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    โครงการฝึกอบรมหลักสตูร “นักบรหิารระดบักลางกระทรวงคมนาคม (นบก.คค.)” รุ่นที ่14 
(Mid-Level Executive of the Transport Management Program) 
ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (45 วัน) 

 

วันที่ สถานที่ เวลา 09.00-12.00 น. เวลา 13.00-16.00 น. 

(1)  
พ. 6 ก.พ. 62 

ห้องประชุม ชั้น 3 
อาคารสโมสรและ
หอประชุม คค. 

ถ.ราชด าเนนินอก 
-  

จังหวัด
สมุทรสงคราม 

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียนและรายงานตัว 
09.00-09.30 น.  พิธีเปิด 
09.30-10.30 น.  การบรรยายพิเศษเรื่อง  
“บทบาทของผู้บังคับบัญชายุคใหม่” 
10.30-11.00 น.  พักรับประทานอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย 
11.00-13.00 น.  เดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยัง 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

เวลา 13.00-21.00 น. 
กิจกรรมสัมพันธ์และการสร้างทีมงาน 

ณ จังหวัดราชบุรี 
(18.00-19.00 น. พักรับประทานอาหารเย็น) 

(2)  
พฤ. 7 ก.พ. 62 

จังหวัด
สมทุรสงคราม 

กิจกรรมสัมพันธ์และการสร้างทีมงาน 
ณ จังหวัดสมุทรสงคราม 

เวลา 13.00-16.30 น. 
กิจกรรมสัมพันธ์และการสร้างทีมงาน 

เวลา 16.30-18.00 น. 
พักและรับประทานอาหารเย็น 
เวลา 18.00-21.00 น. 

กิจกรรมสัมพันธ์และการสร้างทีมงาน 

(3) 
ศ. 8 ก.พ. 62 

จังหวัดราชบุร ี 
- 

กรุงเทพฯ 

กิจกรรมสัมพันธ์และการสร้างทีมงาน 
ณ จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
13.00 น.  เดินทางกลับกรุงเทพฯ 

(4) 
พ. 13 ก.พ. 62 

โรงแรม 
เอส ดี อเวนวิ 

บุคลิกภาพและมารยาททางสังคม 
ส าหรับผู้บริหาร 

 

บุคลิกภาพและมารยาททางสังคม 
ส าหรับผู้บริหาร 

 

(5) 
พฤ. 14 ก.พ. 

62 

โรงแรม 
เอส ดี อเวนวิ 

แนวโน้มทศิทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคต บทบาท
ประเทศไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก: 
ทิศทางเศรษฐกิจ สังคมการเมืองและความมั่นคงของ

ประเทศ  
 

การสื่อสารส าหรับผู้บริหารยุคใหม่  
 

(6) 
ศ. 15 ก.พ. 62 

โรงแรม 
เอส ดี อเวนวิ 

Thailand Vision และ Thailand 4.0 
 

กฎหมายที่นักบริหารภาคราชการและ 
ภาครัฐวิสาหกิจควรรู้ 

 

(7) 
พ. 20 ก.พ. 62 

โรงแรม 
เอส ดี อเวนวิ 

ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม 
 

 

พบวิทยากรให้ความรู้ 
ในการจัดท ารายงาน ครั้งท่ี 1 

(8) 
พฤ. 21 ก.พ. 

62 

โรงแรม 
เอส ดี อเวนวิ 

การปฏิบัติการข่าวสาร  (Information Operation)  
กองทัพอากาศ 

(9) 
ศ. 22 ก.พ. 62 

โรงแรม 
เอส ดี อเวนวิ 

การก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อไปสู่เป้าหมาย
แห่งความส าเร็จ 

 

การบริหารด้วยคุณธรรม จริยธรรม และความ
โปร่งใส (กรณีศึกษาปัญหาคุณธรรม จริยธรรม) 

 

(10) 
พ. 27 ก.พ. 62 

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

  ศึกษาดูงานหน่วยงานราชการ 1 แห่ง 
ด้านนวัตกรรม 

 ศึกษาดูงานภาคเอกชน 1 แห่ง 
ด้านนวัตกรรม 

(11) 
พฤ. 28 ก.พ. 

62 
โรงแรม 

เอส ดี อเวนวิ 
การบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ 

 
จัดท ารายงาน  

ครั้งที่ 1 

เอกสารแนบ 2 
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วันที่ สถานที่ เวลา 09.00-12.00 น. เวลา 13.00-16.00 น. 

(12) 
ศ. 1 มี.ค. 62 

โรงแรม 
เอส ดี อเวนวิ 

ภูมิภาคนิยม (Regionalism) และภูมภิาคาภิวัฒน์ 
(Regionalization) ในโลก และกรณีศึกษาภูมิภาค

อาเซียน 
 

 
กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกัน

ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
 

ศึกษาดูงาน 
การศึกษาพื้นที่เศรษฐกิจภาคเหนือกับการคมนาคม 

(13) 
พ. 6 มี.ค. 62 กรุงเทพฯ-เชียงราย พร้อมกันทีท่่าอากาศยาน 

เวลา 07.00 น. (เดินทางโดยสายการบิน....) 

การฝึกภาคปฏิบัติ 
(การศึกษาดูงานและการประชุมเชิงปฏบิัติการเพื่อจัดท าผลงาน 

กลุ่มด้านการบริหารคมนาคม)  

(14) 
พฤ. 7 มี.ค. 62 จ. เชียงราย 

การฝึกภาคปฏิบัติ 
(การศึกษาดูงานและการประชุมเชิงปฏบิัติการเพื่อจัดท า

ผลงานกลุ่มด้านการบริหารคมนาคม) 

การฝึกภาคปฏิบัติ 
(การศึกษาดูงานและการประชุมเชิงปฏบิัติการเพื่อจัดท า

ผลงานกลุ่มด้านการบริหารคมนาคม) 

(15) 
ศ. 8 มี.ค. 62 

จ.เชียงราย-
กรุงเทพฯ 

การฝึกภาคปฏิบัติ 
(การศึกษาดูงานและการประชุมเชิงปฏบิัติการเพื่อจัดท า

ผลงานกลุ่มด้านการบริหารคมนาคม) 
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

(16) 
พ. 13 มี.ค. 62 

โรงแรม 
เอส ดี อเวนวิ 

Change Management ส าหรับผู้น า
คมนาคมในกระแสภูมิภาคาภิวัฒน์ 

 

การสร้างความเชื่อถือของตนเองและ
หน่วยงานในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน 

 
(17) 

พฤ. 14 มี.ค. 
62 

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

 การศึกษาดูงานหน่วยงานราชการ 
ด้านการบริหารงานบุคคล 

 การศึกษาดูงานหน่วยงานภาคเอกชน     
ด้านการบริหารงานบุคคล 

(18) 
ศ. 15 มี.ค. 62 

โรงแรม 
เอส ดี อเวนวิ 

 

การบริหารทรัพยากรไปสู่เป้าหมายแห่ง
ความส าเร็จ 

 

การใช้ศาสตร์และศิลปะในการก าหนดกลยุทธ์ 
 

(19) 
พ. 20 มี.ค. 62 

โรงแรม 
เอส ดี อเวนวิ 

EQ ส าหรับผู้บริหาร 
 

จัดท ารายงาน  
ครั้งที่ 2 

(20) 
พฤ. 21 มี.ค. 

62 
โรงแรม 

เอส ดี อเวนวิ 
การแก้ไขความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง 

 

(21) 
ศ. 22 มี.ค. 62 

โรงแรม 
เอส ดี อเวนวิ 

ภาวะผู้น ากับการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 

การก าหนดแนวทางการตลาดส าหรับ
ผู้บริหารคมนาคม  

 
ศึกษาดูงาน 

การศึกษาพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออกกับการคมนาคม 

(22) 
พ. 27 มี.ค. 62 กรุงเทพฯ-ชลบุร ี

พร้อมกันที่กระทรวงคมนาคม 
เวลา 07.00 น. (เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ) 

การฝึกภาคปฏิบัติ 
(การศึกษาดูงานและการประชุมเชิงปฏบิัติการเพื่อจัดท าผลงาน 

กลุ่มด้านการบริหารคมนาคม)  
(23) 

พฤ. 28 มี.ค. 
62 

ชลบุร-ีระยอง-
จันทบุร ี

การฝึกภาคปฏิบัติ 
(การศึกษาดูงานและการประชุมเชิงปฏบิัติการเพื่อจัดท า

ผลงานกลุ่มด้านการบริหารคมนาคม) 

การฝึกภาคปฏิบัติ 
(การศึกษาดูงานและการประชุมเชิงปฏบิัติการเพื่อจัดท า

ผลงานกลุ่มด้านการบริหารคมนาคม) 

(24) 
ศ. 29 มี.ค. 62 จันทบุร-ีกรุงเทพฯ 

การฝึกภาคปฏิบัต ิ
(การศึกษาดูงานและการประชุมเชิงปฏบิัติการเพื่อจัดท า

ผลงานกลุ่มด้านการบริหารคมนาคม) 
ถึง กระทรวงคมนาคม 
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วันที่ สถานที่ เวลา 09.00-12.00 น. เวลา 13.00-16.00 น. 

(25) 
พ. 3 เม.ย. 62 

โรงแรม 
เอส ดี อเวนวิ 

ความรับผิดทางละเมิด 
 

เทคนิคการประชาสัมพันธ์ 
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี 

 

(26) 
พฤ. 4 เม.ย. 62 

โรงแรม 
เอส ดี อเวนวิ 

การวางแผนก าลังคนส าหรับผู้บริหาร
คมนาคม 

 

การน้อมน าศาสตร์พระราชา  
สู่การปฏิบัติงานเพื่อประชาชน 

 

(27) 
ศ. 5 เม.ย. 62 

โรงแรม 
เอส ดี อเวนวิ 

หลักการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพส าหรับ
ผู้บริหาร 

 

กิจกรรมสร้างสุนทรียภาพ 
ครั้งที่ 1  

(28) 
พ. 24 เม.ย. 62 

โรงแรม 
เอส ดี อเวนวิ 

บทบาทผู้น าคมนาคมยุคใหม่เพ่ือการเข้าถึงของคนทุก
กลุ่ม (เด็ก สตรี คนพิการและผู้สงูอายุ) 

 

ภัยคุกคามความม่ันคงของชาติ 
 

(29) 
พฤ. 25 เม.ย. 

62 

สถานที่
ต่างจังหวัด  ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ณ ต าบลเขาหินซ้อน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา (30) 
ศ. 26 เม.ย. 62 

สถานที่
ต่างจังหวัด 

(31) 
พฤ. 2 พ.ค. 62 

โรงแรม 
เอส ดี อเวนวิ 

การใช้นวัตกรรมเพื่อการบริหาร 
 

ความคิดสร้างสรรค์กับการบริหารงาน 
 

(32) 
ศ. 3 พ.ค. 62 

โรงแรม 
เอส ดี อเวนวิ 

บทบาทหน้าที่ของนักบริหาร 
ในการบริหารจัดการภาครฐัแนวใหม่ 

 

จัดท ารายงาน  
ครั้งที่ 3 

(33) 
พ. 8 พ.ค. 62 

โรงแรม 
เอส ดี อเวนวิ 

พบที่ปรึกษา 
ในการจัดท ารายงาน ครั้งท่ี 1 

กิจกรรมสร้างสุนทรียภาพ 
ครั้งที่ 2  

(34) 
ศ. 10 พ.ค. 62 

โรงแรม 
เอส ดี อเวนวิ 

พบวิทยากรให้ความรู้ 
ในการจัดท ารายงาน ครั้งท่ี 2 

พบวิทยากรให้ความรู้ 
ในการจัดท ารายงาน ครั้งท่ี 3 

ศึกษาระบบการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 

(35) 
จ. 13 พ.ค. 62 

สมุทรปราการ 
 

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
06.00 น. 

การฝึกภาคปฏิบัติ 
(การศึกษาดูงานและการประชุมเชิงปฏบิัติการเพื่อจัดท า

ผลงานกลุ่มด้านการบริหารคมนาคม) 
(36) 

อ. 14 พ.ค. 62 ไต้หวัน 
การฝึกภาคปฏิบัติ 

(การศึกษาดูงานและการประชุมเชิงปฏบิัติการเพื่อจัดท า
ผลงานกลุ่มด้านการบริหารคมนาคม)  

 การฝึกภาคปฏิบัติ 
(การศึกษาดูงานและการประชุมเชิงปฏบิัติการเพื่อจัดท า

ผลงานกลุ่มด้านการบริหารคมนาคม) 

(37) 
พ. 15 พ.ค. 62 ไต้หวัน 

การฝึกภาคปฏิบัติ 
(การศึกษาดูงานและการประชุมเชิงปฏบิัติการเพื่อจัดท า

ผลงานกลุ่มด้านการบริหารคมนาคม) 

การฝึกภาคปฏิบัติ 
(การศึกษาดูงานและการประชุมเชิงปฏบิัติการเพื่อจัดท า

ผลงานกลุ่มด้านการบริหารคมนาคม) 
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วันที่ สถานที่ เวลา 09.00-12.00 น. เวลา 13.00-16.00 น. 
(38) 

พฤ. 16 พ.ค. 
62 

ไต้หวัน 
การฝึกภาคปฏิบัติ 

(การศึกษาดูงานและการประชุมเชิงปฏบิัติการเพื่อจัดท า
ผลงานกลุ่มด้านการบริหารคมนาคม)  

การฝึกภาคปฏิบัติ 
(การศึกษาดูงานและการประชุมเชิงปฏบิัติการเพื่อจัดท า

ผลงานกลุ่มด้านการบริหารคมนาคม)  

(39) 
ศ. 17 พ.ค. 62 

ไต้หวัน-
กรุงเทพฯ  

การฝึกภาคปฏิบัติ 
(การศึกษาดูงานและการประชุมเชิงปฏบิัติการเพื่อจัดท าผลงาน

กลุ่มด้านการบริหารคมนาคม) 
เดินทางกลับ 

สนามบิน สุวรรณภูมิ 

(40) 
พ. 22 พ.ค. 62 

โรงแรม 
เอส ดี อเวนวิ 

พบที่ปรึกษา 
ในการจัดท ารายงาน ครั้งที่ 2 

จัดท ารายงานกลุ่ม 
ครั้งท่ี 4 

(41) 
พฤ. 23 พ.ค. 

62 

โรงแรม 
เอส ดี อเวนวิ 

จัดท ารายงานกลุ่ม 
ครั้งท่ี 5 

จัดท ารายงานกลุ่ม 
ครั้งท่ี 6 

(42) 
ศ. 24 พ.ค. 62 

โรงแรม 
เอส ดี อเวนวิ 

พบวิทยากรให้ความรู้ 
ในการจัดท ารายงาน ครั้งที่ 4 

พบวิทยากรให้ความรู้ 
ในการจัดท ารายงาน ครั้งที่ 5 

(43) 
พ. 29 พ.ค. 62 

โรงแรม 
เอส ดี อเวนวิ 

จัดท ารายงานกลุ่ม 
ครั้งท่ี 7 

จัดท ารายงานกลุ่ม 
ครั้งท่ี 8 

(44) 
พฤ. 30 พ.ค. 

62 

โรงแรม 
เอส ดี อเวนวิ 

พบที่ปรึกษา 
ในการจัดท ารายงาน ครั้งที ่3 

จัดท ารายงานกลุ่ม 
ครั้งท่ี 9 

(45) 
ศ. 31 พ.ค. 62 

ห้องประชุม ชั้น 3 
อาคารสโมสรและ
หอประชุม คค. 

ถ.ราชด าเนนินอก 

น าเสนอรายงานผลการศึกษา 

เวลา 13.00-14.30 น. 
วิพากษ์รายงานผลการศึกษา 

 
เวลา 14.30-16.30 น. 
พิธีปิดและมอบวุฒิบตัร 

หมายเหตุ  
ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

1. เวลา 08.00-08.30 น. และ 12.30-13.00 น.  ลงทะเบียน (ลงลายมือช่ือเข้ารับการฝึกอบรม) 
2. เวลา 08.30-09.00 น. ก่อนการศึกษาภาคบรรยาย ณ โรงแรม มกีิจกรรม “นักบริหารสนทนา” 
3. เวลา 12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
4. เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดืม่ 
5. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เช่น สถานท่ี วิทยากร เป็นต้น 
6. รวมทั้งสิ้น 41 วันท าการ  



คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับกลางกระทรวงคมนาคม (นบก.คค.)” รุ่นที่ 14 
(Mid-Level Executive of the Transport Management Program) 

ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (45 วนั) 
 

 

 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเป็นบุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคมโดยมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
 

1. คุณสมบัตหิลัก 
       กรณีเป็นข้าราชการพลเรือน  ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
            - ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ ซึ่งเป็นผู้ที่ส่วนราชการพิจารณาเห็นว่า
มีความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
            - ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการซึ่งด ารงต าแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้างาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
            - ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ระดับช านาญงาน ซึ่งด ารงต าแหน่งเป็น 
หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้างานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
       กรณีเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานสังกัดส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ต้องมี
คุณสมบัติ ดังนี้ 
            - ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกอง หรือผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย หรือต าแหน่งอ่ืนที่เทียบเท่าต าแหน่ง
ข้างต้น หรือเทียบเท่าคุณสมบัติกรณีเป็นข้าราชการพลเรือน 
 
2. คุณสมบัติท่ัวไป 
           - อายุไม่เกิน 55 ปี (นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562) หรือตามท่ีหน่วยงานต้นสังกัดเห็นสมควร 
ยกเว้นผู้ที่ก าลังจะเกษียณอายุ 
           - มีความตั้งใจและให้ความร่วมมือร่วมกิจกรรมในหลักสูตรด้วยความตั้งใจอย่างครบถ้วน 
           - มีสุขภาพดี  สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร 
           - ต้องไม่อยู่ระหว่างการอบรมหลักสูตรอ่ืน 
           - คุณสมบัติอื่นตามท่ีหน่วยงานต้นสังกัดเห็นสมควร 
 
ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมจะยึดผลการพิจารณาของหน่วยงานที่เสนอชื่อผู้เข้าอบรมเป็นที่สุด 
 

 
 

เอกสารแนบ 3 



ใบสมัครโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับกลางกระทรวงคมนาคม (นบก.คค.)” รุ่นที่ 14 

       ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
   หลักสูตร “นักบริหารระดับกลางกระทรวงคมนาคม (นบก.คค.)” รุ่นที ่14 
      ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (45 วัน) 
 

 

1.  ชื่อ - นามสกุล  (นาย, นาง, นางสาว, อื่นๆ.............).................................................................................................. 
    Name (Mr., Mrs., Miss, ..............) ....................................................................................................................... .... 
    ชื่อเล่น ................................................................................................................................ ........................................ 
2. ต าแหน่ง................................................................................ .......................................................................................  
 ชื่อต าแหน่งภาษาอังกฤษ........................................................................................................ ..................................... 
 
 

กรณีเป็นข้าราชการพลเรือน 
 เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ ........... เดือน................. พ.ศ. ......... รวม ......... ปี ........... เดือน (นับถึงวันที่  31 ธันวาคม 2562) 

 ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง 

        ตามสายงาน................................................. ............................................................................................................................ 
        ทางการบริหาร........................................................................................................ ................................................................. 

ประเภท   อ านวยการ  ระดับต้น  (เม่ือวันที่ ........... เดือน .......................... พ.ศ. ...............)  
            วิชาการ    ระดับช านาญการพิเศษ  (เม่ือวันที่ ........... เดือน .......................... พ.ศ. ...............) 

                            ระดับช านาญการ  (เม่ือวันที่ ........... เดือน .......................... พ.ศ. ...............)        
            ทั่วไป      ระดับอาวุโส  (เม่ือวันที่ ............. เดือน ............................ พ.ศ. ...............) 

                               ระดับช านาญงาน (เม่ือวันที่ ............. เดือน ............................ พ.ศ. ...............)   
                                    ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน.................................................................................................... ......... 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ........................................... ............................................................................................................................ 
................................................................................................................................ ..................................................................................  
 

กรณีเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  เริ่มเป็นพนักงานรัฐวสิาหกิจเมื่อวันที่......... เดือน.................. พ.ศ............ รวม .......... ปี ....... เดือน (นับถึงวันที่  31 ธนัวาคม 2562) 
 ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง 

        ตามสายงาน............................................................ ................................................................................................................. 
        ทางการบริหาร........................................................................................................ ................................................................. 

            ผู้อ านวยการกอง (หัวหน้ากอง) (เม่ือวันที่ ........... เดือน .......................... พ.ศ. ...............)  

            ผู้ช่วยผู้อ านวยการกอง (เม่ือวันที่ ............. เดือน ................... ......... พ.ศ. ...............) 

            ผู้อ านวยการฝ่าย (เม่ือวันที่ ............. เดือน ............................ พ.ศ. ...............)  

             ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย (เม่ือวันที่ ............. เดือน ............................ พ.ศ. ....... ........) 

             ........................................................................... (เม่ือวันท่ี ............. เดือน ............................ พ.ศ. ...............) 
 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ........................................... ............................................................................................................................ 
................................................................................................................................ ..................................................................................  
 

รูปถ่าย  1 นิ้ว  
หรือ  2 น้ิว 

ที่ถ่ายไว้ไมเ่กิน 6 
เดือน 

เอกสารแนบ 5 เอกสารแนบ 4 
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3.  สังกัดหน่วยงาน  (ฝ่าย/ กลุ่มงาน)............................................................................................. .................................. 
     (ส านัก / กอง / ศูนย์ / กลุ่ม).............................................................. ......................................................................... 
     (ส านักงาน / กรม / องค์การ / สถาบัน / บริษัท) ................................................................................ ...................... 
 

4.  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ---- 

5.  เกิดวันที่............เดือน.......................พ.ศ. ..........     อายุ ............. ปี ............ เดือน (นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562) 
6.  ศาสนา..........................................................................   สัญชาติ ................................................................ 
7.  อัตราเงินเดือน.........................................................บาท  
8.  โรคประจ าตัว..................................................................   

9.  การสูบบุหรี่ (ข้อมูลในการจัดห้องพัก)  สูบ     ไม่สูบ 

10.  ประเภทอาหาร    ทุกชนิด /  มังสวิรัติ  /  มุสลิม /  อ่ืนๆ ระบุ.............................................  

   มีอาการแพ้หรือไม่รับประทาน................................................................................ ........... 
 

11.  ประวัติการศึกษา  (ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป) 
 

ระดับปริญญา วุฒิ/ สาขาที่ได้รับ (ช่ือเต็ม) สถาบันการศึกษา ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 

    

    

    
 

12.  ความรู้ความสามารถพิเศษ ................................................................... .......................................................................... 

13. งานอดิเรก.................................................................................................................. ...................................................... 

14.   สถานที่ติดต่อ 

   ทีอ่ยู่ทีบ่้าน...................................................................................................................................................... 

 โทรศัพท์......................................................... .......................................................................................................... 

   ทีอ่ยู่ที่ท างาน................................................................................................................................................... 

 โทรศัพท์......................................................................................โทรสาร................................................................. 

 โทรศัพทเ์คลื่อนที่......................................................................E-mail:...................................................................  

15.   ผู้ประสานงาน/ เลขานุการ/ บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน 

 ชื่อ-สกุล........................................................................................... .ความสัมพันธ์..................................................... 

 โทรศัพท์.................................................โทรสาร................................................โทรศัพท์เคลื่อนที่........................... 

 E-mail:.................................................................................................................................................... ................ 
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16.  หลักสูตร / โครงการที่เคยเข้ารับการฝึกอบรม / ดูงาน (โปรดระบุรายละเอียด) 
 

ล า 
ดับ หลักสูตร ปีงบประมาณ 

ระยะเวลา  
(วัน/เดือน) 

สถานที่ฝึกอบรม/ดูงาน  
จังหวัด/ประเทศ 

1 ...................................................................................... ........................ .................... ................................... 

2 ...................................................................................... ........................ .................... ................................... 

3 ...................................................................................... ........................ .................... ................................... 

4 ...................................................................................... ........................ .................... ................................... 
(ท่านสามารถแนบเอกสารเพ่ิมเติมได้  หากมีข้อความเกินเนื้อที่ที่ก าหนดให้) 

17.  สิ่งที่ท่านคาดหวังจากการฝึกอบรมในครั้งนี ้ คือ  ..................................................................................................
 ............................................................. ................................................................................................ .................. 
 ............................................................................................................................. .................................................. 
18.  ผลงานหรือสิ่งที่ท่านภาคภูมิใจในการท างานที่ผ่านมา  คือ 
 ............................................................................................................................. ................................................... 
 ............................................................................................................................. .................................................... 
19.  สิ่งที่ท่านมุ่งหวังจะปฏิบัติเป็นล าดับแรก  หลังจากที่ได้รับการเลื่อนขั้นด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น  คือ 
 ................................................................................................................... .............................................................. 
 ......................................................................................................................................................... ......................... 
 

  ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับกลางกระทรวงคมนาคม 
(นบก.คค.)” รุ่นที่ 14 และขอรับรองว่าสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 
ยินดีจะให้โครงการติดต่อประสานงาน และได้ศึกษารายละเอียดการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้แล้ว พร้อมจะปฏิบัติ
ตามระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อก าหนดของโครงการ รวมทั้งเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาอบรมตามที่ได้ระบุไว้ใน
หลักสูตรทุกประการ และจะขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากปัญหาสุขภาพในช่วงระยะเวลาการฝึกอบรม ได้แก่  
ค่ารักษาพยาบาล และอ่ืนๆ เช่น ค่าพาหนะในการเดินทางไป-กลับโรงพยาบาล หรือค่าพาหนะในการเดินทางกลับก่อน
ก าหนดในกรณีฉุกเฉิน (ศึกษาดูงานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ) เป็นต้น ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่สามารถใช้สิทธิเบิก
จากราชการได้ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ระบุไว้ในใบสมัครนี้เป็นความจริงและครบถ้วน  ข้าพเจ้าทราบดีว่าหากระบุ
ข้อความที่ผิดจากความเป็นจริง หรือคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมไม่ตรงกับที่โครงการก าหนดไว้ อาจจะเป็นสาเหตุให้ถูกตัดสิทธิ 
โดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ  

 

     ลงชื่อ......................................................ผู้สมัคร 
           (.....................................................) 
     วันที่...........เดือน.........................พ.ศ............ 
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ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา (ต้ังแต่ระดับกองขึ้นไป) 

 
 

  ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, อื่นๆ..............)................................................................... 
ต าแหน่ง.............................................................................................................................................. 
หน่วยงาน............................................................................................................................................ 
ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ (ระบุชื่อผู้สมัคร)........................................................................................ 
 

              ได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร    
“นักบริหารระดับกลางกระทรวงคมนาคม (นบก.คค.)” รุ่นท่ี 14 ของผู้สมัครแล้ว ข้าพเจ้ายินดี
อนุญาตและสนับสนุนให้ผู้สมัครรายนี้เข้ารับการฝึกอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมท้ังปวงได้ตลอด
หลักสูตรตามท่ีโครงการก าหนดไว้ทุกประการ 
 

              ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผู้สมัครได้กรอกรายการในใบสมัครเป็นความจริงทุกประการ      
อีกท้ัง ผู้สมัครเป็นผูม้ีความรับผิดชอบในหน้าท่ีการงาน และมีความประพฤติดี  
 

              ท้ังนี้  สิ่งท่ีข้าพเจ้าคาดหวังจากการส่งบุคลากรดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการฝึกอบรม     
ในคร้ังนี้  คือ  .................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

 

 

     ลงชื่อ...................................................ผู้บังคับบัญชาผู้สมัคร 

          (....................................................) 

              วันท่ี...........เดือน.........................พ.ศ............ 

 
 

 



 1 
การเตรียมตัวเบื้องต้น 

หลักสูตร “นักบริหารระดับกลางกระทรวงคมนาคม (นบก.คค.)” รุ่นที่ 14 
 

 

  พิธีเปิด  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม  
                ถนนราชด าเนินนอก กรุงเทพฯ  
แต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อย  เสื้อเชิ้ตสีขาว  คลุมทับด้วยเสื้อสูท  รองเท้าสุภาพเรียบร้อย 
  ผู้หญิง -   สวมกระโปรงสีด า 
  ผู้ชาย -   ผูกเนกไท กางเกงสแล็คขายาวสีด า 
เวลา 10.00 - 10.30 น. จะมีเวลาให้เปลี่ยนชุดเพ่ือเดินทางไปสถานที่จัดกิจกรรมสัมพันธ์และการสร้างทีมงาน 
ณ สถานที่ต่างจงัหวัด 
 

  กิจกรรมสัมพันธ์และการสร้างทีมงาน  วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถานทีต่่างจังหวัด 
- วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 (ช่วงบ่าย) 

กางเกงขายาวที่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไดส้ะดวก  -  เสื้อสีเข้ม  -  รองเท้าผ้าใบ  -  ยาประจ าตัว 
- วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 

กางเกงขายาวที่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไดส้ะดวก  -  เสื้อสีเข้ม  -  รองเท้าผ้าใบ - หมวก -  ยาประจ าตัว 
- วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 

แต่งกายตามอัธยาศัย 
 

  การศึกษาภาคทฤษฎี ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ 
แต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อย  รองเท้าสุภาพเรียบร้อย  ทั้งนี้  ไม่ควรสวมเสื้อยืดคอโปโลในการเข้าเรียน 

  ผู้หญิง -   สวมกระโปรง  หากใส่กางเกงต้องมีเสื้อสูทใส่ทับด้วย 
  ผู้ชาย -   เสื้อเชิ้ต  กางเกงสุภาพเรียบร้อย 
 

ข้อตกลงร่วมเบื้องต้น 
1. เปิดมือถือระบบสั่น   2. รับโทรศัพท์นอกห้องเรียน 
3. กรุณาอย่าคุยกันระหว่างเรียน  4. นั่งตามแผนผังการนั่งที่โครงการจัดไว้ให้ 
5. ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

 

หมายเหตุ รายละเอียดข้อตกลงอื่น ๆ อยู่ในคู่มือการฝึกอบรม  ซ่ึงจะแจกให้ในวันเปิดโครงการการฝึกอบรม 
 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   ฝ่ายพัฒนาบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
Email: training.mot@gmail.com  http://www.facebook.com/training.mot 

 

ผู้อ านวยการโครงการ นายไพโรจน์ งามจรัส (พ่ีไพโรจน์)  ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล  
    โทร. 02-283-3054   
ผู้บริหารโครงการ  นายพิษณุ สุ่มประดิษฐ ์(พีเ่ก่ง)  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคคล 
     โทร. 084-156-8209 

   นางสาวธิติมา วิรยิะรตัน์ (ป๋อ)  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
     โทร. 083-596-4459 
   นางสาวภราวดี หอมแย้ม (หน่อง)  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
     โทร. 094-546-5557 

นายเศรษฐกิจ สุวรรณก าเนดิ (เบส)   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
     โทร. 087-056-5544 
   นายพงศ์พีสิธฐ ธรรมสุขี (แซม) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ 

     โทร. 094-2042147 
   นายสรจุ นิ่มสริิ (อาร์ม)  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ  
     โทร. 086-548-3555 

mailto:training.mot@gmail.com


แบบฟอร์มการส่งส าเนาการโอนเงิน    

เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตร “นักบริหารระดับกลางกระทรวงคมนาคม (นบก.คค.)” รุ่นที่ 14 
ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (45 วัน) 

ช ำระค่ำลงทะเบียนของผู้เข้ำอบรม จ ำนวน...................คน สังกัดหน่วยงำน...................................................................... 
1) (ชื่อ-สกุล) ............................................................................................................................... 
2) (ชื่อ-สกุล) ............................................................................................................................... 
3) (ชื่อ-สกุล) ............................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้น ำส่ง..........................................................................(ตัวบรรจง) 

โทร..............................................โทรสำร......................................  

ชื่อ/ที่อยู่ส ำหรับกำรออกใบเสร็จรับเงิน (โปรดพิมพ์หรือเขียนตัวบรรจง) 

ชื่อ-สกุล................................................................................................  

ที่อยู่......................................................................................................  

     ....................................................................................................... 
 

หมายเหตุ ค่ำลงทะเบียนอบรมคนละ 95,000 บำท (เก้ำหมื่นห้ำพันบำทถ้วน) โดยจ ำแนกเป็นค่ำใช้จ่ำย ดังนี้ 
1) ค่ำใช้จ่ำยส่วนวิชำกำรคนละ 55,000 บำท (ห้ำหมื่นห้ำพันบำทถ้วน) ช ำระเงินภำยในวันที่ 28 มกรำคม 2562 
2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ คนละ 40,000 บำท (สี่หมื่นบำทถ้วน) ช ำระเงินช ำระเงินภำยในวันที่ 24 เมษำยน 2562 

กรุณาน าส่งส าเนาการโอนเงินตามแบบฟอร์มมาที่ “ฝ่ายการเงินและบัญชี” กองบริหารการคลัง  
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เพื่อการออกใบเสร็จรับเงิน หมายเลขโทรศัพท์ 02-283-3030/02-283-3031  
หรือสแกนส่งอีเมล์ training.mot@gmail.com  

เอกสำ
รแนบ 
4.1 

 

 

 

 

ใบรับฝำกเงินและใบเสรจ็รับเงินจำกธนำคำร 

DEPOSIT SLIP & RECEIPT SLIP 


