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หน้า 1 

(i) รายชื่อคณะทํางานพัฒนาองค์กรตามระบบ Sepa 

หลักสูตร OPR Writing and Self Assessment Report
ระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 2 มิถุนายน 2559 

ณ อาคาร 1 รฟม. 
 

ที่ ช่ือ-นามสกุล ตําแหน่ง สังกัด เข้า
อบรม 

ไม่เข้า
อบรม 

  คณะทํางานฯ หมวด 0 บริบทของรัฐวิสาหกิจ     
 

 

1 นายสุชิน ศศิประภากุล ผชก. ผวก. /  

2 น.ส.บุษกร อยู่สุข ผอ.ฝนย. ฝนย. /  

3 นางกมลทิพย์ ดวงส้ม พนักงานบริหารอาวุโส  ฝกม. /  

4 นายสมประสงค์ สัตยมัลลี ผอ.ฝพธ. ฝพธ. /  

5 น.ส.รุจิรา จันทรพล พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝนย. /  

            

  
คณะทํางานฯ หมวด 1 การนําองค์กร     

 

  

6 นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล ผวก. ผวก.  / 

7 นายฤทธิกา สุภารัตน์ รผบ. ผวก. /  

8 น.ส.สิริธิดา ธรรมกุล ผอ.สผว. สผว. /  

9 นายธันวา อาธารมาศ ผอ.ฝกม. ฝกม. /  

10 นางมลทิรา ลักษณะสิริศักดิ์ ผอ.กอก. สผว. /  

11 นางกุลชุลี ณ ระนอง หน.นผ. รก.ผอ.กกผ. ฝนย. /  

12 น.ส.จีรวรรณ ศารสาลินทร์ หน.สญ.4 ฝกม. /  

13 น.ส.พรพิมล นิสารัตนพร นิติกร และ รก.หน.นก.1 ฝกม. /  

14 น.ส.ปรีวณา อุทัย หน.กอ. สผว. /  

15 นายธนวรรธก์ อันทะชัย หน.กส. สผว. /  

 
หมายเหตุ : ไม่เข้าอบรมเน่ืองจากติดภารกิจ 
 
 
 



 

หน้า 2 

 
 

ที่ ช่ือ-นามสกุล ตําแหน่ง สังกัด เข้า
อบรม 

ไม่เข้า
อบรม 

  
คณะทํางานฯ หมวด 2 การวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์ 

    
 

  
 

/ 16 นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล รผก.  ผวก. 
17 นายสาโรจน์ ต.สุวรรณ ผชก. ผวก.  / 
  น.ส.บุษกร อยู่สุข ผอ.ฝนย. ฝนย. /  

18 น.ส.จิรนันท์ วรจักร ผอ.ฝชง. ฝชง.  / 
19 นางนวลศรี รักษ์มณี พนักงานบริหารอาวุโส สธด. /  
20 นายสุทัศน์ สิขเรศ ผอ.กทบ. ฝทบ. /  

21 นายสุทธิพงษ์ สุภเจริญผล 
พนักงานบริหารงานท่ัวไป รก.
หน.ปผ. 

ฝนย. 
/  

  
คณะทํางานฯ หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้าและ
ตลาด 

    
 

  
 

/ 22 นายสัจจพงศ์ สนั่นเสียง รผป.  ผวก. 
23 นางณฐมณ บุนนาค ผชก. รก.รผง. ผวก. /  
  นายสมประสงค์ สัตยมัลลี ผอ.ฝพธ. ฝพธ. /  

24 นายทวิช พึ่งตน ผอ.สธด. สธด. /  
25 นายธันวา อาธารมาศ ผอ.ฝกม. ฝกม. /  
26 น.ส.ภัสรา ศิริฤดีภรณ์ พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝพธ. /  
27 นายวิภาช ดิลกวิลาศ ผอ.กวธ. ฝพธ. /  
28 นางกนกกาญจน์ เกศะรักษ์ หน.ผบ.1-2 ฝบก.1 /  
29 นางกัณจนา จันทรโชติ ผอ.กสญ.2 ฝกม. /  
30 ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย สินธุเศรษฐ หน.ผก. ฝรภ. /  
31 นายธนัช ยืนนาน หน.กย. ฝนย. /  
32 นางอุไรวรรณ เตชะศิรินุกูล ผอ.กตล. ฝพธ. /  
33 นายวรานนท์ ดิลกคุณานันท์ รก.ผอ.กบท. ฝพธ. /  

 
หมายเหตุ : ไม่เข้าอบรมเน่ืองจากติดภารกิจ 
 



 

หน้า 3 

 

ที่ ช่ือ-นามสกุล ตําแหน่ง สังกัด เข้า
อบรม 

ไม่เข้า
อบรม 

 

  
คณะทํางานฯ หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ 
และการจัดการความรู้ 

    
 

  
 

/   นายสาโรจน์ ต.สุวรรณ ผชก.  ผวก. 
  น.ส.บุษกร อยู่สุข ผอ.ฝนย. ฝนย. /  

34 นายสมคิด ลีลิตธรรม ผอ.ฝทท. ฝทท. /  
35 นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผอ.ฝพค. ฝพค.  / 
36 นายสิทธิพร ทรงเจริญ ผอ.กพค. ฝจบ. /  
37 นายสุรพงษ์ รัตนภูวลักษณ์ ผอ.กตส. สตส. /  
38 น.ส.สิริพร ธนเฉิดสิริกุล หน.สค. รก.ผอ.กรค. ฝทท. /  
39 น.ส.ศรัทธารัตน์ กังวล หน.วป. ฝทท. /  
40 นางปิยะนารถ จันทร์ศักดิ์ศรี หน.วส. ฝพค. /  
41 นายธีระพล อดิสร ผอ.ฝรฟ. ฝรฟ.  / 
42 น.ส.สิริพร อุษสาธิต หน.ขอ.1 ฝวส. /  
43 นางฉัฐยา เจริญพานิช หน.กก. รก.ผอ.กสค. ฝนย. /  

  
คณะทํางานฯ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร     

 
  

44 นายฤทธิกา สุภารัตน์ รผบ. ผวก. /  
45 พ.ต.ท.อนุศิลป์ สิริเวชชะพันธ์ ผชก. ผวก. /  
46 นางพวงหยก บุญถนอม ผอ.ฝทบ. ฝทบ. /  
47 น.ส.ดารณี สนทนา ผอ.สปอ. สปอ. /  

48 นายบุรินทร์ ธนะสมบูรณ์ 
พนักงานบริหารอาวุโส รก.
หน.มป. 

สปอ. 
/  

49 น.ส.กันตา ชิวภักดี พนักงานบริหารอาวุโส สธด. /  
50 น.ส.จินรี มีสกุล หน.ปบ. ฝทบ. /  
51 น.ส.จันทิมา เบ็ญจรัตน์ หน.บร. ฝทบ. /  
52 น.ส.นุตประวีณ์ ลีลาสกุลธรรม พนักงานทรัพยากรบุคคล ฝทบ. /  

 
หมายเหตุ : ไม่เข้าอบรมเน่ืองจากติดภารกิจ 



 

หน้า 4 

 
 

ที่ ช่ือ-นามสกุล ตําแหน่ง สังกัด เข้า
อบรม 

ไม่เข้า
อบรม 

  
คณะทํางานฯ หมวด 6  การมุ่งเน้นการ
ปฏิบัติการ 

    
 

  
 

53 นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ รผว.  ผวก.  / 

54 นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผชก. ผวก.  / 

55 นายวิทยา พันธุ์มงคล ผชก. ผวก. /  
56 นางจิตติมา บํารุงเมือง ผอ.กผจ. ฝกท. /  
57 น.ส.จิราศร ปิยะอารมณ์รัตน์ หน.ผจ. ฝกท. /  
58 นายจรุงชาติ หงส์พิพิธ พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝกท. /  
59 นายรัชพล สุขสด พนักงานบริหารอาวุโส ฝกม.  / 
60 น.ส.รัชดา ฉิมพุก พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝวส. /  
61 น.ส.ไอรินทร์ ชยาอนันตพฒัน์ พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝวส. /  
62 ร.ต.อ.ศิรวัชร์ แก้วดุสิต ผอ.กรภ. ฝรภ. /  
63 นายประสิทธิ์ เกลี้ยงเกิด วิศวกรอาวุโส สธด. /  
64 นายขจร วรศิลป์ชัย ผอ.กบย. ฝปก.  / 
65 น.ส.พัชรัตนวดี ศศิสุวรรณ หน.บฟ.2 ฝปก. /  
66 นายเอกชัย บุญมาลีตระกูล หน.กฟ.  ฝรฟ. /  
67 น.ส.ปรียานุช ตันธนสาร ผอ.กผบ.1 ฝบก.1 /  
68 นางอุทุมพร สมุทรนาค ผอ.กผบ.2 ฝบก.2 /  
69 นางพรพรรณ ศรมณี ผอ.กตบ. สตส. /  
70 น.ส.วรรษธร คล้ายแก้ว หน.ตจ.1 ฝชง. /  
71 นางดลพร ดิษฐเกษร หน.ผง. ฝชง. /  
72 นายวัชรพล คงสวัสดิ์ ผอ.กบส. ฝพธ. /  

 
หมายเหตุ : ไม่เข้าอบรมเน่ืองจากติดภารกิจ 
 
 
 
 



 

หน้า 5 

 

ที่ ช่ือ-นามสกุล ตําแหน่ง สังกัด เข้า
อบรม 

ไม่เข้า
อบรม 

  คณะทํางานฯ หมวด 7 ผลลัพธ์       

  พ.ต.ท.อนุศิลป์ สิริเวชชะพันธ์ ผชก. ผวก. /  
  น.ส.บุษกร อยู่สุข ผอ.ฝนย. ฝนย. /  

73 น.ส.ปาณิสรา คงกระพันธ์ ผส. รก.ผอ.กปผ. ฝนย. /  
74 น.ส.ชุรดา ศรีวิชัย พนักงานสถิติ ฝนย. /  
  คณะทํางานฯ หน่วยสนับสนุน     

  น.ส.บุษกร อยู่สุข ผอ.ฝนย. ฝนย. /  
75 นายเกียรตินิยม ฉิมพลี พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝนย. /  
76 น.ส.เบญจวรรณ นิรมิตวสุ พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝนย. /  

 
 
ผู้เขา้ร่วมอบรม 
ที่ ช่ือ-นามสกุล ตําแหน่ง สังกัด 
1 น.ส.เสาวลักษณ์ หลวงจอก  หน.รท. สผว.  
2. น.ส.วรัทยา ปิ่นเพชร พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝนย. 
3. น.ส.ฟ้ามุ่ย เกริกกิตติกุล พนักงานวิเคราะห์นโยบาย

และแผน 
ฝนย. 

4. น.ส.ทิพยสุดา สุวภิรมย์โชติ พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝนย. 
5. น.ส.ปรีณิตา โอสถสงเคราะห หน.สภ.  สผว. 
6. น.ส.เพลินตา จําปาศรี พนักงานบริหารงานท่ัวไป สผว. 
7. น.ส.รจนา ทิพย์สูงเนิน พนักงานบริหารงานท่ัวไป สผว. 
 8.  น.ส.พรรญามาตร์ บุญมี พนักงานบริหารงานท่ัวไป สผว. 
9.  น.ส.ภัชรพร ณ นครพนม พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝนย. 
10. น.ส.นิพรพรรณ์ มุทุมล พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝนย. 
11.  น.ส.รัชฎาภรณ์ ราชจันทร์ พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝกท. 
12. น.ส.สุพาณี สอนซื่อ  ผอ.กพร. ฝทบ.  
13. นายจิรัฎฐ์ สีขาว  รก.หน.บร. ฝทบ. 
14. นายกฤตวัฒน์ สื่อสวน  หน.พร.  ฝทบ. 



 

หน้า 6 

ที่ ช่ือ-นามสกุล ตําแหน่ง สังกัด 
15. นายรัชกร ธรรมคารวตา รก.หน.พบ. ฝทบ. 
16. น.ส.ศุภางคณา ชุมพล พนักงานทรัพยากรบุคคล ฝทบ. 
17. น.ส.นุศรา มัสเยาะ พนักงานทรัพยากรบุคคล ฝทบ. 
18. นายวรกร คงม่ัน พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝนย. 
19. นายอานันท์ หวังกุหลํา ผอ.กปค. ฝทท. 
20. นายศิกานต์ ประถมบูรณ์ รก.ผอ.กผส. ฝทท. 
21. นางฐิตารีย์ ศรีอาวุธ ผอ.กสผ. ฝทบ. 
 22. น.ส.วนิชา วาณิชวัฒนะโกศล พนักงานบริหารงานท่ัวไป สปอ. 
23. นายภัคพล ธนารักษ์ หน.คน. ฝนย. 
24. น.ส.เพ็ญระพี หอวิมานพร วิศวกร ฝพค. 
25. กัญจ์หทัย เนียมลาภเนื่อง พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝรภ. 
26. น.ส.ณัชชา ปิยวุฒิสกุล พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝวส. 
27. น.ส.อิสรีย์ ประกอบสินนุกูล หน.ตง.รก.หน.ตร. สตส. 
28. นายประกอบ ปัดถามัง หน.คบ. ฝปก. 
29. น.ส.อาภาพงษ์ มกรนันทน์ หน.พต. สตส. 
30. น.ส.วิภา พันธุ์วิเศษ พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝปก. 
31. นายวัฒนศักดิ์ เฮาะประเสริฐ พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝนย. 
32. น.ส.พุทธธิดา สงวนศักดิ์โยธิน พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝนย. 
33. น.ส.วรรณดี โอฬาร์ผล หน.มพ. ฝทท. 
34. นายเกียรตินิยม ฉิมพลี พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝนย. 
35. น.ส.จิราศร ปิยะอารมณ์รัตน์ หน.ผจ. ฝทท. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน้า 7 

 
(ii) กําหนดการอบรม 
 

หัวข้อ วันที ่ ผู้เขา้อบรม ห้องประชุม 
1. วันที่ 18 ม.ค. 59 คณะทํางานSEPA พิจารณาบริบทองค์กร ห้องประชุม 1 
2. ช้ีแจงประเด็นการปรับปรุง OPR 

ของแต่ละหมวด 
วันที่ 20 ม.ค. 59 คณะทํางานหมวด 1 ห้องนิทรรศการ 
วันที่ 26 ม.ค. 59 คณะทํางานหมวด 2 

 
 
 
 

 

ครึ่งวัน เช้า
ห้องประชุม 4 

วันที่  1 ก.พ. 59 คณะทํางานหมวด 3 ห้องประชุม 4 

วันที่  2 ก.พ. 59 คณะทํางานหมวด 4 ห้องประชุม 4 

วันที่  3 ก.พ. 59 คณะทํางานหมวด 5 ห้องประชุม 4 

วันที่  8 ก.พ. 59 คณะทํางานหมวด 2 
ครึ่งวัน เช้า

ห้องประชุม 4 

3. พิจารณาร่าง OPR ช้ีแจงความ
เช่ือมโยงระหว่างหมวด และ
ตัวช้ีวัดของแต่ละหมวด 

วันที่  9 ก.พ. 59 คณะทํางานหมวด 6 ห้องประชุม 4 

วันที่ 10 ก.พ. 59 คณะทํางานหมวด 1  ห้องประชุม 4 
วันที่ 11 ก.พ. 59 คณะทํางานหมวด 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ห้องประชุม 4 

วันที่ 17 ก.พ. 59 คณะทํางานหมวด 3 ห้องประชุม 4 
วันที่ 18 ก.พ. 59 คณะทํางานหมวด 3 

ครึ่งวันเช้า  
คณะทํางานหมวด 4 
ครึ่งวันบ่าย

ห้องประชุม 4 

วันที่ 19 ก.พ. 59 คณะทํางานหมวด 4 ห้องประชุม 4 
วันที่ 23 ก.พ. 59 คณะทํางานหมวด 5 ห้องประชุม 4 
วันที่ 24 ก.พ. 59 คณะทํางานหมวด 6

ครึ่งวันบ่าย
ห้องประชุม 4 

วันที่ 25 ก.พ. 59 คณะทํางานหมวด 2 ห้องประชุม 4 
 

วันที่ 29 ก.พ. 59 คณะทํางานหมวด 5 ห้องนิทรรศการ 
ครึ่งวันเช้า  
คณะทํางานหมวด 2 
ครึ่งวันบ่าย

 

วันที่  7 มี.ค. 59 สํารองให้ทุกหมวด 
หมวดละ 1 ช่ัวโมง 

ห้องประชุม 2 
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หัวข้อ วันที ่ ผู้เขา้อบรม ห้องประชุม 
4. พิจารณา OPR ฉบับสมบูรณ์ วันที่ 14 มี.ค. 59 คณะทํางานหมวด 1

ครึ่งวันเช้า   
 
 

คณะทํางานหมวด 2
ครึ่งวันบ่าย 

ห้องประชุม 4 

วันที่ 15 มี.ค. 59 คณะทํางานหมวด 3 
ครึ่งวันเช้า   

 
 

คณะทํางานหมวด 4
ครึ่งวันบ่าย 

ห้องประชุม 4

วันที่ 16 มี.ค. 59 คณะทํางานหมวด 6 
ครึ่งวันเช้า

ห้องประชุม 4

วันที่ 17 มี.ค. 59 คณะทํางานหมวด 5
ครึ่งวันบ่าย 
 

ห้องนิทรรศการ

5. การจัดทํา SA Worksheet วันที่ 24 มี.ค. 59 คณะทํางานหมวด 1 
ครึ่งวันเช้า   

 
 

 
คณะทํางานหมวด 2
ครึ่งวันบ่าย 

ห้องนิทรรศการ 

วันที่ 25 มี.ค. 59 คณะทํางานหมวด 3 
ครึ่งวันเช้า   

 
 

คณะทํางานหมวด 4
ครึ่งวันบ่าย 
 
 

ห้องประชุม 4 

วันที่ 31 มี.ค. 59 
 
 
 

 

คณะทํางานหมวด 5 
ครึ่งวันเช้า  
คณะทํางานหมวด 6
ครึ่งวันบ่าย 

ห้องประชุม 4 
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หัวข้อ วันที ่ ผู้เขา้อบรม ห้องประชุม 
6. วันที่ 25 เม.ย. 59 คณะทํางานSEPA การประเมินองค์กรด้วยตนเอง ห้องประชุม 2 

7. คณะทํางานSEPA การจัดลําดับความสําคัญของ OFI  วันที่ 29 เม.ย. 59 ห้องประชุม 1 

8. วันที่ 12 พ.ค. 59 คณะทํางานSEPA การจัดลําดับความสําคัญของ OFI ห้องประชุม 4 

9. วันที่ 13 พ.ค. 59 คณะทํางานSEPA การประเมินองค์กรด้วยตนเอง ห้องประชุม 1 

10. วันที่ 23 พ.ค. 59 คณะทํางานหมวด 2 พิจารณาร่าง OPR ช้ีแจงความ
เช่ือมโยงระหว่างหมวด และ
ตัวช้ีวัดของแต่ละหมวด 

ห้องนิทรรศการ

11. การเขียน SAR   วันที่ 24 พ.ค. 59 คณะทํางานหมวด 1 
ครึ่งวันเช้า   
คณะทํางานหมวด 2
ครึ่งวันบ่าย 

ห้องประชุม 2 

วันที่ 25 พ.ค. 59 คณะทํางานหมวด 5
ครึ่งวันบ่าย

 

 

วันที่ 1 มิ.ย. 59 คณะทํางานหมวด 3 
ครึ่งวันเช้า  
คณะทํางานหมวด 4
ครึ่งวันบ่าย

ห้องประชุม 4 

วันที่ 2 มิ.ย. 59 คณะทํางานหมวด 6
ครึ่งวันบ่าย

ห้องประชุม 2 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลการดําเนินงานของโครงการ 
ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตร OPR Writing and Self Assessment Report 
 
วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางการเขียน OPR และการประเมินตนเอง (SAR) 
 
โครงสร้างหลกัสูตร 
หัวข้อ : การทบทวนรายงานผลการดําเนินงาน (OPR) 

1. ช้ีแจงประเด็นปรับปรุง OPR ของแต่ละหมวดเพ่ือให้คณะทํางานนําไปแก้ไข   
2. พิจารณาร่าง OPR และช้ีแจงประเด็นเช่ือมโยงระหว่างหมวดและตัวช้ีวัด ของแต่ละหมวด 
3. พิจารณา OPR ฉบับสมบูรณ์ 
4. พิจารณาบริบทองค์กร 

หัวข้อ : การจัดทํา SA Worksheet/Strength และ OFIs/ คะแนนประเมินตนเอง 
1. การจัดทํา SA Worksheet เพ่ือกําหนด Strength และ OFIs และให้คะแนนการประเมิน 
2. การจัดลําดับความสําคัญของ OFIs 

หัวข้อ : ประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารระดับสูงและคณะทํางาน 
1. ประเมินองค์กรด้วยตนเอง 
2. การเลือก OFIs เพ่ือนํามาจัดทําแผนปรับปรุงองค์กร 

หัวข้อ : การจัดทํา OFIs Roadmap และแผนปรับปรุงองค์กร / หัวข้อ : การเขียน SAR แยกหมวด 
 
รูปแบบการดําเนนิการและวิทยากร 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ โดย นายกิตติพงษ์ เตมียะประดิษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญและเป็นที่ปรึกษาในการเขียน
รายงาน OPR ตามระบบประเมินรัฐวิสาหกิจ (SEPA) 
งบประมาณ 1,038,649 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
 
ผู้เขา้ร่วมการอบรม 
คณะทํางาน SEPA และผูแ้ทนส่วนงานต่างๆที่รับผิดชอบในการเขียนรายงาน OPR 
 
วันฝึกอบรม 
วันที่ 18 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2559 
 
สถานทีฝ่ึกอบรม 
ณ ห้องประชุม 1, 2, 4 และห้องนิทรรศการ อาคาร 1 รฟม. 
 
ผู้จัดทํารายงาน 
นางสาวอัจฉรา พงษ์ฤกษ์ พนักงานทรัพยากรบุคคล ระดับ 6 สังกัด พบ.กพร.ฝทบ. 
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ส่วนที่ 2 การประเมินผลปฏิกิริยา (Reaction) โดยแบบสอบถาม 
สรุปผลประเมินการเข้าร่วมหลักสูตร OPR Writing and Self Assessment Report 
คณะทํางานได้ทําการสรุปประเมินผลสํารวจหลังการเข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าวในภาพรวม จากแบบประเมินผล
หลักสูตร ที่ได้รับจากผู้เข้าร่วม จํานวน 27 ชุด ในระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2559 ซึ่งมี
รายละเอียดสรุปได้ดังน้ี 
 

 ความพึงพอใจต่อการบรรยาย 
- การนําเข้าสู่หลักสูตรเหมาะสมอยู่ในระดับ    ดี 
- การถ่ายทอดชัดเจนและเข้าใจง่ายอยู่ในระดับ            ดีมาก 
- การถาม-ตอบชัดเจนอยู่ในระดับ     ดีมาก 
- การใช้สื่อการสอน (แผ่นใส สไลด์ วีดิโอ) อยู่ในระดับ   ดี 
- การสรุปและทบทวนให้เข้าใจยิ่งข้ึนอยู่ในระดับ    ดีมาก 

 
 ความพึงพอใจต่อเนื้อหาหลักสูตร 

- เน้ือหาหลักสูตรเหมาะสมอยู่ในระดับ     ดี 
- เอกสารประกอบการฝึกอบรมอยู่ในระดับ    ดี 
- ระยะเวลาการจัดฝึกอบรมอยู่ในระดับ      ดี 

 
 ความพงึพอใจอื่นๆ 

- สถานที่จัดฝึกอบรมอยู่ในระดับ       ดี 
- โสตทัศนูปกรณ์ (LCD สไลด์ ระบบเสียง ฯลฯ) อยู่ในระดับ   ดี 
- ความพึงพอใจต่อการให้บริการฝึกอบรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับ   ดี 

 
 ความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

- ความรู้ก่อนการอบรมอยู่ในระดับ     ปานกลาง 
- ความรู้หลังการอบรมอยู่ในระดับ     ดี 
- ความรู้จากการอบรมนําไปปฏิบัติในการทํางานอยู่ในระดับ   ดี 
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เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย 

ระดับคะแนน    ความหมาย 
 1.00 – 1.50    น้อยที่สุด 
 1.51 – 2.50    น้อย 
 2.51 – 3.50    ปานกลาง 
 3.51 – 4.50    ดี 
 4.51 – 5.00    ดีมาก 
 

ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจต่อการบรรยาย 
ส่วนที่ 1 เนื้อหา/รูปแบบการจัดกิจกรรม ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1.1 การนําเข้าสู่หลักสูตรเหมาะสม 4.41   
1.2 การถ่ายทอดชัดเจนและเข้าใจง่าย 4.67   
1.3 การถาม-ตอบชัดเจน 4.67   
1.4 การใช้สื่อการสอน (แผ่นใส สไลด์ วีดิโอ) 4.33   
1.5 การสรุปและทบทวนให้เข้าใจยิ่งข้ึน 4.52   

** ค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิต มีค่า 4.52 ความพึงพอใจต่อการบรรยาย จัดอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อเนื้อหาหลักสูตร 
ส่วนที่ 2 เนื้อหา/รูปแบบการจัดกิจกรรม ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
2.1 เน้ือหาหลักสูตรเหมาะสม 4.37   
2.2 เอกสารประกอบการฝึกอบรม 4.22   
2.3 ระยะเวลาการจัดฝึกอบรม 4.00   

** ค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิต มีค่า 4.19 ความพึงพอใจต่อเน้ือหาหลักสูตร จัดอยู่ในเกณฑ์ ดี 
 
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจอื่นๆ 
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจอื่นๆ ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
3.1 สถานที่จัดฝึกอบรม 4.11   
3.2 โสตทศันูปกรณ์ (LCD สไลด์ ระบบเสียง 
ฯลฯ) 

4.22   

3.3 ความพึงพอใจต่อการให้บริการฝึกอบรมโดย
ภาพรวม 

4.33   

** ค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิต มีค่า 4.22 ความพึงพอใจอ่ืนๆ จัดอยู่ในเกณฑ์ ดี 
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ส่วนที่ 4 ความรู้ของผู้เข้าอบรม 
ส่วนที่ 4 ความรู้ของผู้เข้าอบรม ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
4.1 ความรู้ก่อนการอบรม 2.78   
4.2 ความรู้หลงัการอบรม 3.96   
4.3 ความรู้จากการอบรมนําไปปฏิบัติในการ
ทํางาน 

4.07   

** ค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิต มีค่า 3.60 ความรู้ของผู้เข้าอบรม จัดอยู่ในเกณฑ์ ดี 
 
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ 
• ควรกําหนดให้หลักสูตรนี้เป็น KPI ของผู้ที่มีรายชื่อต้องเข้ารับการอบรม (จํานวน 1 คน) 
• ส่วนงานที่เก่ียวข้องควรจะได้อะไรจากการอบรมมากกว่านี้ได้อีก (จํานวน 1 คน) 
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ส่วนที่ 3  ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม 

 
 

 

                                
 

  
                        

ภาพบรรยากาศขณะที่คณะทาํงาน
ในแต่ละหมวดร่วมพิจารณาร่าง 
OPR ปรึกษาขอคําแนะนําจากท่าน
วิทยากร 

                  
             

 

                  
 

 

 



 

หน้า 15 

   

 

 

 

ซึ่งในท้ายทีสุ่ดแล้วคณะทํางานในแต่ละ
หมวดต้องสามารถนําความรู้ที่ได้จาก
การอบรมคร้ังน้ี ไปเขียนการรายงาน
ผลการประเมนิตนเองให้เสร็จสมบูรณ์
ได้เป็นอย่างดี` 

 

จากระยะเวลาการอบรมทั้งสิ้น 30 ครั้ง 
คณะทํางานในแต่ละหมวดได้เข้าอบรมใน
หัวข้อ 

1. พิจารณาบริบทองค์กร 

2. ช้ีแจงประเด็นการปรับปรุง 
OPR ของแต่ละหมวด 

3. พิจารณาร่าง OPR ช้ีแจงความ
เช่ือมโยงระหว่างหมวด และ
ตัวช้ีวัดของแต่ละหมวด 

4. พิจารณา OPR ฉบับสมบูรณ์ 
5. การจัดทํา SA Worksheet 
6. การประเมินองค์กรด้วยตนเอง 
7. การจัดลําดับความสําคัญของ OFI 
8. การประเมินองค์กรด้วยตนเอง 
9. พิจารณาร่าง OPR ช้ีแจงความ

เช่ือมโยงระหว่างหมวด และ
ตัวช้ีวัดของแต่ละหมวด 

10. การเขียน SAR   
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ภาคผนวก 
 

 



ประวัติวิทยากร 

 
 
ช่ือ  : นายกิตติพงศ์  เตมียะประดิษฐ ์
วันเดือนปีเกิด   :  30 กันยายน 2493    
การศึกษา 

1. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยม สอบได้ที่ 1  ของภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล รางวัลเรียนดี เหรียญทอง พ.ศ. 2516 

2. ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยานิพนธ์ได้คะแนน “ดีเย่ียม” สอบได้ที่ 1  
ของรุ่น พ.ศ. 2518 

3. ปริญญาตรี  สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2539 
4. ปริญญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2541 
5. ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) สอบได้ที่ 1 ของรุ่น รางวัลเรียนดี The 

Thyssen Budd Automotive Prize พ.ศ. 2543  
6. Advanced Management Program, Harvard Business School USA  พ.ศ. 2546 

 
ประวัติการทํางาน บริษัท ทีโอที จํากัด(มหาชน)  

1 พ.ค.2516  วิศวกรงานออกแบบ จัดหา และติดต้ังระบบปรับอากาศ และชุมสายโทรศัพท์ 
1 ต.ค.2531  หัวหน้ากองวิศวกรรมการกําลังและเคร่ืองปรับอากาศ รับผิดชอบการวางแผน ออกแบบ จัดหา 

ติดต้ังงานไฟฟ้ากําลัง งานป้องกันอัคคีภัย และระบบปรับอากาศของอาคารและชุมสายโทรศัพท์
ทั่วประเทศ 

1 ต.ค.2534  ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนวิศวกรรมอาคาร รับผิดชอบกํากับดูแลการดําเนินงานของกองวิศวกรรมการ
กําลังและปรับอากาศ 

1 ม.ค.2538  หัวหน้าส่วนวิเคราะห์แผนวิสาหกิจ รับผิดชอบกํากับดูแลการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้ม
ของปัจจัยแวดล้อมต่างๆ การติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าและความสําเร็จของนโยบาย
และแผนงาน และการวิจัยเศรษฐกิจโทรคมนาคม 

1 ก.พ.2539  ผู้อํานวยส่วนวางแผนวิสาหกิจโทรคมนาคม รับผิดชอบกํากับดูแลการจัดทํา พัฒนาและปรับปรุง
แผนแม่บทโทรคมนาคม แผนพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมระยะยาว 15 ปี และแผนการ
ให้บริการใหม่ๆ  

 
 



 

 
1 ต.ค.2540  ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล รับผิดชอบกํากับดูแลการวางแผนฝึกอบรมพัฒนา

อาชีพ แผนสืบทอดตําแหน่ง และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
1 ก.ย.2543  ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผนวิสาหกิจ รับผิดชอบกํากับดูแลการเสนอแนะนโยบาย 

เป้าหมาย และกลยุทธ์องค์กร การควบคุมและบริหารแผนวิสาหกิจ แผนงานและโครงการต่างๆ 
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนวิสาหกิจ และการจัดทําแผนแม่บทและ
แผนพัฒนาโทรคมนาคมและเค้าโครงของโครงการให้บริการต่างๆ 

3 ส.ค.2545  ผู้จัดการสํานักกลยุทธ์องค์กร รับผิดชอบกํากับดูแลการกําหนดทิศทางธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย 
และแผนกลยุทธ์ การจัดทําและพัฒนาแผนธุรกิจรวม และการติดตาม วิเคราะห์และประเมิน
นโยบาย กลยุทธ์บริษัท 

1 ก.ค.2547  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญภ่าคบริการภูมิภาคที่ 5 รับผดิชอบกํากับดูแลการกําหนดนโยบาย 
เป้าหมาย และกลยุทธ์ของงานปฏิบัติการ งานบริการลูกค้า และงานวิศวกรรม ในพ้ืนทีภ่าค
ตะวันออกให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์และแผนธุรกิจของกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ 

13 ก.ค.2548  รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ ่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบกํากับดูแลการกําหนด
นโยบาย เป้าหมายและกลยทุธ์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับนโยบาย 
เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์บริษัท 

1 ม.ค.2549  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานประสิทธิผลองค์กร รับผิดชอบกํากับดูแลการกําหนดนโยบาย 
และกลยุทธ์การดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การประเมินผลการดําเนินงาน 
การบริหารความเสี่ยง การพัฒนาคุณภาพและระบบงานของบริษัท ให้สอดคล้องกับทิศทาง 
แนวโน้มของธุรกิจโทรคมนาคม และการแข่งขันทางธุรกิจ 

1 ต.ค.2549  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานประสิทธิผลองค์กร และรักษาการรองกรรมการผู้จดัการใหญ่
สายงานโครงข่าย รับผิดชอบกํากับดูแลการกําหนดนโยบายและกลยุทธ์การดําเนินงานเก่ียวกับ
งานด้านวิศวกรรมโครงข่าย ด้านปฏิบัติการโครงข่าย การขายและบริการผู้ประกอบการ
โทรคมนาคมและลูกค้าเอกชนรายใหญ ่ให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท 

17 ม.ค.2550   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานประสิทธิผลองค์กร  และรักษาการรองกรรมการผู้จดัการใหญ่
สายงานบริหารทรัพย์สิน รับผิดชอบกํากับดูแลการกําหนดนโยบายและกลยุทธ์การดําเนินงาน
ด้านบริหารทรัพย์สินให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท 

27 ส.ค.2550   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานประสิทธิผลองค์กร รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ ่
11 เม.ย.2551  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานประสิทธิผลองค์กร 
18 ธ.ค.2552   รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่งานที่ปรึกษาอาวุโส รับผิดชอบให้คําปรึกษา และข้อคิดเห็น 
 
 
 
 
 



 

 
ประสบการณ์การเป็นกรรมการ/ที่ปรึกษา กับหน่วยงานภายนอก 

- กรรมการเฉพาะกิจในคณะกรรมการส่งเสริมโครงการ BPO ของสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 23 กนัยายน 2548  

- คณะทํางานจัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักราชเลขาธิการ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2550  

- คณะที่ปรึกษากิตติมศักด์ิด้านผู้ประกอบการ ของสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551  

- กรรมการที่ปรึกษาประจําปี 2552-2553 ของสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย เมื่อ มกราคม 
2552  

 
- คณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาชมรม ICTSEC ชุดที่ 8 (พ.ศ. 2552 – 2554) 
- ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการโทรคมนาคม ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและ

โทรคมนาคม วุฒิสภา เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2552  
- คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมือ่วันที่ 

16 มีนาคม 2552   
- คณะอนุกรรมการพิจารณากรอบการลงทุนในภาพรวมของบริษัท ทีโอที จํากัด(มหาชน) และบริษทั กสท 

โทรคมนาคม จํากัด(มหาชน) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 
- คณะกรรมการบริหารและกํากับการจัดทําฐานข้อมูลอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

ประเทศไทย (National ICT Industry Intelligence) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552 
- ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ของสํานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ต้ังแต่ปี 2552  จนถึงปัจจุบัน 
- การเป็นพ่ีเลี้ยงให้แก่ผู้สมคัรเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติรายใหม่ต้ังแต่ปี 2557  จนถึงปัจจุบัน 
- คณะทํางานแปลงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 

2556 ไปสู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 22 กมุภาพันธ์ 2553 
- คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาเรื่องราวร้องทุกข์และสืบสวนสอบสวนที่เก่ียวข้องกับภารกิจของ

คณะกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสือ่สารและโทรคมนาคม วุฒิสภา เมื่อ
เดือน มีนาคม 2553 

- ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การ
สื่อสารและโทรคมนาคม วุฒสิภา เมื่อเดือน มิถุนายน 2553 

- คณะกรรมการจัดทําแผนแมบ่ทกิจการโทรคมนาคม ของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เมื่อ
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 

- คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมือ่วันที่ 
3 พฤษภาคม 2554  จนถึงปัจจุบัน 
 
 



 

 
- ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านพลังงาน วุฒิสภา เมื่อเดือน พฤษภาคม 2554 
- ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร เมื่อเดือน  มกราคม 2554 
- หัวหน้าผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ของสํานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในปี 2554 ปี2555 

และปี 2556 
- ผู้ตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Certified FL) ของสํานักงาน 

ก.พ.ร. เมื่อเดือน สิงหาคม 2554  
- ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 
- อนุกรรมการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนแม่บท กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ  พ.ศ. 2555 
 
ประสบการณ์การเป็นวิทยากรด้านโทรคมนาคม 

– บรรยายเรื่อง “TOT’s Latest Policies and Direction on Telecom Industry” ในงาน Thai Telecom 
Forum 2006 ณ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2549  

– เสวนาหัวข้อ “ใช้โทรคมนาคมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” งานสัมมนา ตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท : 
เศรษฐกิจพอเพียงกับโทรคมนาคม ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549  

– เสวนาหัวข้อ “แนวโน้มอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ปี 2551” จัดโดย ธนาคารกสิกรไทย ณ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
เมื่อวันที่ 28 มนีาคม 2551  

– บรรยายเรื่อง State of Telecommunications in Thailand ในการอบรมหลักสูตร 
Telecommunications Senior Management  จัดโดย Telecommunications Executive 
Management Institute of Canada (TEMIC) และ International Telecommunication Union (ITU) 
ณ ประเทศแคนาดา ในวันที่ 19-30 พฤษภาคม 2551 

– บรรยายเรื่อง “Fixed Broadband Wireless Application with 3G and 3G Technology” งานสัมมนา 
3G พลิกธุรกิจโทรคมนาคม จัดโดย หนังสือพิมพ์เทเลคอมเจอร์นัล ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 
2551  

– บรรยายเรื่อง “Implementation of the Telecenter in Thailand - Success and Failure” ในงาน 
APT Young Professionals and Students’ Forum on Telecenter ณ กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 
2551  

– บรรยายเรื่อง “Enhancing network connectivity in Thailand”  Submarine Networks World 2008 
ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 18-19 สงิหาคม 2551  

– เสวนาในงาน ITU Telecom Asia 2008 ณ กรุงเทพฯ เมือ่วันที่ 2 กันยายน 2551  
– บรรยายเรื่อง “Telecenter in Thailand”  ในงาน Asia Pacific Telecommunication and ICT 

Development Forum (ADF) ณ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2551  
 



 

 
– บรรยายเรื่อง “Overview of TOT’s strategy and 3G Development”  งาน Thailand-Canada ICT 

Business Partnering Forum ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
– บรรยายเรื่อง “โครงการศูนย์ทางไกลเพ่ือการศึกษาและพัฒนาชนบทผ่านโครงข่าย WiMax” และร่วม

อภิปรายในหัวข้อ “Tele-education and Mobile Education”  งานสัมมนา 3G Applications Series 
3 : Tele-education and Mobile Education จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (สกทช.) ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 

– เสวนาหัวข้อ “กระทรวง ICT กับทิศทางการดําเนินงานในอนาคต” โครงการฝึกอบรม ยุทธศาสตร์กับ
กิจกรรมพัฒนาดัชนีช้ีวัดเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ จัดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ณ จังหวัดสงขลา เชียงใหม่ อุดรธานี และเชียงใหม่ เมื่อ สิงหาคม และกันยายน 2552 

– เสวนาหัวข้อ “แนวทางการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มรัฐวิสาหกิจ” งานสัมมนาการประเมินผลการ
บริหารจัดการองค์กร ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ จดัโดย สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 11 กนัยายน 2552  

– เสวนาหัวข้อ “Spectrum challenges in Thailand, What can be done?” งาน Thailand’s 
regulatory environment and spectrum challenges จัดโดย สถาบัน LIRNEasia ประเทศศรีลงักา 
ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัทสยามอินเทลลิเจนซ์ยูนิต 
จํากัด ณ กรุงเทพฯ วันที่ 19 ตุลาคม 2552  

– เสวนาหัวข้อ “แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ สาขาสื่อสารโทรคมนาคม” จัดโดย
คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 
20 ตุลาคม 2552 

– อภิปรายเร่ือง “การกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมไทย ปัจจุบัน และอนาคตในมุมมองผู้ประกอบการ” จัด
โดยสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2552 

– เสวนาหัวข้อ “โทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G เพ่ือไทยเข้มแข็ง สู่ภูมภิาค” จัดโดยคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การส่ือสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ณ จังหวัดสงขลา อุบลราชธานี เมื่อ กุมภาพันธ์ และ
มีนาคม 2553  

– เสวนาหัวข้อ “การสรรหาผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจําปี 2553 จากผูนํ้าระดับสูงของสุด
ยอดองค์กรช้ันนํา” จัดโดยสํานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2553 

– เสวนาหัวข้อ “CXO Executives’ Dialogue: Building a broadband future for Thailand – 
Opportunities & Challenges” Thailand Telecoms International Summit 2010 จัดโดย Frost & 
Sullivan ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 

– เสวนาหัวข้อ “Best practice to implement in your organization?”  ในงาน IASA Thailand 
Seminar # 6/2010 : IT Governance จัดโดย IASA Thailand  ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2553 
 
 



 

 
– เสวนาหัวข้อ “นโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ” จัดโดยสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร  ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2554 
 
ประสบการณ์การเป็นวิทยากรด้านการบริหารจัดการ 

- อาจารย์พิเศษ ณ มหาวิทยาลยัราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารงานท้องถิ่น วิทยาเขตชลบุรี  กระบ่ี พ.ศ. 2553   

- บรรยายพิเศษหัวข้อ “กลยุทธ์การจัดการการดําเนินการในบริษัท ทีโอท ีจํากัด(มหาชน)” แก่นักศึกษา
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA in ICT) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2554 

- อาจารย์พิเศษ ณ มหาวิทยาลยัราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารงานท้องถิ่น วิทยาเขตตรัง นครศรีธรรมราช และชลบุร ีพ.ศ.2554 

- วิทยากรประจํา System Focus (ที่ปรึกษาของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ : สคร.) 
บรรยาย และ Coach เก่ียวกับระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
(TQA) ให้แก่รฐัวิสาหกิจกลุม่ A กลุ่ม BA กลุ่ม BB และ Workshop เช่น การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
การนิคมอุตสาหกรรม การประปาภูมิภาค  การประปานครหลวง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษทัวิทยุ
การบิน จํากัด บริษัทไปรษณีย์ไทย จํากัด ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน การทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย องค์การเภสัชกรรม โรงงานยาสูบ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  บมจ ทีโอที  
บมจ การสื่อสารแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  บมจ ทา่อากาศยานไทย บมจ 
อสมท  บรรษัทสินทรัพย์รองเพ่ือที่อยู่อาศัย การท่าเรือแหง่ประเทศไทย สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ในปี 
2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 

- อาจารย์พิเศษ ณ มหาวิทยาลยัราชภัฎลําปาง หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต พ.ศ. 2555-2557 
- อาจารย์พิเศษ ณ มหาวิทยาลยักรุงเทพ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ.ศ. 2555-2557 หัวข้อ 

Operation Management in ICT 
 
ประสบการณ์การเป็นวิทยากรด้านอนุรักษ์พลังงานและระบบปรับอากาศ 
เป็นวิทยากรบรรยายด้านการประหยัดพลังงานในระบบเคร่ืองกล และระบบปรับอากาศ ให้กับหน่วยงานต่างๆ ดังน้ี 

– ศูนย์ฝึกอบรม กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน 
– ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย 
– สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย–ญี่ปุ่น 
– สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
– วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
– คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
– บริษัท บี กริม แอนโก จํากัด 
– บริษัท จาร์ดีนแมธทิสัน (ประเทศไทย) จํากัด 

 



 

 
– บริษัท วรจักรอินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด 
– บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จํากัด 
– บริษัท เอ็นเนอร์ คอนซัลแตนท์ จํากัด 
– สมาคมช่างเหมาไฟฟ้า และเคร่ืองกลไทย 
– บริษัท Site Preparation Management จํากัด 
– บริษัท Team Energy Management จํากัด 
– บริษัท Trane Thailand จํากัด 
– บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด 
– บริษัท PSMC จํากัด 

 
ประสบการณ์ด้านวิศวกรรมและด้านพลังงาน 

– วิศวกรที่ปรึกษาระบบงานเคร่ืองกล บริษัท ว และสหายคอนซัลแตนส์ จํากัด 
– วิศวกรที่ปรึกษาระบบงานเคร่ืองกล บริษัท เดลต้าคอนซัลแตนส์ จํากัด 
– กรรมการสอบวิทยานิพนธ์นิสิตปริญญาโท (สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
– คณะทํางานด้านระบบปรับอากาศพิจารณามาตรการประหยัดพลังงานในอาคารของสํานักงานพลังงาน

แห่งชาติ 
– กรรมการที่ปรึกษาชมรมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 
– วิศวกรที่ปรึกษางานระบบเคร่ืองกล บริษัท อรุณชัยเสรี คอนซัลต้ิง เอ็นจิเนียส์ จํากัด 
– คณะกรรมการร่างมาตรฐานระบบเคร่ืองกลในอาคาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
– วิศวกรที่ปรึกษางานระบบปรับอากาศ บริษัท บีซีเอ็ม วิศวกรรมที่ปรึกษา จํากัด 
– กรรมการบัญญัติศัพท์วิศวกรรมปรับอากาศ ราชบัณฑิตยสถานแห่งประเทศไทย 
– ประธานคณะทํางานมาตรฐานการระบายอากาศเพ่ือคุณภาพอากาศภายในอาคารท่ียอมรับได้ ของสมาคม

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 
พ.ศ.2545 

– อนุกรรมการจัดทําระบบการทดสอบหลักสตูรฝึกอบรมผู้รบัผิดชอบด้านพลังงาน (PRE) ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2547 

– คณะทํางานมาตรฐานการระบายอากาศเพ่ือคุณภาพอากาศท่ียอมรับได้ ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2553 

 
 
 
 
 
 



 

 
ประสบการณ์การเขียนเอกสารเผยแพร่ด้านอนุรักษ์พลังงาน 

– แต่งหนังสือเรื่อง “การออกแบบห้องสะอาด” ร่วมกับ รศ.ทวี เวชพฤติ  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ตีพิมพ์
โดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

– ชุด “ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับการใช้พลังงาน” ในปี 2539 
1. เร่ือง ระบบปรับอากาศ 
2. เร่ือง ระบบการจัดการพลังงานในอาคาร 

– ชุด “สาระน่ารู้เก่ียวกับการอนุรักษ์พลังงาน” (ชุดแรก) ในปี 2540 
1.   เรื่อง การให้ความเย็นแก่อาคาร 

– ชุด “สาระน่ารู้เก่ียวกับการอนุรักษ์พลังงาน” (ชุดสอง) ในปี 2542 
1. เร่ือง เคร่ืองปรับอากาศที่ใช้ในบ้านพักอาศัย 

 
ประวัติการเป็นวิทยากรและท่ีปรึกษา 
ระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจตามเกณฑ์ SEPA (State Enterprise Performance Appraisal) 

 
พศ 2553-ปัจจุบัน 

- วิทยากรบรรยาย ให้คําแนะนําและ ที่ปรึกษาเก่ียวกับระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ( สคร.) 
ในหลักสูตรต่างๆ คือ 

1. เกณฑ์การประเมิน และแนวทางการประเมิน SEPA (SEPA Criteria) 
2. แนวทางการจัดทํา รายงานผลการดําเนินการ Organizational Performance Report 

(OPR) 
3. แนวทางการจัดทํา รายงานผลการประเมินองค์กรด้วยตนเอง Self Assessment Report 

(SAR) 
4. แนวทางการจัดทํา แผนพัฒนาองค์กร (OFI Road map) 
5. แนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ตามเกณฑ์ SEPA 
6. การให้คําแนะนํา(Coaching)ในการจัดทํา Organizational Performance Report (OPR) 
7. การให้คําแนะนํา(Coaching)ในการจัดทํา Self Assessment Report (SAR) 

- รัฐวิสาหกิจทีใ่ห้คําแนะนําทั้งในกลุ่ม A  กลุ่ม BA  กลุ่ม BB และ กลุ่ม C ได้แก่  
1. การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย  
2. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
3. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 
4. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
5. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   
6. การไฟฟ้านครหลวง 



 

 
7. การไฟฟ้าภูมิภาค 
8. บริษัทวิทยุการบิน จํากัด  
9. บมจ การบินไทย 
10. การนิคมอุตสาหกรรม  
11. การประปาภูมิภาค   
12. การประปานครหลวง  
13. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
14. บริษัทไปรษณีย์ไทย จํากัด  
15. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
16. ธนาคารออมสิน  
17. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  
18. องค์การเภสัชกรรม  
19. โรงงานยาสูบ  
20. บมจ ทีโอที   
21. บมจ การสื่อสารแห่งประเทศไทย  
22. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย   
23. บมจ ท่าอากาศยานไทย  
24. บมจ อสมท   
25. บรรษัทสินทรพัย์รองเพ่ือที่อยู่อาศัย  
26. การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
27. สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  
28. บริษัทขนส่งจํากัด 
29. บริษัท ขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากัด 
30. การกีฬาแห่งประเทศไทย 
31. โรงพิมพ์กรมตํารวจ 
32. สถาบันการบินพลเรือน 

นอกจากน้ี ยังบรรยายและให้คําแนะนําในหัวข้อที่สําคัญแก่บางรัฐวิสาหกิจ เช่น การจัดทําแผนวิสาหกิจ และ การเป็น 
High Performance Organization ให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทย การจัดทําแผนวิสาหกิจให้แก่ การประปา
ภูมิภาคการบริหารความเสี่ยง ให้แก่ การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
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