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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 การวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2560 ได้พิจารณาความสอดคล้องและยึดโยงกับ
ปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาบุคลากรของ รฟม. ได้แก่ การสํารวจความจําเป็นในการพัฒนา 
(Training Need Survey) นโยบายและข้อเสนอแนะของผู้บริหารระดับสูง ความสามารถหลักของ
องค์กร (Core Corporate Competency) ระบบสมรรถนะ (Competency) แนวทางการเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา
ศูนย์กลางด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในระดับภูมิภาคอาเซียน และยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสู่การเป็น
องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงและยั่งยืน และร่างกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจําปี 2560 – 2564 โดยวางกรอบการจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2560 ให้มีความ
ครอบคลุมและสนองตอบต่อความจําเป็นและความต้องการขององค์กร ตลอดจนการเสริมสร้างสุขภาพ
และพลานามัยทางร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติภารกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าทันกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและเป็นเง่ือนไขสําคัญต่อการสนับสนุน
องค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง (High Performance Organization) ภายใต้ธรรมาภิบาล วงเงิน
งบประมาณ 40,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 16 โครงการ ดังนี้ 
 
P1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
กําหนดฝึกอบรมจํานวน 18 หลักสูตร แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

1. ผู้บริหารระดับสูง จํานวน 10 หลักสูตร 
หลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย จํานวน ประเภท ผู้รับผิดชอบ 

1. หลักสูตร ผู้นําประสิทธิผลสูง (High Performance Leadership) ผอ.ฝ่าย/สํานัก
หรือเทียบเท่า
ขึ้นไป 

35 คน In -  House ฝทบ. 

2. หลักสูตร เสวนาแลกเปล่ียนความรู้เร่ือง การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมตามพระราชบัญญตัติวิศวกร 

ผวก. และรอง
ผู้ว่าการ 

4 คน In – House ฝทบ. 

3. หลักสูตร นักบริหารการคมนาคมระดับสูง ผอ.ฝ่าย/สํานัก 2 คน Public ฝทบ. 

4. หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับผู้บริหารระดับสูง ผอ.ฝ่าย/สํานัก 1 คน Public ฝทบ. 

5. หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมาย
มหาชน 

ผชก. หรือ 
รองผู้ว่าการ 

1 คน Public ฝทบ. 

6. หลักสูตร การกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน 

ผชก. รองผู้ว่า
การ หรือ
คณะกรรมการ 

1 คน Public ฝทบ. 
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หลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย จํานวน ประเภท ผู้รับผิดชอบ 

7. หลักสูตร ผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPPs for 
Executives Program : PEP) 

ผอ.ฝ่าย/สํานัก
ขึ้นไป 

1 คน Public ฝทบ. 

8. หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระดับสูง (นยปส.) 

ผอ.ฝ่าย/สํานัก
ขึ้นไป 

1 คน Public ฝทบ. 

9. หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รองผู้ว่าการ 1 คน Public ฝทบ. 

10. หลักสูตร Director Certification Program : DCP คณะกรรมการ 2 คน Public ฝทบ. 

 

2. ผู้บริหารระดับกลาง จํานวน 4 หลักสูตร 
หลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย จํานวน ประเภท ผู้รับผิดชอบ 

11. หลักสูตร การสร้างความตระหนักด้านความม่ันคงปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยสารสนเทศ (Information Security Awareness Training: 
ISAT) สําหรับพนักงานระดับบริหาร 

ผอ.กอง และ 
รก.ผอ.กอง 

61 คน In -  House ฝทบ. 

12. หลักสูตร ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ผอ.กอง และ 
รก.ผอ.กอง  
ขึ้นไป/
พนักงาน ฝจบ. 
ที่เก่ียวข้อง 

135 คน In -  House ฝทบ. 

13. หลักสูตร นักบริหารการคมนาคมระดับกลาง ผอ.กอง 3 คน Public ฝทบ. 

14. หลักสูตร ธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง ผอ.กอง 2 คน Public ฝทบ. 

 
3. ผู้บริหารระดับต้น จํานวน 4 หลักสูตร 

หลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย จํานวน ประเภท ผู้รับผิดชอบ 

15. หลักสูตร ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (Corporate Social 
Responsibility : CSR) 

หน.แผนก 
และ รก.หน.
แผนก 

186 คน In - House ฝทบ. 

16. หลักสูตร ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สําหรับหัวหน้าแผนก และ
รักษาการหัวหน้าแผนก 

หน.แผนก 
และ รก.หน.
แผนก 

186 คน In - House ฝทบ. 

17. หลักสูตร นักบริหารการคมนาคมระดับต้น หน.แผนก 3 คน Public ฝทบ. 

18. หลักสูตร Oral Communication Course : OCC หน.แผนก  
ขึ้นไป 

1 คน Public ฝทบ. 
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P2 โครงการเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานดํารงตําแหน่งทางการบริหาร 
กําหนดฝึกอบรมจํานวน 5 หลักสูตร 1 โครงการ ดังนี้ 
 

หลักสูตร/โครงการ กลุ่มเป้าหมาย จํานวน ประเภท ผู้รับผิดชอบ 

1. หลักสูตร พัฒนาภาวะผู้นํา หน.แผนก และ 
รก.หน.แผนก 

186 คน In - House ฝทบ. 

2. หลักสูตร 7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง พนักงานระดับ 
7 - 10 ,หน./
รก.หน. และ
พนักงานระดับ 
11 ที่ไม่มี
ตําแหน่ง 

370 คน In - House ฝทบ. 

3. หลักสูตร พัฒนาทักษะการเป็นผู้บริหารระดับต้น หน./รก.หน. 
และพนักงาน
ระดับ 11 ที่ไม่
มีตําแหน่ง 

186 คน In - House ฝทบ. 

4. หลักสูตร การเตรียมผู้บริหารระดับต้น พนักงานระดับ 
7 - 10 

180 คน In - House ฝทบ. 

5. หลักสูตร ผู้นําทีมที่มีประสิทธิภาพ พนักงานระดับ 
7 - 10 

180 คน In - House ฝทบ. 

6. โครงการประเมินศักยภาพ พนักงานที่
เก่ียวข้อง 

100 คน In - House ฝทบ. 

 
P3 โครงการให้ความรู้ด้านธรรมาภิบาลและการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
กําหนดฝึกอบรมจํานวน 4 หลักสูตร ดังนี้  

หลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย จํานวน ประเภท ผู้รับผิดชอบ 

1. หลักสูตร แนวทางปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาธรรมาภิบาลและการกํากับดูแล
กิจการท่ีดี สําหรับระดับ 8 - 10 

พนักงานระดับ 
8 - 10 ที่ไม่มี
ตําแหน่ง
ทางการบริหาร  

70 คน In - House ฝทบ. 

2. หลักสูตร สร้างสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและ 
ธรรมาภิบาลในการทํางาน  และศึกษาดูงานโครงการในพระราชดําริ 

พนักงานที่ผ่าน
การอบรม
จริยธรรม เมื่อ
ปี 54 - 56 

160 คน In - House ฝทบ. 

3. หลักสูตร ส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน พนักงานทุก
ระดับ 

30 คน Public ฝทบ. 

4. หลักสูตร การลงโทษทางสังคม Social Sanction กับบทบาทของพนักงาน
ในองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

พนักงานที่
ได้รับการบรรจุ
ในปี 2559 

130 คน In - House ฝทบ./ฝนย. 
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P4 โครงการเสริมสร้างความรู้เฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน 
กําหนดฝึกอบรมจํานวน 6 หลักสูตร ดังนี้ 

หลักสูตร/โครงการ กลุ่มเป้าหมาย จํานวน ประเภท ผู้รับผิดชอบ 

1. หลักสูตร การสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบ 
เทคโนโลยสารสนเทศ (Information Security Awareness Training: 
ISAT) สําหรับพนักงาน 

พนักงานระดับ 
4 - 11 

65 คน In - House ฝทบ. 

2. หลักสูตร การเขียนบันทึกและหนังสือราชการ พนักงานระดับ 
4 - 11 

120 คน In – House ฝทบ. 

3. หลักสูตร พัฒนาวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง วิศวกร ที่
ปฏิบัติงานกับ 
รฟม. ไม่น้อย
กว่า 2 ปี 

30 คน In – House ฝทบ/ฝพค. 

4. หลักสูตร พัฒนาความรู้การดําเนินธุรกิจต่อเนื่อง พนักงานที่
เก่ียวข้อง 

50 คน In – House ฝทบ./ฝพธ. 

5. หลักสูตร การสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ พนักงานที่
เก่ียวข้อง 

50 คน In – House ฝทบ. 

6. หลักสูตร Intensive Language Communication Course: ILC พนักงานระดับ 
6 - 7 

1 คน Public ฝทบ. 

 
P5 โครงการพัฒนาพนักงานใหม่ 
กําหนดฝึกอบรมจํานวน 1 หลักสูตร ดังนี้ 

หลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย จํานวน ประเภท ผู้รับผิดชอบ 

1. หลักสูตร คล่ืนลูกใหม่  รุ่นที่ 9/2560 พนักงานใหม่ 
ปี 2560 

210 คน In - House ฝทบ. 

 
P6 โครงการพัฒนาระบบการบริหารองค์กร  
กําหนดฝึกอบรมจํานวน 5 หลักสูตร ดังนี้ 

หลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย จํานวน ประเภท ผู้รับผิดชอบ 

1. หลักสูตร SEPA Overview พนักงานระดับ 
7 ขึ้นไปท่ีไม่มี
ตําแหน่ง
ทางการบริหาร 
และยังไม่เคย
อบรม 

240 คน In - House ฝทบ./ฝนย. 

2. หลักสูตร การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงองค์กร ประจําปี
งบประมาณ 2558 - 2560 และการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงองค์กรฉบับ
ใหม่ 

พนักงานที่
เก่ียวข้อง 

100 คน In - House ฝทบ./ฝนย. 

3. หลักสูตร การบริหารความเส่ียงองค์กร หัวหน้าแผนก
และเทียบเท่า 

240 คน In - House ฝทบ./ฝนย. 
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หลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย จํานวน ประเภท ผู้รับผิดชอบ 

4. หลักสูตร Introduction & Internal Auditor ISO 9001 : 2015 พนักงานที่
เก่ียวข้อง 

80 คน In - House ฝทบ./ฝนย. 

5. หลักสูตร การควบคุมภายใน ผู้อํานวยการ
ฝ่าย/สํานัก ขึ้น
ไป 

45 คน In - House ฝทบ./ฝนย. 

 
P7 โครงการบริหารจัดการความปลอดภัย 
กําหนดฝึกอบรมจํานวน 8 หลักสูตร ดังนี้ 

หลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย จํานวน ประเภท ผู้รับผิดชอบ 

1. หลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น พนักงานที่ยัง
ไม่เคยอบรม 

170 คน In - House ฝทบ./สปอ. 

2. หลักสูตร สัมมนาแผนปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉิน พนักงานที่
เก่ียวข้อง 

980 คน In - House ฝทบ./สปอ. 

3. หลักสูตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน สําหรับพนักงานใหม ่ พนักงานใหม่ 100 คน In - House ฝทบ./สปอ. 

4. หลักสูตร การทํางานในที่อับอากาศ สําหรับผู้ควบคุมงาน พนักงานที่
เก่ียวข้อง 

70 คน In - House ฝทบ./สปอ. 

5. หลักสูตร ความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้า วิศวกร / 
พนักงานที่
เก่ียวข้อง 

70 คน In - House ฝทบ./สปอ. 

6. หลักสูตร สัมมนาการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ผู้บริหารและ
พนักงาน 

200 คน In - House ฝทบ./สปอ. 

7. หลักสูตร สัมมนาทํางานอย่างเป็นสุขและถูกสุขภาวะ ผู้บริหารและ
พนักงาน 

200 คน In - House ฝทบ./สปอ. 

8. หลักสูตร สัมมนาอยู่กับ UD การออกแบบท่ีเอ้ือต่อการใช้ชีวิตที่มีสุขภาวะ
สําหรับทุกกลุ่ม 

ผู้บริหารและ
พนักงาน 

200 คน In - House ฝทบ./สปอ. 

 
P8 โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากําลังเพ่ือรองรับแผนวิสาหกิจ

ใหม่ 
พนักงานที่
เก่ียวข้อง 

50 คน In - House ฝทบ. 

 
P9 โครงการจัดทําแผนกลยุทธ์การบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล 

ประจําปี 2560 - 2564 
พนักงานที่
เก่ียวข้อง 

 30 คน In - House ฝทบ. 

 
P10 โครงการยกระดับระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance 

Management System) 
พนักงานที่
เก่ียวข้อง 

30 คน In - House ฝทบ. 

 
P11 โครงการส่งเสริมความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ผู้บริหารและ

พนักงาน 
980 คน In - House ฝทบ. 
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P12 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรใน รฟม. ผู้บริหารและ
พนักงาน 

980 คน In - House ฝทบ. 

 
P13 โครงการทบทวนสมรรถนะสําหรบัองค์กร ผู้บริหาร

ระดับสูง 
50 คน In - House ฝทบ. 

 
P14 โครงการบริหารจัดการความรู้อย่างบูรณาการเพ่ือพัฒนาให้เป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้และองค์กรสมรรถนะสูง 
พนักงานที่
เก่ียวข้อง 

70 คน In - House ฝทบ. 

 
P15 โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน พนักงานที่

เก่ียวข้อง 
70 คน In - House ฝทบ. 

 
P16 โครงการพัฒนาตามสมรรถนะกลุ่มงานและตําแหนง่งาน 

(Functional/Technical Competency) 
พนักงานทุก
สังกัด 

980 คน Public ฝทบ. 

 

** หมายเหตุ : P16 โครงการพัฒนาตามสมรรถนะกลุ่มงานและตําแหน่งงาน (Functional/Technical Competency) การจัดฝึกอบรมภายนอก 
(Public) อาจมีการเปล่ียนแปลงจํานวนหลักสูตร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจํานวนงบประมาณฝึกอบรมภายนอกที่แต่ละสังกัดได้รับการจัดสรร และขึ้นอยู่กับ
หน่วยงานภายนอกในการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมน้ันๆ (ดูรายละเอียดที่ ภาคผนวก : P16 โครงการพัฒนาตามสมรรถนะกลุ่มงานและตําแหน่งงาน  
(Functional/Technical Competency)) 
 
 

สรุปการดําเนินการจัดฝึกอบรม (In – House) ประจําปี 2560 

• การจัดฝึกอบรมภายใน (In – House) ฝทบ. ดําเนินการ  26 หลักสูตร 

• การจัดฝึกอบรมภายใน (In – House) ฝทบ. ร่วมกับ สปอ.   8 หลักสูตร 

• การจัดฝึกอบรมภายใน (In – House) ฝทบ. ร่วมกับ ฝนย.   6 หลักสูตร 

• การจัดฝึกอบรมภายใน (In – House) ฝทบ. ร่วมกับ ฝพค.   1 หลักสูตร 

• การจัดฝึกอบรมภายใน (In – House) ฝทบ. ร่วมกับ ฝพธ.   1 หลักสูตร 
รวมท้ังสิ้น       42 หลักสูตร 
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     แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2560 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมจํานวน 40,000,000 บาท จํานวน 16 โครงการ  ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ งบประมาณ ร้อยละ ตัวชี้วัด 

   ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสู่การเป็นองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพสูงและยั่งยืน  

P1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 4,496,000 11.24  ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายผ่าน
เกณฑ์การฝึกอบรม 

ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรม ผ่าน
เกณฑ์การทดสอบวัดความรู้ 

กลยุทธ์ 5.1 สร้างบุคลากรให้มีความเป็นมือ
อาชีพ และสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ 

P2 โครงการเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานดํารงตําแหน่ง
ทางการบริหาร 

5,000,000 12.50 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์
การฝึกอบรม 

 ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรม ผ่าน
เกณฑ์การทดสอบวัดความรู้ 

กลยุทธ์ 5.2 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานโดยการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ใช้ 

P3 โครงการให้ความรู้ด้านธรรมาภิบาลและการกํากับดูแล
กิจการที่ดี 

1,261,000 3.15 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์
การฝึกอบรม 

 ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรม ผ่าน
เกณฑ์การทดสอบวัดความรู้ 

 P4 โครงการเสริมสร้างความรูเ้ฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน 1,598,000 3.99 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์
การฝึกอบรม 

ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรม ผ่าน
เกณฑ์การทดสอบวัดความรู้ 

 P5 โครงการพัฒนาพนักงานใหม่ 1,400,000 3.50 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์
การฝึกอบรม 

 ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรม ผ่าน
เกณฑ์การทดสอบวัดความรู้ 

 P6 โครงการพัฒนาระบบการบริหารองค์กร 4,090,000 10.23 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์
การฝึกอบรม 

ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรม ผ่าน
เกณฑ์การทดสอบวัดความรู้ 

 P7 โครงการบริหารจัดการความปลอดภัย 250,000 0.63 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์
การฝึกอบรม 

ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรม ผ่าน
เกณฑ์การทดสอบวัดความรู้ 

 P8 โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากําลังเพื่อ
รองรับแผนวิสาหกิจใหม่ 

4,000,000 10.00 ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนที่กําหนด 

 รฟม. มีโครงสร้างองค์กรที่
เหมาะสมและมีบุคลากรตาม
แผนอัตรากําลัง 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ งบประมาณ ร้อยละ ตัวชี้วัด 

   ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสู่การเป็นองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพสูงและยั่งยืน  
กลยุทธ์ 5.1 สร้างบุคลากรให้มีความเป็นมือ
อาชีพ และสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ 

P9 โครงการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2560 - 2564 

100,000 0.25  ร้อยละความสําเร็จของการจัดทํา
แผน 

 สัดส่วนความพึงพอใจต่อแผน
กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ 5.2 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานโดยการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ใช้ 

P10 โครงการยกระดับระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน 

(Performance Management System) 

3,000,000 7.50 ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนที่กําหนด 

 สัดส่วนความพึงพอใจของ
พนักงานที่มีต่อระบบประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

 P11 โครงการส่งเสริมความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร 1,000,000 2.50 ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผน 

ระดับความผูกพันของบุคลากรที่
มีต่อองค์กร 

 P12 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรใน รฟม. 2,000,000 5.00 ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผน 

ร้อยละผลการประเมิน
วัฒนธรรม 

 P13 โครงการทบทวนสมรรถนะสําหรับองค์กร 4,000,000 10.00 ร้อยละความสําเร็จของการทบทวน
สมรรถนะสําหรับองค์กร 

ร้อยละพนักงานที่มีสมรรถนะ
ตามที่องค์กรกําหนด 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศูนย์กลางด้านรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนในระดับภูมิภาคอาเซียน 
กลยุทธ์ 4.1 สร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน 

4.2 จัดตั้งศูนย์ให้คําปรึกษา (ในด้านการ
บริหารการก่อสร้าง, การบริหารโครงการ, การ
จัดซื้อจัดจ้างขนาดใหญ่) 
 

P14 โครงการบริหารจัดการความรู้อย่างบูรณาการเพื่อพัฒนา

ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และองค์กรสมรรถนะสูง 

2,000,000 5.00 ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผน 

จํานวนนวัตกรรมจากการ
บริหารจัดการความรู้ 

P15 โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

1,000,000 2.50 จํานวนผู้มีส่วนร่วมกับการบริหาร
จัดการความรู้ 

จํานวนนวัตกรรมจากการ
บริหารจัดการความรู้ 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ งบประมาณ ร้อยละ ตัวชี้วัด 

   ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสู่การเป็นองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพสูงและยั่งยืน  
กลยุทธ์ 5.1 สร้างบุคลากรให้มีความเป็นมือ
อาชีพ และสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ 5.2 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานโดยการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ใช้ 

P16 โครงการพัฒนาตามสมรรถนะกลุ่มงานและตําแหน่งงาน 

(Functional/Technical Competency) 

4,805,000 12.01 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์
การฝึกอบรม 

 ร้อยละของพนักงานมีระดับ
สมรรถนะตามที่ รฟม. กําหนด 

ยอดรวมทั้งสิ้น 40,000,000 100     
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1. บทนํา 
 

หลักการและเหตุผล 
 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้กําหนดทิศทางองค์กรตามแผนวิสาหกิจของ 
รฟม. ปีงบประมาณ 2560 – 2564 โดยมีวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรท่ีมีความเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนท่ีสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างย่ังยืน ซึ่งบุคลากรของ 
รฟม. ถือเป็นทรัพยากรสําคัญท่ีจะช่วยในการผลักดันการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และ
พันธกิจท่ีตั้งไว้ ดังน้ัน จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงในการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 
สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง ให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รวมท้ัง การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างเสริม
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพและเพ่ิมขีด
ความสามารถของในการปฏิบัติภารกิจสนับสนุนงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
ต่อองค์กร ประเทศชาติและประชาชน 
 การวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2560 ได้พิจารณาความสอดคล้องและยึดโยงกับ
ปัจจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาบุคลากรของ รฟม. ได้แก่ การสํารวจความจําเป็นในการพัฒนา 
(Training Need Survey) นโยบายและข้อเสนอแนะของผู้บริหารระดับสูง ความสามารถหลักขององค์กร 
(Core Corporate Competency) ระบบสมรรถนะ (Competency) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ แนว
ทางการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม แผนวิสาหกิจ รฟม. ปีงบประมาณ 2560 – 2564 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาศูนย์กลางด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในระดับภูมิภาคอาเซียน และยุทธศาสตร์ท่ี 5 
พัฒนาสู่การเป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพสูงและย่ังยืน และร่างกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2560 – 2564 เพื่อใช้ในการวางกรอบการพัฒนาบุคลากรของ รฟม. ให้มีความ
ครอบคลุมและสนองตอบต่อความจําเป็นและความต้องการขององค์กร ตลอดจนบุคลากรขององค์กรซึ่งได้
กําหนดกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาให้ครอบคลุมพนักงานทุกระดับ ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร
ระดับกลาง ผู้บริหารระดับต้น พนักงานระดับปฏิบัติการ จนถึงพนักงานท่ีได้รับการบรรจุใหม่ เพ่ือพัฒนา
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม การ
เสริมสร้างสัมพันธภาพและการทํางานเป็นทีมระหว่างบุคลากร ตลอดจนการเสริมสร้างสุขภาพและ
พลานามัยทางร่างกายและจิตใจ เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของบุคลากร ให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพเท่าทันกับบริบทการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนและเป็นเงื่อนไขสําคัญต่อการสนับสนุนองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพสูง (High Performance Organization) และภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล. 

2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะตามมาตรฐานขององค์กรให้สอดคล้องต่อ
การสนับสนุนยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของ รฟม. 

3. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าทันต่อบริบทการ
เปลี่ยนแปลง  

4. เพ่ือสร้างบุคลากรให้เป็นผู้ความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ และสร้างวัฒนธรรม
แห่งการเรียนรู้ 
 
ปัจจัยความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร 

ผู้บริหารระดับสูง 
1. ผู้บริหารระดับสูงให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร และกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนในการ

พัฒนาบุคลากร 
2. สนับสนุนงบประมาณท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการดําเนินการพัฒนาบุคลากร 

ผู้บังคับบัญชาในสายงาน 
1. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับให้ความสําคัญต่อการพัฒนาตนเอง และมีมาตรการกระตุ้นและส่งเสริม

ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตระหนักและสนใจพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
2. ผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา โดยให้คําปรึกษา คําแนะนําและพิจารณา

ว่าบุคคลใครควรได้รับการพัฒนา/ฝึกอบรมด้านใด และดําเนินการพัฒนาในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
3. ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนและส่งเสริม ตลอดจนเห็นความสําคัญของการพัฒนาและ

ฝึกอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา 
4. ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีได้รับการพัฒนา แสดงความคิดเห็นหรือนําความรู้ท่ีได้รับมา

พัฒนาหรือปรับปรุงงาน โดยอํานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือในด้านต่างๆ ตามสมควร 
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พนักงาน 

1. พนักงานต้องเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
2. พนักงานต้องเป็นผู้มีความพร้อมท่ีจะรับการฝึกอบรมและพัฒนา 
3. พนักงานต้องให้ความสนใจและมีทัศนะคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ในการพัฒนาและฝึกอบรม 
4. พนักงานเป็นผู้มีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. มีแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2560 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการดําเนินการพัฒนา

บุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ

เป้าประสงค์ของ รฟม. 
3. บุคลากรมีความสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าทันต่อบริบทการเปล่ียนแปลง 
4. บุคลากรได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ และสร้าง

วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ 
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2. กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
 กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2560 ได้พิจารณาความสอดคล้องและยึดโยง
กับปัจจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาบุคลากรของ รฟม. ตามแนวทางระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 
(SEPA) ท้ังจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร โดยวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ได้แก่ การสํารวจความจําเป็น
ในการพัฒนา (Training Need Survey) นโยบายและข้อเสนอแนะของผู้บริหารระดับสูง ความสามารถ
หลักขององค์กร (Core Corporate Competency) ระบบสมรรถนะ (Competency) ความท้าทายเชิง
ยุทธศาสตร์ แนวทางการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาศูนย์กลางด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในระดับภูมิภาคอาเซียน และยุทธศาสตร์ท่ี 5 
พัฒนาสู่การเป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพสูงและย่ังยืน ร่างกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2560 – 2564 เพ่ือให้แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีการบูรณาการร่วมกับแผนงาน
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง และความคิดเห็นของบุคลากรจากผลการสํารวจความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากรของ
องค์กรในปีท่ีผ่านมา รวมท้ังการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบกับการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ได้แก่ สถานการณ์การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมการเมืองของไทยในปัจจุบัน และกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 โดยข้อมูลท่ีนํามาใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2560 มีดังน้ี 

o ปัจจัยภายในองค์กร 
1. แผนวิสาหกิจ รฟม. ประจําปีงบประมาณ 2560 – 2564 
2. แผนงานท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ รฟม. 

- ร่างกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2560 – 2564 
- แผนแม่บทการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ปีงบประมาณ 2558 - 2564 
- หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานดํารงตําแหน่งทางการบริหาร 
- นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รฟม. (ฉบับ

ปรับปรุงครั้งท่ี 5)  
- กรอบแนวคิดตามระบบ SEPA (หมวด 5 ข้อ 5.2ข (1)) 

3. ความสามารถหลักขององค์กร (Core Corporate Competency) 
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4. ระบบสมรรถนะ (Competency)  
- สมรรถนะหลัก (Core Competency) 
- สมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency) 
- สมรรถนะประจํากลุ่มงาน (Functional Competency) 
- สมรรถนะประจําตําแหน่งงาน (Technical Competency) 

5. การสํารวจความจําเป็นในการพัฒนา (Training Need Survey) และนโยบายและข้อเสนแนะ
ของผู้บริหารระดับสูง 

6. ข้อเสนอแนะของบุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากแบบประเมินปฏิกิริยา (Reaction) 
o ปัจจัยภายนอกองค์กร 

1. สถานการณ์การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมการเมืองของไทยในปัจจุบัน 
2. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กฎกระทรวง 

กําหนดมาตรฐานในการบริหาร  จัดการ  และดํา เ นินการด้านความปลอดภัยอาชีว 
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 

 
ตามภาพท่ี 1 ความเช่ือมโยงของโครงการในยุทธศาสตร์และปัจจัยสําคัญในแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2560  
และภาพท่ี 2 กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาพที่ 1 ความเชื่อมโยงของโครงการในยุทธศาสตร์และปัจจัยสําคัญแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2560 

  วิสัยทัศน์ 
“เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 

ภารกิจ 

มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง     

ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ในองค์กร สร้างศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้า     

ขนส่งมวลชน 

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศูนย์กลางด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในระดับภูมิภาค

อาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสู่การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงและยั่งยืน 

กลยุทธ์ 

4.1 สร้างศูนย์การเรียนรู้ด้าน

รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

4.2 จัดตั้งศูนย์ให้คําปรึกษา (ในด้านการ

บริหารการก่อสร้าง, การบริหารโครงการ, 

การจัดซื้อจัดจ้างขนาดใหญ่) 

5.1 สร้างบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ 

และสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู ้

5.2 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ

ทํางานโดยการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรม

มาใช ้

กลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําป ี2560 

 

กลยุทธ์การพัฒนา

ระบบการจัดการ

ความรู้ 

 P14 P15 

กลยุทธ์พัฒนาระบบ

การบริหารและ

พัฒนาทรัพยากร

บคคล 

 P8 P9 

P10 P13 

กลยุทธ์สร้างบุคลากร

ให้มีความเป็นมือ

อาชีพภายใต้ 

หลักธรรมาภิบาล 

 P3 P4 

P6 P7 P16 

 

หมายเหตุ :  
P1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
P2 โครงการเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนกังานดํารงตําแหนง่

ทางการบริหาร 
P3 โครงการใหค้วามรู้ด้านธรรมาภิบาลและการกํากับดูแล

กิจการที่ดี 
P4 โครงการเสริมสร้างความรู้เฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน 
P5 โครงการพัฒนาพนักงานใหม่ 
P6 โครงการพัฒนาระบบการบริหารองค์กร 
P7 โครงการบริหารจัดการความปลอดภัย 
P8 โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากําลังเพื่อ

รองรับแผนวิสาหกิจใหม่ 
P9 โครงการจัดทําแผนกลยุทธ์การบรหิารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2560 – 2564 
P10 โครงการยกระดับระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน 

(Performance Management System) 
P11 โครงการส่งเสริมความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร 
P12 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรใน รฟม. 
P13 โครงการทบทวนสมรรถนะสําหรบัองค์กร 
P14 โครงการบริหารจัดการความรู้อย่างบูรณาการเพื่อพัฒนา

ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และองคก์รสมรรถนะสูง 
P15 โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 
P16 โครงการพัฒนาตามสมรรถนะกลุ่มงานและตําแหนง่งาน 

(FC/TC) 
 

กลยุทธ์สร้างความ

ผูกพัน และสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร 

 P11 P5 

P12 

Input (ภายใน) 
- แผนวิสาหกิจฉบบัใหม่ 
- แผนแม่บทการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
- กรอบแนวคิดตามระบบ SEPA (หมวด 5 ข้อ 5.2 ข(1)) 
- แผนพัฒนาปรับปรุงองค์กร (OFI Roadmap) 
- หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับและแต่งตัง้พนักงานดํารง

ตําแหน่งทางการบริหาร 
- นโยบายการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ รฟม. 
- ระบบสมรรถนะ (Competency) 
- การสํารวจความจําเป็นในการฝึกอบรม (Training Need 

Survey) 

- สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมืองของไทยในปัจจุบัน การเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

- กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล กฎกระทรวง กําหนด

มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้าน

ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มใน

การทํางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงบัอัคคีภัย  

พ.ศ.2555 

Input (ภายนอก) 

กลยุทธ์พัฒนา

ศักยภาพผู้นํา 

 P1 P2 
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3. แนวทางการประเมินผลการฝึกอบรม 
 

 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2560 ได้นําแนวคิดการประเมินผลการฝึกอบรมตาม
รูปแบบของ Donald L. Kirkpatrick (The Kirkpatrick Approach) มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการ
ประเมินผลการฝึกอบรม 3 ระดับ ได้แก่ 

ระดับที่ 1 การประเมินปฏิกิริยาของผู้เข้าอบรม (Reaction Evaluation) 
ระดับที่ 2 การประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation) 
ระดับที่ 3 การประเมินพฤติกรรม (Behavior Evaluation) 

โดยนําแนวคิดข้างต้นมาเป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลการฝึกอบรมประเภทการฝึกอบรมภายในที่ รฟม. 
จัดให้มีขึ้น (In-House Training) โดยจะพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรมเป็นหลัก ซึ่ง
สามารถแสดงรายละเอียดของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการฝึกอบรม ดังนี้ 

1. การประเมินปฏิกิริยาของผู้เข้าอบรม (Reaction Evaluation)  
วัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมทันทีหลังการอบรมหลักสูตรนั้นๆ ว่าพึง
พอใจหรือไม่ โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจหลังการอบรมเป็นเคร่ืองมือในการประเมินทุก
หลักสูตรฝึกอบรม 

2. การประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation)  
วัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับความรู้หลังการอบรมว่ามีระดับความรู้เพิ่มขึ้นตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรหรือไม่ โดยใช้แบบทดสอบความรู้ Pre – Post test การทํา Workshop หรือการ
มอบหมายงานตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

3. การประเมินพฤติกรรม (Behavior Evaluation) 
วัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับพฤติกรรมภายหลังอบรม 1 – 6 เดือน ว่าผู้เข้าอบรมได้นําความรู้ไปใช้
ในการปฏิบัติงาน หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานหรือไม่ โดยวิธีประเมินด้วย
แบบสอบถามติดตามหลังการอบรม 1 – 6 เดือน ซึ่งสามารถสอบถามผู้เข้าอบรม เพื่อนร่วมงาน 
หรือผู้บังคับบัญชา  
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สรุปเคร่ืองมือการประเมินผลและการติดตามผลการฝึกอบรม ดังนี้ 
 

การประเมิน วัตถุประสงค์ แหล่งข้อมูล เคร่ืองมือ หลักสูตรที่ประเมิน 

การประเมินปฏิกิริยา 
(Reaction 
Evaluation) 

เพ่ือวัดระดับความพึง
พอใจของผู้เข้าอบรม 
ทันทีหลังการอบรม
หลักสูตรนั้นๆ ว่าพึง
พอใจหรือไม่ 

ผู้เข้าอบรม แบบสอบถามหลัง
การอบรม 

ทุกหลักสูตร 

การประเมินการ
เรียนรู้ (Learning 
Evaluation) 

เพ่ือวัดระดับความรู้
หลังการอบรม ว่ามี
ระดับความรู้เพ่ิมข้ึน
ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ 

ผู้เข้าอบรม - แบบทดสอบ
ความรู้ Pre – Post 
test 
- Workshop 
- Assignment etc. 

หลักสูตรท่ีมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
ความรู้/ทักษะในเร่ืองท่ี
อบรม 

การประเมิน
พฤติกรรม (Behavior 
Evaluation)  

วัดระดับพฤติกรรม
ภายหลังอบรม 1-6 
เดือน ว่าได้นําความรู้
ไปใช้ในงานหรือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในงานหรือไม่ 

- ผู้เข้าอบรม 
- เพ่ือนร่วมงาน 
- ผู้บังคับบัญชา 
(180 องศา) 
 

- แบบสอบถาม
ติดตามหลังการ
อบรม 1-6 เดือน 
  

หลักสูตรท่ีมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้า
อบรมนําความรู้ท่ีได้จาก
การอบรมไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานหรือมี
พฤติกรรมตามที่กําหนด
ไว้ในหลักสูตร 

 
 



  แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2560 

 

10 
 

4. การกําหนดตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาบุคลากร ปี 2560 
 

ในปีงบประมาณ 2560 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้กําหนดให้ทุกหลักสูตรฝึกอบรมเป็นตัวชี้วัด
ด้านการพัฒนาบุคลากร ปี 2560 

 
ตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาบุคลากร  : กลุ่มหัวหน้าแผนก และพนักงาน   
วิธีคํานวณตัวชี้วัด : 
(จํานวนหลักสูตรที่เข้ารับการฝึกอบรมตามรายชื่อที่กําหนดและผ่านตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด + จํานวน
คร้ังที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากระดับ ผอ.กอง ขึ้นไป / จํานวนการพัฒนาทั้งหมด1 ) X 100 
 

ร้อยละ 85 90 95 100 การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากการ
เข้ารับการ

พัฒนาตนเอง
อย่างน้อย  
1 คร้ัง2 

คะแนน 1 2 3 4 5 
 
หมายเหตุ  :  

1. จํานวนการพัฒนาทั้งหมด คือ จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีมีรายชื่อเข้าอบรม + จํานวนคร้ังการได้รับการถ่ายทอด
ความรู้จากระดับ ผอ.กอง ข้ึนไป  

2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) คือ การท่ีพนักงานท่ีเข้ารับการพัฒนาตนเองอย่างใดอย่างหนึ่ง 
รวมตัวกันต้ังแต่ 2 คนข้ึนไป เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล/ความรู้ ความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะท่ีได้จากการพัฒนา
ตนเองอย่างใดอย่างหนึ่งในรอบปีประเมิน  
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ตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาบุคลากร และการถ่ายทอดองค์ความรู้ : กลุ่มพนักงานระดับ 11 ขึ้นไป1 
วิธีคํานวณตัวชี้วัด : 
(จํานวนหลักสูตรที่เข้ารับการฝึกอบรมตามรายชื่อที่กําหนดและผ่านตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด / จํานวน
หลักสูตรทั้งหมดที่มีรายชื่อเข้าฝึกอบรม) X 100 และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างน้อย 1 คร้ัง และมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของพนักงานที่เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ ร้อยละ 60 ขึ้นไป2 
 

ร้อยละ 80% 90% 100% 

พัฒนาตนเอง
ครบ ร้อยละ

100 และมีการ
ถ่ายทอดองค์
ความรู้อย่าง
น้อย   1 คร้ัง 

ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของ

พนักงานที่เข้ารับ
การถ่ายทอด
ความรู้ ร้อยละ 

60 ขึ้นไป 

คะแนน 1 2 3 4 5 

 
หมายเหตุ  :  

1. กลุ่มพนักงานระดับ 11 ข้ึนไป หมายความรวมถึง ผู้ท่ีมีตําแหน่งทางการบริหารและผู้ท่ีไม่มีตําแหน่งทางการบริหาร 
ต้ังแต่ ระดับ 11 - 14 

2. การถ่ายทอดองค์ความรู้ คือการนําความรู้ท่ีได้จากการสั่งสมประสบการณ์การทํางาน และ/หรือการเข้ารับการ
พัฒนาตนเองมาถ่ายทอดด้วยวิธีการใดๆ เช่นการบรรยาย การเผยแพร่ผ่านสื่ออิเลคทรอนิคส์ เป็นต้น ให้กับ
พนักงาน รฟม. เพ่ือให้สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนๆ ท่ีแสดงถึงการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ และผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้จัดส่ง
ให้แผนกบริหารจัดการความรู้ (บร.) 
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หลักเกณฑ์ตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาบุคลากร 
พนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่กําหนดให้ถือว่าเป็นตัวชี้วัดซึ่งต้องผ่านหลักเกณฑ์ดังนี้  

1. พนักงานจะต้องเข้ารับการฝึกอบรม ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70 ของระยะเวลาที่กําหนด
สําหรับหลักสูตรนั้นๆ  

2. หลักสูตรที่มีการประเมินผลความรู้ พนักงานต้องมีผลการทดสอบความรู้ Post-test ไม่
ต่ํากว่าร้อยละ 70 

3. กรณีที่ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ เนื่องจากได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่
หรือต้องปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานและความรับผิดชอบ หรือมีเหตุอันควรให้ไม่สามารถเข้ารับการ
ฝึกอบรมได้ เช่น การลาป่วย หรือลากิจ ให้แจ้งผ่านผู้บังคับบัญชามายัง ฝทบ. เป็นลายลักษณ์อักษร 
ภายในสามวัน (ทํางาน) นับตั้งแต่วันที่เร่ิมจัดฝึกอบรม โดยจะไม่นําหลักสูตรดังกล่าวมาคํานวณเป็น
ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้ยกเว้นภารกิจส่วนตัว เช่น การลาพักผ่อน (ยกเว้นใบลาพักผ่อนที่
ได้รับการอนุมัติไว้ก่อนบันทึกกําหนดการฝึกอบรมจะเวียน) 

4. กรณีกลุ่มหัวหน้าแผนก และพนักงานที่เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้องมีเอกสารหรือ
หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงถึงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันและจัดส่งให้แผนกบริหารจัดการความรู้  
(บร.กพร.ฝทบ.) 

5. กรณีกลุ่มพนักงานระดับ 11 ขึ้นไป มีการถ่ายทอดความรู้ จะต้องมีเอกสารจัดส่งมายัง 
แผนกบริหารจัดการความรู้ (บร.กพร.ฝทบ.) เป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุชื่อเร่ืององค์ความรู้ และแนบ
เอกสารหลักฐาน เช่น เอกสารบรรยาย, บทความสรุปองค์ความรู้, ภาพถ่ายการจัดการบรรยายถ่ายทอด
ความรู้ หรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงถึงการถ่ายทอดความรู้ และผลจากแบบสอบถามความพึง
พอใจและการใช้ประโยชน์ต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

6. พนักงานได้รับการถ่ายทอดความรู้จากกลุ่มพนักงานระดับ 11 ขึ้นไป ต้องมีเอกสารแจ้ง
ผ่านสายบังคับบัญชามายัง ฝทบ. ตามแบบฟอร์มที่กําหนด โดยแนบเอกสารหลักฐาน เช่น ใบเซ็นชื่อเข้า
ร่วมรับฟังการถ่ายทอดความรู้, เอกสารประกอบการถ่ายทอดความรู้,ภาพถ่ายการถ่ายทอดความรู้,ไฟล์
วีดีโอการถ่ายทอดความรู้ หรือรายงานสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับการการถ่ายทอดความรู้ เป็นต้น  
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5. โครงการ แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2560 
 

 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2560 นําไปสู่การปฏิบัติโดยกําหนดโครงการและ
หลักสูตรในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีการบูรณาการข้อมูลที่เก่ียวข้องจากปัจจัยภายในและภายนอก
องค์กร เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศูนย์กลางด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในระดับภูมิภาค
อาเซียน และยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสู่การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง และร่างกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2560 – 2564 โดยแบ่งแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจําปี 2560 ออกเป็น 16 โครงการ ดังนี้ 

P1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร  
P2 โครงการเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานดํารงตําแหน่งทางการบริหาร 
P3 โครงการให้ความรู้ด้านธรรมาภิบาลและการกํากับดูแลกิจการที่ดี  
P4 โครงการเสริมสร้างความรู้เฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน 
P5 โครงการพัฒนาพนักงานใหม่  
P6 โครงการพัฒนาระบบการบริหารองค์กร  
P7 โครงการบริหารจัดการความปลอดภัย  
P8 โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากําลังเพื่อรองรับแผนวิสาหกิจใหม่ 
P9 โครงการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2560 – 2564 
P10 โครงการยกระดับระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) 
P11 โครงการส่งเสริมความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร 
P12 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรใน รฟม. 
P13 โครงการทบทวนสมรรถนะสาํหรับองค์กร 
P14 โครงการบริหารจัดการความรู้อย่างบูรณาการเพื่อพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และ

องค์กรสมรรถนะสูง 
P15 โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน  
P16 โครงการพัฒนาตามสมรรถนะกลุ่มงานและตําแหน่งงาน (Functional/Technical Competency) 

** หมายเหตุ : P16 โครงการพัฒนาตามสมรรถนะกลุ่มงานและตําแหน่งงาน (Functional/Technical Competency) การจัดฝึกอบรมภายนอก 

(Public) อาจมีการเปล่ียนแปลงจํานวนหลักสูตร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจํานวนงบประมาณฝึกอบรมภายนอกที่แต่ละสังกัดได้รับการจัดสรร และขึ้นอยู่กับ

หน่วยงานภายนอกในการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมน้ันๆ (ดูรายละเอียดที่ ภาคผนวก : P16 โครงการพัฒนาตามสมรรถนะกลุ่มงานและตําแหน่งงาน  

(Functional/Technical Competency)) 



ค่าใช้จ่าย

คน ชม. ลงทะเบียน

P1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 4,496,000.00           

ผู้บริหารระดับสูง 3,420,000.00             

1 หลักสูตร ผู้นําประสิทธิผลสูง (High Performance Leadership) In-House ผอ.ฝ่าย/สํานักหรือเทียบเท่าขึ้นไป 35 คน 24 ชม. 2,500,000.00             หน่วยงานรัฐหรือเอกชน

2 หลักสูตร การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 In-House ผวก. และรองผู้ว่าการ 4 คน 3 ชม. ไม่เสียค่าใช้จ่าย สภาวิศวกร

3 หลักสูตร นักบริหารการคมนาคมระดับสูง Public ผอ.ฝ่าย/สํานัก 2 คน 4 เดือน ไม่เสียค่าใช้จ่าย กระทรวงคมนาคม

4 หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับผู้บริหารระดับสูง Public ผอ.ฝ่าย/สํานัก 1 คน 9 เดือน 120,000.00               สถาบันพระปกเกล้า

5 หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน Public ผชก. หรือ รองผู้ว่าการ 1 คน 9 เดือน 240,000.00               สถาบันพระปกเกล้า

6 หลักสูตร การกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน Public ผชก. รองผู้ว่าการ หรือคณะกรรมการ 1 คน 1 เดือน 110,000.00               สถาบันพระปกเกล้า

7 หลักสูตร ผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPPs for Executives Program : PEP) Public ผอ.ฝ่าย/สํานักขึ้นไป 1 คน 2 เดือน 200,000.00               มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ 

8 หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) Public ผอ.ฝ่าย/สํานักขึ้นไป 1 คน 8 เดือน ไม่เสียค่าใช้จ่าย ปปช.

9 หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) Public รองผู้ว่าการ 1 คน 5 เดือน 200,000.00               กรมบัญชีกลาง

10 หลักสูตร Director Certification Program : DCP Public คณะกรรมการ 2 คน 1 เดือน 250,000.00               สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ผู้บริหารระดับกลาง 526,000.00               

11 หลักสูตร การสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยสารสนเทศ (Information Security 

Awareness Training: ISAT) สําหรับพนักงานระดับบริหาร

In-House ผอ.กอง และ รก.ผอ.กอง 61 คน 3 ชม. 50,000.00                 หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2560

ลําดับ โครงการ Training กลุ่มเป้าหมาย
จํานวน

สถาบัน/วิทยากร

12 หลักสูตร ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง In-House ผอ.กอง และ รก.ผอ.กอง ขึ้นไป/

พนักงาน ฝจบ. ที่เกี่ยวข้อง
135 คน 3 ชม. 16,000.00                 สํานักงานกฤษฎีกา

13 หลักสูตร นักบริหารการคมนาคมระดับกลาง Public ผอ.กอง 3 คน 4 เดือน 300,000.00               กระทรวงคมนาคม

14 หลักสูตร ธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง Public ผอ.กอง 2 คน 5 เดือน 160,000.00               สถาบันพระปกเกล้า

ผู้บริหารระดับต้น 550,000.00               

15 หลักสูตร ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (Corporate Social Responsibility : CSR) In-House หน.แผนก และ รก.หน.แผนก 186 คน  2 รุ่นๆ ละ 6 ชม. 230,000.00               หน่วยงานรัฐหรือเอกชน

16 หลักสูตร ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สําหรับหัวหน้าแผนก และรักษาการหัวหน้าแผนก In-House หน.แผนก และ รก.หน.แผนก 186 คน 3 ชม. 30,000.00                 สํานักงานกฤษฎีกา

17 หลักสูตร นักบริหารการคมนาคมระดับต้น Public หน.แผนก 3 คน 4 เดือน 200,000.00               กระทรวงคมนาคม

18 หลักสูตร Oral Communication Course : OCC Public หน.แผนกขึ้นไป 1 คน 2 เดือน 90,000.00                 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

P2 โครงการเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานดํารงตําแหน่งทางการบริหาร 5,000,000.00           

2.1 โครงการพัฒนาเตรียมความพร้อม

19 หลักสูตร พัฒนาภาวะผู้นํา In-House หน./รก.หน. และพนักงานระดับ 11 ที่

ไม่มีตําแหน่ง
186 คน 3 รุ่นๆ ละ 12 ชม. 1,000,000.00             สถาบันการศึกษา/หน่วยงานเอกชน

20 หลักสูตร 7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง In-House พนักงานระดับ 7 - 10 ,หน./รก.

หน. และพนักงานระดับ 11 ที่ไม่มี

ตําแหน่ง

370 คน 6 รุ่นๆ ละ 6 ชม. 1,000,000.00             สถาบันการศึกษา/หน่วยงานเอกชน

21 หลักสูตร พัฒนาทักษะการเป็นผู้บริหารระดับต้น In-House หน./รก.หน. และพนักงานระดับ 11

 ที่ไม่มีตําแหน่ง

186 คน 3 รุ่นๆ ละ 6 ชม. 500,000.00               สถาบันการศึกษา/หน่วยงานเอกชน

22 หลักสูตร การเตรียมผู้บริหารระดับต้น In-House พนักงานระดับ 7 - 10 180 คน 3 รุ่นๆ ละ 12 ชม. 1,000,000.00             Tris Academy of Management/หน่วยงานเอกชน
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ค่าใช้จ่าย

คน ชม. ลงทะเบียน

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2560

ลําดับ โครงการ Training กลุ่มเป้าหมาย
จํานวน

สถาบัน/วิทยากร

23 หลักสูตร ผู้นําทีมที่มีประสิทธิภาพ In-House พนักงานระดับ 7 - 10 180 คน 3 รุ่นๆ ละ 6 ชม. 500,000.00               สถาบันการศึกษา/หน่วยงานเอกชน

2.2 โครงการประเมินศักยภาพ In-House พนักงานที่เกี่ยวข้อง 100 คน 12 เดือน 1,000,000.00             หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน

P3 โครงการให้ความรู้ด้านธรรมาภิบาลและการกํากับดูแลกิจการที่ดี 1,261,000.00           

24 หลักสูตร แนวทางปฏิบัติเพื่อการพัฒนาธรรมาภิบาลและการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับระดับ 8 - 10
In-House พนักงานระดับ 8 - 10 ที่ไม่มีตําแหน่ง

ทางการบริหาร
70 คน 2 วัน 1 คืน

461,000.00               
หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน

25 หลักสูตร สร้างสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในการทํางาน  และศึกษาดูงาน

โครงการในพระราชดําริ

In-House พนักงานที่ผ่านการอบรมจริยธรรม เมื่อปี

 54 - 56
160 คน 2 วัน 1 คืน 770,000.00               หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน

26 หลักสูตร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน (การปฏิบัติธรรม) Public พนักงานทุกระดับ 30 คน 3 วัน 2 คืน 30,000.00                 กองอนุศาสตรจารย์ กองทัพบก

27 หลักสูตร การลงโทษทางสังคม Social Sanction กับบทบาทของพนักงานในองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต

In-House พนักงานที่ได้รับการบรรจุในปี 2559 130 คน 3 ชม.  (หมายเหตุ : ใช้

ค่าใช้จ่ายของ ฝนย. 

จํานวน 110,000 บาท)

ดร.สังศิต  พิริยะรังสรรค์

P4 โครงการเสริมสร้างความรู้เฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน 1,598,000.00           

28 หลักสูตร การสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยสารสนเทศ (Information Security 

Awareness Training: ISAT) สําหรับพนักงาน

In-House พนักงานระดับ 4 - 11 65 คน 3 ชม. 50,000.00                 หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน

29 หลักสูตร การเขียนบันทึกและหนังสือราชการ In-House พนักงานระดับ 4 - 11 120 คน 3 รุ่นๆ ละ 2 วัน 270,000.00               หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน

30 หลักสตร พัฒนาวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง In House วิศวกร ที่ปฏิบัติงานกับ รฟม  ไม่น้อยกว่า 30 คน 30 ชม 800 000 00               หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน30 หลกสูตร พฒนาวศวกรรมระบบขนสงทางราง In-House วศวกร ทปฏบตงานกบ รฟม. ไมนอยกวา

 2 ปี
30 คน 30 ชม. 800,000.00               หนวยงานภาครฐ/เอกชน

31 หลักสูตร พัฒนาความรู้การดําเนินธุรกิจต่อเนื่อง In-House พนักงานที่เกี่ยวข้อง 50 คน 18 ชม. 200,000.00               หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน

32 หลักสูตร การสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ In-House พนักงานที่เกี่ยวข้อง 50 คน 2 รุ่นๆ ละ 2 วัน 218,000.00               หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน

33 หลักสูตร Intensive Language Communication Course: ILC Public พนักงานระดับ 6 - 7 1 คน 2 เดือน 60,000.00                 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

P5 โครงการพัฒนาพนักงานใหม่ 1,400,000.00           

34 หลักสูตร คลื่นลูกใหม่  รุ่นที่ 9/2560 In-House พนักงานใหม่ ปี 2560 210 คน ภาควิชาการ 8 วัน 

ภาคกิจกรรมสร้าง

ทีมงาน 3 วัน 2 คืน

1,400,000.00             รฟม.

P6 โครงการพัฒนาระบบการบริหารองค์กร 4,090,000.00           

35 หลักสูตร SEPA Overview In-House พนักงานระดับ 7 ขึ้นไปที่ไม่มีตําแหน่ง

ทางการบริหาร และยังไม่เคยอบรม
240 คน 12 ชม. 100,000.00               หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน

36 หลักสูตร การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงองค์กร ประจําปีงบประมาณ 2558 - 2560 และการจัดทําแผนพัฒนา

ปรับปรุงองค์กรฉบับใหม่

In-House พนักงานที่เกี่ยวข้อง 100 คน 110 วัน 2,980,000.00             หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน

37 หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงองค์กร In-House หัวหน้าแผนกและเทียบเท่า 240 คน 2 รุ่นๆ ละ 6 ชม. 500,000.00               หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน

38 หลักสูตร Introduction & Internal Auditor ISO 9001 : 2015 In-House พนักงานที่เกี่ยวข้อง 80 คน 2 รุ่นๆ ละ 18 ชม. 500,000.00               หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน

39 หลักสูตร การควบคุมภายใน In-House ผู้อํานวยการฝ่าย/สํานัก ขึ้นไป 45 คน 3 ชม. 10,000.00                 หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน

P7 โครงการบริหารจัดการความปลอดภัย 250,000.00             

40 หลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น In-House พนักงานที่ยังไม่เคยอบรม 170 คน 6 ชม. 50,000.00                 รฟม.
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คน ชม. ลงทะเบียน

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2560

ลําดับ โครงการ Training กลุ่มเป้าหมาย
จํานวน

สถาบัน/วิทยากร

41 หลักสูตร สัมมนาแผนปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉิน In-House พนักงานที่เกี่ยวข้อง 980 คน 6 ชม. 60,000.00                 รฟม.

42 หลักสูตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน สําหรับพนักงานใหม่ In-House พนักงานใหม่ 100 คน 6 ชม. 40,000.00                 รฟม.

43 หลักสูตร การทํางานในที่อับอากาศ สําหรับผู้ควบคุมงาน In-House พนักงานที่เกี่ยวข้อง 70 คน 12 ชม. 40,000.00                 รฟม.

44 หลักสูตร ความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้า In-House วิศวกร / พนักงานที่เกี่ยวข้อง 70 คน 6 ชม. 30,000.00                 รฟม.

45 หลักสูตร สัมมนาการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม In-House ผู้บริหารและพนักงาน 200 คน 6 ชม. 10,000.00                 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

46 หลักสูตร สัมมนาทํางานอย่างเป็นสุขและถูกสุขภาวะ In-House ผู้บริหารและพนักงาน 200 คน 6 ชม. 10,000.00                 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

47 หลักสูตร สัมมนาอยู่กับ UD การออกแบบที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตที่มีสุขภาวะสําหรับทุกกลุ่ม In-House ผู้บริหารและพนักงาน 200 คน 6 ชม. 10,000.00                 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

P8 โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากําลังเพื่อรองรับแผนวิสาหกิจใหม่ In-House พนักงานที่เกี่ยวข้อง 50 คน 12 เดือน 4,000,000.00           

P9 โครงการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2560 - 2564 In-House พนักงานที่เกี่ยวข้อง 30 คน 12 เดือน 100,000.00             

P10 โครงการยกระดับระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) In-House พนักงานที่เกี่ยวข้อง 30 คน 12 เดือน 3,000,000.00           

P11 โครงการส่งเสริมความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร In-House ผู้บริหารและพนักงาน 980 คน 12 เดือน 1,000,000.00           

P12 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรใน รฟม. In-House ผู้บริหารและพนักงาน 980 คน 6 เดือน 2,000,000.00           

P13 โครงการทบทวนสมรรถนะสําหรับองค์กร In-House ผู้บริหารระดับสูง 50 คน 12 เดือน 4,000,000.00           

P14 โครงการบริหารจัดการความรู้อย่างบูรณาการเพื่อพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และองค์กรสมรรถนะสูง In-House พนักงานที่เกี่ยวข้อง 70 คน 12 เดือน 2,000,000.00           

P15 โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน In-House พนักงานที่เกี่ยวข้อง 70 คน 12 เดือน 1,000,000.00           
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ค่าใช้จ่าย

คน ชม. ลงทะเบียน

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2560

ลําดับ โครงการ Training กลุ่มเป้าหมาย
จํานวน

สถาบัน/วิทยากร

P16 โครงการพัฒนาตามสมรรถนะกลุ่มงานและตําแหน่งงาน (FC/TC) (คนละ 5,000 บาท)  (กรณีตาม Training Need Survey ของแต่ละ

4,805,000.00                                                    7,465,162.00

1 เลขานุการ Public เลขานุการและพนักงานบริหาร ผวก. 9 45,000.00                 27,490.00                                                 

2 สํานักผู้ว่าการ (สผว.) Public พนักงาน สผว. 65 325,000.00               70,495.00                                                 

3 สํานักตรวจสอบ (สตส.) Public พนักงาน สตส. 21 105,000.00               215,666.00                                               

4 สํานักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า (สธร.) Public พนักงาน สธร. 1 5,000.00                  3,500.00                                                  

5 ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) Public พนักงาน ฝนย. 24 120,000.00               187,150.00                                               

6 ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า (ฝพค.) Public พนักงาน ฝพค. 34 170,000.00               294,700.00                                               

7 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝทท.) Public พนักงาน ฝทท. 34 170,000.00               276,425.00                                               

8 ฝ่ายบัญชีและการเงิน (ฝชง.) Public พนักงาน ฝชง. 57 285,000.00               277,347.00                                               

9 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (ฝพธ.) Public พนักงาน ฝพธ. 55 275,000.00               387,800.00                                               

10 ฝ่ายพัฒนาและบริหารพื้นที่ (ฝพพ.) Public พนักงาน ฝพพ. 14 70,000.00                 194,484.00                                               

11 ฝ่ายวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม (ฝวส.) Public พนักงาน ฝวส. 50 250,000.00               695,300.00                                               

12 ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 1 (ฝบก.1) Public พนักงาน ฝบก.1 47 235,000.00               130,217.00                                               

13 ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2 (ฝบก.2) Public พนักงาน ฝบก.2 29 145,000.00               99,550.00                                                 

14 ฝ่ายระบบรถไฟฟ้า (ฝรฟ.) Public พนักงาน ฝรฟ. 28 140,000.00               87,500.00                                                 

จํานวนพนักงานแต่ละสังกัด ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

14 ฝายระบบรถไฟฟา (ฝรฟ.) Public พนกงาน ฝรฟ. 28 140,000.00               87,500.00                                                 

15 ฝ่ายปฏิบัติการ (ฝปก.) Public พนักงาน ฝปก. 56 280,000.00               25,500.00                                                 

16 ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย (ฝรภ.) Public พนักงาน ฝรภ. 191 955,000.00               3,587,300.00                                             

17 ฝ่ายกฎหมาย (ฝกม.) Public พนักงาน ฝกม. 52 260,000.00               344,600.00                                               

18 ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ฝกท.) Public พนักงาน ฝกท. 83 415,000.00               300,000.00                                               

19 ฝ่ายจัดซื้อและบริการ (ฝจบ.) Public พนักงาน ฝจบ. 43 215,000.00               61,300.00                                                 

20 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ฝทบ.) Public พนักงาน ฝทบ. 42 210,000.00               125,698.00                                               

21 สํานักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน (สปอ.) Public พนักงาน สปอ. 7 35,000.00                 21,500.00                                                 

22 สํานักธุรกิจบัตรโดยสาร (สธด.) Public พนักงาน สธด. 19 95,000.00                 51,640.00                                                 

40,000,000.00        รวมงบประมาณ ร่างแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2560 (งบประมาณ 40,000,000 บาท)
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P1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
หลักการและเหตุผล  

การพัฒนาผู้บริหารในองค์กรต่างๆ ได้ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ซึ่งถือเป็นตัว
ผลักดันยุทธศาสตร์ขององค์กรให้บรรลุผลท่ีองค์กรคาดหวัง ซึ่งนับเป็นสิ่งท่ีท้าทายให้ผู้บริหารต้องเตรียม
ตนเองให้พร้อมท่ีจะรับมือกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยต้องมีสมรรถนะท่ีเหมาะสมใน
การบริหารงานและทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์และนโยบายท่ีรัฐบาลกําหนด  

จากความสําคัญดังกล่าวจึงจําเป็นท่ีจะต้องพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารองค์กรท้ังในด้านความเป็นผู้นํา ความมีวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน ตลอดท้ังให้สอดคล้องตาม
แนวทางของ SEPA ข้อเสนอแนะของท่ีประชุมสายงาน รผบ. และนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รฟม. (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 5) 

วัตถุประสงค์  

- เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ให้มีความพร้อมสําหรับการเป็นผู้นําท่ีสามารถบริหารงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

- เพ่ือให้ผู้บริหารได้ศึกษาบทเรียนและประสบการณ์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถนะ
ด้านการบริหาร 

กลุ่มเป้าหมาย พนักงานดํารงตําแหน่งทางการบริหาร 

งบประมาณ 4,496,000 บาท  

ข้ันตอนการดําเนินงาน 

กิจกรรม / หลกัสูตร ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ผู้บริหารระดับสูง   
1. หลักสูตร ผูนํ้าประสิทธิผลสูง (High Performance Leadership) 12 ชม. ฝทบ. 
2. หลักสูตร การเสวนาแลกเปล่ียนความรู้เร่ือง การประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 

  

3. หลักสูตร นักบริหารการคมนาคมระดับสงู 4 เดอืน ฝทบ. 
4. หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับผู้บริหารระดับสูง 9 เดอืน ฝทบ. 
5. หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและ
กฎหมายมหาชน 

9 เดอืน ฝทบ. 
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กิจกรรม / หลกัสูตร ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

6. หลักสูตร การกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผูบ้ริหาร
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน 

1 เดอืน ฝทบ. 

ผู้บริหารระดับสูง (ต่อ)   
7. หลักสูตร ผูบ้ริหารการให้เอกชนร่วมลงทนุในกิจการของรัฐ (PPPs 
for Executives Program : PEP) 

2 เดอืน ฝทบ. 

8. หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตระดับสูง (นยปส.) 

8 เดอืน ฝทบ. 

9. หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) 5 เดอืน ฝทบ. 
10. หลักสตูร Director Certification Program : DCP 1 เดอืน ฝทบ. 

ผู้บริหารระดับกลาง   
11. หลักสตูร การสร้างความตระหนักด้านความม่ันคงปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยสารสนเทศ (Information Security Awareness 
Training: ISAT) สําหรับพนักงานระดับบรหิาร 

3 ชม. ฝทบ. 

12. หลักสตูร ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 3 ชม. ฝทบ. 
13. หลักสตูร นักบริหารการคมนาคมระดับกลาง 4 เดือน ฝทบ. 
14. หลักสตูร ธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง 5 เดือน ฝทบ. 

ผู้บริหารระดับต้น   
15. หลักสตูร ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (Corporate Social 
Responsibility : CSR) 

2 รุ่นๆ ละ 6 ชม. ฝทบ. 

16. หลักสตูร ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สําหรับหัวหน้าแผนก และ
รักษาการหัวหน้าแผนก 

3 ชม. ฝทบ. 

17. หลักสตูร นักบริหารการคมนาคมระดับต้น 4 เดือน ฝทบ. 
18. หลักสตูร Oral Communication Course : OCC 2 เดือน ฝทบ. 

 
ตัวช้ีวัด  ผลผลิต (Output) 

- ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม 
ผลลัพธ์ (Outcome) 

- ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรม ผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดความรู้ 
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P1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
กําหนดฝึกอบรมจํานวน 18 หลักสูตร แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

1. ผู้บริหารระดับสูง จํานวน 10 หลักสูตร รายละเอียดดังนี้ 
1. หลักสูตร ผู้นําประสิทธิผลสูง (High Performance Leadership) 
วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการเป็นผู้นําที่จะสามารถบริหารงานได้อย่างมือ
อาชีพ มีวิสัยทัศน์ คุณธรรมและจริยธรรม  

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับองค์กรภาครัฐและภาค
ธุรกิจ และรอบรู้เท่าทันกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไป 

- เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเห็นอันจะนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้และความ
เข้าใจร่วมกันระหว่างผู้เข้าอบรมจากส่วนงานต่างๆ และจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหา
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มเป้าหมาย 
- ผู้อํานวยการฝ่าย/สํานัก หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

เนื้อหาหลักสูตร 
ภาควิชาการ 
- การสร้างและพัฒนาภาวะผู้นําองค์กร (Leadership Skills) 
- เคร่ืองมือการบริหารองค์กร (Management Tools) 
- กฎหมายและระเบียบเก่ียวกับองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ 
- การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
- รอบรู้เท่าทันกระแสโลก 
ภาคศึกษาดูงาน 
- การเสริมสร้างประสบการณ์ผู้บริหารเชิงประจักษ์ 
- การนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
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ระยะเวลา 
- ภาควิชาการ และ Workshop จํานวน 12 ชั่วโมง 
- ภาคศึกษาดูงาน 4 วัน 3 คืน 

การประเมินผลการฝึกอบรม 
- ประเมินปฏิกิริยา (Reaction Evaluation) 
- ประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation) 

ประเภทการฝึกอบรม 
- การฝึกอบรมภายใน (In-House Training)  

 
2. หลักสูตร การเสวนาแลกเปล่ียนความรู้เร่ือง การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 
วัตถุประสงค์ 

- เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เร่ือง การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร 
พ.ศ. 2542 

กลุ่มเป้าหมาย 
- ผู้ว่าการ และ รองผู้ว่าการ 

เนื้อหาหลักสูตร 
- วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 และการปฏิบัติตามขอบเขต 
- งานประเภทและขนาดของงานที่วิศวกรแต่ละระดับจะปฏิบัติงานได้ 
- ขอให้วิศวกรมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
- สนับสนุนให้มีการอบรมวิศวกรอย่างต่อเนื่องในองค์กร 
- การส่งเสริมเร่ืองความปลอดภัยในการทํางาน 

ระยะเวลา 
- 3 ชั่วโมง 

ประเภทการฝึกอบรม 
- การฝึกอบรมภายใน (In-House Training)  
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3. หลักสูตร นักบริหารการคมนาคมระดับสูง 
วัตถุประสงค์ 

- เพื่อสร้างนักบริหารระดับสูงให้เป็นผู้นําที่มีวิสัยทัศน์ มีสมรรถนะและขีดความสามารถสูงพร้อม
ที่จะเป็นกลไกของรัฐในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
สามารถแข่งขันในระดับสากล 

- เพื่อสร้างผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่มีความพร้อมในการบริหารจัดการ และพัฒนาองค์กรให้ประสบ
ความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนเป็น ผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้ง
เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และสร้างเครือข่ายที่ดีในการทํางาน 

กลุ่มเป้าหมาย 
- ผู้อํานวยการฝ่าย/สํานัก  

เนื้อหาหลักสูตร 
- ประกอบไปด้วยการบรรยาย อภิปราย สัมมนา วิเคราะห์กรณีศึกษาในชั้นเรียน การศึกษาดูงาน

ในประเทศและต่างประเทศ การจัดทําเอกสารวิชาการกลุ่ม กิจกรรมอื่นๆ ตามที่หลักสูตรฯ 
กําหนดเพิ่มเติม 

ระยะเวลา 
- 4 เดือน  

ประเภทการฝึกอบรม 
- การฝึกอบรมภายนอก (Public Training)  

 

4. หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับผู้บริหารระดับสูง 
วัตถุประสงค์ 

- เพื่อสร้างนักบริหารระดับสูงให้มีความรู้พื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์และระบบเศรษฐกิจเป็น
อย่างดี 

- เพื่อสร้างนักบริหารระดับสูงให้สามารถพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางเศรษฐกิจกับปัจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในเชิงประยุกต์หรือ
นําไปใช้ 

- เพื่อสร้างนักบริหารระดับสูงให้มีความเข้าใจในตรรกและเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อเป็น
ประโยชน์แก่การบริหารและการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะในเชิงเศรษฐกิจ ตลอดจนประเด็น
ปัญหาอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศได้  
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กลุ่มเป้าหมาย 

- ผู้อํานวยการฝ่าย/สํานัก  
เนื้อหาหลักสูตร 

- กระบวนการศึกษาอบรมของหลักสูตรมุ่งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะด้านเศรษฐกิจ
สาธารณะที่จําเป็นสําหรับนักบริหารระดับสูง มีการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การแลกเปล่ียนประสบการณ์ และการนําผลการเรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติ วิธีการศึกษาอบรม
ของหลักสูตรฯ ประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปราย กรณีศึกษา การทัศนศึกษา และการฝึก
ภาคปฏิบัติ  

ระยะเวลา 
- 9 เดือน 

ประเภทการฝึกอบรม 
- การฝึกอบรมภายนอก (Public Training)  

 
5. หลักสูตร ประกาศนียบัตรช้ันสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน 
วัตถุประสงค์ 

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับนโยบายสาธารณะการบริหารจัดการ กฎหมายมหาชน 
และเศรษฐศาสตร์ อันเป็นการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ในการวิเคราะห์สภาพการณ์ของประเทศ และ
องค์การให้กว้างขวาง ละเอียด และชัดเจนข้ึน 

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ในการบริหารจัดการองค์การแนวใหม่ โดยเฉพาะด้านการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ การบริหารการเปล่ียนแปลง และการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธฎ์ เพื่อเป็น
เคร่ืองมือในการบริหารนโยบายให้เกิดผลปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- เพื่อเสริมสร้างทัศนคติและมุมมอง เก่ียวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตทีส่อดรับกับการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

- เพื่อเสริมสร้างเครือข่าย เสริมสร้างเครือข่ายในการปฏิรูปกิจการบ้านเมืองเพื่อประโยชน์ในการ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและการพัฒนาแบบยั่งยืน 

กลุ่มเป้าหมาย 
- ผู้อํานวยการฝ่าย/สํานัก ขึ้นไป 
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เนื้อหาหลักสูตร 

- ประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปราย การสัมมนา กรณีศึกษา การทัศนศึกษา โดยแบ่ง
เนื้อหาออกเป็น 4 หมวดวิชา และแต่ละหมวดวิชาใช้วิธีการศึกษาหลายวิธีประกอบกัน 
การศึกษาดูงานต่างประเทศ และการขับเคลื่อนนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ  

ระยะเวลา 
- 9 เดือน 

ประเภทการฝึกอบรม 
- การฝึกอบรมภายนอก (Public Training)  

 
6. หลักสูตร การกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและ
องค์การมหาชน 
วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงมีความเข้าใจในกระบวนการวิเคราะห์และตัดสินใจในการกําหนด
ยุทธศาสตร์ตลอดจนมาตรการในการบริหารและการพัฒนาองค์กรโดยคํานึงถึงบริบทแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างรอบด้าน 

- เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงมีความเข้าใจในการกําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาค่านิยมหลักของ
องค์กร(Corporate Value) ที่สร้างวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)ที่มีผลงานสูงและมี
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างย่ังยืน 

- เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงมีความรู้ความเข้าใจในการกระบวนการการดําเนินงานของกรรมการที่
ไม่ขัดต่อกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 

กลุ่มเป้าหมาย 
- ผู้ช่วยผู้ว่าการ, รองผู้ว่าการ หรือคณะกรรมการ 

เนื้อหาหลักสูตร 
- วิธีการศึกษาอบรมของหลักสูตรฯ ประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปราย กรณีศึกษา การ

ทัศนศึกษา และการฝึกภาคปฏิบัติ เก่ียวกับการกํากับดูแลยุทธศาสตร์ระดับองค์กรตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี การกํากับความเสี่ยงตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี การสร้าง
วัฒนธรรมแห่งการกํากับดูแลกิจการที่ดี กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐและเอกชน 
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ระยะเวลา 

- 1 เดือน 
ประเภทการฝึกอบรม 

- การฝึกอบรมภายนอก (Public Training)  
 

7. หลักสูตร ผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPPs for Executives Program : PEP) 
วัตถุประสงค์ 

- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในภาพรวมระบบ PPPs ของประเทศที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 

- เพื่อพัฒนาทักษะที่จําเป็นต่อการพัฒนาและดําเนินโครงการ PPPs และสามารถพัฒนาโครงการ
หรือปฏิบัติหน้าที่ที่เก่ียวข้องด้าน PPP ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เข้าอบรมทั้งแนวคิด มุมมอง และประสบการณ์ดําเนินโครงการ 
PPP ที่ได้ทั้งจากการฟังบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนประสบการณ์จากการศึกษาดูงานทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มปฏิบัติประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไป 

กลุ่มเป้าหมาย 
- ผู้อํานวยการฝ่าย/สํานัก ขึ้นไป 

เนื้อหาหลักสูตร 
- วิธีการศึกษาอบรมของหลักสูตรฯ ประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปราย กรณีศึกษา การ

ทัศนศึกษา และการฝึกภาคปฏิบัติ เก่ียวกับการนโยบาย PPP ของประเทศไทย การพัฒนา
โครงการ PPP สัญญาและการทําร่างสัญญาร่วมลงทุน การใช้ที่ดินของรัฐและกิจการ PPP ที่อยู่
นอกกรอบกฎหมายร่วมลงทุน  

ระยะเวลา 
- 2 เดือน 

ประเภทการฝึกอบรม 
- การฝึกอบรมภายนอก (Public Training)  
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8. หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) 
วัตถุประสงค์ 

- เพื่อสร้างผู้นําในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง 

- สร้างผู้นําต้นแบบที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติงานที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้ปฏิบัติงานด้วย 

- สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อให้เกิดพลังร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในทุกภาคส่วนให้สัมฤทธิ์ผล  

กลุ่มเป้าหมาย 
- ผู้อํานวยการฝา่ย/สํานัก ขึ้นไป 

เนื้อหาหลักสูตร 
- วิธีการศึกษาอบรมของหลักสูตรฯ ประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปราย กรณีศึกษา ที่

เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต มาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การป้องกันทุจริตกับวิถีชิวิตในสังคม การ
พัฒนาประสิทธิภาพผู้นําในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และการศึกษาดูงานท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ  

ระยะเวลา 
- 8 เดือน 

ประเภทการฝึกอบรม 
- การฝึกอบรมภายนอก (Public Training)  

 

9. หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) 
วัตถุประสงค์ 

- เพื่อเติมเต็มศักยภาพนักบริหารระดับสูงด้านการเงินการคลัง ให้เป็นผู้นําทางการเงินที่มี
วิสัยทัศน์ 

- เพื่อให้ผู้บริหารมีขีดความสามารถสูงในการขับเคลื่อนนโยบายการเงินการคลังของภาครัฐให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
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- เพื่อให้รอบรู้การบริหารการเงินการคลังภาครัฐ เป็นเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การบริหารด้านการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การบริหารเงิน
งบประมาณแผ่นดินเกิดประโยชน์สูงสุด 

กลุ่มเป้าหมาย 
- รองผู้ว่าการ 

เนื้อหาหลักสูตร 
- วิธีการศึกษาอบรมของหลักสูตรฯ ประกอบด้วย การบรรยาย การสัมมนา การอภิปราย เสวนา

แลกเปล่ียนความคิดเห็น ศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยต้องจัดทํารายงาน
ผลการศึกษาดูงานและนําเสนอผลการศึกษาดูงานในเวทีการสัมมนาตามที่หลักสูตรกําหนด 

ระยะเวลา 
- 5 เดือน 

ประเภทการฝึกอบรม 
- การฝึกอบรมภายนอก (Public Training)  

 
10. หลักสูตร Director Certification Program : DCP 
วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงขั้นตอนในการปฏิบัติตามกฎหมายและให้แน่ใจว่าสามารถปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง 

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงข้อมูลที่สําคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และสามารถวิเคราะห์
ข้อมูลทางการเงินได้ 

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และทราบถึงบทบาทของ
กรรมการในการประเมินและวางแผนเพื่อลดความเสี่ยงขององค์กร 

กลุ่มเป้าหมาย 
- คณะกรรมการ รฟม. 

เนื้อหาหลักสูตร 
- วิธีการศึกษาอบรมของหลักสูตรฯ ประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปราย กรณีศึกษา ที่

เก่ียวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี การ
กําหนดนโยบาย การเลือกกลยุทธ์และการแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 

ระยะเวลา 
- 1 เดือน 
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ประเภทการฝึกอบรม 
- การฝึกอบรมภายนอก (Public Training)  

 

2. ผู้บริหารระดับกลาง จํานวน 4 หลักสูตร รายละเอียดดังนี้ 
11. หลักสูตร การสร้างความตระหนักด้านความม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยสารสนเทศ 
(Information Security Awareness Training: ISAT) สําหรับพนักงานระดับบริหาร 
วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้ผู้ เข้าการอบรมเห็นความสําคัญเก่ียวกับอันตรายและผลกระทบที่เกิดจากระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- เพื่อให้สามารถนําความรู้ไปวางแผนหรือกําหนดนโยบายด้านความม่ันคงปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่อไปได้ 

กลุ่มเป้าหมาย 
- ผอ.กอง และรักษาการ ผอ.กอง 

เนื้อหาหลักสูตร 
- ความสําคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การปฏิบัติตามนโยบายความม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระยะเวลา 
- จํานวน 3 ชั่วโมง 

การประเมินผลการฝึกอบรม 
- ประเมินปฏิกิริยา (Reaction Evaluation) 
- ประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation) 

ประเภทการฝึกอบรม 
- การฝึกอบรมภายใน (In-House Training)  

 
12. หลักสูตร ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบงานพัสดุ 
- เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในร่าง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างที่กําลังจะประกาศใช้ 
- เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ หลักปฏิบัติ ที่สามารถนําไปปฏิบัติงานได้ 
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กลุ่มเป้าหมาย 
- ผู้อํานวยการกอง และรักษาการผู้อํานวยการกองข้ึนไป และพนักงาน ฝจบ. ที่เก่ียวข้อง 

เนื้อหาหลักสูตร 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์การปฏิบัติการ 
- ร่าง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ... และหลักเกณฑ์การปฏิบัติ 
- การกําหนดราคากลาง 
- การจัดทําและบริหารสัญญา 
- การบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับพัสดุ 
- กรณีศึกษา ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อย 

ระยะเวลา 
- จํานวน 3 ชั่วโมง 

การประเมินผลการฝึกอบรม 
- ประเมินปฏิกิริยา (Reaction Evaluation) 

ประเภทการฝึกอบรม 
- การฝึกอบรมภายใน (In-House Training)  

 
13. หลักสูตร นักบริหารการคมนาคมระดับกลาง 
วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะด้านการบริหารที่เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่
ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวคิดและประสบการณ์ สามารถนําไปปรับใช้ในการบริหารงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- เพื่อใกระตุ้นให้มีการปรับตัว สามารถรองรับภารกิจการพัฒนาการปฏิบัติราชการทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต ให้ทันต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง  

- เพื่อให้นักบริหาร มีความรู้ ความเข้าใจ มีความคิดริเร่ิมและประสบการณ์ในด้านการวาง
แผนการบริหาร สามารถเสนอความคิดเห็นและแก้ปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะทําให้สามารถเป็นผู้นําทีมงานและบริหารงานได้อย่างมืออาชีพ 

กลุ่มเป้าหมาย 
- ผู้อํานวยการกอง 
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เนื้อหาหลักสูตร 
- วิธีการศึกษาอบรมของหลักสูตรฯ ประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปราย กรณีศึกษา ที่

เก่ียวข้องกับการบริหารบนความเปลี่ยนแปลง การบริหารด้วยหลักคุณธรรม การพัฒนากลยุทธ์
การบริหาร การพัฒนาภาวะผู้นํา การประชุมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงานทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

ระยะเวลา 
- 4 เดือน 

ประเภทการฝึกอบรม 
- การฝึกอบรมภายนอก (Public Training)  

 
14. หลักสูตร ธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง 
วัตถุประสงค์ 

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถในบริบททางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
และสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยอยางเป็นระบบ 

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเขาฎใจ แนวคิด และหลกัการเก่ียวกบัธรรมาภิบาล และการใช้คร่ือง
มือทางการบริหารให้สามารถนําไปสู่การปฏิบติในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบได้ 

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานสมัยใหม่ และสามารถนําไปปรับใช้ใน
องค์กรได้  

กลุ่มเป้าหมาย 
- ผู้อํานวยการกอง 

เนื้อหาหลักสูตร 
- วิธีการศึกษาอบรมของหลักสูตรฯ ประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปราย กรณีศึกษา ที่

เก่ียวข้องกับบริบทการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับ
ธรรมาภิบาล ความสัมพันธ์ของเครื่องมือการบริหารสมัยใหม่กับการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและ
การศึกษาดูงานในประเทศ 

ระยะเวลา 
- 5 เดือน 

ประเภทการฝึกอบรม 
- การฝึกอบรมภายนอก (Public Training)  
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3. ผู้บริหารระดับต้น จํานวน 4 หลักสูตร รายละเอียดดังนี้ 
15. หลักสูตร ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (Corporate Social Responsibility : CSR) 
วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและเห็นถึงความสําคัญของการดําเนินธุรกิจด้วยหลักความรับผิดชอบ
ต่อสังคม  

- เพื่อเป็นแนวทางสําหรับผู้บริหารในการปรับปรุงองค์กรด้วยหลักความรับผิดชอบต่อสังคม   
กลุ่มเป้าหมาย 

- หัวหน้าแผนก และรักษาการหัวหน้าแผนก 
เนื้อหาหลักสูตร 

- ความหมาย ความสําคัญของการดําเนินธุรกิจด้วยหลักความรับผิดชอบต่อสังคม 
- การนําหลักความรับผิดชอบต่อสังคมไปพัฒนาปรับปรุงองค์กร 

ระยะเวลา 
- จํานวน 6 ชั่วโมง 

การประเมินผลการฝึกอบรม 
- ประเมินปฏิกิริยา (Reaction Evaluation) 
- ประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation) 

ประเภทการฝึกอบรม 
- การฝึกอบรมภายใน (In-House Training)  

 
16. หลักสูตร ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สําหรับหัวหน้าแผนก และรักษาการหัวหน้าแผนก 
วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบงานพัสดุ 
- เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในร่าง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างที่กําลังจะประกาศใช้ 
- เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ หลักปฏิบัติ ที่สามารถนําไปปฏิบัติงานได้ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

- หัวหน้าแผนก และรักษาการหัวหน้าแผนก 
เนื้อหาหลักสูตร 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์การปฏิบัติการ 
- ร่าง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ... และหลักเกณฑ์การปฏิบัติ 
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- การกําหนดราคากลาง 
- การจัดทําและบริหารสัญญา 
- การบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับพัสดุ 
- กรณีศึกษา ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อย 

ระยะเวลา 
- จํานวน 3 ชั่วโมง 

การประเมินผลการฝึกอบรม 
- ประเมินปฏิกิริยา (Reaction Evaluation) 

ประเภทการฝึกอบรม 
การฝึกอบรมภายใน (In-House Training) 
 

17. หลักสูตร นักบริหารการคมนาคมระดับต้น 
วัตถุประสงค์ 

- เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อม ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะเบื้องต้นของการเป็นผู้นํา
สําหรับผู้ที่ทําหน้าที่เป็นผู้นําทีมหรือหัวหน้ากลุ่มงานย่อยได้ ตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อ
รองรับหน้าที่ ความรับผิดชอบและภารกิจในการบริหารราชการที่สูงขึ้นต่อไป 

- พื่อสร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาการทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ รวมทั้งสามารถจัดการงานในหน่วยงาน
ตามที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

- เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการงานภาครัฐ ตามหลักธรรมาภิบาลและหลัก
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ให้มีจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติ
ราชการเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม  

กลุ่มเป้าหมาย 
- หัวหน้าแผนก 

เนื้อหาหลักสูตร 
- วิธีการศึกษาอบรมของหลักสูตรฯ ประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปราย กรณีศึกษา ที่

เก่ียวข้องกับกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน การพัฒนาตนเอง การบริหารงานและการ
จัดการ การทํางานร่วมกับผู้อื่น สถานการณ์เก่ียวกับด้านคมนาคม การประชุมเชิงปฏิบัติการ
และการศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
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ระยะเวลา 
- 4 เดือน 

ประเภทการฝึกอบรม 
- การฝึกอบรมภายนอก (Public Training) 

 
18. หลักสูตร Oral Communication Course : OCC 
วัตถุประสงค์ 

- เพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรที่มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ต่างประเทศ ในการเสนอผลงาน การอภิปราย และการนําเสนอแนวความคิดในที่ประชุมขั้น
พื้นฐาน 

กลุ่มเป้าหมาย 
- หัวหน้าแผนกขึ้นไป 

เนื้อหาหลักสูตร 

- Having general structure for giving presentations 
- Using fundamental language for meetings  

ระยะเวลา 
- 2 เดือน 

ประเภทการฝึกอบรม 
- การฝึกอบรมภายนอก (Public Training) 
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P2 โครงการเลื่อนระดับและแต่งต้ังพนักงานดํารงตําแหน่งทางการบริหาร 
หลักการและเหตุผล 

ผวก. ได้อนุมัติวิธีการและหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานดํารงตําแหน่งทางการ
บริหาร จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องพัฒนาบุคลากรของ รฟม. ท่ีมีศักยภาพให้พร้อมสําหรับการดํารงตําแหน่ง
ทางการบริหารให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้มีประสิทธิภาพ  

วัตถุประสงค์  

- เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของการเป็นผู้นําท่ีจะสามารถบริหารงานได้อย่างมือ
อาชีพ มีวิสัยทัศน์ คุณธรรมและจริยธรรม  

- เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักและกระบวนการในการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นําของ
ตนเอง เทคนิคการจูงใจ การมอบหมายงาน การตัดสินใจ และการให้คําปรึกษา 

- เ พ่ือให้สามารถนําความรู้ ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

กลุ่มเป้าหมาย พนักงานระดับ 7 – 11 ท่ีมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับและแต่งตั้ง
ตําแหน่งทางการบริหาร 

งบประมาณ 5,000,000 บาท  

ข้ันตอนการดําเนินงาน 

กิจกรรม / หลกัสูตร / โครงการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. หลักสูตร พัฒนาภาวะผู้นํา 3 รุ่นๆ ละ 12 ชม. ฝทบ. 
2. หลักสูตร 7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง 6 รุ่นๆ ละ 6 ชม. ฝทบ. 
3. หลักสูตร พัฒนาทักษะการเป็นผู้บริหารระดับต้น 3 รุ่นๆ ละ 6 ชม. ฝทบ. 
4. หลักสูตร การเตรียมผู้บรหิารระดับต้น 3 รุ่นๆ ละ 12 ชม. ฝทบ. 
5. หลักสูตร ผูนํ้าทีมที่มีประสิทธิภาพ 3 รุ่นๆ ละ 6 ชม. ฝทบ. 
6. โครงการประเมินศักยภาพ 12 เดอืน ฝทบ. 
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ตัวช้ีวัด  ผลผลิต (Output) 
- ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรม ผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดความรู้ 
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P2 โครงการเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานดํารงตําแหน่งทางการบริหาร 
กําหนดฝึกอบรมจํานวน 5 หลักสูตร 1 โครงการ ดังนี้ 
1. หลักสูตร พัฒนาภาวะผู้นํา 
วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้นําที่จะสามารถบริหารงานได้อย่าง
มืออาชีพ มีวิสัยทัศน์ คุณธรรมและจริยธรรม  

- เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักและกระบวนการในการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นําของ
ตนเอง เทคนิคการจูงใจ การมอบหมายงาน การตัดสินใจ และการให้คําปรึกษา 

- เพื่อให้สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

- เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับที่สูงขึ้น 
กลุ่มเป้าหมาย 

- หัวหน้าแผนก รักษาการหัวหน้าแผนก และพนักงานระดับ 11 ที่ไม่มีตําแหน่งทางการบริหาร 
เนื้อหาหลักสูตร 

- ภาวะผู้นําและคุณลักษณะของผู้นํา 
- การพัฒนาภาวะผู้นํากับการทํางาน 
- การบริหารและพัฒนาทีมงานในบทบาทของผู้นํา 
- การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อภาพลักษณ์ของผู้นํา 

ระยะเวลา 
- จํานวน 12 ชั่วโมง 

การประเมินผลการฝึกอบรม 
- ประเมินปฏิกิริยา (Reaction Evaluation) 
- ประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation) 
- ประเมินพฤติกรรม (Behavior Evaluation) 

ประเภทการฝึกอบรม 
- การฝึกอบรมภายใน (In-House Training)  
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2. หลักสูตร 7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง 
วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการพัฒนาตนเองตามกรอบแนวคิดของ 7 Habits 
- เพื่อสํารวจและเสริมสร้างภาวะผู้นํา ทัศนคติเชิงบวกในการทํางาน ความกระตือรือร้น และทักษะ

เชิงจิตวิทยาที่เอื้อต่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพ  
- เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับที่สูงขึ้น 

กลุ่มเป้าหมาย 
- พนักงานระดับ 7 – 10, หัวหน้าแผนก, รักษาการหัวหน้าแผนก และพนักงานระดับ 11 ที่ไม่มี

ตําแหน่งทางการบริหาร 
เนื้อหาหลักสูตร 

- ลักษณะของ 7 อุปนิสัยที่ส่งผลต่อการทํางาน 
- การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานให้สัมพันธ์กับ 7 อุปนิสัย  

ระยะเวลา 
- จํานวน 6 ชั่วโมง 

การประเมินผลการฝึกอบรม 
- ประเมินปฏิกิริยา (Reaction Evaluation) 
- ประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation) 

ประเภทการฝึกอบรม 
- การฝึกอบรมภายใน (In-House Training)  

 
3. หลักสูตร พัฒนาทักษะการเป็นผู้บริหารระดับต้น 
วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎี หลักการ คุณสมบัติที่ดีและเทคนิคของการเป็นผู้บริหาร
ระดับต้น 

- เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการคิด การตัดสินใจ การประมวลผลข้อมูล การวางแผน 
การควบคุมและติดตามงาน 

- เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับที่สูงขึ้น 
กลุ่มเป้าหมาย 

- หัวหน้าแผนก, รักษาการหัวหน้าแผนก และพนักงานระดับ 11 ที่ไม่มีตําแหน่งทางการบริหาร 
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เนื้อหาหลักสูตร 
- ทฤษฎี หลักการ คุณสมบัติที่ดี และเทคนิคการเป็นผู้บริหารระดับต้น 
- ทักษะการคิด การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา 
- ทักษะการวางแผน การควบคุมและติดตามงาน 

ระยะเวลา 
- จํานวน 6 ชั่วโมง 

การประเมินผลการฝึกอบรม 
- ประเมินปฏิกิริยา (Reaction Evaluation) 
- ประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation) 

ประเภทการฝึกอบรม 
- การฝึกอบรมภายใน (In-House Training)  

 
4. หลักสูตร การเตรียมผู้บริหารระดับต้น  
วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้พัฒนาสมรรถนะด้านการบริหาร ในการรองรับหน้าที่ ความรับผิดชอบและภารกิจการ
บริหารงานในระดับที่สูงขึ้น 

- เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในภาพรวม หลักการบริหารงาน บทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้บริหาร
ระดับต้น และให้มีจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

กลุ่มเป้าหมาย 
- พนักงานระดับ 7 - 10 

เนื้อหาหลักสูตร 
- การสร้างสัมพันธ์ภาพในการทํางานร่วมกับผู้อื่น 
- การใช้จิตวิทยาในการบริหารคน 
- การคิดแบบธุรกิจเชิงกลยุทธ์ 
- การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ  

ระยะเวลา 
- จํานวน 12 ชั่วโมง 

การประเมินผลการฝึกอบรม 
- ประเมินปฏิกิริยา (Reaction Evaluation) 
- ประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation) 
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ประเภทการฝึกอบรม 
- การฝึกอบรมภายใน (In-House Training)  

 

5. หลักสูตร ผู้นําทีมที่มีประสิทธิภาพ  
วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้นํา และเห็นถึงความสําคัญของการ
ทํางานเป็นทีม 

- เพื่อสร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาการทํางาน
ร่วมกับผู้อื่นให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ รวมทั้ง สามารถจัดการงานในหน่วยงาน
ตามที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

-  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับที่สูงขึ้น 
กลุ่มเป้าหมาย 

- พนักงานระดับ 7 - 10 
เนื้อหาหลักสูตร 

- การพัฒนาตนเอง 
- การบริหารงานและการจัดการในบทบาทของผู้นําทีม 
- การประสานงานและการทํางานร่วมกับผู้อื่น 

ระยะเวลา 
- จํานวน 6 ชั่วโมง 

การประเมินผลการฝึกอบรม 
- ประเมินปฏิกิริยา (Reaction Evaluation) 
- ประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation) 

ประเภทการฝึกอบรม 
- การฝึกอบรมภายใน (In-House Training)  
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โครงการประเมินศักยภาพ 

หลักการและเหตุผล 
ผวก. ได้อนุมัติวิธีการและหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานดํารงตําแหน่งทางการ

บริหาร ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์แบบรวดเร็ว (Fast Track) โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกลุ่ม
พนักงานที่มีศักยภาพสูง ประกอบด้วย รองผู้ว่าการที่ผู้ว่าการมอบหมายเป็นประธานกรรมการ  ผู้ช่วย
ผู้ว่าการที่ผู้ว่าการมอบหมายเป็นกรรมการ ผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการ และผู้อํานวยการกองพัฒนาบุคลากรและระบบงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ 
เพื่อทําหน้าที่ในการดําเนินการคัดเลือกพนักงานเข้าสู่กลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพสูง โดยคณะกรรมการมี
อํานาจหน้าที่ดังนี้ 

1) พิจารณากําหนดแบบทดสอบประเมินศักยภาพ เพื่อให้ได้บุคลากรที่ตรงกับความต้องการของ
องค์กร  

2) กําหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพสูงและดําเนินการคัดเลือกผู้ผ่าน
เกณฑ์  

3) สรุปผลการคัดเลือกผู้ผ่านการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีรายชื่อพนักงานที่มีศักยภาพสูง 
และเสนอผู้ว่าการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ (พนักงานที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบประเมินศักยภาพ สามารถ
ขึ้นทะเบียนเก็บไว้ได้เป็นเวลา 2 ปี)  
ทั้งนี้ รฟม. จึงต้องว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดทําแบบทดสอบพนักงานที่มีศักยภาพสูง และนําไปใช้ในการ
คัดเลือกพนักงานศักยภาพสูงเพื่อพิจารณาเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานดํารงตําแหน่งทางการบริหาร
ต่อไป 

วัตถุประสงค์  

เพื่อจัดทําแบบทดสอบพนักงานที่มีศักยภาพสูง 

กลุ่มเป้าหมาย พนักงานที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์พนักงานที่มีศักยภาพสูง 

งบประมาณ จํานวน 1,000,000 บาท 
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ข้ันตอนการดาํเนินงาน  

กิจกรรม ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดทําข้อกําหนดขอบเขตงานจ้าง ไตรมาสที่ 1 พร.กพร.ฝทบ. 

2. ดําเนินการจ้างผู้เชี่ยวชาญ ไตรมาสที่ 2  

3. ดําเนินการจัดทําแบบทดสอบพนักงานที่มีศักยภาพสูง ไตรมาสที่ 3-4  

4. นําเสนอ ผวก. ไตรมาสที่ 4  

 

ตัวช้ีวัด 

ร้อยละความสําเร็จของการจัดทําแบบทดสอบพนักงานที่มีศักยภาพสูง 

ผลผลิต (Output) 
รฟม. มีแบบทดสอบพนักงานที่มีศักยภาพสูง 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
 รฟม. สามารถนําผลการทดสอบพนักงานที่มีศักยภาพสูงไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนระดับ
และแต่งตั้งพนักงานดํารงตําแหน่งทางการบริหารต่อไป 
 
 



  แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2560 

 

42 
 

P3 โครงการให้ความรู้ด้านธรรมาภิบาลและการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

หลักการและเหตุผล 

 แผนวิสาหกิจ รฟม. ปี 2560 – 2564 กําหนดยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาสู่การเป็นองค์กรท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงและย่ังยืน กลยุทธ์ 5.1 สร้างบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพและสร้างวัฒนธรรมแห่งการ
เรียนรู้ โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์เป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพสูง (HPO) และมีธรรมาภิบาลท่ีดี อีกท้ัง
สมรรถนะหลักขององค์กรท่ีบุคลากรทุกระดับต้องแสดงออกถึงพฤติกรรมด้านจริยธรรมอันพ่ึงประสงค์ และ
สอดคล้องกับแผนแม่บทการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

 เพ่ือเป็นการส่งเสริมระดับจริยธรรม ธรรมภิบาล ตลอดท้ังการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จึงมุ่งเน้นการ
เสริมสร้างจิตสํานัก และเสริมสร้างให้บุคลากรมีความตระหนักต่อพฤติกรรมดังกล่าว เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินการของ รฟม. เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ 

วัตถุประสงค์  

- เพ่ือให้สร้างสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณตระหนักถึงความสําคัญของจริยธรรมและคุณธรรมกับการ
ทํางานและเกิดเข้าใจในหลักการและกรอบแนวคิดของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  

- เพ่ือให้สามารถนําความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับไปพัฒนาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่าง
เหมาะสม และสามารถปรับพฤติกรรมในการปฏิบัติงานโดยใช้หลักจริยธรรมและการกํากับดูแล
กิจการท่ีดี 

กลุ่มเป้าหมาย พนักงานทุกระดับ 

งบประมาณ 1,261,000 บาท   
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ข้ันตอนการดําเนินงาน 

กิจกรรม / หลกัสูตร ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. หลักสูตร แนวทางปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาธรรมาภิบาลและการ
กํากับดูแลกจิการที่ดี สําหรับระดับ 8 - 10 

2 วัน 1 คืน ฝทบ. 

2. หลักสูตร สร้างสํานึกในพระมหากรณุาธิคุณเพ่ือเสรมิสร้าง
คุณธรรมและธรรมาภิบาลในการทํางาน และศึกษาดูงานโครงการใน
พระราชดําร ิ

2 วัน 1 คืน ฝทบ. 

3. หลักสูตร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
(การปฏิบัติธรรม) 

3 วัน 2 คืน ฝทบ. 

4. หลักสูตร การลงโทษทางสังคม Social Sanction กับบทบาท
ของพนักงานในองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3 ชม. ฝทบ. 

 
 
ตัวช้ีวัด  ผลผลิต (Output) 

- ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม 
ผลลัพธ์ (Outcome) 

- ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรม ผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดความรู้ 
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P3 โครงการให้ความรู้ด้านธรรมาภิบาลและการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
กําหนดฝึกอบรมจํานวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 
1. หลักสูตร แนวทางปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาธรรมาภิบาลและการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับระดับ 8 - 10 
วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้ตระหนักถึงความสําคัญของจริยธรรมและคุณธรรมกับการทํางานและเกิดเข้าใจใน
หลักการและกรอบแนวคิดของการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และสามารถปรับพฤติกรรมในการปฏิบัติงานโดยใช้หลักจริยธรรม
และการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

กลุ่มเป้าหมาย 
- พนักงานระดับ 8 - 10 ที่ไม่มีตําแหน่งทางการ 

เนื้อหาหลักสูตร 
- กรอบแนวคิดธรรมาภิบาล และการกํากับดูแลกิจการที่ดี  
- การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
- กรอบแนวคิดที่สําคัญในการสร้างและพัฒนา Ethics 
- แนวทางการบริหารเชิงจริยธรรมและการกํากับดูแลกิจการที่ดี  
- ศึกษาดูงานโครงการในพระราชดําริ 

ระยะเวลา 
- 2 วัน 1 คืน 

การประเมินผลการฝึกอบรม 
- ประเมินปฏิกิริยา (Reaction Evaluation) 
- ประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation) 
- ประเมินพฤติกรรม (Behavior Evaluation) 

ประเภทการฝึกอบรม 
- การฝึกอบรมภายใน (In-House Training)  
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2. หลักสูตร สร้างสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในการ
ทํางาน และศึกษาดูงานโครงการในพระราชดําริ 
วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้สร้างสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตระหนักถึงความสําคัญของจริยธรรมและคุณธรรมกับ
การทํางานและเกิดเข้าใจในหลักการและกรอบแนวคิดของการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และสามารถปรับพฤติกรรมในการปฏิบัติงานโดยใช้หลักจริยธรรม
และการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

กลุ่มเป้าหมาย 
- พนักงานที่ผ่านการอบรมจริยธรรมเมื่อปี 2554 – 2556 

เนื้อหาหลักสูตร 
- สร้างสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ  
- แนวทางการพัฒนาจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
- กรอบแนวคิดที่สําคัญในการสร้างและพัฒนา Ethics 
- แนวทางการบริหารเชิงจริยธรรมและการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
- ศึกษาดูงานโครงการในพระราชดําริ 

ระยะเวลา 
- 2 วัน 1 คืน 

การประเมินผลการฝึกอบรม 
- ประเมินปฏิกิริยา (Reaction Evaluation) 
- ประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation) 
- ประเมินพฤติกรรม (Behavior Evaluation) 

ประเภทการฝึกอบรม 
- การฝึกอบรมภายใน (In-House Training)  
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3. หลักสูตร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน (การปฏิบัติธรรม) 
วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือให้พนักงานได้เรียนรู้และฝึกฝนการปฏิบัติตามหลักคําสั่งสอนของ  พระพุทธศาสนา ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน และการปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้  

กลุ่มเป้าหมาย 
- พนักงานทุกระดับ 

เนื้อหาหลักสูตร 
- ฝึกอบรมปฏิบัติธรรม 
- ฝึกการทําสมาธิ และฝึกจิต 
- ฟังบรรยายธรรมะ 

ระยะเวลา 
- 3 วัน 2 คืน 

การประเมินผลการฝึกอบรม 
- ประเมินปฏิกิริยา (Reaction Evaluation) 
- ประเมินพฤติกรรม (Behavior Evaluation) 

ประเภทการฝึกอบรม 
- การฝึกอบรมภายนอก (Public Training)  

 

4. หลักสูตร การลงโทษทางสังคม Social Sanction กับบทบาทของพนักงานในองค์กรในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักบทบาทหน้าที่ของพนักงาน และตระหนักถึงความสําคัญของ
จริยธรรมและคุณธรรมกับการทํางานและเกิดเข้าใจในหลักการและกรอบแนวคิดของการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี  

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และสามารถปรับพฤติกรรมในการปฏิบัติงานโดยใช้หลักจริยธรรม
และการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

กลุ่มเป้าหมาย 
- พนักงานที่ได้รับการบรรจุในปี 2559 
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เนื้อหาหลักสูตร 
- แนวทางการพัฒนาจริยธรรมและธรรมาภิบาลในองค์กร 
- การลงโทษทางสังคม Social Sanction 
- บทหน้าของพนักงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ระยะเวลา 
- จํานวน 3 ชั่วโมง 

การประเมินผลการฝึกอบรม 
- ประเมินปฏิกิริยา (Reaction Evaluation) 

ประเภทการฝึกอบรม 
- การฝึกอบรมภายใน (In-House Training)  
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P4 โครงการเสริมสร้างความรู้เฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน 

หลักการและเหตุผล 

 แผนวิสาหกิจ รฟม. ปี 2560 – 2564 กําหนดยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาสู่การเป็นองค์กรท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงและย่ังยืน กลยุทธ์ 5.1 สร้างบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพและสร้างวัฒนธรรมแห่งการ
เรียนรู้ ซึ่งจําเป็นต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะเฉพาะด้านให้เรื่องท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน อีก
ท้ังปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทสําคัญต่อการปฏิบัติงาน จึงจําเป็นท่ีจะต้องให้พนักงาน
ตระหนักถึงความสําคัญของความม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารเทศ ตามนโยบายการรักษาความ
ม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รฟม. (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 5) 

วัตถุประสงค์  

- เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะเฉพาะด้านของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ  

- เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงอันตรายต่างๆ ท่ีเกิดจากภัยคุกคามด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และรู้จักวิธีป้องกันให้สามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างปลอดภัย 

กลุ่มเป้าหมาย พนักงานระดับ 4 - 7 

งบประมาณ 1,598,000 บาท  

ข้ันตอนการดําเนินงาน 

กิจกรรม / หลกัสูตร ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. หลักสูตร การสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยสารสนเทศ (Information Security Awareness 
Training: ISAT) สําหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ 

3 ชม. ฝทบ. 

2. หลักสูตร การเขียนบันทึกและหนังสอืราชการ 3 รุ่นๆ ละ 2 วัน ฝทบ. 
3. หลักสูตร พัฒนาวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง 30 ชม. ฝทบ./ฝพค. 
4. หลักสูตร พัฒนาความรู้การดําเนินธุรกิจตอ่เน่ือง 18 ชม. ฝทบ./ฝพธ. 
5. หลักสูตร การสร้าง Infographic อย่างมอือาชีพ 2 รุ่นๆ ละ 2 วัน ฝทบ. 
6. หลักสูตร Intensive Language Communication Course: ILC 2 เดือน ฝทบ. 
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ตัวช้ีวัด  ผลผลิต (Output) 
- ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรม ผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดความรู้ 
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P4 โครงการเสริมสร้างความรู้เฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน 
กําหนดฝึกอบรมจํานวน 6 หลักสูตร ดังนี้ 
1. หลักสูตร การสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยสารสนเทศ 
(Information Security Awareness Training: ISAT) สําหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ
วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงอันตรายต่างๆ ที่เกิดจากภัยคุกคามด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักวิธีป้องกันให้สามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างปลอดภัย 
กลุ่มเป้าหมาย 

- พนักงานระดับ 4 - 7 
เนื้อหาหลักสูตร 

- การสร้างความตระหนักด้านความม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- วิธีการป้องกันให้สามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างปลอดภัย 

ระยะเวลา 
- จํานวน 3 ชั่วโมง 

การประเมินผลการฝึกอบรม 
- ประเมินปฏิกิริยา (Reaction Evaluation) 
- ประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation) 

ประเภทการฝึกอบรม 
- การฝึกอบรมภายใน (In-House Training)  

 
2. หลักสูตร การเขียนบันทึกและหนังสือราชการ 
วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในรูปแบบและหลักการสําคัญในการเขียนบันทึกและ
หนังสือราชการ  

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์และเลือกใช้ถ้อยคํา สํานวนภาษาที่เหมาะสมสําหรับการ
เขียนบันทึกและหนังสือราชการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
- พนักงานระดบั 4 – 11 
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เนื้อหาหลักสูตร 
- รูปแบบและหลักการสําคัญในการเขียนบันทึกและหนังสือราชการ 
- การวิเคราะห์และเลือกใช้ถ้อยคํา สํานวนภาษาที่เหมาะสมสําหรับการเขียนบันทึกและหนังสือ

ราชการ และการฝึกปฏิบัติ 
- การจัดการหนังสือชั้นความลับ 

ระยะเวลา 
- จํานวน 12 ชั่วโมง 

การประเมินผลการฝึกอบรม 
- ประเมินปฏิกิริยา (Reaction Evaluation) 
- ประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation) 
- ประเมินพฤติกรรม (Behavior Evaluation) 

ประเภทการฝึกอบรม 
- การฝึกอบรมภายใน (In-House Training)  

 
3. หลักสูตร พัฒนาวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง 
วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนและการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า 
- เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดในการออกแบบโครงการรถไฟฟ้า 
- เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานมีความตระหนักถึงมาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบ 
- เพื่อเป็นการบริหารจัดการองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
- วิศวกรที่ปฏิบัติงานกับ รฟม. ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

เนื้อหาหลักสูตร 
- การศึกษาความเหมาะสมโครงการ 
- การวิเคราะห์และคาดการณ์จํานวนผู้โดยสาร 
- มาตรฐานในการออกแบบโครงการรถไฟฟ้า 
- การจัดทําแผนการเดินรถและการให้บริการ 
- การประเมินความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ การเงินและการลงทุน 
- การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
- ศึกษาดูงาน 4 วัน 3 คืน 
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ระยะเวลา 

- ภาควิชาการ 30 ชั่วโมง 
- ภาคศึกษาดูงาน 4 วัน 3 คืน 

การประเมินผลการฝึกอบรม 
- ประเมินปฏิกิริยา (Reaction Evaluation) 
- ประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation) 
- ประเมินพฤติกรรม (Behavior Evaluation) 

ประเภทการฝึกอบรม 
- การฝึกอบรมภายใน (In-House Training)  

 
4. หลักสูตร พัฒนาความรู้การดําเนินธุรกิจต่อเนื่อง 
วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้พนักงานและผู้บริหารในส่วนงานที่เก่ียวข้องของ รฟม. ได้เข้าใจเทคนิค กลยุทธ์ และ
กระบวนด้านการบริหารการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างตรงประเด็นได้อย่างมีระบบ 

- เพื่อให้พนักงานและผู้บริหารในส่วนงานท่ีเก่ียวข้องของ รฟม. สามารถนําเคร่ืองมือทางการ
ตลาดสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการกําหนดกลยุทธ์ วางแผนการตลาด วิจัยตลาด จัดกิจกรรม
ทางการตลาด วิเคราะห์คู่แข่งขันทางการตลาด และสามารถแก้ปัญหาต่อสถานการณ์ ด้านการ
แข่งขันทางการตลาดในปัจจุบัน รวมถึงเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- เพื่อให้พนักงานและผู้บริหารในส่วนงานที่เก่ียวข้องของ รฟม. ได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจและ
สามารถพัฒนากลยุทธ์ในการเจาะตลาดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- เพื่อให้พนักงานและผู้บริหารในส่วนงานที่เก่ียวข้องของ รฟม. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
กระบวนการส่ือสารทางการตลาด และสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็น
ระบบ 

- เพื่อให้พนักงานและผู้บริหารในส่วนงานท่ีเก่ียวข้องของ รฟม. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ
จัดทํา Business Model และสามารถนํามาใช้ในการออกแบบ Business Model ที่สอดคล้อง
กับบริบทของ รฟม. ได้ 

กลุ่มเป้าหมาย 
- พนักงานที่เก่ียวข้อง 
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เนื้อหาหลักสูตร 
- การวางแผนทางการตลาดสมัยใหม่ (Modern Marketing) และกลยุทธ์ทางการตลาด 
- นวัตกรรมทางการตลาดสมัยใหม่ และ Market Analysis Tools 
- การสื่อสารทางการตลาดเชิงรุก (CRM, IMC, CSR) 
- การวิเคราะห์พฤติกรรมและ Life Style ผู้บริโภค 
- Brand Building 
- การประเมินมูลค่าธุรกิจ 

ระยะเวลา 
- จํานวน 18 ชั่วโมง 

การประเมินผลการฝึกอบรม 
- ประเมินปฏิกิริยา (Reaction Evaluation) 
- ประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation) 
- ประเมินพฤติกรรม (Behavior Evaluation) 

ประเภทการฝึกอบรม 
- การฝึกอบรมภายใน (In-House Training)  

 
5. หลักสูตร การสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ 
วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เก่ียวกับการออกแบบ Infographic ที่ดีเป็นอย่างไร 
- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจถึงแนวคิด ขั้นตอนการจัดทําภาพ Infographic 
- เพื่อให้ผู้ เข้าอบรมสามารถแปลงข้อมูลจากข้อความออกมาเป็นรูปภาพเพื่อนําเสนอเป็น 

Infographic ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลุ่มเป้าหมาย 

- พนักงานที่เก่ียวข้อง 
เนื้อหาหลักสูตร 

- เรียนรู้ว่า Infographic คืออะไร องค์ประกอบของ Infographic จุดเด่นของ Infographic 
- การนําเสนอโดย Infographic รูปแบบต่าง  
- เทคนิคการย่อข้อมูล และการแปลงข้อมูลออกมาเป็น Infographic เพ่ือการนําเสนอ 

ระยะเวลา 
- จํานวน 12 ชั่วโมง 
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การประเมินผลการฝึกอบรม 
- ประเมินปฏิกิริยา (Reaction Evaluation) 
- ประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation) 
- ประเมินพฤติกรรม (Behavior Evaluation) 

ประเภทการฝึกอบรม 
- การฝึกอบรมภายใน (In-House Training)  

 
6. หลักสูตร Intensive Language Communication Course: ILC 
วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่ข้าราชการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจให้อยู่ในระดับที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสริม
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 

กลุ่มเป้าหมาย 
- พนักงานระดับ 6 - 7 

เนื้อหาหลักสูตร 
- การฝกึอบรมในชั้นเรียนทั้ง 4 ทักษะ คือ การสนทนา การอ่าน การฟัง และการเขียน 
- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษและความรู้เก่ียวกับ

ประชาคมอาเซียน 
- ศึกษาดูงาน เรียนรู้วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน

เพื่อเปิดโลกทัศน์และสร้างประสบการณ์ในการนําทักษะที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริง 

ระยะเวลา 
- 2 เดือน 

ประเภทการฝึกอบรม 
- การฝึกอบรมภายนอก (Public Training)  
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P5 โครงการพัฒนาพนักงานใหม่ 

หลักการและเหตุผล 

 แผนวิสาหกิจ รฟม. ปี 2560 – 2564 กําหนดยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาสู่การเป็นองค์กรท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงและย่ังยืน กลยุทธ์ 5.1 สร้างบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพและสร้างวัฒนธรรมแห่งการ
เรียนรู้ และเพ่ือพัฒนาและรักษาจูงใจพนักงานใหม่ตามแนวทาง SEPA 

 เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว จึงจําเป็นท่ีจะต้องพัฒนาพนักงานทุกระดับให้มีความสามารถท่ี
จะปฏิบัติงานให้กับองค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังน้ัน เพ่ือเป็นผลักดันและหล่อหลอมให้เป็นหน่ึงของ
การมีศักยภาพเดียวกัน รฟม. จึงจําเป็นท่ีต้องพัฒนาพนักงานใหม่ไปพร้อมกับการพัฒนาบุคลากรระดับอ่ืนๆ 

วัตถุประสงค์  

- เพ่ือให้พนักงานใหม่มีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมท้ังการบริหารงาน 
ของ รฟม. อันจะทําให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวและทํางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มเป้าหมาย พนักงานใหม่ 

งบประมาณ 1,400,000 บาท 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 

กิจกรรม / หลกัสูตร ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ภาควิชาการ 8 วัน ฝทบ. 
- ความรู้เก่ียวกับ รฟม. เช่น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย
ต่างๆ โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน งานรักษา
ความปลอดภัยและกู้ภัย แผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ การศึกษาดู
งานโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า เป็นต้น 
- การเขียนบันทึกและหนังสือราชการ 
- กิจกรรมและชมรม สมาคม รฟม. สหกรณ์ออมทรัพย์ 
- ความรู้การปรับตัวในการทาํงาน มารยาทในการทํางานร่วมกัน การ
วางแผนออมเงินสําหรับพนักงานใหม่ 

  

ภาคกิจกรรมสร้างทีมงาน (Walk rally) และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ ์ 3 วัน 2 คืน  

- กิจกรรมละลายพฤติกรรม 
- การทํางานเป็นทีม 
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ตัวช้ีวัด  ผลผลิต (Output) 
- ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรม ผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดความรู้ 
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P5 โครงการพัฒนาพนักงานใหม่ 
กําหนดฝึกอบรมจํานวน 1 หลักสูตร ดังนี้ 
1. หลักสูตร คลื่นลูกใหม่  รุ่นที่ 9/2560 
วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้พนักงานใหม่มีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งการบริหารงาน 
ของ รฟม. อันจะทําให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวและทํางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มเป้าหมาย 
- พนักงานใหม่  

เนื้อหาหลักสูตร 
ภาควิชาการ 
- ความรู้เก่ียวกับ รฟม. เช่น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า 

งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน งานรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย แผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ 
การศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า เป็นต้น 

- การเขียนบันทึกและหนังสือราชการ 
- กิจกรรมและชมรม สมาคม รฟม. สหกรณ์ออมทรัพย์ 
- ความรู้การปรับตัวในการทํางาน มารยาทในการทํางานร่วมกัน การวางแผนออมเงินสําหรับ

พนักงานใหม่ 
ภาคกิจกรรมสร้างทีมงาน (Walk Rally) และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  
- กิจกรรมละลายพฤติกรรม 
- การทํางานเป็นทีม 

ระยะเวลา 
- ภาควิชาการ จํานวน 48 ชั่วโมง 
- ภาคกิจกรรมสร้างทีมงานฯ จํานวน 2 วัน 1 คืน 

การประเมินผลการฝึกอบรม 
- ประเมินปฏิกิริยา (Reaction Evaluation) 
- ประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation) 

ประเภทการฝึกอบรม 
- การฝึกอบรมภายใน (In-House Training)  

 

 



  แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2560 

 

58 
 

P6 โครงการพัฒนาระบบการบริหารองค์กร 

หลักการและเหตุผล 

 เกณฑ์การประเมินระบบของรัฐวิสาหกิจตามระบบ SEPA ตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการ
ดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบงานหรือกระบวนการทํางานท่ีสําคัญของ รฟ
ม. เพื่อให้มีแนวทางท่ีเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และส่งผลลัพธ์ท่ีดีตามท่ีองค์กรคาดหวัง รวมท้ังเกิดการบูร
ณาการระหว่างกันกับระบบงานหรือกระบวนการทํางานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้มีการดําเนินงานท่ีสอดคล้อง
ไปในทิศทางเดียวกัน โดยใช้เกณฑ์ SEPA เป็นกรอบในการพัฒนาปรับปรุงองค์กรท่ีบูรณาการกับแผน
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายองค์กร 

วัตถุประสงค์  

- เพ่ือให้เข้าใจแนวคิดระบบ SEPA ในภาพรวม รวมถึงการเขียนรายงานตามระบบ SEPA ในเบื้องต้น 
- เพ่ือให้สามารถจัดทํารายงานผลการดําเนินการ (OPR) และดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง

องค์กร (OFI Roadmap) อย่างมีคุณภาพและสมบูรณ์ตามเกณฑ์ SEPA 
- เพ่ือให้ตระหนักในความเสี่ยง และเห็นความเช่ือมโยงของการบริหารความเสี่ยง 
- เพ่ือนําความรู้ท่ีได้รับไปสู่การเตรียมความพร้อมต่อการปรับเปลี่ยนจาก ISO 9001:2008 เป็น ISO 

9001:2015 
- เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 

กลุ่มเป้าหมาย พนักงานท่ีเก่ียวข้อง 

งบประมาณ 4,090,000 บาท  

ข้ันตอนการดําเนินงาน 

กิจกรรม / หลกัสูตร  ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. หลักสูตร SEPA Overview 12 ชม. ฝทบ./ฝนย. 
2. หลักสูตร การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงองค์กร 
ประจําปีงบประมาณ 2558 - 2560 และการจัดทําแผนพัฒนา
ปรับปรุงองค์กรฉบับใหม ่

110 วัน ฝทบ./ฝนย. 

3. หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงองค์กร 2 รุ่นๆ ละ 6 ชม. ฝทบ./ฝนย. 
4. หลักสูตร Introduction & Internal Auditor ISO 9001 : 2015 2 รุ่นๆ ละ 18 ชม. ฝทบ./ฝนย. 
5. หลักสูตร การควบคุมภายใน 3 ชม. ฝทบ./ฝนย. 
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ตัวช้ีวัด  ผลผลิต (Output) 

- ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการโครงการ 
ผลลัพธ์ (Outcome) 

- ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรม มีความพึงพอใจต่อภาพรวมการดําเนินการ 
 



  แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2560 

 

60 
 

P6 โครงการพัฒนาระบบการบริหารองค์กร 
กําหนดฝึกอบรมจํานวน 5 หลักสูตร ดังนี้ 
1. หลักสูตร SEPA Overview 
วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิดระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ SEPA ในภาพรวม รวมถึงการ
เขียนรายงานตามระบบ SEPA ในเบื้องต้น 

กลุ่มเป้าหมาย 
- พนักงานระดับ 7 ขึ้นไปที่ไม่มีตําแหน่งทางการบริหาร และยังไม่เคยอบรม 

เนื้อหาหลักสูตร 
- ความรู้เก่ียวกับระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ SEPA ในภาพรวม 
- การเขียนรายงานตามระบบ SEPA ในเบื้องต้น 

ระยะเวลา 
- จํานวน 12 ชั่วโมง 

การประเมินผลการฝึกอบรม 
- ประเมินปฏิกิริยา (Reaction Evaluation) 

ประเภทการฝึกอบรม 
- การฝึกอบรมภายใน (In-House Training)  

 

2. หลักสูตร การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงองค์กร ประจําปีงบประมาณ 2558 - 2560 
และการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงองค์กรฉบับใหม่ 
วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงองค์กร (OFI Roadmap) 
ประจําปีงบประมาณ 2560 ได้อย่างมีคุณภาพและสมบูรณ์ตามเกณฑ์ SEPA 

- เพื่อติดตามการดําเนินงานของแต่ละโครงการตาม OFI Roadmap ช่วงปีงบประมาณ 2558 – 2559 
ในส่วนของ Deploy, Learning และ Integration 

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงองค์กร (OFI Roadmap) ฉบับใหม่ได้อย่าง
มีคุณภาพและสมบูรณ์สอดคล้องกับเกณฑ์ตามระบบ SEPA 
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กลุ่มเป้าหมาย 
- พนักงานที่เก่ียวข้อง 

เนื้อหาหลักสูตร 
- การให้ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับระบบ SEPA ให้กับผู้บริหารระดับสูง คณะทํางาน SEPA และ 
พนักงาน รฟม. 

- การจัดทํา Workshop ให้ข้อเสนอและมุมมอง และแนวทางการดําเนินงาน เพื่อให้แผนพัฒนา
ปรับปรุงองค์กรประสบความสําเร็จ 

- ติดตามและร่วมประเมินผลการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงและพัฒนาแผนพัฒนาปรับปรุง
องค์กรให้สามารถดําเนินการให้เหมาะสมกับบริบทของรัฐวิสาหกิจ   

- การจัดทํากลยุทธ์ตามแนวทาง Advance Strategic Planning Model (ASP Model) and 
Foresight Management 

- การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายนอก (Environmental Scanning) ที่ส่งผลต่อความสําเร็จของ
องค์กร และศึกษาบริบท เป้าหมายระยะส้ัน ระยะยาว รวมถึงโอกาส ความท้าทายและความเสี่ยง
ขององค์กร 

- การฝึกอบรม Holistic Management and Strategic Thinking 
- การฝกึอบรม Innovation Thinking and Innovation Management    
- การจัดทํา OFI Roadmap ให้สอดรับ OPR/SAR/Vision/Mission/ 
- Goals/Strategy/ข้อตกลง สคร. อย่างบูรณาการ เตรียมความพร้อมสู่ Thailand 4.0 และ
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

- จัดทํา Master Plan and Action Plan for OFI Roadmap ที่บูรณาการ 
ระยะเวลา 

- 110 วัน 
การประเมินผลการฝึกอบรม 

- ประเมินปฏิกิริยา (Reaction Evaluation) 
ประเภทการฝึกอบรม 

- การฝึกอบรมภายใน (In-House Training)  
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3. หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงองค์กร  
วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในหลักการบริหารความเสี่ยง มีความตระหนักและเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของตนเองเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นความเชื่อมโยงของการบริหารความเสี่ยงและการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กร 

กลุ่มเป้าหมาย 
- หัวหน้าแผนกและเทียบเท่า 

เนื้อหาหลักสูตร 
- ความหมาย หลักการ และความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง 
- การวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลา 
- จํานวน 6 ชั่วโมง 

การประเมินผลการฝึกอบรม 
- ประเมินปฏิกิริยา (Reaction Evaluation) 

ประเภทการฝึกอบรม 
- การฝึกอบรมภายใน (In-House Training)  

 

4. หลักสูตร Introduction & Internal Auditor ISO 9001 : 2015 
วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงหลักการของข้อกําหนดสําคัญตามมาตรฐาน ISP 9001:2015 ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากมาตรฐาน ISO 9001:2008 และการนํามาตรฐานดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ใน
การจัดทําระบบบริหารงานคุณภาพของ รฟม. 

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจสาระสําคัญของมาตรฐาน ISO 9001:2015 และสามารถพิจารณา
ประเด็นภายนอกและภายในท่ีเก่ียวข้องกับจุดประสงค์และทิศทางกลยุทธ์องค์กร การชี้บ่งผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับระบบบริหารงานคุณภาพ 

กลุ่มเป้าหมาย 
- พนักงานที่เก่ียวข้อง 

เนื้อหาหลักสูตร 
- อนุกรมมาตรฐาน ISO 9000 และหลักการบริหารงานคุณภาพ 
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- ข้อกําหนด ISO 9001:2015  
- วัตถุประสงค์ การเตรียมความพร้อม และขั้นตอนการตรวจติดตาม  

ระยะเวลา 
- 3 วัน 

ประเภทการฝึกอบรม 
- การฝึกอบรมภายใน (In-House Training)  

 
5. หลักสูตร การควบคุมภายใน 
วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดวางระบบการควบคุมภายในและ
ประเมินผลการควบคุมภายใน  

- เพื่อเสริมสร้างทักษะผู้ปฏิบัติงานในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

กลุ่มเป้าหมาย 
- ผู้อํานวยการฝ่าย/สํานัก ขึ้นไป 

เนื้อหาหลักสูตร 
- ความหมาย แนวคิด และความสําคัญ 
- องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
- การประเมินผลการควบคุมภายใน 
- กรณีศึกษา 

ระยะเวลา 
- 3 ชั่วโมง 

การประเมินผลการฝึกอบรม 
- ประเมินปฏิกิริยา (Reaction Evaluation) 

ประเภทการฝึกอบรม 
- การฝึกอบรมภายใน (In-House Training)  
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P7 โครงการการบริหารจัดการความปลอดภัย 

หลักการและเหตุผล 

 ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร เป็นเกณฑ์การตรวจประเมิน
ความสามารถขององค์กรในการประเมินความสามารถขององค์กรในการสร้างสภาพแวดล้อมของบุคลากรให้
ส่งเสริมให้เกิดผลการดําเนินการท่ีดี อีกท้ังกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ
ดําเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย กําหนดให้ต้องมีการจัดอบรมในเรื่องท่ีเก่ียวข้องในด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย 

วัตถุประสงค์  

- เพ่ือเป็นการฝึกทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติในการระงับเหตุฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง และมีความรู้ความ
เข้าใจในหลักการดับเพลิงข้ันต้น 

- เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการสร้างสุขภาพท่ีดีในการปฏิบัติงาน และมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นสุขและถูกสุขภาวะ 

- เพ่ือให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า 

กลุ่มเป้าหมาย พนักงานท่ีเก่ียวข้อง 

งบประมาณ 250,000 บาท  

ข้ันตอนการดําเนินงาน 

กิจกรรม / หลกัสูตร  ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. หลักสูตร การดับเพลิงข้ันต้น 6 ชม. สปอ./ฝทบ. 
2. หลักสูตร สมัมนาแผนปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉิน 6 ชม. สปอ./ฝทบ. 
3. หลักสูตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน สําหรับ
พนักงานใหม่ 

6 ชม. สปอ./ฝทบ. 

4. หลักสูตร การทํางานในที่อบัอากาศ สําหรบัผู้ควบคุมงาน 12 ชม. สปอ./ฝทบ. 
5. หลักสูตร ความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้า 6 ชม. สปอ./ฝทบ. 
6. หลักสูตร สมัมนาการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม 6 ชม. สปอ./ฝทบ. 
7. หลักสูตร สมัมนาทํางานอย่างเป็นสุขและถูกสขุภาวะ 6 ชม. สปอ./ฝทบ. 
8. หลักสูตร สมัมนาอยู่กับ UD การออกแบบท่ีเอือ้ตอ่การใชช้ีวิตท่ีมี
สุขภาวะสําหรับทุกกลุ่ม 

6 ชม. สปอ./ฝทบ. 
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ตัวช้ีวัด  ผลผลิต (Output) 

- ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการโครงการ 
ผลลัพธ์ (Outcome) 

- ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรม มีความพึงพอใจต่อภาพรวมการดําเนินการ 
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P7 โครงการการบริหารจัดการความปลอดภัย 
กําหนดฝึกอบรมจํานวน 8 หลักสูตร ดังนี้ 
1. หลักสูตร การดับเพลิงข้ันต้น 
วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการดับเพลิงขั้นต้น 
- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้และเพื่อป้องกันเหตุ ระงับเหตุอันเกิดไฟ

ไหม้ได้ 
กลุ่มเป้าหมาย 

- พนักงานที่ยังไม่เคยอบรม 
เนื้อหาหลักสูตร 

- บทบาท หน้าที่ในการดับเพลิง 
- มาตรการและวิธีการที่ใช้ในการดับเพลิงขั้นต้น 

ระยะเวลา 
- 6 ชั่วโมง 

การประเมินผลการฝึกอบรม 
- ประเมินการตอบสนอง (Reaction Evaluation) 
- ประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation) 

ประเภทการฝึกอบรม 
- การฝึกอบรมภายใน (In-House Training) 

 
2. หลักสูตร สัมมนาแผนปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉิน 
วัตถุประสงค์ 

- เพื่อเป็นการฝึกทบทวนข้ันตอนการปฏิบัติในการระงับเหตุฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง 
- เพื่อที่จะได้นําความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

กลุ่มเป้าหมาย 
- พนักงานที่เก่ียวข้อง 

เนื้อหาหลักสูตร 
- ภาคทฤษฎี ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติในการระงับเหตุฉุกเฉิน 
- ภาคปฏิบัติ ฝึกขั้นตอนการปฏิบัติในการระงับเหตุฉุกเฉิน 
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ระยะเวลา 
- 6 ชั่วโมง 

การประเมินผลการฝึกอบรม 
- ประเมินปฏิกิริยา (Reaction Evaluation) 

ประเภทการฝึกอบรม 
- การฝึกอบรมภายใน (In-House Training) 

 
3. หลักสูตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน สําหรับพนักงานใหม่ 
วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน 
- เพื่อให้ตระหนักถึงอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน 

กลุ่มเป้าหมาย 
- พนักงานใหม่ 

เนื้อหาหลักสูตร 
- อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน 

ระยะเวลา 
- 6 ชั่วโมง 

การประเมินผลการฝึกอบรม 
- ประเมินปฏิกิริยา (Reaction Evaluation) 

ประเภทการฝึกอบรม 
- การฝึกอบรมภายใน (In-House Training) 

 
4. หลักสูตร การทํางานในที่อับอากาศ สําหรับผู้ควบคุมงาน 
วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมงาน 
- เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจถึงวิธีปฏิบัติในการทํางานในที่อับอากาศ 

กลุ่มเป้าหมาย 
- พนักงานที่เก่ียวข้อง 
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เนื้อหาหลักสูตร 
- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ควบคุมงาน 
- ความหมาย ชนิด ประเภทและอันตรายในที่อับกาศ 
- วิธีปฏิบัติในพื้นที่อับอากาศที่ถูกต้องและปลอดภัย 

ระยะเวลา 
- 12 ชั่วโมง 

การประเมินผลการฝึกอบรม 
- ประเมินปฏิกิริยา (Reaction Evaluation) 

ประเภทการฝึกอบรม 
- การฝึกอบรมภายใน (In-House Training) 

 
5. หลักสูตร ความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้า 
วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า 
- เพื่อให้สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
กลุ่มเป้าหมาย 

- วิศวกร / พนักงานที่เก่ียวข้อง 
เนื้อหาหลักสูตร 

- ความสําคัญของความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า 
- มาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า 

ระยะเวลา 
- 6 ชั่วโมง 

การประเมินผลการฝึกอบรม 
- ประเมินปฏิกิริยา (Reaction Evaluation) 

ประเภทการฝึกอบรม 
- การฝึกอบรมภายใน (In-House Training) 
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6. หลักสูตร สัมมนาการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม 
วัตถุประสงค์ 

- เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างสุขภาพที่ดีในการปฏิบัติงาน 
- เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างสุขภาพที่ดีในการปฏิบัติงาน 

กลุ่มเป้าหมาย 
- ผู้บริหารและพนักงาน 

เนื้อหาหลักสูตร 
- แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม 

ระยะเวลา 
- 6 ชั่วโมง 

การประเมินผลการฝึกอบรม 
- ประเมินปฏิกิริยา (Reaction Evaluation) 

ประเภทการฝึกอบรม 
- การฝึกอบรมภายใน (In-House Training) 

 
7. หลักสูตร สัมมนาทํางานอย่างเป็นสุขและถูกสุขภาวะ 
วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างเป็นสุขและถูกสุขภาวะ 
- เพื่อให้ตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติงานอย่างเป็นสุขและถูกสุขภาวะ 

กลุ่มเป้าหมาย 
- ผู้บริหารและพนักงาน 

เนื้อหาหลักสูตร 
- แนวทางการปฏิบัติงานอย่างเป็นสุขและถูกสุขภาวะ 

ระยะเวลา 
- 6 ชั่วโมง 

การประเมินผลการฝึกอบรม 
- ประเมินปฏิกิริยา (Reaction Evaluation) 

ประเภทการฝึกอบรม 
- การฝึกอบรมภายใน (In-House Training) 
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8. หลักสูตร สัมมนาอยู่กับ UD การออกแบบที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตที่มีสุขภาวะสําหรับทุกกลุ่ม 
วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจถึงการออกแบบที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตที่มีสุขภาวะ 
กลุ่มเป้าหมาย 

- ผู้บริหารและพนักงาน 
เนื้อหาหลักสูตร 

- แนวทางการออกแบบที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตที่มีสุขภาวะ 
ระยะเวลา 

- 6 ชั่วโมง 
การประเมินผลการฝึกอบรม 

- ประเมินปฏิกิริยา (Reaction Evaluation) 
ประเภทการฝึกอบรม 

- การฝึกอบรมภายใน (In-House Training) 
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P8 โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากําลังเพ่ือรองรับแผนวิสาหกิจใหม่ 

หลักการและเหตุผล 
รฟม. ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานภายในองค์กรให้เหมาะสม ตามข้อบังคับ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดแบ่งส่วนงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2557 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 และข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2558 เป็นต้น
มา โดยโครงสร้างองค์กรได้มีการจัดแบ่งส่วนงานออกเป็นระดับฝ่าย/สํานัก ตามสายการบริหารงาน
ของผู้ว่าการ และรองผู้ว่าการ โดยแบ่งเป็น 6 สายงาน อีกทั้ง รฟม. ได้มีการดําเนินการจัดทําแผน
อัตรากําลังการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557- 2562 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปริมาณความต้องการอัตรากําลังให้สอดคล้องกับการดําเนินงานขององค์กรใน
อนาคต เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างปริมาณภาระงานและจํานวนบุคลากร  
 อย่างไรก็ตาม การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้
รับผิดชอบในการดําเนินการโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายต่างๆ จํานวน 6 โครงการ ได้แก่ โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ และช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงิน 
ช่วงหัวลําโพง - บางแค , ช่วงบางซื่อ – ท่าพระ และช่วงบางแค - พุทธมณฑลสาย 4 โครงการรถไฟฟ้าสาย
สีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ, ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ – คูคต, ช่วงสมุทรปราการ – บางปู และ
ช่วงคูคต – ลําลูกกา โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วง
ศูนย์วัฒนธรรมฯ – มีนบุรี และช่วงตล่ิงชัน – ศูนย์วัฒนธรรมฯ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วง
ลาดพร้าว – สําโรง ซึ่งจากภารกิจที่เพิ่มขึ้น รฟม. จึงมีความจําเป็นต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างการ
จัดแบ่งส่วนงานภายในองค์กรใหม่เพื่อให้มีความสอดคล้องตามแนวทางการดําเนินงานเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว และปรับปรุงกรอบโครงสร้างอัตรากําลังให้มี
ความเหมาะสมตามปริมาณภารกิจและการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้มีบุคลากรในปริมาณที่เพียงพอ
และสามารถรองรับต่อการดําเนินโครงการต่างๆ ขององค์กรในอนาคต 

  นอกจากนี้ รฟม. ได้มีการจัดทําแผนวิสาหกิจฉบับใหม่ ฉบับปีงบประมาณ 2560- 2564 
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผล
การดําเนินงานขององค์กรตามแผนวิสาหกิจฉบับใหม่ รฟม. จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้าง
การจัดแบ่งส่วนงานภายในองค์กรและกรอบอัตรากําลัง ทั้งนี้ เพื่อยกระดับสมรรถนะการบริหารจัดการ
ภายในองค์กรให้เกิดความคล่องตัว และองค์กรมีแผนอัตรากําลังที่สอดคล้องกับปริมาณภาระงานที่
รองรับต่อสภาพการณ์ดําเนินธุรกิจที่จะส่งผลต่อความสําเร็จขององค์กรตามวิสัยทัศน์และภารกิจ 
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วัตถุประสงค์  
- เพื่อทบทวนรูปแบบโครงสร้างองค์กรและปัจจัยที่มีผลกระทบกับการออกแบบโครงสร้าง 

ตลอดจนการจัดสรรขอบเขตภารกิจที่รับผิดชอบ ทั้งในระดับฝ่าย/สํานักไปจนถึงระดับแผนก เพื่อให้มี
ความสอดคล้องกับผลการดําเนินงานขององค์กรตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 - 2564  

- เพื่อปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากําลังบุคลากรให้สอดรับกับแผนวิสาหกิจฉบับใหม่ 
ตลอดจนจัดรูปแบบการดําเนินการให้เหมาะสมกับธุรกิจขององค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหาร
จัดการภายในองค์กร ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และสอดคล้องกับสภาพการดําเนินธุรกิจ รวมถึง
สามารถบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ขององค์กร  

กลุ่มเป้าหมาย พนักงานที่เก่ียวข้อง 

งบประมาณ จํานวน 4,000,000 บาท 

ข้ันตอนการดาํเนินงาน  

กิจกรรม ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดทําข้อกําหนดขอบเขตงานจ้าง ไตรมาสที่ 1 กทบ.ฝทบ. 

2. ดําเนินการจ้างผู้เชี่ยวชาญ ไตรมาสที่ 2  

3. ผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ ความเข้าใจ การทํากิจกรรม 
Workshop เพื่อให้ข้อเสนอแนะ มุมมอง และแนวทาง 

ไตรมาสที่ 3 - 4  

 

ตัวช้ีวัด  ผลผลิต (Output) 

- ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนที่กําหนด 
ผลลัพธ์ (Outcome) 

- รฟม. มีโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมและมีบุคลากรตามแผนอัตรากําลัง 
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P9 โครงการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปีงบประมาณ 2560-2564 

หลักการและเหตุผล 

ในปีงบประมาณ 2559 รฟม. ได้ดําเนินการจัดทําแผนวิสาหกิจปี 2560-2564 ซึ่งได้กําหนด
วิสัยทัศน์ ภารกิจขององค์กรใหม่ และแผนการดําเนินโครงการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อใช้ดําเนินงานตั้งแต่ปี 2560-2564  

ฝทบ. จึงมีความจําเป็นต้องจดัทําแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคลอ้งกับวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และกลยุทธ์ของแผนวสิาหกิจปี 2560-2564 และใช้เป็นกรอบการดําเนินงานบริหารและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ปีงบประมาณ 2560-2564 ต่อไป 

วัตถุประสงค์  

เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปีงบประมาณ 2560-2564 
ให้สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2564    

งบประมาณ จํานวน 100,000 บาท 

กลุ่มเป้าหมาย พนักงานที่เก่ียวข้อง 

ข้ันตอนการดาํเนินงาน  

กิจกรรม ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดทําข้อกําหนดขอบเขตงานจ้าง ไตรมาสที่ 1 พร.กพร.ฝทบ. 

2. ดําเนินการจ้างผู้เชี่ยวชาญ ไตรมาสที่ 2  

3. ดําเนินการจัดทําแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ปีงบประมาณ 2560-2564 

ไตรมาสที่ 3-4  

4. นําเสนอ ผวก. ไตรมาสที่ 4  

ตัวช้ีวัด 

 ร้อยละความสําเร็จของการจัดทําแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ 
ปีงบประมาณ 2560-2564 
ผลผลิต (Output) 
 ฝทบ. มีแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2564 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
 ฝทบ. สามารถดําเนินงานตามแผนบริหารและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2560-2564 ได้ 
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P10 โครงการยกระดับระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) 

หลักการและเหตุผล 

รฟม. ได้มีการปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงานจากเดิมท่ีใช้การประเมินพฤติกรรมโดย
ผู้บังคับบัญชาร้อยละ 100 เป็นการประเมินผลความสําเร็จของงานตามตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานหลัก (KPIs) 
ร่วมกับการประเมินพฤติกรรมตามสมรรถนะ (Competency) โดยมุ่งหมายให้การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานสามารถสะท้อนให้เห็นถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานระดับบุคคลและผลการดําเนินงาน
ระดับองค์กรอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม เริ่มใช้ตั้งแต่การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี 2554 เป็นต้น
มา 

การกําหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานหลักในแต่ละปี พนักงานและผู้บังคับบัญชาจะพิจารณากําหนด
ข้ึนจากปัจจัยต่างๆ เช่น ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานระดับองค์กรตามแผนวิสาหกิจ บันทึกข้อตกลงฯ ตัวช้ีวัด
ตามโครงการ/งานท่ีสําคัญท่ีสายงานรับผิดชอบ ตัวช้ีวัดตามอํานาจหน้าท่ีและภาระงาน รวมถึงตัวช้ีวัดด้าน
การเรียนรู้และพัฒนาซึ่งเป็นตัวช้ีวัดร่วมของพนักงานทุกระดับ  

อย่างไรก็ตาม จากการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กรเกินกว่าร้อยละ 90 มีผลงาน
ในระดับดีเลิศ ซึ่งควรเป็นผลงานของพนักงานท่ีมีการปฏิบัติงานสูงกว่ามาตรฐานอย่างสมํ่าเสมอ แสดงให้
เห็นถึงผลงานท่ีโดดเด่นกว่าพนักงานอ่ืนๆ ในองค์กร กลับเป็นเพียงผลงานของพนักงานส่วนใหญ่ท่ี
ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานท่ีกําหนด ปฏิบัติงานประจําวันและรักษาผลงานได้ตามมาตรฐาน ซึ่งส่งผลต่อ
การเชื่อมโยงการจ่ายค่าตอบแทนท่ีไม่มีความแตกต่างกันตามผลงานอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

เพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานของพนักงานมีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผลการ
ดําเนินงานขององค์กรตามแผนวิสาหกิจฉบับปีงบประมาณ 2560 – 2564 รฟม. จึงมีการทบทวนการ
กําหนดตัวช้ีวัดในระดับส่วนงานและระดับบุคคล ตลอดจนทบทวนการกําหนดพฤติกรรมของพนักงานท่ีจะ
ส่งผลต่อความสําเร็จขององค์กรตามวิสัยทัศน์และภารกิจ 

วัตถุประสงค์  

- เพ่ือทบทวนการกําหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานหลักในระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล ให้มี
ความสอดคล้องกับผลการดําเนินงานขององค์กรตามแผนวิสาหกิจ ฉบับปีงบประมาณ 2560 – 
2564 

- เพ่ือปรับปรุงการประเมินพฤติกรรมตามสมรรถนะ ให้สะท้อนถึงพฤติกรรมท่ีจะสนับสนุนให้
สามารถบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ขององค์กร 
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- เพ่ือให้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเช่ือมโยงกับการจ่ายค่าตอบแทนท่ีโปร่งใสและเป็น
ธรรม และสามารถใช้เป็นข้อมูลสําหรับการพัฒนาบุคลากรให้มีความสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน 

กลุ่มเป้าหมาย พนักงานท่ีเก่ียวข้อง 

งบประมาณ 3,000,000 บาท  

ข้ันตอนการดําเนินงาน 

กิจกรรม / หลกัสูตร  ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดทําข้อกําหนดขอบเขตงานจ้าง ไตรมาส 1 บป.กทบ.ฝทบ. 

2. ดําเนินการจ้างผู้เช่ียวชาญ ไตรมาส 1 บป.กทบ.ฝทบ. 

3. ผู้เช่ียวชาญดําเนินการ ไตรมาส 2-4 บป.กทบ.ฝทบ. 

4. นําเสนอ ผวก. ไตรมาส 4 บป.กทบ.ฝทบ. 

 
ตัวช้ีวัด  ผลผลิต (Output) 

- ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนที่กําหนด 
ผลลัพธ์ (Outcome) 

- สัดส่วนความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีต่อระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- ไม่ได้รับข้อร้องเรียนด้านความโปร่งใสและไม่ยุติธรรมเก่ียวกับระบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 
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P11 โครงการส่งเสริมความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร 
 

หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันนี้ทรัพยากรบุคคลถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญต่อความสําเร็จของการดําเนินงานขององค์กร
เป็นอย่างมาก หากองค์กรได้สรรหาบุคลากรท่ีดีมีคุณภาพเข้ามาปฏิบัติงานในองค์กรแล้ว จําเป็นอย่างย่ิงที่
องค์กรจะต้องมีมาตรการในการรักษา และจูงใจให้บุคลากรที่มีคุณภาพเหล่านั้นอยู่ปฏิบัติงานกับองค์กรอย่าง
ต่อเนื่องยาวนาน การจะรักษาบุคลากรเหล่านี้ไว้ จําเป็นอย่างย่ิงที่องค์กรจะต้องเรียนรู้ถึงความต้องการของ
บุคลากรในองค์กรว่ามีความต้องการอย่างไรบ้าง และตอบสนองความต้องการให้เหมาะสมกับพนักงานแต่ละ
กลุ่ม เพื่อให้พนักงานเกิดความผูกพันและรักที่จะทํางานเพื่อองค์กรอย่างเต็มกําลัง มีความตั้งใจทุ่มเทพลังกาย 

พลังใจให้กับการทํางานที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานรู้สึกถึงความท้าทายกับงานที่ทําในแต่ละ
วัน และพัฒนาตัวเอง พร้อมนําเอาศักยภาพในตัวเองมาใช้ในการทํางานที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งเรียนรู้ 
หาวิธีการใหม่ๆ ในการทํางานให้บรรลุเป้าหมายอยู่เสมอ 

ดังนั้น องค์กรควรตระหนักและให้ความสําคัญกับการตอบสนองความต้องการของพนักงานในด้าน
ต่างๆ ที่จะเป็นส่งเสริมให้พนักงานเกิดความรักความผูกพันกับองค์กร เพื่อให้สามารถสร้างแรงจูงใจในการทํางาน 
และส่งเสริมให้พนักงานเกิดความผูกพันและรักที่จะทํางานเพื่อองค์กรอย่างเต็มกําลัง  

วัตถุประสงค์ 
เพื่อยกระดบัความผูกพันของบุคลากรทีมีต่อองค์กร  

กลุ่มเป้าหมาย พนักงาน รฟม. ทั้งหมด 

งบประมาณ จํานวน 1,000,000 บาท 
ข้ันตอนการดาํเนินงาน 

กิจกรรม / หลกัสูตร  ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษาและวิเคราะห์ผลสํารวจความผูกพันของบุคลากรท่ีมีต่อ
องค์กรในอดีต 

ไตรมาส 1 บป.กทบ.ฝทบ. 

2. จัดการสนทนากลุ่มเพื่อยืนยันประเด็นปัญหา ด้านความ
ผูกพันขององค์กร 

ไตรมาส 1 บป.กทบ.ฝทบ. 

3. ดําเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดกิจกรรมพร้อม
จัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมในการส่งเสริมความผูกพัน
ของบุคลากรท่ีมีต่อองค์กร 

ไตรมาส 2-4 บป.กทบ.ฝทบ. 

4. จัดทําแผนการส่งเสริมความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ไตรมาส 4 บป.กทบ.ฝทบ. 
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ตัวช้ีวัด 

     ระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร 
ผลผลิต 

     รฟม. มีแผนการส่งเสริมความผูกพันของบุคลากรท่ีมีต่อองค์กร  
ผลลัพธ ์

   บุคลากร รฟม. มีระดบัความผูกพันกับองค์กรเพิ่มสูงขึ้น  
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P12 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรใน รฟม. 
 

หลักการและเหตุผล 
 แผนวิสาหกิจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ประจําปี 2560 – 2564 ได้กําหนด
วิสัยทัศน์ให้ รฟม. “เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชน และส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างย่ังยืน” ซึ่งการที่จะสามารถทําให้องค์กรบรรลุภารกิจ และวิสัยทัศน์
ตามแผนวิสาหกิจฉบับใหม่ รฟม. จําเป็นต้องมีการทบทวนวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอยู่ในปัจจุบันของ รฟม. ได้แก่  
M (Mastery) การเป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูง, R (Respect) การปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยการให้เกียรติ,      
T (Teamwork) ความสามารถทํางานเป็นทีม และ A (Accountibility) ว่ามีความสอดคล้องและสามารถ
ส่งเสริมให้ภารกิจที่กําหนดไว้ในแผนวิสาหกิจฉบับใหม่บรรลุผลหรือไม่เพียงใด และกําหนดวัฒนธรรมองค์กร
ตามที่คาดหวังเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงาน รฟม. จนกลายเป็น
วัฒนธรรมที่ดีขององค์กร ซึ่งจะผลักดันให้นําไปสู่การเปล่ียนแปลงที่ดีขึ้นภายในองค์กร และทําให้องค์กรสามารถ
บรรลุภารกิจและวิสัยทัศน์ตามแผนวิสาหกิจฉบับใหม่ได้ในที่สุด   
 

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรแสดงพฤติกรรมตามวัฒนธรรมองค์กร 
 

กลุ่มเป้าหมาย พนักงาน รฟม. ทุกคน 
 

งบประมาณ  จํานวน 2,000,000 บาท  
ข้ันตอนการดาํเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษาวัฒนธรรมองค์กรในปัจจุบันของ รฟม . และศึกษา
วัฒนธรรมองค์กรที่คาดหวังผ่านการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง 

ไตรมาสท่ี 3   รส. กสผ. ฝทบ. 

2. กําหนดโมเดลวัฒนธรรมเป้าหมายฉบับใหม่ และจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือกําหนดกิจกรรมพร้อมจัดลําดับความสําคัญของ
กิจกรรมในการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร 

ไตรมาสท่ี 3 - 4    

3. จัดทําแผนการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ไตรมาสท่ี 4    
 

ตัวช้ีวัด  ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน  
 

ผลผลิต  มีแผนการดําเนินงานส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ใน รฟม. 
  

ผลลัพธ ์ พนักงาน รฟม. มีพฤติกรรมตามวัฒนธรรมองค์กรที่คาดหวัง   



  แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2560 

 

79 
 

P13 โครงการทบทวนสมรรถนะสําหรับองค์กร 

หลักการและเหตุผล 
รฟม. ได้เร่ิมดําเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะของพนักงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550-2552 

และปีงบประมาณ 2557 โดยจัดทํารายการสมรรถนะของพนักงาน ได้แก่ สมรรถนะหลัก (Core 
Competency) สมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency) สมรรถนะประจํากลุ่มงาน 
(Functional Competency) และสมรรถนะประจําตําแหน่งงาน (Technical Competency) เพื่อ
นําไปใช้ประเมินช่องว่างระดับสมรรถนะของพนักงาน (Competency Gap Assessment) และจัดทํา
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ให้บุคลากรมีสมรรถนะตามมาตรฐานที่
กําหนด ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 จนถึงปัจจุบัน 

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2559 รฟม. ได้ดําเนินการจัดทําแผนวิสาหกิจปี 2560-2564 ซึ่งกําหนด
วิสัยทัศน์ ภารกิจขององค์กรใหม่ จึงมีความจําเป็นต้องทบทวนสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
และสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency) ให้สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจดังกล่าว 
เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่อไป 

วัตถุประสงค์  

เพื่อทบทวนสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial 
Competency) เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
กลุ่มเป้าหมาย พนักงานที่เก่ียวข้อง 

งบประมาณ จํานวน 4,000,000 บาท 

ข้ันตอนการดาํเนินงาน  

กิจกรรม ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดทําข้อกําหนดขอบเขตงานจ้าง ไตรมาสที่ 1 พร.กพร.ฝทบ. 

2. ดําเนินการจ้างผู้เชี่ยวชาญ ไตรมาสที่ 2  

3. ดําเนินการทบทวนสมรรถนะสําหรับองค์กร ไตรมาสที่ 3-4  

4. นําเสนอ ผวก. ไตรมาสที่ 4  
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ตัวช้ีวัด 

 ร้อยละความสําเร็จของการทบทวนสมรรถนะสําหรับองค์กร 
ผลผลิต (Output) 

รฟม. มีสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial 
Competency) เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
ผลลัพธ์ (Outcome) 
 ฝทบ. สามารถนําสมรรถนะไปใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ 
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P14 โครงการบริหารจัดการความรู้อย่างบูรณาการเพ่ือพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และ
องค์กรสมรรถนะสูง  

หลักการและเหตุผล 
โครงการบริหารจัดการความรู้อย่างบูรณาการเพื่อพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็น

องค์กรสมรรถนะสูง ได้บรรจุในแผนพัฒนาปรับปรุงองค์กร ประจําปีงบประมาณ 2558 – 2560 ฉบับ
ปรับปรุงประจําปีงบประมาณ 2559 มีระยะเวลาดําเนินการในปีงบประมาณ 2559 – 2560 เพื่อให้
สามารถดําเนินงานให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายหลักที่กําหนดไว้ ตลอดจนเพื่อให้ทุกคนในองค์กร
สามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะ
ส่งผลให้องค์กรสามารถดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้ ซึ่งการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจะทําให้
องค์กรพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ในที่สุด 

วัตถุประสงค์  
- เพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการความรู้ให้มีบูรณาการและสนับสนุนการสร้าง

นวัตกรรมและการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้นําการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของ รฟม. จํานวน 25 คน และพนักงานที่มีส่วนเก่ียวข้อง  

งบประมาณ จํานวน 2,000,000 บาท 

ข้ันตอนการดาํเนินงาน  

กิจกรรม ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ 

1.การทบทวนองค์ความรู้เชิงกลยุทธ์ที่ถ่ายทอดโดย     
ผู้นําการถ่ายทอดองค์ความรู้  (Strategic 
Knowledge Review) 

พย. 2559 – ม.ค. 2560  

บร..กพร.ฝทบ. 

2.การรับคําปรึกษาในการนําองค์ความรู้เชิงกลยุทธ ์    
ที่ผ่านการทบทวนไปเผยแพร่ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 

ธ.ค. 2559 – ก.ย.2560  

3.การประสานพลังกับเครือข่ายองค์กรชั้นนําในการ
บริหารจัดการความรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้เชิง
นวัตกรรม 

ก.พ. – มี.ค. 2560  

4.การถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาผล
การปฏิบัติงานของกลุ่มเป้าหมาย โดยต้องสามารถ
ประเมินเทียบผลการปฏิบัติงานก่อนและหลังได้รับ
ความรู้ให้เห็นรูปธรรม 

มี.ค. – ก.ย.2560 
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ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของผลการปฏิบัติงานที่พัฒนาขึ้นของกลุ่มเป้าหมายที่ใช้องค์ความรู้เชิงกลยุทธ์ 
2. จํานวนนวัตกรรมจากการบริหารจัดการความรู้ 

ผลผลิต 
 1. องค์ความรู้เชิงกลุยทธ์ที่สอดคล้องกับองค์ความรู้หลักขององค์กร  

2. แนวปฏิบัติในการเผยแพร่องค์ความรู้ 
3. สรุปผลการนําองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
4. ผลการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมการบริหารจัดการความรู้ 

ผลลัพธ ์
1. บุคลากรที่มีความสามารถในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ มีการสร้างบรรยากาศและ

วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง 
2. มีแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้อย่างบูรณาการ ให้สามารถค้นหา ระบุ 

และแบ่งปันความรู้ รวมถึงวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
3. บุคลากรสามารถนําความรู้ไปใช้ในการสร้างนวัตกรรมและการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เป็น

การส่งเสริมแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางการถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านรถไฟฟ้าตามที่กําหนดไว้ในแผนวิสาหกิจ 

4. มีเครือข่ายองค์กรชั้นนําด้านการบริหารจัดการความรู้เพื่อการแลกเปล่ียนนวัตกรรมระบบ
การบริหารจัดการความรู้ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และองค์กรสมรรถนะสูง 
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P15 โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 

หลักการและเหตุผล 
โครงการบริหารจัดการความรู้อย่างบูรณาการเพื่อพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และ

องค์กรสมรรถนะสูงปีงบประมาณ 2559 ดําเนินการ ตั้งแต่ มีนาคม ถึง กันยายน 2559 และมีแผนใน
การดําเนินโครงการป็นโครงการบริหารจัดการความรู้อย่างบูรณาการเพื่อพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้และองค์กรสมรรถนะสูงระยะที่ 2 ซึ่งคาดว่าจะดําเนินโครงการแล้วเสร็จในเดือน กันยายน 2560 

ดังนั้น เพื่อสานต่อโครงการบริหารจัดการความรู้อย่างบูรณาการเพื่อพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้และองค์กรสมรรถนะสูง ให้การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ของรฟม.เกิดความ
ต่อเนื่องและมีความย่ังยืน โดยทําให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เห็นผลลัพธ์เชิงประจักษ์และเกิดความตระหนัก
ในการมีส่วนร่วมกับการบริหารจัดการองค์ความรู้ เพื่อมุ่งสู่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน (KM to 
Innovations) 

วัตถุประสงค์  
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการองค์ความรู้ของรฟม.เห็นผลลัพธ์

เชิงประจักษ์ของการบริหารจัดการการความรู้ และสร้างให้เกิดความตระหนักในการมีส่วนร่วม
ดําเนินการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม และยั่งยืน 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้นําการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของ รฟม. จํานวน 25 คน และพนักงานที่มีส่วนเก่ียวข้อง  

งบประมาณ จํานวน 1,000,000 บาท 

ข้ันตอนการดาํเนินงาน  

กิจกรรม ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ 
1. การประชุมร่วมกับผู้นําการถ่ายทอดองค์ความรู้และผูม้สี่วน
เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการความรู้ของรฟม. 

พ.ค. 60 

บร.กพร.ฝทบ. 

2. การค้นหา จัดเก็บ ถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงกลยุทธ์ และการนํา
องค์ความรู้เชิงกลยุทธ์ไปช่วยยกระดับผลการปฏิบัติงานของ
กลุ่มเป้าหมาย 

พ.ค. – ก.ค. 60 

3. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรยีนรู้เก่ียวกับผลลัพธ์ของการบริหาร
จัดการความรู้ 

พ.ค. – ก.ค. 60 

4. KM to Innovations Day – การจัดกิจกรรมเผยแพรผ่ลลัพธ์ของ
การบริหารจัดการความรู้ (Show & Share) และการประกวด
นวัตกรรมการบริหารจัดการความรู้ของ รฟม. (MRTA KM 
Innovations Award)ประเมินเทียบผลการปฏิบัติงานก่อนและหลัง
ได้รับความรู้ให้เห็นรูปธรรม 

ส.ค. – ก.ย. 60 
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ตัวช้ีวัด 
 1.ร้อยละของผลการปฏิบัติงานที่พัฒนาขึ้นของกลุ่มเป้าหมายที่ใช้องค์ความรู้เชิงกลยุทธ์ 
 2.จํานวนนวัตกรรมจากการบริหารจัดการความรู้ 
 3.จํานวนผู้มีส่วนร่วมกับการบริหารจัดการความรู้ 
ผลผลิต 

1. สรุปผลการประชุมคณะทํางานการบริหารจัดการความรู้ 
2. สรุปผลการค้นหา จัดเก็บ ถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงกลยุทธ์ 
3. สรุปผลการนําองค์ความรู้เชิงกลยุทธ์ไปช่วยยกระดับผลการปฏิบัติงาน 
4. สรุปผลการสัมมนาการบริหารจัดการความรู้ 
5. สรุปผลการประกวดนวัตกรรมการบริหารจัดการความรู้ของ รฟม. 

ผลลัพธ ์
1. มีบุคลากรท่ีมีความสามารถในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ มีการสร้างบรรยากาศ

และวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง 
2. มีแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้อย่างบูรณาการ ให้สามารถค้นหา ระบุ 

และแบ่งปันความรู้ รวมถึงวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
3. บุคลากรสามารถนําความรู้ไปใช้ในการสร้างนวัตกรรมและการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เป็น

การส่งเสริมแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางการถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านรถไฟฟ้าตามที่กําหนดไว้ในแผนวิสาหกิจอย่างย่ังยืน 
 



  แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2560 

 

85 
 

P16 โครงการพัฒนาตามสมรรถนะกลุ่มงานและตําแหน่งงาน  

(Functional/Technical Competency) 

หลักการและเหตุผล 

บุคลากรของ รฟม. ถือเป็นทรัพยากรสําคัญที่จะช่วยในการผลักดันการดําเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ตั้งไว้ ดังนั้น จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงในการพัฒนาความรู้
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อ
องค์กร  

วัตถุประสงค์  

- เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสร้างบุคลากรให้เป็นผู้ความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของ รฟม 

กลุ่มเป้าหมาย พนักงานทุกสังกัด 

งบประมาณ จํานวน 4,805,000 บาท 

ข้ันตอนการดาํเนินงาน  

กิจกรรม ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ 

การส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมภายนอก 12 เดือน พร.กพร.ฝทบ. 

ตัวช้ีวัด  ผลผลิต (Output) 

- ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม 
ผลลัพธ์ (Outcome) 

- ร้อยละของพนักงานมีระดับสมรรถนะตามที่ รฟม. กําหนด 
 



 

 

 

 

ภาคผนวก 

รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม P16 โครงการพัฒนาตามสมรรถนะกลุ่มงานและ

ตําแหน่งงาน (Functional/Technical Competency) 



คน ชม./วัน

P16  โครงการพัฒนาตามสมรรถนะกลุ่มงานและตําแหน่งงาน (Functional/Technical Competency)

เลขานุการ 9 คน งบประมาณท่ีได้รับ 45,000.00          

1 หลักสูตร สุดยอดเลขานุการมืออาชีพ Public 2 คน 12 ชม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2 หลักสูตร มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการทํางาน Public 2 คน 12 ชม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สํานักผู้ว่าการ (สผว.) 65 คน งบประมาณท่ีได้รับ 325,000.00        

1 หลักสูตร CSR Strategy and Management for Business Sustainability Public 3 คน 6 ชม. สถาบันฝึกอบรม The Best Training 

2 หลักสูตร เทคนิคการวางแผนสู่การปฏิบัติ (Action  Plan techniques) Public 1 คน 6 ชม. สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

3 หลักสูตร เทคนิคการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management ) Public 1 คน 6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4 หลักสูตร Illustrator CC 2016 for Techniques Public 2 คน 25 NetDesign

5 หลักสูตร การเขียนเพื่อส่ือสารองค์กรอย่างมีประสิทธิผล (Effective Writing for Organization 

Communication)

Public 1 คน 12 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

6 หลักสูตร Computer Art & Graphic Design Public 3 คน 32 หน่วยงานรัฐหรือเอกชน

7 หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรนําและสร้างสรรค์กิจกรรมอย่างมืออาชีพ Public 1 คน 12 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สํานักตรวจสอบ (สตส.) 21 คน งบประมาณท่ีได้รับ 105,000.00        

1 หลักสูตร การตรวจสอบทุจริต Public 2 คน 6 ชม. สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมถ์

2 หลักสูตร หลักการตรวจสอบทุจริต (Principles of Fraud Auditing) Public 2 คน 18 ชม. สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

3 หลักสูตร Advance ด้าน Performance Operation and Management Public 1 คน 60 ชม. กรมบัญชีกลาง

4 หลักสูตร Tool & Techniques for the Audit Manager Public 1 คน 27 ชม. สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

5 หลักสูตร การตรวจสอบด้านจริยธรรม (Ethical Audit) Public 3 คน 6 ชม. สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

6 หลักสูตร Business Management for internal Audit Public  1 คน 24 ชม. สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมถ์

7 หลักสูตร การเงินสําหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน Public 1 คน 12 ชม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

8 หลักสูตร Data Analytics for internal Auditor Public 1 คน 6 ชม. สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมถ์

9 หลักสูตร การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ (Integrated Audit) Public 1 คน 6 ชม. สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมถ์

10 หลักสูตร Intermediate ด้าน Performance Operation and Management Public 1 คน 36 ชม. กรมบัญชีกลาง

11 หลักสูตร  Leadership Skills for Auditors Public 1 คน 27 ชม. สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

12 ั ส  C li  d C li  A dit P bli 2 6 ้ ใ ่ ป ไ

P16 โครงการพัฒนาตามสมรรถนะกลุ่มงานและตําแหน่งงาน (Functional/Technical Competency)

ลําดับ โครงการ Training
จํานวน ค่าใช้จ่ายต่อคนๆ 

ละ 5,000 บาท
สถาบัน/วิทยากร

12 หลกสูตร Compliance and Compliance Audit Public 2 คน 6 ชม. สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย

13 หลักสูตร Audit Working Papers and Audit Evidence Public 1 คน 6 ชม. สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

14 หลักสูตร การวางแผนงานบริหารงานตรวจสอบประจําปี Public 1 คน 6 ชม. สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมถ์

15 หลักสูตร เทคนิคการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน Public 1 คน 18 ชม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

16 หลักสูตร เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ Public 1 คน 12 ชม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

17

หลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ระดับพื้นฐาน                                

       หลักสูตร Fundamental

Public 1 คน 48 ชม. กรมบัญชีกลาง

18

หลักสูตร Audit Process เทคนิคการจัดทํากระดาษทําการ เรื่อง Audit process                      

          วิธีการตรวจสอบภาคสนาม

Public 1 คน 6 ชม. สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมถ์

19 หลักสูตร วิธีการรายงานการตรวจสอบ Public 1 คน 6 ชม. สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมถ์

20 หลักสูตร การปฏิบัติงานตรวจสอบสําหรับผู้ตรวจสอบมือใหม่ Public 1 คน 42 ชม. สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

21 หลักสูตร Internal Audit Procedures Public 1 คน 12 ชม. สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

22 หลักสูตร TFRS ทุกฉบับ ปี 2560 Public 1 คน 108 ชม. สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมถ์

23 หลักสูตร Update กฎหมายภาษีที่บังคับใช้ในปี 2559 ประเด็นและปัญหาที่นักบัญชีต้องทราบ Public 2 คน 6 ชม. บริษัทฝึกอบรมและสัมนาธรรมนิติ จํากัด

24 หลักสูตร Update มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปี 2559 และก้าวทัน IFRS ฉบับใหม่ Public 2 คน 6 ชม. บริษัทฝึกอบรมและสัมนาธรรมนิติ จํากัด

สํานักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า (สธร.) 1 คน งบประมาณท่ีได้รับ 5,000.00           

1 หลักสูตร เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ Public 1 คน 12 ชม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 24 คน งบประมาณท่ีได้รับ 120,000.00        

1 หลักสูตร Systematic & Creative Thinking (Pure & Simple) Public 1 คน 16 ชม. บริษัท Pac Rim Group

2 หลักสูตร โครงการศึกษาดูงานจากหน่วยงานชั้นนําในประเทศ Learing From Good Practices 

เยี่ยมชม แลกเปล่ียน เรียนรู้องค์กร

Public 3 คน 6 ชม. สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

3 หลักสูตรอบรมเชิงปฎิบัติการแนวคิดใหม่การควบคุมภายในตาม COSO 2013 Internal Control 

Integrated Framework

Public 2 คน 12 ชม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

4 หลักสูตร เทคนิคการจัดทําคู่มือในการปฏิบัติงาน Public 1 คน 12 ชม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5 หลักสูตร Balanced Scorecard การวัดผลงานเชิงดุลยภาพ Public 3 คน 6 ชม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6 หลักสูตร ยุทธศาสตร์การวัดความสําเร็จขององค์กร KPI Public 1 คน 12 ชม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7 หลักสูตร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ Public 3 คน 12 ชม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

8 หลักสูตร System Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ) Public 1 คน 12 ชม. สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ



คน ชม./วัน

P16 โครงการพัฒนาตามสมรรถนะกลุ่มงานและตําแหน่งงาน (Functional/Technical Competency)

ลําดับ โครงการ Training
จํานวน ค่าใช้จ่ายต่อคนๆ 

ละ 5,000 บาท
สถาบัน/วิทยากร

9 หลักสูตร Kaizen Suggestion for Work Improvement (ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน) Public 2 คน 6 ชม. สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

10 หลักสูตร วิธีการประยุกต์ใช้การบริหารความเส่ียงในแต่ละระดับขององค์กรตลอดจนการพัฒนา

ระบบการเตือนภัยและกรณีศึกษาในองค์กรต่างๆ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ

Public 1 คน 12 ชม. บริษัท เกวินน์ คอนซัลต้ิง จํากัด

11 หลักสูตร Proble Solving and Decision Making Techniques Public 1 คน 14 ชม. สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

12 หลักสูตร 5 Strategic Thinking Enhencements Public 1 คน 6 ชม. ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

13 หลักสูตร KPIs : Principles to Pratices (ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของงาน) Public 1 คน 12 ชม. สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า (ฝพค.) 34 คน งบประมาณท่ีได้รับ 170,000.00        

1 หลักสูตร การประชุมวิชาการขนส่งแห่งชาติ Public 5 คน 6 ชม. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)

2 หลักสูตร การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ Public 6 คน 18 ชม. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)

3 หลักสูตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งเป้าการใช้ฃานได้จริงด้านการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้วย SPSS Public 8 คน 12 ชม. สมาคมนักวิจัย

4 หลักสูตร วิศวกรรมระบบขนส่งทางราง Public 2 คน 4 เดือน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)

5 หลักสูตร The 12th International Conference of Eastern Asia Society for Transportation Public 2 คน 24 ชม.  หน่วยงานรัฐหรือเอกชน

6 หลักสูตรอบรมพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางแบบเข้มข้น Public 1 คน 2 เดือน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)

7 หลักสูตร การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ Public 1 คน 30 ชม.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8 หลักสูตร การควบคุมมลพิษทางเสียงและการส่ันสะเทือน Module 2 Public 1 คน 30 ชม.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9 หลักสูตร การควบคุมมลพิษทางอากาศ Module 2 Public 1 คน 30 ชม.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10 หลักสูตร การควบคุมมลพิษทางน้ํา Module 2 Public 1 คน 30 ชม.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝทท.) 34 คน งบประมาณท่ีได้รับ 170,000.00        

1 หลักสูตร Advanced Software Testing Techniques Public 1 คน 24 ชม. หน่วยงานรัฐหรือเอกชน

2 หลักสูตร Tuning and Optimizing Database Public 1 คน 18 ชม. หน่วยงานรัฐหรือเอกชน

3 หลักสูตร Core Android Programming Public 1 คน 30 ชม. หน่วยงานรัฐหรือเอกชน

4 หลักสูตร Core ios Programming with Swift Public 1 คน 30 ชม. หน่วยงานรัฐหรือเอกชน

5 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร (Enterprise 

Architecture Workshop: EAW)

Public 2 คน 24 ชม. หน่วยงานรัฐหรือเอกชน

6 หลักสูตรฝึกอบรมเทคนิคการวางแผนงานสู่การปฏิบัติ Public 1 คน 6 ชม. หน่วยงานรัฐหรือเอกชน

7 หลักสูตร การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร Public 1 คน 6 ชม. หน่วยงานรัฐหรือเอกชน

8 หลักสตร Ci  C tifi d N t k A i t  R ti  d S it hi P bli 1 คน 30 ชม ่ ั ื8 หลกสูตร Cisco Certified Network Associate Routing and Switching Public 1 คน 30 ชม. หนวยงานรฐหรอเอกชน

9

หลักสูตร Information Security Risk Management (ISRM) Implementation using ISO/TEC Public 1 คน 12 ชม.

หน่วยงานรัฐหรือเอกชน

10

หลักสูตร การประยุกต์ใช้ ISO 22301 ตามมาตรฐานระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ Public 1 คน 12 ชม.

หน่วยงานรัฐหรือเอกชน

11 หลักสูตร ITIL Foundation 3.0-2011 Public 1 คน 30 ชม. หน่วยงานรัฐหรือเอกชน

12 หลักสูตร Managing Non-Functional Requirements and Business Goals Public 1 คน 18 ชม. หน่วยงานรัฐหรือเอกชน

13 หลักสูตร Requirement Gathering VS. Requirement Discovery Public 1 คน 12 ชม. หน่วยงานรัฐหรือเอกชน

14 หลักสูตร ASP.NET Web Programming Public 1 คน 24 ชม. หน่วยงานรัฐหรือเอกชน

15 หลักสูตร Implementing a secure software development life cycle (S-SDLC) Public 1 คน 18 ชม. หน่วยงานรัฐหรือเอกชน

16 หลักสูตร แนวทางการปฏิบัติเพื่อบริหารจัดการ IT โดยใช้มาตรฐาน ITIL Public 1 คน 18 ชม. หน่วยงานรัฐหรือเอกชน

ฝ่ายบัญชีและการเงิน (ฝชง.) 57 คน งบประมาณท่ีได้รับ 285,000.00        

1 หลักสูตร 38 รายการปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ต้องเพ็งเล็งเป็นพิเศษ Public 2 คน 13 ชม. ธรรมนิติ

2 หลักสูตร แก่นการจัดการด้านการเงิน Public 1 คน 30 ชม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3 หลักสูตร Kaset mini Financial Business Management Public 1 คน 198 ชม. ม.เกษตรศาสตร์

4 หลักสูตร การแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการจัดการความขัดแย้งในการทํางาน Public 6 คน 6 ชม. People Synergy

5 หลักสูตร การเรียนรู้และเข้าใจผู้อ่ืน เคล็ดลับสู่ความสําเร็จในการทํางาน Public 2 คน 6.5 ชม. People Synergy

6 หลักสูตร การวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค "เรียนรู้สู่กูรูทางเศรษฐกิจ" Public 5 คน 7 ชม. สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

7 หลักสูตร เจาะประเด็นรายจ่ายต้องห้ามและภาษีซ้ือต้องห้าม Public 3 คน 6 ชม. ธรรมนิติ

8 หลักสูตร เจาะรายการและวิธีบวกกลับของสรรพากร พร้อมเทคนิคการแก้ไขเม่ือถูกบวกกลับ Public 2 คน 6 ชม. ธรรมนิติ

9 หลักสูตร 144 เทคนิคการออกและใช้ใบกํากับภาษีอย่างมืออาชีพ เพื่อขจัดข้อโต้แย้งทางภาษี Public 1 คน 6 ชม. ธรรมนิติ

10

หลักสูตร เจาะประเด็นตรวจสอบเอกสาร หลักฐานทางบัญชีและภาษี เอกสารรับ-จ่ายเงิน สําหรับ

เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน แคชเชียร์

Public 1 คน 6 ชม. ธรรมนิติ

11 หลักสูตร งบการเงินและการจัดทํารายงานวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริหาร Public 1 คน 6 ชม. ธรรมนิติ

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (ฝพธ.) 55 คน งบประมาณท่ีได้รับ 275,000.00        

1 หลักสูตร พัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Mini MRE@tbs) Public 1 คน 169 ชม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2 หลักสูตร พัฒนานักการตลาดยุคใหม่ (Marketing Certificate Program MCP-Excellence Series) Public 2 คน 62 ชม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



คน ชม./วัน

P16 โครงการพัฒนาตามสมรรถนะกลุ่มงานและตําแหน่งงาน (Functional/Technical Competency)

ลําดับ โครงการ Training
จํานวน ค่าใช้จ่ายต่อคนๆ 

ละ 5,000 บาท
สถาบัน/วิทยากร

3 หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์ (Business Strategy) อย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย Public 6 คน 12 ชม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4 หลักสูตร การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) Public 6 คน 6 ชม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5 หลักสูตร เทคนิคการนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ Public 6 คน 12 ชม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6 หลักสูตร กลยุทธ์การสร้างแผนกิจกรรมทางการตลาด : How to Create Event Marketing Plan Public 6 คน 6 ชม. ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

ฝ่ายพัฒนาและบริหารพื้นท่ี (ฝพพ.) 14 คน งบประมาณท่ีได้รับ 70,000.00          

1 หลักสูตร การวางแผนและบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ Public 4 คน 30 ชม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2 หลักสูตร การเจรจาต่อรองและโน้มน้าวจูงใจที่ทรงประสิทธิผล (Effective Negotiation and Persua Public 7 คน 7 ชม. สถาบันฝึกอบรม The Best Training

3 หลักสูตร สร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดสู่ความสําเร็จ (Formulating Marketing Strategies) Public 4 คน 6 ชม. ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

4 หลักสูตร การวิเคราะห์ตลาดโครงสร้างอสังหาริมทรัพย์ Public 4 คน 18 ชม. รร. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

5 หลักสูตร รวมข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ Public 2 คน 36 ชม. รร. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

ฝ่ายวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม (ฝวส.) 50 คน งบประมาณท่ีได้รับ 250,000.00        

1 โครงการอบรมวิชาชีพ หัวข้อ วิศวกรระดับต้น งานระบบปรับอากาศ Public 6 คน 48 ชม. สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

2 โครงการอบรมวิชาชีพ หัวข้อ วิศวกรระดับกลาง งานระบบปรับอากาศ Public 6 คน 48 ชม. สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

3 โครงการอบรมวิชาชีพ หัวข้อ วิศวกรระดับสูง งานระบบปรับอากาศ Public 6 คน 48 ชม. สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

4 หลักสูตร การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร Public 3 คน 16 ชม. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)

5 หลักสูตร การตรวจและทดสอบเครื่องสูบน้ําดับเพลิงภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ Public 6 คน 1 วัน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)

6 หลักสูตร การออกแบบระบบดับเพลิงสําหรับคลังสินค้าและระบบสารสะอาดดับเพลิง Public 6 คน 2 วัน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)

7 หลักสูตร Auto CAD 2D Basic Public 3 คน 14 ชม.  DETI Company Limited 

8 หลักสูตร Auto CAD 2D Intermediate Public 3 คน 14 ชม.  DETI Company Limited  

9 หลักสูตร Auto CAD 2D Electrical Public 4 คน 4 วัน บริษัท Power Partner

10 หลักสูตร การอบรมเรื่องการประยุกต์ใช้งาน LED Product ในโครงการอาคารเขียว Public 3 คน 1 วัน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)

11

หลักสูตร การอบรมเรื่องการแปลความหมายและการใช้ประโยชน์ข้อมูลของ LED จากผลการ

ทดสอบตาม IES LM-79, LM-80, TM21

Public 3 คน 2 วัน  สมาคมไฟฟ้าส่องสว่างแห่งประเทศไทย

12 หลักสูตร การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ สําหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม Public 3 คน 2 วัน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)

13 หลักสูตร ฟ้าผ่าและการป้องกัน Public 2 คน 2 วัน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14 หลักสตร มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทย พ ศ  2556 (มาตรฐานฉบับใหม่) Public 2 คน 3 วัน ิศ ส ่ ป ศไ  ( ส )14 หลกสูตร มาตรฐานการตดตงทางไฟฟาสาหรบประเทศไทย พ.ศ. 2556 (มาตรฐานฉบบใหม) Public 2 คน 3 วน วศวกรรมสถานแหงประเทศไทย (วสท.)

15 หลักสูตร การอบรมเชิงวิชาชีพการเลือกใช้ ออกแบบ การติดตั้งและการบํารุงรักษาแผงสวิตซ์แรงต่ํา Public 4 คน 1 วัน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)

16 หลักสูตร มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟ้า Public 2 คน 1 วัน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)

17 หลักสูตร การออกแบบการแบ่งส่วนอาคาร (Fire Compartment) Public 2 คน 2 วัน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)

18 หลักสูตร ความปลอดภัยนั่งร้านและการตรวจสอบ รุ่นที่ 14 Public 4 คน 15 ชม. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)

19 หลักสูตร การออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน (Design of Postension Flat Slab) Public 4 คน 15 ชม. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)

20 หลักสูตร การออกแบบโครงสร้างเหล็กขึ้นรูปเย็น (ขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 6 Public 4 คน 24 ชม. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)

21 หลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียวไทย รุ่นที่ 15 Public 2 คน 15 ชม. สถาบันอาคารเขียวไทย

22 โครงการพัฒนาวิชาชีพ : การประมาณราคาเบ้ืองต้น Public 7 คน สมาคมสถาปนิกสยาม

23 โครงการอบรมและศึกษาดูวิศวกรรมระบบอาณัติ (Railway Signalling for Engineers) Public 1 คน 16 ชม. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)

24 หลักสูตร NFPA 101 : Life Safety Code Public 8 คน 16 ชม. บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ัน แมเนจเมนท์ จํากัด

25 โครงการพัฒนาวิชาชีพ : ดูงาน Precast Concrete & AAC Public 1 คน 9.45 ชม. สมาคมสถาปนิกสยาม

26 โครงการพัฒนาวิชาชีพ : Architectural Glass Today Public 4 คน 7 ชม. สมาคมสถาปนิกสยาม

27 หลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 45 Public 6 คน 56 ชม.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

28 หลักสูตร Advance Lighting Interior Public 1 คน 40 ชม. โรงเรียนจินตนาการคอมพิวเตอร์ 3 มิติ

ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง (ฝบก.1) 47 คน งบประมาณท่ีได้รับ 235,000.00        

1 หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เคล็ดลับความสําเร็จเลขานุการในหน่วยงานวิศวกรรม 

(Secretary Skills for Engineers Work)

Public 2 คน 7.3 ชม. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)

2 หลักสูตร การประมาณราคากลางงานราชการ Public 2 คน 8.3 ชม. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)

3 หลักสูตร การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งทางราง : Transit Oriented Development Public 1 คน 24 ชม. สวทช.

4 หลักสูตร โครงการอบรมหลักสูตรสีเขียว Public 1 คน 15.15 ชม. สถาบันอาคารเขียวไทย

5 หลักสูตร การใช้ MULTI -COST CODE ในงาน COST ENGINEERING สําหรับงานอาคาร Public 4 คน 9.3 ชม. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)

ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2 (ฝบก.2) 29 คน งบประมาณท่ีได้รับ 145,000.00        

1 หลักสูตร Contract Administration & Project Management Public 4 คน 2 วัน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)

2 หลักสูตร โครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว รุ่น 16 Public 1 คน 2 วัน สถาบันอาคารเขียว

3 หลักสูตร การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กและวัสดุเพื่อต้านทานแผ่นดินไหว (รุ่นที่ 1) Public 5 คน 3 วัน  หน่วยงานรัฐหรือเอกชน

4 หลักสูตร เคล็ดลับความสําเร็จเลขานุการในหน่วยงานวิศวกรรม Public 1 คน 1 วัน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)

5 หลักสูตร การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย Public 1 คน 2 วัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



คน ชม./วัน

P16 โครงการพัฒนาตามสมรรถนะกลุ่มงานและตําแหน่งงาน (Functional/Technical Competency)

ลําดับ โครงการ Training
จํานวน ค่าใช้จ่ายต่อคนๆ 

ละ 5,000 บาท
สถาบัน/วิทยากร

ฝ่ายระบบรถไฟฟ้า (ฝรฟ.) 28 คน งบประมาณท่ีได้รับ 140,000.00        

1 หลักสูตร Railway Electrification Public 4 คน 24 ชม. สวทช.

2 หลักสูตร รถไฟฟ้าความเร็วสูง : High Speed Train Public 4 คน 24 ชม. สวทช.

3 หลักสูตร โบกี้รถไฟ : Railway Bogie Public 4 คน 24 ชม. สวทช.

4 หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า Public 2 คน 16 ชม. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)

5 หลักสูตร ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า Public 4 คน 8 ชม. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)

6 หลักสูตร มาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทย พ.ศ.2556 (มาตรฐานฉบับใหม่) Public 2 คน 24 ชม. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)

7 หลักสูตร การติดต้ังระบบ Ipv 6 ระบบ Ipv 4 Public 3 คน 6 ชม.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ฝ่ายปฏิบัติการ (ฝปก.) 56 คน งบประมาณท่ีได้รับ 280,000.00        

1 หลักสูตร การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร Public 3 คน 12 ชม. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)

2 หลักสูตร มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทย Public 3 คน 18 ชม. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)

ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย (ฝรภ.) 191 คน งบประมาณท่ีได้รับ 955,000.00        

1 หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ Ravens Challege 2017 Public 10 คน 30 ชม. สตช.

2 หลักสูตร ผู้บังคับสุนัขตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิด (K-9) Public 2 คน 3 เดือน กรมการสัตว์ทหารบก

3 หลักสูตร ครูฝึก (ผบส.) Public 2 คน 3 เดือน กรมการสัตว์ทหารบก

4 หลักสูตร บริหารงานตํารวจชั้นสูง Public  1 คน 4 เดือน สตช.

5 หลักสูตร ผู้กํากับ Public 2 คน 4 เดือน สตช.

6 หลักสูตร สารวัตร/สารวัตรอํานวยการ Public 8 คน 3 เดือน สตช.

7 หลักสูตร พนักงานวิทยุส่ือสาร Public 2 คน 3 เดือน สตช.

8 หลักสูตร การตรวจสอบสถานที่หลังเกิดเหตุระเบิด Public 1 คน 1 เดือน ทบ.,ทร.,ทอ.,สตช.

9 หลักสูตร การอารักขาบุคคลสําคัญ Public 2 คน 2 เดือน ศรภ.

10 หลักสูตร การฝึกร่วมศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายสากล Public 4 คน 30 ชม. ศตก.

11 หลักสูตร การป้องกันนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี และการเผชิญเหตุจากอาวุธทําลายล้างสูง Public 4 คน 2 เดือน ทอ., ทบ.

12 หลักสูตร การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพ Public 2 คน 6 ชม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13 หลักสูตร นายทหารการข่าว/ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายการข่าว Public 4 คน 2 เดือน ศรภ.,ขว.

14 หลักสูตร การเก็บกู้และทําลายวัตถุระเบิด (EOD) Public 4 คน 4 เดือน ทบ., ทร., ทอ., สตช.

15 ั  ิ ี่ ้ ั ป ั P bli 2 12 ่ ั ื15 หลกสูตร การบรหารความเสยงดานการรกษาความปลอดภย Public 2 คน 12 ชม. หนวยงานรฐหรือเอกชน

16

หลักสูตร การทบทวนความรู้และทักษะในงานรักษาเขตทางและการประสานงานกับหน่วยงานที่

เก่ียวข้องตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม

Public 50 คน 6 ชม. กทพ.

17 หลักสูตร ฝึกร่วมการจัดการเหตุการณ์กับบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BEM) Public 20 คน 3 ชม./เดือน BEM

18 หลักสูตร ผู้ส่ังการ ณ จุดเกิดเหตุ (On scence command) Public 2 คน 12 ชม. NPC

19 หลักสูตร วิศวกรรมป้องกันและระงับอัคคีภัย (Fire Engineering Program) Public 2 คน 36 ชม. NPC

20 หลักสูตร การผจญเพลิงขั้นสูง (Advance Fire) Public 4 คน 12 ชม. NPC

21 หลักสูตร การส่ังการดับเพลิง (Fire Command) Public 4 คน 12 ชม. NPC

22

หลักสูตร การตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบดับเพลิงด้วยก๊าซ 

(Preventive Maintenance Fire Alarm System and Gas Suppression System Program)

Public 4 คน 6 ชม. NPC

23 หลักสูตร พฤติกรรมไฟและการดับเพลิง (Fire Behavior and Fire Suppression Course) Public 2 คน 12 ชม. บริษัท ดี.ดี.ไฟร์ แอนด์เซฟต้ี

24 หลักสูตร การทํางานในที่อับอากาศ Public 2 คน 48 ชม. บริษัท 3M จํากัด

25 หลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร Public 2 คน 48 ชม. วสท./มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

26 หลักสูตร เวชกรฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน Public 4 คน 180 ชม. โรงพยาบาล นพรัตน์/ราชวิถี/เลิดสิน

27 หลักสูตร ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบ้ืองต้น (FR) Public 4 คน 30 ชม. โรงพยาบาล นพรัตน์/เลิดสิน

28 หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น Public 4 คน 30 ชม. สภากาชาดไทย

29 หลักสูตร Technical Rope Rescue Technical Level Public 6 คน 30 ชม. บริษัท กู๊ดแอทติจูด คอนซัลต้ิง จํากัด

30 หลักสูตร เทคนิคการตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมี Public 2 คน 30 ชม. บริษัท ดี.ดี.ไฟร์ แอนด์เซฟต้ี

31 หลักสูตร การฝึกทบทวนการเก็บกู้และทําลายวัตถุระเบิดและการปฏิบัติการกับระเบิดแสวงเครื่องรูปแบบ In-House 22  คน 30 ชม. หน่วยงานรัฐหรือเอกชน

32 หลักสูตร การสืบสวนเบื้องต้นเกี่ยวกับเหตุอาชญกรรมในเขตระบบรถไฟฟ้า In-House 40  คน 12 ชม. หน่วยงานรัฐหรือเอกชน

33 หลักสูตร การตรวจค้นจับกุม In-House 160  คน 4 รุ่นๆละ 6 ชม. หน่วยงานรัฐหรือเอกชน

34 หลักสูตร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทํางานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ตาม พรบ. รถไฟฟ้า In-House 40  คน 6 ชม. หน่วยงานรัฐหรือเอกชน

35 หลักสูตร การทบทวนการปฏิบัติการเข้าระงับเหตุภายในสถานี In-House 120  คน 3ชม./เดือน/4 รุ่น หน่วยงานรัฐหรือเอกชน

36 หลักสูตร ภัยคุกคามและการต่อต้านการก่อการร้าย In-House 40  คน 6 ชม. หน่วยงานรัฐหรือเอกชน

37 หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สําหรับพนักงานส่วนปฏิบัติการ In-House 40  คน 6 ชม. หน่วยงานรัฐหรือเอกชน

38 หลักสูตร อาวุธศึกษา การดูแลอาวุธ และอุปกรณ์ประจํากาย In-House 40  คน 6 ชม. หน่วยงานรัฐหรือเอกชน

39 หลักสูตร การอพยพหนีไฟอาคารสูง In-House 40  คน 6 ชม. หน่วยงานรัฐหรือเอกชน



คน ชม./วัน

P16 โครงการพัฒนาตามสมรรถนะกลุ่มงานและตําแหน่งงาน (Functional/Technical Competency)

ลําดับ โครงการ Training
จํานวน ค่าใช้จ่ายต่อคนๆ 

ละ 5,000 บาท
สถาบัน/วิทยากร

40 หลักสูตร การตรวจค้นวัตถุระเบิดสําหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย (EOR) In-House 40  คน 30 ชม. หน่วยงานรัฐหรือเอกชน

41 หลักสูตร การเจรจาต่อรองสําหรับพนักงานผู้เผชิญเหตุคนแรก In-House 40  คน 30 ชม. หน่วยงานรัฐหรือเอกชน

42 หลักสูตร ศึกษาดูงานการจราจรในอาคารจอดรถ In-House 60  คน 6 ชม. หน่วยงานรัฐหรือเอกชน

43 หลักสูตร ฝึกทบทวนความรู้ของหน่วยสุนัขตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิด (K-9) ประจําปี 2560 In-House 12  คน 30 ชม. หน่วยงานรัฐหรือเอกชน

44 หลักสูตร การยิงปืนทางยุทธวิธี และการใช้อาวุธประจํากายในการระงับเหตุ In-House 140  คน 4 รุ่นๆละ 3 ชม. หน่วยงานรัฐหรือเอกชน

45 หลักสูตร Airway Management In-House 25  คน 2 รุ่นๆ ละ 6 ชม. หน่วยงานรัฐหรือเอกชน

46 หลักสูตร Medical Equipment For EMT-B In-House 25  คน 2 รุ่นๆ ละ 6 ชม. หน่วยงานรัฐหรือเอกชน

47 หลักสูตร Basic Trauma In-House 25  คน 2 รุ่นๆ ละ 6 ชม. หน่วยงานรัฐหรือเอกชน

48 หลักสูตร การช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินและการใช้เครื่องกระตุกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(CPR & A In-House 25  คน 2 รุ่นๆ ละ 6 ชม. หน่วยงานรัฐหรือเอกชน

49 หลักสูตร การสื่อสารกับผู้พิการทางการได้ยิน In-House 50  คน 6 ชม. หน่วยงานรัฐหรือเอกชน

50 หลักสูตร การรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย In-House 10  คน  1 เดือน หน่วยงานรัฐหรือเอกชน

51 หลักสูตร การบริหารงานการข่าว เพื่อความมั่นคงปลอดภัย ของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน In-House 40  คน 18 ชม. หน่วยงานรัฐหรือเอกชน

52 หลักสูตร การบริหารหน่วยงานด้านการรักษาความปลอดภัย หน่วยงานด้านการดับเพลิงหรือกู้ภัยเบื้องต้น In-House 30  คน 18 ชม. หน่วยงานรัฐหรือเอกชน

53 หลักสูตร การออกแบบการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์(Crisis Management Exercise Design) In-House 20  คน 12 ชม. หน่วยงานรัฐหรือเอกชน

ฝ่ายกฎหมาย (ฝกม.) 52 คน งบประมาณท่ีได้รับ 260,000.00        

1 โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฏหมายปกครอง Public 1 คน 72 ชม.  เนติบัณฑิตยสภา

2 โครงการอบรมประกาศนียบัตรกฏหมายปกครองเก่ียวกับการบังคับคดี Public 2 คน 30 ชม.  เนติบัณฑิตยสภา

3 หลักสูตร กฏหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 7 Public 2 คน 336 ชม.  มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง

4 หลักสูตร English Business Contracts (Management and Techniques) Public 5 คน 18 ชม. บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาวิญญูชน จํากัด

5 หลักสูตร สุดยอดเลขานุการมืออาชีพ Public 1 คน 12 ชม.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ฝ่ายกรรมสิทธ์ิท่ีดิน (ฝกท.) 83 คน งบประมาณท่ีได้รับ 415,000.00        

1 หลักสูตร การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ In-House 20 คน 24 ชม.

ฝ่ายจัดซื้อและบริการ (ฝจบ.) 43 คน งบประมาณท่ีได้รับ 215,000.00        

1 หลักสูตร การบริหารงานพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ Public 3 คน 24 ชม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2 หลักสูตร Advanced Contract Management Public 1 คน 7 ชม. บริษัท พีเพิล ซินเนอจี จํากัด

3 หลักสตร วิศวกรรมบริหารอาคาร เพื่อความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน Public 1 คน 14 ชม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท )3 หลกสูตร วศวกรรมบรหารอาคาร เพอความปลอดภยและประหยดพลงงาน Public 1 คน 14 ชม. วศวกรรมสถานแหงประเทศไทย (วสท.)

4 หลักสูตร Service Operation Management In-House 20 คน 6 ชม. หน่วยงานรัฐหรือเอกชน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ฝทบ.) 42 คน งบประมาณท่ีได้รับ 210,000.00        

1 หลักสูตร เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัตงานที่มีประสิทธิภาพ Public 3 คน 12 ชม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2 หลักสูตร เทคนิคการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร (Strategic Human Resource Planing Public 2 คน 12 ชม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3 หลักสูตร การจัดทําแผนกลยุทธ์ HR อย่างไรให้เป็นยุทธศาสตร์องค์กร Public 2 คน 6 ชม. บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จํากัด 

4 หลักสูตร การวางแผนฝึกอบรมและการวิเคราะห์ความจําเป็นในการพัฒนาบุคลากร Public 3 คน 6 ชม. สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

5 หลักสูตร การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม : การคิดและเขียนหลักสูตร Public 2 คน 6 ชม. สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

6 หลักสูตร การบริหารจัดการและการดําเนินการการจัดฝึกอบรมเชิงกลยุทธ์ Public 3 คน 6 ชม. สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

7 หลักสูตร การประเมินผลและติดตามผลหลังการฝึกอบรมครบวงจรถึงการวัดผลตอบแทนจากการลงทุน Public 3 คน 12 ชม. สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

8 หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ไปสู่องค์การยุคใหม่ Public 2 คน 60 ชม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

9 หลักสูตร เทคนิคการติดตามผลการฝึกอบรมเพื่อพิสูจน์ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม Public 2 คน 6 ชม. บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จํากัด 

สํานักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน (สปอ.) 7 คน งบประมาณท่ีได้รับ 35,000.00          

1 หลักสูตร เทคนิคการจัดทําคู่มือในการปฏิบัติงาน Public 1 คน 18 ชม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2 หลักสูตร เทคนิคการติดตั้งนั่งร้านและการตรวจสอบนั่งร้าน Public 2 คน 12 ชม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สํานักธุรกิจบัตรโดยสาร (สธด.) 19 คน งบประมาณท่ีได้รับ 95,000.00          

1 หลักสูตร Finance for Non-Finance Public 2 คน 12 ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ 

2 หลักสูตร การใช้โปรแกรม Excel ในการตรวจสอบแฟ้มข้อมูลบัญชี Public 2 คน 6 สภาวิชาชีพบัญชี

3 หลักสูตร การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ Public 2 คน 26 สภาวิชาชีพบัญชี

4 หลักสูตร การป้องกันการทุจริตในองค์กร Public 2 คน 18 สภาวิชาชีพบัญชี

5 หลักสูตร เสริมบุคลิกภาพ เพิ่มความม่ันใจ เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร Public 1 คน 6 สถาบันปัญญาธุรกิจ

4,805,000.00      รวมงบประมาณฝึกอบรมโครงการ P16


