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      สารบัญ 

เรื่อง           หน้า 	

  
ส่วนที่ 1 ข้อมลูการดําเนินงานของหลักสูตร 1 
          วัตถุประสงค์  

หลักเกณฑ์การผ่านตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาบุคลากร 
ผู้เข้าร่วมการอบรม 
กําหนดการ 
สถานที่ฝึกอบรม 
ผู้ดําเนินการจัดฝึกอบรม 
ผู้จัดทํารายงาน  

ส่วนที่ 2 การประเมินผลปฏิกิริยา (Reaction) 3 
สรุปผลการประเมินผล รุ่นที่ 1 
สรุปผลการประเมินผล รุ่นที่ 2 
สรุปผลการประเมินผล รุ่นที่ 3 
ตารางสรุปผลความพึงพอใจ 

ส่วนที่ 3 การประเมินผลการเรียนรู้ (Learning) 10 
รายช่ือผู้เข้ารับการอบรม และผลคะแนนการทดสอบ Post - test รุ่นที่ 1 
รายช่ือผู้เข้ารับการอบรม และผลคะแนนการทดสอบ Post - test รุ่นที่ 2 
รายช่ือผู้เข้ารับการอบรม และผลคะแนนการทดสอบ Post - test รุ่นที่ 3 

ส่วนที่ 4 การประเมินพฤติกรรม (Behavior) 16 
เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉล่ีย 
สรุปความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
สรุปความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา 

ส่วนที่ 5 ภาพรวมการดําเนินงาน 19 
จํานวนพนักงานที่เข้ารับการอบรม 
งบประมาณ 
ข้อเสนอแนะ 

ส่วนที่ 6 ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม 20 
 
ภาคผนวก ก แบบทดสอบ Post - test 
ภาคผนวก ข แบบประเมินความพึงพอใจ 
ภาคผนวก ค แบบประเมินการติดตามผลหลังการฝึกอบรม 
ภาคผนวก ง เอกสารประกอบการบรรยาย 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลการดําเนินงานของหลักสูตร 

ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตร การเขียนบันทึกและหนังสือราชการ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในรูปแบบและหลักการสําคัญในการเขียนบันทึกและหนังสือราชการ 
2. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์และเลือกใช้ถ้อยคํา สํานวนภาษาที่เหมาะสมสําหรับการเขียนบันทึกและ 
   หนังสือราชการ 

หลักเกณฑ์การผ่านตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร 
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีระยะเวลาเข้าอบรมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 ของระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด  
   (ไม่ตํ่ากว่า 8.5 ช่ัวโมง)  
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีผลการทดสอบความรู้ Post – test ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 
 
ผู้เข้าร่วมการอบรม 
1. พนักงานเลขานุการ ของผู้บริหารระดับ ผชก. และรองผู้ว่าการ จํานวน   8 คน 
2. พนักงานและหัวหน้าแผนกข้อมูลและบริหารงานเอกสาร จํานวน 38   คน 
3. พนักงานที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารเอกสาร จํานวน 66   คน 
รวมทั้งสิ้นจํานวน 112 คน 

กําหนดการฝึกอบรม  

- รุ่นที ่1 วันที ่ 20 - 21 เมษายน    2560  จํานวน 36   คน  
- รุ่นที ่2 วันที ่ 27 - 28 เมษายน    2560 จํานวน 35   คน  
- รุ่นที ่3 วันที ่ 18 - 19 พฤษภาคม 2560 จํานวน  41   คน  
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วันที่ 1

เวลา หัวข้อและกิจกรรม
08.40 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 น. – 09.15 น. พิธีเปิดและทดสอบก่อนเรียน 

09.00 น. – 12.00 น. 
 

การเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบ การจัดการเอกสารลับ 
(โดย รศ.นภาลัย  สุวรรณธาดา)

12.00 น. - 13.00 น. พัก 

13.00 น – 16.00 น. การเขียนบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาและการปฏิบัติงานเขียน 
(โดย ผศ.ดร.อภิรักษ์  อนะมาน)

 
วันที่ 2

เวลา หัวข้อและกิจกรรม
08.40 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 น. - 12.00 น. การใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ 
(โดย รศ.นภาลัย  สุวรรณธาดา) 

13.00 น. – 16.00 น. 
 

นําเสนอผลงานการเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบ 
(โดย รศ.นภาลัย  สุวรรณธาดา และ ผศ.ดร.อภิรักษ์  อนะมาน) 

16.00 น. - 16.30 น. ทดสอบหลังเรียน พิธีปิดและมอบวุฒิบัตร 

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง ระหว่างเวลา 10.30 น. – 10.45 น. และ 14.30 น. – 14.45 น. 
 
สถานท่ีฝึกอบรม 
ห้องประชุม 2 ช้ัน 9 อาคาร 1 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

ผู้ดําเนินการจัดสัมมนา 
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
วิทยากร: 1) รศ.นภาลัย สุวรรณธาดา อดีตรองศาสตราจารย์ประจําสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
  2) ผศ.ดร.อภิรักษ์ อนะมาน อาจารย์ประจําสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

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

เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย   
  
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการประเมินผล รุ่นท่ี 1  

จากแบบประเมินความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมท่ีได้รับจากผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 1 พบว่ามีจํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 28 ชุด จากทั้งหมด 36 ชุด คิดเป็นร้อยละ 77.78 ของจํานวนผู้เข้าอบรม โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ส่วนที่ 1  
ความพึงพอใจต่อการบรรยายของ รศ. นภาลัย สุวรรณธาดา 

หัวข้อ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1. การนําเข้าสู่หลักสูตรเหมาะสม 4.10  
2. การถ่ายทอด ชัดเจนและเข้าใจง่าย 4.28  
3. การถาม-ตอบชัดเจน 3.92  
4. การใช้ส่ือการสอน 3.75  
5. การสรุปและทบทวนให้เข้าใจยิ่งขึ้น 4.03  

*ค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิต มีค่า 4.02 ความพึงพอใจต่อรศ. นภาลัย สุวรรณธาดา จัดอยู่ในเกณฑ์ มาก 

ความพึงพอใจต่อการบรรยายของ ผศ. ดร. อภิรักษ์ อนะมาร 
หัวข้อ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

1. การนําเข้าสู่หลักสูตรเหมาะสม 3.71  
2. การถ่ายทอด ชัดเจนและเข้าใจง่าย 3.92  
3. การถาม-ตอบชัดเจน 3.85  
4. การใช้ส่ือการสอน 3.71  
5. การสรุปและทบทวนให้เข้าใจยิ่งขึ้น 3.75  

*ค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิต มีค่า 3.78 ความพึงพอใจต่อ ผศ. ดร. อภิรักษ์ อนะมาร จัดอยู่ในเกณฑ์ มาก 
 

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 ความพึงพอใจด้านเนื้อหาหลักสูตร 

หัวข้อ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด
1. เนือ้หาหลักสูตรเหมาะสม 4.14  
2. เอกสารประกอบการฝึกอบรมเหมาะสม 4.32   
3. ระยะเวลาการจัดฝึกอบรม  3.57   

*ค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิต มีค่า 4.01 ความพึงพอใจด้านเนื้อหาหลักสูตร จัดอยู่ในเกณฑ์ มาก 
 

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจอืน่ๆ 
หัวข้อ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

1. สถานที่จัดบรรยาย (หอ้งประชุม 2 
อาคาร 1 รฟม.) 

 4.17    

2. โสตทัศนูปกรณ์ (LCD สไลด์ ระบบเสียง 
ฯลฯ) 

 4.07    

3. ความพงึพอใจต่อการให้บรกิารฝึกอบรม
โดยภาพรวม 

 4.17    

*ค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิต มีค่า 4.14 ความคิดเห็นด้านอ่ืนๆ จัดอยู่ในเกณฑ์ มาก 

ส่วนที่ 4 ความรู้ของผู้เข้ารับการบรรยาย 
หัวข้อ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

1. ก่อนการบรรยาย ท่านมีความรู้ในเรื่องนี ้  2.75   
2. หลังการบรรยาย ท่านไดร้ับความรู้ใน
เรื่องนี ้

 4.17    

3. ความรู้จากการอบรมนําไปประยุกตใ์ช้ใน
การทํางาน 

 4.39    

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ/ความคิดเหน็ 
• ด้านเนื้อหาหลกัสูตร 

‐ เน้ือหาควรมีการอ้างอิงสารบรรณของ รฟม. (จํานวน 1 คน) 
• ด้านระยะเวลา 

‐ ควรขยายระยะเวลาการอบรมให้มากกว่าน้ี เน่ืองจากเป็นหลักสูตรที่มีเน้ือหาและรายละเอียด
ค่อนข้างมาก (จํานวน 1 คน) 

‐ เวลาในการอบรม กระช้ันชิดมาก จนไม่สามารถ ทํางานที่ค้างที่โต๊ะทํางานได้ เพราะเวลาใน
การอบรมมีจํากัด (จํานวน 1 คน) 

• ด้านอ่ืนๆ 
‐ อยากให้มีจัดขา้วกล่องอาหารกลางวันสําหรับผู้เข้าอบรม (จํานวน 1 คน) 
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สรุปผลการประเมินผล รุ่นท่ี 2  

จากแบบประเมินความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมท่ีได้รับจากผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 2 พบว่ามีจํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 30 ชุด จากทั้งหมด 35 ชุด คิดเป็นร้อยละ 85.72 ของจํานวนผู้เข้าอบรม โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

ส่วนที่ 1  
ความพึงพอใจต่อการบรรยายของ รศ. นภาลัย สุวรรณธาดา 

หัวข้อ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1. การนําเข้าสู่หลักสูตรเหมาะสม 4.2  
2. การถ่ายทอด ชัดเจนและเข้าใจง่าย 4.36  
3. การถาม-ตอบชัดเจน 4.4  
4. การใช้ส่ือการสอน 3.96  
5. การสรุปและทบทวนให้เข้าใจยิ่งขึ้น 4.2  

*ค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิต มีค่า 4.22 ความพึงพอใจต่อ รศ. นภาลัย สุวรรณธาดา จัดอยู่ในเกณฑ์ มาก 

ความพึงพอใจต่อการบรรยายของ ผศ. ดร. อภิรักษ์ อนะมาร 
หัวข้อ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

1. การนําเข้าสู่หลักสูตรเหมาะสม 4.1  
2. การถ่ายทอด ชัดเจนและเข้าใจง่าย 4.06  
3. การถาม-ตอบชัดเจน 4.16  
4. การใช้ส่ือการสอน 3.9  
5. การสรุปและทบทวนให้เข้าใจยิ่งขึ้น 4.1  

*ค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิต มีค่า 4.06 ความพึงพอใจต่อ ผศ. ดร. อภิรักษ์ อนะมาร จัดอยู่ในเกณฑ์ มาก 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจด้านเนื้อหาหลักสูตร 
หัวข้อ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด

1. เนือ้หาหลักสูตรเหมาะสม 4.33  
2. เอกสารประกอบการฝึกอบรมเหมาะสม 4.4   
3. ระยะเวลาการจัดฝึกอบรม  3.96   

*ค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิต มีค่า 4.23 ความพึงพอใจด้านเนื้อหาหลักสูตร จัดอยู่ในเกณฑ์ มาก 
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ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจอืน่ๆ 

หัวข้อ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1. สถานที่จัดบรรยาย (หอ้งประชุม 2 
อาคาร 1 รฟม.) 

4.2   

2. โสตทัศนูปกรณ์ (LCD สไลด์ ระบบเสียง 
ฯลฯ) 

3.96   

3. ความพงึพอใจต่อการให้บรกิารฝึกอบรม
โดยภาพรวม 

4.1   

*ค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิต มีค่า 4.09 ความคิดเห็นด้านอ่ืนๆ จัดอยู่ในเกณฑ์ มาก 

ส่วนที่ 4 ความรู้ของผู้เข้ารับการบรรยาย 
หัวข้อ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

1. ก่อนการบรรยาย ท่านมีความรู้ในเรื่องนี ้  2.9   
2. หลังการบรรยาย ท่านไดร้ับความรู้ใน
เรื่องนี ้

4.16    

3. ความรู้จากการอบรมนําไปประยุกตใ์ช้ใน
การทํางาน 

4.23    

 
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ/ความคิดเหน็ 

• ด้านสถานที ่
‐ ควรจะอบรมที่ มสธ. เน่ืองจากสถานที่มีความพร้อมมากกว่า อาหารอร่อยด้วย (จํานวน 1 คน) 

• ด้านอ่ืนๆ 
‐  ควรให้พนักงานส่วนงานสารบรรณของ รฟม. อบรมด้วยเพ่ือสามารถนํามาใช้ได้จริง (จํานวน 1 คน) 
‐  ควรมีการประสานกับสารบรรณกลาง รฟม. ก่อนการจัดฝึกอบรม เน่ืองจาก รูปแบบหนังสือ

บางส่วนที่ใช้ในการฝึกอบรมไม่สามารถนํามาใช้กับรูปแบบหนังสือของ รฟม. ได้ ทั้งน้ี เพ่ือให้
การฝึกอบรมสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ทั้งหมด และไม่สร้างความเข้าใจผิดแก่พนักงานใหม่ 
รวมท้ัง หากมีรูปแบบของหนังสือ รฟม. ที่ยังไม่ถูกต้องตามหนังสือราชการ สารบรรณกลาง 
รฟม. จะได้ปรับแก้และเวียนให้พนักงานใช้อย่างถูกต้อง (จํานวน 1 คน) 

‐  ทาง ฝทบ. ควรรีวิวหลักสูตรก่อนที่การอบรมจริง เน่ืองจากหลักสูตรที่สอนไม่สอดคล้องกับระบบ 
 สารบรรณ ของ รฟม. ทําให้ไม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้อบรม (จํานวน 1 คน) 
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สรุปผลการประเมินผล รุ่นท่ี 3  

จากแบบประเมินความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมท่ีได้รับจากผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 3 พบว่ามีจํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 31 ชุด จากทั้งหมด 41 ชุด คิดเป็นร้อยละ 75.61 ของจํานวนผู้เข้าอบรม โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ส่วนที่ 1  
ความพึงพอใจต่อการบรรยายของ รศ. นภาลัย สุวรรณธาดา 

หัวข้อ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1. การนําเข้าสู่หลักสูตรเหมาะสม 3.96  
2. การถ่ายทอด ชัดเจนและเข้าใจง่าย 4.19  
3. การถาม-ตอบชัดเจน 4.29  
4. การใช้ส่ือการสอน 3.77  
5. การสรุปและทบทวนให้เข้าใจยิ่งขึ้น 4.16  

*ค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิต มีค่า 4.07 ความพึงพอใจต่อ รศ. นภาลัย สุวรรณธาดา จัดอยู่ในเกณฑ์ มาก 

ความพึงพอใจต่อการบรรยายของ ผศ. ดร. อภิรักษ์ อนะมาร 
หัวข้อ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

1. การนําเข้าสู่หลักสูตรเหมาะสม 4.03  
2. การถ่ายทอด ชัดเจนและเข้าใจง่าย 4.12  
3. การถาม-ตอบชัดเจน 4.25  
4. การใช้ส่ือการสอน 3.8  
5. การสรุปและทบทวนให้เข้าใจยิ่งขึ้น 4.35  

*ค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิต มีค่า 4.11 ความพึงพอใจต่อ ผศ. ดร. อภิรักษ์ อนะมาร จัดอยู่ในเกณฑ์ มาก 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจด้านเนื้อหาหลักสูตร 
หัวข้อ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด

1. เนือ้หาหลักสูตรเหมาะสม 4  
2. เอกสารประกอบการฝึกอบรมเหมาะสม 4.38   
3. ระยะเวลาการจัดฝึกอบรม  4.06   

*ค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิต มีค่า 4.15 ความพึงพอใจด้านเนื้อหาหลักสูตร จัดอยู่ในเกณฑ์ มาก 
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ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจอืน่ๆ 

หัวข้อ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1. สถานที่จัดบรรยาย (หอ้งประชุม 2 
อาคาร 1 รฟม.) 

4.16   

2. โสตทัศนูปกรณ์ (LCD สไลด์ ระบบเสียง 
ฯลฯ) 

3.87   

3. ความพงึพอใจต่อการให้บรกิารฝึกอบรม
โดยภาพรวม 

3.96   

*ค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิต มีค่า 3.99 ความคิดเห็นด้านอ่ืนๆ จัดอยู่ในเกณฑ์ มาก 

ส่วนที่ 4 ความรู้ของผู้เข้ารับการบรรยาย 
หัวข้อ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

1. ก่อนการบรรยาย ท่านมีความรู้ในเรื่องนี ้  3   
2. หลังการบรรยาย ท่านไดร้ับความรู้ใน
เรื่องนี ้

4.03   

3. ความรู้จากการอบรมนําไปประยุกตใ์ช้ใน
การทํางาน 

4.03   

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ/ความคิดเหน็ 
• ด้านวิทยากร 

‐ อาจารย์ควรปรับรูปแบบของบันทึกให้ตรงกับหน่วยงานที่มาบรรยาย (จาํนวน 1 คน) 
‐ อาจารย์ผู้หญิงอิโก้สูง (จํานวน 1 คน) 

• ด้านเนื้อหา 
‐ ควรจัดเน้ือหาเรื่องการเขียนรายงานการประชุม มากกว่าหนังสือลับ (จํานวน 2 คน) 

• ด้านอ่ืนๆ 
‐ ควรจัดให้ ผู้บริหาร หน่วยงานสารบัญ มาเข้าร่วมอบรม เพ่ือปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น (จํานวน 1 คน) 
‐ อยากให้ทาง รฟม. ตกลงกับทางมหาวิทยาลัยก่อนเรื่องเก่ียวกับระบบสารบรรณของ รฟม. 

เน่ืองจากหลักสูตรน้ีจะยึดของสํานักนายก อาจจะทําให้พนักงานเกิดความสับสนในการใช้
หนังสือราชการได้ นอกจากน้ี รฟม. ควรจัดการฝึกอบรม "การเขียนหนังสือราชการ
ภาษาอังกฤษ" เน่ืองจากว่าการทําโปรเจ็กรถไฟสายสีต่างๆ จดหมายภาษาอังกฤษก็ถือว่าเป็น
ส่วนสําคัญเช่นกันในการติดต่อกับบริษัทที่ปรึกษาหรือคู่สัญญา เพราะบริษัทดังกล่าวก็มีที่
ปรึกษาเป็นชาวต่างประเทศ ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการเขียนหนังสือราชการ
ภาษาอังกฤษมากขึ้น อยากให้เกิดการอบรมน้ีขึ้นอย่างถูกต้อง (จํานวน 1 คน) 
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ตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ทั้ง 3 รุ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. การประเมินปฏิกิริยา (Reaction Evaluation) 

เป้าหมาย : ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมต่อหลักสูตรฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ผลลัพธ์ : ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมท้ัง 3 รุ่น คิดเป็นร้อยละ 81.60  
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการผ่านหลักเกณฑ์ตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาบุคลากร 

 
หลักเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร 

• ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีระยะเวลาเข้าอบรมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 ของระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด  
    (ไม่ตํ่ากว่า 8.5 ช่ัวโมง)  

• ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีผลการทดสอบความรู้ Post – test ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 
  

รุ่นท่ี 1  

ท่ี ชื่อ - นามสกุล 
ระยะเวลา 
(ร้อยละ) 

ผลการทดสอบ 
Post - test 
(20 คะแนน) 

ผลการฝึกอบรม 

1 น.ส.กนิษฐา โสดาศรี 100 18 ผ่าน 

2 น.ส.สุนิสา พลอยสารักษ์ 100 18 ผ่าน 

3 น.ส.ชนิดา งามปลั่ง 100 18 ผ่าน 

4 น.ส.กุสุมา กุลัตถ์นาม 100 18 ผ่าน 

5 น.ส.ปฐมาวฎี บูรณะจิตตคาม 100 16 ผ่าน 

6 น.ส.ปูนบําเหน็จ ทวนนิมิตร 100 19 ผ่าน 

7 นางรพีพร แก้วทรัพย์ 100 15 ผ่าน 

8 น.ส.ณัชชา  ปิยวุฒิสกุล  75 14 ผ่าน 

9 น.ส.ฐิตา  เหล็กเพชร 100 17 ผ่าน 

10 น.ส.แพรรุ้ง  ซังยัง 100 14 ผ่าน 

11 น.ส.กนกพร สีทา 100 16 ผ่าน 

12 น.ส.กษมา สาระชาติ 100 18 ผ่าน 

13 น.ส.วาสิน ี วิสาละ 100 17 ผ่าน 

14 น.ส.นัจจารี ทองมี 100 18 ผ่าน 

15 นางจิตรลดา จิตรอาจ 100 20 ผ่าน 

16 น.ส.สิริพักตร์ พิมาลัย 100 18 ผ่าน 

17 น.ส.พัชราภา ใจดี 75 18 ผ่าน 
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รุ่นท่ี 1 (ต่อ) 

ท่ี ชื่อ - นามสกุล 
ระยะเวลา 
(ร้อยละ) 

ผลการทดสอบ 
Post - test 
(20 คะแนน) 

ผลการฝึกอบรม 

18 น.ส.มินตรา ปันปลูก 100 18 ผ่าน 

19 น.ส.ภัทรานิษฐ์ ตรีธนาพิพัชร์ 100 16 ผ่าน 

20 น.ส.นภัสวรรณ นามวงษ์ 100 18 ผ่าน 

21 น.ส.ดรุณี ชนะบัว 100 18 ผ่าน 

22 นายชวลิต โชติเกียรติ 100 19 ผ่าน 

23 น.ส.พีรภาว์ ชูพงศ์ไพโรจน์ 100 19 ผ่าน 

24 น.ส.ศรินรัตน์ ทิวะเจริญวงศ์ 100 17 ผ่าน 

25 น.ส.รวมพร ยังรอต 100 18 ผ่าน 

26 นายสุวิทย์ ศรีมันตะ 100 14 ผ่าน 

27 น.ส.ปภาณิน เกตุมา 100 18 ผ่าน 

28 น.ส.สุชานาฎ   จันทร์ตรี  100 17 ผ่าน 

29 น.ส.ทิพอาภา  เตชะธนะชัย 100 17 ผ่าน 

30 นายกฤตภพ  สาลีฉันท์  100 19 ผ่าน 

31 น.ส.ธนสร  อติกนิษฐ  100 19 ผ่าน 

32 น.ส.ดวงกมล ชงัดเวช 100 18 ผ่าน 

33 น.ส.ธนพรรณ  หอมช่วย 100 17 ผ่าน 

34 น.ส.กรชนก  วโรฬาร 100 18 ผ่าน 

35 นายวรกร คงม่ัน 100 18 ผ่าน 

36 น.ส.ยูถิกา จันทวงศ ์ 100 18 ผ่าน 

   
คะแนนเฉลี่ย 17.44 
คิดเป็นร้อยละ 87.20

กลุ่มเป้าหมาย 36 คน  เข้าอบรม   จํานวน 36 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
   ผ่านหลักเกณฑ์ตัวช้ีวัด  จํานวน 36 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
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รุ่นท่ี 2 
 

ท่ี ชื่อ - นามสกุล 
ระยะเวลา 
(ร้อยละ) 

ผลการทดสอบ 
Post - test 
(20 คะแนน) 

ผลการฝึกอบรม 

1 น.ส.วรรณกร มัทธุจัด 100 18 ผ่าน 

2 น.ส.มนัญญา เหลืองตรีโรจน์ 100 18 ผ่าน 

3 นางญานิน มุกตารี 100 17 ผ่าน 

4 น.ส.รัชนก ดาวเรือง 100 14 ผ่าน 

5 น.ส.กรรณิกา แกล้วกล้า  100 17 ผ่าน 

6 น.ส.วิรนาถ คงบัว 100 14 ผ่าน 

7 นายนฤดล หมันหลิน 100 16 ผ่าน 

8 น.ส.พิรุฬห์พร   เพียงพิมพ์  100 16 ผ่าน 

9 น.ส.จิตปภา ถาวรสถิตย์ 100 15 ผ่าน 

10 นายเกียรตินิยม ฉิมพลี 100 18 ผ่าน 

11 น.ส.ณัฐพัณ ฉันทวิจัยกุล 100 19 ผ่าน 

12 น.ส.ทิพยสุดา สุวภิรมย์โชติ 100 18 ผ่าน 

13 น.ส.ฟ้ามุ่ย เกริกกิตติกุล 100 18 ผ่าน 

14 น.ส.วิสุตา ชลายนเดชะ 100 16 ผ่าน 

15 น.ส.จรรยา เพชรรอด 100 14 ผ่าน 

16 น.ส.ปุญชรัสม์ิ นิษฐาปัญญาพนต์ 100 17 ผ่าน 

17 น.ส.วันศิร ิ ศิลปประพันธ์เลิศ 100 15 ผ่าน 

18 น.ส.ณัฏฐ์กฤตา  นิธิศโชคสิทธ์ิ 100 16 ผ่าน 

19 น.ส.วรัญญา แวววัชระ 100 20 ผ่าน 

20 นายบรรณศาสตร์  เดชะ 100 14 ผ่าน 

21 น.ส.บุศยรินทร์ ศรีศุภชัยยา 100 16 ผ่าน 

22 นายคฑาวุฒิ ใจดี 100 16 ผ่าน 

23 น.ส.พัชรนันท์ พิระขํา 100 18 ผ่าน 
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รุ่นท่ี 2 (ต่อ) 
 

ท่ี ชื่อ - นามสกุล 
ระยะเวลา 
(ร้อยละ) 

ผลการทดสอบ 
Post - test 
(20 คะแนน) 

ผลการฝึกอบรม 

24 นายณัฐ วศินยนต์ 100 17 ผ่าน 

25 น.ส.พิมพ์ศิริ ต้ังคุณศิร ิ 100 15 ผ่าน 

26 น.ส.กุลธิดา วรจิตรานนท์ 100 16 ผ่าน 

27 น.ส.รัชดา ฉิมพุก 100 18 ผ่าน 

28 น.ส.มาริษา  ชัยโย 100 18 ผ่าน 

29 น.ส.นภัสวรรณ์ แก่นวงศ ์ 100 14 ผ่าน 

30 น.ส.เมธ์วดี  ชัยสุรินทร์ 100 19 ผ่าน 

31 น.ส.ดลพร   วัฒนชูสกุล  100 17 ผ่าน 

32 น.ส.นิภาภัทร พลสมัคร 100 15 ผ่าน 

33 น.ส.วิไลวรรณ กีรติการุณย์ 100 16 ผ่าน 

34 นายธนพิงค์   สนิธวรรณะ  100 18 ผ่าน 

35 นายสุภัค ทรัพย์ศรี 100 14 ผ่าน 

คะแนนเฉลี่ย 16.49
คิดเป็นร้อยละ 82.43

 
กลุ่มเป้าหมาย 35 คน  เข้าอบรม   จํานวน 35 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
   ผ่านหลักเกณฑ์ตัวช้ีวัด  จํานวน 35 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
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รุ่นท่ี 3 
 

ท่ี ชื่อ - นามสกุล 
ระยะเวลา 
(ร้อยละ) 

ผลการทดสอบ 
Post - test 
(20 คะแนน) 

ผลการฝึกอบรม 

1 น.ส.วีริยา สงวนวงษ์ 100 14 ผ่าน 

2 น.ส.วัลยา จันทร์แจ่ม 100 14 ผ่าน 

3 น.ส.วรรณวิสาข์ เกลี้ยงช่วย 100 16 ผ่าน 

4 น.ส.ลิศรา ศรีเจิดจ้า 100 14 ผ่าน 

5 น.ส.ศุจินทรา ขําดีพร้อม 100 14 ผ่าน 

6 น.ส.ชญาณ์นันท์ มูลเทพพิชัย 100 16 ผ่าน 

7 นายกรันต์ ดวงอาจ 100 17 ผ่าน 

8 น.ส.วิมลณัฐ  ศรีพิชัย  100 15 ผ่าน 

9 นายสัญชัย  แวดเวียง  100 18 ผ่าน 

10 น.ส.ศิรพร  คงวัฒนาศักด์ิชัย 100 17 ผ่าน 

11 น.ส.รชยา  คงเสาร์  100 16 ผ่าน 

12 น.ส.รัตนา  เบญจวงษ์  100 18 ผ่าน 

13 น.ส.ปวีณา  เปล่งเสียง  100 19 ผ่าน 

14 น.ส.ยานุมาศ วิริยาจาร 100 16 ผ่าน 

15 น.ส.ชวนพร   ลอยชูศักด์ิ  100 14 ผ่าน 

16 น.ส.จันทิมา เบ็ญจรัตน์ 100 20 ผ่าน 

17 น.ส.วรรณวิภา จินะราช 100 15 ผ่าน 

18 น.ส.ณัฐณิชา วิมุขดาคม 100 14 ผ่าน 

19 น.ส.วิภา พันธ์ุวิเศษ 100 14 ผ่าน 

20 นายประกอบ ปัดถามัง 75 14 ผ่าน 

21 น.ส.ภรภัทร  ลิ่มรัตนมงคล 100 19 ผ่าน 

22 นายคณาธิป วารุณประภา 100 15 ผ่าน 

23 น.ส.ภิญญดาพัชญ์ ศรัณชัยรื่นเริง 100 14 ผ่าน 
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รุ่นท่ี 3 (ต่อ) 

ท่ี ชื่อ - นามสกุล 
ระยะเวลา 
(ร้อยละ) 

ผลการทดสอบ 
Post - test 
(20 คะแนน) 

ผลการฝึกอบรม 

24 นายวิศรุต ด้วงโยธา  100 18 ผ่าน 

25 น.ส.มังคลารัตน ์  จันทนฤกษ์  100 20 ผ่าน 
26 นายสมชาย รัตนปริญญานนท์  100 19 ผ่าน 

27 น.ส.ณัชชานิษฐ ์ ประพฤติดี 100 14 ผ่าน 

28 น.ส.ณัฐกฤตา ไกรวุฒิสม 100 17 ผ่าน 

29 นายจอม พิชิตมาร 100 17 ผ่าน 

30 น.ส.เพ็ญลักษณ์  ไทยประดิษฐ์ 100 17 ผ่าน 

31 น.ส.ไอรินทร์ ชยาอนันตพัฒน์ 100 16 ผ่าน 

32 น.ส.ชุติมา โลมรัตนานนท์ 100 17 ผ่าน 

33 น.ส.รักษณีย์ ชิณเทศ 100 14 ผ่าน 

34 น.ส.พัชรพร ประทีปถ่ินทอง 100 18 ผ่าน 

35 น.ส.เบญจศิร ิ ทิศาภาค 100 18 ผ่าน 

36 นางสาวพัจนา  ศิลป์สโมสร 100 18 ผ่าน 

37 น.ส.มินชญา ตังวีระสิงห์ 100 18 ผ่าน 

38 น.ส.วันวิสาข์   พันธ์มณี 100 18 ผ่าน 

39 น.ส.เพ็ญนภา พรหมนิพนธ์ 100 15 ผ่าน 

40 นายพิภัทร์ งามผิว 100 19 ผ่าน 

41 น.ส.วรัญณัฎฐ์ ศุภฤกษ์พรชัย 100  17 ผ่าน 
คะแนนเฉลี่ย 16.41
คิดเป็นร้อยละ 82.07

กลุ่มเป้าหมาย 41 คน  เข้าอบรม   จํานวน 41 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
   ผ่านหลักเกณฑ์ตัวช้ีวัด  จํานวน 41 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 
2. การประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation) 

เป้าหมาย : ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรมมีผลการทดสอบความรู้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 
ผลลัพธ์ : ร้อยละ 100 ของผู้เข้าอบรมมีผลการทดสอบความรู้ทั้ง 3 รุ่น ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 
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ส่วนที่ 4 สรุปผลการติดตามผลหลังการฝึกอบรม (Follow-up) 

จากแบบประเมินการติดตามผลหลังการฝึกอบรมท่ีได้รับจากผู้เข้าอบรม จํานวน 3 รุ่น พบว่ามีจํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 112 ชุด จากทั้งหมด 112 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนผู้เข้าอบรม โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 
เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) การติดตามผลการนําความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปประยุกต์ในการปฏิบัติงาน (สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม)   

ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด
(5) 

มาก
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย
(2) 

น้อยท่ีสุด
(1) 

1. ท่านสามารถใช้ภาษาในการเขียนได้ถูกต้อง กระชับ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

 3.85    

2. ท่านสามารถวิเคราะห์และตรวจแก้ร่างเอกสารได้อย่างมี
หลักเกณฑ์ 

 3.82    

3. ท่านได้นําองค์ความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปเผยแพร่หรือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ร่วมงามมากน้อยเพียงใด 

 3.67    

4. ท่านได้รับการสนับสนุนหรือ มอบหมายงานท่ีต้องใช้ความรู้ /
ทักษะ ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมจากผู้บังคับบัญชามากน้อยเพียงใด 

 4.02    

                   คะแนนเฉลี่ย   =           3.84        คะแนน

*ค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิต มีค่า 3.84 ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรม จัดอยู่ในเกณฑ์ มาก 
 
 
 
 

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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2) การติดตามผลการนําความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปประยุกต์ในการปฏิบัติงาน (สําหรับผู้บังคับบัญชา) 

ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา 
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด
(5) 

มาก
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย
(2) 

น้อยท่ีสุด
(1) 

1. ผู้ใต้บังคับบัญชาชองท่านสามารถใช้ภาษาในการเขียนได้
ถูกต้อง กระชับ และบรรลุวัตถุประสงค์ 

 3.94    

2. ผู้ใต้บังคับบัญชาชองท่านสามารถวิเคราะห์และตรวจแก้ร่าง
เอกสารได้อย่างมีหลักเกณฑ์ 

 3.97    

3. ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านได้นําองค์ความรู้ท่ีได้รับไปเผยแพร่
หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ร่วมงาน 

 4.01    

                   คะแนนเฉลี่ย   =        3.97           คะแนน

*ค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิต มีค่า 3.97 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา จัดอยู่ในเกณฑ์ มาก 
 

 
 
 ค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิตความคิดเห็นในการนําความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และผู้บังคับบัญชา มีค่า 3.91  คิดเป็นร้อยละ 78.20 
 
3. การประเมินพฤติกรรม (Behavior Evaluation) 
เป้าหมาย : ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรมได้นําความรู้ที่ได้รับจากหลักสตูรฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
ผลลัพธ์ : ผู้เข้าอบรมได้นําความรู้ที่ได้รบัจากหลักสูตรฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานทั้ง 3 รุน่  
   คิดเป็นร้อยละ 78.20 
 

3.84

3.97

0

1

2

3

4

5

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้บังคับบัญชา
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มอบหมายงานที่ต้องใช้
ความรู้ ทักษะ ที่ได้รับจาก
การฝึกอบรม/สัมมนา, 

87 คน
ให้คําปรึกษา แนะนํา

แนวทางการนําความรู้และ
ทักษะที่ได้รับจากการ

ฝึกอบรมไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน, 81 คน

กล่าวแสดงความช่ืนชมใน
ผลการปฏิบัติงานในเร่ืองที่
เก่ียวข้องกับหลักสูตรการ

ฝึกอบรม, 32 คน

77.68%

อ่ืนๆ, 3 คน

28.58%

72.33 %

2.68 %

 
3) ด้านการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชา นําความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้
 ให้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก ดังนี ้
 

 
จํานวน 
(คน) 

ค่าเฉล่ีย 

1. มอบหมายงานท่ีต้องใช้ความรู้ ทักษะ ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม/สัมมนา 87 77.68 
2. ให้คําปรึกษา แนะนําแนวทางการนําความรู้และทักษะท่ีได้รับจากการฝึกอบรม
   ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

81 72.33 

3. กล่าวแสดงความชื่นชมในผลการปฏิบัติงานในเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรการฝึกอบรม 32 28.58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น 

• ด้านเนื้อหา 
‐ ควรเพ่ิมเน้ือหาหลักสูตรเร่ืองการเขียนรายงานการประชุม และการจัดทําระเบียบวาระ 

(จํานวน 3 คน) 
‐ ควรปรับเน้ือหาหลักสูตรให้เข้ากับรูปแบบระเบียบงานสารบรรณของ รฟม. (จํานวน 11คน) 

• ด้านวิทยากร 
‐ วิทยากรสอนเน้ือหาไม่สอดคล้องกับหลักการสารบรรณของ รฟม. ทําให้นํามาปรับใช้กับงาน

ใน รฟม. ได้น้อย ( จํานวน 6 คน) 
‐ ควรให้บุคลากรของ รฟม. ทีม่ีความเช่ียวชาญเป็นผู้สอน เพราะรู้ระเบียบงานสารบรรณเป็น

อย่างดี และจะเป็นประโยชน์มากกว่า (จํานวน 2 คน) 
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ส่วนที่ 5 สรุปภาพรวมการดําเนินงาน 

จํานวนพนักงานท่ีเข้ารับการอบรม 

รุ่นที่ 1 วันที่ 20 - 21 เมษายน 2560  
คนเข้าอบรม 36 คน ผ่านหลกัเกณฑ์ตัวช้ีวัด จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

รุ่นที่ 2 วันที่ 27 - 28 เมษายน 2560 
คนเข้าอบรม 35 คน ผ่านหลกัเกณฑ์ตัวช้ีวัด จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

  รุ่นที่ 3 วันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2560 
คนเข้าอบรม 41 คน ผ่านหลกัเกณฑ์ตัวช้ีวัด จํานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 
งบประมาณ 
 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนบันทึกและหนังสือราชการ ทั้ง 3 รุ่น รวมจํานวน 112 คน 
เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 268,800 บาท  

 
ข้อเสนอแนะ และแนวทางปรับปรุง/คําชี้แจง 

 
ข้อเสนอแนะ แนวทางปรับปรุง/คําชี้แจง 

- วิทยากรสอนไม่ตรงกับระเบียบงานสารบรรณของ รฟม.
- นําข้อเสนอแนะในคร้ังน้ี มาพิจารณาใน
การจัดฝึกอบรมครั้งถัดไป 

- เน้ือหาที่อบรม ควรเป็นเรื่อง “การเขียนรายงานการ       
ประชุม” มากกว่า “การเขียนหนังสือลับ” 

 

สรุป ประสิทธิผลกระบวนการเรียนรู้ หลักสูตรการเขียนบันทึกและหนังสือราชการ จํานวน 3 รุ่น ประจําปี 2560 

1. การประเมินปฏิกิริยา (Reaction Evaluation) ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผูเ้ข้าอบรมท้ัง 3 รุ่น คิดเป็นร้อยละ 81.60  
2. การประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation) ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรมมีผลการทดสอบความรู้ทั้ง 3 รุ่น 
 คิดเป็นร้อยละ 83.90 
3. การประเมินพฤติกรรม (Behavior Evaluation) ผู้เข้าอบรมได้นําความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตรฝึกอบรมไปปรับใช้
 ในการปฏิบัติงานทั้ง 3 รุ่น คิดเป็นร้อยละ 78.20 เน่ืองจาก หลักสูตรมีเน้ือหาไม่สอดคล้องกับงานสารบรรณของ 
 รฟม. ทําใหผู้้เขา้อบรมส่วนใหญ่ไม่สามารถนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้จริง 
 



         รายงานหลักสูตร การเขียนบันทึกและหนังสือราชการ จํานวน 3 รุ่น ประจําปี 2560 

20 

 

 
ส่วนที่ 6 ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         รายงานหลักสูตร การเขียนบันทึกและหนังสือราชการ จํานวน 3 รุ่น ประจําปี 2560 
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ภาคผนวก 

 

แบบทดสอบการประเมินผลการเรียนรู ้(Learning),  
แบบประเมินความพึงพอใจ, แบบประเมินการติดตามผลหลังการ

ฝึกอบรม (Follow-up) และเอกสารประกอบ 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ภาคผนวก ก  
 

แบบทดสอบ Post - test 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
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แบบประเมนิ หลกัสตูรการเขยีนบนัทกึและหนงัสอืราชการ
รุน่ที� 1 วนัที� 20-21 เมษายน 2560 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ
หอ้งประชุม 2 ช ั�น 9 โดยวทิยากร : ร.ศ.นภาลยั สวุรรณธาดา
และ ผ.ศ. ดร. อภริกัษ ์อนะมาน
คําชี�แจง : โปรดตอบคําถามใหต้รงกับความคดิเห็นของทา่น

สว่นที� 1

ความพงึพอใจตอ่การบรรยาย 

ร.ศ. นภาลยั สุวรรณธาดา

 วทิยากรและการบรรยาย

1. 1. การนําเขา้สูห่ลกัสตูรเหมาะสม
ทําเครื�องหมายเพยีงหนึ�งชอ่ง

1 2 3 4 5

นอ้ยที�สดุ มากที�สดุ

2. 2. การถา่ยทอดชดัเจนและงา่ย
ทําเครื�องหมายเพยีงหนึ�งชอ่ง

1 2 3 4 5

นอ้ยที�สดุ มากที�สดุ

3. 3. การถาม-ตอบ ชดัเจน
ทําเครื�องหมายเพยีงหนึ�งชอ่ง

1 2 3 4 5

นอ้ยที�สดุ มากที�สดุ

4. 4. การใชส้ื�อการสอน (แผน่ใส สไลด ์วดีโีอ ฯลฯ)
ทําเครื�องหมายเพยีงหนึ�งชอ่ง

1 2 3 4 5

นอ้ยที�สดุ มากที�สดุ
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5. 5. การสรุปและทบทวนใหเ้ขา้ใจยิ�งข ึ�น
ทําเครื�องหมายเพยีงหนึ�งชอ่ง

1 2 3 4 5

นอ้ยที�สดุ มากที�สดุ

ผ.ศ. ดร. อภริกัษ ์อนะมาน

 วทิยากรและการบรรยาย

6. 1. การนําเขา้สูห่ลกัสตูรเหมาะสม
ทําเครื�องหมายเพยีงหนึ�งชอ่ง

1 2 3 4 5

นอ้ยที�สดุ มากที�สดุ

7. 2. การถา่ยทอดชดัเจนและงา่ย
ทําเครื�องหมายเพยีงหนึ�งชอ่ง

1 2 3 4 5

นอ้ยที�สดุ มากที�สดุ

8. 3. การถาม-ตอบ ชดัเจน
ทําเครื�องหมายเพยีงหนึ�งชอ่ง

1 2 3 4 5

นอ้ยที�สดุ มากที�สดุ

9. 4. การใชส้ื�อการสอน (แผน่ใส สไลด ์วดีโีอ ฯลฯ)
ทําเครื�องหมายเพยีงหนึ�งชอ่ง

1 2 3 4 5

นอ้ยที�สดุ มากที�สดุ

10. 5. การสรุปและทบทวนใหเ้ขา้ใจยิ�งข ึ�น
ทําเครื�องหมายเพยีงหนึ�งชอ่ง

1 2 3 4 5

นอ้ยที�สดุ มากที�สดุ

สว่นที� 2
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ความพงึพอใจตอ่เนื�อหาหลกัสตูร 

11. 1. เนื�อหาหลกัสตูรเหมาะสม
ทําเครื�องหมายเพยีงหนึ�งชอ่ง

1 2 3 4 5

นอ้ยที�สดุ มากที�สดุ

12. 2. เอกสารประกอบการฝึกอบรม
ทําเครื�องหมายเพยีงหนึ�งชอ่ง

1 2 3 4 5

นอ้ยที�สดุ มากที�สดุ

13. 3. ระยะเวลาการจดัฝึกอบรม
ทําเครื�องหมายเพยีงหนึ�งชอ่ง

1 2 3 4 5

นอ้ยที�สดุ มากที�สดุ

สว่นที� 3

ความพงึพอใจอื�นๆ 

14. 1. สถานที�จดัฝึกอบรม (หอ้งประชุม 2 ช ั�น 9)
ทําเครื�องหมายเพยีงหนึ�งชอ่ง

1 2 3 4 5

นอ้ยที�สดุ มากที�สดุ

15. 2. โสตทศันูปกรณ ์(แผน่ใส สไลด ์วดีโีอ ฯลฯ)
ทําเครื�องหมายเพยีงหนึ�งชอ่ง

1 2 3 4 5

นอ้ยที�สดุ มากที�สดุ

16. 3. ความพงึพอใจตอ่การใหบ้รกิารฝึกอบรมโดยภาพรวม
ทําเครื�องหมายเพยีงหนึ�งชอ่ง

1 2 3 4 5

นอ้ยที�สดุ มากที�สดุ

สว่นที� 4
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ขับเคลื�อนโดย

สว่นที� 4

ความรูข้องผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม

17. 1. กอ่นอบรมทา่นมคีวามรูเ้ร ื�องนี�
ทําเครื�องหมายเพยีงหนึ�งชอ่ง

1 2 3 4 5

นอ้ยที�สดุ มากที�สดุ

18. 2. หลงัอบรมทา่นไดร้บัความรูใ้นเร ื�องนี�
ทําเครื�องหมายเพยีงหนึ�งชอ่ง

1 2 3 4 5

นอ้ยที�สดุ มากที�สดุ

19. 3. ความรูจ้ากการอบรมนําไปปฏบิตัใินงาน
ทําเครื�องหมายเพยีงหนึ�งชอ่ง

1 2 3 4 5

นอ้ยที�สดุ มากที�สดุ

สว่นที� 5

ขอ้เสนอแนะ

20. 

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

แบบประเมินการตดิตามผลหลงัการฝกึอบรม 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
แบบสอบถามในการตดิตามผลหลังการฝึกอบรม (Follow-up) 

หลักสูตร การเขียนบันทึกและหนังสือราชการ 
 

 
 

  
 คําอธบิาย 

 ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 สําหรบัผู้เข้ารับการฝึกอบรมตอบ 
 ส่วนที่ 3 สําหรบัผู้บังคับบัญชาลําดับถัดไป  

 
 
 

 ข้าพเจ้า               
 ตําแหน่ง     สังกัด (แผนก/กอง/ฝ่าย)        รุ่น     

 

 
 

 

ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด
(5) 

มาก
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด
(1) 

1. ท่านสามารถใช้ภาษาในการเขียนได้ถูกต้อง กระชับ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

     

2. ท่านสามารถวิเคราะห์และตรวจแก้ร่างเอกสารได้อย่างมี
หลักเกณฑ์ 

     

3. ท่านได้นําองค์ความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปเผยแพร่หรือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ร่วมงามมากน้อยเพียงใด 

     

4. ท่านได้รับการสนับสนุนหรือ มอบหมายงานท่ีต้องใช้ความรู้ /
ทักษะ ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมจากผู้บังคับบัญชามากน้อยเพียงใด 

     

                   คะแนน  =                   คะแนน 
         

ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................... 

  
 
 

วัตถุประสงค ์: เพ่ือติดตามและประเมินพฤติกรรมหลังการฝึกอบรมว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเขียนหนังสือราชการ 
หนังสือโต้ตอบทั่วไปได้  สามารถใช้ภาษาในการเขียนได้ถูกต้อง กระชับ และบรรลุวัตถุประสงค์  และสามารถ
วิเคราะห์และตรวจแก้ร่างเอกสารดังกล่าวได้อย่างมีหลักเกณฑ์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (สําหรบัผู้เข้ารับการฝึกอบรม) (กรณุาเขียนด้วยตัวบรรจง)

ส่วนที่ 2 การติดตามผลการฝึกอบรม/สัมมนา ในการนําความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปประยุกต์ในการปฏิบัติงาน 
 โปรดทําเคร่ืองหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด (สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม)   



 
 
 
 

 
  

ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา 
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด
(5) 

มาก
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด
(1) 

1. ผู้ใต้บังคับบัญชาชองท่านสามารถใช้ภาษาในการเขียนได้
ถูกต้อง กระชับ และบรรลุวัตถุประสงค์ 

     

2. ผู้ใต้บังคับบัญชาชองท่านสามารถวิเคราะห์และตรวจแก้ร่าง
เอกสารได้อย่างมีหลักเกณฑ์ 

     

3. ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านได้นําองค์ความรู้ท่ีได้รับไปเผยแพร่
หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ร่วมงาน 

     

คะแนนรวม   15  คะแนน                   คะแนน  =                   คะแนน 
 
 ท่านได้ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่าน นําความรู้และทักษะท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ใน
การปฏิบัติงาน อย่างไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

 มอบหมายงานที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม/สัมมนา 
 ให้คําปรึกษา แนะนําแนวทางการนําความรู้และทักษะท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
 กล่าวแสดงความชื่นชมในผลการปฏิบัติงานในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรการฝึกอบรม 
 ไม่ได้ให้การสนับสนุนใดๆ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 อ่ืนๆ ............................................................................................................................................................................................. 

 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................          
                                       
                          
 
 

 
 

                  

ส่วนที่ 3 การติดตามผลการฝึกอบรม/สัมมนา ในการนําความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปประยุกต์ในการปฏิบัติงาน 
 โปรดทําเคร่ืองหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด (สําหรับผู้บังคบับัญชา)  

ลงชื่อ  ผู้เข้าอบรม 
(   ) 

  ตําแหน่ง....................................................... 
วันท่ี.............................................. 

ลงชื่อ  ผู้บังคับบัญชา 
(   ) 

    ตําแหน่ง......................................................          
    วันท่ี............................................. 



 

 

 

ภาคผนวก ง 
 

เอกสารประกอบการบรรยาย 
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