สรุปการประชุม AAR สาหรับโครงการ Journal Club ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563
ณ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ อาคาร 6 ชั้น 4 กรมอนามัย
-----------------------------------------------ศู น ย์ ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศ (ศรป.) ได้ จั ด การประชุ ม AAR ส าหรั โ คครงการ
Journal Club ประจาปีงโประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ เพื่อสรุปผลการดาเนินงานคครงการ Journal Club ประจาปีงโประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวม
และถอดโทเรียน หารือเกี่ยวกัโปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินคครงการ เพื่อพัฒนาการดาเนินงาน
ในอนาคต

ภาพการประชุม AAR สาหรัโคครงการ Journal Club ประจาปีงโประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ประชุมได้สรุปผลการดาเนินงานคครงการ Journal Club ในปีงโประมาณ พ.ศ. 2563
ซึง่ ศรป. ได้จัดขึ้นทั้งหมด 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 คดยมีทันตแพทย์หญิงนันท์มนัส แย้มโุตร ทันตแพทย์
ช านาญการพิ เ ศษ ส านั ก ทั น ตสาธารณสุ ข เป็น วิ ท ยากร มี ผู้ เข้ า ร่ ว มคครงการจ านวน 20 คน จากส านั ก
ทัน ตสาธารณสุ ข ส านั กสุ ขาภิโ าลอาหารและน้า กองแผนงาน ศู นย์ ความร่ว มมื อระหว่า งประเทศ และ
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 คดยมีนางสาวปาริชาติ สร้อยสูงเนิน นักวิชาการ
สาธารณสุ ขปฏิโั ติการ ส านักสุ ขาภิโ าลอาหารและน้า เป็นวิทยากร มีผู้ เข้าร่วมคครงการจานวน 25 คน
จากสานักสุขาภิโาลอาหารและน้า สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม สานักอนามัยผู้สูงอายุ กองแผนงาน และศูนย์
ความร่วมมือระหว่างประเทศ

หน้า 2
ครั้ งที่ 3 เมื่อวัน ที่ 19 มิถุนายน 2563 คดยมีนางสาววราภรณ์ ถาวรวงษ์ นักวิช าการ
สาธารณสุ ขช านาญการ สานักสุขาภิโาลอาหารและน้า เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่ว มคครงการจานวน 20 คน
จากสานักสุขาภิโาลอาหารและน้า สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม และศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ที่ป ระชุ ม AAR ได้ ส รุ ป ความท้ า ทายและอุป สรรคจากการดาเนิ น งานคครงการอโรม
Journal Club ประจาปีงโประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สาคัญ ดังนี้
 ขาดแคลนวิทยากรคครงการ: การดาเนินงานคครงการ Journal Club ในปีก่อนๆ
รวมทั้งปีงโประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการให้โุคลากรกรมอนามัยที่ได้มีคอกาส
ไปศึกษาต่อ ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ ได้ กลัโมาแลกเปลี่ยน
ประสโการณ์เป็นภาษาอังกฤษ ทั้งในมิติด้านวิชาการ และมิติด้านประสโการณ์
ที่ ไ ด้ จ ากการเดิ น ทางไปราชการต่ า งประเทศ เพื่ อ เป็ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพ
โุคลากรด้านภาษาอังกฤษ และยังเป็นการสร้างแรงโันดาลใจให้แก่โุคลากร
คนอื่ น ๆ ในการพั ฒ นาตนเอง และแสวงหาคอกาสในการศึ ก ษาต่ อ ประชุ ม
สั ม มนา ศึ กษาดู ง าน ในระดั โ นานาชาติ อย่า งไรก็ ต าม จากการด าเนิ น งาน
ที่ผ่านมาทุกปี พโว่า ในจานวนโุคลากรที่มีคอกาสเดินทางไปราชการชั่ว คราว
ณ ต่า งประเทศ ทั้ง หมด มี เพี ยงส่ ว นน้ อยที่ม าเข้า ร่ ว มเป็ นวิ ทยากรคครงการ
Journal Club คดยส่วนมากมีอุปสรรคด้านเวลา และภาระงาน ทาให้ คครงการ
Journal Club มักจะไม่สามารถจัดได้ตามจานวนครั้งที่วางแผนไว้
 จานวนผู้เข้าร่ วมคครงการ Journal Club มีมากกว่าที่ประมาณการ: กิจกรรม
คครงการ Journal Club ที่ได้จัดในปีงโประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้ง 3 ครั้ง มีจานวน
ผู้เข้าร่วมมากกว่าจานวนที่ประมาณการไว้ กล่าวคือ มีผู้เข้าร่วมคครงการครั้งละ
20 – 25 คน จากที่ประมาณการไว้ครั้งละ 15 คน จึงทาให้จาเป็นต้องปรัโการใช้
จ่ายงโประมาณ และทาให้ไม่ ส ามารถจัดคครงการ Journal Club ได้ครโตาม
จานวนครั้งที่วางแผนไว้ เนื่องจากงโประมาณสาหรัโคครงการไม่เพียงพอ

หน้า 3
นอกจากนี้ ศรป. ยังได้ จัดทาแโโประเมินความพึงพอใจคครงการอโรม Journal Club
ประจาปี 2563 และแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานที่ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมคครงการ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 เพื่อ
สารวจความเห็นและประเด็นที่ผู้เข้าร่วมคครงการต้องการให้ปรัโปรุง และนาผลจากการประเมินไปวิเคราะห์
ทโทวน และปรัโปรุงแผนการดาเนินงานคครงการในปี 2564 ต่อไป

หน้า 4
ผลจากแโโประเมินความพึงพอใจ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 สามารถสรุปได้ดังนี้
1. มีผู้ตอโแโโสอโถามจานวน 23 คน จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่
 สานักสุขาภิโาลอาหารและน้า 7 คน (คิดเป็น 30.4%)
 ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 5 คน (คิดเป็น 21.7%)
 สานักทันตสาธารณสุข 3 คน (คิดเป็น 13.0%)
 สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม 3 คน (คิดเป็น 13.0%)
 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 3 คน (คิดเป็น 13.0%)
 สานักอนามัยผู้สูงอายุ 1 คน (คิดเป็น 4.3%)
 กองแผนงาน 1 คน (คิดเป็น 4.3%)

2. ผู้เข้าร่วมคครงการส่วนใหญ่ (52.2%) อยู่ในช่วงอายุ 31 – 40 ปี

หน้า 5
3. ด้านความพึงพอใจต่อคครงการ Journal Club ประจาปีงโประมาณ พ.ศ. 2563
สามารถสรุปได้ดังนี้
3.1 ความพึงพอใจต่อความเหมาะสมและความน่าสนใจของหัวข้อที่เลือกมา
โรรยาย อยู่ในระดัโพึงพอใจมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.65 จากคะแนนเต็ม
5 คะแนน)

3.2 ความพึงพอใจต่อวิทยากรผู้โรรยาย อยู่ในระดัโพึงพอใจมากที่สุด (คะแนน
เฉลี่ย 4.91 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน)

3.3 ความพึงพอใจต่อรูปแโโในการจัดคครงการ อยู่ในระดัโพึงพอใจมากที่สุด
(คะแนนเฉลี่ย 4.56 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน)

หน้า 6
3.4 ความพึงพอใจต่อระยะเวลาที่ใช้ในการจัดคครงการ อยู่ในระดัโพึงพอใจ
มากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.65 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน)

3.5 ความพึงพอใจต่อสถานที่ในการจัดคครงการ อยู่ในระดัโพึงพอใจมากที่สุด
(คะแนนเฉลี่ย 4.87 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน)

3.6 ความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน การประสานงาน และการอานวยความสะดวก
ของผู้ รั โ ผิ ดชอโคครงการ อยู่ในระดัโพึงพอใจมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ ย
4.91 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน)

หน้า 7
3.7 ความพึงพอใจต่อการจัดคครงการในภาพรวม อยู่ในระดัโพึงพอใจมากที่สุด
(คะแนนเฉลี่ย 4.86 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน)

4. ด้านการนาทักษะ ความรู้ แนวทางจากการอโรม Journal Club ไปใช้ในการ
ปฏิโัติงานด้านต่างประเทศ ผู้เข้าร่วมคครงการที่ได้ตอโแโโสอโถามทั้ง 23 คน
(คิ ด เป็ น 100%) เห็ น ว่ า สามารถน าทัก ษะ ความรู้ แนวทางจากการอโรม
Journal Club ไปใช้ในการปฏิโัติงานด้านต่างประเทศได้จริง

5. ข้อเสนอแนะอื่นๆ สามารถรวโรวมเป็นหมวดหมู่ได้ดังนี้
5.1 ควรเพิ่มช่องทางการเข้าร่วมคครงการผ่านทาง Live Streaming และเพิ่ม
กลุ่ ม เป้ า หมายที่ อ ยู่ ใ นส่ ว นภู มิ ภ าคที่ เ ข้ า ร่ ว มผ่ า นระโโ Video
Conference เพื่อให้คนเข้าถึงและร่วมแลกเปลี่ยนมากขึ้น อาจเป็นเรื่อง
ใกล้ตัวในงานเพื่อฝึกพูดฟัง นาเสนอ แสดงความคิดเห็น ภาษาอังกฤษได้
นอกจากนี้ การจัดคครงการผ่ านระโโ Video Conference ยังเป็นการ
ปฏิโัติตามมาตรการลดการแพร่ระโาดของครค COVID-19 อีกด้วย
5.2 ควรจัดให้โ่อยขึ้น ต่อเนื่องมากขึ้น เพื่อให้โุคลากรได้ทโทวนและฝึกการใช้
ภาษาอังกฤษอย่างสม่าเสมอ
5.3 ควรเพิ่ ม จ านวนหั ว ข้ อ และวิ ท ยากรในแต่ ล ะครั้ ง เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั โ
ระยะเวลาคครงการ

หน้า 8
จากการหารือในที่ประชุม AAR และการวิเคราะห์ผลแโโประเมินความพึงพอใจ ศรป.
ได้สรุปแนวทางการพัฒนาการดาเนินงานคครงการอโรม Journal Club สาหรัโปีงโประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. ปรัโเปลี่ยนรูปแโโการจัดคครงการ จากเดิมที่ให้ โุคลากรที่เคยเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศมาแลกเปลี่ยนประสโการณ์ เป็นการเปิดคอกาสให้ผู้ที่สนใจเสนอหัวข้อที่
ต้อ งการน าเสนอ/แลกเปลี่ ย นกั โ โุ ค ลากรคนอื่ น ๆ เพื่ อ แก้ ปั ญ หาการขาดแคลน
วิทยากร
2. เพิ่มจ านวนกลุ่ มเป้าหมายให้ ใกล้เคียงกัโความเป็นจริงมากที่สุ ด คดยอาจทาแโโ
ส ารวจความต้องการในการเข้าร่ว มคครงการก่อนประมาณการค่าใช้ จ่าย เพื่อให้
สามารถจัดคครงการได้ตามเป้าหมาย
3. ให้ความสาคัญกัโการจัดคครงการผ่านระโโ Video Conference มากขึ้น เพื่อเพิ่ม
จานวนผู้ เข้าร่ว มจากส่ วนภูมิภ าค และเป็นการรองรัโหากเกิดเหตุฉุกเฉินที่ทาให้
ไม่สามารถจัดการประชุมแโโตัวต่อตัวได้ (เช่น หากเกิดการระโาดซ้าของครค COVID-19)

