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- รายชื่อผูเข าฝ กอบรม 

ที่ ชื่อ - นามสกลุ ตําแหนง สังกดั 

1 นางสาวณัฐภรณ เอกะวิภาต พนักงานบริหารงานทั่วไป ผวก. 

2 นางสาวชุติมา โลมรัตนานนท พนักงานบริหารงานทั่วไป สตส. 

3 นางสาวสุฎารณี อมุะวิชนี พนักงานตรวจสอบ สตส. 

4 นางสาวกฤตยา สกุลอารียมิตร พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝนย. 

5 นางสาวภัชรพร ณ นครพนม พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝนย. 

6 นายจิรวัฒน โสระวงค วิศวกร ฝพค. 

7 นางสาวเพ็ญระพ ี หอวิมานพร วิศวกร ฝพค. 

8 นางสาวธนากานต สงสุข พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร ฝทท. 

9 นางสาวนภัสวรรณ อนิทยุง พนักงานวิเคราะหระบบ ฝทท. 

10 นางสาวพรพิมล แสงงาม พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝพธ. 

11 นางสาวปุณยวีร ปภาศิริวาทย พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝพพ. 

12 นายกมล ลําทะแย วิศวกร ฝรฟ. 

13 นางสาวพิจิตรพรรณ จีระนันทกิจ พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝรฟ. 

14 นายชวลิต โชติเกียรติ พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝปก. 

15 นางสาวธนสร อติกนิษฐ พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝปก. 

16 นายวิศิษฏ วัฒนพงษ พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝกท. 

17 นางสาวจิรพร ปนโต พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝจบ. 

18 นางสาวนนทิมาศ อื้อจรรยา พนักงานทรัพยากรบุคคล ฝทบ. 

19 นางสาวสรัลพิมพ กติติ์วัฒนกุล พนักงานทรัพยากรบุคคล ฝทบ. 

21 นางสาวศิริพร สินโท พนักงานทรัพยากรบุคคล ฝทบ. 

20 นางสาววนิชา วาณิชวัฒนะโกศล พนักงานบริหารงานทั่วไป สปอ. 

21 นางสาวกญัจหทัย เนียมลาภเนื่อง พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝรภ. 

22 นางสาวนันทนิษฎ นุมนวน พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝรภ. 

ผูเข าอบรมจํานวน 22 คน 
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- กําหนดการฝกอบรม 

ระยะเวลา กําหนดการ 

08.45 – 09.00 น.       ลงทะเบียน 

09.00 - 09.30 น.      Pre-Test 

09.30 - 10.30 น.    

 

โครงสรางของเอกสารในระบบการจดัการ 

วตัถุประสงค และรายละเอียด 

 ของเอกสารคูมอืระบบการจดัการ 

10.30 – 10.45 น.      พักรับประทานอาหารวาง 

10.45 - 12.00 น. -วัตถุประสงคและรายละเอียดของเอกสารวธิี

ปฏิบัติงาน  

-วัตถุประสงคและรายละเอียดของเอกสารขั้นตอน

การปฏิบัติงานการวเิคราะหกระบวนการโดยใช 

Process.Approach  

-การจดัทําเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยใช 

ผังกระบวนการ (Flowchart) 

12.00 – 13.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 14.30 น.   กิจกรรมกลุมฝกภาคปฏิบัต ิ“การจดัทาํเอกสาร

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน” 

14.30 – 14.45 น.      พักรับประทานอาหารวาง 

14.45 - 16.00 น.         นําเสนอกิจกรรมกลุม การจัดทาํเอกสารขั้นตอน 

การปฏิบัติงาน และถาม-ตอบ ขอสงสัย 

16.00 – 16.30 น.         Post-Test 
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สวนที่ 1 ขอมูลการดําเนินงานของหลักสูตร 

ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตร เทคนิคการจัดทาํคูมอืการปฏิบัติงาน 
 

ว ัตถุประสงค 

1. เพื่อใหสามารถอธบิายถึงแนวคิด หลักการ และแนวปฏิบัติสําคัญในการจัดทาํคูมือการปฏิบัติงาน 

2. เพื่อเสริมสรางทศันคติ  ประสบการณและแนวคิดใหแกผูเขาอบรมในการใชประโยชนจากคูมอื  

การปฏิบัติงาน 
 

หลักเกณฑการผานตัวชี้ว ัดดานการพัฒนาบุคลากร 

1. ตองมรีะยะเวลาเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 70 
2. จดัทาํขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ตนเองรับผิดชอบใหผูบังคับบัญชาเห็นชอบและ สําเนาให ฝทบ. ภายใน  
30 วัน หลังจากวนัเขารับการฝกอบรม ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑการสงพนักงานฝกอบรมภายนอก 
 

ผูเขารวมการอบรม 

พนักงานระดับ 4 - 7 จํานวน 22 คน 
 

กําหนดการฝกอบรม 

วนัที่ 16 ธนัวาคม 2558 จาํนวน 1 วัน 
 

สถานที่ฝกอบรม 

หองประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม. 

ผูดําเนินการจัดสัมมนา 

หนวยงาน: สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)  

วทิยากร: คุณณวุฒัน จนัทรถาวร กรรมการผูจดัการ บริษัท CCT SQUARE Co.,Ltd 
 

 ผูจัดทํารายงาน 

นางสาวมณฑชิา บุญญโส พนักงานทรัพยากรบุคคล ระดับ 5 สังกัด พบ. กพร. ฝทบ. 
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สวนที่ 2 การประเมินผลปฏิกิริยา (Reaction) โดยแบบสอบถาม 

สรุปผลการประเมินผล โดยแบบสอบถาม 

ผูจัดทํารายงานไดทาํการสรุปประเมนิผลหลังการฝกอบรม จากแบบประเมนิผลการฝกอบรมที่ไดรับ

จากผูเขารวมอบรม จาํนวน 19 ชุด คิดเปนรอยละ 95 ของจาํนวนผูเขาฝกอบรม และมีคาเฉลี่ยตัวกลางเลข

คณติ 4.23 ความพงึพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมรีายละเอียดดังนี้ 

 

§ ความพึงพอใจตอการบรรยายของ คุณณุว ัฒน จันทรถาวร 

- การนําเขาสูหลักสูตรเหมาะสม       อยูในระดับ มาก  

- การถายทอด ชัดเจน และเขาใจงายของวิทยากรที่มาบรรยาย   อยูในระดับ มาก  

- การถาม-ตอบชัดเจน       อยูในระดับ  มาก  

- การใชสื่อการสอน (แผนใส สไลด วดีีโอ ฯลฯ)    อยูในระดับ มากที่สุด  

- การสรุปและทบทวนใหเขาใจยิ่งขึ้น      อยูในระดับ มาก 

 

§ ความพึงพอใจดานเนื้อหาหลักสูตร 

- เน้ือหาหลักสูตรเหมาะสม       อยูในระดับ มากที่สุด 

- เอกสารประกอบการฝกอบรมเหมาะสม     อยูในระดับ มาก 

- ระยะเวลาการจัดฝกอบรม      อยูในระดับ มาก 

 

§ ความพึงพอใจดานอื่นๆ  

- สถานที่จดัฝกอบรม หองประชุม 2 ชั้น 9    อยูในระดับ มากที่สุด  

- โสตทศันูปกรณ (LCD สไลด ระบบเสียง ฯลฯ)     อยูในระดับ มากที่สุด 

- ความพึงพอใจตอการใหบริการฝกอบรมโดยภาพรวม    อยูในระดับ มากที่สุด 

 
§ ความรูของผูเขารับการฝกอบรม 

- กอนการอบรม ทานมีความรูในเร่ืองน้ี      อยูในระดับ นอย  

- หลังการอบรม ทานไดรับความรูในเร่ืองน้ี     อยูในระดับ มาก  

- ความรูจากการอบรมนําไปปฏิบัติในการทํางาน     อยูในระดับ มาก 
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เกณฑในการแปลความหมายคาเฉลี่ย 

ระดับคะแนน    ความหมาย 

  

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 1 ความพึงพอใจตอการบรรยายของ คุณณุว ัฒน จันทรถาวร 

หัวขอ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. การนําเขาสูหลักสูตรเหมาะสม  4.21    

2. การถายทอด ชัดเจนและเขาใจงาย  4.47    

3. การถาม-ตอบชัดเจน  4.37    

4. การใชสื่อการสอน 4.53     

5. การสรุปและทบทวนใหเขาใจยิ่งขึ้น  4.42    

 คาเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิต มคีา 4.4 ความพึงพอใจตอวทิยากร จัดอยูในเกณฑ มาก 

 

สวนที่ 2 ความพึงพอใจดานเนื้อหาหลักสูตร 

หัวขอ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. เน้ือหาหลักสูตรเหมาะสม 4.53     

2. เอกสารประกอบการฝกอบรมเหมาะสม  4.32    

3. ระยะเวลาการจัดฝกอบรม   4.37    

คาเฉลี่ยตัวกลางเลขคณติ มีคา 4.41 ความพงึพอใจดานเน้ือหาหลักสูตร จดัอยูในเกณฑ มาก 

 

 

 

 

 

 

 

1.00 – 1.50 นอยที่สุด 

1.51 – 2.50 นอย 

2.51 – 3.50 ปานกลาง 

3.51 – 4.50 มาก 

4.51 – 5.00 มากที่สุด 
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สวนที่ 3 ความพึงพอใจอื่นๆ 

หัวขอ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. สถานที่จดับรรยาย (หองประชุม 2 

อาคาร 1 รฟม.) 

4.53     

2. โสตทศันูปกรณ (LCD สไลด ระบบ

เสียง ฯลฯ) 

4.58 

 

   

3. ความพงึพอใจตอการใหบริการ

ฝกอบรมโดยภาพรวม 

4.58     

 คาเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิต มคีา 4.56 ความคิดเห็นดานอ่ืนๆ จดัอยูในเกณฑ มากที่สุด 

 

สวนที่ 4 ความรูของผูเข ารับการบรรยาย 

หัวขอ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. กอนการบรรยาย ทานมคีวามรูใน

เร่ืองน้ี 

  

 

2.16  

2. หลังการบรรยาย ทานไดรับความรูใน

เร่ืองน้ี 

 4.05    

3. ความรูจากการอบรมนําไป

ประยุกตใชในการทํางาน 

 

4.11 

   

 

สวนที่ 5 ขอเสนอแนะ/ความคิดเห็น 

พนักงานทกุคนควรไดรับการฝกอบรมหลักสูตรน้ี เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการจดัทําคูมอืของสวนงาน

ที่ตนเองสังกัดอยู (จํานวน 1 คน)  
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สวนที่ 4 สรุปภาพรวมและผลที่ไดรับจากการฝกอบรม 

หลักสูตร เทคนิคการจดัทําคูมอืการปฏิบัติงาน ดําเนินการจดัฝกอบรมโดยสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี 

(ไทย-ญี่ปุน) มีคุณณวุฒัน จนัทรถาวร กรรมการผูจดัการ บริษัท CCT SQUARE Co.,Ltd เปนวทิยากรบรรยาย 

กําหนดจัดฝกอบรมในวนัที่ 16 ธันวาคม 2558 ระหวางเวลา 09.00 น. – 16.30 น. ณ หองประชุม 2 ชั้น 9 

อาคาร 1 รฟม. มีกลุมเปาหมายเปนพนักงานระดับ 4 - 7 จํานวน 22 คน โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. เพื่อใหสามารถอธบิายถึงแนวคิด หลักการ และแนวปฏิบัติสําคัญในการจดัทาํคูมือการปฏิบัติงาน 

2. เพื่อเสริมสรางทัศนคติ ประสบการณและแนวคิดใหแกผูเขาอบรมในการใชประโยชนจากคูมอืการ

ปฏิบัติงาน 
 

จากการดําเนินการฝกอบรมหลักสูตรดังกลาวขางตนพบวา  

1. การผานหลักเกณฑตัวชี้วัดดานการพฒันาทรัพยากรบุคคล2 

กลุมเปาหมายจาํนวน 22 คน เขาอบรมไมนอยกวารอยละ 70 จํานวน 19 คน และสงขั้นตอน 

การปฏิบัติงาน  จํานวน 17 คน จึงมผีูผานหลักเกณฑตัวชี้วดัดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งสิ้น 17 คน  

คิดเปนรอยละ 85 

2. การประเมนิผลปฏิกิริยา (Reaction) โดยแบบสอบถามหลังการฝกอบรม คาเฉลี่ยตัวกลางเลขคณติ 

4.23 อยูในระดับมาก 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
2 หลักเกณฑตัวช้ีวัดดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1) ตองมีระยะเวลาเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 70 

2) จัดทําข้ันตอนการปฏบิ ัติงานที่ตนเองรับผิดชอบใหผูบ ังคับบัญชาเห็นชอบและ สําเนาให ฝทบ. ภายใน 30 วัน 

หลังจากวันเขารับการฝกอบรม ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑการสงพนักงานฝกอบรมภายนอก 
 
 



  รายงานหลักสูตร เทคนิคการจัดทาํคูมือปฏิบติังาน 
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ภาคผนวก 
แบบสอบถามการประเมินผลปฏิกิริยา (Reaction) 

 
 

 

 

 

 




