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ส่วนที่ 1 ข้อมูลการดําเนินงาน 

ช่ือหลักสูตร 
หลักสูตร การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพัฒนาอย่างย่ังยืน (Corporate Social Responsibility : 
CSR) 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและเห็นถึงความสําคัญของการดําเนินธุรกิจด้วยหลักความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสําคัญ และความจําเป็นในการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม 
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานให้องค์การมีการพัฒนาที่ย่ังยืน 

หลักเกณฑ์การผ่านตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาบุคลากร 
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีระยะเวลาเข้าอบรมไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70 ของระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด  
(ไม่ต่ํากว่า 2.5 ชั่วโมง)  

กลุ่มเป้าหมาย 
พนักงานระดับรองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ ผู้อํานวยการฝ่าย/สํานัก ขึ้นไป และผู้อํานวยการกอง รวมจํานวน
ทั้งสิ้น 89 คน 

กําหนดการฝึกอบรม 
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9  โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น ดังนี้ 

- พนักงานระดับรองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ และผู้อํานวยการฝ่าย/สํานัก ขึ้นไป จํานวน 27 คน 
ระหว่างเวลา 09.00 น. – 12.00 น. 
 

พนักงานระดับรองผู้ว่าการ 
ผู้ช่วยผู้ว่าการ และผู้อํานวยการฝ่าย/

สํานัก หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
กําหนดการ 

09.00 น. – 09.15 น. กล่าวเปิดการอบรม

09.15 น. – 10.30 น. - Global CSR & Sustainability Trends 
- CSR กับการกําหนดกลยุทธ์ และนโยบายองค์กร 

10.30 น. – 10.45 น. Coffee break 
10.45 น. – 12.00 น. - CSR กับจริยธรรมในการบริหารงาน

- แนวทาง CSR ให้เหมาะสมกับธุรกิจขององค์กร เพ่ือสร้างการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลการดําเนินงานของหลักสูตร (ต่อ) 
 

- พนักงานระดับผู้อํานวยการกอง จํานวน 62 คน ระหว่างเวลา 13.00 น. – 16.00 น. 
พนักงานระดับผู้อํานวยการกอง  
และรักษาการผู้อํานวยการกอง 

กําหนดการ 

13.00 น. – 13.15 น. กล่าวเปิดการอบรม

13.15 น. – 14.30 น. - Global CSR & Sustainability Trends 
- CSR กับจริยธรรมในการบริหารงาน 

14.30 น. – 14.45 น. Coffee break 
14.45 น. – 16.00 น. - CSR กับการประยุกต์ใช้ และนําไปขับเคล่ือนองค์กร เพ่ือสร้างการพัฒนาท่ีย่ังยืน

 

ผู้จัดทํารายงาน 
นางสาวอชิรญา สายวิจิตร พนักงานทรัพยากรบุคคล ระดับ 4 สังกัด พบ.กพร.ฝทบ. 
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ส่วนที่ 2 การประเมินผลปฏิกิริยา (Reaction) โดยแบบสอบถาม 

เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉล่ีย   
  
 
 
 
 
 
 
 

กําหนดฝึกอบรมวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561  จํานวน 2 รุ่น 

รุ่นที่ 1 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 12.00 น. กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 27 คน มีผู้เข้าอบรม จํานวน 18 คน 

ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจต่อการบรรยายของ อาจารย์กุลชุดา ดิษยบุตร 
ด้านการบรรยาย คะแนน

1. การนําเข้าสู่หลักสูตรเหมาะสม 4.00

2. การถ่ายทอด ชัดเจนและเข้าใจง่าย 3.93

3. การถาม-ตอบชัดเจน 3.79

4. การใช้สื่อการสอน 3.64

5. การสรุปและทบทวนให้เข้าใจย่ิงข้ึน 3.86

คะแนนเฉลี่ยรวม 3.84

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจด้านเน้ือหาหลักสูตร  
ด้านเนื้อหาหลักสูตร คะแนน

1. เนื้อหาหลักสูตรเหมาะสม 3.93

2. เอกสารประกอบการฝึกอบรมเหมาะสม 3.86

3. ระยะเวลาการจัดฝึกอบรม 4.07

คะแนนเฉลี่ยรวม 3.95

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจอ่ืนๆ  
ด้านการจัดฝึกอบรม คะแนน 

1. สถานท่ีจัดฝึกอบรม 4.00 

2. โสตทัศนูปกรณ์ (คอมฯ สไลด์ วีดีโอ ฯลฯ) 3.43 

3. ความพึงพอใจโดยภาพรวม 4.00 

คะแนนเฉลี่ยรวม 3.81 

ระดับคะแนน ความหมาย
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 การประเมินผลปฏิกิริยา (Reaction) โดยแบบสอบถาม (ต่อ) 

ส่วนที่ 4 ความรู้ของผู้เข้ารับการบรรยาย  

หัวข้อ คะแนน 
1. ก่อนการบรรยาย ท่านมีความรู้ในเรื่องนี้ 3.14

2. หลังการบรรยาย ท่านได้รับความรู้ในเรื่องนี้ 3.57

3. ความรู้จากการอบรมนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางาน 3.64

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 มีจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 14 ชุด 
จากผู้เข้าอบรม 18 คน คิดเป็นร้อยละ 77.78 ของจํานวนผู้เข้าอบรม โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 
ของผู้เข้าอบรมต่อหลักสูตร เท่ากับ 3.87 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ มาก คิดเป็นร้อยละ 77.37 มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจต่อการบรรยายของ อาจารย์กุลชุดา ดิษยบุตร 
   ค่าคะแนนเฉล่ีย :  3.84 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ มาก คิดเป็นร้อยละ 76.80 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจด้านเนื้อหาหลักสูตร 
   ค่าคะแนนเฉล่ีย : 3.95 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ มาก คิดเป็นร้อยละ 79.00 

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจอื่นๆ 
   ค่าคะแนนเฉล่ีย : 3.81 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ มาก คิดเป็นร้อยละ 91.80 
 
 
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเหน็ 
 - เน้ือหาที่นําเสนอค่อนข้างพ้ืนฐาน ไม่ใช่เชิง strategic สําหรับผู้บริหารระดับสูง  
 - หลังอบรมแล้วยังไม่สามารถทําให้รู้สึกว่าทําไมควรทํา CSR 
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ส่วนที่ 2 การประเมินผลปฏิกิริยา (Reaction) โดยแบบสอบถาม (ต่อ) 

รุ่นที่ 2 ระหว่างเวลา 13.00 น. – 16.00 น. กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 62 คน มีผู้เข้าอบรม จํานวน 58 คน 

ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจต่อการบรรยายของ อาจารย์กุลชุดา ดิษยบุตร 
หัวข้อ คะแนน

1. การนําเข้าสู่หลักสูตรเหมาะสม 4.46

2. การถ่ายทอด ชัดเจนและเข้าใจง่าย 4.54

3. การถาม-ตอบชัดเจน 4.13

4. การใช้สื่อการสอน 4.33

5. การสรุปและทบทวนให้เข้าใจย่ิงข้ึน 4.25

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.34

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจด้านเน้ือหาหลักสูตร  
หัวข้อ คะแนน

1. เนื้อหาหลักสูตรเหมาะสม 4.29

2. เอกสารประกอบการฝึกอบรมเหมาะสม 4.21

3. ระยะเวลาการจัดฝึกอบรม 4.04

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.18

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจอ่ืนๆ  
หัวข้อ คะแนน 

1. สถานท่ีจัดฝึกอบรม 4.25 

2. โสตทัศนูปกรณ์ (คอมฯ สไลด์ วีดีโอ ฯลฯ) 4.38 

3. ความพึงพอใจโดยภาพรวม 4.25 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.29 

ส่วนที่ 4 ความรู้ของผู้เข้ารับการบรรยาย  
หัวข้อ มากท่ีสุด 

1. ก่อนการบรรยาย ท่านมีความรู้ในเรื่องนี้ 2.75

2. หลังการบรรยาย ท่านได้รับความรู้ในเรื่องนี้ 3.88

3. ความรู้จากการอบรมนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางาน 3.96

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม รุ่นที่ 2 มีจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 24 ชุด จากผู้เข้า
อบรม 58 คน คิดเป็นร้อยละ 41.38 ของจํานวนผู้เข้าอบรม โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้า
อบรมต่อหลักสูตร เท่ากับ 4.27 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ มาก คิดเป็นร้อยละ 85.43 มีรายละเอียด ดังนี้ 
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ความพึงพอใจต่อการ
บรรยาย

ความพึงพอใจด้านเนื้อหา
หลักสูตร 

ความพึงพอใจอ่ืนๆ ความพึงพอใจโดยรวม

รุ่น 1 3.84 3.95 3.81 3.87

รุ่น 2 4.34 4.18 4.29 4.27

3.84 3.95 3.81 3.87
4.34 4.18 4.29 4.27

0

1

2

3

4

5

ส่วนที่ 2 การประเมินผลปฏิกิริยา (Reaction) โดยแบบสอบถาม (ต่อ) 
 
ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจต่อการบรรยายของ อาจารย์กุลชุดา ดิษยบุตร 
   ค่าคะแนนเฉล่ีย :  4.34 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ มาก คิดเป็นร้อยละ 86.83 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจด้านเนื้อหาหลักสูตร 
   ค่าคะแนนเฉล่ีย : 4.18 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ มาก คิดเป็นร้อยละ 83.61 

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจอื่นๆ 
   ค่าคะแนนเฉล่ีย : 4.29 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ มาก คิดเป็นร้อยละ 85.83 

 
 

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเหน็ 

-  เน้ือหาอบรมเป็นเรื่องวิชาการ หาก รฟม. ต้องการใช้ประโยชน์จากหลักสตูรน้ี จําเป็นต้องมีการจัดอบรม
อย่างต่อเน่ือง 

ตารางสรปุผลการประเมินความพึงพอใจ ทั้ง 2 รุ่น 
 
 

 
 
  
 
 

 
 
 
 

 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจหลังการฝึกอบรม จํานวน 2 รุ่น มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 คิดเป็นร้อยละ 81.40 

1. การประเมินปฏิกิริยา (Reaction Evaluation)  

เป้าหมาย : ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมต่อหลักสูตรฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ผลลัพธ์ : ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมต่อหลักสูตรฝึกอบรม คิดเป็นรอ้ยละ 81.40  
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ส่วนที่ 3 การประเมินผลหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
หลักเกณฑ์ตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคลากร 

• ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 
รุ่นท่ี 1  ระหว่างเวลา 09.00 น. - 12.00 น. จํานวน  27  คน 

รุ่นท่ี 2  ระหว่างเวลา 13.00 น. - 16.00 น. จํานวน  62  คน 

กลุ่มเป้าหมาย 89  คน 
ผู้เข้าอบรม 76  คน 

คิดเป็นร้อยละ 85.40 
 

ตารางแสดงผลการประเมินผลตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
หลักสูตร การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือพัฒนาอย่างยั่งยืน (Corporate Social Responsibility : CSR)

ท่ี ชื่อ - นามสกุล สังกัด ระยะเวลา ( ≥70 )
(ร้อยละ) ผลการฝึกอบรม หมายเหตุ 

1 นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผวก. 100 ผ่าน   

2 นายรณชิต แย้มสอาด ผวก. 100 ผ่าน   

3 นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล ผวก. 100 ผ่าน   

4 นายฤทธิกา สุภารัตน์ ผวก. 100 ผ่าน   

5 นายวีรพงศ์ พัฒนะพันธ์ุ ผวก. 0 ไม่ผ่าน ไม่เข้าอบรม 

6 นายสาโรจน์ ต.สุวรรณ ผวก. 100 ผ่าน   

7 นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผวก.   ยกเลิก มีบันทึกติดภารกิจ 

8 นายสุชิน ศศิประภากุล ผวก. 100 ผ่าน   

9 นายวิทยา พันธ์ุมงคล ผวก. 100 ผ่าน   

10 นางณฐมณ บุนนาค ผวก. 100 ผ่าน   

11 นางอุไรวรรณ เตชะศิรินุกูล ผวก. 100 ผ่าน   

12 นางสาวสิริธิดา ธรรมกุล สผว. 100 ผ่าน   

13 นางมลทิรา ลักษณะสิริศักด์ิ สผว. 100 ผ่าน   

14 นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ สผว. 100 ผ่าน   

15 นางกนกกาญจน ์ เกศะรักษ์ สผว. 100 ผ่าน   

16 นายสุรพงษ์ รัตนภูวลักษณ์ สตส. 100 ผ่าน   

17 นางสาวดวงรัตน ์ เงาจินตรักษ์ สตส. 100 ผ่าน   

18 นางสาวสุมิตรา สุ่นศิริ สตส. 100 ผ่าน   

19 นางธิมาพร วังช่วย สตส. 100 ผ่าน   



         รายงานหลักสูตร การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือพัฒนาอย่างยั่งยืน จํานวน 2 รุ่น ประจําปี 2561 

8 

 

ส่วนที่ 3 การประเมินผลหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ต่อ) 
 

ตารางแสดงผลการประเมินผลตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
หลักสูตร การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือพัฒนาอย่างยั่งยืน (Corporate Social Responsibility : CSR)

ท่ี ชื่อ - นามสกุล สังกัด ระยะเวลา ( ≥70 )
(ร้อยละ) ผลการฝึกอบรม หมายเหตุ 

20 นายสมประสงค์ สัตยมัลลี สธด.   ยกเลิก มีบันทึกติดภารกิจ 

21 นางสาวปาณิสรา คงกระพันธ์ สธด. 100 ผ่าน   

22 นายเอกชัย บุญมาลีตระกูล สธด. 100 ผ่าน   

23 นายทวิช พ่ึงตน สธร. 0 ไม่ผ่าน ไม่เข้าฝึกอบรม 

24 นางสาวบุษกร อยู่สุข ฝนย. 100 ผ่าน   

25 นางกุลชุล ี ณ ระนอง ฝนย. 100 ผ่าน   

26 นางฉัฐยา เจริญพานิช ฝนย. 100 ผ่าน   

27 นายบารมินทร์ เจริญพานิช ฝนย. 100 ผ่าน   

28 นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ฝพค.   ยกเลิก มีบันทึกติดภารกิจ 

29 นางสาวอัญชล ี เจนพานิชทรัพย์ ฝพค.   ยกเลิก มีบันทึกติดภารกิจ 

30 นางสาวพรพิมล พุ่มพวง ฝพค. 100 ผ่าน   

31 นายวรานนท์ ดิลกคุณานันท์ ฝพค.   ยกเลิก มีบันทึกติดภารกิจ 

32 นายสมคิด ลีลิตธรรม ฝทท. 100 ผ่าน   

33 นายศิกานต์ ประถมบูรณ์ ฝทท. 100 ผ่าน   

34 นางสาวสิริพร ธนเฉิดสิริกุล ฝทท. 100 ผ่าน   

35 นายอานันท์ หวังกุหลํา ฝทท. 100 ผ่าน   

36 นางสาวจิรนันท์ วรจักร ฝชง. 100 ผ่าน   

37 นางสาวนลินพร ไชยรัชต์ ฝชง. 100 ผ่าน   

38 นางสาวชชัสุดา อนนตพันธ์ ฝชง. 100 ผ่าน   

39 นางสาวกิตติกา ตัณฑเกษม ฝชง. 100 ผ่าน   

40 นางสาวนวลพรรณ สุกีธร ฝชง. 100 ผ่าน   

41 นายณ พฤฒ โรจนไพฑูรย์ ฝพธ. 100 ผ่าน   

42 นายวิภาช ดิลกวิลาศ ฝพธ. 100 ผ่าน   

43 นายวัชรพล คงสวัสด์ิ ฝพธ. 100 ผ่าน   

44 นางสาวศิริพร กิ่งทอง ฝพธ. 100 ผ่าน   

45 นายถนอม รัตนเศรษฐ ฝพพ. 100 ผ่าน   
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ส่วนที่ 3 การประเมินผลหลกัเกณฑ์ตัวชี้วดัด้านการพฒันาทรัพยากรบคุคล (ต่อ) 
 

ตารางแสดงผลการประเมินผลตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
หลักสูตร การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือพัฒนาอย่างยั่งยืน (Corporate Social Responsibility : CSR)

ท่ี ชื่อ - นามสกุล สังกัด ระยะเวลา ( ≥70 )
(ร้อยละ) ผลการฝึกอบรม หมายเหตุ 

46 นางสาวพัชรัตนวดี ศศิสุวรรณ ฝพพ. 100 ผ่าน   

47 นางพัชน ี อัศวเหม ฝพพ. 100 ผ่าน   

48 นายกิตติกร ตันเปาว์ ฝวส.   ยกเลิก มีบันทึกติดภารกิจ 

49 นายธานินทร์ นิรมานสกุล ฝวส. 100 ผ่าน   

50 นายศราวุฒิ เอกสุวรรณ ฝวส. 100 ผ่าน   

51 นายวนัท สุจริตธรรมธร ฝวส. 100 ผ่าน   

52 นายพัฒนพงษ์ พงศ์ศุภสมิทธ์ิ ฝบก.1 100 ผ่าน   

53 นางสาวปรียานุช ตันธนสาร ฝบก.1 100 ผ่าน   

54 นางระวีวรรณ พงศ์ศุภสมิทธ์ิ ฝบก.1 100 ผ่าน   

55 นายกิตติ เอกวัลลภ ฝบก.2 100 ผ่าน   

56 นายณัฐ นาคธรณินทร์ ฝบก.2 100 ผ่าน   

57 นางอุทุมพร สมุทรนาค ฝบก.2 100 ผ่าน   

58 นายธีระพล อดิสร ฝรฟ. 100 ผ่าน   

59 นายยุทธศักด์ิ ชื่นใจ ฝรฟ. 100 ผ่าน   

60 นายสุพพัต พิพัฒนกุล ฝปก. 100 ผ่าน   

61 นายณัฐภัทริ์ อุณหคงคา ฝปก. 100 ผ่าน   

62 นายขจร วรศิลป์ชัย ฝปก. 100 ผ่าน   

63 นายพงษ์ศักด์ิ เวชสิทธ์ิ ฝรภ. 100 ผ่าน   

64 ร้อยตํารวจเอกศิรวัชร์ แก้วดุสิต ฝรภ. 0 ไม่ผ่าน ไม่เข้าอบรม 

65 ร้อยตํารวจเอกเจริญชัย สารพล ฝรภ. 100 ผ่าน   

66 จ่าสิบตํารวจไชยา พิลาวรรณ์ ฝรภ. 100 ผ่าน   

67 ร้อยตํารวจเอกกิตติ โหรชัยยะ ฝรภ. 100 ผ่าน   

68 นายกิตติ เศรษฐสิงห์ ฝรภ. 100 ผ่าน   

69 นายธันวา อาธารมาศ ฝกม.   ยกเลิก มีบันทึกติดภารกิจ 

70 นางเกษกนก คุ้มพันธ์ุ ฝกม. 100 ผ่าน   

71 นายมานพ ใจดี ฝกม. 100 ผ่าน   
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ส่วนที่ 3 การประเมินผลหลกัเกณฑ์ตัวชี้วดัด้านการพฒันาทรัพยากรบคุคล (ต่อ) 
 

ตารางแสดงผลการประเมินผลตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
หลักสูตร การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือพัฒนาอย่างยั่งยืน (Corporate Social Responsibility : CSR)

ท่ี ชื่อ - นามสกุล สังกัด ระยะเวลา ( ≥70 )
(ร้อยละ) ผลการฝึกอบรม หมายเหตุ 

72 นายสินาตย์ คุ้มพันธ์ุ ฝกม. 100 ผ่าน   

73 นางกัณจนา จันทรโชติ ฝกม. 100 ผ่าน   

74 นายณัฐพงศ์ สงฆ์ประชา ฝกม.   ยกเลิก มีบันทึกติดภารกิจ 

75 นายอดุลย์เวทย์ จิตรประเสริฐ ฝกท. 100 ผ่าน   

76 นางจิตติมา บํารุงเมือง ฝกท. 100 ผ่าน   

77 นายสุรศักด์ิ มุ่งชมกลาง ฝกท. 100 ผ่าน   

78 นายนพดล เท่ียงแท้ ฝกท. 100 ผ่าน   

79 นายชัยยศ ณ นคร ฝกท. 100 ผ่าน   

80 นายศุภณัฏฐ์ ภัทร์ชูตินันทน์ ฝกท. 100 ผ่าน   

81 นายวิจิตร สันติพัฒนกิจ ฝจบ.   ยกเลิก มีบันทึกติดภารกิจ 

82 นายสิทธิพร ทรงเจริญ ฝจบ. 100 ผ่าน   

83 นางสาวดารณ ี สนทนา ฝจบ. 100 ผ่าน   

84 นายภาคภูมิ กาญจนสถิตย์ ฝจบ. 100 ผ่าน   

85 นางพวงหยก บุญถนอม ฝทบ.   ยกเลิก มีบันทึกลา 

86 นายสุทัศน์ สิขเรศ ฝทบ. 100 ผ่าน   

87 นางฐิตารีย์ ศรีอาวุธ ฝทบ. 100 ผ่าน   

88 นางสาวสุพาณ ี สอนซ่ือ ฝทบ. 100 ผ่าน   

89 นางสาวกวิสรา ยาศิริ สปอ. 100 ผ่าน   
 

กลุ่มเป้าหมาย (คน) เข้าอบรม (คน) คิดเป็นร้อยละ
89 76 85.40

เข้าอบรม (คน) ผ่านการอบรม (คน) คิดเป็นร้อยละ
76 76 100

 

ไม่เข้าอบรม (คน)
13

มีบันทึกแจ้ง (คน) ไม่มีบันทึกแจ้ง (คน)
10 3



         รายงานหลักสูตร การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือพัฒนาอย่างยั่งยืน จํานวน 2 รุ่น ประจําปี 2561 

11 

 

ส่วนท่ี 4 สรุปภาพรวมการดําเนินงาน 

จํานวนพนักงานที่เข้ารับการอบรม วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 
 รุ่นที่ 1 ระหว่างเวลา 09.00 น. - 12.00 น. เข้าอบรม 18 คน ผ่านหลักเกณฑ์ฯ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 รุ่นที่ 2 ระหว่างเวลา 13.00 น. - 16.00 น. เข้าอบรม 58 คน ผ่านหลักเกณฑ์ฯ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 

ผู้เข้าอบรม (คน) ผ่านหลักเกณฑ์ฯ (คน) คิดเป็นร้อยละ 
การประเมินผลปฏิกิริยา 

(ภาพรวม) 

รุ่นท่ี 1 18 18 100 
81.40 

รุ่นท่ี 2 58 58 100 

หมายเหตุ : ผู้สังเกตการณ์จํานวนรวมทั้งสิ้น 20 คน 

งบประมาณ 
 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพัฒนาอย่างย่ังยืน 
(Corporate Social Responsibility : CSR) ทั้ง 2 รุ่น รวมจํานวน 76 คน เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 33,100  บาท  

 

ข้อเสนอแนะ และแนวทางปรับปรุง/คําช้ีแจง 

ข้อเสนอแนะ แนวทางปรับปรุง/คําชี้แจง 

- ในส่วนของผู้บริหารระดับสูง ควรจัดเนื้อหาการอบรมที่
เน้นไปทาง strategy มากกว่านี้ เพื่อให้เกิด Inspiration 
ด้าน CSR 

- นําข้อเสนอแนะในครั้งนี้ มาพิจารณาในการ
จัดฝึกอบรมคร้ังถัดไป 

 

สรุป หลักสูตร การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพัฒนาอย่างย่ังยืน (Corporate Social Responsibility : 
CSR) จํานวน 2 รุ่น 
   -  การประเมินปฏิกิริยา (Reaction Evaluation) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม คิดเป็น 
ร้อยละ 81.40  
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ส่วนท่ี 5 ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม 
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