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ส่วนที่ 1 ข้อมูลการดําเนินงานของหลักสตูร 
ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตร  Decision Under Risk การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในหลักการบริหารความเสี่ยง มีความตระหนักและเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของตนเองเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 
2. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเห็นความเช่ือมโยงของการบริหารความเสี่ยงและการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

หลักเกณฑ์การผ่านตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร 
พนักงานจะต้องเข้ารับการฝึกอบรม ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 ของระยะเวลาที่กําหนด (ไม่ตํ่ากว่า 2.5 ช่ัวโมง) 
 
ผู้เข้าร่วมการอบรม 
พนักงานระดับหัวหน้าแผนก และรักษาการหัวหน้าแผนก และเทียบเท่าขึ้นไป จํานวน 239 คน และพนักงาน 
ที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารความเสี่ยงของส่วนงานต่าง ๆ จํานวน 40 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 279 คน 
กําหนดการฝึกอบรม 
วันที่ 27 กันยายน 2560 ณ หอ้งประชุม 2 ช้ัน 9 อาคาร 1 รฟม. 

- รุ่นที ่1 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. 
- รุ่นที ่2 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. 

วันที่ 29 กันยายน 2560 ณ หอ้งประชุม 2/1 อาคาร 2 รฟม. 
- รุ่นที ่3 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. 
- รุ่นที ่4 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. 
 

รุ่นท่ี 1/รุ่นท่ี 3 รุ่นท่ี 2/รุ่นท่ี 4 หัวข้อ
09.00 – 09.30 13.00 – 13.30 บทนําของการตัดสินใจ (Introduction to Decision Making) 

- ความหมายของการตัดสินใจ 
- ตัวอย่างการตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน 
- กระบวนการตัดสินใจ 

09.30 - 10:00  13.30 – 14.00  ระบบการคิด 2 ระบบ (Two Systems of Thinking) 
- ระบบการคิดโดยสัณชาตญาณ (Automatic System) 
- ระบบการคิดอย่างมีเหตุผล (Logical System) 

10:00 - 10:30 14.00 – 14.30 การตัดสินโดยสัญชาตญาณ (Intuition Judgment) 
10:30 - 10:45 14.30 – 14.45 Coffee break 
10:45 – 12.00 14.45 – 16.00  เครื่องมือหรือทฤษฎีในการตัดสินใจท่ีสําคัญเม่ืออยู่ในสถานการณ์เสี่ยง 

- ทฤษฎีอรรถประโยชน์คาดหวัง (Expectation Utility Theory) 
- ทฤษฎีคาดหวัง (Prospect Theory) 
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สถานที่ฝึกอบรม 
ห้องประชุม 2 ช้ัน 9 อาคาร 1 และ ห้องประชุม 2/1 อาคาร 2 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

ผู้ดําเนินการจัดสัมมนา 
วิทยากร: ผศ.ดร.โสภณ ขันติอาคม ผู้อํานวยการศูนย์บริการวิชาการฯ และอาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผู้จัดทํารายงาน 
นางสาวชวนพร ลอยชูศักด์ิ พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4 สังกัด พบ. กพร. ฝทบ. 
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ส่วนที่ 2 การประเมินผลปฏิกิริยา (Reaction) โดยแบบสอบถาม 
สรุปผลการประเมินผล โดยแบบสอบถาม  

ผู้จัดทํารายงานได้ทําการสรุปประเมินผลหลังการฝึกอบรม จากแบบประเมินผลการฝึกอบรมท่ีได้รับจาก 
ผู้เข้าร่วมอบรม รุ่นที่ 1 จํานวน 44 คน จากจํานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ของจํานวนผู้เข้าฝึกอบรม  
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย 
ระดับคะแนน    ความหมาย 

  
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจต่อวิทยากรและการบรรยาย  

หัวข้อ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด
1. การนําเข้าสู่หลักสูตรเหมาะสม  4.25    

2. การถ่ายทอด ชัดเจนและเข้าใจง่าย  4.30    

3. การถาม – ตอบชัดเจน  3.27    

4. การใช้สื่อการสอน (แผ่นใส สไลด์ วีดีโอ ฯลฯ)  4.25    

5. การสรุปและทบทวนให้เข้าใจย่ิงข้ึน  4.32    

 ค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิต มีค่า 4.28 ความพึงพอใจต่อวิทยากรและการบรรยาย จัดอยู่ในเกณฑ์ มาก ☺ 
 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อเนื้อหาหลักสูตร 

หัวข้อ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด
1. เนื้อหาหลักสูตรเหมาะสม  4.23    

2. เอกสารประกอบการฝึกอบรม  4.07    

3. ระยะเวลาการจัดฝึกอบรม  4.09    

 ค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิต มีค่า 4.13 ความพึงพอใจต่อเน้ือหาหลักสูตร จัดอยู่ในเกณฑ์ มาก ☺ 
 
 
 
 
 

1.00 – 1.50 น้อยที่สุด 

1.51 – 2.50 น้อย 

2.51 – 3.50 ปานกลาง 

3.51 – 4.50 มาก 

มากที่สุด 

รุ่นท่ี 1

4.51 – 5.00 
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ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจอืน่ๆ   
หัวข้อ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด

1. สถานท่ีจัดฝึกอบรม  4.11    

2. โสตทัศนูปกรณ์ (LCD สไลด์ ระบบเสียง ฯลฯ)  4.05    

3. ความพึงพอใจต่อการให้บริการฝึกอบรม โดย
ภาพรวม 

 
4.09 

   

 ค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิต มีค่า 4.08 ความพึงพอใจต่อเน้ือหาหลักสูตร จัดอยู่ในเกณฑ์ มาก ☺ 
 
ส่วนที่ 4 ความรู้ของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม 

หัวข้อ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด
1. ก่อนการอบรม ท่านมีความรู้ในเรื่องนี้   3.02   
2. หลังการอบรม ท่านได้รับความรู้ในเรื่องนี ้  4.05    
3. ความรู้จากการอบรมนําไปปฏิบัติในการทํางาน  4.02    

 
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ/ความคิดเหน็อ่ืนๆ 

• ด้านระยะเวลา 
• ด้านการจัดอบรม 

- ดีมาก โดยเฉพาะการให้โหลดเอกสารเอง      (จํานวน 1 คน) 
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ส่วนที่ 2 การประเมินผลปฏิกิริยา (Reaction) โดยแบบสอบถาม 
สรุปผลการประเมินผล โดยแบบสอบถาม  

ผู้จัดทํารายงานได้ทําการสรุปประเมินผลหลังการฝึกอบรม จากแบบประเมินผลการฝึกอบรมท่ีได้รับจาก 
ผู้เข้าร่วมอบรม รุ่นที่ 2 จํานวน 61 คน จากจํานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 87.14 ของจํานวนผู้เข้าฝึกอบรม 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย 
ระดับคะแนน    ความหมาย 

  
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจต่อวิทยากรและการบรรยาย  

หัวข้อ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด
1. การนําเข้าสู่หลักสูตรเหมาะสม  4.18    

2. การถ่ายทอด ชัดเจนและเข้าใจง่าย  4.26    

3. การถาม – ตอบชัดเจน  4.16    

4. การใช้สื่อการสอน (แผ่นใส สไลด์ วีดีโอ ฯลฯ)  4.30    

5. การสรุปและทบทวนให้เข้าใจย่ิงข้ึน  4.13    

 ค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิต มีค่า 4.21 ความพึงพอใจต่อวิทยากรและการบรรยาย จัดอยู่ในเกณฑ์ มาก ☺ 
 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อเนื้อหาหลักสูตร 

หัวข้อ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด
1. เนื้อหาหลักสูตรเหมาะสม  4.15    

2. เอกสารประกอบการฝึกอบรม  4.00    

3. ระยะเวลาการจัดฝึกอบรม  4.07    

 ค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิต มีค่า 4.07 ความพึงพอใจต่อเน้ือหาหลักสูตร จัดอยู่ในเกณฑ์ มาก ☺ 
 
 
 
 
 

1.00 – 1.50 น้อยที่สุด 

1.51 – 2.50 น้อย 

2.51 – 3.50 ปานกลาง 

3.51 – 4.50 มาก 

มากที่สุด 

รุ่นท่ี 2

4.51 – 5.00 
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ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจอืน่ๆ   
หัวข้อ มากท่ีสุด  มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด

1. สถานท่ีจัดฝึกอบรม  4.11    

2. โสตทัศนูปกรณ์ (LCD สไลด์ ระบบเสียง ฯลฯ)  4.15    

3. ความพึงพอใจต่อการให้บริการฝึกอบรม โดย
ภาพรวม 

 
4.11 

   

 ค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิต มีค่า 4.13 ความพึงพอใจต่อเน้ือหาหลักสูตร จัดอยู่ในเกณฑ์ มาก ☺ 
 
ส่วนที่ 4 ความรู้ของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม 

หัวข้อ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด
1. ก่อนการอบรม ท่านมีความรู้ในเรื่องนี้   2.80   

2. หลังการอบรม ท่านได้รับความรู้ในเรื่องนี้  3.84    

3. ความรู้จากการอบรมนําไปปฏิบัติในการทํางาน  3.90    

 
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ/ความคิดเหน็อ่ืนๆ 

• ด้านระยะเวลา 
- การอบรมมีช่วงระยะไม่เหมาะสม เน่ืองมีการแจ้งช่ือผู้เข้าร่วมอบรมล่าช้าและใกล้สิ้นปีงบประมาณ 
รวมทั้งเนื้อหาไม่สามารถนําไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานจริง   (จํานวน 1 คน) 

• ด้านการจัดอบรม 
-   

• ด้านเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
- อยากให้อาจารย์สอนเรื่องการนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานให้มากขึ้น (จํานวน 1 คน) 
- ต้ังแต่ อยู่ รฟม.มา 14 ปี (สิงหาคม ปี 2546)การฝึกอบรมคร้ังนี้ 
สมบูรณ์ทีสุ่ดเพราะทําให้รู้โครงสร้างการตัดสินใจของสมองมนุษย์ 
ในเชิงเศรษฐศาสตร์ (ว่าด้วยเร่ืองปากท้อง การดํารงชีพของเผ่าพันธ์ 
มนุษย์ ในยุคปัจจุบัน) ขอบคณุ ท่านอาจารย์ มากๆ และคณะ 
ผู้จัดให้มีการฝกึอบรมคร้ังนี้       (จํานวน 1 คน) 
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ส่วนที่ 2 การประเมินผลปฏิกิริยา (Reaction) โดยแบบสอบถาม 
สรุปผลการประเมินผล โดยแบบสอบถาม  

ผู้จัดทํารายงานได้ทําการสรุปประเมินผลหลังการฝึกอบรม จากแบบประเมินผลการฝึกอบรมท่ีได้รับจาก 
ผู้เข้าร่วมอบรม รุ่นที่ 3 จํานวน 39 คน จากจํานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ58.20 ของจํานวนผู้เข้าฝึกอบรม  
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย 
ระดับคะแนน    ความหมาย 

  
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจต่อวิทยากรและการบรรยาย  

หัวข้อ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด
1. การนําเข้าสู่หลักสูตรเหมาะสม  4.41    

2. การถ่ายทอด ชัดเจนและเข้าใจง่าย 4.62     

3. การถาม – ตอบชัดเจน  4.49    

4. การใช้สื่อการสอน (แผ่นใส สไลด์ วีดีโอ ฯลฯ)  4.33    

5. การสรุปและทบทวนให้เข้าใจย่ิงข้ึน  4.54    

 ค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิต มีค่า 4.48 ความพึงพอใจต่อวิทยากรและการบรรยาย จัดอยู่ในเกณฑ์ มาก ☺ 
 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อเนื้อหาหลักสูตร 

หัวข้อ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด
1. เนื้อหาหลักสูตรเหมาะสม  4.38    

2. เอกสารประกอบการฝึกอบรม  3.97    

3. ระยะเวลาการจัดฝึกอบรม  4.03    

 ค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิต มีค่า 4.13 ความพึงพอใจต่อเน้ือหาหลักสูตร จัดอยู่ในเกณฑ์ มาก ☺ 
 
 
 
 
 

1.00 – 1.50 น้อยที่สุด 

1.51 – 2.50 น้อย 

2.51 – 3.50 ปานกลาง 

3.51 – 4.50 มาก 

มากที่สุด 

รุ่นท่ี 3

4.51 – 5.00 
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ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจอืน่ๆ   
หัวข้อ มากท่ีสุด  มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด

1. สถานท่ีจัดฝึกอบรม  4.21    

2. โสตทัศนูปกรณ์ (LCD สไลด์ ระบบเสียง ฯลฯ)  4.18    

3. ความพึงพอใจต่อการให้บริการฝึกอบรม โดย
ภาพรวม 

 
4.23 

   

 ค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิต มีค่า 4.21 ความพึงพอใจต่อเน้ือหาหลักสูตร จัดอยู่ในเกณฑ์ มาก ☺ 
 
ส่วนที่ 4 ความรู้ของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม 

หัวข้อ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด
1. ก่อนการอบรม ท่านมีความรู้ในเรื่องนี้   2.95   

2. หลังการอบรม ท่านได้รับความรู้ในเรื่องนี้  4.13    

3. ความรู้จากการอบรมนําไปปฏิบัติในการทํางาน  4.23    

 
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ/ความคิดเหน็อ่ืนๆ 

• ด้านการจัดอบรม 
- อาจารย์เตรียมการสอนดี เอกสารบรรยายดี ควรเชิญอาจารย์ท่านน้ีมาให้การอบรมอีก (จํานวน 1 คน) 
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ส่วนที่ 2 การประเมินผลปฏิกิริยา (Reaction) โดยแบบสอบถาม 
สรุปผลการประเมินผล โดยแบบสอบถาม  

ผู้จัดทํารายงานได้ทําการสรุปประเมินผลหลังการฝึกอบรม จากแบบประเมินผลการฝึกอบรมท่ีได้รับจาก 
ผู้เข้าร่วมอบรม รุ่นที่ 4 จํานวน 32 คน จากจํานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ65.30 ของจํานวนผู้เข้าฝึกอบรม 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย 
ระดับคะแนน    ความหมาย 

  
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจต่อวิทยากรและการบรรยาย 

หัวข้อ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด
1. การนําเข้าสู่หลักสูตรเหมาะสม  4.34    

2. การถ่ายทอด ชัดเจนและเข้าใจง่าย 4.56     

3. การถาม – ตอบชัดเจน  4.47    

4. การใช้สื่อการสอน (แผ่นใส สไลด์ วีดีโอ ฯลฯ)  4.44    

5. การสรุปและทบทวนให้เข้าใจย่ิงข้ึน  4.53    

 ค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิต มีค่า 4.47 ความพึงพอใจต่อวิทยากรและการบรรยาย จัดอยู่ในเกณฑ์ มาก ☺ 
 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อเนื้อหาหลักสูตร 

หัวข้อ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด
1. เนื้อหาหลักสูตรเหมาะสม  4.22    

2. เอกสารประกอบการฝึกอบรม  3.94    

3. ระยะเวลาการจัดฝึกอบรม  4.38    

 ค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิต มีค่า 4.18 ความพึงพอใจต่อเน้ือหาหลักสูตร จัดอยู่ในเกณฑ์ มาก ☺ 
 
 
 
 
 

1.00 – 1.50 น้อยที่สุด 

1.51 – 2.50 น้อย 

2.51 – 3.50 ปานกลาง 

3.51 – 4.50 มาก 

มากที่สุด 

รุ่นท่ี 4

4.51 – 5.00 



         รายงานหลักสูตร Decision Under Risk การตัดสินใจภายใต้ความเส่ียง ประจําปี 2560 

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจอืน่ๆ   
หัวข้อ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย  น้อยท่ีสุด

1. สถานท่ีจัดฝึกอบรม  4.22    

2. โสตทัศนูปกรณ์ (LCD สไลด์ ระบบเสียง ฯลฯ)  4.19    

3.  
4.25 

   ความพึงพอใจต่อการให้บริการฝึกอบรม โดย
ภาพรวม 

ค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิต มีค่า 4.22 ความพึงพอใจต่อเน้ือหาหลักสูตร จัดอยู่ในเกณฑ์ มาก ☺  
 
ส่วนที่ 4 ความรู้ของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม 

หัวข้อ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด
1. ก่อนการอบรม ท่านมีความรู้ในเรื่องนี้   2.59   

2. หลังการอบรม ท่านได้รับความรู้ในเรื่องนี้  4.09    

3. ความรู้จากการอบรมนําไปปฏิบัติในการทํางาน  3.88    

 
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ/ความคิดเหน็อ่ืนๆ 

• ด้านการจัดอบรม 
- ถ้า slide เป็นภาษาไทยมากข้ึนจะดี      (จํานวน 1 คน) 

 

ตารางสรปุความพึงพอใจโดยภาพรวม 
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3.9

3.95

4

4.05

4.1

4.15

4.2

รุ่นท่ี 1

รุ่นท่ี 2

รุ่นท่ี 3

รุ่นท่ี 4

ภาพรวม

4.14 

4.10 

4.06 
4.05 

3.98 

การประเมินปฏิกิริยา (Reaction Evaluation) 
เป้าหมาย : ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมต่อหลักสูตรฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ผลลัพธ์   : ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมต่อหลักสูตรฝึกอบรม 4 รุ่น คิดเป็นร้อยละ 81.20 ☺ 
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการผ่านหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร 
 
หลักเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร 
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีระยะเวลาเข้าอบรมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 ของระยะเวลาที่กําหนด 

 
 
 

ที่ ชื่อ - นามสกุล ระยะเวลา 
ร้อยละ) ( ผลการฝึกอบรม 

1 น.ส.รจนา ทิพย์สูงเนิน 100 ผ่าน 

2 นายวรเทพ เตชะสุวรรณา 100 ผ่าน 

3 น.ส.ปรีณิตา โอสถสงเคราะห์ 100 ผ่าน 

4 นางกฤติมา ศรีเหรา 100 ผ่าน 

5 นายทวิช พ่ึงตน 100 ผ่าน 

6 นางนวลศรี รักษ์มณ ี 100 ผ่าน 

7 นางชณกณุ ฌานะศักด์ิ 100 ผ่าน 

8 นายวิชญุตร์ อารยโกศล 100 ผ่าน 

9 นายเอกนรินทร์ อ่อนนุช 100 ผ่าน 

10 นายสุเทพ แร่อ่อน 100 ผ่าน 

11 นายณัฐพล สุขแก้ว 100 ผ่าน 

12 น.ส.กรชนก  วโรฬาร 100 ผ่าน 

13 นายอนุวัฒน์ หมัดหมีม 100 ผ่าน 

14 นายพชร จินตนากาญจน ์ 100 ผ่าน 

15 นายสด  จําปาทอง  100 ผ่าน 

16 น.ส.นิพรพรรณ์ มุทุมล 100 ผ่าน 

17 นายรัชกร ธรรมคารวตา 100 ผ่าน 

18 น.ส.สหทัย จันทร์เจริญ 100 ผ่าน 

19 น.ส.ชุรดา ศรีวิชัย 100 ผ่าน 

20 น.ส.อิสรีย์ ประกอบสินนุกูล 100 ผ่าน 

21 นายสุพรหม ปานแจ่ม 100 ผ่าน 

22 นายสุทธิพงศ์ อภัยรัตน์ 100 ผ่าน 

น.ส.ชิดชนก วิมุกตานนท์ 
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23 0 (ไม่เข้า) ไม่ผ่าน 

24 น.ส.นริพร ใหลสกุล 100 ผ่าน 

25 นายปกรณ์ เกตุแย้ม 100 ผ่าน 

26 นายวรานนท์ ดิลกคุณานันท์ 100 ผ่าน 

27 นายปิยพงศ์ พรรณราย 100 ผ่าน 

28 นายธิติ มีผิว 100 ผ่าน 

29 นายธนัช ยืนนาน 100 ผ่าน 

สรุปผลการผ่านหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รุ่นท่ี 1
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ที่ ชื่อ - นามสกุล ระยะเวลา 
(ร้อยละ) ผลการฝึกอบรม 

30 น.ส.วรรณดี โอฬาร์ผล 100 ผ่าน 

31 น.ส.สิริพร ธนเฉิดสิริกุล 100 ผ่าน 

32 น.ส.อรวรรณ พยุงศักด์ิสกุล 100 ผ่าน 

33 น.ส.ณภัทร คุณธนะวัฒน์ 0 (ไม่เข้า) ไม่ผ่าน 

34 นายบัณฑิต ช่างปัน 100 ผ่าน 

35 นายพันธ์พงษ์ หลิมศิริวงษ์ 100 ผ่าน 

36 นายมนตรี   ไชยรังศรี 100 ผ่าน 

37 จ.อ.เสกสรรค์  กองไธสง 100 ผ่าน 

38 จ.อ.สันติชาต ิ พิทักพงษ์ 100 ผ่าน 

39 จ.ส.ท.วีรภัทร สุระภี 100 ผ่าน 

40 จ.อ.เชิดชัย จันทคัต 100 ผ่าน 

41 จ.อ.สมชาย ศรีภิลา 100 ผ่าน 

42 จ.อ.สมจิต สังข์ทอง 100 ผ่าน 

43 พ.จ.อ.บัญชา สุขสําราญ 100 ผ่าน 

44 จ.ส.อ.พัชรัตน์ กอร่ม 100 ผ่าน 

45 นายศุภพงษ์ นิคมชัยประเสริฐ 100 ผ่าน 

46 นายอดุล บัวผัด 100 ผ่าน 

47 นางรัศรินทร์ จันวิวัธน์เวช 100 ผ่าน 

48 นายวิษณุ สัตยานุสนธิ ์ 100 ผ่าน 

49 นายสถิต เจียรวิทยกิจ 100 ผ่าน 

50 นางมุกดา พิบูลย์ 100 ผ่าน 

51 น.ส.วนิชา วาณิชวัฒนะโกศล 100 ผ่าน 

52 นายบุญสม วงศ์จินดาบล 100 ผ่าน 

53 นายนที สายสิทธ์ิ 100 ผ่าน 

54 นายมหิตสร เหมะทัพพะ 100 ผ่าน 

55 จ.ส.ต.ไชยา พิลาวรรณ ์ 100 ผ่าน 

56 น.ส.จันทิมา เบ็ญจรัตน์ 100 ผ่าน 

57 น.ส.ศรัทธารัตน์ กังวล 100 ผ่าน 

58 น.ส.รสรินทร์ กาญจนศักดินากลุ 100 ผ่าน 

59 นายอยุทธ์ อภินันทร์ 100 ผ่าน 

60 น.ส.พิจิตรา สุนทรพิพิธ 100 ผ่าน 

61 นางสุชาดา  สถาวราวงศ ์ 100 ผ่าน 

62 นายจิตติชัย ส.ศรีสุวรรณ 100 ผ่าน 

63 น.ส.ชนากานต์  แย้มศรี  100 ผ่าน 

64 นายบุรินทร์ ธนะสมบูรณ์ 100 ผ่าน 
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ที่ ชื่อ - นามสกุล ระยะเวลา 
(ร้อยละ) ผลการฝึกอบรม 

65 น.ส.กันต์ธรณ์ ขุนนิธิวราวัฒน์ 100 ผ่าน 

66 น.ส.ดวงรัตน์ สินสุวรรณาภรณ์ 100 ผ่าน 

67 นายนรุตม์  เจียมสมบูรณ์ 100 ผ่าน 

68 นางสมฤทัย  ปัทมวิภาค 100 ผ่าน 

69 น.ส.ดวงรัตน์ อริยะวทัญญู 100 ผ่าน 

70 จ.ส.ต.วเชษฐสิทธ์ิ จอมหงษ์ 100 ผ่าน 

71 นายดนุชา สุนทรารชุน 100 ผ่าน 

72 จ.ส.อ.จามร ชมภักด์ิ 100 ผ่าน 

73 นายกัณฐพล ล้ําเลิศ 100 ผ่าน 

74 นายคุณากร แป้นเหลือ 100 ผ่าน 

75 นายจิรัฎฐ์ สีขาว 100 ผ่าน 

76 นายขวัญแก้ว รุจิรัตนมณี 100 ผ่าน 

77 จ.อ.สราวุธ อุปเสน 100 ผ่าน 

78 จ.ส.ต.ประทุม สอนบุญมา 100 ผ่าน 

79 นายเสริมรัฐ เวือนประโคน 100 ผ่าน 

80 น.ส.วิสุตา ชลายนเดชะ 100 ผ่าน 

81 ส.ต.อ.มนัส เบ็ญจชาติ 100 ผ่าน 

82 นายจักรพันธ์ อินทโชติ 100 ผ่าน 

83 นายนิธินันต์ วิทูรแก้วศิริ 100 ผ่าน 

84 นางธิมาพร วังช่วย 100 ผ่าน 

85 นายมานิต วุฒิวิมลรัตน์ 100 ผ่าน 

86 นายศุภกร วรฤทธ์ิ 100 ผ่าน 

87 น.ส.อัจฉรา ลิ้มมณฑล 100 ผ่าน 

88 น.ส. นุศรา มัสเยาะ 100 ผ่าน 
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ที่ ชื่อ - นามสกุล 
ระยะเวลา 
ร้อยละ) (

ผลการฝึกอบรม 

1 นายจักรพงษ์ มาลากุล ณ อยุธยา 100 ผ่าน 

2 น.ส.จารุวรรณ สมศักด์ิ 100 ผ่าน 

3 นายมานะ วิวัตพงษ์ 100 ผ่าน 

4 นายสมพร  ขําคล้าย  100 ผ่าน 

5 น.ส.จิราศร ปิยะอารมณ์รัตน์ 100 ผ่าน 

6 น.ส.จตุพร อินบุญนะ 100 ผ่าน 

7 น.ส.เทียนทิพย์  ทองพนัง 100 ผ่าน 

8 นายชาติชาย สําราญพิศ 100 ผ่าน 

9 นายพิสิทธ์ิ นพคุณพงศ ์ 100 ผ่าน 

10 น.ส.บุศรินทร์ ปิ่นมณ ี 100 ผ่าน 

11 นายชลัณณพ มุขสมบัติ 100 ผ่าน 

12 นายพงศกร ดอกบัว 100 ผ่าน 

13 นายธนพงษ์ อารีย์ 100 ผ่าน 

14 น.ส.กานติมา ช่วยชูชื่น 100 ผ่าน 

15 นายสุทธินันท์ ชิตตระกูล  100 ผ่าน 

16 นายพสิษฐ์ ศักด์ิวานิชกุล 100 ผ่าน 

17 นางวันเพ็ญ สินธุเศรษฐ 100 ผ่าน 

18 น.ส.ปิยะรัตน์ สุแก้ว 100 ผ่าน 

19 น.ส.ทัศนีย์ น้อยบํารุง 100 ผ่าน 

20 น.ส.ยานุมาศ วิริยาจาร 100 ผ่าน 

21 น.ส.รุ่งนภา ศรีสังข์ 100 ผ่าน 

22 นายกฤตวัฒน์ สื่อสวน 100 ผ่าน 

23 น.ส.ศุภางคณา ชุมพล 100 ผ่าน 

24 น.ส.รุจิรา จันทรพล 100 ผ่าน 

25 นายศุภณัฏฐ์ โรจน์ปิติสุนทร 100 ผ่าน 

26 นายรุ่งโรจน์ พงศ์จักรพานิช 100 ผ่าน 

27 นายสาโรจน์  จงกิตินันทกุล  100 ผ่าน 

28 นายชวลิต โชติเกียรติ 100 ผ่าน 

29 นายทวี สันติธรารักษ์ 100 ผ่าน 

30 นายลิขิต ชูทรัพย์ 100 ผ่าน 

31 น.ส.พัทน์นลิน ณ ระนอง 100 ผ่าน 

รุ่นท่ี 2สรุปผลการผ่านหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร

16 
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ที่ ชื่อ - นามสกุล 
ระยะเวลา 
(ร้อยละ) 

ผลการฝึกอบรม 

32 นายไกรสิทธิ สิงห์กาญจนโรจน์ 100 ผ่าน 

33 น.ส.สวนีย์ บรรพจน์พิทักษ์ 100 ผ่าน 

34 น.ส.ปรีชญาลักษณ์ เจือเจริญ 100 ผ่าน 

35 นางรุจาภา สงวนวงค ์ 100 ผ่าน 

36 น.ส.นิรมล บุญทองคง 100 ผ่าน 

37 น.ส.ปุณยนุช ศรีแย้ม 100 ผ่าน 

38 นางทิพย์ รัตนสุวรรณ 100 ผ่าน 

39 น.ส.นันทนิษฎ์ นุ่มนวน 100 ผ่าน 

40 จ.อ.ชาล ี วงษ์เสวก 100 ผ่าน 

41 จ.ส.อ.จารุธ สิทธิวงศ ์ 100 ผ่าน 

42 จ.อ.สิทธิศักด์ิ สินธุยศ 100 ผ่าน 

43 จ.อ.ธนพล กรรโณ 100 ผ่าน 

44 จ.อ.ภัคเดช สีนวล 100 ผ่าน 

45 จ.อ.นะรมย์ จันทร์ตุ้ม 100 ผ่าน 

46 นายนฟง ธรรมธกนกพร 100 ผ่าน 

47 ส.ต.ท.อิศรา สอนง่าย 100 ผ่าน 

48 จ.ส.ท.ประวิทย์ บุญเอก 100 ผ่าน 

49 นายอาชว สุนทรสีมะ 100 ผ่าน 

50 จ.ส.ท.ประพนธ์ ปรักมาส 100 ผ่าน 

51 นายกิตติ เศรษฐสิงห์ 100 ผ่าน 

52 นายวีระยุทธ เมษะมาน 100 ผ่าน 

53 จ.อ.สันติ บุษบก 100 ผ่าน 

54 จ.ส.ต.นิกุล พรมศิริ 100 ผ่าน 

55 ร.ต.อ.กิตติ โหรชัยยะ 100 ผ่าน 

56 จ.อ.เฉลิม อานนท์ 100 ผ่าน 

57 จ.อ.ณันธพงศ ์ บุญชิต 100 ผ่าน 

58 นายนภาชัย  เหมือนเพ็ชร 100 ผ่าน 

59 นายอลงกรณ์ ไชยพรรค 0 ยกเลิก
1

60 นายภูวิศ  ตรีสุวรรณ 100 ผ่าน 

61 นายวาริช แม้นมินทร์ 100 ผ่าน 

62 นายปารัช โอภาส 100 ผ่าน 

                                                           
1
 ตามบันทึกท่ี ฝวส/815 ลงวันท่ี 21 กันยายน 2560 แจ้งวา่ได้ขออนุมัติลาป่วยในวันท่ี 27 กันยายน 2560 
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ที่ ชื่อ - นามสกุล 
ระยะเวลา 
(ร้อยละ) 

ผลการฝึกอบรม 

63 น.ส.ชลธิชา โรจนลิขิตกุล 100 ผ่าน 

64 น.ส.อัจฉริยา ศรีสุระ 100 ผ่าน 

65 นางปาณยา ชื่นใจ 100 ผ่าน 

66 น.ส.ปรีวณา อุทัย 100 ผ่าน 

67 นางกันธิมา มานนท์ 0 (ไม่เข้า) ไม่ผ่าน 

68 นายเขตนภันต์ จุลจิรวัฒน ์ 100 ผ่าน 

69 จ.ส.ต.วิทาน ศรีคํามี 100 ผ่าน 

70 ส.ต.อ.อัคพงค ์ สุภาวงค ์ 100 ผ่าน 

71 น.ส.สุมิตรา สุ่นศิร ิ 100 ผ่าน 

72 น.ส.รักษณีย์ ชิณเทศ 100 ผ่าน 

73 นายกฤต สว่างฤทธ์ิ 0 ยกเลิก
2

74 น.ส.สุมิตรา สุ่นศิร ิ 100 ผ่าน 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 ตามบันทึกท่ี ฝจบ32/14 ลงวันท่ี 21 กันยายน 2560 แจ้งว่าได้ขออนุมัติลาพักผ่อนประจําปี ในวันท่ี 27 - 29 กันยายน 2560 ไว้ล่วงหน้า 
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ที่ ชื่อ - นามสกุล 
ระยะเวลา 
ร้อยละ) (

ผลการฝึกอบรม 

1 นายจิตตะรัตน์ วิสุทธิเสน 100 ผ่าน 

2 นายธงชัย มังครักษ์ 100 ผ่าน 

3 นางพรรณิภา แสงดอกไม้ 100 ผ่าน 

4 น.ส.จีรวรรณ ศารสาลินทร ์ 100 ผ่าน 

5 น.ส.พรพิมล นิสารัตนพร 100 ผ่าน 

6 น.ส.ภัณฑิลา เครือใหญ่ 100 ผ่าน 

7 น.ส.พิกุล พิมพ์ทอง 100 ผ่าน 

8 นายภาคภูมิ กาญจนสถิตย์ 100 ผ่าน 

9 น.ส.ดวงรัตน์ อินป่าน 100 ผ่าน 

10 น.ส.สุวรรณ ี ศรีน้อย 100 ผ่าน 

11 นายอภิศาล ยอดสุวรรณ 100 ผ่าน 

12 นางปริศนา บูรณารมย์ 100 ผ่าน 

13 น.ส.สุจิตรา กิติพรพิศาล 100 ผ่าน 

14 นางระวิวรรณ กันวี 100 ผ่าน 

15 นายเกียรตินิยม ฉิมพล ี 100 ผ่าน 

16 นายขวัญ สุขคง 100 ผ่าน 

17 นายชิณวิทย์  แย้มครวญ  100 ผ่าน 

18 น.ส.ปิยนันท์ สุโน 100 ผ่าน 

นายอธิวัฒน์ นุ่นมา 

19 

 

19 0 (ไม่เข้า) ไม่ผ่าน 

20 นางกนกพร ชูทรัพย์ 100 ผ่าน 

21 นายเทิดศักด์ิ จักรก้านตง 100 ผ่าน 

22 นายประกอบ ปัดถามัง 100 ผ่าน 

23 นายวรพงศ์ วัจนะเสถียรกุล 100 ผ่าน 

24 น.ส.ชุติมา กัลยาประสิทธ์ิ 100 ผ่าน 

25 น.ส.สุมามาลย์ พานิชวิทย์ 100 ผ่าน 

26 นายณัชพล สุทธิชัยโชติ 100 ผ่าน 

27 นายคณาธิป วารุณประภา 100 ผ่าน 

28 นายมารุต คงรําพึง 0 ยกเลิก
3

29 น.ส.ศิริพร กิ่งทอง 100 ผ่าน 

                                                           
3ตามบันทึกท่ี ฝพธ40/455  ลงวันท่ี 6 ตุลาคม 2560 แจ้งว่าได้ขออนุมัติลาพักผ่อนประจําปี ในวันท่ี 26 - 29 กันยายน 2560 ไว้ล่วงหน้า 

สรุปผลการผ่านหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รุ่นท่ี 3
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ที่ ชื่อ - นามสกุล 
ระยะเวลา 
(ร้อยละ) 

ผลการฝึกอบรม 

30 นายจักรกฤษณ์ ทองปากน้ํา 100 ผ่าน 

31 นายพลศักด์ิ กุลกรินีธรรม 100 ผ่าน 

32 น.ส.ประดับดวง ศัตรูพ่าย 100 ผ่าน 

33 นายกมล ลําทะแย 100 ผ่าน 

34 จ.อ.สุพิน แก้วสะเทือน 100 ผ่าน 

35 จ.อ.เพ่ิมพูน สาระกุล 100 ผ่าน 

36 นายวัชระ ชาล ี 100 ผ่าน 

37 ส.ต.อ.ฐปนพัฒน์ เตชรัชต์วงศา 100 ผ่าน 

38 นายนัยศักด์ิ ศรีแย้ม 100 ผ่าน 

39 จ.อ.ศรัณย์ภัทร ศรีวรรณ์ 100 ผ่าน 

40 นายเดชาชาญ เรืองโสภากุล 100 ผ่าน 

41 นายกัมปนาท แสงเพ็ชร 100 ผ่าน 

42 จ.อ.เดชาธร วงด้วง 100 ผ่าน 

43 จ.อ.เสนาะ ขุนอินทร์ 100 ผ่าน 

44 พ.อ.อ.อภิสิทธ์ิ ปลัดกอง 100 ผ่าน 

45 น.ส.กัญจ์หทัย เนียมลาภเนื่อง 100 ผ่าน 

46 ว่าท่ี ร.ต.วราวุธ ขุนทอง 100 ผ่าน 

47 นายนราธิป โสภี 100 ผ่าน 

48 พ.อ.อ.ภัควรรธน์ เตชะสันตินันทน์ 100 ผ่าน 

49 นายวีระชาติ สีมาวุธ 100 ผ่าน 

50 จ.ส.ต.หญิง กชพร  ศรีรัตนพัฒน์ 100 ผ่าน 

51 นายธนัญชัย ปคุณวรกิจ 0 (ไม่เข้า) ไม่ผ่าน 

52 น.ส.สิริพร อุษสาธิต 100 ผ่าน 

53 นายสุวิทย์ บัวเพชร 100 ผ่าน 

54 นายณัฐชัย ชาญก้องสกุล 100 ผ่าน 

55 นายอรรถสิทธ์ิ จ้องศิรินุรักษ์ 0 ยกเลิก
4

56 นายณัฐรัชต์จักร อันทะชัย 100 ผ่าน 

57 นายปฏิพัฒน์ แจ้งวงศช์ัย 100 ผ่าน 

58 นายปฏิเวช  เหระยัง 100 ผ่าน 

59 นางสิรินธร อินทร์แก้ว 100 ผ่าน 

60 นายบัณฑูร สงเจริญ 100 ผ่าน 

                                                           
4
 ตามบันทึกท่ี สผว32/183  ลงวันท่ี 26 กันยายน 2560 แจ้งว่าได้ขออนุมัติลาพักผ่อนประจําปี ในวันท่ี 27 - 29 กันยายน 2560 ไว้ล่วงหน้า 
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ที่ ชื่อ - นามสกุล 
ระยะเวลา 
(ร้อยละ) 

ผลการฝึกอบรม 

61 จ.อ.ชูชาต ิ จันทร์หอม 100 ผ่าน 

62 นายกีรตินิธิ หิรัญพัทธ์พร 100 ผ่าน 

63 นางดลพร ดิษฐเกษร 100 ผ่าน 

64 นายศิริยศ สุทัศน์ ณ อยุธยา 100 ผ่าน 

65 นายเกริกกฤต รุจิระยรรยง 100 ผ่าน 

66 นายอนุชิต มงคล 100 ผ่าน 

67 น.ส.อําไพ แจงบํารงุ 100 ผ่าน 

68 น.ส.วิภา พันธุ์วิเศษ 100 ผ่าน 

69 นายธนกฤต พงศ์หงษ์ 100 ผ่าน 

70 นายวัชรพงศ์ วงศ์ใหญ่ 100 ผ่าน 

71 น.ส.รุจินันท์ พรหมมา 0 ยกเลิก
5
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 ตามบันทึกท่ี สผว12/14  ลงวันท่ี 22 กันยายน 2560 แจ้งว่าได้ขออนุมัติลาพักผ่อนประจําปี ในวันท่ี 27 - 29 กันยายน 2560 ไว้ล่วงหน้า 
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ที่ ชื่อ - นามสกุล 
ระยะเวลา 
ร้อยละ) (

ผลการฝึกอบรม 

1 นายสุทธิมาน คูณผล 100 ผ่าน 

2 นายวิศรุติชัย พันธุ์วา 100 ผ่าน 

3 นางนฤดี ไทยประยูร 100 ผ่าน 

4 นายวรพจน์ ศรีรัตนวุฑฒิ 100 ผ่าน 

5 น.ส.ช่อกมล รัตนพงษ์ 100 ผ่าน 

6 น.ส.วรรษธร คล้ายแก้ว 100 ผ่าน 

7 น.ส.เบญจวรรณ เลิศพิชิตกุล 100 ผ่าน 

8 น.ส.จินร ี มีสกุล 100 ผ่าน 

9 นายวัฒนศักด์ิ เฮาะประเสริฐ 100 ผ่าน 

10 นายสุทธิพงษ์ สุภเจริญผล 100 ผ่าน 

11 นายภัคพล ธนรักษ์ 100 ผ่าน 

12 น.ส.เบญจวรรณ นิรมิตวสุ 100 ผ่าน 

13 น.ส.สิริพักตร์ หิรัญพัทธ์พร 100 ผ่าน 

14 น.ส.นันทรัตน์ ด้วงพิมพ์ 100 ผ่าน 

15 น.ส.กัญญณพ  ดวงส้ม  100 ผ่าน 

16 นางปิยะนารถ จันทร์ศักด์ิศรี 100 ผ่าน 

17 น.ส.เมทินี วุฒิภักดี 100 ผ่าน 

18 น.ส.ธนัชพร ชูพันธ์ 100 ผ่าน 

19 น.ส.นันทิญาณ ี เธียรนันท์ 100 ผ่าน 

20 นายวาสุกิจจ ์ บุญมี 100 ผ่าน 

21 จ.อ.ธนภพ พูลเกษม 100 ผ่าน 

22 จ.อ.จักรพล ชารีผาย 100 ผ่าน 

23 จ.อ.ชยาพงษ์ สังข์สน 100 ผ่าน 

24 นายอนันต์ จันทร์งาม 100 ผ่าน 

25 จ.อ.ศักด์ิชาย หม่องกระโทก 100 ผ่าน 

จ.อ.กษมะ เกรียงพานิช 
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26 0 (ไม่เข้า) ไม่ผ่าน 

27 นายอัครวัฒน์ จิรกิตต์ิธนพร 100 ผ่าน 

28 นายมนัสชัย ศรีอัมพร 100 ผ่าน 

29 จ.ส.อ.เวชพิสิฐ เอ่ียมองอาจ 100 ผ่าน 

30 นายณัฐรัชต์ มะโน 100 ผ่าน 

31 น.ส.ยุพา จ้อยเจนสินธุ ์ 100 ผ่าน 

สรุปผลการผ่านหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รุ่นท่ี 4
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ระยะเวลา 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ผลการฝึกอบรม 

(ร้อยละ) 

32 จ.อ.มนัส ศรีสันต ์ 100 ผ่าน 

33 ว่าท่ี ร.ต.ศุภชัย สินธุเศรษฐ 100 ผ่าน 

34 น.ส.พัชราพร โภคากร 100 ผ่าน 

35 นายสรลักษณ์ โสตถิโยธิน 100 ผ่าน 

36 น.ส.อาภาพงษ์ มกรนันทน์ 100 ผ่าน 

37 นายฉัตรชัย จุมวงษ์ 100 ผ่าน 

38 น.ส.พิจิตรพรรณ จีระนันทกิจ 100 ผ่าน 

39 น.ส.ชนาพิมพ์  วิถีมณีโรจน์  100 ผ่าน 

40 นางวาสนา ชลประเสริฐ 100 ผ่าน 

41 นางมาลัย ศรีมงคล 100 ผ่าน 

42 น.ส.เสาวลักษณ ์ หลวงจอก 100 ผ่าน 

43 นายสิริชัย ท่ีดี 100 ผ่าน 

44 น.ส.วรวรรณ ไกรศิริวุฒิ 100 ผ่าน 

45 นายนรัตว์ มะเริงสิทธ์ิ 100 ผ่าน 

46 นายจเด็จ แดงแสงเทียน 100 ผ่าน 

 

 

 

 

 

กลุ่มเป้าหมาย 279 คน เข้าอบรม จาํนวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 97.81 

ผู้เข้าอบรม 268 คน ผ่านหลักเกณฑ์ตัวชีว้ัด จาํนวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

 

สรุปผลการผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร 
เป้าหมาย : พนักงานจะต้องเข้ารับการฝึกอบรม ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 ของระยะเวลาที่กําหนด (ไม่ตํ่ากว่า 2.5 ช่ัวโมง) 

ผลลัพธ์    : พนักงานร้อยละ 97.81 เข้ารับการฝึกอบรม ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 ของระยะเวลาที่กําหนด (ไม่ตํ่ากว่า 2.5 ช่ัวโมง)  ☺ 
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ส่วนที่ 4 สรุปภาพรวมการดําเนนิงาน 
จํานวนพนักงานทีเ่ข้ารับการอบรม 

•  รุ่นที่ 1 วันที ่27 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. – 12.00 น.  
กลุ่มเป้าหมาย 88 คน เข้าอบรม จํานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

คนเข้าอบรม 88 คน ผ่านหลกัเกณฑ์ตัวช้ีวัด จํานวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 97.72 

•  รุ่นที่ 2 วันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. 
กลุ่มเป้าหมาย 74 คน เข้าอบรม จํานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 97.29 
คนเข้าอบรม 72 คน ผ่านหลกัเกณฑ์ตัวช้ีวัด จํานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 98.61 

• รุ่นที่ 3 วันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. – 12.00 น.  
กลุ่มเป้าหมาย 71 คน เข้าอบรม จํานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 95.77 

คนเข้าอบรม 68 คน ผ่านหลกัเกณฑ์ตัวช้ีวัด จํานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 97.05 

•  รุ่นที่ 4 วันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. 
กลุ่มเป้าหมาย 46 คน เข้าอบรม จํานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
คนเข้าอบรม 46 คน ผ่านหลกัเกณฑ์ตัวช้ีวัด จํานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 97.82 

สรุป ผู้เข้าอบรมจํานวน 274 คน ผ่านหลักเกณฑ์ตัวช้ีวัด จํานวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 97.81 
การประเมินผลหลักสูตร 
- การประเมินผลปฏิกิริยา (Reation Evaluation) 

ผลลัพธ์  : ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม 4 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 81.20 ☺ 
- การประเมินผลการเรียนรู้ (Learning Evaluation) 

ผลลัพธ์  : ร้อยละ 97.81 เข้ารับการฝึกอบรม ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 ของระยะเวลาที่กําหนด (ไม่ตํ่ากว่า 2.5 ช่ัวโมง) ☺ 
งบประมาณ 
 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Decision Under Risk (การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง) จํานวน 4 รุ่น 
มีผู้เข้าอบรมท้ังสิ้น 279 คน โดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 146,750 บาท 

 1.ค่าดําเนินการฝึกอบรมท้ัง 4 รุ่น เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 128,400 บาท  

2.ค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สําหรับวิทยากรและผู้ติดตาม จํานวน 4 คน ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมจํานวน 279 คน ผู้ประสานงาน ฝทบ. จํานวน 3 คน ผู้สังเกตการณ์ ฝนย. จํานวน  
3 คนเป็นจํานวนเงิน 18,350 บาท 
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางปรับปรุง/คําชี้แจงของผู้จัดฝึกอบรม 

ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ แนวทางปรับปรุง/คําชี้แจง 
- Slide ท่ีใช้ประกอบการบรรยายควรมี
ภาษาไทยมากขึ้น 
- อยากให้อาจารย์สอนเรื่ องการนํามา
ประยุกต์ใช้ในการทํางานให้มากข้ึน 

-  การจัดทํา Slide เป็นภาษาอังกฤษจะทําให้เข้าใจเนื้อหาได้ถูกต้องและชัดเจน
มากกว่าภาษาไทย เนื่องจากเป็นทฤษฎีของตะวันตก ซ่ึงผู้เข้าฝึกอบรมต้องนํา
ความรู้และทฤษฏีไปปรับใช้กับแนวทางการตัดสินใจในการปฏิบัติงานที่มีปัจจัย
การทํางานท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงพิจารณาแล้วเห็นว่าเอกสารบรรยายมีความเหมาะสม 
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