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ลําดับ ตําแหน่ง ระดับ สังกัด
ระยะเวลา

อบรม
หมายเหตุ

1 นางสมฤทัย ปัทมวิภาค หน.สส.1 8 ฝกท. 100

2 น.ส.ชนากานต์ แย้มศรี หน.ปร. 8 ฝกท. 100

3 น.ส.พรพิมล นิสารัตนพร นิติกร และรก.หน.นก.1 7 ฝกม. 100

4 นายนรุตม์ เจียมสมบูรณ์ นิติกร และรก.หน.สญ.3 7 ฝกม. 100

5 น.ส.สหทัย จันทร์เจริญ นิติกร และรก.หน.คด.2 7 ฝกม. 100

6 น.ส.พิกุล พิมพ์ทอง พนักงานบริหารพัสดุ และรก.หน.จค. 7 ฝจบ. 100

7 น.ส.จตุพร อินบุญนะ หน.สส.2 8 ฝกท. 100

8 น.ส.สุวรรณี ศรีน้อย หน.บง.1 8 ฝชง. 100

9 น.ส.อรวรรณ พยุงศักดิ์สกุล หน.อาวุโส ภท. 10 ฝชง. 81.48 ขาดอบรมครั้งที่ 1 รอบบ่าย 

และครั้งที่ 2 รอบบ่าย

10 นายพสิษฐ์ ศักดิ์วานิชกุล พนักงานบริหารงานทั่วไป และรก.หน.จก. 7 ฝชง. 100

11 นายศุภกร วรฤทธ์ิ หน.วต. 8 ฝชง. 81.48 ขาดอบรมครั้งที่ 1 ทั้งวัน

12 น.ส.ศรัทธารัตน์ กังวล หน.วป. 8 ฝทท. 100

13 น.ส.เบญจวรรณ เลิศพิชิตกุล หน.พค. 8 ฝทท. 100

14 น.ส.นุศรา มัสเยาะ พนักงานทรัพยากรบุคคล รก.หน.รส. 7 ฝทบ. 100

15 น.ส.สุจิตรา กิติพรพิศาล หน.สก. 8 ฝทบ. 81.48 ขาดอบรมครั้งที่ 4 ทั้งวัน

16 น.ส.จันทิมา เบ็ญจรัตน์ หน.บร. 8 ฝทบ. 100

17 นายกฤตวัฒน์ สื่อสวน หน.พร. 9 ฝทบ. 100

18 นายธนัช ยืนนาน หน.กย. 8 ฝนย. 100

19 นายธิติ มีผิว วิศวกร และรก.หน.บก.1-1 7 ฝบก.1 100

20 นางมุกดา พิบูลย์ พนักงานบริหารงานทั่วไป และรก.หน.ผบ.1-1 7 ฝบก.1 100

21 นายอธิวัฒน์ นุ่นมา วิศวกร และรก.หน.บก.6-2 7 ฝบก.2 88.89 ขาดอบรมครั้งที่ 2 รอบบ่าย

22 นายประกอบ ปัดถามัง หน.คบ. 8 ฝปก. 100

23 นายลิขิต ชูทรัพย์ หน.บน. 8 ฝปก. 100

24 น.ส.อัจฉรา ลิ้มมณฑล วิศวกร และรก.หน.ศค. 7 ฝพค. 81.48 ขาดอบรมครั้งที่ 1 ทั้งวัน

25 นางปิยะนารถ จันทร์ศักดิ์ศรี หน.วส. 9 ฝพค. 88.89 ขาดอบรมครั้งที่ 2 รอบบ่าย

26 นายกีรตินิธิ หิรัญพัทธ์พร หน.บท.1 8 ฝพธ. 100

27 นายปารัช โอภาส หน.บส.1 8 ฝพธ. 81.48 ขาดอบรมครั้งที่ 4 ทั้งวัน

28 นายมารุต คงรําพึง หน.ตล. 8 ฝพธ. 81.48 ขาดอบรมครั้งที่ 1 ทั้งวัน

29 น.ส.ณฤพรหม ขุนนิธิวราวัฒน์ หน.ผท. 8 ฝพพ. 100

30 นางทิพย์ รัตนสุวรรณ หน.ผค. 8 ฝพพ. 100

31 นายวาสุกิจจ์ บุญมี หน.ชร. 8 ฝพพ. 100

32 นายเกริกกฤต รุจิระยรรยง วิศวกร และรก.หน.บฟ. 7 ฝรฟ. 100

ช่ือ - สกุล

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารบุคคล สําหรับนักบริหารระดับต้น รุ่นท่ี 1 

สรุปรายช่ือผู้เข้าร่วมอบรม (ตําแหน่ง ณ วันท่ี 17 ธันวาคม 2558)



ลําดับ ตําแหน่ง ระดับ สังกัด
ระยะเวลา

อบรม
หมายเหตุช่ือ - สกุล

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารบุคคล สําหรับนักบริหารระดับต้น รุ่นท่ี 1 

สรุปรายช่ือผู้เข้าร่วมอบรม (ตําแหน่ง ณ วันท่ี 17 ธันวาคม 2558)

33 นายมนัสชัย ศรีอัมพร หน.รภ.3 9 ฝรภ. 100

34 นายสุพรหม ปานแจ่ม หน.ผภ. 8 ฝรภ. 100

35 นายเขตนภันต์ จุลจิรวัฒน์ หน.กภ.4 8 ฝรภ. 100

36 นายภูวิศ ตรีสุวรรณ วิศวกร และรก.หน.ยธ. 7 ฝวส. 100

37 นายสุวิทย์ บัวเพชร หน.ฟฟ. 8 ฝวส. 100

38 นางบุญบูชา สินเหลือ หน.ตส.1 8 สตส. 100

39 นายณัฐชัย ชาญก้องสกุล หน.อป. 8 สปอ. 100

40 นางมาลัย ศรีมงคล หน.สบ. 8 สผว. 100

41 นายวรเทพ เตชะสุวรรณา หน.สอ. 8 สผว. 100

42 น.ส.เสาวลักษณ์ หลวงจอก หน.รท. 9 สผว. 100



ลําดับ ตําแหน่ง ระดับ สังกัด
ระยะเวลา

อบรม
หมายเหตุ

1 นายสมพร ขําคล้าย หน.กส.1 8 ฝกท. 100

2 น.ส.ดวงรัตน์ อินป่าน พนักงานบัญชี และรก.หน.บส. 7 ฝชง. 100

3 น.ส.ศิริลักษณ์ วาทะวัฒนะ นิติกร และรก.หน.สญ.5 7 ฝกม. 100

4 น.ส.นวจิรดา เรืองวุฒิ นิติกร และรก.หน.สญ.6 7 ฝกม. 100

5

น.ส.เทียนทิพย์ ทองพนัง หน.วน. 8 ฝกม. 81.48 ขาดอบรมครั้งที่ 1 รอบบ่าย 

และครั้งที่ 2 รอบบ่าย

6 นายอยุทธ์ อภินันทร์ หน.รก. 8 ฝจบ. 100

7 นายพงศกร ดอกบัว หน.อส. 8 ฝจบ. 100

8 น.ส.ปิยะรัตน์ สุแก้ว พนักงานการเงิน และรก.หน.ตจ.3 7 ฝชง. 81.48 ขาดอบรมครั้งที่ 1 ทั้งวัน

9 น.ส.ช่อกมล รัตนพงษ์ หน.บง.2 9 ฝชง. 100

10 นางวันเพ็ญ สินธุเศรษฐ หน.ภส. 9 ฝชง. 100

11 น.ส.ทัศนีย์ น้อยบํารุง พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ และรก.หน.บป. 7 ฝชง. 100

12 นางดลพร ดิษฐเกษร หน.ผง. 8 ฝชง. 100

13 น.ส.วรรณดี โอฬาร์ผล โปรแกรมเมอร์ และรก.หน.มพ. 7 ฝทท. 81.48 ขาดอบรมครั้งที่ 2 ทั้งวัน

14 นายอภิศาล ยอดสุวรรณ พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ และรก.หน.ปค. 7 ฝทท. 100

15 นางระวิวรรณ กันวี หน.บบ. 9 ฝทบ. 100

16 น.ส.รุ่งนภา ศรีสังข์ หน.วบ. 8 ฝทบ. 100

17 นายรัชกร ธรรมคารวตา พนักงานทรัพยากรบุคคล และรก.หน.พบ. 7 ฝทบ. 100

18 นางปริศนา สุวรรณรัตน์ หน.ตป. 8 ฝทบ. 100

19 นายสุทธิพงษ์ สุภเจริญผล พนักงานบริหารงานทั่วไป และรก.หน.ปผ. 7 ฝนย. 100

20 นายชิณวิทย์ แย้มครวญ วิศวกร และรก.หน.บก.2-1 7 ฝบก.1 100

21 นางสิรินธร อินทร์แก้ว วิศวกร และรก.หน.บก.5-1 7 ฝบก.2 100

22 น.ส.พัทน์นลิน ณ ระนอง หน.ขอ.3 9 ฝปก. 100

23 นายปกรณ์ เกตุแย้ม วิศวกร และรก.หน.วผ. 7 ฝพค. 100

24 นายสิริชัย ที่ดี วิศวกร และรก.หน.ผส.2 7 ฝพค. 100

25 นางรุจาภา สงวนวงค์ หน.บท.2 8 ฝพธ. 100

26 น.ส.นันทิญาณี เธียรนันท์ หน.บส.2 8 ฝพธ. 100

27 น.ส.นริพร ใหลสกุล หน.ลส. 8 ฝพธ. 81.48 ขาดอบรมครั้งที่ 1 ทั้งวัน

28 นายนรัตว์ มะเริงสิทธ์ิ หน.จท. 8 ฝพพ. 100

29 นายพลศักดิ์ กุลกรินีธรรม หน.คต. 8 ฝพพ. 100

30 น.ส.ประดับดวง ศัตรูพ่าย หน.ขอ.2 8 ฝรฟ. 100

31 นายนิธินันต์ วิทูรแก้วศิริ หน.คฟ. 8 ฝรฟ. 100

32 จ.ส.อ.จามร ชมภักดิ์ หน.รภ.4 8 ฝรภ. 100

33 ส.ต.อ.มนัส เบ็ญจชาติ หน.กภ.1 8 ฝรภ. 100

ช่ือ - สกุล

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารบุคคล สําหรับนักบริหารระดับต้น รุ่นท่ี 2

สรุปรายช่ือผู้เข้าร่วมอบรม (ตําแหน่ง ณ วันท่ี 17 ธันวาคม 2558)

 



ลําดับ ตําแหน่ง ระดับ สังกัด
ระยะเวลา

อบรม
หมายเหตุช่ือ - สกุล

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารบุคคล สําหรับนักบริหารระดับต้น รุ่นท่ี 2

สรุปรายช่ือผู้เข้าร่วมอบรม (ตําแหน่ง ณ วันท่ี 17 ธันวาคม 2558)

34 จ.อ.มนัส ศรีสันต์ หน.วภ. 8 ฝรภ. 100

35 นายสมพงษ์ สัตตบริพันธ์ หน.สท. 8 ฝวส. 81.48 ขาดอบรมครั้งที่ 3 ทั้งวัน

36 น.ส.อาภาพงษ์ มกรนันทน์ หน.พต. 8 สตส. 100

37 น.ส.ดวงรัตน์ สินสุวรรณาภรณ์ หน.ตบ. 8 สตส. 100

38 นางปาณยา ชื่นใจ หน.ลค. 9 สผว. 100

39 น.ส.รุจินันท์ พรหมมา หน.กค. 9 สผว. 100

40 น.ส.ปรีณิตา โอสถสงเคราะห หน.สภ. 8 สผว. 100

เกณฑ์ระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรมภาควิชาการ

ผู้เข้าอบรมต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรมภาควิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 82 คน คนเข้าอบรมจริง จํานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 100

คนเข้าอบรมจริง จํานวน 82 คน ผ่านหลักเกณฑ์เข้าอบรม จํานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 100

 



 รายงานหลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารบุคคล สําหรับนักบริหารระดับต้น ปี 2559 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลและกําหนดการหลักสูตร 
ช่ือหลักสูตร 
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารบุคคล สําหรับนักบริหารระดับต้น และการศึกษาดูงาน ณ จังหวัด
เชียงใหม่ – เชียงราย 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในภาพรวมแนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคลสําหรับผู้บังคับบัญชา 
2. เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารและภาวะผู้นํา ในการให้คําปรึกษาแนะนํา ตลอดจนประเมินผลการ

ปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชา 
3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารภาพรวมองค์กร 
4. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมองการบริหารองค์กรจากหน่วยงานชั้นนํา 

 
กลุ่มเป้าหมาย 
พนักงานระดับหัวหน้าแผนก และรักษาการหัวหน้าแผนก ที่ไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  
จํานวน 82 คน (ตําแหน่ง ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2558)  

แบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 2 รุ่น  
รุ่นที่ 1 จํานวน 42 คน 
รุ่นที่ 2 จํานวน 40 คน 
 
รูปแบบการฝึกอบรม 
แบ่งรูปแบบการฝึกอบรม ดังนี้ 
1. ภาควิชาการ ประกอบด้วยภาคทฤษฏี กรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติ 
2. ภาคการศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่ – เชียงราย 
3. ภาคจัดทํารายงานองค์ความรู้ 
 
วันเวลาและสถานที่อบรม 

1. ภาควิชาการ   
รุ่นที่ 1 กําหนดบรรยายในวันที่ 11, 12, 18, 25 มกราคม และ 1 กุมภาพันธ์ 2559 
รุ่นที่ 2 กําหนดบรรยายในวันที่ 11, 15, 19, 26 มกราคม และ 2 กุมภาพันธ์ 2559 

  



 รายงานหลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารบุคคล สําหรับนักบริหารระดับต้น ปี 2559 
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2. ภาคศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่ - เชียงราย 

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 4 มีนาคม 2559 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 – 11 มีนาคม 2559 
ศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน การท่าเรือ
แห่งประเทศไทย 

 
3. ภาคจัดทํารายงานองค์ความรู้ 

กําหนดให้ผู้เข้าอบรมจัดทํารายงานสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับส่ง ฝทบ. ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559  
 
หลักเกณฑ์การผ่านฝึกอบรม 
1. ภาควิชาการ 

- เป็นผู้ที่อํานวยการฝ่าย/สํานัก เสนอชื่อเข้าอบรม 
- ต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรมภาควิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (ไม่น้อยกว่า 19 ชั่วโมง จาก

ระยะเวลาอบรมทั้งหมด 27 ชั่วโมง) 
- ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ Post-test ต้องผ่านหลักเกณฑ์ข้างต้นและต้องมีผลคะแนนทดสอบ Post-

test ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ถึงมีสิทธิเดินทางไปศึกษาดูงาน 
2. ภาคศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่ – เชียงราย 

- ผู้มีสิทธิเดินทางไปศึกษาดูงานฯ ต้องผ่านหลัเกณฑ์ภาควิชาการ 
3. ภาคจัดทํารายงานองค์ความรู้ 

- เม่ือสิ้นสุดการอบรมภาควิชาการ และภาคศึกษาดูงาน ผู้เข้าอบรมต้องจัดทํารายงานสรุปองค์ความรู้
ได้ที่รับส่งให้ ฝทบ. ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 
ผู้ดําเนินการ 
ศูนย์ให้คําปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ แผนกพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล กองพัฒนาบุคลากรและระบบงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 
ผู้จัดทําสรุปรายงานการฝึกอบรม 
นายรัชกร  ธรรมคารวตา  พนักงานทรัพยากรบุคคล 7 รก.หน.พบ. สังกัด กพร.ฝทบ. 
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รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร 
ภาควิชาการ จํานวน 27 ช่ัวโมง 
หมวดที่ 1 การบริหารทรัพยากรบุคคล (9 ช่ัวโมง) 
ลําดับ หัวข้อบรรยาย วิทยากร ชั่วโมง 

1 การบริหารทรัพยากรบุคคล สําหรับหัวหน้างาน อ.สุกัญญา  รัศมีธรรมโชติ 3 

2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผศ.ดร.สมบัติ  กุสุมาวลี 6 

 
หมวดที่ 2 ทักษะการเป็นผู้บังคับบัญชา (9 ช่ัวโมง) 
ลําดับ หัวข้อบรรยาย วิทยากร ชั่วโมง 

3 เทคนิคการมอบหมายงานและสอนงาน (OJT & 
Coaching) 

ดร.สมชัย  วรานุกูลรักษ์ 3 

4 จิตวิทยาการบริหาร : พฤติกรรมมนุษย์ ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล การเข้าใจตนเองและเข้าใจ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

ผศ.ดร.ชลวิทย์  เจียร์จิตต์ 3 

5 การให้คําปรึกษาแนะนําแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ผศ.ดร.ชลวิทย์  เจียร์จิตต์ 3 

 
หมวดที่ 3 การบริหารและกฎหมาย (9 ช่ัวโมง) 
ลําดับ หัวข้อบรรยาย วิทยากร ชั่วโมง 

6 หลักการ Balanced Scorecard & การประเมินผล
ความสําเร็จตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key 
Performance Indicators :KPIs) 

อ.นารถ  จันทวงศ์ 3 

7 เทคโนโลยีเพื่อการบริหาร อ.สุรพงษ์  ศุภจรรยา 3 

8 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ อ.นพพร  อุณาภาค 3 
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ส่วนที่ 2 การประเมินผลปฏิกิริยา (Reaction)  
2.1 สรุปประเมินผลการฝึกอบรม ภาควิชาการ  
ทีมงานดําเนินการได้ทําการสรุปประเมินผลความพึงพอใจต่อวิทยากรด้านต่างๆ ในภาพรวมหลังการ
ฝึกอบรมภาควิชาการ หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารบุคคล สําหรับนักบริหารระดับต้น จํานวน 2 รุ่น 
ดังนี้  
 
เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉล่ีย 

ระดับคะแนน    ความหมาย 
 1.00 – 1.50    น้อยที่สุด 
 1.51 – 2.50    น้อย 
 2.51 – 3.50    ปานกลาง 
 3.51 – 4.50    มาก 
 4.51 – 5.00    มากที่สุด 
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การประเมินผลวิทยากร 
ความพึงพอใจต่อการบรรยายของวิทยากรด้านต่างๆ ในภาพรวม (จํานวน 8 หัวข้อวิชา) สรุปดังนี้ 

 ความชัดเจนของน้ําเสียงและการใช้ถ้อยคําสํานวนภาษา และความเหมาะสมของวิทยากรโดยรวม 
อยู่ในระดับ มากท่ีสุด  

 ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชา, ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน, การจัดลําดับความสําคัญ
ของเนื้อหาวิชา, การเปิดโอกาสให้ซักถามและการตอบคําถาม, เทคนิควิธีในการบรรยายถ่ายทอด
ความรู้, การใช้โสตทัศนูปกรณ์ประกอบการสอน และประโยชน์ที่ได้รับและการนําไปประยุกต์ใช้ อยู่
ในระดับ มาก 

 
 

    
 

** คําอธิบาย 
1. ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชา 
2. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน 
3. การจัดลําดับความสําคัญของเนื้อหาวิชา 
4. ความชัดเจนของน้ําเสียงและการใช้ถ้อยคําสํานวน

ภาษา  

5. การเปิดโอกาสให้ซักถามและการตอบคําถาม 
6. เทคนิควิธีในการบรรยายถ่ายทอดความรู้ 
7. การใช้โสตทัศนูปกรณ์ประกอบการสอน 
8. ความเหมาะสมของวิทยากรโดยรวม 
9. ประโยชน์ท่ีได้รับและการนําไปประยุกต์ใช้ 

 
สรุป  ความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ ความชัดเจนของน้ําเสียงและการใช้ถ้อยคําสํานวนภาษา 

  ความพึงพอใจต่ําที่สุด ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ซักถามและการตอบคําถาม เนื่องจากเนื้อหาบรรยาย
มีมาก ทําให้ระยะเวลาในการเปิดโอกาสให้ซักถามและตอบคําถามจึงน้อย 
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ความพึงพอใจด้านต่างๆ คําอธิบายด้านล่าง **

ตาราง แสดงความพงึพอใจต่อการบรรยายของวทิยากรด้าน

ต่างๆ ในภาพรวม
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 ความพึงพอใจต่อวิทยากร (วิทยากรทั้งหมด 7 ท่าน)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** รายชื่อวิทยากรและหัวข้อบรรยาย 

1. ผศ.ดร.ชลวิทย์  เจียรจิตต์ หัวข้อ จิตวิทยาการบริหาร : พฤติกรรมมนุษย์ ความแตกต่างระหว่างบุคคล การเข้าใจตนเอง
และเข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา และหัวข้อ การให้คําปรึกษาแนะนําแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

2. อ.นารถ  จันทรวงศ์ หัวข้อ หลักการ Balanced Scorecard & การประเมินผลความสําเร็จตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
หลัก (Key Performance Indicators :KPIs) 

3. อ.นพพร  อุณาภาค หัวข้อ กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 
4. อ.สุกัญญา  รัศมีธรรมโชติ หัวข้อ การบริหารทรัพยากรบุคคล สําหรับหัวหน้างาน 
5. อ.สุรพงษ์  ศุภจรรยา หัวข้อ เทคโนโลยีเพ่ือการบริหาร 
6. ผศ.ดร.สมบัติ  กุสุมาวลี หัวข้อ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
7. ดร.สมชัย  วรานุกูลรักษ์ หัวข้อ เทคนิคการมอบหมายงานและสอนงาน (OJT & Coaching) 

 
สรุป ความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ ผศ.ดร.ชิลวิทย์  เจียร์จิตต์  
 ความพึงพอใจต่ําที่สุด ได้แก่ อ.นารถ  จันทรวงศ์ เนื่องจากเน้นวิชาการ น้ําเสียงบรรยายมีลักษณะ

ราบเรียบ 
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รายชื่อวิทยากร และหัวข้อบรรยายด้านล่าง **

ตาราง แสดงความพึงพอใจต่อวิทยากร  
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2.2 สรุปประเมินผลการฝึกอบรม ภาคศึกษาดูงาน 
ทีมงานดําเนินการได้ทําการสรุปประเมินผลความพึงพอใจหลังการศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย – เชียงใหม่ 
จากแบบประเมินผลฯ ที่ได้จากผู้เข้าร่วมเดินทางศึกษาดูงาน จํานวน 70 ชุด ประกอบด้วย 
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 4 มีนาคม 2559 จํานวน 33 ชุด 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 – 11 มีนาคม 2559 จํานวน 37 ชุด 

 การประสานงานของ บริษัท SMI Travel Air Service และ การประสานงานของเจ้าหน้าที่ ฝทบ. 
อยู่ในระดับ มากท่ีสุด  

 การศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, การศึกษาดูงาน ณ ท่าเรือ
พาณิชย์เชียงแสน การท่าเรือแห่งประเทศไทย, ที่พัก ณ โรงแรมสุริวงศ์ (คืนที่ 1), ที่พัก ณ โรงแรม
อิมพีเรียลโกลเด้นไทรแองเก้ิล (คืนที่ 2), ที่พัก ณ โรงแรมนาคนครา (คืนที่ 3), อาหาร (ในภาพรวม), 
ความเหมาะสมของ รถตู้ และรถโค้ช, ความเหมาะสมของระยะเวลา 4 วัน 3 คืน และภาพรวม
การศึกษาดูงาน อยู่ในระดับ มาก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

** ความพึงพอใจด้านต่างๆ อธิบายดังนี้
1. การศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. 
2. การศึกษาดูงาน ณ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน 
3. การประสานงานของ บริษัท SMI Travel air service 
4. การประสานงานของ เจ้าหน้าท่ี ฝทบ. 
5. ท่ีพัก ณ โรงแรมสุริวงศ์ (คืนท่ี1) 
6. ท่ีพัก โรงแรมอิมพีเรียลโกลเด้นไทรแองเกิ้ล (คืนท่ี 2) 

 

7. ท่ีพัก ณ โรงแรมนาคนครา (คืนท่ี 3) 
8. อาหารในภาพรวม 
9. ความเหมาะสมของ รถตู้ และรถโค้ช ภาพรวม

การศึกษาดูงาน 
10. ความเหมาะสมของระยะเวลา 4 วัน 3 คืน 
11. ภาพรวมการศึกษาดูงาน 
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ความพงึพอใจต่อการศกึษาดงูาน

ความพึงพอใจด้านต่างๆ คําอธิบายด้านล่าง** 
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สรุปประเมินผลการฝึกอบรม (Reaction) ภาคการศึกษาดูงาน (ต่อ) 
 

 สิ่งที่ท่านประทับใจต่อการเดินทางไปศึกษาดูงาน 
- ประทับใจการดูแลของเจ้าหน้าที่ ฝทบ. ในการบริการ  จํานวน 19 คน 
- ประทับใจการดูแลของ บริษัท SMI Travel air service  จํานวน 10 คน 
- ได้มิตรภาพจากเพื่อนร่วมงาน  จํานวน 7 คน 
- ประทับใจสถานที่ดูงาน  จํานวน 4 คน 
- การบรรยายของวิทยากร ณ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน  จํานวน 3 คน 
- บรรยากาศของร้านอาหาร  จํานวน 1 คน 
- ความตรงต่อเวลาของคณะดูงาน  จํานวน 1 คน 
 

 สิ่งที่ท่านไม่ประทับใจต่อการเดินทางไปศึกษาดูงาน 

- สถานที่ไม่สําคัญไม่ควรแวะบ่อยเกินไป  จํานวน 3 คน 
- อาหารบางม้ือมีปริมาณน้อยเกินไป  จํานวน 7 คน 
- นําความรู้จากการดูงานมาประยุกต์ใช้งานได้น้อย  จํานวน 4 คน 

 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือนําไปปรับปรุงในการเดินทางไปศึกษาดูงานในโอกาสหน้า 
ด้านระยะเวลา 
- ระยะเวลาที่ใช้ในการดูงานควรจัดให้เหมาะสม  จํานวน 2 คน 
- ควรเลือกช่วงเวลาในการเดินทางให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ  จํานวน 3 คน 
 
ด้านการศึกษาดูงาน 
- ควรพาไปศึกษาดูงานเก่ียวกับระบบขนส่งทางรางในต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ฮ่องกง จีน เพื่อนํา
ความรู้มาประยุกต์ใช้งานได้จริง จะเหมาะสมกว่า  จํานวน 17 คน 

- ควรจัดให้มีการดูงานในภาคใต้ หรือสถานที่ๆ น่าสนใจ  จํานวน 2 คน 
- ควรคํานึงถึงหัวข้อและเนื้อหาของการดูงานให้สอดคล้องกับหลักสูตร  จํานวน 2 คน 
- ควรมีกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ในการดูงาน  จํานวน 1 คน 
 
ด้านบริการ  
- ควรจัดหาบริษัททัวร์มีความเป็นมืออาชีพ  จํานวน 2 คน 
- ควรมีการสํารวจร้านอาหารก่อนทุกๆ ครั้ง  จํานวน 1 คน 
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ส่วนที่ 3 การประเมินผลการเรียนรู้ (Learning)  
สรุปการประเมินผลการเรียนรู้ (Learning) โดยแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม (Post-test) 
ทีมงานดําเนินการได้ทําการประเมินผลการเรียนรู้ (Learning) หลังการฝึกอบรม โดยแบบทดสอบ Post-test  
มีคะแนนเต็ม 40 คะแนน สรุปดังนี้ 
 

 ภาควิชาการ รุ่นที่ 1 ผู้เข้าอบรมจํานวน 42 คน 
การประเมินผลการเรียนรู้จากแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม (Post-test) ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ใน
ภาพรวมค่าเฉล่ียคะแนนเท่ากับ 38.57 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 96.43 
 

 ภาควิชาการ รุ่นที่ 2 ผู้เข้าอบรมจํานวน 40 คน 
การประเมินผลการเรียนรู้จากแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม (Post-test) ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ใน
ภาพรวมค่าเฉล่ียคะแนนเท่ากับ 38.48 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 96.19 
 

สรุปการประเมินผลการเรียนรู้ (Learning) โดยแบบทดสอบหลังการฝึกอบรมในภาพรวม  
ทั้ง 2 รุ่น ดังนี้ 

- คะแนนเฉล่ีย  38.53 คะแนน 
- คิดเป็นร้อยละ  96.31 

 
 
 
*** ผลคะแนนทดสอบหลังการฝึกอบรม ดูที่ ภาคผนวก 
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ส่วนที่ 4 การศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ – เชียงราย   
4.1 กําหนดการศึกษาดูงาน 
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 4 มีนาคม 2559 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 – 11 มีนาคม 2559 
 

กําหนดการศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ – เชียงราย   

วันที่ 1 

06.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 Row 12 (WE) สายการ
บินไทยสมายส์ 

07.40 น. เดินทางสู่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสมายส์  
เที่ยวบินที่ WE 1154 

09.45 น. นําคณะเข้าศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

12.00 น. รับประทานอาหาร ณ ร้านข้าวเม่า – ข้าวฟ่าง 

13.30 น. ทัศนศึกษาวัดพระธาตุดอยคํา อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และพระธาตุดอยสุเทพ 

18.30 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ร้านอาหารกาแล 

20.00 น. นําเข้าสู่ที่พัก โรงแรมสุริวงศ์ เชียงใหม่ 

วันที่ 2 

06.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.00 น. ศึกษาเส้นทางคมนาคมจากจังหวัดเชียงใหม่ สู่ จังหวัดเชียงราย 

11.00 น. ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมล้านนา วัดร่องขุ่น 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านภูภิรมย์  

14.30 น. ฟังบรรยายประวัติความเป็นมา ณ ไร่บุญรอด 

17.00 น. นําเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมอิมพีเรียล โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล รีสอร์ท  

18.30 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
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กําหนดการศึกษาดูงาน (ต่อ) 
 

กําหนดการศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย – เชียงใหม่ 

วันที่ 3 

06.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.00 น. ศึกษาเศรษฐกิจการค้า ณ สามเหล่ียมทองคํา 

09.45 น. ศึกษาดูงาน ณ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน การท่าเรือแห่งประเทศไทย 

12.40 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเฮือนฮิมดอย 

14.00 น. ศึกษาศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรม เศรษฐกิจการค้า ณ ตลาดแม่สาย 

17.00 น. เข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมนาคนครา เชียงราย 

18.30 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ สวนอาหารเอกโอชา 

วันที่ 4 

06.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

09.00 น. ทัศนศึกษา ณ พระธาตุดอยตุง พระตําหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง 

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารโครงการหลวงดอยตุง 

13.30 น. ศึกษาประวัติศาสตร์ ณ วัดพระแก้ว 

14.45 น. เดินทางสู่สนามบินนานาชาติเชียงราย 

16.55 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายส์ เที่ยวบิน WE 2135 

18.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ   
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4.2 สรุปข้อมูลที่ได้จากการรายงานการศึกษาดูงาน  
ฝทบ. ได้กําหนดหัวข้อการจัดทํารายงานการศึกษาดูงาน และแบ่งกลุ่มผู้เดินทางศึกษาดูงานออกเป็นรุ่นละ 8 กลุ่ม 
รวมทั้งสิ้น 16 กลุ่ม เพื่อจัดทํารายงานการศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ – เชียงราย  
โดยมีหัวข้อรายงานการศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน 
การท่าเรือแห่งประเทศไทย ดังนี้ 

หัวข้อ 1 ภาพรวมของการศึกษาดูงานของแต่ละแห่ง  
หัวข้อ 2 วิเคราะห์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
หัวข้อ 3 สรุปและข้อเสนอแนะในการนําความรู้มาประยุกต์ใช้กับการทํางาน 

ฝทบ. ได้ทําการสรุปข้อมูลที่ได้จากการจัดทํารายงานทั้ง 16 กลุ่ม ดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้ 
 
หัวข้อ 1 ภาพรวมการศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ความเป็นมาของจังหวัดเชียงใหม่ 
วิสัยทัศน์ของเมืองเชียงใหม่ “นครแห่งชีวิตและความม่ังค่ัง” ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการ

ท่องเที่ยวของภาคเหนือ  
จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ประมาณ 12 ล้านไร่ มีพื้นที่กว้างใหญ่เป็นอันดับที่ 1 ของภาคเหนือ และเป็น

อันดับ 2 ของประเทศ มีประชาชน 17 ล้านคน มี 25 อําเภอ มีประชากรหนาแน่นอับดับ 5 ของประเทศ  
มีนักท่องเที่ยวอยู่ในอันดับที่ 4 ของประเทศ รองจากกรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และชลบุรี สามารถสร้างภายได้
รวมให้กับจังหวัดประมาณ 53 ล้านบาท (2554) และเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองของภาคเหนือและเป็น
จังหวัดที่น่าท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นๆ ในภูมิภาคเอเชีย อย่างไรก็ตามเมืองเชียงใหม่ก็ยังคงมีความโดดเด่น  
เป็นเอกลักษณ์ทั้งในด้านธรรมชาติ สังคมประเพณี และวัฒนธรรมเก่าแก่ดั้งเดิมของอาณาจักรล้านนา  
ที่สามารถทดแทนความศรีวิลัยของเมืองหลวงอย่างแท้จริง  

ระบบการจัดระบบการจราจรและการขนส่งสาธารณะในเทศบาลนครเชียงใหม่ 
เทศบาลนครเชียงใหม่ มีการใช้รถส่วนตัวและบริการขนส่งสาธารณะบนถนนในเมืองจะสูงมากใน

ช่วงเวลาเร่งด่วน (ช่วงเช้าและช่วงเย็น) ซึ่งประชาชนมีความต้องการที่จะต้องไปทําภารกิจในการใช้
ชีวิตประจําวันของแต่ละบุคคล และมีนักท่องเที่ยวนิยมจะมาพักผ่อนในช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ ในระดับที่สูงมาก 
ซึ่งจะนํามาไปสู่ปัญหาต่างๆ อีกมากมาย เช่น จราจรแออัด อัตราค่าโดยสารที่สูงมาก ฯลฯ และเทศบาลนคร
เชียงใหม่ มีการให้บริการระบบการจราจรและการขนส่งสาธารณะ 4 ประเภท ได้แก่ รถเมล์โดยสาร รถสองแถว  
(รถแดง) รถสามล้อเครื่อง (รถตุ๊กตุ๊ก) และรถแท็กซี่ โดยวัดจากอัตราค่าโดยสาร ความสะดวกสบาย ความ
ปลอดภัย สภาพของยานพาหนะ ความตรงต่อเวลา ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง ความครอบคลุมของเส้นทาง
เดินรถและการกระจายตัวของจุดรับส่งผู้โดยสาร 
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4.2 สรุปข้อมูลที่ได้จากการรายงานการศึกษาดูงาน (ต่อ) 
หัวข้อ 1 ภาพรวมการศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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4.2 สรุปข้อมูลที่ได้จากการรายงานการศึกษาดูงาน (ต่อ) 
หัวข้อ 1 ภาพรวมการศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จากการศึกษาพบว่า รถเมล์โดยสาร รถสองแถว (รถแดง) รถสามล้อเครื่อง (รถตุ๊กตุ๊ก) และรถแท็กซี่ มีการ
บริการเฉล่ียไม่แตกต่างกันและอยู่ในระดับตํ่าและเมื่อจัดลําดับประเภทการให้บริการ และสัดส่วนผู้ใช้บริการจะ
เห็นว่า รถสองแถว (รถแดง) มีบทบาทต่อพฤติกรรมการเดินทางของประชากรเมืองมากที่สุด ตามด้วยรถเมล์
โดยสาร รถสามล้อเครื่อง (ตุ๊กตุ๊ก) และรถแท็กซี่ตามลําดับ ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีโครงสร้าง
ระบบขนส่งมวลชนเหมือนกันกับในจังหวัดอื่น ๆ ทั่วไป แต่สิ่งที่แตกต่างก็คือ การเกือบจะผูกขาดอย่างถาวรของ
ระบบขนส่งสาธารณะในเขตอําเภอ ดังนั้น แนวทางการแก้ไขและบรรเทาปัญหารถติดได้คือ การจัดให้มีระบบ
ขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้ประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น 

โครงการศึกษาวิจัยความเหมาะสม และออกแบบ รายละเอียดระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1. เพื่อออกแบบเบ้ืองต้น (preliminary Design) ระบบ ขนส่งมวลชนที่เหมาะสมกับเมืองเชียงใหม่ ลําพูน 
ลําปาง  

2. เพื่อศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ การเงิน ผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
ในการพัฒนา ระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ 

3. เพื่อศึกษารูปแบบการลงทุนที่เป็นไปได้ รูปแบบการส่ง มอบงานที่เหมาะสม ตลอดจนองค์กรและ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง ในการดําเนินงานระบบขนส่งมวลชนเมืองเชียงใหม่ 

4. เพื่อทดลองปฏิบัติการ จัดระเบียบรถสองแถว เพื่อทําให้เกิดระบบรถประจําเส้นทางได้ในทางปฏิบัติ 

การศึกษาระบบ Mono Rail (รถไฟฟ้ารางเดี่ยว หรือรถไฟฟ้าขนาดเบา) 
รถราง (Tram) เป็นพาหนะที่วิ่งบนรางชนิดหนึ่ง มีลักษณะคล้ายรถไฟแต่จะสั้นกว่าและมีน้ําหนักเบา

กว่ารถราง ส่วนมากใช้ไฟฟ้าจากสายไฟด้านบน (Pantograph) แต่ก็ยังมีบางส่วนใช้ดีเชลอยู่ในปัจจุบันนิยมนับ
รถรางเป็นประเภทหนึ่งของรถไฟฟ้ารางเบาด้วย (Light rail) ความเหมาะสมของ Streetcar กับการพัฒนา
เมือง ระบบขนส่งมวลชนทางรางมีอิทธิพลโดยตรงต่อการสร้างรูปทรงของเมือง และต่อการกําหนดโครงสร้าง
พื้นฐานของเมืองและภาค ในขณะที่มีค่าการลงทุนต่ําที่สุดเม่ือเทียบกับรถไฟฟ้าประเภทอื่นๆ  ดังนั้น  นักผัง
เมืองส่วนใหญ่จึงให้ความสําคัญกับรถไฟฟ้า  Streetcar  เนื่องจากสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายในการพัฒนา
รูปทรงของเมืองและเศรษฐกิจเมืองได้ด้วยปัจจัยที่โดดเด่น ดังนี้ 

1) ศักยภาพในการลดความจําเป็นการครอบครองและใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของประชาชน  
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4.2 สรุปข้อมูลที่ได้จากการรายงานการศึกษาดูงาน (ต่อ) 
หัวข้อ 1 ภาพรวมการศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2) สามารถใช้พื้นผิวจราจรร่วมกับยวดยานอื่นๆ สามารถใช้ผิวจราจรร่วมกับพาหนะอื่นโดยที่เมืองไม่มี
ความจําเป็นต้องลงทุนเวนคืนที่ดินในการสร้างสถานีและสาธารณูปโภคสนับสนุน  เช่นเดียวกับรถไฟฟ้า
ยกระดับและรถไฟฟ้าใต้ดิน 

3) ใช้โอกาสในการออกแบบก่อสร้างระบบรางเพื่อปรับปรุงกายภาพถนนให้เป็นแบบสมบูรณ์  ซึ่งเมือง
จะได้รับทั้งทางเดิน ทางจักรยาน  และทางรถขนส่งมวลชน  พร้อมสถานีรถไฟฟ้าตามมาตรฐานสากล  
นอกจากนี้เมืองยังจะได้รับพื้นที่ภูมิทัศน์ที่มีความงดงามอยู่ในบริเวณใจกลางเมืองและย่านการค้าสําคัญที่
รถไฟฟ้าวิ่งผ่านอีกด้วย 

4) ลดค่าใช้การเดินทางให้กับประชาชนเมื่อเทียบกับการสัญจรด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล   
5) สร้างระบบการสัญจรและโครงข่ายที่สามารถคาดการณ์ปริมาณการเดินทาง ทิศทางและค่าใช้จ่าย

ของประชาชนและของเมืองได้ 
6) ใช้ผลการศึกษาออกแบบเพื่อการวางแผนส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดความหนาแน่นรอบ

สถานีขนส่งเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน เช่น การกําหนดแผนการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยรอบสถานีขนส่งและตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เป็นต้น 
Street car ที่มีขนาดเล็กที่เรียกว่า Tram นั้น จัดเป็นระบบขนส่งมวลชนระยะสั้นที่สามารถปรับเปลี่ยนจุดรับ
จุดจอดได้ตามความเหมาะสม แม้แต่ ผู้เฒ่าผู้แก่สามารถใช้บริการน่ังได้ในระยสั้นโดยไม่ต้องรอสถานีแบบ Fix 
เหมือนกับพวก รถไฟฟ้าหรือพวก Monorail 

การศึกษาระบบขนส่งระหว่างเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ได้ศึกษาโครงการและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพ-เชียงใหม่ ระยะที่ 2 

พิษณุโลก- เชียงใหม่ จากนโยบายของรัฐบาล โดย นายกรัฐมนตรีนางสาวย่ิงลักษณ์ชินวัตร ได้แถลงต่อรัฐสภา
เม่ือ วันที่ 24 สิงหาคม 2554 มุ่งม่ันที่จะเดินหน้าพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางราง โดยเชื่อมโยงโครงข่าย
และ การบริการจัดการขนส่งผู้โดยสาร สินค้า และบริการที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย    ทั้งในพื้นที่ชนบทพื้นที่
เมือง และระหว่างประเทศพร้อมผลักดันรถไฟความเร็วสูง เพื่อพี่น้องประชาชนให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย 
และ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจโดยรวมของชาติให้เข้มแข็งเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) กระทรวงคมนาคมได้สานต่อโดยดําเนินการศึกษา 
โครงการศึกษาและออกแบบระบบรถไฟ ความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ระยะที่ 2 พิษณุโลก – 
เชียงใหม่ โดยได้มอบให้สํานักงานนโยบาย และแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ดําเนินงานดังกล่าว  
ซึ่งเส้นทางสายกรุงเทพฯ – เชียงใหม่เป็นหนึ่งใน เส้นทางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกระทรวงคมนาคม 
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4.2 สรุปข้อมูลที่ได้จากการรายงานการศึกษาดูงาน (ต่อ) 
หัวข้อ 1 ภาพรวมการศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เพื่อยกระดับคุณภาพการเดินทางและขนส่งสู่มาตรฐานสากล เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งให้มี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งให้ประชาชนมีทางเลือกในการ เดินทางเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมในภูมิภาค 

ผลกระทบด้านการจัดการระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ 
การจัดการระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่พบว่า เป็นความล้มเหลวในการจัดระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่

เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานคือ 
1) การขาดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน อันเนื่องมาจากระบบราชการที่มีการรวมศูนย์อํานาจแบบแตก

ระจ่ายนําไปสู่การขาดเจ้าภาพหรือผู้นําในการบิรหารจัดการระบบขนส่งมวชนเชียงใหม่และการมีระบบราชการ
ที่ขาดความต่อเนื่อง มีการโยกย้ายข้าราชการบ่อยเกินไป 

2) เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและส่วนรวมของทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่มีส่วนสําคัญต่อการจัดระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ เช่น สํานักงานขนส่ง ตรวตร เทศบาล ฯลฯ และ
สหกรณ์ฯ แต่ละฝ่ายคําถึงถึงผลประโยชน์ของกลุ่ม แต่มีใครคํานึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 

3) ขาดพลังเรียกร้องและแรงผลักดันจากประชาชนผู้ใช้บริการอย่างแข่งขันที่จะทําให้ฝ่าย
การเมืองและภาคราชการเร่งเข้ามาแก้ไขปัญหา 
 
หัวข้อ 2 วิเคราะห์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
 จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาในระดับสูง มีศักยภาพในการพัฒนาและเติบโตอย่าง รวดเร็ว 
ทั้งทางด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และการลงทุน จนเป็นเมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย
รองจากกรุงเทพมหานคร เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมมากมาย มีประวัติศาสตร์
อันยาวนาน ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาณาจักรล้านนาในสมัยโบราณ มีภาษาล้านนา (คําเมือง) เป็นภาษาท้องถิ่น  
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างกับจังหวัดอื่นๆ ทั้งด้านประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม มีการเติบโตด้าน
เศรษฐกิจ สร้างความม่ังค่ังอย่างย่ังยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและด้านสังคมส่งเสริมชาวเชียงใหม่ให้มี
สุขภาพดี มีการศึกษามีอาชีพและชีวิตที่ม่ันคง โดยใช้หลักศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น และมีความพอเพียงในการ
ดําเนินชีวิต - ด้านความม่ันคง ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข พื้นที่ชายแดนมีความม่ันคงและ ปลอดภัย และได้มี
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม: ประชาชนอยู่ดีมีสุขบนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน 
และสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์และยั่งยืน 
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4.2 สรุปข้อมูลที่ได้จากการรายงานการศึกษาดูงาน (ต่อ) 
หัวข้อ 3 สรุปและข้อเสนอแนะในการนําความรู้มาประยุกต์ใช้กับการทํางาน 

1) การศึกษาดูงานระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ในคร้ังนี้ เป็นการเรียนรู้ที่ให้ความรู้และ
ประสบการณ์จริงต่อผู้เข้าร่วมสัมมนา และเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนแนวความคิดที่จะให้ทราบถึงสภาพสังคม
ของแต่ละเมือง ว่าเราควรที่จะต้องมององค์รวมและองค์ประกอบหลายๆ ด้าน เพื่อให้การพัฒนานั้นเป็นไป
อย่างเท่าเทียมกันทุกๆ ด้าน และเกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน เสมือนกับการมองสภาพในองค์กรของเรา หากจะมี
การพัฒนาหรือกระทําการใดๆ  เห็นควรสํารวจความคิดเห็นคนส่วนใหญ่ในองค์กรก่อนที่จะออกกฎระเบียบข้อ
คับต่างๆ เพื่อให้ความสําคัญกับพนักงานในองค์กรและเพื่อสร้างแรงกระตุ้นและขวัญกําลังใจให้กับพนักงานที่
เป็นบุคคลสําคัญต่อการนําพาองค์กรไปสู่จุดหมายเดียวกัน  

2) การวางระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่จะต้องทําควบคู่และสอดคล้องกันกับการวางแผน
พัฒนา เสมือนกับการวางแผนการพัฒนาองค์กรใดๆ ก็ตามควรมุ่งเน้นการให้ความสําคัญกับบุคลากรอันเป็น
กําลังสําคัญที่สุด ตลอดจนเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และการดํารงรักษาสิ่งแวดล้อมไว้ เพื่อนําไปสู่
การพัฒนาที่มีคุณภาพแท้จริง อีกทั้งทําให้พนักงานยังได้มีโอกาสไปไหว้พระ ทําบุญ เป็นการชําระจิตใจให้ผ่อง
ใสได้อีกด้วย อันจะเกิดผลดีต่อความมั่นใจในการมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานในองค์กรต่อไป 
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4.2 สรุปข้อมูลที่ได้จากการรายงานการศึกษาดูงาน (ต่อ) 
หัวข้อ 1 ภาพรวมการศึกษาดูงาน ณ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
ข้อมูลทั่วไป 

ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน เป็นประตูการค้าระหว่างประเทศไทย กับประเทศลุ่มแม่น้ําโขงตอนบน  
เพื่อส่งเสริมการขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ ตามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการเดินเรือพาณิชย์ใน
แม่น้ํา ล้านช้าง-แม่น้ําโขง ระหว่าง 4 ประเทศ คือ จีน พม่า ลาว และไทย รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจและการลงทุน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เม่ือวันที่ 16 ตุลาคม 2550 เห็นชอบและอนุมัติในหลักการให้กรมเจ้าท่า ดําเนินการก่อสร้าง เพื่อใช้ทดแทน
ท่าเรือเชียงแสนแห่งแรก ซึ่งตั้งอยู่ในตัวเมืองประวัติศาสตร์เชียงแสนทําให้ไม่สามารถขยายศักยภาพได้ ทั้งนี้ได้
เร่ิมก่อสร้างเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 18 มกราคม 2554 ให้การ
ท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เป็นผู้บริหารท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 (ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน) และให้การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นผู้บริหารท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 1 โดยมีนโยบายกําหนดให้เป็นท่าเรือโดยสาร
และการท่องเที่ยว 

ที่ตั้ง 
ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ตั้งอยู่ที่บริเวณฝั่งขวาของปากแม่น้ําสบกก ต. อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ห่างจากท่าเรือ
เชียงแสนแห่ง ที่ 1 ททางบกประมาณ 10 กิโลเมตร และทางน้ําประมาณ 6 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 387 ไร่ 
ฝั่งตรงข้ามประเทศลาว ด้าน หลังติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1129 (เชียงแสน-เชียงของ) 

ลักษณะท่าเทียบเรือ 
ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ประกอบด้วย ท่าเทียบเรือแบบทาง ลาด 2 ระดับ จํานวน 2 ท่า ใช้สําหรับ 

ขนถ่ายสินค้าทั่วไป และท่าเทียบ เรือแนวดิ่ง 1 ท่า สําหรับขนถ่ายสินค้าทั่วไป และคอนเทนเนอร์ ดังนี้  
ท่าเทียบเรีอทางลาดด้านทิศเหนือ ความยาวท่าเทียบ เรือ 300 เมตร มีเนื้อที่ 9,600 ตารางเมตร จํานวน 6 ท่า 
สามารถรับเรือขนาดยาว 50 เมตร ได้พร้อมกัน 3 ลํา ท่าเทียบเรือทางลาดด้านทิศใต้ ความยาวท่าเทียบเรือ 
300 เมตร มีเนื้อที่ 9,600 ตารางเมตร จํานวน 6 ท่า สามารถรับเรือขนาดยาว 50 เมตร ได้พร้อมกัน 3 ลํา  
ท่าเทียบเรือแนวดิ่ง ความยาวท่าเทียบเรือ 200 เมตร สามารถรับเรือขนาดความยาว 50 เมตร ได้พร้อมกัน 4 ลํา  
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4.2 สรุปข้อมูลที่ได้จากการรายงานการศึกษาดูงาน (ต่อ) 
หัวข้อ 1 ภาพรวมการศึกษาดูงาน ณ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน การท่าเรือแห่งประเทศไทย 

สิ่งอํานวยความสะดวกภายในท่าเรือ 
เพื่ออํานวยความสะดวกในการปฎิบัติงานท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ได้จัดเตรียมเคร่ืองมือทุ่นแรง 

ประกอบด้วย ป้ันจั่นเคลื่อนที่ ขนาด 10 ตัน รถยก ขนาด 10 ตัน รถยกขนาด 3.5 ตัน โรงพักสินค้า ขนาด 30 X 30 เมตร 
จํานวน 2 หลัง ปลั๊กตู้สินค้าห้องเย็น จํานวน 20 ชุด เคร่ืองชั่งน้ําหนักสําหรับสินค้าขาเข้าและขาออก ลานจอด
รถสําหรับรถบรรทุกเพื่อรอการขนถ่าย และลานวางพักสินค้า  

การบริการ 
ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ณ อาคาร สํานักงานเดียวกัน ประกอบด้วย

สํานักงานท่าเรือเชียงแสนและเชียงของ, สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 สาขาเชียงราย,ด่านศุลกากรเชียงแสน,
ด่านอาหารและยาเชียงแสน, ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ, ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย, ด่าน
ตรวจพืชเชียงแสน, ด่านกักกันสัตว์เชียงราย และด่านตรวจสัตว์น้ําเชียงราย 

โครงข่ายการขนส่ง 
เส้นทางเดินเรือจากท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนถึงท่าเรือกวนเหลย (ท่าเรือใต้สุดของจีน) รวมระยะทาง

ประมาณ 265 กิเมตร ระดับน้ําลึก 1.5-7 เมตร แตกต่างตามฤดูกาล โดย ประเทศจีนได้ปรับปรุงร่องน้ําทาง
เดินเรือ รวมถึงก่อสร้างเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และควบคุมระดับน้ํา ให้สามารถบรรทุกสินค้าได้ตลอดทั้งปี 
ด้านการเชื่อมโยงการขนส่งภายในประเทศทางถนน สามารถเดินทางได้ 3 เส้นทาง ได้แก่  

1. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1290 อําเภอแม่สาย - อําเภอเชียงแสน  
2. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1016 อําเภอแม่จัน - อําเภอเชียงแสน  
3. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1129 อําเภอเชียงแสน – อําเภอเชียงของ 

 
หัวข้อ 2 วิเคราะห์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนให้บริการและอํานวยความสะดวกในการบรรทุกและขนถ่ายสินค้าแก่
ผู้ใช้บริการ รวมทั้งให้บริการในเร่ืองของเอกสารการขออนุญาตและการตรวจสอบการขนส่งสินค้าอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายโดย One Stop Service และได้ถูกจัดวางให้เป็นเศรษฐกิจชายแดนและเมืองท่าเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศเชื่อมต่อการค้าขายกับจีน พม่า และลาว ส่วนอีกทางหนึ่ง คือ เมืองประวัติศาสตร์ที่จําเป็นต้อง
อนุรักษ์โบราณสถาน ซึ่งจากการพัฒนาในปัจจุบัน ได้มีการเน้นประเด็นทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มมากข้ึน จึงมี
ความพยายามที่จะทําให้เชียงแสนเป็นศูนย์กลางการค้าในพื้นที่ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง โดยส่งเสริมให้ประชาชน 
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4.2 สรุปข้อมูลที่ได้จากการรายงานการศึกษาดูงาน (ต่อ) 
หัวข้อ 2 วิเคราะห์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ในท้องถิ่นมีอาชีพและชีวิตที่ม่ันคง มีความพอเพียงในการดําเนินชีวิต ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข และได้มีการ
พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม: ประชาชนอยู่ดีมีสุข บนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน 
และสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์และยั่งยืนโดยการผลักดันและส่งเสริมท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนและโครงข่ายการ
เชื่อมโยงมายังท่าเรือ และได้เสนอแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน
เพื่อให้ท่าเรือแห่งนี้เป็นประตูการค้าที่สําคัญเชื่อมโยงการค้าภูมิภาค GMS รวมถึง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของรูปแบบการค้าและการแข่งขันเสรีทางการค้าภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ทั้งนี้ 
ปัจจุบันการค้าระหว่างประเทศผ่านทางอําเภอเชียงแสนและเชียงของ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะ
เพิ่มขึ้นอีกเป็นเท่าตัว เนื่องจากจังหวัดเชียงรายมีความพร้อมในเรื่องทําเลที่ตั้ง โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอํานวย
ความสะดวกต่างๆ ที่สามารถรองรับธุรกิจการท่องเที่ยว การค้าชายแดน การขนส่งและระบบโลจิสติกส์ เป็น
ศูนย์กลางทางด้านการขนส่งสินค้าที่สําคัญของภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงตอนบน ซึ่งท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนจะมี
บทบาทที่สําคัญต่อการขนส่งทางน้ํา ในฐานะประตูการค้าเชื่อมโยงระหว่าง ประเทศไทย ลาว เมียนมาร์ และ
จีนตอนใต้ 
 
หัวข้อ 3 สรุปและข้อเสนอแนะในการนําความรู้มาประยุกต์ใช้กับการทํางาน 

1) การนํารูปแบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จOne Stop Serviceมาปรับใช้ในการทํางานภายใน
หน่วยงาน เพื่อลดภาระและค่าเสียเวลาแก่ผู้มาขอใช้บริการอาทิเช่น ผู้เช่าพื้นที่เพื่อดําเนินการพัฒนาเชิงพาณิชย์
มาที่ส่วนงานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดการเปิดให้เช่าพื้นที่ การทําสัญญาเช่าพื้นที่ 
การต่อสัญญาเช่า จ่ายค่าเช่าพื้นที่รวมถึงค่ากระแสไฟฟ้าและประปา การแจ้งข้อร้องเรียน ได้ที่ส่วนงานเดียว เป็นต้น 

2) ในการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติจะต้องมีการวิเคราะห์ถึงข้อดีและข้อเสียของการดําเนินงานที่ผ่านมา
เป็นระยะๆ เพื่อนํามาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานให้มีความสอดคล้อง เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อม 
ณ. ปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 
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ส่วนที่ 5 ภาพบรรยากาศการอบรม 
ภาพบรรยากาศการอบรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 1 จํานวน 39 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 2 จํานวน 37 คน 
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ภาพบรรยากาศการอบรม (ต่อ) 
ภาพอบรมภาควิชาการ  
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ภาพบรรยากาศการอบรม (ต่อ) 
ภาพอบรมภาควิชาการ (ต่อ) 
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ภาพบรรยากาศการอบรม (ต่อ) 
ภาพอบรมภาคศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ – เชียงราย 
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 4 มีนาคม 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
บรรยายโดย ดร.ทรงยศ  กิจธรรมเกษตร อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
นางพวงหยก  บุญถนอม ผอ.ฝทบ. ผู้นําคณะศึกษาดูงานฯ รุ่นที่ 1 

 



 รายงานหลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารบุคคล สําหรับนักบริหารระดับต้น ปี 2559 

 

29 

 

ภาพบรรยากาศการอบรม (ต่อ) 
ภาพอบรมภาคศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ – เชียงราย รุ่นที่ 1 (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การศึกษาดูงาน ณ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน การท่าเรือแห่งประเทศไทย  
บรรยายโดย นายวีระ  จินนิกร ผู้จัดการท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน   
  



 รายงานหลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารบุคคล สําหรับนักบริหารระดับต้น ปี 2559 
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ภาพบรรยากาศการอบรม (ต่อ) 
ภาพอบรมภาคศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ – เชียงราย (ต่อ) 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 – 11 มีนาคม 2559 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
บรรยายโดย ดร.ทรงยศ  กิจธรรมเกษตร อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
นายสุทัศน์  สิขเรศ ผอ.กพร. ผู้นําคณะศึกษาดูงานฯ รุ่นที่ 2 

  

  

  



 รายงานหลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารบุคคล สําหรับนักบริหารระดับต้น ปี 2559 
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ภาพบรรยากาศการอบรม (ต่อ) 
ภาพอบรมภาคศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ – เชียงราย รุ่นที่ 2 (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การศึกษาดูงาน ณ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน การท่าเรือแห่งประเทศไทย  
บรรยายโดย นายบันลือศักดิ์  มงคล พนักงานการสินค้า   
 

  

  

  



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบหลังการฝึกอบรม 



แบบทดสอบวดัความรูห้ลงัการฝึกอบรม  
หลกัสตูร  “การพฒันาทกัษะการบรหิารบคุคลสาํหรบันกับรหิารระดบัตน้” 

การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย 
************************* 

โปรดเลอืกคาํตอบทีถ่กูตอ้งทีส่ดุเพยีงคาํตอบเดยีว  
1.  ขอ้ใดคอืหลกัการบรหิารทํางานรว่มกนั 
 ก.  รูว้า่ตวัเองตอ้งการอะไร อยากทําอะไรในแตล่ะชว่งขณะ 
 ข.  รูว้า่อปุสรรคและปัญหาคอืสิง่สรา้งความทอ้แทใ้นชวีติ 
 ค.  รูว้า่ถา้อยากไดอ้ะไร ตอ้งพยายามทกุวถิทีางเพือ่ใหไ้ดส้ ิง่นัน้มา 
 ง.  รูว้า่ตอ้งมุง่มั่นทกุวถิทีางเพือ่เอาชนะคูแ่ขง่ใหไ้ด ้
 
2.  การใหคํ้าปรกึษาทีด่คีวรประกอบดว้ย 
 ก. สือ่สารด ีเป้าหมายด ีมนุษยส์มัพันธด์ ีคดิบวกด ีคาดหวงัด ีบคุลกิภาพด ีโนม้นา้วด ี
 ข. สือ่สารด ีประสานด ีมนุษยส์มัพันธด์ ีคดิบวกด ีคาดหวงัด ีบคุลกิภาพด ีน่าเชือ่ถอืด ี
 ค. สือ่สารด ีเป้าหมายด ีมนุษยส์มัพันธด์ ีคดิบวกด ีคาดหวงัด ีบคุลกิภาพด ีน่าเชือ่ถอืด ี
 ง.  สือ่สารด ีเป้าหมายด ีมนุษยส์มัพันธด์ ีคดิบวกด ีควบคมุด ีบคุลกิภาพด ีโนม้นา้วด ี
 
3.  ขอ้ใดคอืหลกั SMART  ในการเขา้ใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 ก.  SMILE MANAGE ATTITUDES REALIZE TRUST 
 ข.  SMILE MONEY ATTITUDES REALIZE TEST 
 ค.  SMILE MANAGE AGREE RESPONSIBILITY TEST 
 ง.  SMILE MANAGE ATTITUDES REALIZE TEST 
 
4.  หลกัการสรา้ง Smile Concept   ประกอบดว้ย 
 ก.  Self Awareness, Manage Emotional, Innovate Resolution, Listen with head and heart, Enhance 
Social Responsibility 
 ข.  Self Awareness, Manage Emotional, Innovate Inspiration, Listen with head and heart, Enhance 
Social Responsibility 
 ค.  Self Awareness, Manage Emotional, Innovate Inspiration, Listen with ear and eye, Enhance 
Social Responsibility 
 ง.  Self Awareness, Manage Resolutional, Innovate Inspiration, Listen with head and heart, 
Enhance Social Responsibility 
 
5.  ขอ้ใดไมใ่ชค่ณุสมบตัขิองผูใ้หคํ้าปรกึษาทีด่ ี
 ก.  มมีนุษยส์มัพันธด์ ี
 ข.  มวีฒุภิาวะด ี
 ค.  มทีัศนคตทิีด่ ี
 ง.  มกีารศกึษาด ี
 
6.  จะพดูอยา่งไรใหน่้าประทับใจ 
 ก. ใชถ้อ้ยคําทีส่ภุาพ เหมาะสม เป็นกนัเอง 
 ข.  อวดภมูเิพือ่สรา้งความน่าเชือ่ถอื 
 ค.  พยายามพดูเปรยีบเทยีบขอ้ดขีอ้ดอ้ยใหเ้ห็นชดัเจน 
 ง.  พดูเสยีงดงัเพือ่ดงึดดูความสนใจผูฟั้ง 
 
7.  คณุลกัษณะทีสํ่าคญัของการเป็นผูใ้หบ้รกิารปรกึษา 
 ก.  การยอมรับผูอ้ืน่ การเขา้ใจผูอ้ืน่ การกระตุน้ผูอ้ ืน่ 
 ข.  การยอมรับผูอ้ืน่ การเขา้ใจผูอ้ืน่ การเขา้ใจตนเอง 
 ค.  การยอมรับผูอ้ืน่ การเขา้ใจผูอ้ืน่ ความจรงิใจ 
 ง.  การยอมรับผูอ้ืน่ ความอดกลัน้ ความจรงิใจ 
 
8  ขอ้ใดไมใ่ชห่ลกัในการรับฟังคําปรกึษา 
 ก. ตัง้ใจฟังเพือ่ใหไ้ดใ้จความวา่ผูพ้ดูตอ้งการสือ่อะไร 
 ข. จอ้งตาผูพ้ดูเพือ่เคน้ใหพ้ดูใหค้รบถว้น 
 ค.  ไมพ่ดูแทรกหรอืรว่มวจิารณ์เรือ่งทีผู่พ้ดูกําลงัพดู 
 ง. ใชค้วามคดิวเิคราะหต์ดิตามเรือ่งไปกบัผูพ้ดู 



9.  ขอ้ใดไมใ่ช ่5 ส ในการบรหิารทีด่ ี
 ก.  สรา้งเสรมิ 
 ข. ใสใ่จ 
 ค.  สนับสนุน 
 ง.  สอดสอ่ง 
 
10.  ทศันคตแิละบคุลกิภาพของผูใ้หคํ้าปรกึษา 
 ก.  ซือ่สตัยส์จุรติ จติมุง่บรกิาร งานสมัฤทธผิล ทนคําครหา พัฒนาคณุภาพ 
 ข.  ซือ่สตัยส์จุรติ จติมุง่บรกิาร ผลงานเลศิล้ํา ค้ําจนุคนด ีไมม่อีคต ิ 
 ค.  ซือ่สตัยส์จุรติ จติมุง่บรกิาร งานสมัฤทธผิล พัฒนาตน ทกุคนตรวจสอบได ้
 ง.  ซือ่สตัยส์จุรติ จติมุง่บรกิาร งานสมัฤทธผิล ทกุคนตรวจสอบได ้ไมม่อีคต ิ
 
11.  ขอ้ใดมใิชว่ตัถปุระสงคท์ีอ่งคก์รนํา BSC มาใช ้ 
 ก.  เป็นเครือ่งมอืในการประเมนิผลการดําเนนิงาน  
 ข.  เป็นเครือ่งมอืในการนํากลยทุธส์ูก่ารปฏบิตั ิ
 ค.  เป็นเครือ่งมอืประเมนิผลสว่นบคุคล 
 ง.  เป็นเครือ่งมอืตรวจสอบการทําผดิวนัิยในองคก์ร 
 
12.  ขอ้ใด มใิชป่ระโยชนข์องการทํา Balanced Scorecard 
 ก.  ความสอดคลอ้งและเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกบักลยทุธ ์
 ข.  มมุมองทีห่ลากหลาย 
 ค.  การสือ่สารแนวราบ 
 ง.  การเรยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง 
 
13.  ขอ้ใดเป็นลกัษณะของตวัชีว้ดัทีด่ ี
 ก.  มคีวามสอดคลอ้งกบั วสิยัทัศน ์พันธกจิ และยทุธศาสตรข์ององคก์ร 
 ข.  สามารถควบคมุตวัชีว้ดัไดอ้ยา่งนอ้ยรอ้ยละ 60 
 ค.  เป็นเครือ่งมอืในการตดิตามการเปลีย่นแปลงของผูป้ฏบิตังิาน 
 ง.  ประกอบดว้ยมมุมองทีส่ลบัซบัซอ้น 
 
14.  ในการจัดสรรสิง่จงูใจทีเ่ชือ่มโยงกบัผลการปฏบิตังิาน   ขอ้ใดคอืผลตอบแทนในรปูตวัเงนิ 
 ก.  ใหโ้อกาสในการไดรั้บการพัฒนา 
 ข.  การปรับเลือ่นขัน้ เลือ่นตําแหน่ง 
 ค.  การปรับเงือ่นไขในการปฏบิตังิานใหย้ดืหยุน่ 
 ง.  ใหโ้อกาสกา้วหนา้ทางตําแหน่ง 
 
15.  สาเหตทุีนํ่าเอา BSC มาใช ้แลว้ไมไ่ดบ้รรลผุลลพัธท์ีต่อ้งการ 
 ก.  ไมไ่ดรั้บความสนใจจากบคุลากร 
 ข.  ขาดงบประมาณในการดําเนนิการ 
 ค.  ขาดความสามารถและความเขา้ใจทีด่พีอ 
 ง.  ขาดผูรั้บผดิชอบอยา่งจรงิจัง 
 
16.  ความรับผดิทางละเมดิของเจา้หนา้ทีแ่บง่เป็น 2 ลกัษณะ คอื 
 ก.  การกระทําละเมดิตอ่บคุคลและการกระทําละเมดิตอ่องคก์าร 
 ข.  การกระทําละเมดิตอ่เอกชน/บคุคลภายนอกและการกระทําละเมดิตอ่หน่วยงานของรัฐ 
 ค.  การกระทําละเมดิตอ่ผูบ้รหิารและการกระทําละเมดิตอ่บคุลากรระดบัปฏบิตักิาร 
 ง.  การกระทําละเมดิตอ่คูส่ญัญาและการกระทําละเมดิตอ่คูก่รณี 
 
17.  ตอ่ไปนีข้อ้ใดเป็นวธิทีจุรติดา้นรายรบั 
 ก.  ลงนามสัง่จา่ยเชค็เกนิกวา่จํานวนทีต่อ้งจา่ยจรงิ 
 ข.  เบกิจา่ยเงนิแลว้ไมนํ่าเงนิไปจา่ยใหแ้กเ่จา้หนี ้
 ค.  ใชใ้บเสร็จจรงิของปีงบประมาณเกา่ทีเ่ก็บไวไ้มส่ง่คนื 
 ง.  ทํารายงานถกูตอ้งครบถว้น แตไ่มโ่อนเงนิเขา้บญัชผีูม้สีทิธ ิ
 
 
 



18.  ขอ้ใดกําหนดสดัสว่นความรบัผดิดา้นการจดัซือ้จดัจา้งในลกัษณะความเสยีหายทีเ่กดิจากการบรหิาร
สญัญา(ไมเ่รยีกคา่ปรับ)ไดถ้กูตอ้ง 
 ก.  กก.ตรวจรับ  70%  ฝ่ายพัสด ุ 10%  ผูผ้า่นงาน 10%  ผูอ้นุมัต ิ10% 
 ข.  กก.ตรวจรับ  60%  ฝ่ายพัสด ุ 20%  ผูผ้า่นงาน 10%  ผูอ้นุมัต ิ10% 
 ค.  กก.ตรวจรับ  60%  ฝ่ายพัสด ุ 10%  ผูผ้า่นงาน 10%  ผูอ้นุมัต ิ20% 
 ง.  กก.ตรวจรับ  50%  ฝ่ายพัสด ุ 20%  ผูผ้า่นงาน 10%  ผูอ้นุมัต ิ20% 
 
19.  ขอ้ใดไมใ่ชว่ธิกีารทจุรติดา้นการเก็บรกัษาเงนิทีพ่บบอ่ย   
 ก.  ไมจั่ดทํารายงานเงนิคงเหลอืประจําวนั 
 ข.  คณะกรรมการเก็บรักษาเงนิไมล่งนามในรายงานเงนิคงเหลอืประจําวนั 
 ค.  คณะกรรมการเก็บรักษาเงนิไมไ่ดต้รวจสอบตวัเงนิกบัหลกัฐานแทนตวัเงนิใหถ้กูตอ้งตรงกนั 
 ง.  คณะกรรมการเก็บรักษาเงนินําเงนิเขา้เก็บในตูน้ริภยัผดิประเภท 
 
20.  ควบคมุการเบกิจา่ยเงนิอยา่งไรไมต่อ้งรับผดิ 
 ก.  ตรวจสอบมลูหนี ้หลกัฐานประกอบการเบกิจา่ยและผูม้สีทิธรัิบเงนิใหถ้กูตอ้งกอ่นลงนามสัง่จา่ยเชค็ทกุครัง้ 
 ข.  ลงลายมอืชือ่สัง่จา่ยเชค็ไวล้ว่งหนา้โดยยงัมไิดม้กีารเขยีนหรอืพมิพช์ือ่ผูรั้บเงนิ วนัทีอ่อกเชค็และจานวนเงนิ  
                ทีส่ัง่จา่ย 
 ค.  ตอ้งระบชุือ่เจา้หนี ้โดยไมต่อ้งขดีฆา่ “หรอืผูถ้อื” ออก 
 ง.  ทําการมอบหมายใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชารับผดิชอบในการลงนามสัง่จา่ยเชด็แทน 
 
21.  ขอ้ใดกลา่วถงึสดัสว่นของ Development Model 70:20:10 ไดถ้กูตอ้ง 
 ก. Coaching and Mentoring 70%  Job Assignment  20%  Training and Seminar 10% 
 ข. Job Assignment 70%  Coaching and Mentoring  20% Training and Seminar  10% 
 ค. Training and Seminar  70% Job Assignment  20%  Coaching and Mentoring  10% 
 ง. Training and Seminar  70%  Coaching and Mentoring 20%  Job Assignment   10%  
 
22.  “เกดิมาในครอบครัวขนาดใหญท่ีม่กีฎระเบยีบและการเลีย้งดทูีค่อ่นขา้งเขม้งวด เตบิโตในชว่งสภาพสงัคมทีผ่า่นการ
พัฒนาและเศรษฐกจิยคุฟองสบู”่   เป็นคําอธบิายถงึ Family Background ของ Generation ใด 
 ก.  Gen Y 
 ข.  Gen Z 
 ค.  Baby Boomers 
 ง.  Gen X 
 
23.  “ไมช่อบทํางานกบัองคก์รใดนาน เพราะกลวัสญูเสยีโอกาสในการเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ  ในชวีติ  เห็นวา่ผลงานสําคญักวา่
ระบบอาวโุส และยอมรับ Feedback ทีต่รงไปตรงมาได”้  เป็นคําอธบิายถงึ Lifestyle and Work  ของ Generation ใด 
 ก.  Gen Y 
 ข.  Gen X 
 ค.  Gen Z 
 ง.  Baby Boomers 
 
24.   How to manage Gen Y 
 ก.  ชอบใหส้ือ่สารโดยตรงดว้ยวาจา เนน้เวลาการทํางานมากกวา่ผลลพัธข์องงาน  
 ข.  ชอบการสัง่งานและควบคมุงานใกลช้ดิเพือ่ป้องกนัความผดิพลาดในการทํางาน 
 ค.  ชอบการมสีว่นรว่มในความสําเร็จของหน่วยงาน มโีอกาสไดทํ้างานทีใ่ชค้วามคดิสรา้งสรรค ์
 ง.  ชอบการให ้Feedback อยา่งเป็นทางการหรอืเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 
25.   ปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การตดัสนิใจลาออกสงูสดุของทัง้ Gen X  และ Gen Y คอืขอ้ใด 
 ก.  งานไมท่า้ทาย 
  ข.  ไมม่คีวามสมดลุระหวา่งชวีติกบังาน 
 ค.  ผลตอบแทนไมน่่าพงึพอใจ 
  ง.  ไมไ่ดรั้บการสนับสนุนจากหวัหนา้ 
 
 
 
 
 



26.  ทา่ทขีองพนักงานตอ่การเปลีย่นแปลง 
 ก.  20% เขา้รว่ม 70% รอด ู10% ตอ่ตา้น 
  ข.  10% เขา้รว่ม 70% รอด ู20% ตอ่ตา้น 
 ค.  20% เขา้รว่ม 60% รอด ู20% ตอ่ตา้น 
  ง.  20% เขา้รว่ม 50% รอด ู30% ตอ่ตา้น 
 
27.  PDCA ประกอบดว้ย  
 ก.  Plan Do Clear Action 
  ข.  Plan Do Check Action 
 ค.  Plan Done Check Action 
  ง.  Plan Done Clear Action 
 
28. ERP  ยอ่มาจาก 
 ก.  Entrepreneur Resource Partnership 
 ข.  Enterprise  Resource Partnership 
 ค.  Entrepreneur Resource Planning 

ง.   Enterprise Resource Planning 
 

29.  ขอ้ใดอธบิายความหมายของ E & E ไดถ้กูตอ้งทีส่ดุ 
ก.  Efficiency หมายถงึการสรา้งผลผลติหรอืผลลพัธโ์ดยใชค้วามพยายามในการใชท้รัพยากรในอตัราตํา่สดุ

และเกดิประโยชนส์งูสดุ หรอืวธิกีาร (Means) 
ข.  Effectiveness  หมายถงึการบรรลตุามวตัถปุระสงคท์ีว่างไว ้ หรอื ผลลพัธ ์ (Ends) 

 ค.  ถกูทัง้ ก.และ ข. 
  ง.  ไมม่ขีอ้ใดถกูตอ้ง 
 
30.  การบรหิารกระบวนการภายในองคก์ร แบง่เป็น 2 กลุม่ คอื 
 ก.  กระบวนการทีส่รา้งคณุคา่ และกระบวนการสนับสนุน 
 ข.  กระบวนการทีส่รา้งมลูคา่ และกระบวนการสง่เสรมิ 
 ค.  กระบวนการเรยีนรู ้และกระบวนการเสรมิแรง 
 ง.  กระบวนการทีส่รา้งคณุคา่ และกระบวนการสง่เสรมิ 
 
31.  บทบาทหนา้ที ่4 ประการของผูบ้รหิาร ประกอบดว้ย 
 ก.  Planning Organizing Staffing Budgeting 
 ข.  Planning Leading Directing Budgeting 
 ค.  Planning Organizing Directing Controlling 
 ง.  Planning Organizing Leading Controlling 
 
32.  ขอ้ใดเป็นการพัฒนาความกา้วหนา้ในอาชพี   
 ก.  Training Education and Development 
 ข.  Career Management 
 ค.  Organization Intervention 
 ง.  Job Coaching 
 
33.  เมือ่เกดิปัญหาบคุลากรขาดความกา้วหนา้ ควรแกปั้ญหาอยา่งไร 
 ก.  จัดใหม้ ีCareer Path and Development 
 ข.  จัดใหม้กีารพัฒนาองคก์ร 
 ค.  จัดอบรมความรูท้ักษะแกบ่คุลากร 
 ง.  จัดการประชมุรว่มทกุระดบัในองคก์รอยา่งตอ่เนือ่ง 
 
34.  ขอ้ใดคอืวธิจัีดการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัเป้าประสงคใ์นการเพิม่ทักษะ (Skill)  
 ก.  Textbook 
 ข.  Lecture 
 ค.  Debate 
 ง.  On-the-Job Training 
 
 



35. ขอ้ใดไมใ่ชป่ระโยชนข์อง Competency ตอ่บคุคล 
 ก.  ระบจุดุแข็ง จดุออ่นของตน ตลอดจนแผนการฝึกอบรมและพัฒนาของตน ไดอ้ยา่งชดัเจน 
 ข.  ชว่ยใหก้ารวางแผนกลยทุธอ์งคก์ารมคีวามชดัเจนยิง่ขึน้ 
 ค.  ชว่ยใหพ้นักงานเขา้ใจถงึเสน้ทางความกา้วหนา้สายอาชพีและการพัฒนาศกัยภาพของตนเอง เพือ่ใหไ้ป
บรรลเุป้าหมายไดอ้ยา่งชดัเจน 
 ง.  มกีรอบมาตรฐานในการวดัผลทักษะความสามารถไดอ้ยา่งชดัเจน 
 
36.  จากสมการผลงาน P = f ( A x M x O)  A หมายถงึ 
 ก.  Accoutability 
 ข.  Ability 
 ค.  Accreditation 
 ง.  As a Coach 
 
37.  ขอ้ใดคอืรปูแบบการมอบหมายงานทีเ่หมาะสมสําหรับ Work Horse 
 ก.  ตดิตามผลงานแบบใหคํ้าปรกึษา 
 ข.  ตดิตามควบคมุผลงานอยา่งใกลช้ดิ 
 ค.  ตดิตามผลงานแบบประชมุรว่มกนั 
 ง.  ตดิตามจากผลงานทีทํ่าสําเร็จ 
 
38.  ขอ้ใดไมใ่ชบ่ทบาทของ Coach ทีด่ ี
 ก.  นักปฏบิตั ิ
 ข.  นักประดษิฐ ์
 ค.  นักจติวทิยา 
 ง.  นักสัง่การ 
 
39.  GROW Model ประกอบดว้ย 
 ก.  Goal  Responsibility  Options Willing 
 ข.  Goal  Reality  Obstacles Willing 
 ค.  Goal  Reality  Options Willing 
 ง.  Goal  Responsibility Obstacles Willing 
 
40.  ขอ้ใดกลา่วถงึจติวทิยาการเรยีนรูข้องผูใ้หญไ่ดถ้กูตอ้ง 
 ก.  ความตอ้งในการเรยีนรูเ้พือ่สอบผา่นและไดรั้บการยอมรับ 
 ข.  ประสบการณ์มผีลตอ่การเรยีนรูม้าก 
 ค.  จดุมุง่หมายในการเรยีนรูมุ้ง่เนือ้หาทีเ่รยีนเป็นหลกั 
 ง.  ความพรอ้มของการเรยีนรูเ้ป็นไปตามทีผู่ส้อนกําหนด 



 

 

 

 

 

 

ผลคะแนน Post-test 



1 นางสมฤทัย ปัทมวิภาค หน.สส.1 8 ฝกท. 39 97.50

2 น.ส.ชนากานต์ แย้มศรี หน.ปร. 8 ฝกท. 39 97.50

3 น.ส.พรพิมล นิสารัตนพร นิติกร และรก.หน.นก.1 7 ฝกม. 39 97.50

4 นายนรุตม์ เจียมสมบูรณ์ นิติกร และรก.หน.สญ.3 7 ฝกม. 39 97.50

5 น.ส.สหทัย จันทร์เจริญ นิติกร และรก.หน.คด.2 7 ฝกม. 39 97.50

6 น.ส.พกิุล พิมพ์ทอง พนักงานบริหารพัสดุ และรก.หน.จค. 7 ฝจบ. 39 97.50

7 น.ส.จตุพร อินบุญนะ หน.สส.2 8 ฝกท. 39 97.50

8 น.ส.สุวรรณี ศรีน้อย หน.บง.1 8 ฝชง. 39 97.50

9 น.ส.อรวรรณ พยุงศักด์ิสกุล หน.อาวุโส ภท. 10 ฝชง. 39 97.50

10 นายพสิษฐ์ ศักด์ิวานิชกุล พนักงานบริหารงานทั่วไป และรก.หน.จก. 7 ฝชง. 39 97.50

11 นายศุภกร วรฤทธ์ิ หน.วต. 8 ฝชง. 39 97.50

12 น.ส.ศรัทธารัตน์ กังวล หน.วป. 8 ฝทท. 39 97.50

13 น.ส.เบญจวรรณ เลิศพิชิตกุล หน.พค. 8 ฝทท. 39 97.50

14 น.ส.นุศรา มัสเยาะ พนักงานทรัพยากรบุคคล รก.หน.รส. 7 ฝทบ. 37 92.50

15 น.ส.สุจิตรา กิติพรพิศาล หน.สก. 8 ฝทบ. 38 95.00

16 น.ส.จันทิมา เบ็ญจรัตน์ หน.บร. 8 ฝทบ. 38 95.00

17 นายกฤตวัฒน์ ส่ือสวน หน.พร. 9 ฝทบ. 38 95.00

18 นายธนัช ยืนนาน หน.กย. 8 ฝนย. 39 97.50

19 นายธิติ มีผิว วิศวกร และรก.หน.บก.1-1 7 ฝบก.1 36 90.00

20 นางมุกดา พิบูลย์ พนักงานบริหารงานทั่วไป และรก.หน.ผบ.1-1 7 ฝบก.1 38 95.00

21 นายอธิวัฒน์ นุ่นมา วิศวกร และรก.หน.บก.6-2 7 ฝบก.2 39 97.50

22 นายประกอบ ปัดถามัง หน.คบ. 8 ฝปก. 39 97.50

23 นายลิขิต ชูทรัพย์ หน.บน. 8 ฝปก. 39 97.50

24 น.ส.อัจฉรา ล้ิมมณฑล วิศวกร และรก.หน.ศค. 7 ฝพค. 39 97.50

25 นางปิยะนารถ จันทร์ศักด์ิศรี หน.วส. 9 ฝพค. 38 95.00

26 นายกีรตินิธิ หิรัญพัทธ์พร หน.บท.1 8 ฝพธ. 38 95.00

27 นายปารัช โอภาส หน.บส.1 8 ฝพธ. 39 97.50

28 นายมารุต คงรําพึง หน.ตล. 8 ฝพธ. 39 97.50

29 น.ส.ณฤพรหม ขุนนิธิวราวัฒน์ หน.ผท. 8 ฝพพ. 38 95.00

30 นางทิพย์ รัตนสุวรรณ หน.ผค. 8 ฝพพ. 39 97.50

คะแนน Post Test

หลักสูตร การพัฒนาทกัษะการบริหารบุคคล สําหรับนักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 1 

ร้อยละลําดับ ช่ือ - สกุล ตําแหน่ง ระดับ สังกัด

คะแนน 

Post test

 เต็ม 40 

คะแนน



คะแนน Post Test

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารบุคคล สําหรับนักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 1 

ร้อยละลําดับ ช่ือ - สกุล ตําแหน่ง ระดับ สังกัด

คะแนน 

Post test

 เต็ม 40 

คะแนน
31 นายวาสุกิจจ์ บุญมี หน.ชร. 8 ฝพพ. 38 95.00

32 นายเกริกกฤต รุจิระยรรยง วิศวกร และรก.หน.บฟ. 7 ฝรฟ. 39 97.50

33 นายมนัสชัย ศรีอัมพร หน.รภ.3 9 ฝรภ. 39 97.50

34 นายสุพรหม ปานแจ่ม หน.ผภ. 8 ฝรภ. 38 95.00

35 นายเขตนภันต์ จุลจิรวัฒน์ หน.กภ.4 8 ฝรภ. 39 97.50

36 นายภูวิศ ตรีสุวรรณ วิศวกร และรก.หน.ยธ. 7 ฝวส. 39 97.50

37 นายสุวิทย์ บัวเพชร หน.ฟฟ. 8 ฝวส. 39 97.50

38 นางบุญบูชา สินเหลือ หน.ตส.1 8 สตส. 37 92.50

39 นายณัฐชัย ชาญก้องสกุล หน.อป. 8 สปอ. 39 97.50

40 นางมาลัย ศรีมงคล หน.สบ. 8 สผว. 37 92.50

41 นายวรเทพ เตชะสุวรรณา หน.สอ. 8 สผว. 39 97.50

42 น.ส.เสาวลักษณ์ หลวงจอก หน.รท. 9 สผว. 39 97.5

38.57 96.43

เกณฑ์การผ่าน Post-test

การทดสอบ Post-test ต้องมีผลคะแนนทดสอบ Post-test ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

 - ผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นท่ี 2 จํานวน 42 คน ผ่านการทดสอบทุกคน

ค่าเฉล่ีย



1 นายสมพร ขําคล้าย หน.กส.1 8 ฝกท. 36 90

2 น.ส.ดวงรัตน์ อินป่าน พนักงานบัญชี และรก.หน.บส. 7 ฝชง. 39 97.5

3 น.ส.ศิริลักษณ์ วาทะวัฒนะ นิติกร และรก.หน.สญ.5 7 ฝกม. 38 95

4 น.ส.นวจิรดา เรืองวุฒิ นิติกร และรก.หน.สญ.6 7 ฝกม. 39 97.5

5 น.ส.เทียนทิพย์ ทองพนัง หน.วน. 8 ฝกม. 39 97.5

6 นายอยุทธ์ อภินันทร์ หน.รก. 8 ฝจบ. 37 92.5

7 นายพงศกร ดอกบัว หน.อส. 8 ฝจบ. 39 97.5

8 น.ส.ปิยะรัตน์ สุแก้ว พนักงานการเงิน และรก.หน.ตจ.3 7 ฝชง. 39 97.5

9 น.ส.ช่อกมล รัตนพงษ์ หน.บง.2 9 ฝชง. 39 97.5

10 นางวันเพ็ญ สินธุเศรษฐ หน.ภส. 9 ฝชง. 39 97.5

11 น.ส.ทัศนีย์ น้อยบํารุง พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ และรก.หน.บป. 7 ฝชง. 39 97.5

12 นางดลพร ดิษฐเกษร หน.ผง. 8 ฝชง. 39 97.5

13 น.ส.วรรณดี โอฬาร์ผล โปรแกรมเมอร์ และรก.หน.มพ. 7 ฝทท. 34 85

14 นายอภิศาล ยอดสุวรรณ พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ และรก.หน.ปค. 7 ฝทท. 37 92.5

15 นางระวิวรรณ กันวี หน.บบ. 9 ฝทบ. 39 97.5

16 น.ส.รุ่งนภา ศรีสังข์ หน.วบ. 8 ฝทบ. 39 97.5

17 นายรัชกร ธรรมคารวตา พนักงานทรัพยากรบุคคล และรก.หน.พบ. 7 ฝทบ. 38 95

18 นางปริศนา สุวรรณรัตน์ หน.ตป. 8 ฝทบ. 39 97.5

19 นายสุทธิพงษ์ สุภเจริญผล พนักงานบริหารงานทั่วไป และรก.หน.ปผ. 7 ฝนย. 39 97.5

20 นายชิณวิทย์ แย้มครวญ วิศวกร และรก.หน.บก.2-1 7 ฝบก.1 39 97.5

21 นางสิรินธร อินทร์แก้ว วิศวกร และรก.หน.บก.5-1 7 ฝบก.2 39 97.5

22 น.ส.พัทน์นลิน ณ ระนอง หน.ขอ.3 9 ฝปก. 39 97.5

23 นายปกรณ์ เกตุแย้ม วิศวกร และรก.หน.วผ. 7 ฝพค. 37 92.5

24 นายสิริชัย ที่ดี วิศวกร และรก.หน.ผส.2 7 ฝพค. 39 97.5

25 นางรุจาภา สงวนวงค์ หน.บท.2 8 ฝพธ. 39 97.5

26 น.ส.นันทิญาณี เธียรนันท์ หน.บส.2 8 ฝพธ. 39 97.5

27 น.ส.นริพร ใหลสกุล หน.ลส. 8 ฝพธ. 39 97.5

28 นายนรัตว์ มะเริงสิทธ์ิ หน.จท. 8 ฝพพ. 38 95

29 นายพลศักด์ิ กุลกรินีธรรม หน.คต. 8 ฝพพ. 39 97.5

30 น.ส.ประดับดวง ศัตรูพ่าย หน.ขอ.2 8 ฝรฟ. 39 97.5

ร้อยละ

คะแนน Post Test

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารบุคคล สําหรับนักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 2

ลําดับ ช่ือ - สกุล ตําแหน่ง ระดับ สังกัด

คะแนน 

Post test 

เต็ม 40 

คะแนน



ร้อยละ

คะแนน Post Test

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารบุคคล สําหรับนักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 2

ลําดับ ช่ือ - สกุล ตําแหน่ง ระดับ สังกัด

คะแนน 

Post test 

เต็ม 40 

คะแนน
31 นายนิธินันต์ วิทูรแก้วศิริ หน.คฟ. 8 ฝรฟ. 39 97.5

32 จ.ส.อ.จามร ชมภักด์ิ หน.รภ.4 8 ฝรภ. 38 95

33 ส.ต.อ.มนัส เบ็ญจชาติ หน.กภ.1 8 ฝรภ. 39 97.5

34 จ.อ.มนัส ศรีสันต์ หน.วภ. 8 ฝรภ. 38 95

35 นายสมพงษ์ สัตตบริพันธ์ หน.สท. 8 ฝวส. 37 92.5

36 น.ส.อาภาพงษ์ มกรนันทน์ หน.พต. 8 สตส. 39 97.5

37 น.ส.ดวงรัตน์ สินสุวรรณาภรณ์ หน.ตบ. 8 สตส. 39 97.5

38 นางปาณยา ช่ืนใจ หน.ลค. 9 สผว. 39 97.5

39 น.ส.รุจินันท์ พรหมมา หน.กค. 9 สผว. 39 97.5

40 น.ส.ปรีณิตา โอสถสงเคราะห หน.สภ. 8 สผว. 39 97.5

38.48 96.19

เกณฑ์การผ่าน Post-test

การทดสอบ Post-test ต้องมีผลคะแนนทดสอบ Post-test ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

 - ผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นท่ี 2 จํานวน 40 คน ผ่านการทดสอบทุกคน

ค่าเฉล่ีย
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ลําดับ ตําแหน่ง ระดับ สังกัด

1 นางสมฤทัย ปัทมวิภาค หน.สส.1 8 ฝกท.

2 น.ส.ชนากานต์ แย้มศรี หน.ปร. 8 ฝกท.

3 น.ส.จตุพร อินบุญนะ หน.สส.2 8 ฝกท.

4 น.ส.อัจฉรา ลิ้มมณฑล วิศวกร และรก.หน.ศค. 7 ฝพค.

5 นางปิยะนารถ จันทร์ศักด์ิศรี หน.วส. 9 ฝพค.

ลําดับ ตําแหน่ง ระดับ สังกัด

1 น.ส.พรพิมล นิสารัตนพร นิติกร และรก.หน.นก.1 7 ฝกม.

2 นายนรุตม์ เจียมสมบูรณ์ นิติกร และรก.หน.สญ.3 7 ฝกม.

3 น.ส.สหทัย จันทร์เจริญ นิติกร และรก.หน.คด.2 7 ฝกม.

4 น.ส.พิกุล พิมพ์ทอง พนักงานบริหารพัสดุ และรก.หน.จค. 7 ฝจบ.

ลําดับ ตําแหน่ง ระดับ สังกัด

1 น.ส.สุวรรณี ศรีน้อย หน.บง.1 8 ฝชง.

2 น.ส.อรวรรณ พยุงศักด์ิสกุล หน.อาวุโส ภท. 10 ฝชง.

3 นายพสิษฐ์ ศักด์ิวานิชกุล พนักงานบริหารงานท่ัวไป และรก.หน.จก. 7 ฝชง.

4 นายศุภกร วรฤทธิ์ หน.วต. 8 ฝชง.

5 น.ส.ศรัทธารัตน์ กังวล หน.วป. 8 ฝทท.

6 น.ส.เบญจวรรณ เลิศพิชิตกุล หน.พค. 8 ฝทท.

ลําดับ ตําแหน่ง ระดับ สังกัด

1 น.ส.นุศรา มัสเยาะ พนักงานทรัพยากรบุคคล รก.หน.รส. 7 ฝทบ.

2 น.ส.สุจิตรา กิติพรพิศาล หน.สก. 8 ฝทบ.

3 น.ส.จันทิมา เบ็ญจรัตน์ หน.บร. 8 ฝทบ.

4 นายกฤตวัฒน์ สื่อสวน หน.พร. 9 ฝทบ.

5 นายธนัช ยืนนาน หน.กย. 8 ฝนย.

กลุ่มที่ 3

ชื่อ - สกุล

กลุ่มที่ 4 

ชื่อ - สกุล

ชื่อ - สกุล

รายชื่อแบ่งกลุ่ม

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารบุคคล สําหรับนักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 1 

กลุ่มที่ 1 

ชื่อ - สกุล

กลุ่มที่ 2 



รายชื่อแบ่งกลุ่ม

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารบุคคล สําหรับนักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 1 

ลําดับ ตําแหน่ง ระดับ สังกัด

1 นายธิติ มีผิว วิศวกร และรก.หน.บก.1-1 7 ฝบก.1

2 นางมุกดา พิบูลย์ พนักงานบริหารงานท่ัวไป และรก.หน.ผบ.1-1 7 ฝบก.1

3 นายอธิวัฒน์ นุ่นมา วิศวกร และรก.หน.บก.6-2 7 ฝบก.2

4 นายประกอบ ปัดถามัง หน.คบ. 8 ฝปก.

5 นายลิขิต ชูทรัพย์ หน.บน. 8 ฝปก.

ลําดับ ตําแหน่ง ระดับ สังกัด

1 นายกีรตินิธิ หิรัญพทัธ์พร หน.บท.1 8 ฝพธ.

2 นายปารัช โอภาส หน.บส.1 8 ฝพธ.

3 นายมารุต คงรําพึง หน.ตล. 8 ฝพธ.

4 น.ส.ณฤพรหม ขุนนิธิวราวัฒน์ หน.ผท. 8 ฝพพ.

5 นางทิพย์ รัตนสุวรรณ หน.ผค. 8 ฝพพ.

6 นายวาสุกิจจ์ บุญมี หน.ชร. 8 ฝพพ.

ลําดับ ตําแหน่ง ระดับ สังกัด

1 นายเกริกกฤต รุจิระยรรยง วิศวกร และรก.หน.บฟ. 7 ฝรฟ.

2 นายมนัสชัย ศรีอัมพร หน.รภ.3 9 ฝรภ.

3 นายสุพรหม ปานแจ่ม หน.ผภ. 8 ฝรภ.

4 นายเขตนภันต์ จุลจิรวัฒน์ หน.กภ.4 8 ฝรภ.

5 นายภูวิศ ตรีสุวรรณ วิศวกร และรก.หน.ยธ. 7 ฝวส.

6 นายสุวิทย์ บัวเพชร หน.ฟฟ. 8 ฝวส.

ลําดับ ตําแหน่ง ระดับ สังกัด

1 นางบุญบูชา สินเหลือ หน.ตส.1 8 สตส.

2 นายณัฐชัย ชาญก้องสกุล หน.อป. 8 สปอ.

3 น.ส.รุจินันท์ พรหมมา หน.กค. 9 สผว.

4 นายวรเทพ เตชะสุวรรณา หน.สอ. 8 สผว.

5 น.ส.เสาวลักษณ์ หลวงจอก หน.รท. 8 สผว.

ชื่อ - สกุล

กลุ่มที่ 5 

ชื่อ - สกุล

กลุ่มที่ 6 

ชื่อ - สกุล

กลุ่มที่ 7 

ชื่อ - สกุล

กลุ่มที่ 8 



ลําดับ ตําแหน่ง ระดับ สังกัด

1 นายสมพร ขําคล้าย หน.กส.1 8 ฝกท.

2 น.ส.ศิริลักษณ์ วาทะวัฒนะ นิติกร และรก.หน.สญ.5 7 ฝกม.

3 น.ส.นวจิรดา เรืองวุฒิ นิติกร และรก.หน.สญ.6 7 ฝกม.

4 น.ส.เทียนทิพย์ ทองพนัง หน.วน. 8 ฝกม.

ลําดับ ตําแหน่ง ระดับ สังกัด

1 นายอยุทธ์ อภินันทร์ หน.รก. 8 ฝจบ.

2 นายพงศกร ดอกบัว หน.อส. 8 ฝจบ.

3 น.ส.วรรณดี โอฬาร์ผล โปรแกรมเมอร์ และรก.หน.มพ. 7 ฝทท.

4 นายอภิศาล ยอดสุวรรณ พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ และรก.หน.ปค. 7 ฝทท.

ลําดับ ตําแหน่ง ระดับ สังกัด

1 น.ส.ดวงรัตน์ อินป่าน พนักงานบัญชี และรก.หน.บส. 7 ฝชง.

2 น.ส.ปิยะรัตน์ สุแก้ว พนักงานการเงิน และรก.หน.ตจ.3 7 ฝชง.

3 น.ส.ช่อกมล รัตนพงษ์ หน.บง.2 9 ฝชง.

4 นางวันเพ็ญ สินธุเศรษฐ หน.ภส. 9 ฝชง.

5 น.ส.ทัศนีย์ น้อยบํารุง พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ และรก.หน.บป. 7 ฝชง.

6 นางดลพร ดิษฐเกษร หน.ผง. 8 ฝชง.

ลําดับ ตําแหน่ง ระดับ สังกัด

1 นางระวิวรรณ กันวี หน.บบ. 9 ฝทบ.

2 น.ส.รุ่งนภา ศรีสังข์ หน.วบ. 8 ฝทบ.

3 นายรัชกร ธรรมคารวตา พนักงานทรัพยากรบุคคล และรก.หน.พบ. 7 ฝทบ.

4 นางปริศนา สุวรรณรัตน์ หน.ตป. 8 ฝทบ.

5 นายสุทธิพงษ์ สุภเจริญผล พนักงานบริหารงานท่ัวไป และรก.หน.ปผ. 7 ฝนย.

กลุ่มที่ 3 

ชื่อ - สกุล

กลุ่มที่ 4 

ชื่อ - สกุล

ชื่อ - สกุล

รายชื่อแบ่งกลุ่ม

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารบุคคล สําหรับนักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 2

กลุ่มที่ 1 

ชื่อ - สกุล

กลุ่มที่ 2



รายชื่อแบ่งกลุ่ม

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารบุคคล สําหรับนักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 2

ลําดับ ตําแหน่ง ระดับ สังกัด

1 นายชิณวิทย์ แย้มครวญ วิศวกร และรก.หน.บก.2-1 7 ฝบก.1

2 นางสิรินธร อินทร์แก้ว วิศวกร และรก.หน.บก.5-1 7 ฝบก.2

3 น.ส.พัทน์นลิน ณ ระนอง หน.ขอ.3 9 ฝปก.

4 นายปกรณ์ เกตุแย้ม วิศวกร และรก.หน.วผ. 7 ฝพค.

5 นายสิริชัย ท่ีดี วิศวกร และรก.หน.ผส.2 7 ฝพค.

ลําดับ ตําแหน่ง ระดับ สังกัด

1 นางรุจาภา สงวนวงค์ หน.บท.2 8 ฝพธ.

2 น.ส.นันทิญาณี เธียรนันท์ หน.บส.2 8 ฝพธ.

3 น.ส.นริพร ใหลสกุล หน.ลส. 8 ฝพธ.

4 นายนรัตว์ มะเริงสิทธ์ิ หน.จท. 8 ฝพพ.

5 นายพลศักด์ิ กุลกรินีธรรม หน.คต. 8 ฝพพ.

ลําดับ ตําแหน่ง ระดับ สังกัด

1 น.ส.ประดับดวง ศัตรูพ่าย หน.ขอ.2 8 ฝรฟ.

2 นายนิธินันต์ วิทูรแก้วศิริ หน.คฟ. 8 ฝรฟ.

3 จ.ส.อ.จามร ชมภักด์ิ หน.รภ.4 8 ฝรภ.

4 ส.ต.อ.มนัส เบ็ญจชาติ หน.กภ.1 8 ฝรภ.

5 จ.อ.มนัส ศรีสันต์ หน.วภ. 8 ฝรภ.

6 นายสมพงษ์ สัตตบริพันธ์ หน.สท. 8 ฝวส.

ลําดับ ตําแหน่ง ระดับ สังกัด

1 น.ส.อาภาพงษ์ มกรนันทน์ หน.พต. 8 สตส.

2 น.ส.ดวงรัตน์ สินสุวรรณาภรณ์ หน.ตบ. 8 สตส.

3 นางปาณยา ชื่นใจ หน.ลค. 9 สผว.

4 นางมาลัย ศรีมงคล หน.สบ. 8 สผว.

5 น.ส.ปรีณิตา โอสถสงเคราะห หน.สภ. 8 สผว.

ชื่อ - สกุล

กลุ่มที่ 5 

ชื่อ - สกุล

กลุ่มที่ 6 

ชื่อ - สกุล

กลุ่มที่ 7 

ชื่อ - สกุล

กลุ่มที่ 8 


