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- รายชื่อผูเข าฝ กอบรม 

รุนที่ 1 ว ันที ่26 เมษายน 2559 

 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง สังกัด 

1  นางสาวปภาณิน  เกตุมา    เลขานุการ ผชก. (พ.ต.ท.อนุศิลป ฯ) 

2  นางสาวนํ้าเพ็ชร  บุญอดุมทรัพย    พนักงานบริหารงานทั่วไป สผว. 

3  นางสาววิภาณี  อนิทพันธุ    พนักงานบริหารงานทั่วไป สผว. 

4  นางสาวกัญญสิริ  สิทธิวรการ    พนักงานตรวจสอบ สตส. 

5  นางสาวปาณิสรา  นันธิกลุ    พนักงานตรวจสอบ สตส. 

6  นายภณ  วัชรินทร    พนักงานตรวจสอบ สตส. 

7  นางสาวกัญญณพ  ดวงสม    พนักงานบริหารงานทั่วไป สธด. 

8  นางสาวพิจิตรพรรณ  จีระนันทกจิ    พนักงานบริหารงานทั่วไป สธด. 

9  นางสาวธนพร  นิธิพฤทธ์ิ    พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝนย. 

10  นางสาวฟามุย  เกริกกิตติกุล    พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน ฝนย. 

11  นายวรกร  คงม่ัน    พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝนย. 

12  นายธีรพงษ  วันวงศ    วิศวกร ฝพค. 

13  นางสาวเพ็ญระพ ี  หอวิมานพร    วิศวกร ฝพค. 

14  นางสาวสุจิตรา  ปรัชญาโณทัย    เศรษฐกร ฝพค. 

15  นายจเด็จ  แดงแสงเทียน    วิศวกร ฝทท. 

16  นายชลัมพล  หลาบนอก    พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร ฝทท. 

17  นางสาวมนัสนันท  เพียรกจิรุงเรือง    พนักงานวิเคราะหระบบ ฝทท. 

18  นางสาวพัชรวลัย  วิโรจนะ    พนักงานการเงนิ ฝชง. 

19  นางสาวรชยา  คงเสาร    พนักงานวิเคราะหงบประมาณ ฝชง. 

20  นางสาวศรัลวลัย  เหลืองอราม    พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝชง. 
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ที่ ชื่อ - นามสกลุ ตําแหนง สังกัด 

21  นางสาวศิรพร  คงวัฒนาศักด์ิชัย    พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝชง. 

22  นายสัญชัย  แวดเวียง    พนักงานวิเคราะหงบประมาณ ฝชง. 

23  นางสาวณัฐธยาน  เรืองรจิตปกรณ    พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝพธ. 

24  นางสาวดวงทิพย  รวมความคิด    พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝพธ. 

25  นางสาวภัทราพร  ลพล้ําเลิศ    พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝพธ. 

26  นายวราพงศ  หนูศรี    พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝพธ. 

27  นายสวางพงษ  สุขทนารักษ    พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝพธ. 

28  นางสาวปุณยนุช  ศรีแยม    พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝพพ. 

ผูเข าฝกอบรมรุนที่ 1 จํานวน 28 คน 
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รุนที่ 2 ว ันที่ 27 เมษายน 2559 

 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง สังกัด 

1  นางจิตรลดา  จิตรอาจ    พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝบก.1 

2  นางสาวปุญชรัสมิ ์  นิษฐาปญญาพนต    พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝบก.1 

3  นางสาวสิริพกัตร  พมิาลัย    พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝบก.1 

4  นางสุนัดดา  ตะปนตา    พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝบก.1 

5  นางสาวปฐมาวด ี  บูรณะจติตคาม    พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝรฟ. 

6  นายพลวฒัน  วัฒยาทิน    วศิวกร ฝรฟ. 

7  นายทวี  สันติธรารักษ    วศิวกร ฝปก. 

8  นายภูวดล  อุดมพฤกษ    วศิวกร ฝปก. 

9  นายวรุีตม  กาญจนวณชิย    วศิวกร ฝปก. 

10  นายณฐัพงศ  ลิ้มวัฒนะ    พนักงานรักษาความปลอดภัย ฝรภ. 

11  นายภาณพุงศ  นอมจุย    นิติกร ฝรภ. 

12  นายวสิิทธ์ิ  พฒุมา    พนักงานรักษาความปลอดภัย ฝรภ. 

13  นายวรีะยุทธ  เมษะมาน    พนักงานกูภัย ฝรภ. 

14  พ.อ.อ.อภิสิทธิ ์  ปลัดกอง    พนักงานพสิูจนทราบ ฝรภ. 

15  นายอวัช  ลิขิตกุล    พนักงานรักษาความปลอดภัย ฝรภ. 

16  นางสาวกรณทพิย  ชูพนัธุ    นิติกร ฝกม. 

17  นางสาวชนนิกานต  จินดาศรี    นิติกร ฝกม. 

18  นางสาวณัชปภา  กุลวิทย    นิติกร ฝกม. 

19  นางสาวบงกช  สังคเลิศ    นิติกร ฝกม. 

20  นางสาวรัตนวด ี  ภูพนัธเจริญสุข    พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝกท. 

21  นางสาววรรยา  รัตนเมธีดล    นิติกร ฝกท. 

22  นางสาวสุนทรีญา  สุกส ี    พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝกท. 

23  วาที่รอยตรีอนุชิต  วรรธนวนิิจ    นิติกร ฝกท. 

24  นายอลงกรณ  เทยีมประยูร    พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝกท. 
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ที ่ ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง สังกัด 

25  นายธรีพล  พุมพวง    พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝจบ. 

26  นายพรศักดิ ์  อยูมั่งม ี    ผูชวยชาง ฝจบ. 

27  นายสุกิจ  อุดมพรวิเศษ    ผูชวยชาง ฝจบ. 

28  นางสาวกนกพร  สีทา    พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝทบ. 

29  นายจรัิฎฐ  สีขาว    พนักงานทรัพยากรบุคคล ฝทบ. 

30  นางสาวณิชากร  หนุนทรัพย    พนักงานทรัพยากรบุคคล ฝทบ. 

31  นางวาสนา  ชลประเสริฐ    พนักงานบริหารงานทั่วไป สผว. 

ผูเข าฝ กอบรมรุนที ่2 จํานวน 31 คน 
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- กําหนดการฝกอบรม 

ระยะเวลา กําหนดการ 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเขารับการฝกอบรม 

ชี้แจงหลักสูตร 

09.00 – 10.30 น. พลงับวกที ่1 : ความสําคัญของทกัษะการคิดตอการทาํงานและการแขงขัน

ในยุคแหงการเปลี่ยนแปลง (Power of Thinking for Effective Working 

in Changing Era) 

- ความหมายและความสําคัญของการคิดบวก 

- ทกัษะการคิดบวก/คิดอยางไรใหเปนบวก 

- การพฒันาทักษะการคิดอยางเปนระบบ 

- กลยุทธการใชความคิดเชิงบวกกับการบริหารตน 

บริหารคนบริหารงานอยางมีประสิทธภิาพ 

(PositiveThinking for Work & Self-Development) 

10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารวาง 

10.45 – 12.00 น. พลงับวกที ่2 : พลังความคิดเชิงบวกสรางพลงัทมี (Power of Positive and 

Team Management) 

- คิดเชิงบวกกับการทํางานเปนทมีมนุษยสัมพนัธและการ 

สื่อสารเชิงบวกกับการทาํงานเปนทมีที่ทรงพลงั “รูใจคน 

รูจกังานสื่อสารเปน” 

- Positive Thinking and Leadership 

- DISC for Effective Communication 

- การคิดเชิงบวกกับการบริหารจัดการอารมณ 

  (PositiveThinking and Emotion Management) 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 14.30 น. พลงับวกที ่3 : ทกัษะการคิดเชิงสรางสรรคคิดนอกกรอบเพื่อพฒันาการ

ทาํงานใหมปีระสิทธภิาพ (Innovation Thinking &Creative Thinking for 

Success) 

- คิดอยางไรใหสรางสรรค 

- คิดสรางสรรคคิดสรางนวตักรรมเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพงาน 

- การบูรณาการความคิดเชิงบวกและการคิดสรางสรรคเพื่อการเปลี่ยนการจดัการ

ความขัดแยง (Positive & Creative Thinking for Conflict Management) 
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ระยะเวลา กําหนดการ 

14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารวาง 

14.45 – 15.30 น. พลังบวกที ่7 

การบูรณาการทกัษะการคิดบวกการคิดเชิงสรางสรรคเพื่อสรางสมดุลใหชีวติ 

(Positive Thinking and Work-lifeBalance) 

- คิดบวกชีวติบวก (จริงหรือ) 

- The 8 Boxes of Happiness 

- ชีวิตเปลี่ยนเพราะเขียนเปา 

15.30 – 16.00 น. - การประชุมกลุมเพื่อสรุปและถอดบทเรียนจากกิจกรรม 

ในแตละหัวขอ 

- กิจกรรมสรางพลังบวก : “รฟม.รวมใจกาวไปดวยกัน” 

(Comments, Suggestion, Conclusion and COMMITMENT) 

- สรุปการเรียนรูสูการนําไปประยุกตใชในการสราง 

ประสิทธภิาพในการทํางาน 
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สวนที่ 1 ขอมูลการดําเนินงานของหลักสูตร 

ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตร การพฒันาระบบคิดเชิงบวกและความคิดสรางสรรค เพื่อสรางประสิทธภิาพในการทาํงาน 

 

ว ัตถุประสงค 

1. เพื่อใหสามารถพฒันาศักยภาพการทาํงานดวยการคิดบวกและความคิดสรางสรรค 

2. เพื่อนําการคิดบวกและความคิดสรางสรรคไปสูการบริหารตน  บริหารงาน ใหบรรลุเปาหมายอยางมี

ประสิทธภิาพ 

 

หลักเกณฑการผานตัวชี้ว ัดดานการพัฒนาบุคลากร 
ผูเขารับการฝกอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมต่ํากวารอยละ 80 ของระยะเวลาที่กําหนด  

 

ผูเขารวมการอบรม 

พนักงานระดับ 2 - 11 ที่ไมมีตําแหนงทางการบริหาร  

รุนที่ 1 จํานวน 28 คน 

รุนที่ 2 จํานวน 31 คน 

 

กําหนดการฝกอบรม 

รุนที่ 1 วนัที่ 26 เมษายน 2559 จาํนวน 1 วัน 

รุนที่ 2 วนัที่ 27 เมษายน 2559 จาํนวน 1 วนั 

 

สถานที่ฝกอบรม 

หองอบรม 601 อาคารสยามบรมราชกุมารี.สถาบันบัณฑติพฒันบริหารศาสตร 

ผูดําเนินการจัดสัมมนา 

หนวยงาน: สํานักสิริพฒันา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

วทิยากร: ดร.บรรจบ ปยมาตย ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคการพฒันาการคิดบวกและการคิดสรางสรรค 

 

 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 28 ชุด คิดเปนรอยละ 100 ของจาํนวนผูเขาฝกอบรม  และมีคาเฉลี่ยตัวกลาง 

เลขคณิต 4.78 ความพงึพอใจในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยมรีายละเอียดดังน้ี 

 

§ ความพึงพอใจดานเนื้อหาหลักสูตร 

- หลักสูตรตรงตามวัตถุประสงคหลักและจดุมุงหมายที่วางไว   อยูในระดับ มากที่สุด 

- เอกสารประกอบการอบรมมคีวามเหมาะสมกับเน้ือหาการสอน        อยูในระดับ มากที่สุด 

- ความรูที่ไดรับจากการอบรม  สามารถนําไปใชประโยชน  อยูในระดับ มากที่สุด 

  ในการปฏิบัติงานได  

- ระยะเวลาของการอบรมมีความเหมาะสม     อยูในระดับ มากที่สุด 

- วิธกีารอบรมมคีวามเหมาะส ม     อยูในระดับ มากที่สุด 

 

§ ความพึงพอใจตอการบรรยายของ ดร.บรรจบ ปยมาตย 

- วิทยากรมคีวามรูความชํานาญในเน้ือหาที่บรรยาย    อยูในระดับ มากที่สุด 

- วิทยากรมคีวามสามารถในการถายทอดไดชัดเจนและเขาใจงาย  อยูในระดับ มากที่สุด 

- วิทยากรตอบขอซักถามไดตรงประเด็น     อยูในระดับ มากที่สุด 

- วิทยากรมคีวามตรงตอเวลาในการสอน    อยูในระดับ มากที่สุด 

- การใชเวลาเหมาะสมกับหัวขอที่บรรยาย     อยูในระดับ มากที่สุด 

 

§ ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ  

- ความพรอมของสถานที่จัดอบรม     อยูในระดับ มากที่สุด 

- มโีสตทศันูปกรณที่ทนัสมยัในการใหบริการ     อยูในระดับ มากที่สุด 

- อาหาร ของวางและเคร่ืองดื่มมีความเหมาะสม    อยูในระดับ มากที่สุด 

- การอํานวยความสะดวกและการประสานงานของเจาหนาที่ 

  ประจาํหองอบรม       อยูในระดับ มากที่สุด 

- ผูอํานวยการหลักสูตร บริหารจดัการโครงการอยางเหมาะสม  อยูในระดับ มากที่สุด 

 
§ การประเมินความรู (Knowledge) 

- ความรูของทานกอนการฝกอบรม     อยูในระดับ ปานกลาง  

- ความรูของทานหลังการฝกอบรม      อยูในระดับ มากที่สุด  

รุนที่ 1 



       รายงานหลักสูตร การพัฒนาระบบคิดเชิงบวกและความคิดสรางสรรค เพื่อสรางประสิทธิภาพในการทาํงาน 
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เกณฑในการแปลความหมายคาเฉลี่ย 

ระดับคะแนน    ความหมาย 

 

  

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 1 ความพึงพอใจดานเนื้อหาหลักสูตร 

หัวขอ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. หลักสูตรตรงตามวตัถุประสงค

หลักและจุดมุงหมายที่วางไว  

4.64     

2. เอกสารประกอบการอบรมมคีวาม

เหมาะสมกับเนื้อหาการสอน  

4.61     

3. ความรูที่ไดรับจากการอบรม  

สามารถนําไปใชประโยชนในการ

ปฏิบัติงานได  

4.89     

4. ระยะเวลาของการอบรมมีความ

เหมาะสม 

4.82     

5. วธิกีารอบรมมีความเหมาะสม  4.85     

คาเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิต มคีา 4.76 ความพงึพอใจดานเน้ือหาหลักสูตร จดัอยูในเกณฑ มากที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.00 – 1.80 นอยที่สุด 

1.81 – 2.61 นอย 

2.62 – 3.42 ปานกลาง 

3.43 – 4.23 มาก 

4.24 – 5.00 มากที่สุด 



       รายงานหลักสูตร การพัฒนาระบบคิดเชิงบวกและความคิดสรางสรรค เพื่อสรางประสิทธิภาพในการทาํงาน 
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สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอการบรรยายของ ดร.บรรจบ ปยมาตย 

หัวขอ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. วิทยากรมคีวามรูความชํานาญใน

เน้ือหาที่บรรยาย  

4.86     

2. วิทยากรมคีวามสามารถในการ

ถายทอดไดชัดเจนและเขาใจงาย  

4.93     

3. วิทยากรตอบขอซักถามไดตรง

ประเด็น 

4.82     

4. วิทยากรมคีวามตรงตอเวลาในการ

สอน 

4.79     

5. การใชเวลาเหมาะสมกับหัวขอที่

บรรยาย 

4.79     

คาเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิต มคีา 4.84 ความพงึพอใจตอวทิยากร จดัอยูในเกณฑ มากที่สุด 

 

สวนที่ 3 ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ   

 

  หัวขอ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. ความพรอมของสถานที่จดัอบรม 4.71     

2. มโีสตทศันูปกรณที่ทนัสมยัในการ

ใหบริการ 

4.71 

 

   

3. อาหาร ของวางและเคร่ืองดื่มมี

ความเหมาะสม 

4.79     

4. การอํานวยความสะดวกและการ

ประสานงานของเจาหนาที่ประจําหอง

อบรม 

4.79     

5. ผูอํานวยการหลักสูตร บริหาร

จัดการโครงการอยางเหมาะสม 

4.75     

 คาเฉลี่ยตัวกลางเลขคณติ  มคีา  4.75 ความพงึพอใจดานกระบวนการ  ขั้นตอนการใหบริการ    

จดัอยูในเกณฑ มากที่สุด 

 



       รายงานหลักสูตร การพัฒนาระบบคิดเชิงบวกและความคิดสรางสรรค เพื่อสรางประสิทธิภาพในการทาํงาน 

11 
 

 

สวนที่ 4 การประเมินความรู (Knowledge) 

หัวขอ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. ความรูของทานกอนการฝกอบรม    3.14   

2. ความรูของทานหลังการฝกอบรม  4.79     

 

สวนที่ 5 ขอเสนอแนะ/ความคิดเห็น 

 

§ ระยะเวลาของการฝกอบรมที่เหมาะสมของหลักสูตรนี้ควรเปน  

1 วัน   จํานวน 20 คน 

2 วัน   จํานวน 2 คน 

§  หลักสูตรที่ทานสนใจใหจดัฝกอบรม 

การวางแผนองคกร  จํานวน 1 คน 

 

§ ขอคิดเห็นอื่นๆ 

วทิยากรสอนสนุก   จํานวน 1 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       รายงานหลักสูตร การพัฒนาระบบคิดเชิงบวกและความคิดสรางสรรค เพื่อสรางประสิทธิภาพในการทาํงาน 
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สวนที่ 2 การประเมินผลปฏิกิริยา (Reaction) โดยแบบสอบถาม 

สรุปผลการประเมินผล โดยแบบสอบถาม  

ผูจัดทํารายงานไดทาํการสรุปประเมนิผลหลังการฝกอบรม จากแบบประเมนิผลการฝกอบรมที่ไดรับ

จากผูเขารวมอบรม จาํนวน 28 ชุด คิดเปนรอยละ 90.32 ของจาํนวนผูเขาฝกอบรม  และมคีาเฉลี่ยตัวกลาง 

เลขคณิต 4.63 ความพงึพอใจในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยมรีายละเอียดดังน้ี 

 

§ ความพึงพอใจดานเนื้อหาหลักสูตร 

- หลักสูตรตรงตามวัตถุประสงคหลักและจดุมุงหมายที่วางไว   อยูในระดับ มากที่สุด 

- เอกสารประกอบการอบรมมคีวามเหมาะสมกับเน้ือหาการสอน        อยูในระดับ มากที่สุด 

- ความรูที่ไดรับจากการอบรม  สามารถนําไปใชประโยชน  อยูในระดับ มากที่สุด 

  ในการปฏิบัติงานได  

- ระยะเวลาของการอบรมมีความเหมาะสม     อยูในระดับ มาก 

- วิธกีารอบรมมคีวามเหมาะสม      อยูในระดับ มากที่สุด 

 

§ ความพึงพอใจตอการบรรยายของ ดร.บรรจบ ปยมาตย 

- วิทยากรมคีวามรูความชํานาญในเน้ือหาที่บรรยาย    อยูในระดับ มากที่สุด 

- วิทยากรมคีวามสามารถในการถายทอดไดชัดเจนและเขาใจงาย  อยูในระดับ มากที่สุด 

- วิทยากรตอบขอซักถามไดตรงประเด็น     อยูในระดับ มากที่สุด 

- วิทยากรมคีวามตรงตอเวลาในการสอน    อยูในระดับ มากที่สุด 

- การใชเวลาเหมาะสมกับหัวขอที่บรรยาย     อยูในระดับ มากที่สุด 

 

§ ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ  

- ความพรอมของสถานที่จัดอบรม     อยูในระดับ มากที่สุด 

- มโีสตทศันูปกรณที่ทนัสมยัในการใหบริการ     อยูในระดับ มากที่สุด 

- อาหาร ของวางและเคร่ืองดื่มมีความเหมาะสม    อยูในระดับ มากที่สุด 

- การอํานวยความสะดวกและการประสานงานของเจาหนาที่ 

  ประจาํหองอบรม       อยูในระดับ มากที่สุด 

- ผูอํานวยการหลักสูตร บริหารจดัการโครงการอยางเหมาะสม  อยูในระดับ มากที่สุด 

 
§ การประเมินความรู (Knowledge) 

- ความรูของทานกอนการฝกอบรม     อยูในระดับ ปานกลาง  

- ความรูของทานหลังการฝกอบรม      อยูในระดับ มากที่สุด  

รุนที่ 2 



       รายงานหลักสูตร การพัฒนาระบบคิดเชิงบวกและความคิดสรางสรรค เพื่อสรางประสิทธิภาพในการทาํงาน 
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เกณฑในการแปลความหมายคาเฉลี่ย 

ระดับคะแนน    ความหมาย 

 

  

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 1 ความพึงพอใจดานเนื้อหาหลักสูตร 

หัวขอ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. หลักสูตรตรงตามวตัถุประสงค

หลักและจุดมุงหมายที่วางไว  

4.53     

2. เอกสารประกอบการอบรมมคีวาม

เหมาะสมกับเนื้อหาการสอน  

4.27     

3. ความรูที่ไดรับจากการอบรม  

สามารถนําไปใชประโยชนในการ

ปฏิบัติงานได  

4.70     

4. ระยะเวลาของการอบรมมีความ

เหมาะสม 

 4.40    

5. วธิกีารอบรมมีความเหมาะสม  4.73     

คาเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิต มคีา 4.53 ความพงึพอใจดานเน้ือหาหลักสูตร จดัอยูในเกณฑ มากที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.00 – 1.80 นอยที่สุด 

1.81 – 2.61 นอย 

2.62 – 3.42 ปานกลาง 

3.43 – 4.23 มาก 

4.24 – 5.00 มากที่สุด 



       รายงานหลักสูตร การพัฒนาระบบคิดเชิงบวกและความคิดสรางสรรค เพื่อสรางประสิทธิภาพในการทาํงาน 
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สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอการบรรยายของ ดร.บรรจบ ปยมาตย 

หัวขอ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. วิทยากรมคีวามรูความชํานาญใน

เน้ือหาที่บรรยาย  

4.87     

2. วิทยากรมคีวามสามารถในการ

ถายทอดไดชัดเจนและเขาใจงาย  

4.80     

3. วิทยากรตอบขอซักถามไดตรง

ประเด็น 

4.73     

4. วิทยากรมคีวามตรงตอเวลาในการ

สอน 

4.77     

5. การใชเวลาเหมาะสมกับหัวขอที่

บรรยาย 

4.67     

คาเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิต มคีา 4.77 ความพงึพอใจดานวิทยากร จดัอยูในเกณฑ มากที่สุด 

 

สวนที่ 3 ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ   

 

  หัวขอ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. ความพรอมของสถานที่จดัอบรม 4.70     

2. มโีสตทศันูปกรณที่ทนัสมยัในการ

ใหบริการ 

4.57 

 

   

3. อาหาร ของวางและเคร่ืองดื่มมี

ความเหมาะสม 

4.53     

4. การอํานวยความสะดวกและการ

ประสานงานของเจาหนาที่ประจําหอง

อบรม 

4.70     

5. ผูอํานวยการหลักสูตร บริหาร

จัดการโครงการอยางเหมาะสม 

4.53     

 คาเฉลี่ยตัวกลางเลขคณติ  มคีา  4.61 ความพงึพอใจดานกระบวนการ  ขั้นตอนการใหบริการ    

จดัอยูในเกณฑ มากที่สุด 

 



       รายงานหลักสูตร การพัฒนาระบบคิดเชิงบวกและความคิดสรางสรรค เพื่อสรางประสิทธิภาพในการทาํงาน 
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สวนที่ 4 การประเมินความรู (Knowledge) 

หัวขอ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. ความรูของทานกอนการฝกอบรม    3.23   

2. ความรูของทานหลังการฝกอบรม  4.63     

 

สวนที่ 5 ขอเสนอแนะ/ความคิดเห็น 

 

§ ระยะเวลาของการฝกอบรมที่เหมาะสมของหลักสูตรนี้ควรเปน  

1 วัน   จํานวน 17 คน 

2 วัน   จํานวน 3 คน 

 

§  หลักสูตรที่ทานสนใจใหจดัฝกอบรม 

- การวางแผนองคกร   จํานวน 1 คน 

- การจดัระบบองคกร  จํานวน 2 คน 

- การสื่อสาร   จํานวน 1 คน 

- บุคลิกภาพ   จํานวน 1 คน 

- ผูนําที่ดี    จํานวน 1 คน 

- ภาษาอังกฤษ   จํานวน 3 คน 

- เสริมสรางความมั่นใจ  จํานวน 1 คน 

- หลักสูตรตอเน่ือง   จํานวน 1 คน 

 

§ ขอคิดเห็นอื่นๆ 

ไมมีผูแสดงความคิดเห็น 
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สวนที่ 4 สรุปภาพรวมและผลที่ไดรับจากการฝกอบรม 

หลักสูตร การพฒันาระบบคิดเชิงบวกและความคิดสรางสรรค เพื่อสรางประสิทธภิาพในการทาํงาน 

ดําเนินการจดัฝกอบรมโดยสํานักสิริพฒันา สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร มดีร.บรรจบ ปยมาตย ผูเชี่ยวชาญ

ดานเทคนิคการพฒันาการคิดบวกและการคิดสรางสรรค เปนวิทยากรบรรยาย โดยมีกําหนดการจดัฝกอบรม

แบงเปน 2 รุน ดังนี้ 

รุนที่ 1 วันที ่26 เมษายน 2559 จํานวน 28 คน  

รุนที่ 2 วันที ่27 เมษายน 2559 จํานวน 31 คน  

อบรมระหวางเวลา 09.00 น. – 16.00 น..ณ หองอบรม 601 อาคารสยามบรมราชกุมารี.สถาบันบัณฑิต  

พฒันบริหารศาสตร  โดยมกีลุมเปาหมาย เปนพนักงานระดับ 2 - 11 ที่ไมมตีําแหนงทางการบริหาร  และมี

วตัถุประสงค ดังน้ี 

1. เพื่อใหสามารถพัฒนาศักยภาพการทาํงานดวยการคิดบวกและความคิดสรางสรรค 

2. เพื่อนําการคิดบวกและความคิดสรางสรรคไปสูการบริหารตน บริหารงาน ใหบรรลุเปาหมายอยางมี

ประสิทธภิาพ 

 

จากการดําเนินการฝกอบรมหลักสูตรดังกลาวข างตนพบว า  

1. การผานหลักเกณฑตัวชี้วัดดานการพฒันาทรัพยากรบุคคล4 

รุนที่ 1 กลุมเปาหมายจาํนวน 28 คน เขาอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ทกุคน จึงมผีูผานหลักเกณฑ

ตัวชี้วัดดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งสิ้น 28 คน คิดเปนรอยละ 100 

รุนที่ 2 กลุมเปาหมายจาํนวน 31 คน เขาอบรมไมนอยกวารอยละ 80 จาํนวน 28 คน จงึมีผูผาน

หลักเกณฑตัวชี้วัดดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งสิ้น 28 คน คิดเปนรอยละ 90.32 

2. การประเมินผลปฏิกิริยา (Reaction) โดยแบบสอบถามหลังการฝกอบรม  

รุนที่ 1 คาเฉลี่ยตัวกลางเลขคณติ 4.78 มคีวามพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 

รุนที่ 2 คาเฉลี่ยตัวกลางเลขคณติ 4.63 มคีวามพงึพอใจในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 

 

 

 

                                                        
4 หลักเกณฑตัวชี้วัดดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  : ผูเขารับการฝกอบรมตองมีระยะเวลาเขาอบรมไมตํ่ากวารอยละ  80  

   ของระยะเวลาที่กาํหนด  
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สวนที่ 5 ภาพบรรยากาศการฝกอบรม 

 

 
ดร.บรรจบ ปยมาตย วิทยากรบรรยาย บรรยายความสําคัญของทักษะการคิดตอการ

ทํางานและการแขงขันในยุคแหงการเปลี่ยนแปลง 

 

 
พลังบวกที่ 2 : พลังความคิดเชิงบวกสรางพลังทีม การประชุมกลุม 

 

 
ผูเข ารับการฝกอบรม รุนที่ 1 ผูเขารับการฝกอบรม รุนที่ 2 
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ภาคผนวก 
แบบสอบถามการประเมินผลปฏิกิริยา 

(Reaction) 
 

 

 

 

 

 




