn to be humble but not timid - ถ่อมตน แต่ไม่ขาดความม่ันใจ 
5. Learn to be proud but not arrogant - แสดงตนด้วยความภูมิใจ ไมใ่ช่เย่อหย่ิง 
6. Learn to be develop humor without folly - สนุก มีอารมณ์ขัน แต่ไม่ง่ีเง่า บ้าบอ 
7. Learn to deal in realities - ยอมเผชิญหน้ากับความจริง เข้าใจถึงการทํางานเป็นทีม 
8. Learn to be up to date with technology - ตามทันเทคโนโลยี 
9. Learn to groom yourself and dress your part - ดูแลตัวเอง และแต่งตัวเหมาะสมกับการเป็นผู้นํา 
10. Learn to improve the knowledge of international languages - ปรับปรุงความรู้และทกัษะ 

ในการใช้ภาษาสากล 
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ส่วนที่ 4 สรุปข้อมูลจากการฝึกอบรม (ต่อ) 
7. หัวข้อ การใช้เทคโนโลยีคลาวด์เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพการทํางานและชีวิต  

โดย  คุณสมชยั  ชัยสกุลสุรนิทร ์
 
Cloud Technology for Life & Work 

เปรียบเทียบ Cloud พ้ืนที่ให้ใช้ฟรีของแต่ละค่าย 
 OneDrive Dropbox Google Drive
File size restrictions 10 GB 10 GB with website, none 

with Dropbox apps. 
5 TB 

Free storage 5 GB 2 GB 15 GB 
Supported Windows, Mac,

Android, iOS, 
Windows Phone 

Windows, Mac,
Linux, Android, iOS, 
Windows Phone, 
BlackBerry, Kindle Fire 

Windows, Mac,
Android, iOS 
 

 
การใช้งาน Google Drive (drive.google.com) 
การ Upload ไฟล์ 

 การสร้างโฟลเดอร์ใหม่ 
 การ Upload ไฟล์จากเมนู 
 การ Upload ไฟล์ แบบ Drag and Drop 

การ Download ไฟล์ 
 การ Download ไฟล์เดียว 
 การ Download หลายไฟล์หรือโฟลเดอร์ 

การจัดการไฟล์ 
 การเปลี่ยนช่ือไฟล์ 
 การลบไฟล์ 
 การกู้ไฟล์ที่ลบกลับคืน 
 การย้ายไฟล์ 
 การดูไฟล์ที่เคยใช้งาน (Recent) 
 การสร้าง Favorite 

การแชร์ไฟล์ให้ผู้อ่ืน 
การใช้มือถือเป็น Scanner เก็บรูปไว้ใน Cloud 
การเก็บนามบัตรไว้ใน Cloud 
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 ส่วนที่ 4 สรุปข้อมูลจากการฝึกอบรม (ต่อ) 
4.2 ภาคศึกษาดูงาน 

 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 – 22 มิถุนายน 2561 
 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 – 29 มิถุนายน 2561 

 
1. สํานักงานสง่เสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภูเก็ต 

- ภาพรวมการดําเนินโครงการ Phuket Smart City  
 การพัฒนาพ้ืนที่สู่เมืองอัจฉรยิะ 
 Challenges of urbanization 
 Smart City Framework (Economy/ People/ Governance/ Mobility/ Environment/ 

Living) 
- ศึกษาดูงาน ทดสอบการใช้ Public free Wifi บริเวณหาดป่าตอง และชมเทคโนโลยีบริหารจัดการขยะ

บริเวณหาดป่าตอง 

2. ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง ภูเก็ต 
- การบริหารจัดการท่าเทียบเรือฉลอง 

 ท่าเทียบเรือท่องเทียวอ่าวฉลอง 
 ท่าเทียบเรือสําราญกีฬาอ่าวฉลอง 
 ศูนย์ควบคุมเรอืยอช์ตจังหวัดภูเก็ต 
 ศูนย์ควบคุมการจราจรทางน้ํา 

 - ศึกษาดูงาน การลงทะเบียนระบบบริหารจัดการจุดตรวจเข้า-ออก และควบคุมเรือยอช์ต 

3. โรงพยาบาลดีบุก “เราใช้เวลาไปหาคุณน้อยลง ทําให้เราดูแลคุณได้มากขึ้น” 
- Digital Hospital Smart Hospital การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส่วนงาน  

 Gloden circle (Start with why) และ Lean concept พัฒนาสู่ Intelligent Hospital 
 เปลี่ยนจาก Idea เป็น I do สู่ Result การนําไปใช้งานจริง 
 Functional Competency Matrix 
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ส่วนที่ 4 สรุปข้อมูลจากการฝึกอบรม (ต่อ) 
4.2 ภาคศึกษาดูงาน 

4. บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จํากัด (PKCD) 
 - วิสาหกิจเพ่ือสังคม โดยการร่วมลงทุนจากนักธุรกิจ 25 กลุ่ม 
 - เป้าหมายระยะ 10 ปี จังหวัดภูเก็ตจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีในแต่ละด้าน เทียบเท่าเมืองท่องเที่ยวช้ันนํา
ระดับโลก โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 12 เรื่อง (Smart Transit, Smart Energy, Smart Tourism & Smart City)  

 การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน และระบบขนส่งทางทะเล 
 การพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบสถานีขนส่ง (TOD) 
 การพัฒนาท่าเรือ (Ocean Marina) 
 การจัดประชุมและนิทรรศการในระดับเอเชีย 
 การพัฒนาระบบไฟส่องสว่างสาธารณะอัจฉริยะ 
 การพัฒนาระบบคลังความรู้ในการพัฒนาเมือง 
 การพัฒนาระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก 
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค 
 การส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวและการส่งเสริมการลงทุน 
 การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสัญลักษณ์ของเมือง 
 การพัฒนาแอพพลิเคช่ันแพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยว 
 การพัฒนาระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ 

 
4.3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Leadership Knowledge Discovery  
ฝทบ. ได้กําหนดให้ผู้เข้าอบรมทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการศึกษาดูงาน ภายหลังดูงานเสร็จสิ้น โดยได้
กําหนดหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังน้ี 
1. ท่านเรียนรู้อะไรจากการศึกษาดูงานครั้งน้ี 
2. ท่านจะนําไปใช้ในการพัฒนาตนเองอย่างไร 
3. ท่านจะนําไปใช้ในการพัฒนา รฟม. อย่างไร 
โดยสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Leadership Knowledge Discovery รุ่นที่ 1 และ 2 ดูได้ที่ภาคผนวก 
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ส่วนที่ 5 สรุปภาพรวมการดําเนนิงาน 
จํานวนพนักงานทีเ่ข้ารับการอบรม 

วันที่ 30 พฤษภาคม 6, 11 และ 13 มถิุนายน 2561 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. (ภาควิชาการ) 
 กลุ่มเป้าหมาย 72 คน เข้าอบรม จํานวน 72 คน   คิดเป็นร้อยละ 100 
 คนเข้าอบรม 72 คน ผ่านหลักเกณฑ์ตัวช้ีวัด จํานวน 65 คน   คิดเป็นร้อยละ 90.28 
 
การประเมินผลหลักสูตร 

 การประเมินผลปฏิกิริยา (Reation Evaluation) 
เป้าหมาย : ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมต่อหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 
ผลลัพธ์  : ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมต่อหลักสูตรคิดเป็นร้อยละ 88.30 

 การประเมินผลการเรียนรู้ (Learning Evaluation) 
เป้าหมาย : ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรมมีผลการทดสอบความรู้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 
ผลลัพธ์  : ร้อยละ 100 ของผู้เข้าอบรมมีผลการทดสอบความรู้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 
   โดยมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 92.30 

 
 
งบประมาณ 

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารจัดการองค์กรยุค 4.0 จํานวน 72 คน มีค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการ แบ่งเป็น 
 (1) ค่าธรรมเนียมดําเนินการ  2,461,535 บาท จํานวน 72 คน 
   - ภาควิชาการ     256,800 บาท จํานวน  4 วัน 
    เฉลี่ย   64,200 บาท / วัน 
    เฉลี่ย     3,556 บาท / คน 
   - ภาคการศึกษาดูงาน  2,204,735 บาท จํานวน 4 วัน 3 คืน 
    เฉลี่ย    30,621 บาท / คน 
 
 (2) ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม    111,600 บาท 

   รวมค่าใช้จ่าย     2,573,135 บาท 
 
 
 



         รายงานหลักสูตร นักบริหารจัดการองค์กรยุค 4.0 

28 

 

ส่วนที่ 5 สรุปภาพรวมการดําเนนิงาน 
ข้อเสนอแนะ และแนวทางปรับปรุง/คําชี้แจง 
 

ข้อเสนอแนะ แนวทางปรับปรุง/คําชี้แจง 

- การจัดศึกษาดูงาน และการเดินทางหน้ามรสุม/
หน้าฝน 

- เพ่ือไม่ให้การศึกษาดูงานตรงกับช่วงหน้ามรสุม 
(พฤษภาคม - ตุลาคม) ควรดําเนินการวางแผนไม่
เกินเดือนธันวาคม และดําเนินการจัดในระหว่าง
เดือนมกราคม - เมษายน 

- สถานที่ในการศึกษาดูงาน - เน่ืองจากผู้จัดต้องการให้เกิดความหลากหลายของ
สานที่ศึกษาดูงาน เพ่ือเปิดมุมมองการบริหารจัดการ
รูปแบบที่ต่างจากการบริหารจัดการรถไฟ อย่างไรก็
ตาม ฝทบ. จะพิจารณาสถานที่ศึกษาดูงานให้มีความ
เก่ียวโยงกับลักษณะงานหรือรูปแบบการจัดการของ
องค์กร ที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้สําหรับหลักสูตรต่อไป 

- จํานวนวันในการศึกษาดูงาน - เน่ืองจากการศึกษาดูงาน กําหนดสถานที่ดูงาน
หลายที่ เพ่ือให้คุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ในการ
ฝึกอบรม อย่างไรก็ตาม ฝทบ. จะพิจารณาปรับวันใน
การศึกษาดูงานให้กระชับเหมาะสมกับกําหนดการ
และสถานที่ไปในศึกษาดูงานต่อไป 

- การเดินทาง - ปรับตารางกําหนดการเดินทางโดยสารเครื่องบินให้
มีความเหมาะสม 

- โรงแรมไม่ได้มาตรฐาน - ควรประสานงานกับหน่วยงานผู้จัดฝึกอบรม เพ่ือให้
จัดหาโรงแรมที่มีความเหมาะสมและได้มาตรฐาน /
ฝทบ. จะหาข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณา
เลือกโรงแรมที่พัก 

- การจัดศึกษาดูงานองค์กรที่เก่ียวกับรถไฟฟ้าใน
ต่างประเทศ 

- นําข้อเสนอแนะในคร้ังน้ี มาพิจารณาในการจัด
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานครั้งถัดไป 

- จํานวนผู้ประสานงานของ บริษัท ทรสิคอร์
ปอเรช่ัน จํากัด มีมากเกินไป (จํานวน 3 คน) 

- ในการดําเนินการคร้ังต่อไป ฝทบ. จะประสานให้มี
การปรับลดจํานวนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้จัด 

 
 



 
 
 
 

ภาคผนวก ก  
 

สรุปการแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
Leadership Knowledge Discovery  

 
 
 
 
 
 



1. ท่านเรียนรู้อะไรจากการศึกษาดูงาน 

• ด้านเทคโนโลยี 
 การนํา IT มาประยุกต์ใช้ในงาน โดยให้ความสําคัญทั้ง 3 ด้าน คือ Hardware, 

Software และ People ware เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 การนําเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดข้ันตอนการทํางาน เช่น One Stop Service ของการ
บริหารจัดการท่าเทียบเรือ อ่าวฉลอง 

 การบริหารจัดการของโรงพยาบาลดีบุก โดยการนําเทคโนโลยีมาช่วยลดขั้นตอนการ
ทํางานที่ซ้ําซ้อน ลดค่าใช้จ่ายองค์กร และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 

 การนําเทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหาของเมืองภูเก็ต โดยนําข้อมูลที่มีในปัจจุบันมา
วิเคราะห์ปัญหา และจัดทําโครงการต่างๆ โดยนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ
ดําเนินงานให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการบูรณาการร่วมกันกับผู้เก่ียวข้อง
เพื่อร่วมกันแก้ปัญหา 

• ด้านบริหารจัดการองค์กร 
 ได้รับรู้ถึง Trend ใหม่ๆ ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงโลก และเราต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้า
กับสถานการณ์ รวมถึง รฟม. ก็ต้องปรับตัวเช่นกัน 

 ได้รู้จักกับหน่วยงานท้องถิ่น และการสร้างความสัมพันธ์ การร่วมมือกันของหน่วยงาน
ท้องถิ่น การประสานงานช่วยเหลือกันของแต่ละองค์กรในการแบ่งปันข้อมูลและร่วมมือ
กันเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

 ได้สร้างความสัมพันธ์กับผู้ร่วมศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาองค์ความรู้
ของตนเอง 

 วิธีการและแนวคิดในการบริหารงานที่มีการจัดแบ่งงาน ความรับผิดชอบที่ชัดเจน 
 การมีวิสัยทัศน์ในการมองภาพรวม และกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง  
 การสร้างแรงจูงใจในการทํางาน และพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรภายใน
หน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



2. ท่านจะนําไปใช้ในการพัฒนาตนเองอย่างไร 

• ด้านเทคโนโลยี 
 ศึกษาหาความรู้และสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการทํางานเพื่อลดการทํางานที่ซ้ําซ้อน 

 นําหลักการจัดเก็บข้อมูล (Data Information) มาใช้ในการดําเนินงานในองค์กรที่
เก่ียวข้อง 

 เลือกใช้ เทคโนโลยี ให้ เหมาะสมและคุ้มค่าในการนํามาปฏิบัติงาน หรือใช้ ใน
ชีวิตประจําวันว่าจะใช้เพื่ออะไร เม่ือรู้แล้วจึงนําเทคโนโลยีที่เหมาะสม คุ้มค่ามาใช้ โดย
ยึดหลัก SMART ง่ายสะดวก ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น 

 นํามาใช้ในการวางแผนกําหนดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับพนักงาน เพื่อพัฒนาความรู้ 
ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้กับระบบ IT ในการทํางาน 

 ทําให้เกิดความตื่นตัวรองรับ Thailand 4.0 เพื่อนํามาบริหารงานรถไฟฟ้า และปรับปรุง
ระบบต่าง ๆ ให้เกิดนวัตกรรมการทํางานในรูปแบบใหม่ รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วของเทคโนโลยี 

• ด้านบริหารจัดการองค์กร 
 การปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาเหมือนกับเป็นเพื่อนร่วมงาน 
 ต้องคิดแล้วลงมือทํา เพื่อให้รู้ผลลัพธ์แล้วนํามาพัฒนาต่อไป 
 การพัฒนาตนเองในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ลดข้ันตอนระบบการทํางานให้ง่ายขึ้น 
โดยมีหลักการว่า “Do not be afraid to make mistakes” 

 ได้แนวคิด Value add : เนื้อหา Value ที่แท้จริงขององค์กร (รฟม. คือการเดิน
รถไฟฟ้า) และหา Waste เพื่อตัดขั้นตอน กระบวนการที่ทําให้เสียเวลาในการทํางาน 
และไม่เกิด Value ต่อองค์กร 

 การลองทําสิ่งใหม่ ๆ ไม่ใช่เร่ืองที่น่ากลัว บางคร้ังอาจผิดหรือถูก แต่ก็ถือเป็นการพัฒนา
ตนเองและทีมงาน 

 การพัฒนาองค์กรโดยผู้นํายุคใหม่จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 ทําให้มองการทํางานเป็นเชิงระบบมากขึ้น สามารถวางแผน นําไปใช้ และปรับปรุง
กระบวนการทํางานที่รับผิดชอบได้ 
 

 
 
 
 



3. ท่านจะนําไปใช้ในการพัฒนา รฟม. อย่างไร 

• ด้านเทคโนโลยี 
 การนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ ใช้ ในการทํางานเพื่อลดความซ้ํ าซ้อน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพมากข้ึน เพื่อมุ่งสู่หน่วยงานที่เป็น Smart Department 

 บัตรพนักงาน รฟม. ควรเป็นรูปแบบ Smart card เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใช้งานต่างๆ 

 โน้มน้าวผู้บริหาร รฟม. โดยชี้แจงให้เห็นข้อดี - ข้อเสียของการใช้เทคโนโลยี 4.0 ในการ
สร้างระบบการทํางานต่างๆ ให้สอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป 

 สร้างการรับรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีใน รฟม. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรให้
ทันต่อยุคเทคโนโลยีในปัจจุบัน และสร้างความย่ังยืนแก่ รฟม. 

 รฟม. และหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ควรมีการบูรณาการข้อมูลและเชื่อมโยงกันด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลในด้านต่างๆ เพื่อทําให้เกิดประโยชน์ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ของหน่วยงาน 

 การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน การจัดเก็บ
ฐานข้อมูลที่เป็นระบบ และสามารถเรียกดูข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อให้การทํางาน
สะดวกยิ่งขึ้น 

• ด้านบริหารจัดการองค์กร 
 นําความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทํางานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและศักยภาพของ
ตนเอง รวมทั้งการถ่ายทอดไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาและทีมงานเพื่อพัฒนาไปด้วยกัน 

 ปรับปรุงกระบวนการทํางานของ รฟม. ที่ไม่เกิดคุณค่า (Value) และส่งเสริมให้ทุกคน
ช่วยกันปรับปรุง พัฒนาเพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 รฟม. ควรมี Big Data เพื่อนําข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ในการบริหารจัดการ โดยสามารถ
เชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างส่วนงานต่างๆ ได้  

 สรุปปัญหาต่างๆ แล้วนํามาจัดอันดับ Rank priority  เพื่อดูว่าปัญหาใดท่ีควรรีบพัฒนา 
และร่วมกันค้นหา ศึกษาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้นๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 นําแนวคิด work-life balance มาปรับใช้กับผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถทํางานได้
อย่างมีความสุข เกิดความผูกพันกับองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานให้ดีขึ้น 

 ปรับเปลี่ยนเป้าหมายในการทํางานให้มีความท้าทายมากย่ิงขึ้น 
 สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้สําเร็จตามเป้าหมายโดยการทํางาน
เป็นทีม เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทํางานให้ทุกคนมี Positive mind รู้จักหน้าที่ของ
ตนเอง เพื่อให้ รฟม. เป็นองค์กรที่สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ 
เปลี่นแปลงอยู่ตลอดเวลา  
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การบรรยายให้ความรู้โครงการระบบขนส่งมวลชน จังหวัดภูเก็ต (รถไฟฟ้ารางเบา จังหวัดภูเก็ต)  
ในวันที่ 15 มิถนุายน 2561 เวลา 14.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุม รฟม.  

โดย นายกาจผจญ  อุดมธรรมภักดี  ผอ.ฝพค. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ณ สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภูเก็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ณ ท่าเทียบเรอือ่าวฉลองภูเก็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ณ โรงพยาบาลดีบุก ภูเก็ต 
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บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จํากัด 
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