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ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
สรุปผลวิเคราะห์ ความต้องการและประเด็นที่ต้องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับหน่วยงานด้าน
ต่างประเทศ 

อ้างอิงข้อมูลจาก สรุปผลแบบสำรวจความต้องการในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรกรมอนามัย
มุ่งสู ่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Link) และสรุปการประชุม AAR สำหรับโครงการ Journal 
Club ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
อาคาร 6 ชั้น 4 กรมอนามัย (Link) 

ตามที่ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (ศรป.) ได้มีหนังสือ ที่ สธ 0938.02/ว 74 ลงวันที่ 31 
มกราคม 2563 ขอความร่วมมือบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้สังกัดกรมอนามัยในการทำแบบสำรวจ
ความต้องการในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุ่งสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 นั้น มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 189 คน มีหัวข้อ/ประเด็นที่ต้องการพัฒนา 5 อันดับแรก และ
ระยะเวลาที่ต้องการให้จัดโครงการ ดังตารางที่ 1 และ 2 

ตารางที่ 1 หัวข้อ/ประเด็นที่ต้องการพัฒนา 5 อันดับแรก (ผู้ตอบแบบสอบถามตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ลำดับ หัวข้อ/ประเด็นที่ต้องการพัฒนา คะแนนเฉลี่ย 

1 การนำเสนอและการพูดเพ่ือการประชุม 74.1 
2 ทักษะการเจรจาในที่ประชุมเป็นภาษาอังกฤษ 57.7 
3 การออกเสียงภาษาอังกฤษ 50.3 
4 การนำเสนอแบบ one-slide presentation 47.6 
5 การเป็นพิธีกร/ผู้ดำเนินการการในการประชุมและการอภิปราย 30.7 

ตารางที่ ๒ ระยะเวลาที่ต้องการให้จัดโครงการ 
ลำดับ ระยะเวลาที่เหมาะสมในการจัดโครงการ  คะแนนเฉลี่ย 

1 3 วัน 43.4 
2 1-2 วัน 29.6 
3 5 วัน 23.3 
4 อ่ืน ๆ 3.7 

จากข้อมูลข้างต้น พบว่า บุคลากรในหน่วยภายใต้สังกัดกรมอนามัยมีความต้องการพัฒนาในด้านการ
นำเสนอและการพูดเพ่ือการประชุมมากท่ีสุด และระยะเวลาที่ต้องการให้จัดโครงการ คือ ๓ วัน  

สำหรับโครงการ Journal Club ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศรป. ได้มีหนังสือแจ้งเวียนไปยัง
หน่วยงานที่ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 เพื่อขอความร่วมมือในการทำแบบ
ประเมินความพึงพอใจโครงการอบรม Journal Club ประจำปี 2563 มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 23 คน 
ความพึงพอใจต่อโครงการ Journal Club อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดในทุกหัวข้อ และผู้ตอบแบบสอบถาม
ทุกคนเห็นว่าสามารถนำทักษะ ความรู้ แนวทางจากการอบรม Journal Club ไปใช้ในการปฏิบัติงานด้าน
ต่างประเทศได้จริง  

ส่วนข้อเสนอแนะอื่น ๆ คือ (๑) ควรเพิ่มช่องทางการเข้าร่วมโครงการผ่านทาง Live Streaming และ
เพ่ิมกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในส่วนภูมิภาคที่เข้าร่วมผ่านระบบ Video Conference เพื่อให้คนเข้าถึงและร่วม

https://cic.anamai.moph.go.th/download/KPI/2563_1/F2_63/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%202(1).pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/download/KPI/2564_1/F4_7/AAR-Journal%20Club%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202563.pdf
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แลกเปลี่ยนมากขึ้น อาจเป็นเรื ่องใกล้ตัวในงานเพื่อฝึกพูดฟัง นำเสนอ แสดงความคิดเห็นภาษาอังกฤษได้ 
นอกจากนี้ การจัดโครงการผ่านระบบ Video Conference เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการลดการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (๒) ควรจัดให้บ่อยขึ้น ต่อเนื่องมากขึ้น เพื่อให้บุคลากรได้ทบทวน
และฝึกการใช้ภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอ และ (๓) ควรเพิ่มจำนวนหัวข้อและวิทยากรในแต่ละครั้งเพื่อให้
สอดคล้องกับระยะเวลาโครงการ 

สรุปการวิเคราะห์ด้วย SWOT Analysis

 
จุดแข็ง (Strengths: S) 

1. บุคลากรกรมอนามัยมีความรู ้ด้านวิชาการและความเชี ่ยวชาญด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ ซึ่งเป็นความรู้ทางเทคนิคเฉพาะด้าน ทำให้บุคลากรกรมอนามัยมีความเหมาะสม
ในฐานะผู้แทนประเทศในการเข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ 

2. กรมอนามัยมีการแต่งตั ้งคณะกรรมการบริหารและคณะทำงานดำเนินงานความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ กรมอนามัย ซึ่งมีหน้าที่กำหนดแผน วางกรอบแนวทางการดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศของ
กรมอนามัย รวมถึงกำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านต่างประเทศของบุคลากรกรมอนามัย 

จุดอ่อน (Weaknesses: W) 
๑. บุคลากรกรมอนามัยยังมีข้อจำกัดด้านภาษาอังกฤษ บุคลากรที่มีความพร้อมทั้งด้านความรู ้ทาง

วิชาการและทักษะภาษาอังกฤษซึ่งสามารถเป็นผู้แทนไปเข้าร่วมการประชุมนานาชาติได้ยังมีจำนวนจำกัด ทำ
ให้กรมอนามัยมักจะต้องส่งผู้แทนรายเดิม ๆ ไปเข้าร่วมการประชุม 

๒. ขาดแคลนวิทยากรโครงการ Journal Club เนื่องจากการดำเนินงานโครงการ Journal Club ในปี
ก่อน ๆ  รวมทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการให้บุคลากรกรมอนามัยที่ได้มีโอกาสไปศึกษาต่อ ประชุม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ ได้กลับมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เป็นภาษาอังกฤษ ทั้งในมิติด้าน
วิชาการ และมิติด้านประสบการณที่ได้จากการเดินทางไปราชการต่างประเทศ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านภาษาอังกฤษ และยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่บุคลากรคนอ่ืน ๆ ในการพัฒนาตนเอง และ
แสวงหาโอกาสในการศึกษาต่อ ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงานในระดับนานาชาติ อย่างไรก็ตาม จากการ

SWOT

S จุดแข็ง 
• บุคลากรกรมอนามยัมีความรู้ด้านวิชาการและความ

เชี่ยวชาญด้านส่งเสรมิสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
• มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านความร่วมมือระหว่าง

ประเทศของกรมอนามัย 
 

   W จุดอ่อน 
• บุคลากรกรมอนามยัยังมีข้อจำกัดด้านภาษาอังกฤษ 
• ขาดแคลนวิทยากรโครงการ Journal Club 
• ศรป. ไมม่ีข้อมูลสถานการณ์ทักษะด้านภาษาของ

บุคลากรกรมอนามยั 
 

O โอกาส 
• ผู้บริหารกรมอนามัยให้ความสำคญักับงานด้าน

ต่างประเทศ 
• นโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติที่ให้ความสำคัญ

ด้านต่างประเทศกรอบความร่วมมอืระหว่างประเทศ 
และ MOU ระหวา่งกรมอนามัยกบัประเทศต่าง ๆ 

 
 
 

        T อุปสรรค 
• ปัจจัยด้านงบประมาณจากรัฐบาลที่มีจำกัด 
• สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ทีส่่งผล

กระทบต่อการจัดโครงการอบรมดา้นภาษาอังกฤษ 
 



หน้า 3 

ดำเนินงานที่ผ่านมาทุกปี พบว่า ในจำนวนบุคลากรที่มีโอกาสเดินทางไปราชการชั่วคราว ณ ต่างประเทศ 
ทั้งหมด มีเพียงส่วนน้อยที่มาเข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการ Journal Club โดยส่วนมากมีอุปสรรคด้านเวลา 
และภาระงานทำให้โครงการ Journal Club มักจะไม่สามารถจัดได้ตามจำนวนครั้งที่วางแผนไว้ 

๓. ศรป. ไม่มีข้อมูลสถานการณ์ด้านทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรกรมอนามัยที่เป็นปัจจุบัน ทำให้เกิด
อุปสรรคต่อการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร  

โอกาส (Opportunities: O) 
๑. ผู้บริหารกรมอนามัยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้

บุคลากรมโีอกาสในการพัฒนาศักยภาพด้านต่างประเทศ ผ่านการเข้าร่วมประชุมในเวทีต่าง ๆ 
๒. นโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติที่ให้ความสำคัญกับงานด้านต่างประเทศ ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งมีแผนย่อยการต่างประเทศที่มีเอกภาพ
และบูรณาการ กลไกการดำเนินงานที่สำคัญ คือ การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรบุคลากร เพื่อดำเนิน
บทบาทเชิงรุกของประเทศไทยท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม 

๓. กรมอนามัยมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับประเทศต่าง ๆ รวมถึงได้เข้าร่วมเป็น 
3 คณะทำงานภายใต้กรอบความร่วมมือระดับนานาชาติ ทำให้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
ต่างประเทศผ่านการเข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติหลายรายการ 

อุปสรรค (Threats : T) 
๑. ปัจจัยด้านงบประมาณจากรัฐบาลที่มีจำนวนจำกัด ทำให้เกิดอุปสรรคในการบริหารจัดการและการวาง

แผนการดำเนินงาน จากโครงการ Journal Club ที ่ผ่านมา มีจำนวนผู ้เข้าร่วมโครงการ Journal Club 
มากกว่าที่ประมาณการ กิจกรรมที่ได้จัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้ง 3 ครั้ง มีจำนวนผู้เข้าร่วมมากกว่า
จำนวนที่ประมาณการไว้ กล่าวคือ มีผู้เข้าร่วมโครงการครั้งละ 20 – 25 คน จากที่ประมาณการไว้ครั้งละ 15 
คน จึงทำให้จำเป็นต้องปรับการใช้จ่ายงบประมาณ และทำให้ไม่สามารถจัดโครงการ Journal Club ได้ครบ
ตามจำนวนครั้งที่วางแผนไว้ เนื่องจากงบประมาณสำหรับโครงการไม่เพียงพอ 

๒. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดโครงการอบรมด้านภาษาอังกฤษ 
ทำให้ต้องเลื่อนโครงการออกไปจากกำหนดการเดิม 
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Partnership (การสร้างพันธมิตร)P

• บุคลากรในหน่วยงานและภาคีเครือข่าย เพ่ือชักชวนให้ผู้ที่สนใจมาเข้าร่วมพัฒนาขีดความสามารถ ทักษะ 
ที่เป็นการสนับสนุนบุคลากรกรมอนามัย ให้สามารถด าเนินงาน ขับเคลื่อน ระบบด้านการส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อมในมิติต่างประเทศ 

Investment (การลงทุน)I

• ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรกรมอนามัยมุ่งสู่สากล เพ่ือขับเคลื่อนแผนการพัฒนา
บุคลากรกรมอนามัยมุ่งสู่สากล ตามแผนงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔

Regulation (การก ากับ ควบคุม)R

• -

Advocacy (ชี้น า สื่อสาร)A

• จัดโครงการพัฒนาบุคลากรกรมอนามัยมุ่งสู่สากล เพ่ือประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรที่สนใจมาเข้า
ร่วมโครงการ

Build Capacity (พัฒนาศักยภาพผู้รับบริการ)B 

• พัฒนาศักยภาพบุคลากรทักษะด้านภาษาอังกฤษ และทักษะการน าเสนอ เพ่ือให้สามารถด าเนินงานใน
ความรับผิดชอบด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในมิติต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มาตราการที่กำหนด PIRAB  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

๑. ทักษะภาษาอังกฤษ (Link) 
เพ่ือใช้ในการบริการ ติดต่อสื่อสาร และเจรจา เนื่องจากการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศมี
ความจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษ 

๒. ทักษะการนำเสนอและการพูดเพ่ือการประชุม (Link) 
เพ่ือใช้ในการนำเสนอผลงานวิชาการในเวทีนานาชาติ  

๓. รูปแบบการสัมมนาวิชาการ (Link) 
เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินการของการจัดกิจกรรมด้านวิชาการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

๔. พันธกิจของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (Link) 
เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและภารกิจของหน่วยงาน 

๕. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
เพื่อให้สามารถจัดตารางการฝึกอบรม ประมาณการค่าใช้จ่าย และปฏิบัติการเบิกจ่ายได้ถูกต้องตาม
ระเบียบ โดยมีระเบียบสำคัญที่ควรทราบ ดังนี้ 

https://drive.google.com/drive/folders/1w3PyFUMb0XyD1XTxvoWMkUJslafdUujh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1w3PyFUMb0XyD1XTxvoWMkUJslafdUujh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1w3PyFUMb0XyD1XTxvoWMkUJslafdUujh?usp=sharing
https://cic.anamai.moph.go.th/main.php?filename=responsibility
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- ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ.2549 (Link) 
- ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2552 (Link) 
- ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555 (Link) 
- นโยบายประหยัด กรมอนามัย ปี 2558 (มาตรการด้านการเงินการคลัง สำหรับการประชุม 

อบรม สัมมนา) (Link) 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
ควรจัดโครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรกรมอนามัยอย่างทั่วถึง เพ่ือให้การ

ดำเนินงานด้านต่างประเทศของกรมอนามัยมีประสิทธิภาพและเกิดความต่อเนื่อง 
 

 

http://office.cpd.go.th/internalaudit/images/rule/train/rule/rule_Y2549_F1.pdf
http://office.cpd.go.th/internalaudit/images/rule/train/rule/rule_Y2552_F2.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B5m_sXXlCW5lQ3lNNXB1QzA0R00/view
https://planning.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/planning/ewt_dl_link.php?nid=640


หน้า 6 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนนิงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับหน่วยงานด้านต่างประเทศ 

ที ่ กิจกรรม มาตรการ เป้าหมาย ประเด็นความรู้ หลักฐาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

1 วิเคราะห์ ความต้องการและประเด็นที่
ต้องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับ
หน่วยงานด้านต่างประเทศ 

P ๑ ครั้ง - ทักษะภาษาอังกฤษ 
- ทักษะการนำเสนอ

และการพูดเพ่ือการ
ประชุม 

- รูปแบบการสัมมนา
วิชาการ 

- สรุปผลวิเคราะห์ ความต้องการและ
ประเด็นที่ต้องการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ระดับหน่วยงานด้านต่างประเทศ 

ต.ค.6๓ 

๒ ประชุมประจำเดือนของศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

P ๑๐ ครั้ง - พันธกิจของศูนย์ความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

- รายงานประชุมประจำเดือนของ ศรป.  ต.ค.63 -
ก.ค.64 

๓ ประชุมคณะกรรมการด้านความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ กรมอนามัย 

P,A ๓ ครั้ง - ทักษะภาษาอังกฤษ 
- ทักษะการนำเสนอ

และการพูดเพ่ือการ
ประชุม 

- รูปแบบการสัมมนา
วิชาการ 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการด้าน
ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย  

 

ม.ค.๖๔, 
มี.ค.๖๔ 
และ มิ.ย.

๖๔ 

๔ ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมสัมมนา
วิชาการ (Journal Club) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

P,A ๒ ครั้ง - รูปแบบการสัมมนา
วิชาการ 

- สรุปการประชุมคณะกรรมการกิจกรรม
สัมมนาวิชาการ (Journal Club) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ต.ค.63 
และ ม.ค.

64 
๕ สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ระดับหน่วยงานด้านต่างประเทศ  

P 4 ชุด - ทักษะภาษาอังกฤษ - แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการอบรม Journal Club 

พ.ย.63 
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ที ่ กิจกรรม มาตรการ เป้าหมาย ประเด็นความรู้ หลักฐาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

- ทักษะการนำเสนอ
และการพูดเพ่ือการ
ประชุม 

- รูปแบบการสัมมนา
วิชาการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ ๕ เดือน
แรก 

- แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการอบรม Journal Club 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ ๕ เดือน
หลัง 

- แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการอบรมเพ่ือพัฒนามืออาชีพด้าน
ต่างประเทศสู่ DOH 4.0 (รุ่นที่ ๑) 

- แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการอบรมเพ่ือพัฒนามืออาชีพด้าน
ต่างประเทศสู่ DOH 4.0 (รุ่นที่ ๒) 

๖ จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  

P,I,A,B ๘* ครั้ง - รูปแบบการสัมมนา
วิชาการ 

- ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม 

- ภาพข่าวกิจกรรมการจัดกิจกรรมสัมมนา
วิชาการ Journal Club ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔  

ต.ค.63 -
ก.ค.64 

๗ จัดทำรายงานสรุปผลจัดกิจกรรมสัมมนา
วิชาการ (Journal Club) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ รอบ ๕ เดือน  

P ๒ ครั้ง - พันธกิจของศูนย์ความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

- รายงานสรุปผลจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ 
(Journal Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
256๔ รอบ ๕ เดือนแรก และ ๕ เดือน
หลัง 

ก.พ.๖๔ 
และ ก.ค.

๖๔ 
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ที ่ กิจกรรม มาตรการ เป้าหมาย ประเด็นความรู้ หลักฐาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

๘ จัดโครงการอบรมเพ่ือพัฒนามืออาชีพด้าน
ต่างประเทศสู่ DOH 4.0  

P,I,A,B ๒ ครั้ง - ทักษะภาษาอังกฤษ 
- ทักษะการนำเสนอ

และการพูดเพ่ือการ
ประชุม 

- ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม 

- ภาพข่าวกิจกรรมโครงการอบรมเพ่ือพัฒนา
มืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH 4.0  

ธ.ค.63 
และ มี.ค.

๖๔ 

๙ จัดทำรายงานสรุปผลจัดโครงการอบรมเพ่ือ
พัฒนามืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH 
4.0  

P ๒ ครั้ง - พันธกิจของศูนย์ความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

- รายงานสรุปผลการจัดโครงการอบรมเพ่ือ
พัฒนามืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH 
4.0  

ม.ค.๖๔ 
และ เม.ย.

๖๔ 
๑๐ ทบทวนและวิเคราะห์การดำเนินงานตัวชี้วัด

ทุก 5 เดือน 
P ๒ ครั้ง - พันธกิจของศูนย์ความ

ร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

- สรุปผลวิเคราะห์การดำเนินงานตัวชี้วัด 
รอบ ๕ เดือนแรก และ ๕ เดือนหลัง 

ก.พ.๖๔ 
และ ก.ค.

๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 9 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนนิงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับหน่วยงานด้านต่างประเทศ (แบบรายเดือน) 

ระยะเวลา กิจกรรม ผลผลิต (Output) หลักฐาน 

ตุลาคม 
2563 

1. ประชุมประจำเดือนของศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

- แนวทางการดำเนินงานของตัวชี้วัด ติดตาม
การขับเคลื่อน 

- ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน 

- รายงานประชุมประจำเดือนของ ศรป.  

2. วิเคราะห์ ความต้องการและประเด็นที่
ต้องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับ
หน่วยงานด้านต่างประเทศ 

- ผลการวิเคราะห์ ความต้องการและ
ประเด็นที่ต้องการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ระดับหน่วยงานด้านต่างประเทศ 

- สรุปผลวิเคราะห์ ความต้องการและประเด็น
ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับ
หน่วยงานด้านต่างประเทศ 

3. จัดทำแนวทางแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด - แผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด - แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรระดับหน่วยงานด้าน
ต่างประเทศ 

4. ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมสัมมนา
วิชาการ (Journal Club) ครั้งที่ ๑ 

- แนวทางการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ 
(Journal Club) 

- สรุปการประชุมคณะกรรมการกิจกรรม
สัมมนาวิชาการ (Journal Club) ครั้งที่ ๑  

5. จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal 
Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
ครั้งที่ 1 

- กิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ครั้งที่ 1 

- ภาพข่าวกิจกรรมการจัดกิจกรรมสัมมนา
วิชาการ Journal Club ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ ครั้งที่ 1  

พฤศจิกายน 
2563 

1. ประชุมประจำเดือนของศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

- แนวทางการดำเนินงานของตัวชี้วัด ติดตาม
การขับเคลื่อน 

- รายงานการประชุมประจำเดือนของ ศรป.  

2. สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรระดับหน่วยงานด้านต่างประเทศ  

- แบบประเมินความพึงพอใจโครงการอบรม 
Journal Club ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ ๕ เดือนแรก และรอบ ๕ เดือนหลัง  

- แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการอบรมเพ่ือพัฒนามืออาชีพด้าน
ต่างประเทศสู่ DOH 4.0 (รุ่นที่ ๑ และ ๒) 

- แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการอบรม Journal Club 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ ๕ เดือน
แรก  

- แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการอบรม Journal Club 
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ระยะเวลา กิจกรรม ผลผลิต (Output) หลักฐาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ ๕ เดือน
หลัง  

- แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการอบรมเพ่ือพัฒนามืออาชีพด้าน
ต่างประเทศสู่ DOH 4.0 (รุ่นที่ ๑)  

- แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการอบรมเพ่ือพัฒนามืออาชีพด้าน
ต่างประเทศสู่ DOH 4.0 (รุ่นที่ ๒)  

ธันวาคม  
2563 

1. ประชุมประจำเดือนของศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

- แนวทางการดำเนินงานของตัวชี้วัด ติดตาม
การขับเคลื่อน 

- รายงานการประชุมประจำเดือนของ ศรป. 

2. จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal 
Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
ครั้งที่ ๒ 

- กิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ครั้งที่ 2 

- ภาพข่าวกิจกรรมการจัดกิจกรรมสัมมนา
วิชาการ (Journal Club) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ ครั้งที่ 2  

3. จัดโครงการอบรมเพ่ือพัฒนามืออาชีพด้าน
ต่างประเทศสู่ DOH 4.0 (รุ่นที่ ๑) 

- โครงการอบรมเพ่ือพัฒนามืออาชีพด้าน
ต่างประเทศสู่ DOH 4.0 (รุ่นที่ ๑) 

- ภาพข่าวกิจกรรมโครงการอบรมเพ่ือพัฒนา
มืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH 4.0  

มกราคม  
2564 

1. ประชุมประจำเดือนของศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

- แนวทางการดำเนินงานของตัวชี้วัด ติดตาม
การขับเคลื่อน 

- รายงานการประชุมประจำเดือนของ ศรป.  

2. ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมสัมมนา
วิชาการ (Journal Club) ครั้งที่ 2 

- แนวทางการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ 
(Journal Club) 

- สรุปการประชุมคณะกรรมการกิจกรรม
สัมมนาวิชาการ (Journal Club) ครั้งที่ 2  

3. จัดทำรายงานสรุปผลจัดโครงการอบรม
เพ่ือพัฒนามืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ 
DOH 4.0 (รุ่นที่ ๑) 

- ข้อมูลผลการจัดโครงการ ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ และข้อเสนอแนะ
สำหรับปรับปรุงการดำเนินงาน (รุ่นที่ ๑) 

- รายงานสรุปผลการจัดโครงการอบรมเพ่ือ
พัฒนามืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH 
4.0 (รุ่นที่ ๑)  
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ระยะเวลา กิจกรรม ผลผลิต (Output) หลักฐาน 

4. ประชุมคณะกรรมการด้านความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ กรมอนามัย ครั้งที่ ๑ 

- ข้อมูลผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการ
ดำเนินงานในอนาคต 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการด้านความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย ครั้งที่ 
1 

กุมภาพันธ์ 
2564 

1. ประชุมประจำเดือนของศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

- แนวทางการดำเนินงานของตัวชี้วัด ติดตาม
การขับเคลื่อน 

- รายงานการประชุมประจำเดือนของ ศรป.  

2. จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal 
Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
ครั้งที่ 3 

- กิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ครั้งที่ 3 

- ภาพข่าวกิจกรรมการจัดกิจกรรมสัมมนา
วิชาการ (Journal Club) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ ครั้งที่ 3 

3. จัดทำรายงานสรุปผลจัดกิจกรรมสัมมนา
วิชาการ (Journal Club) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ (รอบ 5 เดือน
แรก)  

- ข้อมูลผลการจัดโครงการ ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ และข้อเสนอแนะ
สำหรับปรับปรุงการดำเนินงาน 

- รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมสัมมนา
วิชาการ (Journal Club) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ (รอบ 5 เดือน
แรก) 

4. ทบทวนและวิเคราะห์การดำเนินงาน
ตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนแรก 

- ผลการวิเคราะห์การดำเนินงานตัวชี้วัด 
รอบ 5 เดือนแรก 

- สรุปผลวิเคราะห์การดำเนินงานตัวชี้วัด รอบ 
5 เดือนแรก  

Outcome รอบ 
5 เดือนแรก 

ระดับความพึงพอในต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยด้านต่างประเทศได้ระดับ 5 
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ในรอบ  5 เดือนแรก และระดับ

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเพ่ือพัฒนามืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH 4.0 (รุ่นที่ ๑) ได้ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป (ถือว่าระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับ 5) 

มีนาคม  
2564 

๑. ประชุมประจำเดือนของศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

- แนวทางการดำเนินงานของตัวชี้วัด ติดตาม
การขับเคลื่อน 

- รายงานการประชุมประจำเดือนของ ศรป.  

๒. จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal 
Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
ครั้งที่ 4 

- กิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ครั้งที่ 4 

- ภาพข่าวกิจกรรมการจัดกิจกรรมสัมมนา
วิชาการ (Journal Club) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ ครั้งที่ 4 



หน้า 12 

ระยะเวลา กิจกรรม ผลผลิต (Output) หลักฐาน 

๓. จัดโครงการอบรมเพ่ือพัฒนามืออาชีพด้าน
ต่างประเทศสู่ DOH 4.0 (รุ่นที่ 2) 

- โครงการอบรมเพ่ือพัฒนามืออาชีพด้าน
ต่างประเทศสู่ DOH 4.0 (รุ่นที่ 2) 

- ภาพข่าวกิจกรรมโครงการอบรมเพ่ือพัฒนา
มืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH 4.0 (รุ่นที่ 
2) 

๔. ประชุมคณะกรรมการด้านความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ กรมอนามัย ครั้งที่ ๒ 

- ข้อมูลผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการ
ดำเนินงานในอนาคต 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการด้านความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย ครั้งที่ 
2 

เมษายน  
2564 

1. ประชุมประจำเดือนของศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

- แนวทางการดำเนินงานของตัวชี้วัด ติดตาม
การขับเคลื่อน 

- รายงานการประชุมประจำเดือนของ ศรป.  

2. จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ Journal 
Club ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
ครั้งที่ 5 

- กิจกรรมสัมมนาวิชาการ Journal Club 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ครั้งที่ 5 

- ภาพข่าวกิจกรรมการจัดกิจกรรมสัมมนา
วิชาการ Journal Club ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ ครั้งที่ 5 

3. จัดทำรายงานสรุปผลจัดโครงการอบรม
เพ่ือพัฒนามืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ 
DOH 4.0 (รุ่นที่ ๒) 

- ข้อมูลผลการจัดโครงการ ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ และข้อเสนอแนะ
สำหรับปรับปรุงการดำเนินงาน 

- รายงานสรุปผลการจัดโครงการอบรมเพ่ือ
พัฒนามืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH 
4.0 (รุ่นที่ 2) 

พฤษภาคม 
2564 

1. ประชุมประจำเดือนของศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

- แนวทางการดำเนินงานของตัวชี้วัด ติดตาม
การขับเคลื่อน 

- รายงานการประชุมประจำเดือนของ ศรป.  

2. จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal 
Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
ครั้งที่ 6 

- กิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ครั้งที่ 6 

- ภาพข่าวกิจกรรมการจัดกิจกรรมสัมมนา
วิชาการ (Journal Club) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ ครั้งที่ 6 

มิถุนายน  
2564 

1. ประชุมประจำเดือนของศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

- แนวทางการดำเนินงานของตัวชี้วัด ติดตาม
การขับเคลื่อน 

- รายงานการประชุมประจำเดือนของ ศรป.  
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ระยะเวลา กิจกรรม ผลผลิต (Output) หลักฐาน 

2. จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal 
Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
ครั้งที่ 7 

- กิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ครั้งที่ 7 

- ภาพข่าวกิจกรรมการจัดกิจกรรมสัมมนา
วิชาการ (Journal Club) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ ครั้งที่ 7 

3. ประชุมคณะกรรมการด้านความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ กรมอนามัย ครั้งที่ ๓ 

- ข้อมูลผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการ
ดำเนินงานในอนาคต 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการด้านความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย ครั้งที่ 
3 

กรกฎาคม 
2564 

1. ประชุมประจำเดือนของศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

- แนวทางการดำเนินงานของตัวชี้วัด ติดตาม
การขับเคลื่อน 

- รายงานการประชุมประจำเดือนของ ศรป.  

2. จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal 
Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
ครั้งที่ 8 

- กิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ครั้งที่ 8 

- ภาพข่าวกิจกรรมการจัดกิจกรรมสัมมนา
วิชาการ (Journal Club) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ ครั้งที่ 8 

3. จัดทำรายงานสรุปผลจัดกิจกรรมสัมมนา
วิชาการ (Journal Club) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ (รอบ 5 เดือน
หลัง)  

- ข้อมูลผลการจัดโครงการ ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ และข้อเสนอแนะ
สำหรับปรับปรุงการดำเนินงาน 

- รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมสัมมนา
วิชาการ (Journal Club) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

4. ทบทวนและวิเคราะห์การดำเนินงาน
ตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนหลัง 

- ผลการวิเคราะห์การดำเนินงานตัวชี้วัด 
รอบ 5 เดือนหลัง 

- สรุปผลวิเคราะห์การดำเนินงานตัวชี้วัด รอบ 
5 เดือนหลัง 

Outcome รอบ 
5 เดือนหลัง 

1. ระดับความพึงพอในต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยด้านต่างประเทศได้ระดับ 5  
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ในรอบ  5 เดือนหลัง และ

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเพ่ือพัฒนามืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH 4.0 (รุ่นที่ ๒) ได้ร้อยละ 70 ขึ้นไป (ถือว่า
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ 5) 

2. ระดับความสำเร็จของไทยในเวทีระหว่างประเทศ ในระหว่างปี 61 - 65 มากข้ึน/ดีขึ้นจากเดิมร้อยละ 5 -10 



หน้า 14 

แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับหน่วยงานด้านต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2564 ของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม มาตรการ เป้าหมาย ประเด็นความรู้ หลักฐานประกอบ ระยะเวลาดำเนินการ 

1 โครงการอบรม Journal Club P,I,A,B ๘* ครั้ง - รูปแบบการสัมมนา
วิชาการ 

- รายงานสรุปผลการจัดโครงการ
อบรม Journal Club 

- สรุปการประชุมคณะกรรมการ
กิจกรรมสัมมนาวิชาการ  

- ภาพข่าวกิจกรรมการจัดกิจกรรม
สัมมนาวิชาการ (Journal Club) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

ต.ค.63-ก.ค.64 

2 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนามือ
อาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH 
4.0 

P,I,A,B ๒ ครั้ง - ความรู้ทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

- ทักษะการนำเสนอและ
การพูดเพ่ือการประชุม 

- รายงานสรุปผลการจัดโครงการ
อบรมเพ่ือพัฒนามืออาชีพด้าน
ต่างประเทศสู่ DOH 4.0 

- ภาพข่าวกิจกรรมโครงการอบรม
เพ่ือพัฒนามืออาชีพด้าน
ต่างประเทศสู่ DOH 4.0 

ธ.ค.63 และ มี.ค.64 

หมายเหตุ: *๑ ปีงบประมาณ มีการจัดโครงการอบรม Journal Club ทั้งหมด ๑๒ ครั้ง แตเ่นื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อการจัดโครงการอบรม Journal 
Club ทำให้จำนวนครั้งท่ีจัดมีจำนวนลดลงและต้องเลื่อนการจดัออกไป เพ่ือรักษาระยะหา่งทางสังคม ตารางกำหนดการและหัวข้อโครงการอบรม Journal Club ปีงบประมาณ ๒๕64 สามารถดู
ได้ที่ (Link)  

 

 
  

https://drive.google.com/file/d/1JaxHJFXRWw91sw4LA2hf3yLVqL7ANfhJ/view?usp=sharing
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อ้างอิง 
๑. ตารางกำหนดการและหัวข้อโครงการ อบรม Journal Club ปีงบประมาณ ๒๕64 (Link) 
๒. ทักษะการนำเสนอและการพูดเพ่ือการประชุม (Link) 
๓. ทักษะภาษาอังกฤษ (Link) 
๔. นโยบายประหยัด กรมอนามัย ปี 2558 (มาตรการด้านการเงินการคลัง สำหรับการประชุม อบรม 

สัมมนา) (Link) 
๕. พันธกิจของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (Link) 
๖. ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2552 (Link) 
๗. ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555 (Link) 
๘. ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ.2549 (Link) 
๙. รูปแบบการสัมมนาวิชาการ (Link) 
๑๐. สรุปการประชุม AAR สำหรับโครงการ Journal Club ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 

30 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ อาคาร 6 ชั้น 4 กรมอนามัย (Link) 
๑๑. สรุปผลแบบสำรวจความต้องการในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรกรมอนามัยมุ ่งสู ่สากล 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Link) 
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https://cic.anamai.moph.go.th/main.php?filename=responsibility
http://office.cpd.go.th/internalaudit/images/rule/train/rule/rule_Y2552_F2.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B5m_sXXlCW5lQ3lNNXB1QzA0R00/view
http://office.cpd.go.th/internalaudit/images/rule/train/rule/rule_Y2549_F1.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1w3PyFUMb0XyD1XTxvoWMkUJslafdUujh?usp=sharing
https://cic.anamai.moph.go.th/download/KPI/2564_1/F4_7/AAR-Journal%20Club%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202563.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/download/KPI/2563_1/F2_63/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%202(1).pdf

