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ส่วนที่ 1 ข้อมูลการด าเนินงานของหลักสูตร 

ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตร  ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบงานพัสดุ 
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ หลักปฏิบัติ ที่สามารถน าไปปฏิบัติงานได้ 
 
หลักเกณฑ์การผ่านตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร 
1. พนักงานจะต้องเข้ารับการฝึกอบรม ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่ต่ ากว่า 2.5 ชั่วโมง) 
2. พนักงานต้องมีผลการทดสอบความรู้ Post-test ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
 
ผู้เข้าร่วมการอบรม 
 -  รุ่นที่ 1 ผู้อ านวยการกอง และรักษาการผู้อ านวยการกองขึ้นไป และพนักงาน ฝจบ. ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 117 คน 
 -  รุ่นที่ 2 หัวหน้าแผนก และรักษาการหัวหน้าแผนก จ านวน 137 คน 
 
ก าหนดการฝึกอบรม 
 วันที่ 1 มีนาคม 2560  
 - รุ่นที่ 1 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. 
 - รุ่นที่ 2 เวลา 13.00 น. – 16.00 น.  
 

เวลา 
หัวข้อ 

รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 
08.40 น. – 09.00 น. 12.40 น. – 13.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 น. – 09.15 น.  13.00 น. – 13.15 น.  กล่าวเปิดการอบรม  
09.15 น. – 10.30 น.  13.15 น. – 14.30 น.  - พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 และหลักเกณฑ์การปฏิบัติ 
- บททั่วไป 
- การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
- คณะกรรมการ 
- องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 
- การจัดซื้อจัดจ้าง 
- งานจ้างที่ปรึกษา 
- งานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

10.30 น. – 10.45 น. 14.30 น. – 14.45 น. พักเบรก 
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เวลา 
หัวข้อ 

รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 
10.45 น. – 12.00 น.  14.45 น. – 16.00 น.  - การท าสัญญา 

- การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
- การทิ้งงาน 
- การบริหารพัสดุ 
- การอุทธรณ์ 
- บทก าหนดโทษ 

 
สถานที่ฝึกอบรม 
ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

ผู้ด าเนินการจัดสัมมนา 
หน่วยงาน: กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
วิทยากร: นางสาวสุปราณี จงธรรมวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบงานพัสดุ 
 
 ผู้จัดท ารายงาน 
นางสาวจิตปภา ถาวรสถิตย์ พนักงานทรัพยากรบุคคล ระดับ 4 สังกัด พบ. กพร. ฝทบ. 
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ส่วนที่ 2 การประเมินผลปฏิกิริยา (Reaction) โดยแบบสอบถาม 
สรุปผลการประเมินผล โดยแบบสอบถาม  

ผู้จัดท ารายงานได้ท าการสรุปประเมินผลหลังการฝึกอบรม จากแบบประเมินผลการฝึกอบรมที่ได้รับจาก 
ผู้เข้าร่วมอบรม รุ่นที่ 1 บรรยายโดย นางสาวสุปราณี  จงธรรมวัฒน์ จ านวน 109 ชุด จากจ านวน 117 ชุดคิดเป็น
ร้อยละ 93.16 ของจ านวนผู้เข้าฝึกอบรม โดยมีค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิต  4.09 ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน 
ระดับ มาก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 ความพึงพอใจต่อวิทยากรและการบรรยาย  

- การน าเข้าสู่หลักสูตรเหมาะสม อยู่ในระดับ มาก 
- การถ่ายทอด ชัดเจนและเข้าใจง่าย                                               อยู่ในระดับ มาก 
- การถาม – ตอบชัดเจน      อยู่ในระดับ มาก 
- การใช้สื่อการสอน (แผ่นใส สไลด์ วีดีโอ ฯลฯ)    อยู่ในระดับ มาก 
- การสรุปและทบทวนให้เข้าใจยิ่งขึ้น     อยู่ในระดับ มาก 

 
 ความพึงพอใจต่อเนื้อหาหลักสูตร 

- เนื้อหาหลักสูตรเหมาะสม      อยู่ในระดับ มาก 
- เอกสารประกอบการฝึกอบรม     อยู่ในระดับ มาก 
- ระยะเวลาการ จัดฝึกอบรม      อยู่ในระดับ มาก 

 
 ความพึงพอใจอื่นๆ  

- สถานที่จัด ฝึกอบรม        อยู่ในระดับ มาก 
- โสตทัศนูปกรณ์ (LCD สไลด์ ระบบเสียง ฯลฯ)    อยู่ในระดับ มาก 
- ความพึงพอใจต่อการให้บริการฝึกอบรมของ ฝทบ. โดยภาพรวม  อยู่ในระดับ มาก 

 
 ความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

- ก่อนการอบรม ท่านมีความรู้ในเรื่องนี้     อยู่ในระดับ ปานกลาง  
- หลังการอบรม ท่านได้รับความรู้ในเรื่องนี้    อยู่ในระดับ มาก  
- ความรู้จากการอบรมน าไปปฏิบัติในการท างาน    อยู่ในระดับ มาก 

 
 
 
 
 

รุ่นที่ 1  
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เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย 
 
ระดับคะแนน    ความหมาย 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจต่อวิทยากรและการบรรยาย (นางสาวสุปราณี  จงธรรมวัฒน์) 

หัวข้อ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. การน าเข้าสู่หลักสูตรเหมาะสม  4.27    
2. การถ่ายทอด ชัดเจนและเข้าใจง่าย  4.42    
3. การถาม – ตอบชัดเจน  3.72    
4. การใช้สื่อการสอน (แผ่นใส สไลด์ วีดีโอ ฯลฯ)  4.24    
5. การสรุปและทบทวนให้เข้าใจยิ่งขึ้น  4.21    

 ค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิต มีค่า 4.17 ความพึงพอใจต่อวิทยากรและการบรรยาย จัดอยู่ในเกณฑ์ มาก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.00 – 1.50 น้อยที่สุด 

1.51 – 2.50 น้อย 

2.51 – 3.50 ปานกลาง 

3.51 – 4.50 มาก 

4.51 – 5.00 มากที่สุด 
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อเนื้อหาหลักสูตร 
หัวข้อ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. เนื้อหาหลักสูตรเหมาะสม  4.50    
2. เอกสารประกอบการฝึกอบรม  4.19    
3. ระยะเวลาการจัดฝึกอบรม  4.12    

 ค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิต มีค่า 4.27 ความพึงพอใจต่อเนื้อหาหลักสูตร จัดอยู่ในเกณฑ์ มาก  
 
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจอื่นๆ   

หัวข้อ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. สถานที่จัดฝึกอบรม  4.40    
2. โสตทัศนูปกรณ์ (LCD สไลด์ ระบบเสียง ฯลฯ)  4.38    
3. ความพึงพอใจต่อการให้บริการฝึกอบรมของ 
ฝทบ. โดยภาพรวม 

 
4.38 

   

 ค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิต มีค่า 4.38 ความพึงพอใจต่อเนื้อหาหลักสูตร จัดอยู่ในเกณฑ์ มาก  
 
ส่วนที่ 4 ความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

หัวข้อ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. ก่อนการอบรม ท่านมีความรู้ในเรื่องนี้   2.59   
2. หลังการอบรม ท่านได้รับความรู้ในเรื่องนี้  3.87    
3. ความรู้จากการอบรมน าไปปฏิบัติในการท างาน  4.03    

 
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นอื่นๆ 

 ด้านระยะเวลา 
- ควรเพ่ิมเวลาในการฝึกอบรมให้มากขึ้นเพราะเนื้อหาในการอบรมมาก และในแต่ละหัวข้อต้องยกตัวอย่าง
ประกอบจึงควรเพิ่มเวลาในการอบรมให้มากกว่านี้ (จ านวน 3 คน) 

 ด้านการจัดอบรม 
- มีการอบรมอื่นๆอีกเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากในปัจจุบันมีพนักงานพัสดุมากขึ้น พนักงานทุกคน
จะได้มีโอกาสฝึกอบรม ได้รับความรู้พร้อมๆกัน รวมถึงผู้สนใจอื่นๆใน รฟม.  (จ านวน 1 คน) 
- ควรมีหลักสูตรอบรมที่ต่อเนื่องจากหลักสูตรนี้ อาทิ การจัดท าราคากลาง เป็นต้น  (จ านวน 2 คน) 
- เอกสารประกอบฝึกอบรม ตัวเล็กไปหน่อย อ่านยาก แต่มีรายละเอียดที่ควรท าความเข้าใจมาก น่าจะถ่าย
ส าเนา presentation หน้าละ 2 กรอบ (จ านวน 2 คน) 
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ส่วนที่ 2 การประเมินผลปฏิกิริยา (Reaction) โดยแบบสอบถาม 
สรุปผลการประเมินผล โดยแบบสอบถาม  

ผู้จัดท ารายงานได้ท าการสรุปประเมินผลหลังการฝึกอบรม จากแบบประเมินผลการฝึกอบรมที่ได้รับจาก 
ผู้เข้าร่วมอบรม รุ่นที่ 2 บรรยายโดย นางสาวสุปราณี  จงธรรมวัฒน์ จ านวน 126 ชุด จากจ านวน 137 ชุด คิดเป็น 
ร้อยละ 91.97 ของจ านวนผู้เข้าฝึกอบรม โดยมีค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิต 3.93 ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ 
มาก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 ความพึงพอใจต่อวิทยากรและการบรรยาย  

- การน าเข้าสู่หลักสูตรเหมาะสม อยู่ในระดับ มาก 
- การถ่ายทอด ชัดเจนและเข้าใจง่าย อยู่ในระดับ มาก 
- การถาม – ตอบชัดเจน      อยู่ในระดับ มาก 
- การใช้สื่อการสอน (แผ่นใส สไลด์ วีดีโอ ฯลฯ)    อยู่ในระดับ มาก 
- การสรุปและทบทวนให้เข้าใจยิ่งขึ้น     อยู่ในระดับ มาก 

 
 ความพึงพอใจต่อเนื้อหาหลักสูตร 

- เนื้อหาหลักสูตรเหมาะสม      อยู่ในระดับ มาก 
- เอกสารประกอบการฝึกอบรม     อยู่ในระดับ มาก 
- ระยะเวลาการ จัดฝึกอบรม      อยู่ในระดับ มาก 

 
 ความพึงพอใจอื่นๆ  

- สถานที่จัด ฝึกอบรม        อยู่ในระดับ มาก 
- โสตทัศนูปกรณ์ (LCDสไลด์ ระบบเสียง ฯลฯ)    อยู่ในระดับ มาก 
- ความพึงพอใจต่อการให้บริการฝึกอบรมของ ฝทบ. โดยภาพรวม  อยู่ในระดับ มาก 

 
 ความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

- ก่อนการอบรม ท่านมีความรู้ในเรื่องนี้     อยู่ในระดับ ปานกลาง  
- หลังการอบรม ท่านได้รับความรู้ในเรื่องนี้    อยู่ในระดับ มาก  
- ความรู้จากการอบรมน าไปปฏิบัติในการท างาน    อยู่ในระดับ มาก 

 
 
 
 
 

รุ่นที่ 2 
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เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย 
 
ระดับคะแนน    ความหมาย 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจต่อวิทยากรและการบรรยาย (นางสาวสุปราณี  จงธรรมวัฒน์) 

หัวข้อ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. การน าเข้าสู่หลักสูตรเหมาะสม  4.04    
2. การถ่ายทอด ชัดเจนและเข้าใจง่าย  4.13    
3. การถาม – ตอบชัดเจน  3.83    
4. การใช้สื่อการสอน (แผ่นใส สไลด์ วีดีโอ ฯลฯ)  3.93    
5. การสรุปและทบทวนให้เข้าใจยิ่งขึ้น  3.94    

 ค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิต มีค่า 3.97 ความพึงพอใจต่อวิทยากรและการบรรยาย จัดอยู่ในเกณฑ์ มาก  
 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อเนื้อหาหลักสูตร 

หัวข้อ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. เนื้อหาหลักสูตรเหมาะสม  4.25    
2. เอกสารประกอบการฝึกอบรม  3.90    
3. ระยะเวลาการจัดฝึกอบรม  3.90    

 ค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิต มีค่า 4.02 ความพึงพอใจต่อเนื้อหาหลักสูตร จัดอยู่ในเกณฑ์ มาก  
 
 
 
 
 
 

1.00 – 1.50 น้อยที่สุด 

1.51 – 2.50 น้อย 

2.51 – 3.50 ปานกลาง 

3.51 – 4.50 มาก 

4.51 – 5.00 มากที่สุด 
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ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจอื่นๆ   
หัวข้อ มากที่สุด   มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. สถานที่จัดฝึกอบรม  4.33    
2. โสตทัศนูปกรณ์ (LCD สไลด์ ระบบเสียง ฯลฯ)  4.34    
3. ความพึงพอใจต่อการให้บริการฝึกอบรมของ 
ฝทบ. โดยภาพรวม 

 
4.14 

   

 ค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิต มีค่า 4.27 ความพึงพอใจต่อเนื้อหาหลักสูตร จัดอยู่ในเกณฑ์ มาก  
 
ส่วนที่ 4 ความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

หัวข้อ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. ก่อนการอบรม ท่านมีความรู้ในเรื่องนี้   2.52   
2. หลังการอบรม ท่านได้รับความรู้ในเรื่องนี้  3.83    
3. ความรู้จากการอบรมน าไปปฏิบัติในการท างาน  4.00    

 
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นอื่นๆ 

 ด้านระยะเวลา 
- ควรเพ่ิมเวลาในการฝึกอบรมให้มากขึ้นเพราะเนื้อหาในการอบรมมาก และในแต่ละหัวข้อต้องยกตัวอย่าง
ประกอบจึงควรเพิ่มเวลาในการอบรมให้มากกว่านี้  (จ านวน 3 คน) 

 ด้านการจัดอบรม 
-  ควรมีการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องนี้ให้แก่พนักงานทั่วไปได้ทราบด้วย เช่น web องค์ความรู้ รฟม. 
(จ านวน 1 คน) 
- ควรมีการให้ความรู้ในเชิงลึก ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ในแนวกว้างด้วยโดยเฉพาะงานจัดซื้อจัด
จ้างโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ (จ านวน 1 คน) 
- เห็นควรจัดอบรมจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเรื่อง เช่น ว่าจ้างที่ปรึกษาฯ เป็นต้น (จ านวน 1คน) 
- การใช้สื่อการสอน หลากสี ปวดตา (จ านวน 1 คน) 

 ด้านเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
- เนื้อหามีปริมาณมาก ควรใช้ระยะเวลาอบรมมากกว่านี้ (จ านวน 2 คน) 
- เนื้อหาน้อยเกินไป ควรใส่รายละเอียดมากกว่านี้ เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น (จ านวน 1 คน) 
- เอกสารประกอบการฝึกอบรมตัวเล็กเกินไป (จ านวน 3 คน) 
- เอกสารประกอบการฝึกอบรม ควรมีเนื้อหาอ้างอิงให้ด้วย  (จ านวน 1 คน) 
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ตารางสรุปความพึงพอใจโดยภาพรวม 
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการผ่านหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร 
 
หลักเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร 
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีระยะเวลาเข้าอบรมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของระยะเวลาที่ก าหนด 
 ผู้เข้าอบรมต้องมีผลการทดสอบความรู้ Post – test ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 (หลักสูตรนี้ต้องไม่ต่ ากว่า 7 คะแนน) 

 
 
 

ท่ี ชื่อ - นามสกุล ระยะเวลา 
(ร้อยละ) 

ผลการทดสอบ
Post-test 

(10 คะแนน) 
ผลการฝึกอบรม 

1 นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล 0 0 ไมผ่่าน 
2 นายรณชิต แย้มสอาด 0 0 ไมผ่่าน 
3 นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล 100 10 ผ่าน 
4 นายฤทธิกา สุภารัตน์ 100 10 ผ่าน 
5 นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ 100 10 ผ่าน 
6 นายสุชิน ศศิประภากุล 100 9 ผ่าน 
7 พ.ต.ท.อนุศิลป์ สิริเวชชะพันธ์ 100 7 ผ่าน 
8 นางณฐมณ บุนนาค 100 10 ผ่าน 
9 นายสาโรจน์ ต.สุวรรณ 100 8 ผ่าน 
10 นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข 100 7 ผ่าน 
11 นายวิทยา พันธุ์มงคล 100 8 ผ่าน 
12 นายวีรพงศ์ พัฒนะพันธุ์ 50 0 ไม่ผ่าน 
13 น.ส.สิริธิดา ธรรมกุล 100 9 ผ่าน 
14 นางมลทิรา ลักษณะสิริศักดิ์ 100 9 ผ่าน 
15 น.ส.จิรฐา วัฒนประดิษฐ์ 100 9 ผ่าน 
16 นางกนกกาญจน์ เกศะรักษ์ 100 9 ผ่าน 
17 น.ส.สุมิตรา สุ่นศิริ 100 7 ผ่าน 
18 นายสุรพงษ์ รัตนภูวลักษณ์ 100 8 ผ่าน 
19 นางพรพรรณ ศรมณี 100 7 ผ่าน 
20 นายทวิช พึ่งตน 100 5 ไม่ผ่าน 
21 น.ส.ปาณิสรา คงกระพันธ์ 100 9 ผ่าน 
22 นายเอกชัย บุญมาลีตระกูล 100 9 ผ่าน 
23 น.ส.บุษกร อยู่สุข 100 10 ผ่าน 
24 นางกุลชุล ี ณ ระนอง 100 9 ผ่าน 
25 นางฉัฐยา เจริญพานิช 100 9 ผ่าน 
26 นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี 100 10 ผ่าน 
27 น.ส.อัญชล ี เจนพานิชทรัพย์ 100 8 ผ่าน 
28 น.ส.พัชรัตนวดี ศศิสุวรรณ 100 8 ผ่าน 

 สรุปผลการผ่านหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร 
 

รุ่นที่ 1 
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ท่ี ชื่อ - นามสกุล ระยะเวลา 
(ร้อยละ) 

ผลการทดสอบ
Post-test 

(10 คะแนน) 
ผลการฝึกอบรม 

29 น.ส.พรพิมล พุ่มพวง 100 10 ผ่าน 
30 นายสมคิด ลีลิตธรรม 100 10 ผ่าน 
31 นายศิกานต์ ประถมบูรณ์ 100 9 ผ่าน 
32 น.ส.สิริพร ธนเฉิดสิริกุล 100 9 ผ่าน 
33 นายอานันท์ หวังกุหล า 100 9 ผ่าน 
34 น.ส.จิรนันท์ วรจักร 100 7 ผ่าน 
35 น.ส.นลินพร ไชยรัชต์ 100 9 ผ่าน 
36 น.ส.ชัชสุดา อนนตพันธ์ 100 10 ผ่าน 
37 น.ส.กิตติกา ตัณฑเกษม 100 9 ผ่าน 
38 น.ส.นวลพรรณ สุกีธร 100 10 ผ่าน 
39 นางเกษกนก คุ้มพันธุ์ 100 10 ผ่าน 
40 นายถนอม รัตนเศรษฐ 100 9 ผ่าน 
41 นายณ พฤฒ โรจนไพฑูรย์ 100 9 ผ่าน 
42 นางพัชนี อัศวเหม 100 9 ผ่าน 
43 นายกิตติกร ตันเปาว์ 100 6 ไม่ผ่าน 
44 นายศราวุฒิ เอกสุวรรณ 100 8 ผ่าน 
45 นายวนัท สุจริตธรรมธร 100 10 ผ่าน 
46 นายพัฒนพงษ์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ 100 10 ผ่าน 
47 นายคุณากร แป้นเหลือ 100 9 ผ่าน 
48 นายบารมินทร์ เจริญพานิช 100 9 ผ่าน 
49 น.ส.ปรียานุช ตันธนสาร 100 9 ผ่าน 
50 นายปฏิเวช เหระยัง 100 8 ผ่าน 
51 นายกิตติ  เอกวัลลภ 100 7 ผ่าน 
52 นายณัฐ นาคธรณินทร์ 100 5 ไม่ผ่าน 

53 นางอุทุมพร สมุทรนาค 0 0 ยกเลิก1 

54 นายธีระพล อดิสร 100 9 ผ่าน 
55 นายยุทธศักดิ์ ชื่นใจ 100 9 ผ่าน 
56 นางระวีวรรณ พงศ์ศุภสมิทธิ์ 100 10 ผ่าน 
57 นายสมประสงค์ สัตยมัลลี 100 10 ผ่าน 
58 นายวิภาช ดิลกวิลาศ 100 9 ผ่าน 
59 นางอุไรวรรณ เตชะศิรินุกูล 100 6 ไม่ผ่าน 
60 นายวัชรพล คงสวัสดิ ์ 100 9 ผ่าน 
61 น.ส.นันทิญาณ ี เธียรนันท์ 100 8 ผ่าน 

                                                           
1 ตามบันทึกที่ ฝบก2-40/ 25 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2560 แจ้งว่าลาฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการคมนาคมระดับกลาง รุ่นที่ 12 
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ท่ี ชื่อ - นามสกุล ระยะเวลา 
(ร้อยละ) 

ผลการทดสอบ
Post-test 

(10 คะแนน) 
ผลการฝึกอบรม 

62 น.ส.ศิริพร กิ่งทอง 100 6 ไม่ผ่าน 
63 นายจีระศักดิ์ ชินรุ่งเรือง 100 9 ผ่าน 
64 นายณัฐภัทริ์ อุณหคงคา 100 9 ผ่าน 
65 นายสุพพัต พิพัฒนกุล 100 10 ผ่าน 
66 นายขจร วรศิลป์ชัย 100 9 ผ่าน 
67 นายกิตติ เศรษฐสิงห์ 100 8 ผ่าน 
68 ร.ต.อ.ศิรวัชร์ แก้วดุสิต 0 0 ยกเลิก2 

69 ร.ต.อ.เสนาะ ชุ่มชื่น 100 9 ผ่าน 
70 จ.ส.ต.ไชยา พิลาวรรณ์ 100 8 ผ่าน 
71 ร.ต.อ.กิตติ โหรชัยยะ 100 6 ไม่ผ่าน 
72 ร.ต.อ.เจริญชัย สารพล 100 8 ผ่าน 
73 นายธันวา อาธารมาศ 100 7 ผ่าน 
74 นายมานพ ใจด ี 100 9 ผ่าน 
75 นายสินาตย์ คุ้มพันธุ์ 100 6 ไม่ผ่าน 
76 นางกัณจนา จันทรโชติ 0 0 ยกเลิก3 

77 นายณัฐพงศ์ สงฆ์ประชา 100 7 ผ่าน 
78 นายอดุลย์เวทย์ จิตรประเสริฐ 100 9 ผ่าน 
79 นางจิตติมา บ ารุงเมือง 100 7 ผ่าน 
80 นายสุรศักดิ์ มุ่งชมกลาง 100 8 ผ่าน 
81 นายนพดล เที่ยงแท้ 100 9 ผ่าน 
82 นายชัยยศ ณ นคร 100 8 ผ่าน 
83 นายศุภณัฏฐ์ ภัทร์ชูตินันทน์ 100 6 ไม่ผ่าน 
84 นายวิจิตร สันติพัฒนกิจ 100 8 ผ่าน 
85 น.ส.กวิสรา ยาศิริ 100 7 ผ่าน 
86 นายสิทธิพร ทรงเจริญ 100 7 ผ่าน 
87 นายธานินทร์ นิรมานสกุล 100 8 ผ่าน 

88 นางพวงหยก บุญถนอม 0 0 ยกเลิก4 

89 นายสุทัศน์ สิขเรศ 100 9 ผ่าน 
90 นางฐิตารีย์ ศรีอาวุธ 100 9 ผ่าน 
91 น.ส.สุพาณ ี สอนซื่อ 100 9 ผ่าน 

                                                           
2 ตามบันทึกที่ ฝรภ20/ 69 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560 แจ้งว่าลาฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการคมนาคมระดับกลาง รุ่นที่ 12 
3 ตามบันทึกที่ ฝกม/ 178 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2560 แจ้งว่าลาฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการคมนาคมระดับกลาง รุ่นที่ 12 
4 ตามบันทึกที่ ฝทบ/ 350 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560 แจ้งว่าลาป่วย 
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ท่ี ชื่อ - นามสกุล ระยะเวลา 
(ร้อยละ) 

ผลการทดสอบ
Post-test 

(10 คะแนน) 
ผลการฝึกอบรม 

92 น.ส.ดารณ ี สนทนา 100 9 ผ่าน 
93 นางนฤดี ไทยประยูร 100 10 ผ่าน 
94 น.ส.พิจิตรา สุนทรพิพิธ 100 8 ผ่าน 
95 นายวิศรุติชัย พันธุ์วา 100 9 ผ่าน 

96 น.ส.พิกุล พิมพ์ทอง 100 9 ผ่าน 
97 นายอยุทธ์ อภินันทร์ 100 8 ผ่าน 
98 นายภาคภูม ิ กาญจนสถิตย์ 100 8 ผ่าน 

99 น.ส.จิรพร ปั้นโต 100 7 ผ่าน 
100 น.ส.ยุวรัตน ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 100 9 ผ่าน 
101 น.ส.นันทพร ว่องไวพาณิชย์ 100 9 ผ่าน 

102 น.ส.ลภัทรดา สิริบุญญสาร 0 0 ยกเลิก5 

103 น.ส.ภัณฑิลา เครือใหญ่ 100 9 ผ่าน 
104 น.ส.อภิรด ี ปุงคานนท์ 100 9 ผ่าน 
105 นายพสุ จันทร์เสวก 100 9 ผ่าน 

106 นางวชิราภรณ์ จันทะศิลา 100 7 ผ่าน 
107 นางสุภาภรณ ์ ทรัพย์สัตย์ 100 7 ผ่าน 
108 นายกรันต์ ดวงอาจ 100 7 ผ่าน 
109 น.ส.พัชน ี สุภาวรรณ์ 100 8 ผ่าน 
110 น.ส.กานดา ทวีธนกุลชัย 100 8 ผ่าน 
111 นายเสกสรรค์ วงศ์ปรีดากร 100 9 ผ่าน 
112 นายอธิวัฒน์ ประเสริฐกุล 100 9 ผ่าน 
113 น.ส.ชลกานต ์ ธงไชย 100 8 ผ่าน 

114 น.ส.นุศรา มัสเยาะ 100 10 ผ่าน 
115 นายภัคพล ธนรักษ์ 100 8 ผ่าน 
116 นายวาสุกิจจ ์ บุญมี 100 10 ผ่าน 
117 น.ส.อาภาพงษ์ มกรนันทน์ 100 10 ผ่าน 

   คะแนนเฉลี่ย 7.89  

   คิดเป็นร้อยละ 78.90  

 
 
 

 

                                                           
5 ตามบันทึกที่ ฝจบ 30/ 79 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560 แจ้งว่าไม่ได้เข้าร่วมอบรม 

กลุ่มเป้าหมาย 117 คน เข้าอบรม จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 93.16 
 

กลุ่มเป้าหมาย 117 คน ผ่านหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 86.32 

 



         รายงานหลักสูตร ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ประจ าปี 2560 
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ท่ี ชื่อ - นามสกุล 
ระยะเวลา 

(ร้อยละ) 

ผลการทดสอบ

Post-test 

(10 คะแนน) 

ผลการฝึกอบรม 

1 น.ส.จิราศร ปิยะอารมณ์รัตน์ 0 0 ยกเลิก6 

2 น.ส.ชนากานต ์ แย้มศรี  100 9 ผ่าน 
3 นางสมฤทัย  ปัทมวิภาค 100 9 ผ่าน 
4 นายสมพร  ข าคล้าย  100 9 ผ่าน 
5 น.ส.จตุพร อินบุญนะ 100 9 ผ่าน 
6 นายชาติชาย ส าราญพิศ 100 9 ผ่าน 
7 นายมานะ วิวัตพงษ์ 100 9 ผ่าน 
8 นายจิตตะรัตน์ วิสุทธิเสน 100 9 ผ่าน 
9 นายบัณฑูร สงเจริญ 100 9 ผ่าน 
10 นายธงชัย มังครักษ์ 100 10 ผ่าน 
11 น.ส.พรพิมล นิสารัตนพร 100 10 ผ่าน 
12 นางสุชาดา  สถาวราวงศ ์ 100 10 ผ่าน 
13 นายพิสิทธิ์ นพคุณพงศ ์ 100 7 ผ่าน 
14 นายสุทธิมาน คูณผล 100 9 ผ่าน 
15 น.ส.จีรวรรณ ศารสาลินทร์ 100 10 ผ่าน 
16 นายจิตติชัย ส.ศรีสุวรรณ 100 5 ไม่ผ่าน 
17 นายนรุตม์  เจียมสมบูรณ์ 100 9 ผ่าน 
18 น.ส.สหทัย จันทร์เจริญ 100 10 ผ่าน 
19 น.ส.บุศรินทร์ ปิ่นมณี 100 10 ผ่าน 
20 นางพรรณิภา แสงดอกไม้ 100 10 ผ่าน 
21 น.ส.ดวงรัตน์ อินป่าน 100 10 ผ่าน 
22 น.ส.วรรษธร คล้ายแก้ว 100 10 ผ่าน 
23 นางธิมาพร วังช่วย 100 10 ผ่าน 
24 น.ส.ปิยะรัตน ์ สุแก้ว 0 0 ลาคลอด 
25 น.ส.สุวรรณ ี ศรีน้อย 100 10 ผ่าน 
26 น.ส.ช่อกมล รัตนพงษ์ 100 10 ผ่าน 
27 น.ส.อรวรรณ พยุงศักดิ์สกุล 0 0 ยกเลิก7 

28 นางวันเพ็ญ สินธุเศรษฐ 100 8 ผ่าน 

                                                           
6 ตามบันทึกที่ ฝกท11/1 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 แจ้งว่าพามารดาไปพบแพทย์ 
7 ตามบันทึกที่ ฝชง33/ 1 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 แจ้งว่าติดภารกิจจัดงานศพบิดา 

รุ่นที่  2 
 

 สรุปผลการผ่าน หลักเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร 
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ท่ี ชื่อ - นามสกุล 
ระยะเวลา 

(ร้อยละ) 

ผลการทดสอบ

Post-test 

(10 คะแนน) 

ผลการฝึกอบรม 

29 นางดลพร ดิษฐเกษร 100 9 ผ่าน 
30 น.ส.ทัศนีย์ น้อยบ ารุง 100 8 ผ่าน 
31 นายศุภกร วรฤทธ์ิ 100 9 ผ่าน 
32 นายพสิษฐ์ ศักดิ์วานิชกุล 100 9 ผ่าน 
33 น.ส.ศรัทธารัตน์ กังวล 100 10 ผ่าน 
34 น.ส.วรรณดี โอฬาร์ผล 100 9 ผ่าน 
35 นายจเด็จ แดงแสงเทียน 100 10 ผ่าน 
36 นายอภิศาล ยอดสุวรรณ 100 10 ผ่าน 
37 น.ส.จันทิมา เบ็ญจรัตน์ 100 10 ผ่าน 
38 น.ส.รุ่งนภา ศรีสังข์ 100 10 ผ่าน 
39 นางระวิวรรณ กันว ี 100 10 ผ่าน 
40 น.ส.จินร ี มีสกุล 100 10 ผ่าน 
41 น.ส.สุจิตรา กิติพรพิศาล 100 10 ผ่าน 
42 นางปริศนา สุวรรณรัตน์ 100 10 ผ่าน 
43 นายกฤตวัฒน์ สื่อสวน 100 10 ผ่าน 
44 นายจิรัฎฐ์ สีขาว 100 10 ผ่าน 
45 นายรัชกร ธรรมคารวตา 100 9 ผ่าน 
46 นายธนัช ยืนนาน 100 10 ผ่าน 
47 นายสุทธิพงษ์ สุภเจริญผล 100 10 ผ่าน 
48 น.ส.เบญจวรรณ นิรมิตวสุ 100 10 ผ่าน 
49 นายธิติ มีผิว 100 10 ผ่าน 
50 นายขวัญ สุขคง 100 9 ผ่าน 
51 น.ส.ดวงรัตน์ เงาจินตรักษ์ 100 10 ผ่าน 
52 นางมุกดา พิบูลย์ 100 9 ผ่าน 
53 นายชิณวิทย์  แย้มครวญ  0 0 ไม่ผ่าน 
54 นายสด  จ าปาทอง  100 8 ผ่าน 
55 นายอธิวัฒน์ นุ่นมา 100 10 ผ่าน 
56 นางกนกพร ชูทรัพย์ 100 9 ผ่าน 
57 นางสิรินธร อินทร์แก้ว 100 10 ผ่าน 
58 นายรุ่งโรจน์ พงศ์จักรพานิช 100 9 ผ่าน 
59 น.ส.พัทน์นลิน ณ ระนอง 100 9 ผ่าน 
60 นายปิยพงศ์ พรรณราย 100 9 ผ่าน 
61 นายประกอบ ปัดถามัง 100 9 ผ่าน 
62 นายธนกฤต พงศ์หงษ์ 100 9 ผ่าน 
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ท่ี ชื่อ - นามสกุล 
ระยะเวลา 

(ร้อยละ) 

ผลการทดสอบ

Post-test 

(10 คะแนน) 

ผลการฝึกอบรม 

63 นายขวัญแก้ว รุจิรัตนมณี 100 9 ผ่าน 
64 นายวิษณุ สัตยานุสนธิ์ 100 9 ผ่าน 
65 นายลิขิต ชูทรัพย์ 100 9 ผ่าน 
66 นายสถิต เจียรวิทยกิจ 100 10 ผ่าน 
67 น.ส.สุมามาลย ์ พานิชวิทย์ 100 9 ผ่าน 
68 นางปิยะนารถ จันทร์ศักดิ์ศรี 100 10 ผ่าน 
69 นายสิริชัย ที่ดี 100 10 ผ่าน 
70 น.ส.อัจฉรา ลิ้มมณฑล 100 10 ผ่าน 
71 นายปกรณ์ เกตุแย้ม 100 8 ผ่าน 
72 นายคณาธิป วารุณประภา 100 10 ผ่าน 
73 น.ส.นิรมล บุญทองคง 100 10 ผ่าน 
74 น.ส.ธนัชพร ชูพันธ์ 100 8 ผ่าน 
75 น.ส.นริพร ใหลสกุล 100 10 ผ่าน 
76 นางรุจาภา สงวนวงค ์ 100 10 ผ่าน 
77 นายวรานนท์ ดิลกคุณานันท์ 100 10 ผ่าน 
78 นายมารุต คงร าพึง 100 10 ผ่าน 
79 นายกีรตินิธิ หิรัญพัทธ์พร 100 10 ผ่าน 
80 นายณัชพล สุทธิชัยโชติ 100 10 ผ่าน 
81 น.ส.กันต์ธรณ์ ขุนนิธิวราวัฒน์ 100 9 ผ่าน 
82 นายนรัตว์ มะเริงสิทธิ์ 100 9 ผ่าน 
83 นางทิพย์ รัตนสุวรรณ 100 10 ผ่าน 
84 นายพลศักดิ์ กุลกรินีธรรม 100 8 ผ่าน 
85 น.ส.ประดับดวง ศัตรูพ่าย 100 9 ผ่าน 
86 นายนิธินันต์ วิทูรแก้วศิริ 100 10 ผ่าน 
87 นายสุทธิพงศ์ อภัยรัตน์ 100 9 ผ่าน 
88 นายเกริกกฤต รุจิระยรรยง 100 10 ผ่าน 
89 น.ส.นันทนิษฎ์ นุ่มนวน 100 10 ผ่าน 
90 นายอัครวัฒน์ จิรกิตติ์ธนพร 0 0 ยกเลิก8 

91 นายมนัสชัย ศรีอัมพร 100 10 ผ่าน 
92 จ.ส.อ.จามร ชมภักดิ์ 100 9 ผ่าน 
93 นายสุพรหม ปานแจ่ม 100 10 ผ่าน 
94 นายอดุล บัวผัด 100 10 ผ่าน 

                                                           
8 ตามบันทึกที่ ฝรภ 12/13 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2560 แจ้งว่าลาป่วย 
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ท่ี ชื่อ - นามสกุล 
ระยะเวลา 

(ร้อยละ) 

ผลการทดสอบ

Post-test 

(10 คะแนน) 

ผลการฝึกอบรม 

95 จ.ส.ท.ประพนธ์ ปรักมาส 100 9 ผ่าน 
96 พ.อ.อ.อภิสิทธิ์ ปลัดกอง 100 9 ผ่าน 
97 นายศิริยศ สุทัศน์ ณ อยุธยา 0 0 ไม่ผ่าน 
98 นายมานิต วุฒิวิมลรัตน์ 100 10 ผ่าน 
99 ส.ต.อ.มนัส เบ็ญจชาติ 100 10 ผ่าน 
100 จ.ส.ต.นิกุล พรมศิริ 100 9 ผ่าน 
101 จ.ส.ต.วิทาน ศรีค ามี 100 10 ผ่าน 
102 นายนที สายสิทธิ์ 100 10 ผ่าน 
103 ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย สินธุเศรษฐ 100 10 ผ่าน 
104 นายวีระยุทธ เมษะมาน 100 10 ผ่าน 
105 นายนราธิป โสภ ี 100 10 ผ่าน 
106 นายณัฐรัชต์ มะโน 100 10 ผ่าน 
107 นายมหิตสร เหมะทัพพะ 100 10 ผ่าน 
108 นายวีระชาติ สีมาวุธ 100 9 ผ่าน 
109 น.ส.ยุพา จ้อยเจนสินธุ์ 100 10 ผ่าน 
110 จ.อ.มนัส ศรีสันต์ 100 9 ผ่าน 
111 นายเขตนภันต์ จุลจิรวัฒน์ 100 10 ผ่าน 
112 นางรัศรินทร์ จันวิวัธน์เวช 100 10 ผ่าน 
113 น.ส.สิริพร อุษสาธิต 100 10 ผ่าน 
114 นายสรลักษณ์ โสตถิโยธิน 100 9 ผ่าน 
115 นายสุวิทย์ บัวเพชร 0 0 ยกเลิก9 
116 นายภูวิศ  ตรีสุวรรณ 100 10 ผ่าน 
117 นายจักรกฤษณ์ ทองปากน้ า 100 10 ผ่าน 
118 นางบุญบูชา สินเหลือ 100 10 ผ่าน 
119 น.ส.ดวงรัตน์ สินสุวรรณาภรณ์ 100 10 ผ่าน 
120 น.ส.อิสรีย ์ ประกอบสินนุกูล 100 10 ผ่าน 
121 น.ส.ชลธิชา โรจนลิขิตกุล 100 9 ผ่าน 
122 นายปารัช โอภาส 100 9 ผ่าน 
123 นายบุรินทร์ ธนะสมบูรณ์ 100 10 ผ่าน 
124 นายณัฐชัย ชาญก้องสกุล 100 9 ผ่าน 
125 นางกฤติมา ศรีเหรา 100 10 ผ่าน 
126 นางปาณยา ชื่นใจ 100 10 ผ่าน 

                                                           
9 ตามบันทึกที่ ฝวส/ 134 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2560 แจ้งว่าลากิจ 
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ท่ี ชื่อ - นามสกุล 
ระยะเวลา 

(ร้อยละ) 

ผลการทดสอบ

Post-test 

(10 คะแนน) 

ผลการฝึกอบรม 

127 น.ส.รุจินันท์ พรหมมา 100 10 ผ่าน 
128 นางมาลัย ศรีมงคล 100 10 ผ่าน 
129 นายวรเทพ เตชะสุวรรณา 100 10 ผ่าน 
130 น.ส.ปรีณิตา โอสถสงเคราะห 100 10 ผ่าน 
131 น.ส.เสาวลักษณ ์ หลวงจอก 100 9 ผ่าน 

132 น.ส.ปรีวณา อุทัย 0 0 ยกเลิก10 

133 นายธนวรรธก์ อันทะชัย 100 9 ผ่าน 
134 นายพงษ์ศักดิ์ เวชสิทธิ์ 100 9 ผ่าน 
135 นายกฤต สว่างฤทธิ์ 100 9 ผ่าน 
136 นายพงศกร ดอกบัว 100 9 ผ่าน 
137 น.ส.กนกวรรณ แก้วดวง 100 8 ผ่าน 

   คะแนนเฉลี่ย 8.92  

   คิดเป็นร้อยละ 89.20  

           

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 ตามบันทึกที่ สผว 31/28 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2560 แจ้งว่าลาป่วย 

กลุ่มเป้าหมาย 137 คน เข้าอบรม จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 94 
 

กลุ่มเป้าหมาย 137 คน ผ่านหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 93.43 
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ส่วนที่ 4 สรุปภาพรวมการด าเนินงาน 

จ านวนพนักงานที่เข้ารับการอบรม 

  รุ่นที่ 1 วันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น. – 12.00 น.  
กลุ่มเป้าหมาย 117 คน เข้าอบรม จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 93.16 

คนเข้าอบรม 109 คน ผ่านหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 86.32 

  รุ่นที่ 2 วันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. 
กลุ่มเป้าหมาย 137 คน เข้าอบรม จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 94 
คนเข้าอบรม 129 คน ผ่านหลักเกณฑ์ตวัช้ีวัด จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 93.43 

 

งบประมาณ 
       ค่าใช้จ่ ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง รุ่นที่ 1 จ านวน 109 คน และ รุ่นที่ 2
จ านวน 129 คน รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 238 คน โดยมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 21,000 บาท 

1.ค่าตอบแทนวิทยากรช่ัวโมงละ 1,200 บาท รวม 6 ชั่วโมง เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 7,200 บาท  
2.ค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ส าหรับวิทยากรและผู้ติดตาม จ านวน 2 คน ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 

ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ านวน 238 คน ผู้ประสานงาน ฝทบ. จ านวน 3 คน เป็นจ านวนเงิน 13,800 บาท 
 

ข้อเสนอแนะ และแนวทางปรับปรุง/ค าชี้แจง 

 
ข้อเสนอแนะ แนวทางปรับปรุง/ค าชี้แจง 

- ระยะเวลาในการจัดอบรมน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับเนื้อหา 
และท าให้ไม่มีเวลาให้ผู้เข้าอบรมได้ซักถามเท่าที่ควร 

- พิจารณา ปรับเพ่ิมระยะเวลาในการ
ฝึกอบรม เป็นรุ่นละ 1 วัน 

- เอกสารประกอบการอบรม ตัวอักษรเล็กเกินไป ท าให้ผู้
เข้าอบรมมองเห็นไม่ชัดเจน 

- เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายบริหารต่อหัว   
ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดองค์กร โดยผู้เข้าอบรม
สามารถดาวน์โหลดเอกสารบรรยายได้ที่ 
เวบไซต์ HRD 
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ส่วนที่ 5 ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม 

 

 

 

ผู้เข้าอบรม ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม นายรัชกรฯ กล่าวแนะน าวิทยากร 

  
นางสาวสุปราณี จงธรรมวัฒน์ 

วิทยากรบรรยายหลักการและเหตุผล 
ของการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

ผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 1 

  
ผู้เข้ารับอบรม รุ่นที่ 2 ผู้เข้าอบรมสอบถามวิทยากรเพิ่มเติมในเรื่อง 

การจัดซ้ือจัดจ้าง 
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ภาคผนวก 
แบบทดสอบการประเมินผลการเรียนรู้ (Learning)  

หลังการฝึกอบรม (Post-Test) 
 

 

 
 
 



ข้อสอบ หลักสูตร ความรู้ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

 ๑. ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
  ก.  คุ้มค่า 
  ข.  โปร่งใส 
  ค.  ทันเวลา 
  ง.  ตรวจสอบได้ 

 ๒. การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ สามารถกระทําได้โดยวิธีใด 
  ก.  วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
  ข.  วิธีประกวดราคาทั่วไป 
  ค.  วิธีคัดเลือกทั่วไป  
  ง.  วิธีเจาะจง 

 ๓. วงเงินที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจะเป็นวงเงินเท่าใดเป็นไปตามกฎหมายลําดับรองประเภทใด 
  ก.  ระเบียบ 
  ข.  กฎกระทรวง 
  ค.  ประกาศคณะกรรมการนโยบาย 
  ง.  ประกาศคณะกรรมการวินิจฉัย 

 ๔. ข้อใดไม่ใช่เกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ 
  ก.  ต้นทุนของพัสดุน้ันตลอดอายุการใช้งาน 
  ข.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
  ค.  บริการหลังการขาย 
  ง.  ประสบการณ์ของผู้ย่ืนข้อเสนอ 

 ๕. ข้อใดไม่ใช่เหตุแห่งการลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
  ก.  ไม่เข้าย่ืนข้อเสนอ 
  ข.  ไม่เข้าทําสัญญาหรือข้อตกลง 
  ค.  ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลง 
  ง.  ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

 ๖. ผู้ที่มีสิทธิอุทธรณ์จะต้องย่ืนอุทธรณ์ภายในระยะเวลาใด  
  ก.  ภายในสามวันทําการวันนับแต่ได้รับแจ้งอุทธรณ์ 
  ข.  ภายในสามวันทําการนับแต่วันประกาศผลในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง  
   ค.  ภายในเจ็ดวันทําการวันนับแต่ได้รับแจ้งอุทธรณ์ 
  ง.  ภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันประกาศผลในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง 

-๒- 
 
 ๗. อัตราโทษที่กําหนดไว้ตามพระราชบัญญัติน้ี ที่ถูกต้องคือเท่าใด 
  ก.  จําคุกต้ังแต่หน่ึงปีถึงสิบปี หรือปรับต้ังแต่สองหมื่นถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
  ข.  จําคุกต้ังแต่หน่ึงปีถึงสิบปี และปรับต้ังแต่สองหมื่นถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 



  ค.  จําคุกต้ังแต่หน่ึงปีถึงสิบปี หรือปรับต้ังแต่สี่หมื่นถึงสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
  ง.  จําคุกต้ังแต่หน่ึงปีถึงสิบปี และปรับต้ังแต่สี่หมื่นถึงสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 ๘. คณะกรรมการชุดใดที่มีหน้าที่ในการพิจารณาลงโทษผู้ทิ้งงาน 
  ก.  คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
  ข.  คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ 
  ค.  คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 
  ง.  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน 

 ๙. การข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างให้ขึ้นกับหน่วยงานใด 
  ก.  คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
  ข.  คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 
  ค.  กรมบัญชีกลาง 
  ง.  กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 ๑๐.  การจ้างที่ปรึกษากรณีที่งานน้ันมีที่ปรึกษาจํานวนจํากัดจะต้องดําเนินการโดยวิธีใด 
  ก.  วิธีตกลง 
  ข.  วิธีคัดเลือก 
  ค.  วิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด 
  ง.  วิธีพิเศษ 
 


	หน้าปก2
	สารบัญ
	ตัวเล่มม - แก้ไขครั้งที่ 2
	ข้อสอบ _พรบ

