
หน้า 1  
 

รายงานการทบทวนและวิเคราะห์การดำเนินงานตัวช้ีวัด 1.43 รอบ 5 เดือนหลัง 

1. ผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง 
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศมีกิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับหน่วยงานด้านต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2564 

ทั้งหมด ๑๐ กิจกรรม รายละเอียดผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือนหลังปรากฏดังตารางที่ 1 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการติดตามกำกับตัวชี้วัด
ประจำเดือน รอบ 5 เดือนแรก ได้ที่ (Link) และสำหรับรอบ 5 เดือนหลัง ได้ท่ี (Link) 

ตารางท่ี 1 ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 1.43 รอบ 5 เดือนหลัง 

กิจกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ หลักฐาน 
ต.
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63
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64
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พ.

64
 

มี.
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พ.
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64
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ย.

64
 

ก.
ค.

64
 

1. วิเคราะห์ ความต้องการ
และประเด็นที่ต้องการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ระดับหน่วยงานด้าน
ต่างประเทศ 

๑ ครั้ง √          

- ได้ดำเนินการครบแล้วตามแผน 
ตั้งแต่รอบ 5 เดือนแรก 

 

2. ประชุมประจำเดือนของ
ศูนย์ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

๑๐ ครั้ง √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

- ในรอบ 5 เดือนหลัง ได้ดำเนินการ
ครบทั้ง 5 ครั้ง รายละเอียดอยู่ใน
ผลการติดตามกำกับตัวชี้วัด
ประจำเดือนของแต่ละเดือน 

- รายงานการประชุมศูนย์
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ (Link) 

- รายงานการประชุมศูนย์
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ครั้งที่ 7 ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ (Link) 

https://cic.jigsawgroups.work/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_1/1_43/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%941.43.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_1/1_43/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%941.43(%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%205%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87).pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-cicmeeting/download?id=71889&mid=24464&mkey=m_document&lang=th&did=18245
https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-cicmeeting/download?id=71965&mid=24464&mkey=m_document&lang=th&did=18245
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- รายงานการประชุมศูนย์
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ครั้งที่ 8 ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ (Link) 

- รายงานการประชุมศูนย์
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ครั้งที่ 9 ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ (Link) 

- รายงานการประชุมศูนย์
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ครั้งที่ 10 
ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ (Link) 

3. ประชุมคณะกรรมการด้าน
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ กรมอนามัย ๓ ครั้ง    √     √  

- ได้ดำเนินการครบแล้วตามแผน 
หมายเหตุ: มีการปรับแผนให้เหลอืการจัด
ประชุม 3 ครั้ง ได้แก่ มกราคม มถิุนายน 
และกันยายน ดังนั้น การรายงานผลการ
ติดตามกำกับตัวช้ีวัดประจำเดือน สำหรับ
กิจกรรมนี้จึงได้ดำเนินการครบแลว้ 

- รายงานการประชุม
คณะกรรมการด้านความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 
กรมอนามัย ครั้งที่ 2 (Link) 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/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%208_2564%20%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2028%20%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%202564.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/CIC_Report9_2564.pdf
https://cic.jigsawgroups.work/th/cicmeeting
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_2/1_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%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%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%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%20%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%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
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4. ประชุมคณะกรรมการ
กิจกรรมสัมมนาวิชาการ 
(Journal Club)  

๒ ครั้ง √   √       
- ได้ดำเนินการครบแล้วตามแผน 

ตั้งแต่รอบ 5 เดือนแรก 
 

5. สร้างแบบประเมินความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรระดับหน่วยงาน
ด้านต่างประเทศ  

4 ชุด  √         

- ได้ดำเนินการครบแล้วตามแผน 
ตั้งแต่รอบ 5 เดือนแรก 

 

6. จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ 
(Journal Club) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔  

๘* ครั้ง √  √  √ √ √ √ √ √ 

- ในรอบ 5 เดือนหลัง ได้ดำเนินการ
ครบทั้ง 5 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งสิ้น 146 ท่าน 

- มีการจัดโครงการอบรม Journal 
Club ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 31 
มีนาคม 2565 (ผู้เข้าร่วม 23 
ท่าน) 

- มีการจัดโครงการอบรม Journal 
Club ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 29 
เมษายน 2565 (ผู้เข้าร่วม 25 
ท่าน) 

- มีการจัดโครงการอบรม Journal 
Club ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 27 

- ภาพข่าวกิจกรรม การจัด
กิจกรรมสัมมนาวิชาการ 
(Journal Club) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
ครั้งที่ 4 (Link) 

- ภาพข่าวกิจกรรม การจัด
กิจกรรมสัมมนาวิชาการ 
(Journal Club) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
ครั้งที่ 5 (Link) 

- ภาพข่าวกิจกรรม การจัด
กิจกรรมสัมมนาวิชาการ 
(Journal Club) ประจำปี

https://cic.jigsawgroups.work/th/jc64/204090
https://cic.jigsawgroups.work/th/jc64/204231
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กิจกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 
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พฤษภาคม 2564 (ผู้เข้าร่วม 25 
ท่าน) 

- มีการจัดโครงการอบรม Journal 
Club ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 29 
มิถุนายน 2564 (ผู้เข้าร่วม 24 
ท่าน) 

- มีการจัดโครงการอบรม Journal 
Club ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม 2564 (ผู้เข้าร่วม 49 
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) 

งบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
ครั้งที่ 6 (Link)   

- ภาพข่าวกิจกรรม การจัด
กิจกรรมสัมมนาวิชาการ 
(Journal Club) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
ครั้งที่ 7 (Link) 

- ภาพข่าวกิจกรรม การจัด
กิจกรรมสัมมนาวิชาการ 
(Journal Club) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
ครั้งที่ 8 (Link) 

https://drive.google.com/file/d/1JaxHJFXRWw91sw4LA2hf3yLVqL7ANfhJ/view?usp=sharing
https://cic.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/204660
https://cic.anamai.moph.go.th/th/jc64/204653
https://cic.anamai.moph.go.th/th/jc64/204654
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7. จัดทำรายงานสรุปผลจัด
กิจกรรมสัมมนาวิชาการ 
(Journal Club) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
รอบ ๕ เดือน  ๒ ครั้ง     √     √ 

- ได้ดำเนินการครบแล้วตามแผน  
- มีการเขียนรายงานสรุปผลจัด

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

- รายงานสรุปผลการจัด
กิจกรรมสัมมนาวิชาการ 
(Journal Club) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
รอบ ๕ เดือนหลัง (Link) 

8. จัดโครงการอบรมเพ่ือ
พัฒนามืออาชีพด้าน
ต่างประเทศสู่ DOH 4.0  

๒ ครั้ง   √   √     

- ได้ดำเนินการครบแล้วตามแผน 
- มีการจัดกิจกรรมโครงการอบรม

เพ่ือพัฒนามืออาชีพด้าน
ต่างประเทศสู่ DOH 4.0 (รุ่นที่ 2) 
ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 
๒๕๖4 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์
วาน จังหวัดนนทบุรี 

- ภาพข่าวกิจกรรมโครงการ
อบรมเพ่ือพัฒนามืออาชีพ
ด้านต่างประเทศสู่ DOH 
4.0 (รุ่นที่ 2) (Link)  

9. จัดทำรายงานสรุปผลจัด
โครงการอบรมเพ่ือพัฒนา
มืออาชีพด้านต่างประเทศ
สู่ DOH 4.0  

๒ ครั้ง    √   √    

- ได้ดำเนินการครบแล้วตามแผน 
- มีการเขียนรายงานสรุปผลการจัด

โครงการอบรมเพ่ือพัฒนามือ
อาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH 
4.0 (รุ่นที่ 2) ระหว่างวันที่ 24-

- รายงานสรุปผลการจัด
โครงการอบรมเพ่ือพัฒนา
มืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ 
DOH 4.0 (รุ่นที่ 2) (Link) 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_2/1_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%20(Journal%20Club)%20%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%205%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/203798
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_2/1_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.pdf
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กิจกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ หลักฐาน 

ต.
ค.

63
 

พ.
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63
 

ธ.ค
.6
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ม.
ค.

64
 

ก.
พ.

64
 

มี.
ค.

64
 

เม
.ย

.6
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พ.
ค.

64
 

มิ.
ย.

64
 

ก.
ค.

64
 

26 มีนาคม ๒๕๖4 ณ โรงแรม
ไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี 
โดยมีการสรุปภาพรวมของ
โครงการ รวบรวมความคิดเห็น
เกี่ยวกับโครงการ ความคิดเห็น
เกี่ยวกับวิทยากร และข้อคิดเห็น
เพ่ิมเติม 

10. ทบทวนและวิเคราะห์การ
ดำเนินงานตัวชี้วัดทุก 5 
เดือน 

๒ ครั้ง     √     √ 

- ได้ดำเนินการครบแล้วตามแผน 
- มีการทบทวนและวิเคราะห์การ

ดำเนินงานตัวชี้วัดรอบ 5 เดือน
หลัง  

- รายงานการทบทวนและ
วิเคราะห์การดำเนินงาน 5 
เดือนหลัง ฉบับนี้ 
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2. ระดับความพึงพอในต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลกรกรมอนามัยด้านต่างประเทศ 
สำหรับตัวชี้วัดที่ 1.43 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อโครงการการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ

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

2.1 โครงการอบรมเพื่อพัฒนามืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH 4.0 อ้างอิงข้อมูลจาก สรุปผล
แบบสำรวจความต้องการในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรกรมอนามัยมุ่งสู่สากล ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (Link) หัวข้อ/ประเด็นที่บุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้สังกัดกรมอนามัยต้องการพัฒนา 5 
อันดับแรก คือ (1) การนำเสนอและการพูดเพ่ือการประชุม (2) ทักษะการเจรจาในที่ประชุมเป็นภาษาอังกฤษ 
(3) การออกเสียงภาษาอังกฤษ (4) การนำเสนอแบบ one-slide presentation และ (5) การเป็นพิธีกร/
ผู้ดำเนินการการในการประชุมและการอภิปราย และระยะเวลาที่ต้องการให้จัดโครงการ คือ ๓ วัน 

ในรอบ 5 เดือนหลัง (ระหว่างเดือนมีนาคม – กรกฎาคม 256๔) ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ได้จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนามืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH 4.0 (รุ ่นที่ 2) ระหว่างวันที่ 24 – 26 
มีนาคม 2564 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร. รวิวรรณ บุพพัณหสมัย 
จากสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร ในการบรรยาย 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ (๑) การพัฒนา
ทักษะการออกเสียง และการพูดในที่สาธารณะ (๒) เทคนิคการนำเสนอผลงานวิชาการ (Presentation Skills) 
ในเวทีการประชุมระดับนานาชาติ และเทคนิคการนำเสนอแบบ one-slide และ (3) ภาษาอังกฤษสำหรับการ
เขียนเชิงวิชาการ (English for academic writing) และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ (Writing for grant proposal) 

ผลการดำเนินการในภาพรวม มีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานสังกัดกรมอนามัยทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค จำนวน 19 ท่าน ผู้เข้าร่วมอบรม ร้อยละ 75 พึงพอใจมากที่สุด และร้อยละ 25 พึงพอใจมาก 
คะแนนความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมอยู่ที่ 4.75 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นช่วง
คะแนนระดับพึงพอใจมากถึงมากที่สุด หรือร้อยละ 95 พึงพอใจต่อการจัดโครงการในภาพรวม  

หัวข้อการอบรมที่ผู้เข้าร่วมอบรมชอบและคิดว่าเป็นประโยชน์มากที่สุด คือ ภาษาอังกฤษสำหรับการ
เข ียนเช ิงว ิชาการ (English for academic writing) ร ้อยละ 93.8 การเข ียนข ้อเสนอโครงการเป็น
ภาษาอังกฤษ และการนำเสนอแบบ one-slide ร้อยละ 87.5 และการพัฒนาทักษะการออกเสียง และการพูด
ในที่สาธารณะ (English pronunciation & public speaking) ร้อยละ 81.3 

หัวข้อการอบรมที่ผู้เข้าร่วมอบรมเสนอให้จัดเพิ่มเติมในอนาคต ได้แก่ การสนทนาภาษาอังกฤษ และ
วิธีการปฏิบัติ รวมถึงการจำลองสถานการณ์ สำหรับการเข้าร่วมประชุมเวทีต่างๆ โดยเฉพาะการเข้าร่วมใน
ฐานะผู้แทนกรมอนามัย 

ส่วนข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ได้แก่ (1) เสนอให้มีการอบรมนอก กทม. และนนทบุรี และ (2) ควรเพ่ิม
ระยะเวลาอบรมให้เหมาะสมกับเนื้อหา เพราะอยากทราบรายละเอียดมากขึ้น  

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
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โดยหัวข้อการอบรมที่ผู้เข้าร่วมอบรมเสนอให้จัดเพ่ิมเติมในอนาคต และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจะนำมา
พิจารณาในการปรับปรุงสำหรับการจัดโครงการอบรมเพ่ือพัฒนามืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH 4.0 ในครั้ง
ต่อไป ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที ่(Link) 

2.2 โครงการอบรม Journal Club อ้างอิงข้อมูลจากข้อเสนอแนะอ่ืน 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 เดือนหลัง (ระหว่างเดือนมีนาคม – กรกฎาคม 256๔) ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ได้จัดโครงการอบรม Journal Club 5 ครั้ง มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานสังกัดกรมอนามัยจาก
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผ่านระบบ Teleconference จำนวนทั้งสิ้น 146 ท่าน  

ผลจากการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดโครงการในภาพรวม ทั้ง 5 ครั้ง ได้คะแนนเฉลี่ย 
4.38 จาก 5 คะแนน ซึ่งเป็นช่วงคะแนนระดับพึงพอใจมากถึงมากที่สุด หรือร้อยละ 87.50 พึงพอใจต่อ
การจัดโครงการในภาพรวม ส่วนข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ได้แก่ (1) อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ โครงการมาก
ขึ้น เพื่อให้เกิดการเเลกเปลี่ยนพูดคุยมากขึ้น (2) เนื้อหา Journal club ในภาวะวิกฤติ ควรเป็นเนื้อหาที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาที่พบในปัจจุบัน เพื่อสร้างความเข้าใจแล้วนำความรู้นั้นๆไปขับเคลื่อนปัญหา
อย่างไร เช่น การสวมหน้ากากของกลุ่มเป้าหมายปัจจุบันสามารถป้องกันการแพร่เชื้อ/ติดเชื้อได้แล้วใช่หรือไม่ 
หรือ มีปัญหาเรื่องการกำจัดขยะไม่ถูกต้อง และก่อนปิดประชุม จะช่วยนำความรู้ที่ได้ไปขับเคลื่อนแก้ปัญหาใน
พื้นที่อย่างไร และ (3) อาจมีการให้ตอบคำถามชิงรางวัลบ้างเล็กน้อย เพื่อให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้น  ทั้งนี้
ข้อเสนอแนะที่ 1 และ 2 ได้นำมาพิจารณาปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว และสำหรับข้อเสนอแนะที่ 3 จะนำไป
พิจารณาในการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ในครั้งต่อไป ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ (Link) 

ดังนั้น ตัวชี้วัดนี้มีจำนวนผลผลิตครบตามจำนวนมาตรการที่กำหนดไว้ในรอบ 5 เดือนหลังแล้ว 
และครบตามที่กำหนดในแผนการขับเคลื่อนในรอบ 5 เดือนหลัง อีกทั้ง ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด ยังได้มากกว่า
เกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ระบุว่าต้องได้ร้อยละ 70 ขึ้นไป จึงถือว่าระดับความพึงพอใจต่อการพัฒนาศักยภาพบุคล
กรกรมอนามัยด้านต่างประเทศอยู่ในระดับ 5 โดยความพึงพอใจของโครงการอบรมเพื่อพัฒนามืออาชีพด้าน
ต่างประเทศสู่ DOH 4.0 ได้ร้อยละ 95 และโครงการอบรม Journal Club ไดร้้อยละ 87.50  
 
 
 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_2/1_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.pdf
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://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_2/1_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%20(Journal%20Club)%20%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%205%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87.pdf
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3. ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล/โครงการ/ กิจกรรมที่สอดคล้อง/มาตรฐาน/ความร่วมมือ) ตามแผนแม่บท
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ ที่ทำได้ทันตามกำหนดเวลา และครบตามจำนวนที่ได้รับการร้องขอ 
คิดเป็นร้อยละ 100 

สำหรับผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ ศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศมี 2 โครงการ ทีส่ามารถทำได้ทันตามกำหนดเวลา และครบตามจำนวนที่ได้รับการร้องขอ คิด
เป็นร้อยละ 100 ได้แก่ (1) โครงการอบรมเพ่ือพัฒนามืออาชีพด้านต่างประเทศสู่  DOH 4.0 และ                      
(2) โครงการอบรม Journal Club ซ่ึงทั้ง 2 โครงการสามารถตอบโจทย์แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติในประเด็น
ต่างประเทศ เป้าหมายแผนย่อยที ่ 4 การส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก           
ตามตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของไทยในเวทีระหว่างประเทศ (อาทิ จำนวนข้อเสนอ/ข้อริเริ่มของ ไทยได้รับ   
การรับรองในเวที/องค์การระหว่างประเทศ ประเทศไทยและคนไทยได้รับการเลือกตั้ง/ยอมรับในเวทีระหว่าง
ประเทศ) ได้ ดังนี้  

1. โครงการอบรมเพื่อพัฒนามืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH 4.0 มีวัตุประสงค์เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยด้านต่างประเทศ มุ่งสู่กรมอนามัย 4.0 สร้างและเตรียมความพร้อมบุคลากรสาย
วิชาการในสาขาต่างๆ ของงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ก้าวสู่เวทีการประชุมระดับ
นานาชาติและระดับโลกได้อย่างมืออาชีพ และเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานสาธารณสุขระหว่างประเทศ
ของไทย ซึ่งการดำเนินงานโครงการอบรมนี้ สามารถส่งผลให้บุคลากรกรมอนามัย มีทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ
ดีขึ้น และสามารถนำทักษะความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติจริง เช่น ทักษะการนำเสนอ ทักษะการ
ออกเสียง การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่ต้อนรับและประสานงาน ตลอดจนทักษะอ่ืนๆ ที่จำเป็นสำหรับ
ก้าวเข้าสู ่เวทีการประชุมนานาชาติ และการดำเนินงานด้านประต่างประเทศในภาพรวม ทำให้สามารถ
ดำเนินงานด้านต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลักดันงานในเวทีระดับโลกให้เป็นที่ยอมรับได้  

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

ทั้งนี้ สามารถดูรายงานสรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 1.43 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ
โครงการการพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาการอภิบาลระบบด้านการส่งเสริม
ส ุขภาพและอนาม ัยส ิ ่ งแวดล ้อมในมิ ติ ต่างประเทศ ที่สอดคล ้องตามแผนแม่บทย ุทธศาสตร ์ชาติ                 
ประเด็นการต่างประเทศ (รอบ 5 เดือนหลัง) เพ่ิมเติม ได้ที ่(Link) 

 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_2/1_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%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%201.43%20%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%20(%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%205%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87).pdf
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4. ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
ควรจัดโครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรกรมอนามัยอย่างทั่วถึง เพ่ือให้การ

ดำเนินงานด้านต่างประเทศของกรมอนามัยมีประสิทธิภาพและเกิดความต่อเนื่อง 
 
5. ปัญหาอุปสรรค 

เนื ่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ได้ระบาดอย่าง
แพร่หลาย ส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมที่อาจจะไม่สามารถจัดได้ตาม วัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ ทำให้
ต้องเลื่อนหรือชะลอการจัดออกไป หรือต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการประชุมเป็นรูปแบบ online เพ่ือยังคง
การประชุมนั้นไว้ แตก่ารจัดประชุมในรูปแบบ online บางครั้งอาจมีผลกระทบต่อการเบิกจ่าย เพราะผู้เข้าร่วม
ประชุมบางท่าน Work Form Home (WFH) หรืออาจจะเข้าร่วมประชุมมากกว่า 1 การประชุม ซึ่งส่งผลให้
กลุ่มเป้าหมายบางท่านไม่สามารถเซ็นชื่อเข้าร่วมประชุมได้ และส่งผลให้ผู ้จัดต้องเพิ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วม
ประชุมในแต่ละครั้งเพ่ือใหค้รบตามยอดเบิกจ่าย ทั้งนี้ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศขอเสนอให้การประชุม
ในรูปแบบ online ที่ผู้เข้าร่วมประชุม WFH สามารถเซ็นชื่อเข้าร่วมประชุมได้ เพื่อจะได้บรรลุตามเป้าหมาย
ของยอดเบิกจ่ายที่ตั้งไว้  
 
 
 

สรุปโดย 
นางสาวมนสินี น้ำจันทร์ 

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ  

กรกฎาคม 2564 
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อ้างอิง 
1. ตารางกำหนดการและหัวข้อโครงการอบรม Journal Club ปีงบประมาณ ๒๕64 (Link) 
2. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรม Journal Club ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 

๕ เดือนหลัง (Link)  
3. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเพ่ือพัฒนามืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH 4.0 

(รุ่นที่ ๒) (Link) 
4. ภาพข่าวกิจกรรม การจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

ครั้งที่ 4 (Link) 
5. ภาพข่าวกิจกรรม การจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

ครั้งที่ 5 (Link) 
6. ภาพข่าวกิจกรรม การจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

ครั้งที่ 6 (Link)   
7. ภาพข่าวกิจกรรม การจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

ครั้งที่ 7 (Link) 
8. ภาพข่าวกิจกรรม การจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

ครั้งที่ 8 (Link) 
9. ภาพข่าวกิจกรรมโครงการอบรมเพ่ือพัฒนามืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH 4.0 (รุ่นที่ 2) (Link) 
10. รายงานการประชุมคณะกรรมการด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย ครั้งที่ 2 (Link) 
11. รายงานการประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (Link) 
12. รายงานการประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (Link) 
13. รายงานการประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (Link) 
14. รายงานการประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (Link) 
15. รายงานการประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (Link) 
16. รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ รอบ 

๕ เดือนหลัง (Link) 
17. รายงานสรุปผลการจัดโครงการอบรมเพ่ือพัฒนามืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH 4.0 (รุ่นที่ 2) (Link) 
18. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 1.43 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อโครงการการพัฒนา

บุคลากรเพ่ือตอบสนองการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาการอภิบาลระบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมในมิติต่างประเทศ ทีส่อดคล้องตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการ
ต่างประเทศ (รอบ 5 เดือนหลัง) (Link) 

19. สรุปการประชุม AAR สำหรับโครงการ Journal Club ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 30 
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