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บทสรุปผูบริหาร 
 

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือขายพัฒนาองคกรหลักสูตรนักพัฒนาองคกรรุนใหม 

รุนที่ 2 กรมควบคุมโรค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือเสริมสรางคุณลักษณะของผูเขารับการอบรมใหมี

สมรรถนะ (ความรู  ทักษะ บุคลิกลักษณะ) ในดานการพัฒนาหนวยงานที ่ส ังกัดสู ระบบราชการ 4.0 และ 

เกิดสมรรถนะในการใชดิจิทัลเทคโนโลยี นวัตกรรมที่ผสมผสานระหวางภาครัฐและสวนงานอื่น ๆ ในการออกแบบ

การพัฒนาหนวยงานในสังกัดไดอยางเหมาะสม สามารถนำแนวคิดสูการปฏิบัติงาน ตลอดจนบูรณาการและ

ประยุกตใชกับงานทุกระบบในหนวยงานได กลุ มเปาหมาย คือ หัวหนากลุ มพัฒนาองคกรที ่ปฏิบัติงานใหม  

ไมเกิน 1 ป ขาราชการ/พนักงานราชการท่ีปฏิบัติงานในกลุมพัฒนาองคกร ไมนอยกวา 1 ป และไมเกิน 2 ป โดยตอง

มีประสบการณดานการบริหารจัดการภาครัฐในการเปนระบบราชการ 4.0 และคำรับรองการปฏิบัติราชการของ

หนวยงาน รวมท้ังผานการประเมิน E-learning PMQA 4.0 รอยละ 80 จำนวน 38 คน ระยะเวลาการอบรม 5 วัน  

รูปแบบการประชุมฯ  ประกอบดวย การบรรยายภาคทฤษฎีเพื่อปรับฐานองคความรู ในดานตาง ๆ  

ท่ีมีความจำเปนและความสำคัญสำหรับนักพัฒนาองคกร รุน 2 ไดแก  

1) การพัฒนาองคกรกับการขับเคลื ่อนกรมควบคุมโรค โดย นางเบญจมาภรณ ภิญโญพรพาณิชย 

ผูอำนวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

2) The Next Normal ของกรมควบคุมโรค โดย ดร.ธนาวิชญ จินดาประดิษฐ ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบ

คุณภาพและเทคโนโลย ี 

3) ธรรมาภิบาลกับราชการในยุค 4.0 โดย รศ.ดร. ดนุวัศ สาคริก อาจารยประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร 

4) การออกแบบแนวคิดภาครัฐเชิงพาณิชย (Public Entrepreneurships) โดย รศ.ดร. ดนุวัศ สาคริก 

อาจารยประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร 

5) การปรับเปลี ่ยนองคกรในยุคดิจิทัล (Digital Transformation) โดย ดร.นนท อัครประเสริฐกุล  

ฝายสงเสริมเมืองอัจฉริยะ สำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล 

6) การออกแบบกระบวนการคิด (Design Thinking) โดย ดร.นนท อัครประเสริฐกุล ฝายสงเสริมเมือง

อัจฉริยะ สำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล 

7) การมีสวนรวมของประชาชนและภาครัฐ (Collaboration Transformation) โดย นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน 

ผูอำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกลา 

8) การศึกษาดูงาน ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สวทช.) โดย อาจารยวารณีุ ลีละธนาวิทย 

9) ทักษะการสื ่อสารและจัดทำสื ่อดิจิทัลเพื ่อการสื ่อสารเพื ่อการนำเสนอ โดย รศ.ดร. สมิทธ บุญชุติมา  

อาจารยประจำคณะนิเทศศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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ภาคปฏิบัติ เนนกิจกรรมกลุมปฏิบัติการ ไดแก การวิเคราะหลักษณะสำคัญขององคกร วินิจฉัยองคกร  

การจัดทำแผนยกระดับการพัฒนา สูระบบราชการ 4.0 ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2565 - 2567) ของหนวยงาน และ 

การนำเสนอ (Presentation) ผลงานกลุม และผลงานเด่ียว 

ผลการประชุม  จากการประเมินความรูกอนและหลังการอบรม ผลงานกลุม และการประเมินขอมูลท่ัวไป 

และความคิดเห็นตอรูปแบบการจัดอบรม จากผูเขาอบรม ดังตอไปนี้  

1) ขอมูลท่ัวไปผูเขาอบรม  

แผนภาพท่ี 1 จำนวน รอยละแสดงขอมูลท่ัวไปของผูอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

จากแผนภาพท่ี 1 จำนวน รอยละแสดงขอมูลท่ัวไปของผูอบรม พบวา ผูเขาอบรมเปนเพศหญิง 31 คน 

คิดเปนรอยละ 81.58 เพศชาย 7 คน คิดเปนรอยละ 18.42 

แผนภาพท่ี 2 จำนวน รอยละแสดงระยะเวลาการทำงานผูอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

จากแผนภาพที่ 2 จำนวน รอยละแสดงระยะเวลาการทำงานผูอบรม พบวา ผูอบรมมีระยะเวลา 

การทำงานอยูในชวง 3 ปขึ ้นไป มากที่สุด จำนวน 13 คน คิดเปนรอยละ 34.21 และระยะเวลาการทำงาน 

ชวง 2 – 3 ป (2 ป ไมเกิน 3 ป) นอยท่ีสุด จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 7.89 

  

เพศหญิง จํานวน 31 คน 

คิดเปนรอยละ 81.58

เพศชาย จํานวน 7 คน 

คิดเปนรอยละ 18.42

จํานวนผูอบรม 

ทั้งหมด 38 คน

0 10 20 30 40

ขอมูลทั่วไป

0-1 ป (ไมเกิน 1 ป)

จํานวน 12 คน

คิดเปนรอยละ 31.58

1-2 ป (1 ปข้ึนไป ไม

เกิน 2 ป)

จํานวน 10 คน 

คิดเปนรอยละ 26.32

2-3 ป (2 ปข้ึนไป ไมเกิน 3 ป)

จํานวน 3 คน 

คิดเปนรอยละ 7.89

3 ป ข้ึนไป จํานวน 13 คน 

คิดเปนรอยละ 34.21
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แผนภาพท่ี 3 จำนวน รอยละแสดงตำแหนงการทำงานผูอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

จากแผนภาพที่ 3 จำนวน รอยละแสดงตำแหนงการทำงานผู อบรม พบวา ผู อบรมมีตำแหนง

นักวิชาการสาธารณสุข มากที่สุด จำนวน 20 คน คิดเปนรอยละ 52.63 และมีตำแหนง เจาพนักงานธุรการ  

นอยท่ีสุด จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.63 

2) สรุปผลการวัดความรู และเปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบกอน (Pre-test) และหลังการอบรม (Post-test)  

แผนภาพท่ี 4 ผลการทดสอบกอน - หลัง การอบรม

 

จากแผนภาพท่ี 4 ผลการทดสอบกอน - หลัง การอบรมกอนการอบรม (Pre-test) พบวา มีจำนวน 

ผูทำขอสอบทั้งหมด 38 คน จากขอสอบจำนวน 30 ขอ โดยผูท่ีทำขอสอบกอนการอบรม (Pre-test) ไดคะแนน

สูงสุด 27 คะแนน คิดเปนรอยละ 90.00 คะแนนต่ำสุด 11 คะแนน คิดเปนรอยละ 36.67 และผูที่ทำขอสอบหลัง

การอบรม (Post-test) ไดคะแนนสูงสุด 26 คะแนน คิดเปนรอยละ 86.67 คะแนนต่ำสุด 14 คะแนน คิดเปน 

รอยละ 46.67 ซึ ่งข อสอบหลังการอบรม (Post-test) จำแนกเปนขอสอบท่ีเหมือนกอนอบรม (Pre-test)  

จำนวน 11 ขอ และขอสอบท่ีไมเหมือนกอนการอบรม (Pre-test) จำนวน 19 ขอ จำแนกเปน 2 สวน ไดแก 1) 

ขอสอบที่เหมือนกอนอบรม (Pre-test) จำนวน 11 ขอ พบวา มีผู ไดคะแนนลดลงจากกอนอบรม (Pre-test) 

จำนวน 24 คน โดยลดลงมากที ่สุด จำนวน 4 ขอ และขอท่ีพบวาผิดมากท่ีสุด คือ ขอใดไมใชขั ้นตอนของ 

การประเมินผลคำรับรองการปฏิบัต ิราชการ โดยทางผู จ ัดจะมีแนวทางในการพัฒนาใหความรู ในเรื่อง 
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ก่อนอบรม หลงัอบรม

คะแนนสูงสดุ 27 คะแนนสูงสดุ  26

คะแนนตํ่าสุด 11
คะแนนตํ่าสุด 14

คะแนนสงูสดุ คะแนนตํ่าสดุ

นักวิชาการสาธารณสุข 

จํานวน 20 คน 

คิดเปนรอยละ 52.63

นักวิเคราะหนโยบายและ

แผน 

จํานวน 12 คน 

คิดเปนรอยละ 31.58

นักทรัพยากรบุคคล 

จํานวน 5 คน 

คิดเปนรอยละ 13.16

เจาพนักงานธุรการ 

จํานวน 1 คน 

คิดเปนรอยละ 2.63

ตําแหนงการทาํงาน
ของผูอบรม
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การประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการผานทาง Online เพ่ือใหนักพัฒนาองคกรมีความรู ความเขาใจ ในเรื่อง

ดังกลาวเพิ่มมากขึ้น 2) ขอสอบที่ไมเหมือนกอนการอบรม (Pre-test)  จำนวน 19 ขอ คะแนนสูงสุด 17 คะแนน 

คิดเปนรอยละ 89.47คะแนนต่ำสุด 9 คะแนน คิดเปนรอยละ 47.37  

สรุปผลการวัดความรู พบวา ผูเขาอบรมสวนใหญผานเกณฑคะแนนท่ีตั้งไว คือ รอยละ 60 จำนวน 38 คน 

คิดเปนรอยละ 100 

3) ผลการประเมินความพึงพอใจตอภาพรวมการอบรม พบวา กอนการอบรม ผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจ

ในเนื้อหาของโครงการดังกลาวในระดับนอย (คาเฉลี่ย = 2.06, รอยละ = 51.50) หลังการอบรมมีความรูความเขาใจ 

ในเนื้อหาของโครงการดังกลาวเพิ่มขึ้น โดยมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 3.34, รอยละ = 83.50)  

และประเด็นท่ีผูเขาอบรมสวนใหญ มีความพึงพอใจมากท่ีสุด ไดแก ดานวิทยากร (รอยละ = 93.75, คาเฉลี่ย = 3.75 )  

4) ประเด็นสิ่งท่ีไดรับ ปญหาอุปสรรค ความตองการและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ จากผูเขาอบรม  

จากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู อบรม มีการตอบแบบสอบถามจำนวน 38 คน  

โดยสรุปเปนประเด็นท่ีสำคัญไดดังนี้  

ส่ิงท่ีไดรับจากการอบรม                                                                                             

1) ไดรับการความรูเรื่องการเปลี่ยนผานองคการไปสูองคการดิจิทัล และไดรับความรูความเขาใจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

เรื่องทักษะการสื่อสารและการจัดทำสื่อดิจิทัลเพ่ือการนำเสนอ 

2) ไดร ับความรู  เร ื ่อง ธรรมาภิบาลกับราชการในยุค 4.0 และการออกแบบแนวคิดภาครัฐ 

เชิงพาณิชย (Public Entrepreneurship) และไดฝกปฏิบัติ เรื ่อง Eliminate-Reduce-Raise-Create (ERRC) 

Grid ในองคกรวาควรมีการปรับปรุงและพัฒนางานในอนาคตอยางไร 

3) ไดเครือขายในการปรึกษางาน แลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณ ระหวางหนวยงาน วิทยากร  

ผูจัดอบรม และเพ่ือนรวมรุน 

4) ไดเรียนรูการเตรียมความพรอมในการพัฒนาองคกรเชิงระบบ และการนำแนวทางการนำดจิทัิล

มาใชกับองคกรของตนเอง 

5) มีการนำความรูที่ไดไปประยุกตใชกับงานที่ไดรับมอบหมายได และคาดวาจะนำความรูที ่ได 

ไปประยุกตใชกับหนวยงานของตนเองได 

6) มีความรูความเขาใจในการกำหนด เขียนตัวชี้วัดท่ีถูกตอง 

7) มีแนวคิดการสรางกระบวนการเรียนรู เห็นตัวอยางท่ีดีของการจัดการความรู 

8) พัฒนาความคิดวิเคราะหเชื่อมโยงกระบวนการทำงาน 

9) ไดองคความรูในการทำงานในฐานะของนักพัฒนาองคกร 

10) ไดเรียนรูโครงสรางกรม บทบาทหนาท่ี ภารกิจ กพร. กรม 
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ปญหาอุปสรรค 

1) พ้ืนฐานความรูบุคลากรท่ีเขารวมอบรมมีความรูไมเทากัน ทำใหไมเขาใจในบางเรื่อง 

2) ความสัมพันธนอกกลุมยังนอย รูจักกันไมท่ัวถึง 

3) การแปลงแนวคิด ทฤษฎีท่ีไดรับ นำไปสูกระบวนการปฏิบัติในหนวยงาน 

4) บางกิจกรรมอาจยากเกินไปสำหรับคนท่ียังไมมีขอมูลความรูพ้ืนฐาน 

5) เนื้อหา กิจกรรม คอนขางแนน ไมสามารถจัดลำดับความสำคัญได 

บทสรุป ขอคนพบ ขอเสนอเพ่ือพัฒนา  

กลุมพัฒนาระบบบริหาร ไดประชุมสรุปภาพรวมจากการอบรมจากผลการประเมิน และเชิงประจักษ 

แบงเปน 3 ประเด็น ดังนี้ 

1) ดานความรู ความเขาใจ ในเนื้อหาของโครงการ กอนอบรมอยูในระดับนอย (รอยละ = 51.50, 

คาเฉลี่ย = 2.06) หลังอบรมมีความรู ความเขาใจเพ่ิมข้ึนอยูในระดับ มากท่ีสุด (รอยละ = 83.50, คาเฉลี่ย 3.34) 

2) ดานผลคะแนนทดสอบกอนและหลังการอบรม พบวา ผูเขาอบรมมีความรู ผานเกณฑรอยละ 60 

จำนวน 38 คน คิดเปนรอยละ 100  

3) ดานทักษะกิจกรรมกลุม พบวา ผูเขาอบรมมีสวนรวมในการทำกิจกรรมกลุม สนใจในการสืบคน 

วิเคราะหขอมูลตามแนวคิดท่ีไดรับการอบรม  รวมแสดงความคิดเห็นทั้งจากการไดรับจากการอบรมและความรู

ความสามารถในดานตาง ๆ ของแตละบุคคล ตลอดจนสามารถผลัดเปลี่ยนเพื่อนำเสนอผลงานได ทำใหเกิด

ความสำเร็จในทุกผลงาน 

สรุปผลโครงการ ภาพรวมสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค กลาวคือ สวนใหญผู เขารับการอบรม 

มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดของการบริหารจัดการองคกรแนวใหมเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังกอใหเกิดเครือขาย 

การพัฒนาองคกรเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กลุมพัฒนาบริหารยังคงตองพัฒนางานอยางตอเนื่อง กลาวคือ ตองพัฒนาเนื้อหา 

ใหทันสมัย และสามารถแปลงแนวคิดตาง ๆ สูภาษาการปฏิบัติ พรอมหาตัวอยาง เครื่องมือ นวัตกรรมสำหรับ 

การพัฒนาองคกรเพิ่มขึ้น ตลอดจนตองจัดใหมีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเครือขายกลุมพัฒนาองคกรอยางนอย 

ปละครั้ง และนำทุกความคิดเห็นจากผูเขาอบรม มาปรับปรุงพัฒนา จัดทำเปนแผนงานโครงการอยางเรงดวน   

 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

        มีนาคม 2565 
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สวนที่ 1 บทนำ 

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายพัฒนาองคกร หลักสูตรนักพัฒนาองคกรรุนใหม รุนที่ 2 

1) หลักการและเหตุผล 

ภายใตระบบราชการจะตองทํางานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเม ืองท่ีดี 

เพื่อประโยชนสุขของประชาชน (Better Governance, Happier Citizens) โดยตองปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการ

ทํางานใหมเพื่อพลิกโฉม (Transform) ใหสามารถเปนที่เชื่อถือไววางใจ และเปนที่พึ่งของประชาชนไดอยางแทจริง 

(ระบบราชการ 4.0 สำนักงาน ก.พ.ร., 2560) ภายใตวิถีชีวิตใหม (New Normal) ที่สงผลกระทบทั้งดานเศรษฐกิจ 

การเมือง สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม รวมถึงพฤติกรรมของปจเจกบุคคล องคกรเอกชน ซึ่งมีรูปแบบ 

การดำเนินชีวิต กิจกรรม และพฤติกรรมตาง ๆ ที่แตกตางไปจากเดิม สงผลใหภาครัฐจำเปนตองเตรียมพรอมและ

รับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยางทันทวงที (Rapid Change) โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบฐานขอมูลขนาดใหญ 

(Big Data) และนวัตกรรมมาประยุกตใชในการใหบริการประชาชนปรับบทบาทภารกิจ และโครงสรางหนวยงาน

ภาครัฐใหทันสมัย ยืดหยุน รองรับการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ ทั้งนี้โดยวางเปาให

ภาครัฐปรับตัวเองสูระบบราชการ 4.0 โดยมุงเนนใหภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ขับเคลื่อน

ดวยเทคโนโลยีและฐานขอมูล (Data Driven) และนำนวัตกรรมมาเปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารงาน

ภาครัฐ (Innovation Driven) อันจะสงผลใหภาครัฐมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ประชาชไดรับการบริการภาครัฐที่ตรงตาม

ความตองการ และประชาชนมีความเชื่อมั่นในภาครัฐ (Public Trust) (ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย  

พ.ศ. 2564 – 2565, สำนักงาน ก.พ.ร.) 

การดำเนินการบริหารจัดการภาครัฐและการปฏิรูปองคการของกรมควบคุมโรคสู ระบบราชการ 4.0  

โดยกลุมพัฒนาระบบบริหาร ในฐานะหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนโดยใชแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ 

จากสำนักงาน ก.พ.ร. มาอยางตอเนื่องตาม Road map (ป 2556 – 2563) จนเม่ือป 2563 ถือวาบรรลุตามเปาหมาย

ที่วางไว เมื่อไดรับรางวัลกรมควบคุมโรค 4.0 ระดับ Significance (ไดรับคะแนน 470 จาก 500 คะแนน เปนหนึ่งใน

สองหนวยงานในระดับประเทศ) หลังจากนั้นตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566  กลุมพัฒนาระบบบริหารจึงได

วาง Roadmap ระยะ 3 ป ดำเนินงานอยางตอเนื่องตามแผนการยกระดับสูระบบราชการ 4.0 ในอนาคต ในแบบ 

“การขับเคลื่อนองคการแหงนวัตกรรมสูการควบคุมโรคในชีวิตปกติ วิถีใหมท่ียั่งยืน” (Sustainably New Normal of 

Disease Control) โดยจะเนนการพัฒนาลงสูหนวยงานในสังกัดกรมอยางเขมขนเพื่อใหทุกหนวยงานเขาสูระดับ

Significance ท้ังนี้ปจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการท่ีจะนำไปสูความสำเร็จดังกลาว คือ การพัฒนากำลังคนและนวัตกรรม 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและใชดิจิทัล มาปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานในการปองกัน ควบคุมโรค มีความยืดหยุนและ

ความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณตาง ๆ ไดอยางทันเวลา ตลอดจนเปนองคการที่มีขีดสมรรถนะสูง  

และปรับตัวเขาสูสภาพความเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลก และปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเหมาะสมกับบทบาทของตน 
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุมพัฒนาระบบบริหาร จึงไดจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายพัฒนา

องคกร กรมควบคุมโรค ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 หลักสูตรนักพัฒนาองคกร กรมควบคุมโรค รุ น 2  

เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะสูการเปนนักพัฒนาองคกรรุนใหมที่ปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด (Mindset)  

มีความเปนผูประกอบการสาธารณะหรือแนวคิดเชิงพาณิชย (Public Entrepreneurship) สามารถตกผลึกการนำ

แนวคิดการสานพลังระหวางภาครัฐและภาคสวนอื่น ๆ ในสังคม (Collaboration) การสรางนวัตกรรม(Innovation) 

และการปรับเขาสูความเปนดิจิทัล (Digitalization) ไปขับเคลื่อนและพัฒนาหนวยงานในสังกัดเขาสูระบบราชการ 4.0 

ผลท่ีไดรับจากกิจกรรมนี้จะเปนสวนหนึ่งท่ีสำคัญในการสรางบุคลากรของกรมใหมีสมรรถนะท่ีจําเปนและเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรม ทําใหสามารถปฏิบัติภารกิจปกปองประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพไดตามบรรลุตามวัตถุประสงคไดอยาง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเพื่อสรางคุณภาพของผลงานปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของกรม 

ใหเปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติเพ่ิมข้ึนตอไป 

2) วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของผูเขารับการอบรมใหมีสมรรถนะ (ความรู ทักษะ บุคลิกลักษณะ)  

ในดานการพัฒนาหนวยงานท่ีสังกัดสูระบบราชการ 4.0   

2.2 เพ่ือใหผูเขารับการอบรมเกิดสมรรถนะในการใชดิจิทัลเทคโนโลยี นวัตกรรมท่ีผสมผสานระหวางภาครัฐ

และสวนงานอ่ืน ๆ ในการออกแบบการพัฒนาหนวยงานในสังกัดไดอยางเหมาะสม  

2.3 เพ่ือสรางเครือขายนักพัฒนาองคกรระบบราชการ 4.0 ของกรมควบคุมโรค  

3) กลุมเปาหมาย 

ผูเขารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายพัฒนาองคกร กรมควบคุมโรค ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.2565 หลักสูตรนักพัฒนาองคกร กรมควบคุมโรค ร ุ นท่ี 2 จากทุกหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค  

หนวยงานละ 1 คน รวมเปนจำนวน 43 คน ประกอบดวยบุคลากร 2 กลุม ดังนี้ 

3.1 หัวหนากลุมพัฒนาองคกรท่ีปฏิบัติงานใหม ไมเกิน 1 ป 

  3.2 ขาราชการ/พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในกลุมพัฒนาองคกร ไมนอยกวา 1 ป และไมเกิน 2 ป 

โดยตองมีประสบการณดานการบริหารจัดการภาครัฐในการเปนระบบราชการ 4.0 และคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ของหนวยงาน รวมท้ังผานการประเมิน E-learning PMQA 4.0 รอยละ 80 

3.3 ตองเขารวมการอบรมไดตลอดหลักสูตร 

4) ระยะเวลา  

วันท่ี 28 กุมภาพันธ - 4 มีนาคม 2565  จำนวน 5 วัน ณ โรงแรมทินีดี โฮเทล แอนด รีสอรท จังหวัดปทุมธานี 
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5) ข้ันตอนการดำเนินงาน  

5.1 แตงตั้งคณะทำงานจัดทำโครงการฯ พรอมมอบหมายหนาที่ เพื่อวางกรอบการดำเนินงาน กำหนด

แผนการดำเนินงานเกณฑการคัดเลือกบุคลากรเขาอบรม เนื้อหาในการอบรม การวัดและประเมินผลบุคลากรและ

โครงการ กำหนดหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม นำหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมไปปฏิบัติ

เปนแนวทางในการจัดฝกอบรมพัฒนาบุคลากร รวมท้ังประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการฝกอบรมของบุคลากร  

5.2 ศึกษาสภาพขอมูลพื้นฐานบุคลากรกลุมพัฒนาองคกรของหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคเพื่อทราบ

ความตองการและวิเคราะหจำนวนบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ  

5.3 ขออนุมัติโครงการ และทำหนังสือแจงเวียนทุกหนวยงาน เพื่อใหสงบุคลากรที่เขาเกณฑการอบรม 

เขารวมโครงการ 

5.4 ประชุมคณะทำงานตามแผนที่กำหนดเพื่อเตรียมงานทั้งดานวิชาการ วิทยากร งบประมาณ และเอกสาร 

ท่ีใชในการอบรม 

6) คำนิยาม   

นักพัฒนาองคกร รุน 2  หมายถึง กลุมขาราชการ หรือ พนักงานราชการ ที่ปฏิบัติงานในกลุมพัฒนา

องคกรระยะเวลาไมเกิน 2 ป ของทุกหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค  

หลักสูตรนักพัฒนาองคกร กรมควบคุมโรค รุ น 2 หมายถึง เนื้อหาวิชา ความรูทั ้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับเแนวคิดระบบราชการ 4.0  และปจจัยแหงความความสำเร็จในการเปนหนวยงานตามระบบ

ราชการ 4.0 ของกรมควบคุมโรค ประกอบดวย ระบบราชการ 4.0 เพื่อรองรับตอยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 

ไดแก องคกรแหงการเปดกวางและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) การยึดประชาชนเปน

ศ ูนย กลาง (Citizen-Centric Government)  และองค กรข ีดสมรรถนะส ู งและท ันสม ัย (Smart & High 

Performance Government) ปจจัยแหงความความสำเร็จของระบบราชการ 4.0 ไดแก การสานพลังระหวาง

ภาครัฐและภาคสวนอื ่น ๆ ในสังคม (Collaboration) การสรางนวัตกรรม (Innovation) และการปรับเขาสู 

ความเปนดิจิทัล (Digitalization) ตลอดจนการศึกษาดูงานในหนวยงานตนแบบในองคกรภาครัฐ และภาคเอกชน       

การทดสอบเพื่อประเมินผลการเรียนรู และการจัดทำรายงานการวินิจฉัยองคกรและแผนยกระดับการพัฒนา 

สูระบบราชการ 4.0 ผานกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของผูเขารับการอบรม  

 ปจจัยเกื้อหนุนในการฝกอบรม  หมายถึง  ทรัพยากรที่ใชในการดำเนินการฝกอบรม เชน สถานท่ี  

สิ่งแวดลอม บรรยากาศ อุณหภูมิ แสงสวาง ระดับเสียง วัสดุ อุปกรณ  สื่อ เทคโนโลยีตาง ๆ  เปนตน ที่ใชอำนวย

ความสะดวกและดำเนินการในการฝกอบรมใหบรรลุเปาหมาย 

ผลลัพธของการฝกอบรม  หมายถึง  ความรู  (Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitude)        

ท่ีเกิดข้ึนในตัวบุคลากรซ่ึงตามวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวในหลักสูตรการฝกอบรม 
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ความคุมคาของการฝกอบรม  หมายถึง การวัดและประเมินผูที ่ผานการฝกอบรมสามารถนำความรู 

ทักษะ และประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงาน  รวมถึงการประเมินความพึงพอใจ      

ของผูบังคับบัญชาท่ีมีตอคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรภายหลังไดรับการฝกอบรม 

 เกณฑการดำเนินงาน หมายถึง รายละเอียดของการดำเนินงานหรือผลการดำเนินงาน เพื ่อใหบรรลุ 

ถึงคุณภาพและมาตรฐานในแตละตัวบงชี้ กำหนดเปน 2 ลักษณะคือ เกณฑเชิงปริมาณ และเกณฑเชิงคุณภาพ 

7) หลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม 

ในการดำเนินการพัฒนาบุคลากรจะตองคำนึงถึงความสอดคลองกับความตองการขององคกรและบุคลากร 

คุมคาตอการลงทุน และมีคุณภาพ โดยหลักสูตรที ่จัดขึ้นตองผานการศึกษาเอกสารทางวิชาการที ่เกี ่ยวของ 

และเปนไปตามเกณฑประกันคุณภาพการฝกอบรมกรมควบคุมโรคอีกดวย กลุมพัฒนาระบบบริหารไดจัดทำเนื้อหา

รายวิชาของหลักสูตร ตลอดจนการประเมินผลโปรแกรมการฝกอบรมตามเกณฑฯ ดังกลาว  

โดยพยายามยึดหลักการประเมินความรูสึก ประเมินการเรียนรู ประเมินพฤติกรรมและการประเมินผลลัพธ  

ตามสภาพการณที ่จะสามารถทำการประเมินได เพื ่อใหมั ่นใจวาการดำเนินการพัฒนาบุคลากร จะสามารถ

ดำเนินการไดอยางตอเนื่อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีคุณภาพอยางแทจริง 

หลักสูตรนักพัฒนาองคกร กรมควบคุมโรค รุนท่ี 2 ภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายพัฒนาองคกร 

กรมควบคุมโรค ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไดกำหนดมาตรฐานในการดำเนินการดานการประกันคุณภาพ

การฝกอบรมที่ครอบคลุมปจจัยนำเขา (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) ตามทฤษฎีเชิงระบบ 

คือ เริ่มตั้งแตการหาความจำเปนในการฝกอบรม ตลอดจนการประเมินและติดตามผลการฝกอบรม โดยในหลักสูตร

ฝกอบรมจะมีการประเมิน ซึ่งประกอบดวยมาตรฐานคุณภาพ 6 มาตรฐาน ตัวบงชี้คุณภาพ 12 ตัว (กองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค; หลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม, 2558) ดังนี ้

มาตรฐานท่ี 1 หลักสูตร ประกอบดวย 2 ตัวบงชี้  ดังนี้ 

1) มีการหาความจำเปนและความตองการในการฝกอบรม คือ มีขอมูลการวิเคราะหความจำเปนและ

ความตองการในการฝกอบรมซึ ่งเกี ่ยวของกับความรู   ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากร ที ่จะตองใชใน 

การปฏิบัติงานในกลุมพัฒนาองคกร โดยใชขอมูลขอเสนอแนะในดานการพัฒนาบุคลากจากผลการประเมิน

โครงการพัฒนาเครือขายพัฒนาองคกรในแตละครั้ง ซ่ึงขอคนพบท่ีมีความตองการมากท่ีสุดคือ การพัฒนากำลังคน

ที่เพิ่งเขามาปฏิบัติงานในกลุมพัฒนาองคกรเพื่อใหมีพื้นฐานความรูในงานบริหารจัดการภาครัฐ (ผลการประเมิน

โครงการพัฒนาเครือขายพัฒนาองคกร กลุมพัฒนาระบบบริหาร, ป 2562 – 2564)  

 2) วิเคราะหความสอดคลองเนื ้อหาหลักสูตรการฝกอบรม โดยเปนไปตามแผนยุทธศาสตรท่ี 4 

การปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการพัฒนาความรวมมือของกรมควบคุมโรค และจุดเนนนโยบาย             

กรมควบคุมโรคสูราชการ 4.0  
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มาตรฐานท่ี 2 ผูเขารับการฝกอบรม ประกอบดวย 2 ตัวบงชี้  ดังนี้ 

1) มีการกำหนดและคัดเลือกผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงกับหลักสูตรโดยมีการระบุตำแหนงหรือเงื่อนไข

ของผูเขารับการฝกอบรมหรือหนวยงานพิจารณาสงเขารับการฝกอบรมกลาวคือ จะพิจารณาตามคุณสมบัติและ

หนาท่ีไดปฏิบัติงานอยูจากขาราชการและพนักงานราชการท่ีปฏิบัติงานในกลุมพัฒนาองคกร ไมเกิน 2 ป 

 2) มีการกำหนดจำนวนผูเขารับการฝกอบรมท่ีเหมาะสมกับหลักสูตร เชน พิจารณาจากการระบุจำนวนไว

ท่ีแนนอนตามหลักสูตรกำหนด หรือตามรายชื่อท่ีระบุไวในหนังสือท่ีอนุมัติ หรือจากแบบประเมินผลของผูเขารับการ

ฝกอบรมในแตละหลักสูตร คือ ตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 60 เปนตน 

มาตรฐานท่ี 3 วิทยากร/ผูสอน ประกอบดวย 2 ตัวบงชี้ ดังนี้ 

 1) มีการคัดเลือกและสรรหาวิทยากรจากทั้งภาครัฐ สถานบันการศึกษาชั้นนำ และองคการมหาชน   

ที่มีความรู ประสบการณ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประวัติผลงานวิชาการที่สอดคลองกับเนื้อหาของ

ระบบราชการ 4.0   

 2) วิทยากรมีความสามารถในการถายทอด และสื่อสารใหผูเขารับการฝกอบรมเขาใจ คือ ประเมินจากแบบ

ประเมินผลของผูเขารับการฝกอบรมในแตละหลักสูตร คือ ตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 60 

มาตรฐานท่ี 4 เทคนิคการฝกอบรม ประกอบดวย 2 ตัวบงชี้  ดังนี้ 

 1) กำหนดเทคนิควิธีการฝกอบรมที่เหมาะสม สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร คือ ประเมินจาก

แบบประเมินผลของผูเขารับการฝกอบรมในแตละหลักสูตร ตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 60 

 2) มีการใชอุปกรณและสื่อท่ีเหมาะสม สอดคลองกับรูปแบบ วิธีการสอน คือ ประเมินจากแบบประเมินผล

ของผูเขารับการฝกอบรมในแตละหลักสูตร ตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 60 

มาตรฐานท่ี 5 สถานท่ีจัดฝกอบรม  ประกอบดวย 1 ตัวบงชี้  ดังนี้ 

 1) มีการกำหนดสถานที่ฝกอบรมและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู คือ ประเมินจากแบบประเมินผล

ของผูเขารับการฝกอบรมในแตละหลักสูตร ตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 60 

มาตรฐานท่ี 6 การประเมินผลของโครงการฝกอบรม ประกอบดวย 2 ตัวบงชี้  ดังนี้ 

การประเมินผลการฝกอบรมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากการประเมินทั้งเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ รายละเอียดดังนี้ 

6.1 คะแนนเชิงคุณภาพ หมายถึง การประเมินตัวบงชี้ในลักษณะการประเมินกระบวนการ (Process)  

วามีการดำเนินงานจริงตามท่ีกำหนดหรือไม ไดแก มาตรฐานท่ี 1 การจัดทำหลักสูตร มาตรฐานท่ี 5 ผูเขารับการอบรม 

และมาตรฐานท่ี 6 การประเมินผลของโครงการฝกอบรม 

เกณฑการประเมินของแตละตัวบงชี้ ไดแก 

คะแนน  1  หมายถึง ไมมีการดำเนินงานตามเกณฑ 

คะแนน  2 หมายถึง มีการดำเนินงานตามเกณฑบางสวน 

คะแนน  3  หมายถึง มีการดำเนินงานครบถวนตามเกณฑ 
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เกณฑคะแนนเฉลี่ยรายมาตรฐาน 

คาระดับคะแนน เง่ือนไขเกณฑ คะแนนมาตรฐาน 

1.00 – 1.66  

ไมผาน 
 

1 
1.67 – 2.33 

2.34 – 3.00 ผาน 2 

6.2 คะแนนเชิงปริมาณ หมายถึง การประเมินตัวบงชี ้จากผลประเมินความพึงพอใจผูเขาอบรมตอ

โครงการอบรม ไดแก มาตรฐานท่ี 2 วิทยากร/ผูสอน  มาตรฐานท่ี 3 เทคนิคการฝกอบรม และมาตรฐานท่ี 4 ปจจัย

เก้ือหนุนในการฝกอบรม 

เกณฑการประเมินของแตละตัวบงชี้ตามขอกำหนดประกันคุณภาพของกรมควบคุมโรค โดยใชแบบ

ประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถามความพึงพอใจโครงการฝกอบรม (แบบฟอรม TF-01) แบบติดตามผล 

การอบรม (แบบฟอรม TF-02) แบบฟอรมสรุปผลการติดตามผลการฝกอบรมรายโครงการ (แบบฟอรม TF-05) 

และแบบฟอรมสรุปผลการติดตามการฝกอบรมรายหนวยงาน (แบบฟอรม TF-06) มาหาคะแนนเฉลี่ย 

รายมาตรฐานโดยใชเกณฑแบงเปน 4 ระดับ ดังนี้ 

คาระดับคะแนน

ความพึงพอใจ 

การแปลความหมาย

ระดับคะแนน 

เง่ือนไขเกณฑ คะแนนมาตรฐาน 

1.00 – 1.75 พึงพอใจนอยท่ีสุด  

ไมผาน 
 

1 
1.76 – 2.50 พึงพอใจนอย 

2.51 – 3.25 พึงพอใจมาก  

ผาน 
 

2 
3.26 – 4.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 

สำหรับการประเมินผลการฝกอบรม (Training Evaluation) คือ การเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือประเมิน

ความสำเร็จของโครงการ ใชแนวคิดของเคิรกแพทริค (Kirkpatrick, 1977, 1983, 1994 quoted in Cascio and 

Aguinis, 2010) โดยอาศัยเกณฑ (Criteria) 4 ประเภท ดังนี้ 

1) การประเมินปฏิกิริยา (Reaction) เปนการวัดทัศนคติของผูเขาอบรมถึงความรูสึกพึงพอใจตอการจัดอบรม 

 2) การประเมินการเรียนรู (Learning) เปนการวัดถึงการเพิ ่มพูนความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill)  

และทัศนคติ (Attitude) ตามกรอบของวัตถุประสงคการอบรมท่ีตั้งไว โดยมีวิธีประเมินวัตถุประสงคใหความรูดวยการ

ทดสอบกอนและภายหลังการอบรม (Pre-test & Post-test) และวัตถุประสงคการเสริมทักษะการลงปฏิบัติจริง 

(Performance Test) และเพ่ือเปลี่ยนแปลงทัศนคติ วัดดวยแบบประเมินทัศนคติ (Attitude Test) 

3) การประเม ินพฤติกรรม (Behavior) เปนการประเมินการนำความรู ท ี ่ ได จากการอบรมไปใช ใน 

การปฏิบัติงานจริง 

4) การประเมินผลลัพธ (Outcomes หรือ Results) เปนนการประเมินผลท่ีองคการไดรับจากการอบรม เชน 

องคกรมีสมรรถนะถึงข้ันระดับ Significant และความพึงพอใจของผูรับบริการของแตหนวยงานเพ่ิมข้ึน เปนตน 
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ผูเขารับการฝกอบรมตามแบบประเมิน โดยมีคะแนนไมนอยกวารอยละ 60 หรือประเมินจากการทดสอบหลัง

การฝกอบรม โดยตองมีคะแนนไมน อยกวาร อยละ 60 และมีการติดตามและประเมินผลความคุ มคาของ 

การจัดฝกอบรม คือ มีการติดตามและประเมินผลความคุมคาของการจัดฝกอบรม (หลัง 3 เดือน) โดยผลประเมินใน

ภาพรวมในแตละหลักสูตร โดยตองมีคะแนนไมนอยกวารอยละ 60  

8) โครงสรางและรายละเอียดของหลักสูตรฯ 

8.1 กรอบแนวคดิในการจัดการอบรม 

การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายพัฒนาองคกร กรมควบคุมโรค ประจำปงบประมาณ  

พ.ศ.2565 หลักสูตรนักพัฒนาองคกร กรมควบคุมโรค รุนท่ี 2 มีกรอบแนวคิดในการจัดการเรียนรูตามวัตถุประสงค

หลักของการดำเนินโครงการฯ เพ่ือพัฒนาผูเขารับการอบรมไดรับการพัฒนาสมรรถนะการปรับเปลี่ยนชุดความคิด 

(Mindset) ทักษะท่ีสำคัญและจำเปน (Skillset) ในการเปนนักพัฒนาองคกรและนักปฏิบัติ (Operator) ท่ีสามารถ

กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางสมดุลในยุคดิจ ิท ัลเทคโนโลยี และการเร ียนรู ผานเครื่องมือ (Toolset)  

ท่ีหลากหลาย สามารถนำไปใชไดในการทำงานไดจริงตามคุณลักษณะของระบบราชการ 4.0  

ระยะเวลาในการอบรม 5 วัน จำนวน 45 ชั่วโมง ประกอบดวย 3 สวน ไดแก  

1) การอบรมภาคทฤษฎี เปนการปรับฐานองคความรูในดานตาง ๆ ที่มีความจำเปนและความสำคัญ

สำหรับนักพัฒนาองคกร ที่จะตองทำงานบริหารงานแบบบูรณาการ เพื่อใหสอดคลองกับระบบราชการที่ปรับเปลี่ยน

บริบทการบริหารงานภาครัฐซึ่งแตกตางไปจากเดิม ตามสภาวการณของสิ่งแวดลอมมิติตาง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็ว วิธีการและเครื่องมือการเรียนรู ไดแก การบรรยาย Workshop และการนำเสนอ (Presentation)   

2) ภาคปฏิบัติ เนนกิจกรรมกลุมปฏิบัติการ จัดทําเอกสารวิชาการรายกลุมและรายบุคคล  

3) การศึกษาดูงาน   

มีรายละเอียด ดังนี้  

การอบรมภาคทฤษฎี จำนวน 25 ช่ัวโมง แบงเปนเนื้อหาวิชา 

- แนวคิดระบบราชการ 4.0 และปจจัยสำคัญตอความสำเร็จของการพัฒนา

หนวยงานไปสูระบบราชการ 4.0 

4 ชั่วโมง 

- การทำแผนยกระดับองคกร 3 ชั่วโมง 

- การสานพลังความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคสวนอื ่น ๆ ในสังคม 

(Collaborative Governance) 

3 ชั่วโมง 

- การออกแบบแนวคิดภาครัฐเชิงพาณิชย (Public Entrepreneurship) 3 ชั่วโมง 

- การปรับเขาสูความเปนดิจิทัล (Digitalization) 3 ชั่วโมง 

- การสรางนวัตกรรม (Innovation & Design Thinking) 3 ชั่วโมง 

- ทักษะการสื่อสารและจัดทำสื่อดิจิทัล 3 ชั่วโมง 

- การแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ และสรุปความคิดรวบยอด 3 ชั่วโมง 
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ภาคปฏิบัติ จำนวน 17 ช่ัวโมง แบงเปนเนื้อหาวิชา 

- การปฐมนิเทศ และปจฉิมนิเทศ 3 ชั่วโมง 

- กิจกรรม Edutainment 1 ชั่วโมง 

- การจัดทำเอกสารวิชาการรายบุคคล และรายกลุม 10 ชั่วโมง 

- การนำเสนอรายงานรายบุคคล และรายกลุม 3 ชั่วโมง 

การศึกษาดูงาน จำนวน 3 ช่ัวโมง เนนองคกร Digital Transformation 

9) สถานท่ีในการอบรม 

- โรงแรมทินิดี โฮเทล แอนด รีสอรท จังหวัดปทุมธานี  

- ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

10) คำอธิบายรายวิชา 

ระบบราชการ 4.0  

ประเทศไทยจะมุงสูไทยแลนด 4.0 โดยใชหลักยุทธศาสตรชาติ 20 ป เนนใหภาครัฐตองปรับตัวใหสามารถ

อำนวยความสะดวก ดำเนินกกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิทัล ทามกลางความเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วและ

ไมสามารถคาดเดาได ท้ังนี้ตองยึดภาครัฐหรือระบบราชการ จะตองทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร

กิจการบานเมืองที ่ด ี เพ ื ่อประโยชนส ุขของประชาชน (Better Governance, Happier Citizens) โดยตอง

ปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทำงานใหมเพื่อพลิกโฉม (Transform) ใหสามารถเปนที่เชื่อถือไววางใจและเปนพ่ึง

ของประชาชนไดอยางแทจริง (Credible and Trusted Government) 

องคกรท่ีเปดกวางและเช่ือมโยงกัน (Open & Connected Government) 

การเปดเผยโปรงใสในการทำงาน โดยบุคคลภายนอกสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการ  

หรือมีการแบงปนขอมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเขามาตรวจสอบการทำงานได ตลอดจนเปดกวางใหกลไกหรือ

ภาคสวนอ่ืน ๆ เชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมไดเขามามีสวนรวม การสานพลังความรวมมือระหวางภาครัฐและ

ภาคสวนอ่ืน ๆ ในสังคม (Collaborative Governance) และโอนถายภารกิจท่ีภาครัฐไมควรดำเนินการเองออกไป

ใหแกภาคสวนอ่ืน ๆ (Public Entrepreneurship) 

ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen-Centric Government)  

ทำงานในเชิงรุกและมองไปขางหนา โดยตั้งคำถามกับตนเองเสมอวา ประชาชนจะไดอะไร มุงเนนแกไข

ปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชน โดยไมตองรอใหเขามาติดตอขอรับบริการหรือรองขอ 

ความช วยเหล ือจากทางราชการ (Proactive Public Services) รวมท ั ้ งใช ประโยชน จากข อม ูลภาครัฐ  

(Big Government Data) และระบบดิจิทัลสมัยใหมในการจัดบริการสาธารณะที ่ตรงกับความตองการของ

ประชาชน (Personalized หรือ Tailored Services) พรอมทั้งอำนวยความสะดวก โดยมีการเชื่อมโยงกันเองของ

ทางราชการเพื่อใหบริการไดเสร็จสิ้นเพียงจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใชบริการของทางราชการไดตลอดเวลา



รายงานสรปุโครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายพัฒนาองคกร หลักสูตรนักพัฒนาองคกรรุนใหม รุนที่ 2   
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ตามความตองการของตนและผานการติดตอไดหลายชองทางผสมผสานกันทั ้งการติดตอดวยตนเอง เว็บไซต  

โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชันทางโทรศัพทมือถือดวยทักษะการสื่อสารและจัดทำสื่อดิจิทัล 

มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government)  

ตองทำงานอยางเตรียมการไวลวงหนา มีการวิเคราะหความเสี่ยง สรางนวัตกรรมหรือความคิดริเริ ่มและ

ประยุกตองคความรูในแบบสหสาขาวิชาเขามาใช ปรับตัวเขาสูสภาพความเปนสำนักงานสมัยใหม ปฏิบัติหนาที่ได

อยางเหมาะสมกับบทบาทของตน การสรางนวัตกรรม (Innovation & Design Thinking & DigitalTransformation) 

  



รายงานสรปุโครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายพัฒนาองคกร หลักสูตรนักพัฒนาองคกรรุนใหม รุนที่ 2   
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11) วิทยากร 

คณะวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายพัฒนาองคกร กรมควบคุมโรค ประจำปงบประมาณ  

พ.ศ.2565 หลักสูตรนักพัฒนาองคกร กรมควบคุมโรค รุนที่ 2 ไดรับเกียรติจากผูบริหารระดับสูง อาจารยผูเชี่ยวชาญ

จากมหาวิทยาลัย  ผูเชี่ยวชาญจากภาคเอกชนในงานดานตาง ๆ ท่ีเปนท่ียอมรับ อาทิ 

 

 

นายแพทยโอภาส การยกวินพงศ 

อธิบดีกรมควบคุมโรค 

 

 

นายแพทยอภิชาต วชิรพันธ

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 

 

 

 

นางเบญจมาภรณ ภิญโญพรพาณิชย 

ผูอำนวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

 

นายศุภณัฐ เพ่ิมพูนวิวัฒน 

ผูอำนวยการสำนักสันติวิธี 

และธรรมาภิบาล  

สถาบนัพระปกเกลา 

 

 

อาจารยวารุณี ลีละธนาวิทย 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

 

 

รศ.ดร.สมิทธิ์ บุญชุติมา 

คณะนิเทศศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

รศ. ดร.ดนุวัส สาคริก 

คณะรัฐประศาสนศาสตร 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

(นิดา) 

 

 

ดร.ธนาวิชญ จินดาประดิษฐ 

ท่ีปรึกษาการพัฒนาระบบ

คุณภาพและเทคโนโลยี 

 

 

 

ดร.นนท  อัครประเสริฐกุล 

สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
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12) เง่ือนไขการจบหลักสูตร และการประเมินผลการอบรม 

ผูเขารับการอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายพัฒนาองคกร กรมควบคุมโรค ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.2565 หลักสูตรนักพัฒนาองคกร กรมควบคุมโรค รุนที่ 2 และเปนผูผานการอบรมจะไดรับประกาศนียบัตรจาก

ผูบริหารระดับสูงของกรมฯ เม่ือปฏิบัติตามเกณฑตาง ๆ ตอไปนี้ครบถวน 

1) เกณฑเวลาอบรม ผูเขาอบรมตองเขาอบรมตลอดท้ังหลักสูตร หรือ รอยละ 100   

2) เกณฑการมีสวนรวม ผูเขาอบรมตองมีสวนรวมในการศึกษาอบรม อาทิ การปฐมนิเทศ การปจฉิมนิเทศ 

และการเขากลุมปฏิบัติการ 

3) เกณฑการจัดทำเอกสารวิชาการ ผูเขาอบรมตองรวมจัดทำเอกสารวิชาการรายบุคคล และรายกลุม  

โดยไดรับการประเมินให “ผาน” จากประธานวิทยากรกลุม  

4) การประเมินผลอบรมรายบุคคล ผูเขารับการอบรมตองทดสอบขอเขียนกอน และหลังการอบรม  

รวมท้ังตอบแบบประเมินผลในโครงการ 



รายงานสรปุโครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายพัฒนาองคกร หลักสูตรนักพัฒนาองคกรรุนใหม รุนที่ 2   
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13) กำหนดการอบรม   

ตารางการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายพัฒนาองคกร กรมควบคุมโรค ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565  หลักสูตรนักพัฒนาองคกร กรมควบคุมโรค รุนท่ี 2  

ระหวางวันท่ี 28 กุมภาพันธ – 4 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมทินิดี โฮเทล แอนด รีสอรท จังหวัดปทุมธานี 

ว ันท ี ่  / 

เวลา 

08.30 – 

09.00 น. 
09.00 – 10.00 น. 10.00 – 11.00 น. 11.00 – 12.00 น. 

12 .00 – 

13.00 น. 
13.00 – 14.30 น. 14.30 – 16.30 น. 

1 6 . 3 0  – 

17.00 น. 

19.00 –  

20.00 น. 

28 ก.พ.

2565 

ลง
ทะ

เบี
ยน

 

-  พิธีเปดการอบรม 

-  บรรยายพิเศษ  

โดยอธิบดกีรมควบคุมโรค 

 นพ.โอภาส การยกวินพงศ 

- ท ด สอ บก  อนอบรม 

(Pre-Test) 

-  แนะนำหลักสูตร   

- กลุมสัมพันธ โดย  

ทีมงาน ดร.อัจฉรา บุญชุม  

บรรยาย เรือ่ง การพัฒนาองคกร       

กับการขับเคล่ือนกรมควบคุมโรค   

โดย นางเบญจมาภรณ ภิญโญพรพาณิชย 

ผูอำนวยการกลุมระบบบริหาร 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 

บรรยาย เรื่อง The Next Normal ของกรมควบคุมโรค 

โดย ดร.ธนาวิชญ จินดาประดิษฐ 

ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบคุณภาพและเทคโนโลยี 

 

แนะนำ       

พ่ีเล้ียงกลุม/

มอบหมาย 

ใบงานกลุม

และ

รายบุคคล 

บรรยาย        

ฝกทักษะการ

วินิจฉัยองคกร /

แผนยกระดับ

องคกร (1) 

1 ม ี . ค .

2565 

บรรยาย เรื่อง ธรรมมาภิบาลกับราชการในยุค 4.0  

โดย รศ. ดร. ดนุวัศ  สาคริก 

อาจารยประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

บรรยายและฝกปฏิบัติ เรื่อง การออกแบบแนวคิดภาครัฐเชิงพาณิชย 

 (Public Entrepreneurship) 

โดย รศ. ดร. ดนุวัศ  สาคริก 

อาจารยประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

เขากลุม 

ฝกทักษะการ 

วินิจฉัยองคกร / 

แผ น ยก ร ะ ดั บ

องคกร      

      (2) 

2 ม ี . ค .

2565 

บรรยายและฝกปฏิบัติ เรื่อง การปรับเปล่ียนองคกรในยุคดิจิทัล (Digital Transformation) 

โดย ดร. นนท  อัครประเสริฐกุล 

ฝายสงเสริมเมืองอัจฉริยะ สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

บรรยายและฝกปฏิบัติ เรื่อง การออกแบบกระบวนการคิด (Design Thinking) 

โดย ดร. นนท  อัครประเสริฐกุล 

ฝายสงเสริมเมืองอัจฉริยะ สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

เขากลุม 

3 ม ี . ค .

2565 

บรรยาย เรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนและภาครัฐ (Collaboration Government)  

โดย นายศุภณัฐ เพ่ิมพูนวิวัฒน 

ผูอำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกลา 

ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)  

อาจารยวารุณี ลีละธนาวิทย 
งานเล้ียงกอนจบ 

4  ม ี . ค .

2565 

บรรยายและฝกปฏิบัติ ทักษะการส่ือสาร 

และจัดทำส่ือดิจิทัลเพ่ือการนำเสนอ 

โดย รศ. ดร. สมิทธิ์  บุญชุติมา อาจารยประจำ 

คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

นำเสนอรายงานเดี่ยว / กลุม 

 โดย ทีมกลุมพัฒนาระบบบริหาร  

เปนผูวิพากษ 

-  สรุปความคิดรวบยอด  

โดย นางเบญจมาภรณ  ภิญโญพรพาณิชย 

ผูอำนวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร และคณะ 

- ทดสอบหลังอบรม (Post-Test) 

-  อภิปรายทั่วไป 

-  พิธีมอบใบประกาศนียบัตร 

แ ล ะ พ ิ ธ ี ป  ด ก า ร อ บร ม  

โดยอธิบดีกรมควบคุมโรค 

นพ.โอภาส การยกวินพงศ 

 

 

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

     ผูจัดทำโครงการ: 1. ดร. อัจฉรา   บุญชุม  หัวหนากลุมภารกิจพัฒนาระบบคุณภาพและนวัตกรรม โทร. 094-2615169 Email: achara.mam@gmail.com 

      2. นายธีรวิทย  ต้ังจิตไพศาล หัวหนากลุมงานพัฒนาองคกรและผลงานคุณภาพ โทร. 082-4466539 Email: tod_114@hotmail.com 

  กลุมภารกิจพัฒนาระบบคุณภาพและนวัตกรรม กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค โทร. 02-5903348  Website: https://ddc.moph.go.th/psdg 
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14) ผูจัดการหลักสูตร 

   

 

นางเบญจมาภรณ ภิญโญพรพาณิชย 

ผูอำนวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

ท่ีปรึกษา 

  

  

 

ดร.อัจฉรา บุญชุม 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

ผูชวยผูอำนวยการ 

หัวหนากลุมภารกิจพัฒนาระบบคุณภาพและนวัตกรรม      

  

  

 

นายธีรวิทย ตั้งจิตไพศาล 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 

หัวหนากลุมงานพัฒนาองคกรและผลงานคุณภาพ 
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สวนที่ 2 การดำเนินงานโครงการ 

วันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ.2565  

1) พิธีเปด เวลา 09.00 – 09.10 น. โดย นางเบญจมาภรณ ภิญโญพรพาณิชย ผูอำนวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร  

กลาวรายงาน และไดรับเกียรติจาก นายแพทยอภิชาต วชิรพันธ รองอธิบดี กรมควบคุมโรค ในการกลาวเปดการอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.)  09.10 – 10.00 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาองคกรแนวใหม โดย นายแพทยอภิชาต วชิรพันธ  

รองอธิบด ีกรมควบคุมโรค 
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3) 10.00 – 10.30 น. แนะนำหลักสูตรฯ โดย ดร.อัจฉรา บญุชุม และทีมงานกพร. พรอมท้ังจัดกลุมเพ่ือทำกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) เวลา 10.30 – 11.00 น. ทดสอบความรูกอนการอบรม (Pre-test)  
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5) 11.00 – 12.00 น. การบรรยายเรื่อง แนวคิดการพัฒนาองคภาครัฐ และการปรับบทบาทภารกิจและโครงสราง

หนวยงานกรมควบคุมโรค โดย นางเบญจมาภรณ ภิญโญพรพาณิชย ผูอำนวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6) 13.00 – 16.00 น. การบรรยาย เรื่อง The Next Normal ของกรมควบคุมโรค โดย ดร.ธนาวิชญ จินดาประดิษฐ 

ท่ีปรึกษาการพัฒนาระบบคุณภาพและเทคโนโลยี 
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7) 16.00 – 19.00 น. การบรรยายและฝกปฏิบัติ เรื่อง ทักษะการสื่อสารและจัดทำสื่อดิจิทัลเพื่อการนำเสนอ 

โดย รศ.ดร.สมิทธิ์ บุญชุติมา อาจารยประจำคณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ.2565  

8) 09.00 – 12.00 น. การบรรยายและฝกปฏิบัติ เรื่อง ธรรมมาภิบาลกับราชการ 4.0 โดย รศ. ดร. ดนุวัศ สาคริก 

อาจารยประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
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9) 12.00 – 16.00 น. การบรรยายและฝกปฏิบัติ เรื ่อง การออกแบบแนวคิดภาครัฐเชิงพาณิชย (Public 

Entrepreneurship) โดย รศ. ดร. ดนุวัศ สาคริก อาจารยประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ.2565  

10) 08.30 – 9.00 น. อภ ิปราย เร ื ่อง การดำเน ินงานบร ิหารจ ัดการภาคร ัฐ (PMQA 4.0) ระด ับหน วยงาน  

กรมควบคุมโรค โดย นางสาวอมรรัตน ศรีเจริญทรรศน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

 

 

 

  

 

 

  



                       รายงานสรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการพัฒนาศักยภาพเครือขายพัฒนาองคกร หลักสูตรนักพัฒนาองคกรรุนใหม รุนที่ 2 

 
30 

11) 09.00 – 12.00 น.การบรรยายและฝกปฏิบัติ เร ื ่อง การปรับเปลี ่ยนองคกรในยุคดิจิทัล (Digital 

Transformation) โดย ดร.นนท อัครประเสริฐกุล ฝายสงเสริมเมืองอัจฉริยะ สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) 13.00 – 16.00 น. การบรรยายและฝกปฏิบัติ เรื่อง การออกแบบการะบวนการคิด (Design Thinking)  

โดย ดร.นนท อัครประเสริฐกุล ฝายสงเสริมเมืองอัจฉริยะ สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ี 3 มีนาคม พ.ศ.2565  

13) 08.30 – 9.00 น. อภิปรายเรื่อง การดำเนินการตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ โดย นางจุฑารัตน บุญผอง 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ กลุมพัฒนาระบบบริหาร  
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14) 9.00 – 12.00 น. การบรรยาย เรื่อง การมีส วนร วมของประชาชนและภาคร ัฐ (Collaboration 

Government) โดย นายศุภณัฐ เพ่ิมพูนวิวัฒน ผูอำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

15) 13.00 – 16.00 น. ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) และ 

การบรรยาย เรื ่อง ระบบ ICT เพื ่อการบริหารจัดการงานของ สวทช. โดย อาจารย วารุณี ลีละธนาวิทย  

ผูชวยผูอำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) (ดานสารสนเทศ) 
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16) 18.00 – 20.00 น. กิจกรรมนันทนาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ี 4 มีนาคม พ.ศ.2565  

17) นำเสนองานกลุม เรื่อง การวินิจฉัยองคกร และงานรายบุคคล เรื่อง แผนพัฒนาองคกรหนวยงานของตน 

พรอมท้ังสรุปความคิดรวบยอดจากการอบรม และทดสอบหลังการอบรม (Post-test) 
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18) พิธีปด มีการกลาวรายงานสรุปผลการอบรม โดย นางเบญจมาภรณ ภิญโญพรพาณิชย และไดรับเกียรติจาก 

นายแพทย อภิชาต วชิรพันธ รองอธิบดี กรมควบคุมโรค ในการมอบรางวัลและเกียรติบัตรใหแกผูผานการอบรม 
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สวนที่ 3 ผลการอบรม 

 ผลจากการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือขายพัฒนาองคกร หลักสูตรนักพัฒนาองคกรรุนใหม รุนที่ 2 

กรมควบคุมโรค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ระยะเวลาการอบรม 5 วัน มีการประเมินผลการอบรม 

ไดแก ผลการทดสอบกอนการอบรม (Pre-test) เปรียบเทียบกับผลการทดสอบหลังการอบรม (Post-test) 

รวมทั้งผลการสำรวจความคิดเห็นในดานตาง ๆ ผลสำรวจความพึงพอใจและขอเสนอแนะจากการวิเคราะห

ขอมูล สรุปผลไดดังนี้  

3.1 สรุปผลการวัดความรู และเปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบกอนและหลังการอบรมฯ  

3.2 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม    

3.3 สรุปผลการอบรม 

3.4 ขอเสนอแนะ 

มีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1 สรุปผลการวัดความรู และเปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบกอน (Pre-test) และหลังการอบรม (Post-test)  

เกณฑแปลความหมาย เมื่อไดคะแนนแตละขอคำตอบแตละคนแลว จะนำคะแนนแตละคนมาหาร

ดวยจำนวนขอท้ังหมดของแตละกลุม จากนั้นคูณดวย 100 และแปลความหมาย Bloom (1971) ดังนี้ 

ผูท่ีมีคะแนน  80.00 - 100.00  มีการรับรูระดับมาก  

ผูท่ีมีคะแนน  60.00 - 79.99   มีการรับรูระดับปานกลาง  

ผูท่ีมีคะแนน  0.00 - 59.99 มีการรับรูระดับนอย 

แผนภาพท่ี 5 ผลการทดสอบกอน - หลัง การอบรม

 

กอนการอบรม (Pre-test) 

ขอสอบกอนการอบรม (Pre-test) จำนวน 30 ขอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

จำนวนผูทำขอสอบ 38 คน  

- คะแนนสูงสุด 27 คะแนน       คิดเปนรอยละ 90.00 

- คะแนนต่ำสุด 11 คะแนน       คิดเปนรอยละ 36.67 
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ก่อนอบรม หลงัอบรม

คะแนนสูงสดุ 27 คะแนนสูงสดุ  26

คะแนนตํ่าสุด 11
คะแนนตํ่าสุด 14

คะแนนสงูสดุ คะแนนตํ่าสดุ
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จำนวนผูทำขอสอบท่ีมีความรูระดับ 

- ความรูระดับสูง (ทำขอสอบไดรอยละ 80)  จำนวน  18 คน คิดเปนรอยละ 47.37 

- ความรูระดับปานกลาง (ทำขอสอบไดรอยละ 60) จำนวน  15 คน  คิดเปนรอยละ 39.47 

- ความรูระดับนอย (ทำขอสอบไดต่ำกวารอยละ 60) จำนวน   5  คน  คิดเปนรอยละ 13.16 

หลังการอบรม (Post-test) 

ขอสอบหลังการอบรม (Post-test) จำนวน 30 ขอ โดยจำแนกเปนขอสอบท่ีเหมือนกอนอบรม (Pre-test) 

จำนวน 11 ขอ และขอสอบท่ีไมเหมือนกอนการอบรม (Pre-test)  จำนวน 19 ขอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

จำนวนผูทำขอสอบ 38 คน 

- คะแนนสูงสุด 26 คะแนน       คิดเปนรอยละ 86.67 

- คะแนนต่ำสุด 14 คะแนน       คิดเปนรอยละ 46.67 

 ขอสอบที่เหมือนกอนอบรม (Pre-test) จำนวน 11 ขอ พบวา มีผูไดคะแนนลดลงจากกอนอบรม (Pre-test) 

จำนวน 24 คน โดยลดลงมากที่สุด จำนวน 4 ขอ และขอที่พบวาผิดมากที่สุด คือ ขอใดไมใชขั้นตอนของการ

ประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ 

 ขอสอบท่ีไมเหมือนกอนการอบรม (Pre-test)  จำนวน 19 ขอ 

- คะแนนสูงสุด 17 คะแนน       คิดเปนรอยละ 89.47 

- คะแนนต่ำสุด 9 คะแนน       คิดเปนรอยละ 47.37 

 จำนวนผูทำขอสอบท่ีมีความรูระดับ 

- ความรูระดับสูง (ทำขอสอบไดรอยละ 80)  จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 13.16 

- ความรูระดับปานกลาง (ทำขอสอบไดรอยละ 60) จำนวน 27 คน คิดเปนรอยละ 71.05 

- ความรูระดับนอย (ทำขอสอบไดต่ำกวารอยละ 60) จำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 15.79 

สรุปผลการวัดความรู  

 ผลการวัดความรู พบวา  ผูเขาอบรมสวนใหญผานเกณฑคะแนนท่ีตั้งไว คือ รอยละ 60 จำนวน 38 คน 

คิดเปนรอยละ 100 

3.2 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม  

      การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามไดแบงผลการวิเคราะหออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1  ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ใชการวิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจง

ความถ่ี และรอยละ  

ตอนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นกอนและหลังอบรม และผลความพึงพอใจของผูเขาอบรม 

วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) รอยละ และระดับความพึงพอใจ โดยกำหนดเกณฑในการแปล

ความหมายของคาเฉลี่ย จำนวน 4 ระดับ ดังนี้ 
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  คาเฉล่ีย   แปลความหมาย 

3.26 - 4.00  มีความพึงพอใจในการบริหารงานอยูในระดับมากท่ีสุด 

2.51 – 3.25  มีความพึงพอใจในการบริหารงานอยูในระดับมาก 

1.76 – 2.50  มีความพึงพอใจในการบริหารงานอยูในระดับนอย 

1.00 – 1.75  มีความพึงพอใจในการบริหารงานอยูในระดับนอยท่ีสุด  

ตอนท่ี 1  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

        การจำแนกตามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 38 ชุด สามารถจำแนกได ดังนี้  

1) ขอมูลท่ัวไปของผูอบรม  

แผนภาพท่ี 6 จำนวน รอยละแสดงขอมูลท่ัวไปของผูอบรม 

 

 

 

 

 

 

จากแผนภาพท่ี 6 จำนวน รอยละแสดงขอมูลทั ่วไปของผู อบรมพบวา เพศชาย จำนวน 7 คน  

คิดเปนรอยละ 18.42 เพศหญิง จำนวน 31 คน คิดเปนรอยละ 81.58 รวม 38 คน 

2) ระยะเวลาการทำงานของผูอบรม  

แผนภาพท่ี 7 จำนวน รอยละแสดงระยะเวลาการทำงานผูอบรม 

 

 

 

 

 

 

จากแผนภาพที่ 7 จำนวน รอยละแสดงระยะเวลาการทำงานผู อบรม พบวา ผู เขาอบรมมีระยะ 

เวลาการทำงาน 3 ป ขึ้นไป มากที่สุด จำนวน 13 คน คิดเปนรอยละ 34.21 รองลงมาคือ ระยะเวลาการทำงาน  

0-1 ป (ไมเกิน 1 ป) จำนวน 12 คน คิดเปนรอยละ 31.58 ระยะเวลาการทำงาน 1-2 ป (1 ปข้ึนไป ไมเกิน 2 ป) 

จำนวน 10 คน คิดเปนรอยละ 26.32 และระยะเวลาการทำงาน 2-3 ป (2 ปขึ ้นไป ไมเกิน 3 ป) นอยท่ีสุด 

จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 7.89 ตามลำดับ 

0-1 ป (ไมเกิน 1 ป)

จํานวน 12 คน

คิดเปนรอยละ 31.58

1-2 ป (1 ปข้ึนไป ไม

เกิน 2 ป)

จํานวน 10 คน 

คิดเปนรอยละ 26.32

2-3 ป (2 ปข้ึนไป ไมเกิน 3 ป)

จํานวน 3 คน 

คิดเปนรอยละ 7.89

3 ป ข้ึนไป จํานวน 13 คน 

คิดเปนรอยละ 34.21

เพศหญิง จํานวน 31 คน 

คิดเปนรอยละ 81.58

เพศชาย จํานวน 7 คน 

คิดเปนรอยละ 18.42

จํานวนผูอบรม 

0 10 20 30 40

ขอมูลทั่วไป
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3) ตำแหนงของผูอบรม  

แผนภาพท่ี 8 จำนวน รอยละแสดงตำแหนงการทำงานผูอบรม 

 

 

 

 

 

 

จากแผนภาพที ่ 8 จำนวน รอยละแสดงตำแหนงการทำงานผู อบรม พบวา ผู อบรมมีตำแหนง 

นักวิชาการสาธารณสุข มากที่สุด จำนวน 20 คน คิดเปนรอยละ 52.63 รองลงมาคือ ตำแหนง นักวิเคราะห

นโยบายและแผน จำนวน 12 คน คิดเปนร อยละ 31.58 ตำแหนง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 5 คน  

คิดเปนรอยละ 13.16 และตำแหนง เจาพนักงานธุรการ นอยท่ีสุด จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.63 

ตอนท่ี  2 ผลการประเมินการอบรม 

       ในการวิเคราะหขอมูลเพ่ือประเมินผลการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือขายพัฒนาองคกร หลักสูตรนักพัฒนา

องคกรรุนใหม รุนที่ 2 กรมควบคุมโรค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแตละดาน รวมทั้งหมด 4 ดาน 

จำแนกตามหัวขอการบรรยาย และสรุปผลการอบรมในแตละวัน มีรายละเอียดดังนี้ 

การอบรมวันแรก วันท่ี 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 

ตาราง 1 คาเฉลี่ย รอยละ และระดับความพึงพอของผูเขาอบรมในหัวขอ แนวคิดการพัฒนาองคภาครัฐ  

และการปรับบทบาทภารกิจและโครงสรางหนวยงานกรมควบคุมโรค 

ประเด็น คาเฉลี่ย รอยละ 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

1. ความคิดเห็นกอนและหลังการอบรม    

กอนการอบรม  ทานมีความรูความเขาใจในเน้ือหาของโครงการดังกลาว อยูในระดับใด 1.94 48.48 นอย 

หลังการอบรม  ทานมีความรูความเขาใจในเน้ือหาของโครงการดังกลาวเพ่ิมข้ึน อยูในระดับใด 3.06 76.52 มาก 

2. ดานเนื้อหาและรูปแบบการเรียนรู    

หัวขอและเน้ือหาการบรรยายมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ 3.42 85.61 มากท่ีสุด 

หัวขอและเน้ือหาการบรรยายมีความเหมาะสมตอการพัฒนาความรูและทักษะของทาน 3.52 87.88 มากท่ีสุด 

กิจกรรมการเรียนรู ชวยใหเขาใจความรูและทักษะท่ีจำเปนสำหรับทานไดมากข้ึน 3.52 87.88 มากท่ีสุด 

เน้ือหาท่ีเรียนรูมีประโยชนตอผูเขารวมโครงการ 3.58 89.39 มากท่ีสุด 

ภาพรวมดานเนื้อหาและรูปแบบการเรียนรู 3.51 87.69 มากท่ีสุด 

นักวิชาการสาธารณสุข 

จํานวน 20 คน 

คิดเปนรอยละ 52.63

นักวิเคราะหนโยบายและ

แผน 

จํานวน 12 คน 

คิดเปนรอยละ 31.58

นักทรัพยากรบุคคล 

จํานวน 5 คน 

คิดเปนรอยละ 13.16

เจาพนักงานธุรการ 

จํานวน 1 คน 

คิดเปนรอยละ 2.63

ตําแหนงการทํางาน
ของผูอบรม
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ประเด็น คาเฉลี่ย รอยละ 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

3. ดานวิทยากร    

วิทยากรมีความรู ความสามารถและประสบการณตรงกับหัวขอเปนท่ีนาเช่ือถือ 3.73 93.18 มากท่ีสุด 

วิทยากรจัดลำดับความสำคัญและความสัมพันธของเน้ือหาไดอยางตอเน่ือง 3.64 90.91 มากท่ีสุด 

วิทยากรมีความสามารถในการสื่อสาร ถายทอดความรูใหเขาใจไดอยางชัดเจน 3.76 93.94 มากท่ีสุด 

วิทยากรสามารถสรางบรรยากาศกระตุนใหเกิดการเรียนรูไดดี 3.61 90.15 มากท่ีสุด 

วิทยากรเปดโอกาสในการซักถาม การเสนอความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็น 3.67 91.67 มากท่ีสุด 

ภาพรวมดานวิทยากร 3.68 91.97 มากท่ีสุด 

4. ดานประโยชนท่ีไดรับ    

ไดรับความรู ความเขาใจ และนำไปใชไดจริง 3.30 82.58 มากท่ีสุด 

ไดเรียนรูสิ่งใหม ๆ ท่ีเกิดจากการอบรม 3.52 87.88 มากท่ีสุด 

สามารถนำความรูจากการอบรมไปประยุกตใชในหนวยงานได 3.48 87.12 มากท่ีสุด 

ภาพรวมดานประโยชนท่ีไดรับ 3.43 85.86 มากท่ีสุด 
 

จากตาราง 1 ผลการประเมินในหัวขอ แนวคิดการพัฒนาองคภาครัฐ และการปรับบทบาทภารกิจและ

โครงสรางหนวยงานกรมควบคุมโรค พบวา 

1) ความคิดเห็นกอนและหลังการอบรม ไดแก กอนอบรม มีความรูความเขาใจในเนื้อหาอยูในระดับนอย 

(คาเฉลี่ย = 1.94, รอยละ = 48.48) และหลังการอบรม มีความรูความเขาใจในเนื้อหาอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.06, 

รอยละ = 76.52) 

2) ภาพรวมดานเนื้อหาและรูปแบบการเรียนรู อยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 3.51, รอยละ = 87.69) 

3) ภาพรวมดานวิทยากร อยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 3.68, รอยละ = 91.97) 

4) ภาพรวมดานประโยชนท่ีไดรับ อยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 3.43, รอยละ = 85.86) 

ตาราง 2 คาเฉลี่ย รอยละ และระดับความพึงพอใจของผูเขาอบรมในหัวขอ The Next Normal ของกรมควบคุมโรค  

ประเด็น คาเฉลี่ย รอยละ 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

1) ความคิดเห็นกอนและหลังการอบรม    

กอนการอบรม  ทานมีความรูความเขาใจในเน้ือหาของโครงการดังกลาว อยูในระดับใด 2.00 50.00 นอย 

หลังการอบรม  ทานมีความรูความเขาใจในเน้ือหาของโครงการดังกลาวเพ่ิมข้ึน อยูในระดับใด 3.15 78.79 มาก 

2) ดานเนื้อหาและรูปแบบการเรียนรู    

หัวขอและเน้ือหาการบรรยายมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ 3.42 85.61 มากท่ีสุด 

หัวขอและเน้ือหาการบรรยายมีความเหมาะสมตอการพัฒนาความรูและทักษะของทาน 3.42 85.61 มากท่ีสุด 

กิจกรรมการเรียนรู ชวยใหเขาใจความรูและทักษะท่ีจำเปนสำหรับทานไดมากข้ึน 3.42 85.61 มากท่ีสุด 

เน้ือหาท่ีเรียนรูมีประโยชนตอผูเขารวมโครงการ 3.45 86.36 มากท่ีสุด 

ภาพรวมดานเนื้อหาและรูปแบบการเรียนรู 3.43 85.80 มากท่ีสุด 
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ประเด็น คาเฉลี่ย รอยละ 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

3) ดานวิทยากร    

วิทยากรมีความรู ความสามารถและประสบการณตรงกับหัวขอเปนท่ีนาเช่ือถือ 3.79 94.70 มากท่ีสุด 

วิทยากรจัดลำดับความสำคัญและความสัมพันธของเน้ือหาไดอยางตอเน่ือง 3.64 90.91 มากท่ีสุด 

วิทยากรมีความสามารถในการสื่อสาร ถายทอดความรูใหเขาใจไดอยางชัดเจน 3.67 91.67 มากท่ีสุด 

วิทยากรสามารถสรางบรรยากาศกระตุนใหเกิดการเรียนรูไดดี 3.61 90.15 มากท่ีสุด 

วิทยากรเปดโอกาสในการซักถาม การเสนอความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็น 3.64 90.91 มากท่ีสุด 

ภาพรวมดานวิทยากร 3.67 91.67 มากท่ีสุด 

4) ดานประโยชนท่ีไดรับ    

ไดรับความรู ความเขาใจ และนำไปใชไดจริง 3.30 82.58 มากท่ีสุด 

ไดเรียนรูสิ่งใหม ๆ ท่ีเกิดจากการอบรม 3.52 87.88 มากท่ีสุด 

สามารถนำความรูจากการอบรมไปประยุกตใชในหนวยงานได 3.45 86.36 มากท่ีสุด 

ภาพรวมดานประโยชนท่ีไดรับ 3.42 85.61 มากท่ีสุด 

จากตาราง 2 ผลการประเมินในหัวขอ The Next Normal ของกรมควบคุมโรค พบวา 

1) ความคิดเห็นกอนและหลังการอบรม ไดแก กอนอบรม มีความรูความเขาใจในเนื้อหาอยูในระดับ

นอย (คาเฉลี่ย = 2.00, รอยละ = 50.00) และหลังการอบรม มีความรูความเขาใจในเนื้อหาอยูในระดับมาก 

(คาเฉลี่ย = 3.15, รอยละ = 78.79) 

2) ภาพรวมดานเนื้อหาและรูปแบบการเรียนรู อยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 3.43, รอยละ = 85.80) 

3) ภาพรวมดานวิทยากร อยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 3.67, รอยละ = 91.67) 

4) ภาพรวมดานประโยชนท่ีไดรับ อยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 3.42, รอยละ = 85.61) 

ตาราง 3 คาเฉลี่ย รอยละ และระดับความพึงพอใจของผูเขาอบรมในหัวขอ ทักษะการสื่อสารและจัดทำสื่อ

ดิจิทัลเพ่ือการนำเสนอ  

ประเด็น คาเฉลี่ย รอยละ 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

1) ความคิดเห็นกอนและหลังการอบรม    

กอนการอบรม  ทานมีความรูความเขาใจในเน้ือหาของโครงการดังกลาว อยูในระดับใด 2.18 54.55 นอย 

หลังการอบรม  ทานมีความรูความเขาใจในเน้ือหาของโครงการดังกลาวเพ่ิมข้ึน อยูในระดับใด 3.21 80.30 มาก 

2) ดานเนื้อหาและรูปแบบการเรียนรู    

หัวขอและเน้ือหาการบรรยายมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ 3.42 85.61 มากท่ีสุด 

หัวขอและเน้ือหาการบรรยายมีความเหมาะสมตอการพัฒนาความรูและทักษะของทาน 3.45 86.36 มากท่ีสุด 

กิจกรรมการเรียนรู ชวยใหเขาใจความรูและทักษะท่ีจำเปนสำหรับทานไดมากข้ึน 3.55 88.64 มากท่ีสุด 

เน้ือหาท่ีเรียนรูมีประโยชนตอผูเขารวมโครงการ 3.55 88.64 มากท่ีสุด 

ภาพรวมดานเนื้อหาและรูปแบบการเรียนรู 3.49 87.31 มากท่ีสุด 
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ประเด็น คาเฉลี่ย รอยละ 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

3) ดานวิทยากร    

วิทยากรมีความรู ความสามารถและประสบการณตรงกับหัวขอเปนท่ีนาเช่ือถือ 3.70 92.42 มากท่ีสุด 

วิทยากรจัดลำดับความสำคัญและความสัมพันธของเน้ือหาไดอยางตอเน่ือง 3.61 90.15 มากท่ีสุด 

วิทยากรมีความสามารถในการสื่อสาร ถายทอดความรูใหเขาใจไดอยางชัดเจน 3.76 93.94 มากท่ีสุด 

วิทยากรสามารถสรางบรรยากาศกระตุนใหเกิดการเรียนรูไดดี 3.76 93.94 มากท่ีสุด 

วิทยากรเปดโอกาสในการซักถาม การเสนอความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็น 3.76 93.94 มากท่ีสุด 

ภาพรวมดานวิทยากร 3.72 92.88 มากท่ีสุด 

4) ดานประโยชนท่ีไดรับ    

ไดรับความรู ความเขาใจ และนำไปใชไดจริง 3.45 86.36 มากท่ีสุด 

ไดเรียนรูสิ่งใหม ๆ ท่ีเกิดจากการอบรม 3.45 86.36 มากท่ีสุด 

สามารถนำความรูจากการอบรมไปประยุกตใชในหนวยงานได 3.48 87.12 มากท่ีสุด 

ภาพรวมดานประโยชนท่ีไดรับ 3.46 86.62 มากท่ีสุด 

จากตาราง 3 ผลการประเมินในหัวขอ ทักษะการสื่อสารและจัดทำสื่อดิจิทัลเพ่ือการนำเสนอ พบวา 

1) ความคิดเห็นกอนและหลังการอบรม ไดแก กอนอบรม มีความรูความเขาใจในเนื้อหาอยูในระดับ

นอย (คาเฉลี่ย = 2.18, รอยละ = 54.55) และหลังการอบรม มีความรูความเขาใจในเนื้อหาอยูในระดับมาก 

(คาเฉลี่ย = 3.21, รอยละ = 80.30) 

2) ภาพรวมดานเนื้อหาและรูปแบบการเรียนรู อยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 3.49, รอยละ = 87.31) 

3) ภาพรวมดานวิทยากร อยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 3.72, รอยละ = 92.88) 

4) ภาพรวมดานประโยชนท่ีไดรับ อยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 3.46, รอยละ = 86.62) 

ตาราง 4 ภาพรวมของวัน 

ประเด็น คาเฉลี่ย รอยละ ระดับความพึงพอใจ 

ทานมีความพึงพอใจในการอบรมของวันนี้ในระดับใด 3.36 84.09 มากท่ีสุด 

ขอเสนอแนะ 

- ตองการใหปรับเวลาของวิทยากรรอบเย็นมาเปนชวงเชาหรือชวงบาย 

การอบรมวันท่ีสอง วันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 

ตาราง 5 คาเฉลี่ย รอยละ และระดับความพึงพอใจของผูเขาอบรมในหัวขอ ธรรมมาภิบาลกับราชการ 4.0  

ประเด็น คาเฉลี่ย รอยละ 
ระดับความ

พึงพอใจ 

1) ความคิดเห็นกอนและหลังการอบรม    

กอนการอบรม  ทานมีความรูความเขาใจในเน้ือหาของโครงการดังกลาว อยูในระดับใด 2.00 50.00 นอย 

หลังการอบรม  ทานมีความรูความเขาใจในเน้ือหาของโครงการดังกลาวเพ่ิมข้ึน อยูในระดับใด  3.15 78.85 มาก 
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ประเด็น คาเฉลี่ย รอยละ 
ระดับความ

พึงพอใจ 

2) ดานเนื้อหาและรูปแบบการเรียนรู    

หัวขอและเน้ือหาการบรรยายมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ 3.31 82.69 มากท่ีสุด 

หัวขอและเน้ือหาการบรรยายมีความเหมาะสมตอการพัฒนาความรูและทักษะของทาน 3.42 85.58 มากท่ีสุด 

กิจกรรมการเรียนรู ชวยใหเขาใจความรูและทักษะท่ีจำเปนสำหรับทานไดมากข้ึน 3.46 86.54 มากท่ีสุด 

เน้ือหาท่ีเรียนรูมีประโยชนตอผูเขารวมโครงการ 3.50 87.50 มากท่ีสุด 

ภาพรวมดานเนื้อหาและรูปแบบการเรียนรู 3.42 85.58 มากท่ีสุด 

3) ดานวิทยากร    

วิทยากรมีความรู ความสามารถและประสบการณตรงกับหัวขอเปนท่ีนาเช่ือถือ 3.65 91.35 มากท่ีสุด 

วิทยากรจัดลำดับความสำคัญและความสัมพันธของเน้ือหาไดอยางตอเน่ือง 3.65 91.35 มากท่ีสุด 

วิทยากรมีความสามารถในการสื่อสาร ถายทอดความรูใหเขาใจไดอยางชัดเจน 3.69 92.31 มากท่ีสุด 

วิทยากรสามารถสรางบรรยากาศกระตุนใหเกิดการเรียนรูไดดี 3.65 91.35 มากท่ีสุด 

วิทยากรเปดโอกาสในการซักถาม การเสนอความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็น 3.69 92.31 มากท่ีสุด 

ภาพรวมดานวิทยากร 3.67 91.73 มากท่ีสุด 

4) ดานประโยชนท่ีไดรับ    

ไดรับความรู ความเขาใจ และนำไปใชไดจริง 3.46 86.54 มากท่ีสุด 

ไดเรียนรูสิ่งใหม ๆ ท่ีเกิดจากการอบรม 3.54 88.46 มากท่ีสุด 

สามารถนำความรูจากการอบรมไปประยุกตใชในหนวยงานได 3.46 86.54 มากท่ีสุด 

ภาพรวมดานประโยชนท่ีไดรับ 3.49 87.18 มากท่ีสุด 

จากตาราง 5 ผลการประเมินในหัวขอ ธรรมมาภิบาลกับราชการ 4.0 พบวา 

1) ความคิดเห็นกอนและหลังการอบรม ไดแก กอนอบรม มีความรูความเขาใจในเนื้อหาอยูในระดับ

นอย (คาเฉลี่ย = 2.00, รอยละ = 50.00) และหลังการอบรม มีความรูความเขาใจในเนื้อหาอยูในระดับมาก 

(คาเฉลี่ย = 3.15, รอยละ = 78.85) 

2) ภาพรวมดานเนื้อหาและรูปแบบการเรียนรู อยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 3.42, รอยละ = 85.58) 

3) ภาพรวมดานวิทยากร อยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 3.67, รอยละ = 91.73) 

4) ภาพรวมดานประโยชนท่ีไดรับ อยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 3.49, รอยละ = 87.18) 

ตาราง 6 คาเฉลี่ย รอยละ และระดับความพึงพอใจของผูเขาอบรมในหัวขอ การออกแบบแนวคิดภาครัฐ 

เชิงพาณิชย (Public Entrepreneurship)  

ประเด็น คาเฉลี่ย รอยละ 
ระดับความ

พึงพอใจ 

1) ความคิดเห็นกอนและหลังการอบรม    

กอนการอบรม  ทานมีความรูความเขาใจในเน้ือหาของโครงการดังกลาว อยูในระดับใด 2.00 50.00 นอย 

หลังการอบรม  ทานมีความรูความเขาใจในเน้ือหาของโครงการดังกลาวเพ่ิมข้ึน อยูในระดับใด 3.12 77.88 มาก 
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ประเด็น คาเฉลี่ย รอยละ 
ระดับความ

พึงพอใจ 

2) ดานเนื้อหาและรูปแบบการเรียนรู    

หัวขอและเน้ือหาการบรรยายมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ 3.35 83.65 มากท่ีสุด 

หัวขอและเน้ือหาการบรรยายมีความเหมาะสมตอการพัฒนาความรูและทักษะของทาน 3.38 84.62 มากท่ีสุด 

กิจกรรมการเรียนรู ชวยใหเขาใจความรูและทักษะท่ีจำเปนสำหรับทานไดมากข้ึน 3.46 86.54 มากท่ีสุด 

เน้ือหาท่ีเรียนรูมีประโยชนตอผูเขารวมโครงการ 3.42 85.58 มากท่ีสุด 

ภาพรวมดานเนื้อหาและรูปแบบการเรียนรู 3.40 85.10 มากท่ีสุด 

3) ดานวิทยากร    

วิทยากรมีความรู ความสามารถและประสบการณตรงกับหัวขอเปนท่ีนาเช่ือถือ 3.65 91.35 มากท่ีสุด 

วิทยากรจัดลำดับความสำคัญและความสัมพันธของเน้ือหาไดอยางตอเน่ือง 3.58 89.42 มากท่ีสุด 

วิทยากรมีความสามารถในการสื่อสาร ถายทอดความรูใหเขาใจไดอยางชัดเจน 3.62 90.38 มากท่ีสุด 

วิทยากรสามารถสรางบรรยากาศกระตุนใหเกิดการเรียนรูไดดี 3.65 91.35 มากท่ีสุด 

วิทยากรเปดโอกาสในการซักถาม การเสนอความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็น 3.65 91.35 มากท่ีสุด 

ภาพรวมดานวิทยากร 3.63 90.77 มากท่ีสุด 

4) ดานประโยชนท่ีไดรับ    

ไดรับความรู ความเขาใจ และนำไปใชไดจริง 3.38 84.62 มากท่ีสุด 

ไดเรียนรูสิ่งใหม ๆ ท่ีเกิดจากการอบรม 3.50 87.50 มากท่ีสุด 

สามารถนำความรูจากการอบรมไปประยุกตใชในหนวยงานได 3.50 87.50 มากท่ีสุด 

ภาพรวมดานประโยชนท่ีไดรับ 3.46 86.54 มากท่ีสุด 

จากตาราง 6 ผลการประเม ินในห ัวข อ การออกแบบแนวค ิดภาคร ัฐเช ิงพาณิชย   (Public 

Entrepreneurship) พบวา 

1) ความคิดเห็นกอนและหลังการอบรม ไดแก กอนอบรม มีความรูความเขาใจในเนื้อหาอยูในระดับ

นอย (คาเฉลี่ย = 2.00, รอยละ = 50.00) และหลังการอบรม มีความรูความเขาใจในเนื้อหาอยูในระดับมาก 

(คาเฉลี่ย = 3.12, รอยละ = 77.88) 

2) ภาพรวมดานเนื้อหาและรูปแบบการเรียนรู อยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 3.40, รอยละ = 85.10) 

3) ภาพรวมดานวิทยากร อยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 3.63, รอยละ = 90.77) 

4) ภาพรวมดานประโยชนท่ีไดรับ อยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 3.46, รอยละ = 86.54) 

ตาราง 7 ภาพรวมของวัน 

ประเด็น คาเฉลี่ย รอยละ ระดับความพึงพอใจ 

ทานมีความพึงพอใจในการอบรมของวันนี้ในระดับใด 3.31 82.69 มากท่ีสุด 
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การอบรมวันท่ีสาม วันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 

ตาราง 8 คาเฉลี่ย รอยละ และระดับความพึงพอใจของผูเขาอบรมในหัวขอ การปรับเปลี่ยนองคกรในยุคดิจิทัล 

(Digital Transformation)  

ประเด็น คาเฉลี่ย รอยละ 
ระดับความ

พึงพอใจ 

1) ความคิดเห็นกอนและหลังการอบรม    

กอนการอบรม  ทานมีความรูความเขาใจในเน้ือหาของโครงการดังกลาว อยูในระดับใด 1.90 47.62 นอย 

หลังการอบรม  ทานมีความรูความเขาใจในเน้ือหาของโครงการดังกลาวเพ่ิมข้ึน อยูในระดับใด 2.95 73.81 มาก 

2) ดานเนื้อหาและรูปแบบการเรียนรู    

หัวขอและเน้ือหาการบรรยายมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ 3.29 82.14 มากท่ีสุด 

หัวขอและเน้ือหาการบรรยายมีความเหมาะสมตอการพัฒนาความรูและทักษะของทาน 3.24 80.95 มาก 

กิจกรรมการเรียนรู ชวยใหเขาใจความรูและทักษะท่ีจำเปนสำหรับทานไดมากข้ึน 3.24 80.95 มาก 

เน้ือหาท่ีเรียนรูมีประโยชนตอผูเขารวมโครงการ 3.38 84.52 มากท่ีสุด 

ภาพรวมดานเนื้อหาและรูปแบบการเรียนรู 3.29 82.14 มากท่ีสุด 

3) ดานวิทยากร    

วิทยากรมีความรู ความสามารถและประสบการณตรงกับหัวขอเปนท่ีนาเช่ือถือ 3.52 88.10 มากท่ีสุด 

วิทยากรจัดลำดับความสำคัญและความสัมพันธของเน้ือหาไดอยางตอเน่ือง 3.48 86.90 มากท่ีสุด 

วิทยากรมีความสามารถในการสื่อสาร ถายทอดความรูใหเขาใจไดอยางชัดเจน 3.38 84.52 มากท่ีสุด 

วิทยากรสามารถสรางบรรยากาศกระตุนใหเกิดการเรียนรูไดดี 3.48 86.90 มากท่ีสุด 

วิทยากรเปดโอกาสในการซักถาม การเสนอความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็น 3.43 85.71 มากท่ีสุด 

ภาพรวมดานวิทยากร 3.46 86.43 มากท่ีสุด 

4) ดานประโยชนท่ีไดรับ    

ไดรับความรู ความเขาใจ และนำไปใชไดจริง 3.29 82.14 มากท่ีสุด 

ไดเรียนรูสิ่งใหม ๆ ท่ีเกิดจากการอบรม 3.33 83.33 มากท่ีสุด 

สามารถนำความรูจากการอบรมไปประยุกตใชในหนวยงานได 3.33 83.33 มากท่ีสุด 

ภาพรวมดานประโยชนท่ีไดรับ 3.32 82.94 มากท่ีสุด 

จากตาราง 8 ผลการประเมินในหัวขอ การปรับเปลี่ยนองคกรในยุคดิจิทัล (Digital Transformation) พบวา 

1) ความคิดเห็นกอนและหลังการอบรม ไดแก กอนอบรม มีความรูความเขาใจในเนื้อหาอยูในระดับ

นอย (คาเฉลี่ย = 1.90, รอยละ = 47.62) และหลังการอบรม มีความรูความเขาใจในเนื้อหาอยูในระดับมาก 

(คาเฉลี่ย = 2.95, รอยละ = 73.81) 

2) ภาพรวมดานเนื้อหาและรูปแบบการเรียนรู อยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 3.29, รอยละ = 82.14) 

3) ภาพรวมดานวิทยากร อยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 3.46, รอยละ = 86.43) 

4) ภาพรวมดานประโยชนท่ีไดรับ อยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 3.32, รอยละ = 82.94) 
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ขอเสนอแนะ 

- วิทยากรควรตรงตอเวลา และรักษาเวลา 

ตาราง 9 คาเฉลี่ย รอยละ และระดับความพึงพอใจของผูเขาอบรมในหัวขอ การออกแบบการะบวนการคิด 

(Design Thinking)  

ประเด็น คาเฉลี่ย รอยละ 
ระดับความ

พึงพอใจ 

1) ความคิดเห็นกอนและหลังการอบรม    

กอนการอบรม  ทานมีความรูความเขาใจในเน้ือหาของโครงการดังกลาว อยูในระดับใด 2.19 54.76 นอย 

หลังการอบรม  ทานมีความรูความเขาใจในเน้ือหาของโครงการดังกลาวเพ่ิมข้ึน อยูในระดับใด 3.10 77.38 มาก 

2) ดานเนื้อหาและรูปแบบการเรียนรู    

หัวขอและเน้ือหาการบรรยายมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ 3.24 80.95 มาก 

หัวขอและเน้ือหาการบรรยายมีความเหมาะสมตอการพัฒนาความรูและทักษะของทาน 3.29 82.14 มากท่ีสุด 

กิจกรรมการเรียนรู ชวยใหเขาใจความรูและทักษะท่ีจำเปนสำหรับทานไดมากข้ึน 3.19 79.76 มาก 

เน้ือหาท่ีเรียนรูมีประโยชนตอผูเขารวมโครงการ 3.19 79.76 มาก 

ภาพรวมดานเนื้อหาและรูปแบบการเรียนรู 3.23 80.65 มาก 

3) ดานวิทยากร    

วิทยากรมีความรู ความสามารถและประสบการณตรงกับหัวขอเปนท่ีนาเช่ือถือ 3.57 89.29 มากท่ีสุด 

วิทยากรจัดลำดับความสำคัญและความสัมพันธของเน้ือหาไดอยางตอเน่ือง 3.38 84.52 มากท่ีสุด 

วิทยากรมีความสามารถในการสื่อสาร ถายทอดความรูใหเขาใจไดอยางชัดเจน 3.43 85.71 มากท่ีสุด 

วิทยากรสามารถสรางบรรยากาศกระตุนใหเกิดการเรียนรูไดดี 3.48 86.90 มากท่ีสุด 

วิทยากรเปดโอกาสในการซักถาม การเสนอความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็น 3.52 88.10 มากท่ีสุด 

ภาพรวมดานวิทยากร 3.48 86.90 มากท่ีสุด 

4) ดานประโยชนท่ีไดรับ    

ไดรับความรู ความเขาใจ และนำไปใชไดจริง 3.24 80.95 มาก 

ไดเรียนรูสิ่งใหม ๆ ท่ีเกิดจากการอบรม 3.43 85.71 มากท่ีสุด 

สามารถนำความรูจากการอบรมไปประยุกตใชในหนวยงานได 3.29 82.14 มากท่ีสุด 

ภาพรวมดานประโยชนท่ีไดรับ 3.32 82.94 มากท่ีสุด 

จากตาราง 9 คาเฉลี่ย รอยละ และระดับความพึงพอใจของผู เขาอบรมในหัวขอ การออกแบบ

กระบวนการคิด (Design Thinking) พบวา 

1) ความคิดเห็นกอนและหลังการอบรม ไดแก กอนอบรม มีความรูความเขาใจในเนื้อหาอยูในระดับ

นอย (คาเฉลี่ย = 2.19, รอยละ = 54.76) และหลังการอบรม มีความรูความเขาใจในเนื้อหาอยูในระดับมาก 

(คาเฉลี่ย = 3.10, รอยละ = 77.38) 

2) ภาพรวมดานเนื้อหาและรูปแบบการเรียนรู อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.23, รอยละ = 80.65) 

3) ภาพรวมดานวิทยากร อยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 3.48, รอยละ = 86.90) 

4) ภาพรวมดานประโยชนท่ีไดรับ อยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 3.32, รอยละ = 82.94) 
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ขอเสนอแนะ 

- ใหมีเวลาชวงทำกระบวนการกลุมมากกวานี้ 

ตาราง 10 ภาพรวมของวัน 

ประเด็น คาเฉลี่ย รอยละ ระดับความพึงพอใจ 

ทานมีความพึงพอใจในการอบรมของวันนี้ในระดับใด 3.33 83.33 มากท่ีสุด 

การอบรมวันท่ีส่ี วันท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2565 

ตาราง 11 คาเฉลี่ย รอยละ และระดับความพึงพอใจของผูเขาอบรมในหัวขอ การมีสวนรวมของประชาชนและ

ภาครัฐ (Collaboration Government)  

ประเด็น คาเฉลี่ย รอยละ 
ระดับความ

พึงพอใจ 

1) ความคิดเห็นกอนและหลังการอบรม    

กอนการอบรม  ทานมีความรูความเขาใจในเน้ือหาของโครงการดังกลาว อยูในระดับใด 2.09 52.17 นอย 

หลังการอบรม  ทานมีความรูความเขาใจในเน้ือหาของโครงการดังกลาวเพ่ิมข้ึน อยูในระดับใด 3.30 82.61 มากท่ีสุด 

2) ดานเนื้อหาและรูปแบบการเรียนรู    

หัวขอและเน้ือหาการบรรยายมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ 3.39 84.78 มากท่ีสุด 

หัวขอและเน้ือหาการบรรยายมีความเหมาะสมตอการพัฒนาความรูและทักษะของทาน 3.52 88.04 มากท่ีสุด 

กิจกรรมการเรียนรู ชวยใหเขาใจความรูและทักษะท่ีจำเปนสำหรับทานไดมากข้ึน 3.52 88.04 มากท่ีสุด 

เน้ือหาท่ีเรียนรูมีประโยชนตอผูเขารวมโครงการ 3.61 90.22 มากท่ีสุด 

ภาพรวมดานเนื้อหาและรูปแบบการเรียนรู 3.51 87.77 มากท่ีสุด 

3) ดานวิทยากร    

วิทยากรมีความรู ความสามารถและประสบการณตรงกับหัวขอเปนท่ีนาเช่ือถือ 3.61 90.22 มากท่ีสุด 

วิทยากรจัดลำดับความสำคัญและความสัมพันธของเน้ือหาไดอยางตอเน่ือง 3.70 92.39 มากท่ีสุด 

วิทยากรมีความสามารถในการสื่อสาร ถายทอดความรูใหเขาใจไดอยางชัดเจน 3.70 92.39 มากท่ีสุด 

วิทยากรสามารถสรางบรรยากาศกระตุนใหเกิดการเรียนรูไดดี 3.57 89.13 มากท่ีสุด 

วิทยากรเปดโอกาสในการซักถาม การเสนอความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็น 3.70 92.39 มากท่ีสุด 

ภาพรวมดานวิทยากร 3.65 91.30 มากท่ีสุด 

4) ดานประโยชนท่ีไดรับ    

ไดรับความรู ความเขาใจ และนำไปใชไดจริง 3.57 89.13 มากท่ีสุด 

ไดเรียนรูสิ่งใหม ๆ ท่ีเกิดจากการอบรม 3.57 89.13 มากท่ีสุด 

สามารถนำความรูจากการอบรมไปประยุกตใชในหนวยงานได 3.52 88.04 มากท่ีสุด 

ภาพรวมดานประโยชนท่ีไดรับ 3.55 88.77 มากท่ีสุด 
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จากตาราง 11 ผลการประเมินในหัวขอ การมีสวนรวมของประชาชนและภาครัฐ (Collaboration 

Government) พบวา 

1) ความคิดเห็นกอนและหลังการอบรม ไดแก กอนอบรม มีความรูความเขาใจในเนื้อหาอยูในระดับ

นอย (คาเฉลี่ย = 2.09, รอยละ = 52.17) และหลังการอบรม มีความรูความเขาใจในเนื้อหาอยูในระดับมาก

ท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 3.30, รอยละ = 82.61) 

2) ภาพรวมดานเนื้อหาและรูปแบบการเรียนรู อยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 3.51, รอยละ = 87.77) 

3) ภาพรวมดานวิทยากร อยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 3.65, รอยละ = 91.30) 

4) ภาพรวมดานประโยชนท่ีไดรับ อยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 3.55, รอยละ = 88.77) 

ตาราง 12 คาเฉลี ่ย รอยละ และระดับความพึงพอใจของผู เขาอบรมในการศึกษาดูงาน ณ สำนักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) และการบรรยาย เรื่อง ระบบ ICT เพ่ือการบริหารจัดการงานของ สวทช.  

ประเด็น คาเฉลี่ย รอยละ 
ระดับความ

พึงพอใจ 

1) ความคิดเห็นกอนและหลังการอบรม    

กอนการอบรม  ทานมีความรูความเขาใจในเน้ือหาของโครงการดังกลาว อยูในระดับใด 2.04 51.09 นอย 

หลังการอบรม  ทานมีความรูความเขาใจในเน้ือหาของโครงการดังกลาวเพ่ิมข้ึน อยูในระดับใด 3.22 80.43 มาก 

2) ดานเนื้อหาและรูปแบบการเรียนรู    

หัวขอและเน้ือหาการบรรยายมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ 3.26 81.52 มากท่ีสุด 

หัวขอและเน้ือหาการบรรยายมีความเหมาะสมตอการพัฒนาความรูและทักษะของทาน 3.48 86.96 มากท่ีสุด 

กิจกรรมการเรียนรู ชวยใหเขาใจความรูและทักษะท่ีจำเปนสำหรับทานไดมากข้ึน 3.43 85.87 มากท่ีสุด 

เน้ือหาท่ีเรียนรูมีประโยชนตอผูเขารวมโครงการ 3.48 86.96 มากท่ีสุด 

ภาพรวมดานเนื้อหาและรูปแบบการเรียนรู 3.41 85.33 มากท่ีสุด 

3) ดานวิทยากร    

วิทยากรมีความรู ความสามารถและประสบการณตรงกับหัวขอเปนท่ีนาเช่ือถือ 3.39 84.78 มากท่ีสุด 

วิทยากรจัดลำดับความสำคัญและความสัมพันธของเน้ือหาไดอยางตอเน่ือง 3.52 88.04 มากท่ีสุด 

วิทยากรมีความสามารถในการสื่อสาร ถายทอดความรูใหเขาใจไดอยางชัดเจน 3.52 88.04 มากท่ีสุด 

วิทยากรสามารถสรางบรรยากาศกระตุนใหเกิดการเรียนรูไดดี 3.48 86.96 มากท่ีสุด 

วิทยากรเปดโอกาสในการซักถาม การเสนอความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็น 3.48 86.96 มากท่ีสุด 

ภาพรวมดานวิทยากร 3.48 86.96 มากท่ีสุด 

4) ดานประโยชนท่ีไดรับ    

ไดรับความรู ความเขาใจ และนำไปใชไดจริง 3.43 85.87 มากท่ีสุด 

ไดเรียนรูสิ่งใหม ๆ ท่ีเกิดจากการอบรม 3.52 88.04 มากท่ีสุด 

สามารถนำความรูจากการอบรมไปประยุกตใชในหนวยงานได 3.52 88.04 มากท่ีสุด 

ภาพรวมดานประโยชนท่ีไดรับ 3.49 87.32 มากท่ีสุด 
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จากตาราง 12 ผลการประเมินในการศึกษาดูงาน ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ (สวทช.) และการบรรยาย เรื่อง ระบบ ICT เพ่ือการบริหารจัดการงานของ สวทช. พบวา 

1) ความคิดเห็นกอนและหลังการอบรม ไดแก กอนอบรม มีความรูความเขาใจในเนื้อหาอยูในระดับ

นอย (คาเฉลี่ย = 2.04, รอยละ = 51.09) และหลังการอบรม มีความรูความเขาใจในเนื้อหาอยูในระดับมาก 

(คาเฉลี่ย = 3.22, รอยละ = 80.43) 

2) ภาพรวมดานเนื้อหาและรูปแบบการเรียนรู อยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 3.41, รอยละ = 85.33) 

3) ภาพรวมดานวิทยากร อยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 3.48, รอยละ = 86.96) 

4) ภาพรวมดานประโยชนท่ีไดรับ อยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 3.49, รอยละ = 87.32) 

ขอเสนอแนะ 

- วิทยากรมีความสามารถสามารถนำไปปรับใชไดอยางดี 

ตาราง 13 ภาพรวมของวัน 

ประเด็น คาเฉลี่ย รอยละ ระดับความพึงพอใจ 

ทานมีความพึงพอใจในการอบรมของวันนี้ในระดับใด 3.39 84.78 มากท่ีสุด 

ขอเสนอแนะ 

- ตองการเยี่ยมชมจุดการทำงาน เทคโนโลยี ในสวนอื่นๆ ของ สวทช.จะทำใหมองเห็นมุมมองใหม ๆ

มาปรับใชในการทำงาน 

- หัวขอบรรยายนาสนใจ และไดความรูนำไปปรับใช 

การอบรมวันสุดทาย วันท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2565  

ตาราง 14 ภาพรวมโครงการฯ 

ประเด็น คาเฉลี่ย รอยละ 
ระดับความ

พึงพอใจ 

1) ความคิดเห็นกอนและหลังการอบรม    

กอนการอบรม  ทานมีความรูความเขาใจในเน้ือหาของโครงการดังกลาว อยูในระดับใด  2.06 51.50 นอย  
หลังการอบรม  ทานมีความรูความเขาใจในเน้ือหาของโครงการดังกลาวเพ่ิมข้ึน อยูในระดับใด 3.34 83.50 มากท่ีสุด 

2) ดานเนื้อหาและรูปแบบการเรียนรู    

หัวขอและเน้ือหาการบรรยายมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ 3.47 86.75 มากท่ีสุด  
หัวขอและเน้ือหาการบรรยายมีความเหมาะสมตอการพัฒนาความรูและทักษะของทาน 3.66 91.50 มากท่ีสุด  
กิจกรรมการเรียนรู ชวยใหเขาใจความรูและทักษะท่ีจำเปนสำหรับทานไดมากข้ึน 3.53 88.25 มากท่ีสุด  
เน้ือหาท่ีเรียนรูมีประโยชนตอผูเขารวมโครงการ 3.63 90.75 มากท่ีสุด  
ภาพรวมดานเนื้อหาและรูปแบบการเรียนรู 3.57 89.25 มากท่ีสุด 
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ประเด็น คาเฉลี่ย รอยละ 
ระดับความ

พึงพอใจ 

3) ดานวิทยากร    

วิทยากรมีความรู ความสามารถและประสบการณตรงกับหัวขอ เปนท่ีนาเช่ือถือ 3.81  95.25 มากท่ีสุด  
วิทยากรจัดลำดับความสำคัญและความสัมพันธของเน้ือหาไดอยางตอเน่ือง 3.69  92.25 มากท่ีสุด  
วิทยากรมีความสามารถในการสื่อสาร ถายทอดความรูใหเขาใจไดอยางชัดเจน 3.69  92.25 มากท่ีสุด  
วิทยากรสามารถสรางบรรยากาศกระตุนใหเกิดการเรียนรูไดดี 3.78  94.50 มากท่ีสุด  
วิทยากรเปดโอกาสในการซักถาม การเสนอความคิดเห็น และ ยอมรับความคิดเห็น 3.78  94.50 มากท่ีสุด  
ภาพรวมดานวิทยากร 3.75 93.75 มากท่ีสุด 

4) ดานการจัดกระบวนการอบรม    

มีกิจกรรมการเรียนรู สอดคลองกับเน้ือหา นาสนใจและเขาใจงาย 3.38 84.50 มากท่ีสุด 

มีกระบวนการถายทอดความรูใหเกิดความเขาใจ สามารถนำไปปฏิบัติไดจริง 3.47 86.75 มากท่ีสุด 

เจาหนาที่จัดฝกอบรม มีการติดตอประสานงานและใหบริการ รวมถึงอำนวยความสะดวก

แกผูเขารับการฝกอบรมครั้งน้ี 
3.25 81.25 มาก 

มีสิ่งสนับสนุนตามกระบวนการอบรม (เชน การกระตุนผูเขาเรียน/การดแูลจากผูจัด เครือ่ง

เสียง อุปกรณสื่อ การแจงขาวสาร การประชาสัมพันธ เปนตน) 
3.19 79.75 มาก 

ภาพรวมดานการจัดกระบวนการอบรม 3.32 83.00 มากท่ีสุด 

5) ดานสถานท่ีการฝกอบรม    

ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดการฝกอบรมในภาพรวม 3.13 78.25 มาก 

สภาพแวดลอมและการจัดหองเรียน 3.13 78.25 มาก 

มีสิ่งสนับสนุนตามกระบวนการอบรม 3.03 75.75 มาก 

ภาพรวมดานสถานท่ีการฝกอบรม 3.09 77.25 มาก 

6) ดานประโยชนท่ีไดรับ    

ไดรับความรู ความเขาใจ และนำไปใชไดจริง 3.47  86.75 มากท่ีสุด  
ไดเรียนรูสิ่งใหม ๆ ท่ีเกิดจากการอบรม 3.63  90.75 มากท่ีสุด  
สามารถนำความรูจากการอบรมไปประยุกตใชในหนวยงานได 3.59  89.75 มากท่ีสุด  
ภาพรวมดานประโยชนท่ีไดรับ 3.56 89.00 มากท่ีสุด 

 

 จากตาราง 14 ผลการประเมินภาพรวมโครงการฯ พบวา  

1) กอนการอบรม ผู เขาอบรมมีความรู ความเขาใจในเนื้อหาของโครงการดังกลาวในระดับนอย 

(คาเฉลี่ย = 2.06, รอยละ = 51.50) หลังการอบรมมีความรูความเขาใจในเนื้อหาของโครงการดังกลาวเพิ่มข้ึน 

โดยมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 3.34, รอยละ = 83.50)  

 2) ภาพรวมดานเนื้อหาและรูปแบบการเรียนรู มีความสอดคลอง เหมาะสม กับวัตถุประสงคของ

โครงการและการพัฒนาความรูของผูอบรม รวมท้ังมีเนื้อหาและกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอผูอบรม โดยมีระดับ

ความพึงพอใจมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 3.57, รอยละ = 89.25)  

 3) ภาพรวมดานวิทยากร มีความสามารถและประสบการณตรงกับหัวขอ เปนที่นาเชื่อถือ จัดลำดับ

ความสำคัญ ความสัมพันธของเนื้อหาไดอยางตอเนื่อง อีกทั้งมีความสามารถในการสื่อสาร ถายทอดความรู 

ใหเขาใจ สามารถสรางบรรยากาศกระตุนใหเกิดการเรียนรูไดดี เปดโอกาสในการซักถาม เสนอความคิดเห็น  

และยอมรับความคิดเห็นของผูอบรม โดยมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 3.75, รอยละ = 93.75) 
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 4) ภาพรวมดานการจัดกระบวนการอบรม มีกิจกรรมการเรียนรู สอดคลองกับเนื้อหา นาสนใจและ

เขาใจงาย มีกระบวนการถายทอดความรูใหเกิดความเขาใจ สามารถนำไปปฏิบัติไดจริง อีกทั้งเจาหนาท่ี 

จัดฝกอบรมมีการติดตอประสานงาน ใหบริการ รวมถึงอำนวยความสะดวกแกผู เขารับการอบรม และมี 

สิ่งสนับสนุนตามกระบวนการอบรม โดยมีระดับความพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย = 3.32, รอยละ = 83.00)  

 5) ภาพรวมดานสถานท่ีการฝกอบรม มีความเหมาะสมของสถานท่ี สภาพแวดลอมและการจัดหองเรียน 

และมีสิ่งสนับสนุนตามกระบวนการอบรม โดยมีระดับความพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย = 3.09, รอยละ = 77.25) 

 6) ดานประโยชนที่ไดรับ ผูอบรมไดรับความรู ความเขาใจ และนำไปใชไดจริง อีกทั้งไดเรียนรูสิ่งใหม ๆ 

สามารถนำความรูจากการอบรมไปประยุกตใชในหนวยงานได โดยมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 3.56, 

รอยละ = 89.00)  

ตาราง 15 ความพึงพอใจในภาพรวมท้ังโครงการ 

ประเด็น คาเฉลี่ย รอยละ ระดับความพึงพอใจ 

ทานมีความพึงพอใจในภาพรวมของท้ังโครงการครั้งน้ีในระดับใด 3.28 82.00 มากท่ีสุด 

ตาราง 16 ความคาดหวัง 

ความคาดหวัง จำนวน รอยละ 

เปนไปตามความคาดหวัง 34 89.47 

ไมเปนไปตามความคาดหวัง 4 10.53 

รวม 38 100.00 

ตาราง 17 ความคุมคา 

ความคุมคา จำนวน รอยละ 

คุมคา 38 100.00 

ไมคุมคา 0 0.00 

รวม 38 100.00 
 

3.3 สรุปผลการอบรม 

 จากผลการประเมินในแตละหัวขอ พบวา  

1) กอนการอบรม มีความรูความเขาใจในเนื้อหาในทุกหัวขอ อยูระหวางคาเฉลี่ย 1.94 – 2.18  

คิดเปนรอยละ 47.62 – 54.76 หลังการอบรม มีความรูความเขาใจในเนื้อหาอยูระหวางคาเฉลี่ย 2.95 - 3.30 

คิดเปนรอยละอยู 73.81 – 82.61 

 2) ภาพรวมดานเนื ้อหาและรูปแบบการเรียนรูในทุกหัวขอ อยู ระหวางคาเฉลี ่ย 3.23 – 3.51  

คิดเปนรอยละ 80.63 – 88.77 

3) ภาพรวมดานวิทยากรในทุกหัวขอ อยูระหวางคาเฉลี่ย 3.46 – 3.68 คิดเปนรอยละ 86.43 – 91.97 

4) ภาพรวมดานประโยชนท่ีไดรับ อยูระหวางคาเฉลี่ย 3.32 – 3.55 คิดเปนรอยละ 82.94 – 88.77 

5) ความพึงพอใจในภาพรวมทั้งโครงการ อยูในระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเปนคาเฉลี่ย 3.28 

และรอยละ 82.00 

6) ภาพรวมความคาดหวัง เปนไปตามความคาดหวัง จำนวน 34 คน คิดเปนรอยละ 89.47 และ 

ไมเปนไปตามความคาดหวัง จำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 10.53 
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7) ภาพรวมความคุมคา เปนไปตามความคุมคา จำนวน 38 คน คิดเปนรอยละ 100 

3.4 ขอเสนอแนะ 

3.4.1 ขอเสนอแนะดานเนื้อหาและรูปแบบการเรียนรู 

3.4.1.1 เพ่ิมชวงเวลาทำแบบฝกหัดแตละหัวขอบรรยาย  

3.4.1.2 สลับกลุมทุกวันเพ่ือใหไดมีปฏิสัมพันธกันครบทุกคนและขอเวลาในการทำงานกลุมเพ่ิม  

3.4.1.3 เนื้อหาการอบรมยงัไมครอบคลุมสำหรับงานพัฒนาองคกร 

3.4.1.4 เนื้อหาและรูปแบบการเรียนรูมีความเหมาะสม หลังบรรยายมีทำ workshop ทำใหผูเขาอบรม 

มีความเขาใจมากข้ึน 

3.4.1.5 เนื ้อหาและรูปแบบการเรียนรู เหมาะสม มีการทำงานรวมกันเปนกลุ มทำใหไดแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น และความรูรวมกัน ทำใหเกิดความเขาใจมากข้ึน และผูเขารับการอบรมยังสามารถนำความรูและ

ทักษะไปใชประโยชนกับหนวยงานตอไปได 

3.4.1.6 เนื้อหาและวิทยากรท่ีมาบรรยายคอนขางดี และมีประโยชน  

3.4.2 ขอเสนอแนะดานวิทยากร 

3.4.2.1 วิทยากรในวันที่ 1 มี.ค. 65 และ 3 มี.ค. 65 ทั้งภาคเชาและภาคบาย และวิทยากรทาง สวทช. 

เปนผูมีความรู ความสามารถ และเชี่ยวชาญในเรื่องที่นำมาสอนมาก สามารถทำใหผูรับการอบรมเกิดความรู 

ความเขาใจ และการมีสวนรวมรวมกันเปนอยางดี ทำใหบรรยากาศในการอบรมไมนาเบื่อ  

3.4.2.2 วิทยากรบางทานเขามามีสวนรวม ใหขอเสนอแนะ และอธิบายเสริมในสวนที่ไมเขาใจเพิ่มเติม 

ในขณะท่ีผูอบรมเขารวมทำงานกลุมใหมากกวานี้ 

3.4.3 ขอเสนอแนะดานกระบวนการอบรม 

3.4.3.1 Agenda คอนขางแนน แตมีประโยชน ควรบริหารจัดการเวลาไมใหดึกจนเกินไป  

3.4.3.2 การบริหารจัดการเวลาคอนขางรัดตัว ทำใหผูเขารวมอบรมเหนื่อยมากเกินไป 

3.4.3.3 กระบวนการอบรมทำใหผูเขารับการอบรมเกิดการเรียนรูที่ดี และมากขึ้น แตตองการใหทางผูจัด

เสริมบรรยากาศในการอบรมใหดีข้ึน สังเกตสภาพจิตใจของผูเขารับการอบรมใหมากกวานี้ เพราะเนื่องจากการ

อบรมครั้งนี้มีทั้งนองใหม และผูที่ยังไมเคยทำงานดานนี้มากอน สวนใหญจึงมาเพื่อเรียนรู และรับรูสิ่งใหม ๆ 

และบวกกับระยะเวลาที่มีอยางจำกัด ทำใหผู เขาอบรมมีความเครียดกับใบงานที่ไดรับ เนื่องจากตองทำ 

งานกลุม งานเดี่ยว และการแสดง ทำใหผูเขาอบรมใหความสนใจในการทำงานมากกวา และอาจจะทำใหได

ความรูจากวิทยากรไมเต็มท่ี 

3.4.3.4 แจงกำหนดการในกิจกรรมยอยใหชัดเจน ไมแจงลวงหนากระชั้นชิดเกินไป 
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3.4.4 ขอเสนอแนะดานสถานท่ีการฝกอบรม 

3.4.4.1 ควรปรับปรุงเรื่องระบบอินเตอรเน็ต WIFI และเครื่องเสียง 

3.4.4.2 การจัดท่ีนั่งชิดกันเกินไป  

3.4.4.3 หองน้ำตรงท่ีประชุมไมสะอาด 

3.4.5 ขอเสนอแนะดานประโยชนท่ีไดรับ 

3.4.5.1 การคัดเลือกหัวขอท่ีใชในการอบรมดีมาก และเปนประโยชนนำสามารถไปใชในการปฏิบัติงานใหดียิ่งข้ึน 
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ภาคผนวก 
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1) รูปภาพกิจกรรม 
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2) ผลงานกลุม เรื่อง การวินิจฉัยองคกรและจัดทำแผนพัฒนาองคกร 

กลุมท่ี 1 

วิทยากรประจำกลุม : นางเบญจมาภรณ ภิญโญพรพาณิชย / นางกนกนารถ สงควอน 

1) นายเกรียงไกร จั่นจุย                   กองโรคติดตอท่ัวไป 

2) นางสาวกมลวรรณ วรรณขำ  กองดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศและกักกันโรค 

3) นางสาวธัญภัค คงทอง                  กองระบาดวิทยา 

4) นางสาวพรไพลิน ทัศนโกศล           สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ 

5) นางสาวศันสนีย วงคมวย  กองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

6) นางสาวปทมพร ประดิษฐเขียน  กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 
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กลุมท่ี 2 

วิทยากรประจำกลุม : นางจุฑารัตน บุญผอง / นางกนกนารถ สงควอน 

1) นางสาวจิตราภรณ สุวรรณเนตร     สำนักงานเลขานุการกรม 

2) วาท่ี รต.พรนภัส แสงสวัสดิ์  กลุมตรวจสอบภายใน 

3) นางสาวรุจิดา คงเหลือ   กองยุทธศาสตรและแผนงาน 

4) นายชยาภพ ภูมิเหลาแจง              กองยุทธศาสตรและแผนงาน       

5) นายสิฐากฤษ สิรยายน                 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

6) นางสาวชไมกานต ดวงแกว          กลุมงานจรยิธรรม 
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กลุมท่ี 3 

วิทยากรประจำกลุม : นางนวพรรณ สันตยากร / นายศุภกร พ่ึงฉิมรุจ 

1) นางสาวชนิดดา ตรีวุฒิ   กองโรคไมติดตอ 

2) นางสุปราณี ธรฤทธิ์   กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ 

3) นายพีระพล สุขพอด ี   กองกฎหมาย 

4) นางสาวภาณุมาส บุญเกตุ  กองกฎหมาย 

5) นางสาวอังคณา เมธากุล               กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 

6) นางสาวเกตวดี หาญไชย  สถาบันราชประชาสมาสัย 

7) นางสาวศุภรดา สวรรคราช  สำนักงานความรวมมือระหวางประเทศ 
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กลุมท่ี 4 

วิทยากรประจำกลุม : ดร.อัจฉรา บุญชุม / นายศุภกร พ่ึงฉิมรุจ 

1) นางสาวพัดชา พันธุสุข   สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 6 

2) นางสาวสุดารัตน เย็นใจ  สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 6 

3) นางสาวพัชยา ดวงแข   สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 11 

4) นางสาวรุงนภา คำแข   สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 12 

5) นางสาวทิพวรรณ ปานแจม  สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 12 

6) นางสาวอัญชลี สุทธิประภา  กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

7) นางสาววรวรรณ เหลืองชั่งทอง  สำนักงาคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมท่ี 5 
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กลุมท่ี 5 

วิทยากรประจำกลุม : นางสาวอมรรัตน ศรีเจริญทรรศน / นางสาวศิรดา บุญเกิด 

1. นางสาวนิชนันท โยธา   สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 7 

2. นายธวัชชัย รักษานนท   สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 8 

3. นายณัฐดนัย เสวขุนทด   สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 9 

4. นางสาวธนาพร มานะดี   สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 10 

5. นางสาวชอทิพย ชาติชำนิ  กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

6. นางสาวภัสราภรณ นาสา  สถาบันเวชศาสตรปองกันศึกษา 
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กลุมท่ี 6 

วิทยากรประจำกลุม : นายธีรวิทย ตั้งจิตไพศาล / นางสาวศิรดา บุญเกิด 

1. นางณัฐกานต อุนไพร   สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 2 

2. นายศราวุฒิ ท่ังนาค   สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 3 

3. นางสาววรรณวิศา ชำนาญ  สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 4 

4. นาวาตรีหญิงวีรนุช เพ็ญวันศุกร  สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 

5. นางสาวฐิติรัตน คุมวงศ   กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

6. นางสาวบงกชรัตน ถ้ำทอง  กองนวัตกรรมและวิจัย 
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รายละเอียดการสมัครเขารับการอบรม 

1. การรับสมัคร 

ดาวนโหลดใบสมัคร ท่ีหนังสือราชการ หรือทางเว็บไซตhttps://ddc.moph.go.th/psdg 

สงใบสมัคร ระหวางวันท่ี 10-16 กุมภาพันธ 2565 โดยผูสมัครจะตองกรอกขอมูครบถวน

ชัดเจนทุกขอ save เปน ไฟล PDF  แลวสงมาท่ี E-mail : ddcopdc@gmail.com เทานั้น 

Scan รูปถายสีติดในใบสมัคร หนาตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถายไวไมเกิน 6 เดือน 

ไมรับสมัครโดยสงเอกสารการสมัครทางโทรสาร (แฟกซ) 

2. หลักเกณฑการพิจารณาผูเขารับการอบรม 

1. หัวหนากลุมพัฒนาองคกรท่ีปฏิบัติงานใหม ไมเกิน 1 ป หรือ 

2. ขาราชการ/พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในกลุมพัฒนาองคกร ไมนอยกวา 1 ป และไมเกิน 3 ป           

โดยตองมีประสบการณดานการบริหารจัดการภาครัฐในการเปนระบบราชการ 4.0 และคำรับรอง 

การปฏิบัติราชการของหนวยงาน รวมท้ังผานการประเมิน E-learning PMQA 4.0 รอยละ 80  

3. ตองเขารวมการอบรมไดตลอดหลักสูตร 

3. การประกาศผลผูไดรับการคัดเลือก 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร จะประกาศผล ผูผานการพิจารณาใหเขารับการอบรม  

ภายใน  วันท่ี 18 กุมภาพันธ 2565 

ชองทาง    หนังสือราชการ  และไลนกลุมพัฒนาองคกร 

4. สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 

กลุมภารกิจพัฒนาระบบคุณภาพและนวัตกรรม กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค อาคาร 1 

ชั้น 4 เลขท่ี 88/21 ถนนติวานนนท ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  

เว็บไซต    https://ddc.moph.go.th/psdg และไลนกลุมพัฒนาองคกร  

หรือ  ดร.อัจฉรา บุญชุม  โทรศัพท 0 2590 3346   โทรศัพทมือถือ 094-2615169  

     นายธีรวิทย ตั้งจิตไพศาล โทรศัพท 0 2590 3348   โทรศัพทมือถือ 082-4466539  
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ใบสมัครเขารับการอบรม 

                   หลักสูตรนักพัฒนาองคกร กรมควบคุมโรค รุนท่ี 2  
 
1.ขอมูลท่ัวไป 
 

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)…………………………...........…….นามสกุล………….…………………………….......................... 

โทรศัพท/ มือถือ………………………….............…………….Email……………………………………….............................                 

วัน เดือน ปเกิด…………...........……….อายุ………ป ภูมิลำเนา……….………สญัชาติ..............................................

ศาสนา….…………………………... 

2.  ขอมูลดานการทำงาน  

ตำแหนงปจจุบัน................................................................................................................................................ 

อายุการทำงาน.................ป................เดือน     สังกัด สำนัก………..…….........…….………................................. 

ลักษณะงานและความรับผิดชอบของผูสมัคร 

……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………..………………………………………………………...... 

……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………. 

3. ขอมูลดานการศึกษา 

ระดับการศึกษา วุฒิท่ีไดรับ สถาบันการศึกษา ป พ.ศ. 

ปริญญาตร ี : ปริญญาตร ี    

: ปริญญาโท    

: ปริญญาเอก    

อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).............    

 

  

ติดรูปถาย  

ขนาด 1 น้ิว 
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4. ทานเคยผานการอบรม หรือ หลักสูตร การพัฒนาองคกร ใด ๆ  โปรดระบุ 

หลักสูตร / การอบรม ป พ.ศ. หนวยงานท่ีจัด 

   

   

   

   

 
5. เม่ือทานเขารับการอบรมในหลักสูตรนี้ ทานคิดวาทานสามารถนำความรูและประสบการณท่ีจะไดรับจาก

การศึกษาอบรมในหลักสูตรไปพัฒนาหนวยงานไดอยางไร 

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
 

6. สามารถเขารับการอบรมไดตลอดหลักสูตร  ได   ไมได 
 

(ทานสามารถแนบเอกสารเพ่ิมเติม หากมีขอความเกินเนื้อท่ีท่ีกำหนดให) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผูอำนวยการเห็นชอบ 

 

 

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

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

วันท่ี.........../....................../.............. 

ลายมือชื่อผูสมัคร 

 

 

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

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

วันท่ี.........../....................../.............. 
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ใบงานท่ี  1   

การวินิจฉัยองคกรและจัดทำแผนพัฒนาองคกร (งานกลุม) 
 

กลุมที่ _________ชื่อองคกร _______________________________________________________________ 

รายชื่อกลุม   _____________________ (เจาของกรณีศึกษา) ______________________________________ 

เวลาเร่ิม _________________ สิ้นสุด ____________________ รวมเวลานำเสนอ __________________ นาท ี

รายชื่อพ่ีเลี้ยง/ผูประเมิน __________________________________________________________________ 
 

วัตถุประสงค  

ผูเขาอบรมสามารถประยุกตใชความรูเพ่ือวินิจฉัยองคกรตามแนวทาง PMQA 4.0 ไดอยางเขาใจ จนถึง

ระดับ Significance และสามารถนำไปจัดทำแผนพัฒนาองคกรท้ังเพ่ือพัฒนาและเพ่ือปด gap ได 
 

วิธีดำเนินการ 

1) สมาชิกในกลุมรวมพิจารณาเลือกองคกรท่ีจะนำมาเปนแบบฝกหัดในการวินิจฉัยองคกรสูการเปนราชการ 

4.0  

2) วินิจฉัยองคกรท่ีเลือกตามแนวคิด PMQA 4.0 (ใชคูมือการตรวจสอบความพรอมสำหรับการดำเนินการตาม

เกณฑ PMQA 4.0 ประกอบ) สมาชิกในกลุมรวมกันนำความรูจากที่อบรมและประสบการณมาใชในการ

วินิจฉัยองคกรเพื่อหา gap หรือลักษณะเดน เพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนาองคกร ทั้งเพื่อพัฒนาและเพื่อปด 

gap **ทั ้งนี ้ สมาชิกของหนวยงานที่ถูกเลือกจะเปนผู ใหขอมูลของหนวยงานตนเองแกเพื ่อน ๆ 

สมาชิก** 

**ใชแบบฟอรมประเมิน PMQA 4.0 หมวด 1 – 6 ของหนวยงาน (ตามตัวช้ีวัดท่ี 4.1 ฯ) 

**ใชแบบฟอรมทำแผนยกระดับการพัฒนาสูระดับราชการ 4.0 ระยะ 3 ป (ตามตัวช้ีวัดท่ี 4.1 ฯ) 

** สมาชิกที่เขาอบรมทุกคนตองเตรียมขอมูลลักษณะสำคัญองคกร การวินิจฉัยและแผนยกระดับ 

ตลอดขอมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับองคกรมาดวย(รายงานประจำป รายงานสรุปผลการดำเนินการบริหาร

จัดการภาครัฐ) 

3) นำขอมูลท่ีไดจากขอ 2 มาจัดทำแผนพัฒนาองคกร (ใชคูมือแนวทางการพัฒนาองคการสูระบบราชการ 4.0 

: Toolkit 4.0 รวมกับเนื้อหาความรูจากวิทยากร) ระยะ 3 ป (ตามตัวช้ีวัดท่ี 4.1 ฯ)   

4) นำเสนอวันท่ี 4 มี.ค.65 กลุมละ 10 นาที โดยผูนำเสนอจะตองไมใชเปนหนวยงานท่ีถูกเลือก 
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ใบงานท่ี 2 

แผนพัฒนาองคกรหนวยงานของตน (งานรายบุคคล) 

คำช้ีแจง 

 การจัดทำผลงานรายบุคคล โดยการพิจารณาถึงหนวยงานตัวเองเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองคกรตาม

หลักการราชการ 4.0 จำนวน 1 แผนงาน โดยสามารถเลือกหัวขอท่ีกำหนดมาใหเปนตัวอยาง หรือหากสมาชิก

ทานใดจะมีหัวขออ่ืนท่ีเปนบริบทของหนวยงานสามารถจะนำมาทำแผนเพ่ือนำเสนอตอท่ีประชุมได 

 การนำเสนอสามารถใชรูปแบบตาง ๆ เชน นำเสนอดวยแบบโปสเตอร  วิดีโอคลิป presentation 

slide หรือสื่อสารในรูปแบบท่ีตนเองถนัด นำเสนอในวันศุกรท่ี 4 มีนาคม 2565 ใชเวลาไมเกิน 5 นาที  

รายละเอียดของแผน ประกอบดวย ดังนี ้

 1. ชื่อโครงการ  

 2. ที่มาและความสำคัญ (Problem) (เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข  

กรมควบคุมโรคและขอมูลองคกร / ประเด็นปญหาท่ีเกิดข้ึนภายในองคกร ) 

 3. วัตถุประสงค (Output)  

 4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (Outcome) 

 5. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

 6. แนวทางและวิธีการดำเนินงาน 

 7. งบประมาณ 

 8. ผูรับผิดชอบ 

 9. แผนการดำเนินงาน 

        

กิจกรรมดำเนินการ 
เดือนท่ี 

หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 5 6 
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คำกลาวรายงาน  

การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายพัฒนาองคกร กรมควบคุมโรค 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หลักสูตรนักพัฒนาองคกร กรมควบคุมโรค รุนท่ี 2 

วันจันทร ท่ี 28 กุมภาพันธ 2565 

ณ โรงแรมทินิดี โฮเทล แอนด รีสอรท จังหวัดปทุมธานี 

โดย นางเบญจมาภรณ ภิญโญพรพาณิชย ผูอำนวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

เรียน    ทานรองอธิบดีกรมควบคุมโรค (นายแพทยอภิชาต วชิรพันธ) 

ทานวิทยากร และผูเขารวมอบรมทุกทาน 

ดิฉัน ในนามผูจัดการอบรม และผูเขารวมอบรมทุกคน ขอขอบคุณทานรองอธิบดีกรมควบคุมโรค  

เปนอยางสูง ที่กรุณาใหเกียรติเปนประธานในเปดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายพัฒนาองคกร 

กรมควบคุมโรค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตรนักพัฒนาองคกร กรมควบคุมโรค รุนท่ี 2 ในวันนี้  

ดิฉันขอนำเรียนรายละเอียดเก่ียวกับการอบรม ดังตอไปนี้  

 การสงเสริมบุคลากรเครือขายพัฒนาองคกรในหนวยงานสังกัดกรมควบคุมโรคมีการพัฒนาความรู 

ทักษะ สมรรถนะ สามารถนำแนวคิดสูการปฏิบัติงาน เพื่อบูรณาการการทำงานที่เชื่อมโยงกัน ตลอดจน

ประยุกตใชกับงานทุกระบบในหนวยงานได เพ่ือใหการดำเนินงานตามภารกิจของหนวยงานมีประสิทธิภาพ 

คุณภาพและประสิทธิผล ซึ่งถือเปนบทบาทที่มีสวนสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานขององคกรให

บรรลุตามภารกิจ 

การจัดอบรมหลักสูตรนักพัฒนาองคกร กรมควบคุมโรค รุนท่ี 2 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค  

1) เพ่ือเสริมสรางคุณลักษณะของผูเขารับการอบรมใหมีสมรรถนะ (ความรู ทักษะ บุคลิกลักษณะ)  

ในดานการพัฒนาหนวยงานท่ีสังกัดสูระบบราชการ 4.0  

2) เพื่อใหผู เขารับการอบรมเกิดสมรรถนะในการใชดิจิทัลเทคโนโลยี นวัตกรรมที่ผสมผสาน

ระหวางภาครัฐและสวนงานอ่ืน ๆ ในการออกแบบการพัฒนาหนวยงานในสังกัดไดอยางเหมาะสม  

3) เพ่ือสรางเครือขายนักพัฒนาองคกร ของกรมควบคุมโรค  

โดยมีเกณฑคัดเลือกผูเขารวมอบรม ดังนี้   

1) หัวหนากลุมพัฒนาองคกรท่ีปฏิบัติงานใหม ไมเกิน 1 ป 

2) ขาราชการ/พนักงานราชการท่ีปฏิบัติงานในกลุมพัฒนาองคกร ไมนอยกวา 1 ป และไมเกิน 3 

ป โดยตองมีประสบการณดานการบริหารจัดการภาครัฐในการเปนระบบราชการ 4.0 และคำ

รับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน รวมทั้งผานการประเมิน E-learning PMQA 4.0 

รอยละ 80 

3) วิทยากร/ผูบริหาร/บุคลากร กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
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การอบรมครั้งนี้ใชเวลา 5 วัน ระหวางวันที่ 28 กุมภาพันธ – 4 มีนาคม 2565 ผูเขารวมอบรมฯ

ประกอบดวยบุคลากรจากกลุมพัฒนาองคกรในสังกัดกรมควบคุมโรค จำนวน 50 คน การอบรมฯ ประกอบดวย

การบรรยาย และฝกปฏิบัติโดยไดรับเกียรติจากวิทยากรผูมีประสบการณท้ังหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ

สถานศึกษาชั้นนำ อาทิ สถาบันพระปกเกลา สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) และท่ีปรึกษาการพัฒนาระบบคุณภาพและเทคโนโลยี 

 บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว ดิฉันขอเรียนเชิญ ทานรองอธิบดีกรมควบคุมโรคไดกลาวเปดการประชุม

และบรรยายพิเศษตอไปดวย ขอเรียนเชิญคะ 

 

******************************** 
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คำกลาวเปด  

การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายพัฒนาองคกร กรมควบคุมโรค 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หลักสูตรนักพัฒนาองคกร กรมควบคุมโรค รุนท่ี 2 

วันจันทร ท่ี 28 กุมภาพันธ 2565 

ณ โรงแรมทินิดี โฮเทล แอนด รีสอรท จังหวัดปทุมธานี 

โดย นายแพทยอภิชาต วชิรพันธ 

………………………………………….. 

เรียน  ผูอำนวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร ทานวิทยากร และผูเขารวมอบรมฯ ทุกทาน  

กระผมมีความยินดีและเปนเกียรติอยางยิ่งที่ไดมาเปนประธานในการเปดการอบรม

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายพัฒนาองคกร กรมควบคุมโรค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตร

นักพัฒนาองคกร กรมควบคุมโรค รุนท่ี 2 ในวันนี้   

เปนท่ีทราบกันดีวา การพัฒนาบุคลากร เปนการดำเนินงานเก่ียวกับการสงเสริมใหบุคลากร

ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ ทักษะ ตลอดจนมีทัศนคติท่ีดีในการทำงาน จะเปนผลใหการปฏิบัติงาน 

มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน  ความคาดหวังและความตองการของผูรับบริการ ภายใต

ระบบราชการจะตองทํางาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เพื่อประโยชนสุข

ของประชาชน โดยตองปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทํางานใหมเพื่อพลิกโฉม ใหสามารถเปนที่เชื ่อถือ

ไววางใจ และเปนท่ีพ่ึงของประชาชนไดอยางแทจริง ภายใตวิถีชีวิตใหม (New Normal)  

เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะสูการเปนนักพัฒนาองคกรรุนใหมที่ปรับเปลี่ยนกระบวน 

การทางความคิด (Mindset)  มีความเปนผู ประกอบการสาธารณะหรือแนวคิดเชิงพาณิชย (Public 

Entrepreneurship) สามารถตกผลึกการนำแนวคิดการสานพลังระหวางภาครัฐและภาคสวนอื ่น ๆ  

ในสังคม (Collaboration) การสรางนวัตกรรม (Innovation) และการปรับเขาส ู ความเปนดิจ ิทัล 

(Digitalization) ไปขับเคลื ่อนและพัฒนาหนวยงานในสังกัดเขาสู ระบบราชการ 4.0 ผลที ่ไดรับจาก

กิจกรรมนี้จะเปนสวนหนึ่งที่สำคัญในการสรางบุคลากรของกรมใหมีสมรรถนะที่จําเปนและเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรม ทำใหสามารถปฏิบัติภารกิจปกปองประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพไดตามบรรลุตามวัตถุ 

ประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเพ่ือสรางคุณภาพของผลงานปองกันควบคุมโรค

และภัยสุขภาพของกรมใหเปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติเพ่ิมข้ึนตอไป  

กระผมขอขอบคุณ ผูอำนวยการกลุมพัฒนาระบบระบบริหาร วิทยากรผูเขารวมอบรมฯ 

และผูจัดการอบรมทุกทาน และขอใหผู เขาอบรมฯ โปรดศึกษาทำความเขาใจในหลักสูตรและรวมกัน 

ฝกปฏิบัติ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรูการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุด อันจะทำใหการอบรมฯ ครั้งนี้

ประสบผลสำเร็จ และมุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู และยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของ 

สวนราชการสูระดับมาตรฐานสากลตอไป 
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  บัดนี้ ไดเวลาอันสมควรแลว กระผมขอเปดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือขาย

พัฒนาองคกร กรมควบคุมโรค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตรนักพัฒนาองคกร กรมควบคุมโรค 

รุนท่ี 2 และขอใหการอบรมฯ ดำเนินลุลวงไปดวยดี บรรลุผลตามวัตถุประสงคทุกประการ ขอบคุณครับ 

******************************** 
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คำกลาวสรุปผลการอบรม  

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายพัฒนาองคกร กรมควบคุมโรค 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หลักสูตรนกัพัฒนาองคกร กรมควบคุมโรค รุนท่ี 2  ระหวางวันท่ี  28 ก.พ. – 4 มี.ค.65 

ณ โรงแรมทินิดี โฮเทล แอนด รีสอรท จังหวัดปทุมธานี 

เรียน   ทานรองอธิบดีกรมควบคุมโรค (นายแพทยอภิชาต วชิรพันธ) 

ทานผูอำนวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน 

ดิฉัน ในนามผูจัดการอบรม และผูเขารวมอบรมทุกคน ขอขอบคุณทานรองอธิบดี กรมควบคุมโรค 

เปนอยางสูง ที่กรุณาใหเกียรติเปนประธานในปดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายพัฒนาองคกร 

กรมควบคุมโรค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตรนักพัฒนาองคกร กรมควบคุมโรค รุนท่ี 2 ในวันนี้  

ดิฉันขอนำเรียนสรุปผลการอบรม ดังตอไปนี้  

 จากวัตถุประสงคของโครงการฯ ที่เนนเสริมสรางคุณลักษณะของผูเขารับการอบรมใหมีสมรรถนะ 

(ความรู ทักษะ บุคลิกลักษณะ) ในดานการพัฒนาหนวยงานที่สังกัดสูระบบราชการ 4.0 โดยนำปจจัยสู

ความสำเร็จทั้ง 3 ประการ คือ การสรางการมีสวนรวม  สานพลังทุกภาคสวน การสรางนวัตกรรม และ 

การปรับสูความเปนดิจิตัล ท่ีสำคัญการสรางเครือขายนักพัฒนาองคกร ของกรมควบคุมโรค เพ่ือบูรณาการ

การทำงานท่ีเชื่อมโยงกัน ตลอดจนประยุกตใชกับงานทุกระบบในหนวยงานได 

จากระยะเวลาการอบรมท้ัง 5 วัน ผูเขารับการอบรมไดรับฟงการบรรยาย ฝกปฏิบัติ โดยระดมสมอง 

เสนอความคิดเห็น อภิปรายรวมกัน ในการวินิจฉัยองคกร และการจัดทำแผนยกระดับเพ่ือพัฒนาโดยนำหลัก

คิดของระบบราชการ 4.0 และองคความรูจากวิทยากร จนสามารถผลิตเปนผลงานกลุม ผลงานรายบุคคล 

และนำเสนอโดยมีพี่เลี้ยงจากกลุมพัฒนาระบบบริหารคอยใหคำชี้แนะ สนับสนุนดูแล อยางใกลชิด เปนท่ี 

พบเห็นเชิงประจักษถึงพลังของผูเขารับการอบรมท่ีตั้งใจ และชวยเหลือเก้ือกูลกันเปนอยางดี  

ท้ังนี้จากการทดสอบกอนและหลังการอบรม พบวา ภาพรวมผลการทดสอบมีคะแนนสูงข้ึนรอยละ 10   

ดิฉัน ในนามผูจัดการอบรม ขอขอบพระคุณทานรองอธิบดีกรมควบคุมโรค และทาน ผอ.กยผ.  

ที่ใหเกียรติและเปนกำลังใจตลอดโครงการและในพิธีปดการอบรม ลำดับตอไปจะนำเรียนคะแนน 

การอบรมและมอบรางวัลสำหรับผูไดคะแนนท่ีพัฒนาข้ึนคะ 

 

 

********************************* 
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แบบประเมินในการอบรม 

    แบบประเมินผลที่ใชในโครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายพัฒนาองคกร กรมควบคุมโรค ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.2565 หลักสูตรนักพัฒนาองคกร กรมควบคุมโรค รุนที่ 2 ประกอบดวย การประเมินประสิทธิผล และประสิทธิภาพ 

ของหลักสูตรฯ ดังนี ้

แบบติดตามและประเมินผลความคุมคาของการจัดฝกอบรมหลัง 6 เดือน 

(ผูบังคับบัญชาระดับตน/หัวหนางาน) 

หลักสูตรนักพัฒนาองคกร กรมควบคุมโรค รุนท่ี 2 ระหวางวันท่ี 28 กพ.-4 มีค.2565 

ณ โรงแรมทินิดี โฮเทล แอนด รีสอรท จังหวัดปทุมธาน ี

โปรดแสดงความคิดเห็นของทานในประเด็นตางๆ เพ่ือประโยชนในการจัดฝกอบรมครั้งตอไป 

สวนท่ี 1  ขอมูลของผูเขารับการอบรม 

ชื่อ – สกุล ................................................................ตำแหนง.......................................................... 
หนวยงาน  ........................................................................................................................................ 

สวนท่ี 2  การประเมินผล : 5 = มากท่ีสุด   4 = มาก    3 = ปานกลาง     2 = นอย     1= นอยท่ีสุด 

รายการประเมิน 5 4 3 2 1 

1. หลังจากที่ผู ใตบังคับบัญชาของทานผานการฝกอบรมแลวไดนำความรูที ่ไดรับจากการ

ฝกอบรม  มาใชในการปฏิบัติงานในหนาที่มากนอยเพียงใด 

     

2. ในการนำความรู  ความเขาใจที ่ได ร ับจากการฝกอบรมมาปรับใชในการปฏิบัติงาน 

ผูใตบังคับบัญชาของทานที่ผานการฝกอบรมประสบปญหาและอุปสรรคมากนอยเพียงใด 

     

3. หลังจากผูใตบังคับบัญชาของทานที่ผานการฝกอบรมแลว เมื่อกลับมาปฏิบัติงานในหนวยงาน   

ผลการปฏิบัติงานเปนที่ยอมรับจากผูที่เก่ียวของหรือไม 

     

4. หลังจากผูใตบังคับบญัชาของทานที่ผานการฝกอบรมแลว และกลับมาปฏิบัติงานในหนวยงาน 

ทานพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาของทานมากนอยเพียงใด 

     

5. ทานคิดวาประโยชนที่ผูใตบังคับบัญชาของทานไดรับจากการอบรมในหลักสูตรนี้บรรลุผล      

ตามความคาดหวังของทานมากนอยเพียงใด 

     

6. หลักสูตรนี้คุมคากับเวลา และคาใชจาย      

7. ผูใตบังคับบัญชาของทานที่ผานการฝกอบรมสามารถลดขอผิดพลาดจากการปฏิบัติงานได 

และปฏิบัติงานไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

     

8. ขอเสนอแนะอ่ืน …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. หลักสูตรหรือหัวขอวิชาที่ตองการใหจัดการฝกอบรม โปรดระบุ (เรียงลำดับความตองการจากมากไปหานอย) 

…………………………………………………………………………......................................................................……………………………… 

 

ลงชื่อ ...................................................................  ผูประเมิน 

         (............................................................) 
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แบบประเมินผลโครงการ/หลักสูตรนักพัฒนาองคกร กรมควบคุมโรค รุนท่ี 2 (ประจำวัน) 

ระหวางวันท่ี 28 กพ.-4 มีค.2565 ณ โรงแรมทินิดี โฮเทล แอนด รีสอรท จังหวัดปทุมธานี 
 

คำช้ีแจง  โปรดทำเครื่องหมาย  ลงใน        หรือเติมขอความลงในชองวางท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 

สวนท่ี 1  ขอมูลของผูเขารับการอบรม 

ชื่อ – สกุล .............................................................. ตำแหนง.................................................................. 

หนวยงาน  .......................................................ระยะเวลาประสบการณการทำงาน.........................ป 

สวนท่ี 2  การประเมินผลระดับความคิดเห็น 

 

ความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด 

(100) 

มาก 

(80) 

ปานกลาง 

(60) 

นอย 

(40) 

นอยท่ีสุด 

(20) 

1. กอนการอบรม  ทานมีความรู ความเขาใจในเนื้อหาของโครงการ

ดังกลาว อยูในระดับใด 

     

2. หลังการอบรม  ทานมีความรู ความเขาใจในเนื้อหาของโครงการ

ดังกลาวเพ่ิมข้ึน อยูในระดับใด 

     

ความคิดเห็นเกี่ยวกับดานเนื้อหาหลักสูตร 

3. เน้ือหาหลักสูตรมีความเหมาะสมและสอดคลองกับ 

หลักความรู ทักษะ และสมรรถนะอยูในระดับ 

     

4. เนื้อหาหลักสูตรมีประโยชนและชวยเสริมสรางผลการปฏิบัติงานใน

หนาท่ีและความรับผิดชอบของทาน อยูในระดับ 

     

ความคิดเห็นเกี่ยวกับดานความเหมาะสมของผูเขารับการฝกอบรม 

5. ความเหมาะสมของจำนวนผูเขารบัการฝกอบรมในครั้งน้ี อยูในระดับ      

6. ค ุณสมบัต ิของผ ู  เข าร ับการฝ กอบรมในคร ั ้ งน ี ้  ม ีความเหมาะสม  

อยูในระดับใด 

     

ความคิดเห็นเกี่ยวกับดานวิทยากร 

7. ความรูและประสบการณของวิทยากร อยูในระดับ      

8. ความสามารถในการถายทอด และเทคนิควิธีในการนำเสนอความรู

ของวิทยากร อยูในระดับ 

     

ความคิดเห็นเกี่ยวกับดานเทคนิคการฝกอบรม 

9. รูปแบบหรือเทคนิคการฝกอบรมมีความเหมาะสม อยูในระดับ      

10. อุปกรณหรือสื่อในการสอนมีความเหมาะสม อยูในระดับ      

ความคิดเห็นเกี่ยวกับดานสถานท่ีการฝกอบรม 

11 . ความ เหมาะสมของสถานท ี ่ จ ั ดการฝ กอบรมในภาพรวม  

อยูในระดับใด 

     

12. สภาพแวดลอมและการจัดหองเรียน อยูในระดับใด      

13. ประโยชน ท่ีไดรับจากการฝกอบรมครั้งน้ี อยูในระดับใด      
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ความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด 

(100) 

มาก 

(80) 

ปานกลาง 

(60) 

นอย 

(40) 

นอยท่ีสุด 

(20) 

14. ความพึงพอใจ ของทานในการเขารับการฝกอบรมครั้งน้ี อยูในระดับใด      

15. เจาหนาที่จัดฝกอบรม มีการติดตอประสานงานและใหบริการรวมถึง

อำนวยความสะดวกแกผูเขารับการฝกอบรมครั้งน้ีอยูในระดับใด 

     

 

                                                                                    

 ขอขอบคุณสำหรับการประเมินของทาน  
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แบบประเมินผลภาพรวมความพึงพอใจโครงการฝกอบรม  

หลักสูตรนักพัฒนาองคกร กรมควบคุมโรค รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 28 กพ.-4 มีค.2565 

ณ โรงแรมทินิดี โฮเทล แอนด รีสอรท จังหวัดปทุมธานี 

คำชี้แจง   ขอความรวมมือจากทาน โปรดกาเครื่องหมาย  ที่สอดคลองกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด เพื่อนำขอมูลที่

ไดไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการฝกอบรมและวางแผนพัฒนาหลักสูตรในการจัดอบรมครั้งตอไปใหมีประสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึน 

สวนที่ 1  ขอมูลสวนบุคคล 

1) เพศ    ชาย            หญิง 

2)  ประสบการณการทำงานในกรมควบคุมโรค 

  นอยกวาหรือเทากับ 5 ป     6 - 10 ป     11 - 15 ป     16 ป ข้ึนไป 

3) ระดับตำแหนง* 

 ปฏิบัติการ    ชำนาญการ     ชำนาญการพิเศษ   พนักงานราชการ 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ ......................................................... 

4) หนวยงาน*  

  สวนกลาง   สวนภูมิภาค 

*หมายเหตุ ขอมูลสวนบุคคลสามารถปรับเพิ่ม/ลด ได ตามความสอดคลองของแตละโครงการ 

สวนที่ 2 ความคิดเห็นตอการจัดอบรมหลักสูตรนักพัฒนาองคกร กรมควบคุมโรค รุนที่ 2  

1. ดานเน้ือหาและรูปแบบการเรียนรู 

ประเด็นท่ีประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

นอยท่ีสุด นอย มาก มากท่ีสุด 

1. หัวขอและเนื ้อหาการบรรยายมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ

โครงการ 

    

2. หัวขอและเนื้อหาการบรรยายมีความเหมาะสมตอการพัฒนาความรูและ

ทักษะของ..................... (ตามกลุมเปาหมายโครงการ) 

    

3. กิจกรรมการเรียนรู  ชวยใหเขาใจความรู และทักษะที ่จำเปนสำหรับ 

.......(ใสช่ือกลุมเปาหมายโครงการ)......... ไดมากข้ึน 

    

4. เน้ือหาท่ีเรียนรูมีประโยชนตอผูเขารวมโครงการ     

5. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมพัฒนาความรูและทักษะที่จำเปน ตาง ๆ มี

ความเหมาะสม 
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2. ดานวิทยากร 

ประเด็นท่ีประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

นอยท่ีสุด นอย มาก มากท่ีสุด 

6. วิทยากรมีความรู ความสามารถและประสบการณตรงกับหัวขอเปนท่ี

นาเช่ือถือ  

    

7. วิทยากรจัดลำดับความสำคัญและความสัมพันธของเนื ้อหาไดอยาง

ตอเน่ือง  

    

8. วิทยากรมีความสามารถในการสื่อสาร ถายทอดความรูใหเขาใจไดอยาง

ชัดเจน  

    

9. วิทยากรสามารถสรางบรรยากาศกระตุนใหเกิดการเรียนรูไดดี     

10. วิทยากรเปดโอกาสในการซักถาม การเสนอความคิดเห็น และยอมรับ

ความคิดเห็นของผูเขารวมประชุม 

    

 

3. ดานสภาพแวดลอมและองคประกอบที่เอ้ือตอการเรียนรู 

ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

นอยที่สุด นอย มาก มากที่สุด 

11. หองจัดอบรมเหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู      

12. โสตทัศนูปกรณมีความเหมาะสมและเพียงพอตอการใชงาน     

13. เอกสารประกอบและอุปกรณเคร่ืองเขียนมีความเหมาะสม     

14. คุณภาพและปริมาณของอาหาร อาหารวางและเครื ่องดื ่มเปนที่ 

พึงพอใจ 

    

15. สถานที่ (เชน ที่จอดรถ  หองน้ำ หองประชุม) สะอาด ปลอดภัย  

และเพียงพอตอการใชงาน 

    

16. มีความสะดวกในการเดินทางมายังสถานที่จัดอบรม      
 

4. ดานการใหบริการของเจาหนาที่จัดโครงการฯ  

ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

นอยที่สุด นอย มาก มากที่สุด 

17. เจาหนาที่สามารถใหขอมูลเก่ียวกับโครงการฯ ไดถูกตอง ชัดเจน      

18. เจาหนาที่สามารถใหขอมูล หรือสนองตอบตอขอซักถามเกี่ยวกับ

โครงการฯ ไดทันเวลา 

    

19. เจาหนาที่บริการดวยความยิ้มแยม แจมใส     

20. เจาหนาที่อำนวยความสะดวกตลอดโครงการฯ อยางเหมาะสม เปนที่

พึงพอใจ 
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สวนที่ 3  ประเด็นเพ่ือการปรับปรุง 

ทานมีความรูสึกไมพึงพอใจองคประกอบของการฝกอบรมคร้ังนี้ อยางไรบาง 

1. ดานเน้ือหาและรูปแบบการเรียนรู 

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

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

2. ดานวิทยากร 

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

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

 

3. ดานสภาพแวดลอมและองคประกอบที่เอ้ือตอการเรียนรู 

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

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

4. ดานการใหบริการของเจาหนาที่จัดโครงการฯ  

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

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

สวนที่ 4  ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  

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

..........................................................................................................................................................................
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วิทยากรพ่ีเล้ียง 

 

                    

นางเบญจมาภรณ ภิญโญพรพาณิชย 

ผูอำนวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

 

 

 

 

 

 

นางกนกนารถ สงควอน

นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

 

 

 

 

นางจุฑารัตน บุญผอง 

หัวหนากลุมงานพัฒนาราชการ 

  

 

ดร.อัจฉรา บุญชุม 

หัวหนากลุมภารกิจพัฒนาระบบ

คุณภาพและนวัตกรรม 

 

 

 

นายศุภกร พ่ึงฉิมรุจ 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

 

 

 

 

 

นางนวพรรณ สันตยากร 

หัวหนากลุมภารกิจพัฒนาระบบราชการ 

  

 

 

นางสาวอมรรัตน ศรีเจริญทรรศน 

หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพ 

 

 

 

นางสาวศิรดา บุญเกิด 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

 

 

 

นายธีรวิทย ตั้งจิตไพศาล 

หัวหนากลุมงานพัฒนาองคกร 

และผลงานคุณภาพ 
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ใบประกาศนียบัตร 
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