
รายงานการทบทวนและวิเคราะห์การดำเนินงานตัวช้ีวัด 1.43 รอบ 5 เดือนแรก 

1. สรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือนแรก 
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศมีกิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับหน่วยงานด้านต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2564 

ทั้งหมด ๑๐ กิจกรรม ในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ – กุมภาพันธ์ 256๔ ได้มีการดำเนินการทั้งหมด 10 มี ๓ กิจกรรมที่ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วตามแผน ได้แก่        
(๑) วิเคราะห์ ความต้องการและประเด็นที่ต้องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับหน่วยงานด้านต่างประเทศ (๔) ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal 
Club) และ (๕) สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับหน่วยงานด้านต่างประเทศ รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 1.43 รอบ 5 เดือนแรก 
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๑. วิเคราะห์ ความต้องการ
และประเด็นที่ต้องการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ระดับหน่วยงานด้าน
ต่างประเทศ 

๑ ครั้ง √          

- ได้ดำเนินการเรียบร้อยตามแผนใน
เดือนตุลาคม 

- มีการวิเคราะห์ ความต้องการและ
ประเด็นที่ต้องการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรระดับหน่วยงานด้าน
ต่างประเทศ จากสรุปผลแบบ
สำรวจความต้องการในการเข้า
ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรกรม
อนามัยมุ่งสู่สากล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (Link) 
และสรุปการประชุม AAR สำหรับ
โครงการ Journal Club ประจำปี

- สรุปผลวิเคราะห์ ความ
ต้องการและประเด็นที่
ต้องการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรระดับหน่วยงาน
ด้านต่างประเทศ (Link) 

https://cicold.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://wwwold.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/bic/download/KPI64_1/1_43/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%20%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%A7%201.43.pdf
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งบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อ
วันที่ 30 กันยายน 2563 ณ 
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
อาคาร 6 ชั้น 4 กรมอนามัย 
(Link) 

๒. ประชุมประจำเดือนของ
ศูนย์ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

๑๐ ครั้ง √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

- ในรอบ 5 เดือนแรก ได้ดำเนินการ
แล้ว 5 ครั้ง (เหลืออีก 5 ครั้ง) 
รายละเอียดอยู่ในผลการติดตาม
กำกับตัวชี้วัดประจำเดือนของแต่
ละเดือน 

- รายงานการประชุมศูนย์
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ครั้งที่ ๑ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ (Link) 

- รายงานการประชุมศูนย์
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ครั้งที่ ๒ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ (Link) 

- รายงานการประชุมศูนย์
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ครั้งที่ ๓ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ (Link) 

- รายงานการประชุมศูนย์
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ครั้งที่ ๔ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ (Link) 

https://cicold.anamai.moph.go.th/download/KPI/2564_1/F4_7/AAR-Journal%20Club%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202563.pdf
https://cicold.anamai.moph.go.th/download/Meeting/cic_meeting/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%9B.%20%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%201_2564.pdf
https://cicold.anamai.moph.go.th/download/Meeting/cic_meeting/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%9B.%20%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202_2564.pdf
https://cicold.anamai.moph.go.th/download/Meeting/cic_meeting/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%9B.%20%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%203_2564.pdf
https://cicold.anamai.moph.go.th/main.php?filename=summary_cicmeeting
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- รายงานการประชุมศูนย์
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ (Link) 

๓. ประชุมคณะกรรมการด้าน
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ กรมอนามัย 

๓ ครั้ง    √  √   √  

- ในรอบ 5 เดือนแรก ได้ดำเนินการ
แล้ว 1 ครั้ง (เหลืออีก 2 ครั้ง)   

- รายงานการประชุม
คณะกรรมการด้านความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 
กรมอนามัย ครั้งที่ ๑ (Link) 

๔. ประชุมคณะกรรมการ
กิจกรรมสัมมนาวิชาการ 
(Journal Club)  

๒ ครั้ง √   √       

- ได้ดำเนินการเรียบร้อยตามแผนใน
เดือนตุลาคมและมกราคม 

- สรุปการประชุม
คณะกรรมการกิจกรรม
สัมมนาวิชาการ (Journal 
Club) ครั้งที่ ๑ (Link) 

- สรุปการประชุม
คณะกรรมการกิจกรรม
สัมมนาวิชาการ (Journal 
Club) ครั้งที่ ๒ (Link) 

๕. สร้างแบบประเมินความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรระดับหน่วยงาน
ด้านต่างประเทศ  

4 ชุด  √         

- ได้ดำเนินการเรียบร้อยตามแผนใน
เดือนพฤศจิกายน 

- มีการสร้างแบบประเมินความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรระดับหน่วยงาน

- แบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
อบรม Journal Club 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ ๕ เดือนแรก (Link) 

https://cicold.anamai.moph.go.th/download/Meeting/cic_meeting/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%9B.%20%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%205_2564.pdf
https://cicold.anamai.moph.go.th/download/KPI64_1/1_41/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%20%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%81.%20%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%97.%201-2564%20(%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%201%20%E0%B8%A1%E0%B8%B5.%E0%B8%84.%2064).pdf
https://cicold.anamai.moph.go.th/download/KPI64_1/1_43/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20(Journal%20Club)%20%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202.pdf
https://cicold.anamai.moph.go.th/download/KPI64_1/1_43/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20(Journal%20Club)%20%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202.pdf
https://forms.gle/gZPwNRxvQ2mNbxmy6
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ด้านต่างประเทศ ใน Google 
Form 4 ชุด  

 

- แบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
อบรม Journal Club 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ ๕ เดือนหลัง (Link)  

- แบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
อบรมเพ่ือพัฒนามืออาชีพ
ด้านต่างประเทศสู่ DOH 
4.0 (รุ่นที่ ๑) (Link) 

- แบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
อบรมเพ่ือพัฒนามืออาชีพ
ด้านต่างประเทศสู่ DOH 
4.0 (รุ่นที่ ๒) (Link) 

๖. จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ 
(Journal Club) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔  ๘* ครั้ง √  √  √ √ √ √ √ √ 

- ในรอบ 5 เดือนแรก ได้ดำเนินการ
แล้ว ๓ ครั้ง (เหลืออีก 5 ครั้ง) มี
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 48 ท่าน 

- มีการจัดโครงการอบรม Journal 
Club ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 

- ภาพข่าวกิจกรรม การจัด
กิจกรรมสัมมนาวิชาการ 
(Journal Club) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
ครัง้ที่ ๑ (Link) 

https://forms.gle/osN3DHw3wQPNHgJP7
https://forms.gle/fgBwdusREioEte1s9
https://forms.gle/WaW3FgiKnxGA1H5V7
https://cicold.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=939&filename=index
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ตุลาคม 2563 (ผู้เข้าร่วม 15 
ท่าน) 

- มีการจัดโครงการอบรม Journal 
Club ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 
ธันวาคม 2563 (ผู้เข้าร่วม 15 
ท่าน) 

- มีการจัดโครงการอบรม Journal 
Club ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้เข้าร่วม 18 
ท่าน) 

หมายเหตุ: *๑ ปีงบประมาณ มีการจัด
โครงการอบรม Journal Club ทัง้หมด ๑๒ 
ครั้ง แต่เนื่องจากสถานการณโ์รคตดิเช้ือไวรสั
โคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อการจัด
โครงการอบรม Journal Club ทำให้จำนวน
ครั้งท่ีจัดมีจำนวนลดลงและต้องเลือ่นการจัด
ออกไป เพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม ตาราง
กำหนดการและหัวข้อโครงการ อบรม 
Journal Club ปีงบประมาณ ๒๕64 
สามารถดูได้ที่ (Link) 

- ภาพข่าวกิจกรรม การจัด
กิจกรรมสัมมนาวิชาการ 
(Journal Club) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
ครั้งที่ ๒ (Link) 

- ภาพข่าวกิจกรรม การจัด
กิจกรรมสัมมนาวิชาการ 
(Journal Club) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
ครั้งที่ 3 (Link) 

๗. จัดทำรายงานสรุปผลจัด
กิจกรรมสัมมนาวิชาการ 

๒ ครั้ง     √     √ 
- ได้ดำเนินการแล้ว ๑ ครั้ง (เหลือ

อีก 1 ครั้ง)  
- รายงานสรุปผลการจัด

กิจกรรมสัมมนาวิชาการ 

https://drive.google.com/file/d/1JaxHJFXRWw91sw4LA2hf3yLVqL7ANfhJ/view?usp=sharing
https://cicold.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=941&filename=index
http://cicold.anamai.moph.go.th/download/New/News-25Feb2021.pdf
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(Journal Club) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
รอบ ๕ เดือน  

- มีการเขียนรายงานสรุปผลจัด
กิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal 
Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
256๔ รอบ ๕ เดือน โดยสรปุ
ภาพรวมของโครงการ รวบรวม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร 
และข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 

(Journal Club) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
รอบ ๕ เดือนแรก (Link) 

๘. จัดโครงการอบรมเพ่ือ
พัฒนามืออาชีพด้าน
ต่างประเทศสู่ DOH 4.0  

๒ ครั้ง   √   √     

- ในรอบ 5 เดือนแรก ได้ดำเนินการ
แล้ว ๑ ครั้ง (เหลืออีก 1 ครั้ง)   

- มีการจัดกิจกรรมโครงการอบรม
เพ่ือพัฒนามืออาชีพด้าน
ต่างประเทศสู่ DOH 4.0 (รุ่นที่ ๑) 
ระหว่างวันที่ ๑-๔ ธันวาคม 
๒๕๖๓ ณ โรงแรมไอวิช จังหวัด
นนทบุรี 

- ภาพข่าวกิจกรรมโครงการ
อบรมเพ่ือพัฒนามืออาชีพ
ด้านต่างประเทศสู่ DOH 
4.0 (รุ่นที่ ๑) (Link) 

๙. จัดทำรายงานสรุปผลจัด
โครงการอบรมเพ่ือพัฒนา
มืออาชีพด้านต่างประเทศ
สู่ DOH 4.0  

๒ ครั้ง    √   √    

- ในรอบ 5 เดือนแรก ได้ดำเนินการ
แล้ว ๑ ครั้ง (เหลืออีก 1 ครั้ง)    

- มีการเขียนรายงานสรุปผลการจัด
โครงการอบรมเพ่ือพัฒนามือ
อาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH 

- รายงานสรุปผลการจัด
โครงการอบรมเพ่ือพัฒนา
มืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ 
DOH 4.0 (รุ่นที่ ๑) (Link) 

https://cicold.anamai.moph.go.th/download/KPI64_1/1_43/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf
https://cicold.anamai.moph.go.th/download/New/News-2Dec2020.pdf
https://cicold.anamai.moph.go.th/download/KPI64_1/1_43/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%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%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%20DOH%204.0%20(%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%201).pdf
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4.0 ระหว่างวันที่ ๑ – ๔ ธันวาคม 
๒๕๖๓ ณ โรงแรมไอวิช จังหวัด
นนทบุรี โดยมีการสรุปภาพรวม
ของโครงการ รวบรวมความ
คิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร และ
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 

๑๐. ทบทวนและวิเคราะห์การ
ดำเนินงานตัวชี้วัดทุก 5 
เดือน ๒ ครั้ง     √     √ 

- ได้ดำเนินการแล้ว ๑ ครั้ง (เหลือ
อีก 1 ครั้ง) 

- มีการทบทวนและวิเคราะห์การ
ดำเนินงานตัวชี้วัดรอบ 5 เดือน
แรก  

- เอกสารฉบับนี้ 
 



สำหรับตัวชี้วัดที่ 1.43 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อโครงการการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
ตอบสนองการดำเนินงานด้านการพัฒนาการอภิบาลระบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
มิติต่างประเทศ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศมีแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับหน่วยงานด้าน
ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2564 ทั ้งหมด 2 โครงการ คือ โครงการอบรมเพื ่อพัฒนามืออาชีพด้าน
ต่างประเทศสู่ DOH 4.0 และโครงการอบรม Journal Club  

1. โครงการอบรมเพื่อพัฒนามืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH 4.0 อ้างอิงข้อมูลจาก สรุปผลแบบ
สำรวจความต้องการในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรกรมอนามัยมุ่งสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 (Link) หัวข้อ/ประเด็นที่บุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้สังกัดกรมอนามัยต้องการพัฒนา 5 อันดับ
แรก คือ (1) การนำเสนอและการพูดเพื่อการประชุม (2) ทักษะการเจรจาในที่ประชุมเป็นภาษาอังกฤษ (3) 
การออกเสียงภาษาอังกฤษ (4) การนำเสนอแบบ one-slide presentation และ (5) การเป็นพิธ ีกร/
ผู้ดำเนินการการในการประชุมและการอภิปราย และระยะเวลาที่ต้องการให้จัดโครงการ คือ ๓ วัน 

ในรอบ 5 เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – กุมภาพันธ์ 256๔) ศูนย์ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ได้จัดโครงการอบรมเพ่ือพัฒนามืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH 4.0 (รุ่นที่ 1) ระหว่างวันที่ ๑ – ๔ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมไอวิช จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร. จุฬาภรณ์ กองแก้ว และ ดร. 
รวิวรรณ บุพพัณหสมัย จากสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร ในการบรรยาย ๕ หัวข้อหลัก 
ได้แก่ (๑) การพัฒนาทักษะการออกเสียง และการพูดในที่สาธารณะ (๒) เทคนิคการนำเสนอผลงานวิชาการ 
(Presentation Skills) ในเวทีการประชุมระดับนานาชาติ และเทคนิคการนำเสนอแบบ one-slide (3) การใช้
ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ต้อนรับและประสานงาน (Liaison Officer) (4) เทคนิคการฟัง 
การจับใจความจากการประชุมภาษาอังกฤษ ทักษะการเจรจา และการทำหน้าที่เป็นผู้จดบันทึกการประชุม 
(Rapporteur) ในเวทีการประชุมระหว่างประเทศ และ (5) การรับโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ  

ผลการดำเนินการในภาพรวม (Link) คือ มีผู ้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานสังกัดกรมอนามัยทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 45 ท่าน ผู้เข้าร่วมอบรม ร้อยละ 54.2 พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 41.7 
พึงพอใจมาก และร้อยละ 4.2 พอใจปานกลาง คะแนนความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมอยู่ที ่ 4.5 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นช่วงคะแนนระดับพึงพอใจมากถึงมากที่สุด หรือร้อยละ 90 พึง
พอใจต่อการจัดโครงการในภาพรวม    

หัวข้อการอบรมที่ผู้เข้าร่วมอบรมชอบและคิดว่าเป็นประโยชน์มากที่สุด คือ ทักษะการนำเสนอ ร้อย
ละ 95.8 การพัฒนาทักษะการออกเสียง ร้อยละ 79.2 และการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่ต้อนรับและ
ประสานงาน (Liaison Officer) ร้อยละ 75.0 

หัวข้อการอบรมที่ผู้เข้าร่วมอบรมเสนอให้จัดเพิ่มเติมในอนาคต ได้แก่ ทักษะการเขียน (writing skill) 
การกล่าวรายงานในที่ประชุม การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบรรยายเมื่อชาวต่างชาติมาศึกษาดูงาน ภาษาอังกฤษ
สำหรับการสอบ และมารยาทสากล 

ส่วนข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม สามารถนำมาจัดหมวดหมูได้ ดังนี้ (1) ควรขยายเวลาการจัดโครงการอบรม 
เนื่องจากแต่ละหัวข้อมีรายละเอียดมาก (2) เสนอให้มีการอบรมแบบแยกระดับของความชำนาญ เนื่องจาก
ความสามารถของผู้เข้าร่วมแต่ละคนไม่เท่ากัน ทำให้บางคนรู้สึกตามไม่ทัน และ (3) แนะนำให้วิทยากรจัด
กิจกรรมละลายพฤติกรรมก่อนการฝึกปฏิบัติทุกครั้ง เพ่ือไม่ให้ผู้เข้าร่วมรู้สึกกดดันมากเกินไป 

https://cicold.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://cicold.anamai.moph.go.th/download/KPI64_1/1_43/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%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%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%20DOH%204.0%20(%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%201).pdf


ทั้งนี้ หัวข้อการอบรมที่ผู้เข้าร่วมอบรมเสนอให้จัดเพิ่มเติมในอนาคต และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจะ
นำมาพิจารณาในการปรับปรุงสำหรับการจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนามืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH 4.0 
ในครั้งต่อไป 

2. โครงการอบรม Journal Club อ้างอิงข้อมูลจากข้อเสนอแนะอื่น ๆ ใน สรุปการประชุม AAR 
สำหรับโครงการ Journal Club ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ ศูนย์
ความร่วมมือระหว่างประเทศ อาคาร 6 ชั้น 4 กรมอนามัย  (Link) ได้แก่ (๑) ควรเพิ่มช่องทางการเข้าร่วม
โครงการผ่านทาง Live Streaming และเพิ่มกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในส่วนภูมิภาคที่เข้าร่วมผ่านระบบ Video 
Conference เพื่อให้คนเข้าถึงและร่วมแลกเปลี่ยนมากขึ้น อาจเป็นเรื่องใกล้ตัวในงานเพื่อฝึกพูดฟัง นำเสนอ 
แสดงความคิดเห็นภาษาอังกฤษได้ นอกจากนี้ การจัดโครงการผ่านระบบ Video Conference เพื่อเป็นการ
ปฏิบัติตามมาตรการลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (๒) ควรจัดให้บ่อยข้ึน ต่อเนื่องมาก
ขึ้น เพื่อให้บุคลากรได้ทบทวนและฝึกการใช้ภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอ และ (๓) ควรเพิ่มจำนวนหัวข้อและ
วิทยากรในแต่ละครั้งเพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาโครงการ 

ในรอบ 5 เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – กุมภาพันธ์ 256๔) ศูนย์ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ได้จัดโครงการอบรม Journal Club 3 ครั้ง มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย
จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผ่านระบบ Teleconference จำนวนทั้งสิ้น 48 ท่าน  

ผลจากการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดโครงการในภาพรวม ทั้ง 3 ครั้ง ได้คะแนนเฉลี่ย 
4.71 จาก 5 คะแนน ซึ่งเป็นช่วงคะแนนระดับพึงพอใจมากถึงมากที่สุด หรือร้อยละ 94.17 พึงพอใจต่อ
การจัดโครงการในภาพรวม ส่วนข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ได้แก่ (1) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดี สำหรับการ
พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษทั้งผู้พูดและผู้ฟัง รวมถึงได้รับองค์ความรู้ทางวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม (2) ผู้ตอบแบบสอบถามอยากให้มีการสรุปเป็นภาษาไทยพอสังเขป หลังจากการนำเสนอ 
(3) ผู้ตอบแบบสอบถามอยากให้แจกเอกสารล่วงหน้า และ (4) ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้จัดในรูปแบบที่
ใช้ภาษาอังกฤษในการดำเนินการทั้งหมด ทั้งนี้ข้อเสนอแนะที่ 2-4 จะนำมาพิจารณาในการปรับปรุงสำหรับ
การจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ในครั้งต่อไป (Link) 

ดังนั้น ตัวชี้วัดนี้มีจำนวนผลผลิตครบตามจำนวนมาตรการที่กำหนดไว้ในรอบ 5 เดือนแรกแล้ว 
และครบตามที่กำหนดในแผนการขับเคลื่อนในรอบ 5 เดือนแรก อีกทั้ง ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด ยังได้มากกว่า
เกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ระบุว่าต้องได้ร้อยละ 70 ขึ้นไป จึงถือว่าระดับความพึงพอใจต่อการพัฒนาศักยภาพบุคล
กรกรมอนามัยด้านต่างประเทศอยู่ในระดับ 5 โดยความพึงพอใจของโครงการอบรมเพื่อพัฒนามืออาชีพด้าน
ต่างประเทศสู่ DOH 4.0 ไดร้้อยละ 90 และโครงการอบรม Journal Club ไดร้้อยละ 94.17  

สำหรับผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ โครงการอบรม
เพ่ือพัฒนามืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH 4.0 และโครงการอบรม Journal Club สามารถตอบโจทย์แผน
แม่บทยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นต่างประเทศ เป้าหมายแผนย่อยที่ 4  การส่งเสริมสถานะและบทบาทของ
ประเทศไทยในประชาคมโลก ตามตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของไทยในเวทีระหว่างประเทศ (อาทิ จำนวน
ข้อเสนอ/ข้อริเริ่มของไทยได้รับการรับรองในเวที/องค์การระหว่างประเทศ ประเทศไทยและคนไทยได้รับการ
เลือกตั้ง/ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ) ได้ ดังนี้  

1. โครงการอบรมเพื่อพัฒนามืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH 4.0 มีวัตุประสงค์เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยด้านต่างประเทศ มุ่งสู่กรมอนามัย 4.0 สร้างและเตรียมความพร้อมบุคลากรสาย

https://cicold.anamai.moph.go.th/download/KPI/2564_1/F4_7/AAR-Journal%20Club%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202563.pdf
https://cicold.anamai.moph.go.th/download/KPI64_1/1_43/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf


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

วิชาการในสาขาต่างๆ ของงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ก้าวสู่เวทีการประชุมระดับ
นานาชาติและระดับโลกได้อย่างมืออาชีพ และเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานสาธารณสุขระหว่างประเทศ
ของไทย ซึ่งจากผลการดำเนินงานโครงการอบรมนี้ สามารถส่งผลให้บุคลากรกรมอนามัย มีทักษะความรู้
ภาษาอังกฤษดีขึ้น และสามารถนำทักษะความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติจริง  เช่น ทักษะการ
นำเสนอ ทักษะการออกเสียง การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่ต้อนรับและประสานงาน ตลอดจนทักษะ
อื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับก้าวเข้าสู่เวทีการประชุมนานาชาติ และการดำเนินงานด้านประต่างประเทศในภาพรวม 
ทำให้สามารถดำเนินงานด้านต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลักดันงานในเวทีระดับโลกให้เป็นที่
ยอมรับได ้

2. โครงการอบรม Journal Club มีวัตุประสงค์เพื ่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของ
บุคลากรกรมอนามัยให้ต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้บุคลากรกรมอนามัยที่เดินทาง
ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา และไปเป็นวิทยากร ณ ต่างประเทศ ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณแ์ละถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านวิชาการ วิจัย 
นวัตกรรม และจัดการความรู้ อีกทั้ง ปัจจุบันกรมอนามัยมีกรอบความร่วมมือกับนานาประเทศ และได้มีส่วน
ร่วมในการส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมระดับโลก ดังนั้น การดำเนินงานโครงการอบรมนี้ จึงเป็นการต่อยอดพัฒนา
ศักยภาพในการนำเสนอภาษาอังกฤษ ส่งผลให้บุคลากรกรมอนามัยเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีภาพลักษณ์ที่ดี 
พร้อมให้ความน่าเชื่อถือในเวทีนานาชาติต่อไป 

 
2. ทบทวนมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด โดยใช้กลยุทธ์ PIRAB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ทบทวนประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
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 โดยมีระเบียบสำคัญท่ีควรทราบ ดังนี้ 
- 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) 
 
4. ทบทวนข้อเสนอเชิงนโยบาย 

ควรจัดโครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรกรมอนามัยอย่างทั่วถึง เพ่ือให้การ
ดำเนินงานด้านต่างประเทศของกรมอนามัยมีประสิทธิภาพและเกิดความต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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/th/vision
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


5. ทบทวนแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวช้ีวัด 
ในรอบ 5 เดือนแรก ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานเรียบร้อยแล้วตามแผนที่กำหนดไว้ สำหรับรอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม - 

กรกฎาคม 2564) มี 7 กิจกรรมที่เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากรอบ 5 เดือนแรก รายละเอียดตามตารางที่ 2, 3 และ 4 

ตารางท่ี 2 แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับหน่วยงานด้านต่างประเทศ 

ที ่ กิจกรรม มาตรการ 
เป้าหมาย รอบ 
5 เดือนหลัง 

ประเด็นความรู้ หลักฐาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

1 ประชุมประจำเดือนของศูนย์ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

P 5 ครั้ง - พันธกิจของศูนย์ความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

- รายงานประชุมประจำเดือนของ ศรป.  มี.ค. - ก.ค.
64 

2 ประชุมคณะกรรมการด้านความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย 

P,A 2 ครั้ง - ทักษะภาษาอังกฤษ 
- ทักษะการนำเสนอ

และการพูดเพ่ือการ
ประชุม 

- รูปแบบการสัมมนา
วิชาการ 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการด้าน
ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย  

 

มี.ค.๖๔ 
และ มิ.ย.

๖๔ 

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

P,I,A,B 5 ครั้ง - รูปแบบการสัมมนา
วิชาการ 

- ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม 

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

มี.ค. - ก.ค.
64 

4 จัดทำรายงานสรุปผลจัดกิจกรรม
สัมมนาวิชาการ (Journal Club) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
รอบ ๕ เดือน  

P 1 ครั้ง - พันธกิจของศูนย์ความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

- รายงานสรุปผลจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ 
(Journal Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
256๔ รอบ ๕ เดือนหลัง 

ก.ค.๖๔ 



ที ่ กิจกรรม มาตรการ 
เป้าหมาย รอบ 
5 เดือนหลัง 

ประเด็นความรู้ หลักฐาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

5 จัดโครงการอบรมเพ่ือพัฒนามืออาชีพ
ด้านต่างประเทศสู่ DOH 4.0  

P,I,A,B 1 ครั้ง - ทักษะภาษาอังกฤษ 
- ทักษะการนำเสนอ

และการพูดเพ่ือการ
ประชุม 

- ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม 

- ภาพข่าวกิจกรรมโครงการอบรมเพ่ือพัฒนา
มืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH 4.0  

มี.ค.๖๔ 

6 จัดทำรายงานสรุปผลจัดโครงการ
อบรมเพ่ือพัฒนามืออาชีพด้าน
ต่างประเทศสู่ DOH 4.0  

P 1 ครั้ง - พันธกิจของศูนย์ความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

- รายงานสรุปผลการจัดโครงการอบรมเพ่ือ
พัฒนามืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH 
4.0  

เม.ย.๖๔ 

7 ทบทวนและวิเคราะห์การดำเนินงาน
ตัวชี้วัดทุก 5 เดือน 

P 1 ครั้ง - พันธกิจของศูนย์ความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

- รายงานการทบทวนและวิเคราะห์การ
ดำเนินงาน ๕ เดือนหลัง 

ก.ค.๖๔ 

 
ตารางท่ี 3 แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับหน่วยงานด้านต่างประเทศ (แบบรายเดือน) 

ระยะเวลา กิจกรรม ผลผลิต (Output) หลักฐาน 

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 

๓. จัดโครงการอบรมเพ่ือพัฒนามืออาชีพด้าน
ต่างประเทศสู่ DOH 4.0 (รุ่นที่ 2) 

- โครงการอบรมเพ่ือพัฒนามืออาชีพด้าน
ต่างประเทศสู่ DOH 4.0 (รุ่นที่ 2) 

- ภาพข่าวกิจกรรมโครงการอบรมเพ่ือพัฒนามือ
อาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH 4.0 (รุ่นที่ 2) 



ระยะเวลา กิจกรรม ผลผลิต (Output) หลักฐาน 

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 ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๔ ครั้งที่ 5 

3. จัดทำรายงานสรุปผลจัดโครงการอบรมเพ่ือ
พัฒนามืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ 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.  

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 



ระยะเวลา กิจกรรม ผลผลิต (Output) หลักฐาน 

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 เดือนหลัง)  

- ข้อมูลผลการจัดโครงการ ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ และข้อเสนอแนะ
สำหรับปรับปรุงการดำเนินงาน 

- รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ 
(Journal Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
256๔ 

4. ทบทวนและวิเคราะห์การดำเนินงานตัวชี้วัด 
รอบ 5 เดือนหลัง 

- ผลการทบทวนและวิเคราะห์การดำเนินงาน
ตัวชี้วัด 5 เดือนหลัง 

- รายงานการทบทวนและวิเคราะห์การ
ดำเนินงาน ๕ เดือนหลัง 

Outcome รอบ 
5 เดือนหลัง 

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

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเพ่ือพัฒนามืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH 4.0 (รุ่นที่ ๒) ได้ร้อยละ 70 ขึ้นไป (ถือว่าระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับ 5) 

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

 

 

 



ตารางท่ี 4 แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับหน่วยงานด้านต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2564 ของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม มาตรการ เป้าหมาย รอบ 5 เดือนหลัง ประเด็นความรู้ หลักฐานประกอบ ระยะเวลาดำเนินการ 

1 โครงการอบรม 
Journal Club 

P,I,A,B 5 ครั้ง - รูปแบบการสัมมนา
วิชาการ 

- รายงานสรุปผลการจัด
โครงการอบรม Journal 
Club 

- สรุปการประชุม
คณะกรรมการกิจกรรม
สัมมนาวิชาการ  

- ภาพข่าวกิจกรรมการจัด
กิจกรรมสัมมนาวิชาการ 
(Journal Club) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

มี.ค. - ก.ค. 64 

2 โครงการอบรมเพ่ือ
พัฒนามืออาชีพด้าน
ต่างประเทศสู่ DOH 
4.0 

P,I,A,B 1 ครั้ง - ความรู้ทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

- ทักษะการนำเสนอ
และการพูดเพ่ือการ
ประชุม 

- รายงานสรุปผลการจัด
โครงการอบรมเพ่ือพัฒนามือ
อาชีพด้านต่างประเทศสู่ 
DOH 4.0 

- ภาพข่าวกิจกรรมโครงการ
อบรมเพ่ือพัฒนามืออาชีพ
ด้านต่างประเทศสู่ DOH 4.0 

มี.ค.64 



อ้างอิง 
1. ตารางกำหนดการและหัวข้อโครงการอบรม Journal Club ปีงบประมาณ ๒๕64 (Link) 
2. ทักษะการนำเสนอและการพูดเพ่ือการประชุม (Link) 
3. ทักษะภาษาอังกฤษ (Link) 
4. นโยบายประหยัด กรมอนามัย ปี 2558 (มาตรการด้านการเงินการคลัง สำหรับการประชุม อบรม 

สัมมนา) (Link) 
5. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรม Journal Club ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 

๕ เดือนแรก (Link) 
6. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรม Journal Club ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 

๕ เดือนหลัง (Link)  
7. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเพ่ือพัฒนามืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH 4.0 

(รุ่นที่ ๑) (Link) 
8. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเพ่ือพัฒนามืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH 4.0 

(รุ่นที่ ๒) (Link) 
9. พันธกิจของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (Link) 
10. ภาพข่าวกิจกรรม การจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

ครั้งที่ ๑ (Link) 
11. ภาพข่าวกิจกรรม การจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

ครัง้ที่ ๒ (Link) 
12. ภาพข่าวกิจกรรม การจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

ครั้งที่ 3 (Link) 
13. ภาพข่าวกิจกรรมโครงการอบรมเพ่ือพัฒนามืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH 4.0 (รุ่นที่ ๑) (Link) 
14. ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2552 (Link) 
15. ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555 (Link) 
16. ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ.2549 (Link) 
17. รายงานการประชุมคณะกรรมการด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย ครั้งที่ ๑ (Link) 
18. รายงานการประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (Link) 
19. รายงานการประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (Link) 
20. รายงานการประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (Link) 
21. รายงานการประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (Link) 
22. รายงานการประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (Link) 
23. รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ รอบ 

๕ เดือนแรก (Link) 
24. รายงานสรุปผลการจัดโครงการอบรมเพ่ือพัฒนามืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH 4.0 (รุ่นที่ ๑) (Link) 
25. รูปแบบการสัมมนาวิชาการ (Link) 

https://drive.google.com/file/d/1JaxHJFXRWw91sw4LA2hf3yLVqL7ANfhJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1w3PyFUMb0XyD1XTxvoWMkUJslafdUujh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1w3PyFUMb0XyD1XTxvoWMkUJslafdUujh?usp=sharing
https://planning.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/planning/ewt_dl_link.php?nid=640
https://forms.gle/gZPwNRxvQ2mNbxmy6
https://forms.gle/osN3DHw3wQPNHgJP7
https://forms.gle/fgBwdusREioEte1s9
https://forms.gle/WaW3FgiKnxGA1H5V7
https://cic.anamai.moph.go.th/th/vision
https://cicold.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=939&filename=index
https://cicold.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=941&filename=index
http://cicold.anamai.moph.go.th/download/New/News-25Feb2021.pdf
https://cicold.anamai.moph.go.th/download/New/News-2Dec2020.pdf
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://cicold.anamai.moph.go.th/download/KPI64_1/1_41/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%20%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%81.%20%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%97.%201-2564%20(%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%201%20%E0%B8%A1%E0%B8%B5.%E0%B8%84.%2064).pdf
https://cicold.anamai.moph.go.th/download/Meeting/cic_meeting/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%9B.%20%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%201_2564.pdf
https://cicold.anamai.moph.go.th/download/Meeting/cic_meeting/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%9B.%20%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202_2564.pdf
https://cicold.anamai.moph.go.th/download/Meeting/cic_meeting/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%9B.%20%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202_2564.pdf
https://cicold.anamai.moph.go.th/main.php?filename=summary_cicmeeting
https://cicold.anamai.moph.go.th/download/Meeting/cic_meeting/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%9B.%20%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%205_2564.pdf
https://cicold.anamai.moph.go.th/download/KPI64_1/1_43/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf
https://cicold.anamai.moph.go.th/download/KPI64_1/1_43/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%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%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%20DOH%204.0%20(%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%201).pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1w3PyFUMb0XyD1XTxvoWMkUJslafdUujh?usp=sharing


26. สรุปการประชุม AAR สำหรับโครงการ Journal Club ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 30 
กันยายน 2563 ณ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ อาคาร 6 ชั้น 4 กรมอนามัย (Link) 

27. สรุปการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ครั้งที่ ๑ (Link) 
28. สรุปการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ครั้งที่ ๒ (Link) 
29. สรุปผลแบบสำรวจความต้องการในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรกรมอนามัยมุ่งสู่สากล ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 (Link)  
30. สรุปผลวิเคราะห์ ความต้องการและประเด็นที่ต้องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับหน่วยงานด้าน

ต่างประเทศ (Link) 

 

 

 

 

 

https://cicold.anamai.moph.go.th/download/KPI/2564_1/F4_7/AAR-Journal%20Club%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202563.pdf
https://cicold.anamai.moph.go.th/download/KPI64_1/1_43/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20(Journal%20Club)%20%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202.pdf
https://cicold.anamai.moph.go.th/download/KPI64_1/1_43/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20(Journal%20Club)%20%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202.pdf
https://cicold.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://wwwold.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/bic/download/KPI64_1/1_43/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%20%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%A7%201.43.pdf


 



 



 



 



 



 



 


