โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
“นักบริหารการคมนาคมระดับกลาง” รุ่นที่ 13
ผู้นาด้านคมนาคมสู่สังคมภูมิภาคาภิวัฒน์เพื่อคนทุกกลุ่ม
1. หลักการและเหตุผล
กระทรวงคมนาคมมีวิสัยทัศน์มุ่งมั่นพัฒนาระบบการขนส่งและจราจรให้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันเวลา ทาให้ประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึงระบบการคมนาคมขนส่งสาธารณะ
ได้อย่างเท่าเทียมกัน พัฒนาให้เกิดการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งทุกระบบเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการเสริมสร้างศักยภาพของประเทศ สู่การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและจราจรในภูมิภาค ดังนั้น บุคลากร
กระทรวงคมนาคมจึงจาเป็นต้องเป็นผู้ที่มี ความรู้ความสามารถมีสมรรถนะและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล รอบรู้เรื่อง
หลักการบริหาร
ทั้งนี้ ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีความสาคัญและ
มีบทบาทในการบริหารเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะผู้บริหารระดับกลางเนื่องจากต้องเป็นผู้นานโยบายจากผู้บริหาร
ระดับสูงไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมและบริหารงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ ซึ่งในการปฏิบัติงาน
ต้องมีการประสาน กากับ ดูแลนโยบายและงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทาให้นักบริหารต้องเป็น
ผู้ที่รอบรู้เรื่องหลักการบริหาร มีความรู้ความเข้าใจสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหน่วยงานให้สอดคล้องกั บ
กระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ มีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นนักบริหารมืออาชีพ
กระทรวงคมนาคมได้เล็งเห็นความสาคัญ จึงเห็นสมควรให้มีการพัฒนานักบริหาร และผู้ที่กาลัง
จะก้าวไปเป็นนักบริหาร ทั้งในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมให้กลุ่มเป้าหมาย
มีความสามารถที่จะรองรั บภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต ได้รับการพัฒ นาสมรรถนะด้านการบริหารที่สาคัญ
สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว อันจะก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่กระทรวงคมนาคม
ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเตรียมความพร้อมของนักบริหาร ผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับต้น หรือ
ผู้ที่กาลังจะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับต้น ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะด้าน
การบริหารที่เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวคิดและประสบการณ์ สามารถนาไปปรับใช้
ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 กระตุ้นให้มีการปรับตัว สามารถรองรับภารกิจการพัฒนาการปฏิบัติราชการทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต ให้ทันต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
2.3 เพื่อให้นักบริหาร มีความรู้ ความเข้าใจ มีความคิดริเริ่มและประสบการณ์ในด้านการวางแผน
การบริหาร สามารถเสนอความคิดเห็นและแก้ปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะทาให้
สามารถเป็นผู้นาทีมงานและบริหารงานได้อย่างมืออาชีพ
2.4 เพื่อพัฒนาทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมการบริหารโดยมุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม และ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ถึงประชาชน
2.5 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี ความร่วมมือระหว่างกัน ตลอดจนได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
3. เนื้อหา...
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3. เนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรม
รายละเอียด
หมวดวิชาที่ 1 ผู้นาด้านคมนาคม : ในกระแสภูมิภาคาภิวัฒน์
1.1 แนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคต บทบาทประเทศไทยในกระแส
การเปลี่ยนแปลงของโลก: ทิศทางเศรษฐกิจ สังคมการเมืองและความมั่นคงของประเทศ
- 1.2 ภัยคุกคามความมั่นคงของชาติ
1.3 กฎหมายที่นักบริหารภาคราชการและภาครัฐวิสาหกิจควรรู้
1.4 บทบาท และหน้าที่ของนักบริหารในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
1.5 ภูมิภาคนิยม (Regionalism) และภูมิภาคาภิวัฒน์ (Regionalization) ในโลก และ
กรณีศึกษาภูมิภาคอาเซียน
1.6 Thailand vision และ Thailand 4.0
1.7 ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม
หมวดวิชาที่ 2 ผู้นาด้านคมนาคม : ความรู้คู่คุณธรรม
2.1 การน้อมนาศาสตร์พระราชา สู่การปฏิบัติงานเพื่อประชาชน
2.2 การบริหารด้วยคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส (กรณีศึกษาปัญหาคุณธรรม
จริยธรรม)
2.3 การสร้างความเชื่อถือของตนเองและหน่วยงานในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน
2.4 กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม
2.5 ความรับผิดทางละเมิด
หมวดวิชาที่ 3 ผู้นาด้านคมนาคม : สู่ความเป็นเลิศในการบริหารทรัพยากร แผนงาน
และการวางยุทธศาสตร์
3.1 การใช้ศาสตร์และศิลปะในการกาหนดกลยุทธ์
3.2 การกาหนดยุทธศาสตร์เพื่อไปสู่เป้าหมายแห่งความสาเร็จ
3.3 การบริหารทรัพยากรไปสู่เป้าหมายแห่งความสาเร็จ
3.4 การใช้นวัตกรรมเพื่อการบริหาร
3.5 ความคิดสร้างสรรค์กับการบริหารงาน
3.6 การสื่อสารสาหรับผู้บริหารยุคใหม่
3.7 การบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ
3.8 การกาหนดแนวทางการตลาดสาหรับผู้บริหารคมนาคม
3.9 การปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operation)
3.10 เทคนิคการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
3.11 การวางแผนกาลังคนสาหรับผู้บริหารคมนาคม
หมวดวิชาที่ 4 ผู้นาด้านคมนาคม : การสร้างความเป็นเลิศด้านพัฒนาความเป็นผู้นา
4.1 ภาวะผู้นากับการบริหารการเปลี่ยนแปลง
4.2 การแก้ไขความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง
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จานวนชั่วโมง
21 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
15 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
36 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง

รายละเอียด
4.3 EQ สาหรับผู้บริหาร
4.4 หลักการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพสาหรับผู้บริหาร
4.5 บุคลิกภาพและมารยาททางสังคมสาหรับผู้บริหาร
4.6 Change management สาหรับผู้นาคมนาคมในกระแสภาคาภิวัฒน์
หมวดวิชาที่ 5 ผู้นาด้านคมนาคม : ก้าวไปสู่ One Transport For All
5.1 กิจกรรมการละลายพฤติกรรม ณ สถานที่ต่างจังหวัด (3 วัน 2 คืน)
5.2 กิจกรรมร้องเพลง
5.3 บทบาทผู้นาคมนาคมยุคใหม่เพื่อการเข้าถึงของคนทุกกลุ่ม (เด็ก สตรี คนพิการ
และผู้สูงอายุ)
หมวดวิชาที่ 6 ศึกษาดูงาน
หน่วยงานภาคเอกชน ในกรุงเทพฯ
6.1 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ณ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จากัด
6.2 ด้านนวัตกรรม ณ บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
หน่วยงานราชการ ในกรุงเทพฯ
6.3 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ณ กรมธนารักษ์
6.4 ด้านนวัตกรรม ณ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
6.5 ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ สถานที่ต่างจังหวัด
(2 วัน 1 คืน) ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดปราจีนบุรี
ด้านการคมนาคม
6.6 ศึกษาดูงานการศึกษาพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออกกับการคมนาคม
(3 วัน 2 คืน) จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดตราด
6.7 ศึกษาดูงานการศึกษาพื้นที่เศรษฐกิจภาคเหนือกับการคมนาคม
(3 วัน 2 คืน) ณ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย
6.8 ศึกษาดูงานเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อเศรษฐกิจ AEC
(5 วัน 4 คืน) ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
หมวดวิชาที่ 7 การจัดทารายงาน
7.1 กาหนดหัวข้อและแบ่งกลุ่มทารายงานนาเสนอ 3 กลุ่ม
7.2 พบวิทยากรให้ความรู้ในการจัดทารายงาน

รวม 41 วัน
สมรรถนะทางการบริหารที่จะได้รับการพัฒนา
 การมีวิสัยทัศน์
 การบริหารการเปลี่ยนแปลง
 การแก้ไขความขัดแย้ง
 ภาวะผู้นา
 การตัดสินใจ
 การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
 การปรับตัวและความยืดหยุ่น  การสร้างทีมงาน
 การกาหนดกลยุทธ์
 การบริหารทรัพยากร
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จานวนชั่วโมง
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
33 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
126 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
15 ชั่วโมง

27 ชั่วโมง
27 ชั่วโมง
45 ชั่วโมง
33 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
9 ชั่วโมง

288 ชั่วโมง






การสื่อสารและการประสานงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณธรรมและจริยธรรม
การคิดอย่างเป็นระบบ
การบริหารเชิงยุทธศาสตร์
พฤติกรรม...
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พฤติกรรมและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. ได้รับความรู้ ความเข้าใจในวิธีการมอง คิด และพัฒนาวิสัยทัศน์ที่จะสามารถนาการบริหารเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของทีมงานและองค์การได้
2. เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของทีมงานและองค์กรได้
3. พร้อมที่จะบริหารและพัฒนานวัตกรรมในทีมงานให้มีประสิทธิผลและรับกับการเปลี่ยนแปลง
4. เรียนรู้การใช้และบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ อันจะเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางานได้
5. เข้าใจและสามารถพัฒนากระบวนการเครือข่าย (Network) และระบบพันธมิตร (Partner) เพื่อเพิ่มพลัง
การทางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6. เรียนรู้และฝึกทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ พร้อมกับการบริหารความเสี่ยง
7. ฝึกทักษะภาวะผู้นาในการโน้มน้าวผู้อื่น และเจรจาต่อรองเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ
8. เรียนรู้เพื่อพัฒนาแนวความคิดการบริหารทรัพยากร โดยคานึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด
9. ได้เรียนรู้และตระหนักในการบริหารงานที่คานึงถึงความถูกต้อง รวดเร็ว และมีคุณภาพ
4. วิทยากร วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
5. จานวนผู้เข้ารับการอบรม จานวน 30 - 35 คน
6. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเป็นบุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคมโดยมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
6.1 คุณสมบัตหิ ลัก
6.1.1 กรณีเป็นข้าราชการพลเรือน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
- ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับต้น หรือเทียบเท่า (ไม่เกิน 2 ปี)
- ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ ซึ่งเป็นผู้ที่ส่วนราชการพิจารณาเห็ นว่า
มีความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ
- ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ ซึ่งดารงตาแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้างาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
- ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ระดับชานาญงาน ซึ่งดารงตาแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่าย
หรือหัวหน้างานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
6.1.2 กรณีเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องดารงตาแหน่งผู้อานวยการกอง หรือผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่าย
หรือเทียบเท่า หรือคุณสมบัติเทียบเท่ากรณีเป็นข้าราชการพลเรือน
6.2 คุณสมบัติทั่วไป
6.2.1 อายุไม่เกิน 55 ปี (นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560) หรือตามที่หน่วยงานต้นสังกัดเห็นสมควร
ยกเว้นผู้ที่กาลังจะเกษียณอายุ
6.2.2 มีความตั้งใจและให้ความร่วมมือปฏิบัติทุกกิจกรรมที่กาหนดไว้ในหลักสูตรอย่างครบถ้วน
6.2.3 มีสุขภาพดี สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร
6.2.4 คุณสมบัติอื่นตามที่หน่วยงานต้นสังกัดเห็นสมควร
ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมจะยึดผลการพิจารณาของหน่วยงานที่เสนอชื่อผู้เข้าอบรมเป็นที่สุด
หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับกลางที่ดาเนินการจัดฝึกอบรมโดยกระทรวงคมนาค7. วิธีการ…
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7. วิธีการฝึกอบรม
วิธีการฝึกอบรมใช้เทคนิค ที่เน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ โดยให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีส่วนร่วมแสดงความคิด เห็นแลกเปลี่ยนทัศนะในการบริหาร ที่เป็นลักษณะของการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและประสบการณ์ โดยใช้กรณีตัวอย่างด้านการบริหารที่เกิดขึ้นจริง เป็นประเด็นใ นการอภิปราย
โดยจาแนกเป็นสองส่วน คือ
ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างให้ความรู้โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น
 การบรรยาย หรือถ่ายทอดความรู้หลักวิชาการ โดยวิทยากรในห้องฝึกอบรม
 การอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมกับ
วิทยากร และระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วยกัน
ส่วนที่ 2 การทากิจกรรมและสรุปผลการเรียนรู้ มีวิธีการที่สาคัญ คือ
 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 การอภิปรายสรุปผลการเรียนรู้เป็นกลุ่ม
 การศึกษาเป็นกลุ่ม (Group Study)
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ศึกษาวิเคราะห์สภาวการณ์ด้านการบริหาร
หรือการพัฒนาต่าง ๆ ที่เป็นโครงการสาคัญในพื้นที่
 การนาเสนอผลการศึกษา และการเรียนรู้
8. ระยะเวลาการอบรม
ระหว่างวันที่ 25 เมษายน ถึง 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (41 วันทาการ)
9. สถานที่จัดอบรม
ภาคบรรยาย / ทฤษฎี
สถานที่ราชการและเอกชนในกรุงเทพฯ และสถานที่ต่างจังหวัด
ภาคกิจกรรมละลายพฤติกรรมฯ สถานทีต่ ่างจังหวัด
ภาคการฝึกปฏิบัติ
สถานทีต่ ่างจังหวัด และต่างประเทศ
10. ข้อกาหนดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
10.1 การแต่งกายเหมาะสมแก่การจะก้าวสู่การเป็นนักบริหาร โดยต้องปฏิบัติตามที่โครงการกาหนด
อย่างเคร่งครัด เช่น สวมเสื้อสูท เสื้อเชิ้ตสีขาว และกระโปรงสีเดียวกับเสื้อสูท รองเท้าสุภาพเรียบร้อย (ขาว-ดา)
(สตรี) ในวันรับประกาศนียบัตรการสาเร็จหลักสูตร
10.2 ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มตามที่โครงการกาหนด เช่น การสรุปเนื้อหาสาระรายวิชาและกิจกรรม
10.3 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่โครงการมอบหมายอื่นๆ
11. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
11.1 ประเมินการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม จากรายงานการศึกษากลุ่มและ
รายบุคคล
11.2 การประเมินความรู้ก่อนฝึกอบรม (Pre-test) และประเมินความรู้หลังการฝึกอบรม (Post-test) (ถ้ามี)
11.3 ประเมินหัวข้อวิชาและวิทยากรหลังจากเสร็จสิ้นการบรรยายในแต่ละหัวข้อวิชากิจกรรม จากแบบ
ประเมินผลหัวข้อวิชาและวิทยากร
11.4 ประเมินผลโครงการเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมทั้งหลักสูตรจากแบบประเมินผลโครงการในภาพรวม
12. หลักเกณฑ์…
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12. หลักเกณฑ์การผ่านและการรับประกาศนียบัตร
12.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมโดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการฝึกอบรม
ตลอดหลักสูตร ตลอดจนเข้ารับการฝึกอบรมครบทุกหมวดวิชา จึงจะถือว่าผ่านการฝึกอบรมและได้รับวุฒิบัตร
12.2 ผลคะแนนจากรายงานการศึกษารายกลุ่มและรายบุคคล
13. ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมคนละ 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งสามารถเบิกจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
ข้อ 25 โดยจาแนกเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
13.1 ค่าใช้จ่ายส่วนวิชาการ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) (ค่าวิทยากร ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์
ประกอบการฝึ ก อบรม ค่ า อาหารว่ า งและเครื่ อ งดื่ ม ค่ า อาหาร ค่ า กิ จ กรรมที่ เกี่ ย วข้ อ ง ค่ า เดิ น ทางศึ ก ษาดู ง าน
ภายในประเทศ ค่าประเมินผลการฝึกอบรม ค่าประกาศนียบัตร ค่าที่พักในการศึกษาดูงานภายในประเทศ ค่าพาหนะใน
การศึกษาดูงานภายในประเทศ และค่าดาเนินการในส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็นส่วนที่เรียกเก็บ
เฉพาะในช่วงระยะเวลาที่มีจัดการฝึกอบรมตามโครงการเท่านั้น) กาหนดให้ ชาระเงินภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
13.2 ค่าใช้จ่ายส่วนการศึกษาดูงานต่างประเทศ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) สาหรับส่วนราชการ
กรณีที่ใช้งบประมาณในส่วนอื่น นอกเหนือจากงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวให้
ดาเนินการเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากเดิม เป็นงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
กาหนดให้ ชาระเงินภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2561
ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
- จ่ายเงินสด ที่ฝ่ายการเงิน กองบริหารการคลัง อาคาร 1 ชั้น 2 สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
- โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาวิสุทธิกษัตริย์
ชื่อบัญชี “เงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม”
หมายเลข 006-0-07315-2
14. ผู้รับผิดชอบโครงการ
- ฝ่ายพัฒนาบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ที่ปรึกษาโครงการและหลักสูตร
1. นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี
2. นายกฤชเทพ สิมลี
3. นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์
ผู้อานวยการโครงการ
นายไพโรจน์ งามจรัส
ผู้บริหารโครงการ
นายพิษณุ สุ่มประดิษฐ์

ปลัดกระทรวงคมนาคม
รองปลัดกระทรวงคมนาคม ด้านอานวยการ
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม
ผู้อานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคคล
เจ้าหน้าที…่
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เจ้าหน้าที่โครงการ
1. นางสาวธิติมา วิริยะรัตน์
2. นางสาวภราวดี หอมแย้ม
3. นายเศรษฐกิจ สุวรรณกาเนิด
4. นางสาวจุฑารัตน์ รัตนะจงงาม
5. นายพงศ์พีสิธฐ ธรรมสุขี
6. นายปฐมพงศ์ ไชยมาตร
7. นายอภิเชษฐ์ จินดา

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ลูกจ้างชั่วคราว (ช่วยราชการ)
ลูกจ้างชั่วคราว (ช่วยราชการ)

ติดตามประเมินผลโครงการ
ฝ่ายพัฒนาบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
โทรศัพท์ 0 2283 3003, 0 2283 3082
โทรสาร 0 2280 6115
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ระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2561 ถึง 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (41 วัน)
วันที่

(1)
25 เม.ย. 61

(2)
26 เม.ย. 61

สถานที่

08.30-09.00 น. ลงทะเบียนและรายงานตัว
ห้องประชุม ชั้น 3 09.00-09.30 น. พิธีเปิด
อาคารสโมสรและ 09.30-10.30 น. การบรรยายพิเศษเรื่อง
“บทบาทของผู้บังคับบัญชายุคใหม่”
หอประชุม คค.
ถ.ราชดาเนินนอก 10.30-11.00 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
และเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย
สถานที่ต่างจังหวัด 11.00-13.00 น. เดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยัง
ณ สถานที่ต่างจังหวัด

สถานที่ต่างจังหวัด

(3)
27 เม.ย. 61

สถานที่ต่างจังหวัด-

(4)

โรงแรม
กรุงเทพฯ

2 พ.ค. 61

(5)
3 พ.ค. 61

(6)
4 พ.ค. 61

(7)
9 พ.ค. 61

(8)
10 พ.ค. 61

เวลา 09.00-12.00 น.

กรุงเทพฯ

กิจกรรมสัมพันธ์และการสร้างทีมงาน
ณ สถานที่ต่างจังหวัด
(อาจารย์พรชัย แก้วประเสริฐ)
กิจกรรมสัมพันธ์และการสร้างทีมงาน
ณ สถานที่ต่างจังหวัด

เวลา 13.00-16.00 น.
เวลา 13.00-21.00 น.
กิจกรรมสัมพันธ์และการสร้างทีมงาน
ณ สถานที่ต่างจังหวัด
(18.00-19.00 น. พักรับประทานอาหารเย็น)
เวลา 13.00-16.30 น.
กิจกรรมสัมพันธ์และการสร้างทีมงาน
เวลา 16.30-18.00 น.
พักและรับประทานอาหารเย็น
เวลา 18.00-21.00 น.
กิจกรรมสัมพันธ์และการสร้างทีมงาน

13.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ

บุคลิกภาพและมารยาททางสังคมสาหรับผู้บริหาร

โรงแรม
กรุงเทพฯ

แนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
บทบาทประเทศไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของโลก: ทิศทางเศรษฐกิจ สังคมการเมืองและ
ความมั่นคงของประเทศ

การสื่อสารสาหรับผู้บริหารยุคใหม่

โรงแรม
กรุงเทพฯ

Thailand Vision และ Thailand 4.0

กฎหมายที่นักบริหารภาคราชการและ
ภาครัฐวิสาหกิจควรรู้

โรงแรม
กรุงเทพฯ

ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม

การกาหนดยุทธศาสตร์เพื่อไปสู่เป้าหมาย
แห่งความสาเร็จ

โรงแรม
กรุงเทพฯ

การปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operation)ทัพอากาศ

โรงแรม
กรุงเทพฯ

การบริหารด้วยคุณธรรม จริยธรรม และความ
โปร่งใส (กรณีศึกษาปัญหาคุณธรรม จริยธรรม)

พบวิทยากรให้ความรู้
ในการจัดทารายงาน ครั้งที่ 1

(10)

โรงแรม
กรุงเทพฯ

การสร้างความเชื่อถือของตนเองและ
หน่วยงานในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน

กิจกรรมร้องเพลง
ครั้งที่ 1

(11)

สถานที่
ต่างจังหวัด

(12)

สถานที่
ต่างจังหวัด

(9)
11 พ.ค. 61
16 พ.ค. 61
17 พ.ค. 61
18 พ.ค. 61

 ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ สถานที่ต่างจังหวัด

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารการคมนาคมระดับกลาง” รุ่นที่ 13

หน้า 9/11
เวลา 13.00-16.00 น.

วันที่

สถานที่

เวลา 09.00-12.00 น.

(13)

โรงแรม
กรุงเทพฯ

การบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ

Change Management สาหรับผู้นา
คมนาคมในกระแสภูมิภาคาภิวัฒน์

(14)

โรงแรม
กรุงเทพฯ

การใช้นวัตกรรมเพื่อการบริหาร

ความคิดสร้างสรรค์กับการบริหารงาน

(15)

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล

 ศึกษาดูงานหน่วยงานราชการ 1 แห่ง

 ศึกษาดูงานภาคเอกชน 1 แห่ง

ด้านนวัตกรรม

ด้านนวัตกรรม

23 พ.ค. 61

24 พ.ค. 61
25 พ.ค. 61

ศึกษาดูงานการศึกษาพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออกกับการคมนาคม
(16)

พร้อมกันที่กระทรวงคมนาคม

การฝึกภาคปฏิบัติ

30 พ.ค. 61

กรุงเทพฯสถานที่ต่างจังหวัด

(17)

31 พ.ค. 61

สถานที่ต่างจังหวัด

(18)

สถานที่ต่างจังหวัด
-กรุงเทพฯ

การฝึกภาคปฏิบัติ

เดินทางถึงกระทรวงคมนาคม

(19)

โรงแรม
กรุงเทพฯ

การน้อมนาศาสตร์พระราชา สู่การปฏิบัติงาน
เพื่อประชาชน

การใช้ศาสตร์และศิลปะในการกาหนดกลยุทธ์

(20)

โรงแรม
กรุงเทพฯ

การวางแผนกาลังคนสาหรับผู้บริหาร
คมนาคม

การบริหารทรัพยากรไปสู่เป้าหมาย
แห่งความสาเร็จ

(21)

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล

 การศึกษาดูงานหน่วยงานราชการใน
คค. ด้านการบริหารงานบุคคล

 การศึกษาดูงานหน่วยงานภาคเอกชน
ด้านการบริหารงานบุคคล

1 มิ.ย. 61
6 มิ.ย. 61

7 มิ.ย. 61

8 มิ.ย. 61

(22)

13 มิ.ย. 61

กรุงเทพฯ-สถานที่
ต่างจังหวัด

(23)

14 มิ.ย. 61

สถานที่ต่างจังหวัด

(24)

สถานที่ต่างจังหวัด
-กรุงเทพฯ

15 มิ.ย. 61

(25)

20 มิ.ย. 61

โรงแรม
กรุงเทพฯ

เวลา 07.30 น. (เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ)

(การศึกษาดูงานและการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาผลงาน
กลุ่มด้านการบริหารคมนาคม)

การฝึกภาคปฏิบัติ

การฝึกภาคปฏิบัติ

(การศึกษาดูงานและการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทา
ผลงานกลุ่มด้านการบริหารคมนาคม)

(การศึกษาดูงานและการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทา
ผลงานกลุ่มด้านการบริหารคมนาคม)
(เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ)

ศึกษาดูงานการศึกษาพื้นที่เศรษฐกิจภาคเหนือกับการคมนาคม
การฝึกภาคปฏิบัติ
พร้อมกันทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา 06.00 น. (เดินทางโดยเครื่องบิน)

(การศึกษาดูงานและการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทา
ผลงานกลุ่มด้านการบริหารคมนาคม)

การฝึกภาคปฏิบัติ

การฝึกภาคปฏิบัติ

(การศึกษาดูงานและการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทา
ผลงานกลุ่มด้านการบริหารคมนาคม)

(การศึกษาดูงานและการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทา
ผลงานกลุ่มด้านการบริหารคมนาคม)

การฝึกภาคปฏิบัติ
(การศึกษาดูงานและการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทา
ผลงานกลุ่มด้านการบริหารคมนาคม)

ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(เดินทางโดยเครื่องบิน)

การแก้ไขความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารการคมนาคมระดับกลาง” รุ่นที่ 13

หน้า 10/11
เวลา 13.00-16.00 น.

วันที่

สถานที่

(26)

โรงแรม
กรุงเทพฯ

(27)

โรงแรม
กรุงเทพฯ

EQ สาหรับผู้บริหาร

กิจกรรมร้องเพลง
ครั้งที่ 2

(28)

โรงแรม
กรุงเทพฯ

ภาวะผู้นากับการบริหารการเปลี่ยนแปลง

การกาหนดแนวทางการตลาดสาหรับ
ผู้บริหารคมนาคม

(29)

โรงแรม
กรุงเทพฯ

ความรับผิดทางละเมิด

พบวิทยากรให้ความรู้
ในการจัดทารายงาน ครั้งที่ 2

(30)

โรงแรม
กรุงเทพฯ

หลักการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพสาหรับ
ผู้บริหาร

จัดทารายงานกลุ่ม
ครั้งที่ 1

21 มิ.ย. 61

22 มิ.ย. 61

27 มิ.ย. 61

28 มิ.ย. 61

29 มิ.ย. 61

เวลา 09.00-12.00 น.
ภูมิภาคนิยม (Regionalism) และ
กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกัน
ภูมิภาคาภิวัฒน์ (Regionalization) ในโลก
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
และกรณีศึกษาภูมิภาคอาเซียน

ศึกษาดูงานเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเศรษฐกิจ AEC
(31)
2 ก.ค. 61

(32)
3 ก.ค. 61

(33)
4 ก.ค. 61

(34)
5 ก.ค. 61

(35)
6 ก.ค. 61

(36)
11 ก.ค. 61

(37)
12 ก.ค. 61

กรุงเทพฯสถานที่
ต่างประเทศ
สถานที่
ต่างประเทศ
สถานที่
ต่างประเทศ
สถานที่
ต่างประเทศ
สถานที่
ต่างประเทศ กรุงเทพฯ

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
06.00 น.

การฝึกภาคปฏิบัติ
(การศึกษาดูงานและการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทา
ผลงานกลุ่มด้านการบริหารคมนาคม)

การฝึกภาคปฏิบัติ

การฝึกภาคปฏิบัติ

(การศึกษาดูงานและการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทา
ผลงานกลุ่มด้านการบริหารคมนาคม)

(การศึกษาดูงานและการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทา
ผลงานกลุ่มด้านการบริหารคมนาคม)

การฝึกภาคปฏิบัติ

การฝึกภาคปฏิบัติ

(การศึกษาดูงานและการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทา
ผลงานกลุ่มด้านการบริหารคมนาคม)

(การศึกษาดูงานและการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทา
ผลงานกลุ่มด้านการบริหารคมนาคม)

การฝึกภาคปฏิบัติ

การฝึกภาคปฏิบัติ

(การศึกษาดูงานและการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทา
ผลงานกลุ่มด้านการบริหารคมนาคม)

(การศึกษาดูงานและการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทา
ผลงานกลุ่มด้านการบริหารคมนาคม)

การฝึกภาคปฏิบัติ
(การศึกษาดูงานและการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาผลงาน
กลุ่มด้านการบริหารคมนาคม)

ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรม
กรุงเทพฯ

บทบาทผู้นาคมนาคมยุคใหม่
เพื่อการเข้าถึงของคนทุกกลุ่ม
(เด็ก สตรี คนพิการและผู้สูงอายุ)

บทบาทหน้าที่ของนักบริหาร
ในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

โรงแรม
กรุงเทพฯ

เทคนิคการประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

จัดทารายงานกลุ่ม
ครั้งที่ 2

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารการคมนาคมระดับกลาง” รุ่นที่ 13

หน้า 11/11
เวลา 13.00-16.00 น.

วันที่

สถานที่

เวลา 09.00-12.00 น.

(38)

โรงแรม
กรุงเทพฯ

ภัยคุกคามความมั่นคงของชาติ

จัดทารายงานกลุ่ม
ครั้งที่ 3

โรงแรม
กรุงเทพฯ

พบวิทยากรให้ความรู้
ในการจัดทารายงาน ครั้งที่ 3

จัดทารายงานกลุ่ม
ครั้งที่ 4

โรงแรม
กรุงเทพฯ

จัดทารายงานกลุ่ม
ครั้งที่ 5

จัดทารายงานกลุ่ม
ครั้งที่ 6

13 ก.ค. 61

(39)
18 ก.ค. 61

(40)
19 ก.ค. 61

ห้องประชุม ชั้น 3
อาคารสโมสรและ
หอประชุม คค.
ถ.ราชดาเนินนอก

(41)
20 ก.ค. 61

นาเสนอรายงานผลการศึกษา

เวลา 13.00-14.30 น.
วิพากษ์รายงานผลการศึกษา
เวลา 14.30-16.30 น.
พิธีปิดและมอบวุฒิบัตร

หมายเหตุ
กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

1.
2.
3.
4.
5.
6.

เวลา 08.00-08.30 น. และ 12.30-13.00 น. ลงทะเบียน (ลงลายมือชื่อเข้ารับการฝึกอบรม)
เวลา 08.30-09.00 น. ก่อนการศึกษาภาคบรรยาย ณ โรงแรม มีกิจกรรม “นักบริหารสนทนา”
เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดืม่
กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เช่น สถานที่ วิทยากร เป็นต้น
รวมทั้งสิ้น 41 วันทาการ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารการคมนาคมระดับกลาง” รุ่นที่ 13

รำยชื่อผู้เข้ำรับกำรอบรม
โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหำรกำรคมนำคมระดับกลำง" รุ่นที่ 13
(ผู้นำด้ำนคมนำคมสูส่ ังคมภูมิภำคำภิวัฒน์เพื่อคนทุกกลุม่ )
ระหว่ำงวันที่ 25 เมษำยน - 1 สิงหำคม 2561
ลำดับที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม
1
นาง
พิมพา สุทินศักดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
2
นาย
พิษณุ สุ่มประดิษฐ์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
3
นางสาว สิริมา เสงี่ยมรัตนรุจี นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการพิเศษ
4
นางสาว สุกัญญา แก้วมุขดี
นิติกรชานาญการพิเศษ
กรมเจ้ำท่ำ
5
นาย
จรัญ นาวารัตน์
นักวิชาการขนส่งชานาญการพิเศษ
กรมกำรขนส่งทำงบก
6
นาย
กิตติพงษ์ เวียงหฤทัย นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
กรมท่ำอำกำศยำน
7
นาย
นพดล สิรินิพัทธ์กุล นายช่างไฟฟ้าอาวุโส
8
นางสาว ปารย์ นารายณ์ประสิทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
กรมทำงหลวง
9
นาง
วิราภรณ์ ล้อมวงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
กรมทำงหลวงชนบท
10
นาย
นพดล ดีเรือก
วิศวกรโยธาชานาญการ
11
นาย
บุญจอม พรหมทอง วิศวกรโยธาชานาญการพิเศษ
สำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร
12
นาง
ชุตินธร มั่นคง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
13
นางสาว ธราธิป พวงจันทร์หอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
กำรรถไฟแห่งประเทศไทย
14
นาย
ชูศักดิ์ ขอร่วมกลาง หัวหน้ากองโครงการขนาดใหญ่
15
นาง
พรเพ็ญ ศาลกลาง
หัวหน้ากองการอบรมด้านการบริหารงาน
16
นาย
สุขใจ เจริญผล
หัวหน้ากองบริหารงานทัว่ ไป
กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย
17
นาย
สุวิชชัย บุญวิทย์ชัยกุล ผู้อานวยการกองตรวจจ่าย
18
ว่าทีร่ ้อยตรี อลงกรณ์ จิรัฏฐิติกาล นักบริหาร 13 ประจาผู้อานวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย
19
นาง
ปสันทนี พจนศิลป
ผู้อานวยการกองตรวจสอบภายใน 2
20
นาย
พิศาล ไทยสม
ผู้อานวยการกองพัฒนาและรักษาเขตทาง 1
21
นางสาว วิภาดา เกษมสุข
ผู้อานวยการกองประชาสัมพันธ์

รำยชื่อผู้เข้ำรับกำรอบรม
โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหำรกำรคมนำคมระดับกลำง" รุ่นที่ 13
(ผู้นำด้ำนคมนำคมสูส่ ังคมภูมิภำคำภิวัฒน์เพื่อคนทุกกลุม่ )
ระหว่ำงวันที่ 25 เมษำยน - 1 สิงหำคม 2561
ลำดับที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ผู้อานวยการกองบริหารงานก่อสร้าง 6
22
นาย
ณัฐ นาคธรณินทร์
23
นาย
บารมินทร์ เจริญพานิช ผู้อานวยการกองบริหารงานก่อสร้าง 2
องค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ
24

นาย

วิโรจน์ แหวนทองคา

สถำบันกำรบินพลเรือน
25
นางสาว นปภา ภทรกมลพงษ์
บริษัท ขนส่ง จำกัด
26
นาย
กุณฑล ฉายศิริ
27
นางสาว อัญชลี เรืองฉ่าง
บริษัท กำรบินไทย จำกัด (มหำชน)
28
นางสาว ชุติกานต์ เจริญพานิช
บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จำกัด (มหำชน)
29

นางสาว

ผู้ช่วยผู้อานวยการเขตการเดินรถที่ 3
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการเขตการเดินรถที่ 3
ผู้อานวยการกองวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน

ผู้อานวยการกองคุ้มครองผู้โดยสาร
ผู้ช่วยผู้อานวยการกอง
หัวหน้างานอาวุโส
ผู้อานวยการส่วนทะเบียนและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

วราภรณ์ ฉัตรพัฒนศิริ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
บริษัท รถไฟฟ้ำ ร.ฟ.ท. จำกัด
30
นาย
ธเนศ สุดชูเกียรติ
ผู้จัดการส่วนรักษาความปลอดภัย
31
นาย
วศิน วรรณพฤกษ์
ผู้จัดการส่วนการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
สำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
32
นางสาว ปณิธิมา โชคประสิทธิ์ หัวหน้ากองบริหารทรัพยากรบุคคล

