
หน้า 1 จาก 15 

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตัวช้ีวัด 4.20 รอบ 5 เดือนแรก 
 

ตัวชี้วัดที่ 4.20 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยให้สามารถ
ดำเนินงานด้านต่างประเทศเพ่ือรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทย ในรอบ 5 เดือนแรก เริ่มตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน 2565 - กุมภาพันธ์ 2566 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ประกอบด้วยรายละเอียดกิจกรรมที่
ดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 - กุมภาพันธ์ 2566 ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ของตัวชี้วัด 
(Outcome)   
 
1. ผลการดำเนินงาน รอบ 5 เดือนแรก 

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (ศรป.) มีแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด ทั้งหมด 12 กิจกรรม 
31 เป้าหมาย โดยในรอบ 5 เดือนแรก มีผลการดำเนินงาน ทั้งหมด 12 กิจกรรม 15 เป้าหมาย (เริ่มรายงานผล
ในระบบ DOC ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 - กุมภาพันธ์ 2566) รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ผลการดำเนินงาน รอบ 5 เดือนแรก 

ที ่ กิจกรรม 
เป้า 

หมาย 

ระยะเวลา 

ผลการดำเนินการ หลักฐาน 
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66
 

1 วิเคราะห์
สถานการณ์
ของตัวช้ีวัด 

2 ครั้ง  
 

    
 

    - ได้ดำเนินการเรียบร้อย
แล้วตามแผนของเดือน
พฤศจิกายน จำนวน 1 
ครั้ง เหลืออีก 1 ครั้ง 
ในเดือนมีนาคม  

- มีการวิเคราะห์
สถานการณ์ของตัวช้ีวัด 

- ตชว. 4.20(1): 
ผลการวิเคราะห์
สถานการณ์ของ

ตัวช้ีวัด (Link)  

2 กำหนด
มาตรการและ
ประเด็นความรู้
ที่ให้แก่
ผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสยี เพื่อ
การขับเคลื่อน
การดำเนินงาน
ตัวช้ีวัด 

2 ครั้ง          - ได้ดำเนินการเรียบร้อย
แล้วตามแผนของเดือน
พฤศจิกายน จำนวน 1 
ครั้ง เหลืออีก 1 ครั้ง 
ในเดือนมีนาคม  

- มีการกำหนดมาตรการ
และประเด็นความรู้ที่
ให้แก่ผู้รับบริการ/ผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย เพื่อ
ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตัวช้ีวัด 

- ตชว. 4.20(1): 
ผลการวิเคราะห์
สถานการณ์ของ

ตัวช้ีวัด (Link)  

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/4_20/%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%A7.%204.20%20(1).pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/4_20/%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%A7.%204.20%20(1).pdf
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ที ่ กิจกรรม 
เป้า 
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ผลการดำเนินการ หลักฐาน 
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3 จัดทำแผนการ
ขับเคลื่อน 
การดำเนินงาน
ตัวช้ีวัด 

2 ครั้ง          - ได้ดำเนินการเรียบร้อย
แล้วตามแผนของเดือน
พฤศจิกายน จำนวน 1 
ครั้ง เหลืออีก 1 ครั้ง 
ในเดือนมีนาคม  

- มีการจัดทำแผนการ
ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตัวช้ีวัด 
และกำหนดระยะเวลา
การดำเนินงาน 

- ตชว. 4.20(1): 
ผลการวิเคราะห์
สถานการณ์ของ

ตัวช้ีวัด (Link)  

4 จัดทำมาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน 
(SOP) ของ
ตัวช้ีวัด 

2 ครั้ง          - ได้ดำเนินการเรียบร้อย
แล้วตามแผนของเดือน
พฤศจิกายน จำนวน 1 
ครั้ง เหลืออีก 1 ครั้ง 
ในเดือนมีนาคม  

- มีการเขียนคูม่ือการ
ปฏิบัติงาน (SOP)         
การขับเคลื่อนตัวช้ีวัด 
4.20 เพื่อให้บุคลากร
ในหน่วยงานสามารถ
ปฏิบัติงานแทนกันได ้

- คู่มือการ
ปฏิบัติงานการ
ขับเคลื่อน
ตัวช้ีวัด 4.20 

(Link) 

5 เตรียมการจดั
ประชุม 
เชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาขีด
สมรรถนะด้าน
ต่างประเทศ 

2 ครั้ง          - ได้ดำเนินการเรียบร้อย
แล้วตามแผนของเดือน
พฤศจิกายน จำนวน 1 
ครั้ง เหลืออีก 1 ครั้ง 
ในเดือนเมษายน  

- มีการประชุมและ

เตรียมความพร้อม

สำหรับการจัดประชุม

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

การพัฒนาศักยภาพ

เพื่อยกระดับทักษะ

การใช้ภาษาอังกฤษ

- รายงานความ
คืบหน้าการ
เตรียมการจดั
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง 
การพัฒนา
ศักยภาพเพื่อ
ยกระดับทักษะ
การใช้
ภาษาอังกฤษ
สำหรับงานด้าน

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/4_20/%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%A7.%204.20%20(1).pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/4_20/SOP%204.20.pdf
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ที ่ กิจกรรม 
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สำหรับงานด้าน

ต่างประเทศ เพ่ือให้

การดำเนินงานเป็นไป

ด้วยความสะดวก 

เรียบร้อย และตาม

แผนที่กำหนดไว้ อีกทั้ง 

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน         

ทุกท่านได้ทราบ

สถานะของการทำงาน

ในแต่ละขั้นตอน 

ตา่งประเทศ 

(Link) 

6 รายงานการ
ติดตาม 
การดำเนินงาน
ตัวช้ีวัด 
ตามคำรับรองฯ 
ประจำเดือน 

9 ครั้ง          - ในรอบ 5 เดือนแรก 
ได้ดำเนินการเรียบร้อย
แล้วตามแผน จำนวน 
4 ครั้ง เหลืออีก 5 ครั้ง 
สำหรับรอบ 5 เดือน
หลัง 

- มีการตดิตามการ
ดำเนินงานตัวช้ีวัด 
1.39 ในแต่ละเดือน 
โดยได้รายงานผลการ
ดำเนินงานในท่ีประชุม
ประจำเดือนของ          
ศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ  

- รายงาน               
การประชมุ           
ศูนย์ความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 (Link) 

o พ.ย. 65  
(Link) (Link) 

o ธ.ค. 65  
(Link) (Link) 

o ม.ค. 66  
(Link) (Link)  

o ก.พ. 66  
(Link) (Link) 

7 สร้างแบบ
ประเมินทักษะ 
(ความรู้และ
สังคม) 

2 ครั้ง 
(4 ชุด) 

 
2 
ชุด 

      
2 
ชุด 

  - ได้ดำเนินการเรียบร้อย
แล้วตามแผนของเดือน
พฤศจิกายน จำนวน 2 
ครั้ง (สร้างข้อสอบ 2 
ชุด) เหลืออีก 1 ครั้ง 
(2 ชุด) ในเดือน
พฤษภาคม 

- แบบประเมิน
ทักษะ (ความรู้) 
Pre-test และ 
Post-test 

o แบบวัดทักษะ
การเขียน 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/4_20/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%20%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%A7%204.20.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting66
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/66/CIC_Report2_2566.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/4_20/4_20_Sep65.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/66/CIC_Report3_2566.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/4_20/4_20_Dec65.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/66/CIC_Report4_2566.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/4_20/4_20_Jan66.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/66/CIC_Report5_2566.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/4_20/4_20_Feb66.pdf
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ที ่ กิจกรรม 
เป้า 

หมาย 

ระยะเวลา 

ผลการดำเนินการ หลักฐาน 
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- มีการสร้างแบบการ
ประเมินทักษะ 
(ความรู้) จำนวน 2 ชุด 
ประกอบด้วยแบบวดั
ทักษะการเขียนก่อน
และหลังเรียน 

- Pre-test 
(Link) 

- Post-test 
(Link) 

8 สร้างแบบ
ประเมิน 
ความพึงพอใจ
ของการประชุม 
เชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาขีด
สมรรถนะด้าน
ต่างประเทศ 

2 ครั้ง          - ได้ดำเนินการเรียบร้อย
แล้วตามแผนของเดือน
พฤศจิกายน จำนวน 1 
ครั้ง เหลืออีก 1 ครั้ง 
ในเดือนพฤษภาคม 

- มีการสร้างแบบ
ประเมินความพึงพอใจ
ของการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การ
พัฒนาศักยภาพเพื่อ
ยกระดับทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษสำหรับ
งานด้านต่างประเทศ 
ซึ่งประกอบไปด้วย  
(1) ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 
(2) ความพึงพอใจต่อ
การประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯ 
(3) ความพึงพอใจต่อ
วิทยากร 

- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
ของการประชุม
เชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การพัฒนา
ศักยภาพเพื่อ
ยกระดับทักษะ
การใช้
ภาษาอังกฤษ
สำหรับงานด้าน
ต่างประเทศ 

(Link) 

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1-9B3B4ZKM5mbW1A_YIF3YGYvaAgtDBQDN3fLJRiOrqk/edit
https://docs.google.com/forms/u/1/d/1sNul1IzV4Y75fP4nUMGLq-YxO6vgL_pVUh4VPWEuGEI/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ4i-cLVvzqLhis-CwHL-eUVfRgEGeNqzq6hiOFE1Ide48NA/viewform
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ที ่ กิจกรรม 
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9 จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ         
เพื่อพัฒนา          
ขีดสมรรถนะ
ด้านต่างประเทศ  

2 ครั้ง          - ได้ดำเนินการเรียบร้อย
แล้วตามแผนของเดือน
พฤศจิกายน จำนวน 1 
ครั้ง เหลืออีก 1 ครั้ง 
ในเดือนพฤษภาคม 

- มีการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง          
การพัฒนาศักยภาพ
เพื่อยกระดับทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษ
สำหรับงานด้าน
ต่างประเทศ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 
ระหว่างวันท่ี 30 
พฤศจิกายน - 2 
ธันวาคม 2565 ณ 
โรงแรมเซ็นทรา บาย
เซ็นทารา ชะอำบีช รี
สอร์ท หัวหิน จังหวัด
เพชรบุรี  

- ภาพข่าวกิจกรรม
การประชุมฯ 

(Link) 

10 รวบรวมผล
ประเมินทักษะ 
(ความรู้และ
สังคม)  

2 ครั้ง          - ได้ดำเนินการเรียบร้อย
แล้วตามแผนของเดือน
ธันวาคม จำนวน 1 
ครั้ง เหลืออีก 1 ครั้ง 
ในเดือนมิถุนายน 

- มีการรวบรวมผล

ประเมินทักษะ 

(ความรู้) จากแบบวัด

ทักษะการเขียนก่อน

และหลังเรียน 

- ผลคะแนน Pre-

test และ Post-

test ของข้อสอบ

วัดทักษะการเขียน 

(Link) 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/211998
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/4_20/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%99%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%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%202565.pdf


หน้า 6 จาก 15 

ที ่ กิจกรรม 
เป้า 

หมาย 

ระยะเวลา 

ผลการดำเนินการ หลักฐาน 

พ.
ย.

65
 

ธ.ค
.65

 

ม.
ค.

66
 

ก.
พ.

66
 

มี.
ค.

66
 

เม
.ย

.66
 

พ.
ค.

66
 

มิ.
ย.

66
 

ก.
ค.

66
 

11 จัดทำรายงาน
สรุปผล 
การจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาขีด
สมรรถนะด้าน
ต่างประเทศ 

2 ครั้ง          - ได้ดำเนินการเรียบร้อย
แล้วตามแผนของเดือน
มกราคม จำนวน 1 
ครั้ง เหลืออีก 1 ครั้ง 
ในเดือนกรกฎาคม 

- มีการเขียนรายงาน
สรุปผลการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การพัฒนาศักยภาพ
เพื่อยกระดับทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษ
สำหรับงานด้าน
ต่างประเทศ โดยสรุป
ภาพรวมของการจดั
ประชุมฯ ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการประชุมฯ              
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
วิทยากร และ
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 

- รายงานสรุปผล
การจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การพัฒนา
ศักยภาพเพื่อ
ยกระดับทักษะ
การใช้
ภาษาอังกฤษ
สำหรับงานด้าน
ต่างประเทศ 
(Link) 

12 สรุปผลการ
ดำเนินงาน
ตัวช้ีวัด รอบ 5 
เดือน 

2 ครั้ง          - ได้ดำเนินการเรียบร้อย
แล้วตามแผนของเดือน
กุมภาพันธ์ จำนวน 1 
ครั้ง เหลืออีก 1 ครั้ง 
ในเดือนกรกฎาคม 

- รายงานสรุปผล
การดำเนินงาน
ตัวช้ีวัด รอบ 5 
เดือนแรก 
(เอกสารฉบับน้ี) 

รวม (กิจกรรม) 9 2 2 2 5 2 4 2 3 หมายเหตุ: รวมทั้งหมด 12 กิจกรรม 31 เป้าหมาย 

ผลการดำเนินการ (กิจกรรม) 9 2 2 2 - - - - - หมายเหตุ: ดำเนินการได้ตามแผน 

 
 
 
 
 
 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/4_20/%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%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%20Eng%202565%20Complete.pdf
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2. ผลผลิต (Output) 
ผลผลิตสำหรับตัวชี้วัดที่ 4.20 ในรอบ 5 เดือนแรก ได้แก่ (1) การจัดอบรมพัฒนาขีดสมรรถนะ          

ด้านต่างประเทศ จำนวน 1 กิจกรรมโครงการ (2) จำนวนผู้ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะด้านต่างประเทศของ
บุคลากรกรมอนามัย จำนวน 40 คน และ (3) แบบประเมินทักษะด้านความรู้  

2.1 การจัดการอบรม  
 วันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565 ศรป. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา

ศักยภาพเพ่ือยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ชะอำบีช รีสอร์ท หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อสร้างและเตรียมความพร้อม
บุคลากรในสาขาต่าง ๆ ของงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ก้าวสู่เวทีการประชุมระดับ
นานาชาติและระดับโลกได้อย่างมืออาชีพ ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานสาธารณสุขระหว่าง
ประเทศของประเทศไทย โดยครั ้งนี ้เน้นการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ได้แก่ การถอดความ 
(Paraphrasing) การย่อความ (Summarizing) การเขียนบทนำ (Writing the introduction) การบรรยาย
ขั้นตอนการวิจัย (Detailing the research methods) การเขียนรายงานผลการวิจัย (Describing the findings) 
และการอภิปรายผลการวิจัย (Discussing the findings) และได้รับเกียรติจากวิทยากร ผศ.ดร. รนนท์ รุ่งนภาเวทย์ 
จากสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 25 คน จาก 14 หน่วยงาน ได้แก่          
กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย กลุ ่มตรวจสอบภายใน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ               
สำนักโภชนาการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ สถาบันพัฒนา
สุขภาวะเขตเมือง ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ศูนย์อนามัยที ่ 7 
ขอนแก่น ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช และศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา (รูปที่ 1) 

 จากแบบสอบถามและแบบประเมินความพึงพอใจ ก่อนการเข้าร่วมประชุม ผู้ตอบแบบสอบถาม        
ส่วนใหญ่ตอบว่าตนเองมีทักษะความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับน้อยถึงน้อยมาก (เฉลี่ยร้อยละ 35.20) และ
ภายหลังการเข้าร่วมประชุม มีทักษะความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลางขึ้นไป (เฉลี่ยร้อยละ 67.20)  
โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากตนเองมีพื้นฐานมาน้อยทำให้เรียนไม่ทันอาจารย์ สำหรับการนำไปต่อยอด สามารถ
นำทักษะความรู้ที่ได้จากการประชุมฯ ไปใช้ในการปฏิบัติจริงได้ในระดับปานกลางขึ้นไป (เฉลี่ยร้อยละ 75.20) 
ความพึงพอใจต่อวิทยากรในภาพรวม ได้ร้อยละ 94.40 โดยประเด็นที่ผู ้เข้าร่วมประชุมพึงพอใจมากที่สุด          
คือ เทคนิคและวิธีการที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้ (ร้อยละ 96.80) และความพึงพอใจต่อการจัดการประชุมฯ 
ในภาพรวม ได้ร้อยละ 90.40 ทั ้งนี ้ สามารถดูรายละเอียดอื ่นๆ ได้ที ่ รายงานสรุปผลจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื ่อง การพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านต่างประเทศ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Link) 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/4_20/%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%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%20Eng%202565%20Complete.pdf
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รูปที่ 1 ภาพข่าวกิจกรรมการจัดประชุมฯ 
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2.2 จำนวนผู้ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะด้านต่างประเทศของบุคลากรกรมอนามัย 
 กลุ่มเป้าหมายของการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับทักษะ

การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
ผู้เข้าร่วมการประชุม วิทยากร และคณะทำงาน รวมเป็นจำนวน 40 คน รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมฯ 
ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน หมายเหตุ 

1 ผศ. ดร. รนนท รุงนภาเวทย  อาจารย ์ สถาบันภาษา  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วิทยากร 

2 นางสาวพิชชากร จิวเลิศสกุล นักวิชาการตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน ผู้เข้าอบรม 
3 นายนัฐพล ศิริหล้า นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ผู้เข้าอบรม 
4 นางกุลนันท ์ เสนคำ นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ สำนักโภชนาการ ผู้เข้าอบรม 
5 นางสาวนาตยา อังคนาวิน นักโภชนาการชำนาญการ สำนักโภชนาการ ผู้เข้าอบรม 
6 นางสาวปัทมาภรณ์ อักษรช ู นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ชำนาญการ 
สำนักโภชนาการ ผู้เข้าอบรม 

7 นางสาวกุลธิดา รักกลัด นักโภชนาการปฏิบัติการ สำนักโภชนาการ ผู้เข้าอบรม 
8 นางสาวกรกมล ปรปักษ์ขาม นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักส่งเสรมิสุขภาพ ผู้เข้าอบรม 
9 นางสาวพรเพชร ศักดิ์ศิริชัยศิลป์ นักวิชาการสาธารณสุข              

ชำนาญการพิเศษ 
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ  ผู้เข้าอบรม 

10 นางสาวปาริชาติ สร้อยสูงเนิน นักวิชาการสาธารณสุข     
ชำนาญการ 

สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ผู้เข้าอบรม 

11 นางสาวฐานิฉัตร เขยีวเกษม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักอนามัยผู้สูงอาย ุ ผู้เข้าอบรม 
12 นางสาวปริมสุดา อุประรตัน ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักอนามัยผู้สูงอาย ุ ผู้เข้าอบรม 
13 นางสาวกชนันท์ นาครัตน ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ผู้เข้าอบรม 
14 นางสาวทัศนา ฤทธิกุล ทันตแพทย์ชำนาญการ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่าง

ประเทศ 
ผู้เข้าอบรม 

15 นางสาวนวรัตน์ วินิจจะกูล ทันตแพทย์ชำนาญการ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่าง
ประเทศ 

ผู้เข้าอบรม 

16 นางสาวอภิชญา กิติวรรณ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค ์ ผู้เข้าอบรม 
17 นายชาตรี สดีาคำ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค ์ ผู้เข้าอบรม 
18 นายสุรศักดิ์ ลสิันเทียะ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค ์ ผู้เข้าอบรม 
19 นางสาวกรวิภา ภาคภมู ิ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ผู้เข้าอบรม 
20 นางสาวอัจฉรา นาเมือง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ผู้เข้าอบรม 
21 นางอุมาพร สังขฤกษ ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

พิเศษ 
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธาน ี ผู้เข้าอบรม 

22 นางสาวรัชดาพร จันทบตุร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธาน ี ผู้เข้าอบรม 
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ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน หมายเหตุ 

23 นางสาวเปรมยุดา นาครัตน ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 11 
นครศรีธรรมราช 

ผู้เข้าอบรม 

24 นางสาวนิสริน มาหะมะ นักโภชนาการปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ผู้เข้าอบรม 
25 นางสาวสุนิตา เผือกผ่อง นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ผู้เข้าอบรม 
26 นางสาวยุพิน โจ้แปง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

พิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการ 
กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุข 
กรมอนามัย 

กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุข 
กรมอนามัย 

ผู้เข้าอบรม/ 
ผู้สังเกตการณ์  

27 นางชนารัตน์ ไวยคณ ี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ผู้เข้าอบรม/
ตรวจพบเชื้อ 
COVID-19 
ก่อนวันจัด
อบรม 

28 นางจิตติมา รอดสวาสดิ ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ     คณะทำงาน 
29 นางจารุมน บุญสิงห ์ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ

พิเศษ 
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ     คณะทำงาน 

30 นางสาวปิ่นอนงค ์เครือซ้า นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ     คณะทำงาน 
31 นายพศิน พิริยหะพันธุ ์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบตัิการ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ     คณะทำงาน 
32 นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ ์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบตัิการ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ     คณะทำงาน 
33 นางสาวมนสินี น้ำจันทร ์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบตัิการ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ     คณะทำงาน 
34 นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย นักวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ     คณะทำงาน 
35 นางสาวจิราภรณ์ สุ่มติ๊บ นักวิชาการคอมพิวเตอร์          ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ     คณะทำงาน 
36 นางสาวสุพัตรา ท่างาม     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงาน 
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ     คณะทำงาน 

37 นางสาวสมประสงค์ ภาผล  นักจัดการงานท่ัวไป ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ     คณะทำงาน 
38 นางสาวพัทธนันท์ วังเสนา นักวิชาการพัสด ุ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ     คณะทำงาน 
39 นางสาวศิรินันต์ ทุนทรัพย ์  นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ     คณะทำงาน 
40 นายรังสรรค์ พันธ์จบสิงห ์ พนักงานขับรถยนต ์ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ     คณะทำงาน 
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2.3 แบบประเมินทักษะด้านความรู้  
 ในรอบ 5 เดือนแรก เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับ

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมีการวัดทักษะ
ความรู้ โดยใช้แบบวัดทักษะการเขียนก่อนและหลังเรียน (รูปที่ 2 และ 3) 

 
รูปที่ 2 ตัวอย่างแบบวัดทักษะการเขียนก่อนเรียน 
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รูปที่ 3 ตัวอย่างแบบวัดทักษะการเขียนหลังเรียน 

 
3. ผลลัพธ์ของตัวช้ีวัด (Outcome) 

ผลลัพธ์ของตัวชี้วัดที่ 4.20 ในรอบ 5 เดือนแรก ได้แก่ (1) ผลประเมินทักษะด้านความรู้ของบุคลากร
กรมอนามัย และ (2) สรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านต่างประเทศของบุคลากร
กรมอนามัย รอบ 5 เดือนแรก           

3.1 ผลประเมินทักษะด้านความรู้ 
 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

สำหรับงานด้านต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 
2565 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ชะอำบีช รีสอร์ท หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี  มีผลคะแนนการประเมิน
ความรู้ก่อนและหลังอบรม และคะแนน Pre-test และ Post-test รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 1 ผลคะแนนการประเมินความรู้ก่อนและหลังอบรม และคะแนน Pre-test และ Post-test 

คนที ่
ความรู้ที่ม ี
ก่อนอบรม 

(30 คะแนน) 

ความรู้ที่ม ี
หลังอบรม 

(30 คะแนน) 

ผลต่างของ
คะแนน 

Pre-test 
(18 คะแนน) 

Post-test 
(18 คะแนน) 

ผลต่างของ
คะแนน 

1 16 25 9 12 14 2 
2 6 24 18 12 16 4 
3 13 18 5 14 17 3 
4 12 10 -2 14 14 0 
5 18 24 6 13 15 2 
6 12 24 12 13 16 3 
7 18 30 12 8 13 5 
8 12 18 6 16 17 1 
9 15 24 9 11 13 2 
10 12 19 7 13 13 0 
11 6 18 12 9 14 5 
12 10 29 19 14 15 1 
13 6 24 18 15 17 2 
14 12 18 6 13 13 0 
15 6 24 18 14 16 2 
16 11 24 13 12 14 2 
17 18 22 4 12 15 3 
18 8 15 7 14 14 0 
19 10 18 8 11 12 1 
20 9 24 15 10 16 6 
21 17 24 7 13 17 4 
22 18 24 6 13 16 3 
23 6 24 18 13 17 4 
24 6 18 12 13 14 1 

ค่าเฉลี่ย 11.54 21.75 - 12.58 14.92 - 
ร้อยละ 38.47 72.50 - 69.91 82.87 - 
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ก่อนวิทยากรเริ่มการบรรยาย ผู้เข้าประชุมประเมินตนเองเกี ่ยวกับความรู้ เรื ่อง “การถอดความ 

(Paraphrasing) การย่อความ (Summarizing) การเขียนบทนำ (Writing the introduction) การบรรยาย

ขั ้นตอนการวิจ ัย (Detailing the research methods) การเขียนรายงานผลการวิจ ัย (Describing the 

findings) และการอภิปรายผลการวิจัย (Discussing the findings)” ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 38.47 และหลัง

การบรรยาย ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.50 ทั้งนี้ ในภาพรวมจากผู้เข้าประชุมทั้งหมด ร้อยละ 95.83 มีความรู้

เรื่องที่อบรมเพิ่มขึ้น โดยผู้เข้าร่วมประชุมลำดับที่ 12 ประเมินตนเองแล้วพบว่ามีส่วนต่างของผลคะแนนมาก

ที่สุด (19 คะแนน) และผู้เข้าร่วมประชุมลำดับที่ 4 มีส่วนต่างของคะแนนติดลบ (-2 คะแนน) เนื่องจากมี

พ้ืนฐานมาน้อยทำให้เรียนไม่ทันอาจารย์ สำหรับผลคะแนน Pre-test และ Post-test ผู้เข้าร่วมประชุมลำดับที่ 

20 มีผลต่างของคะแนนมากที่สุด (6 คะแนน) และผู้เข้าร่วมประชุมลำดับที่ 4, 10, 14 และ 18 ไม่มีผลต่างของ

คะแนน (0 คะแนน) ทั้งนี ้ในภาพรวมจากผู้เข้าประชุมทั้งหมด ร้อยละ 88.33 มีผลคะแนนเพิ่มขึ้น โดยคะแนน

ทั้ง 2 ส่วนมีผลลัพธ์ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

 

3.2 สรุปบทเรียนในรอบ 5 เดือนแรก และข้อเสนอแนะสำหรับรอบ 5 เดือนหลัง 
  ตัวชี้วัดที่ 4.20 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยให้
สามารถดำเนินงานด้านต่างประเทศเพื่อรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทย ศรป. มีกิจกรรมตาม
แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด ทั้งหมด 12 กิจกรรม 31 เป้าหมาย โดยรอบ 5 เดือนแรก มี ผล        
การดำเนินงาน ทั้งหมด 12 กิจกรรม 15 เป้าหมาย ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกกิจกรรม ตลอดจนผลผลิต
และผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตรงตามเป้าหมายที่กำหนดและตามสัดส่วนระยะเวลา ได้แก่ มีการจัดกิจกรรมโครงการ 
1 กิจกรรม ผู้เข้าร่วม 40 คน และมีแบบประเมินความรู้ อีกทั้ง ผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 95.83 ประเมินตนเองว่า
มีความรู้เรื ่องที่เรียนเพิ่มขึ้น และร้อยละ 88.33 มีผลคะแนน Post-test เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย         
ทีก่ำหนดไว้ คือ ร้อยละ 70 ขึ้นไป  

 การขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 4.20 ที่สำคัญในรอบ 5 เดือนแรก คือ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื ่อง การพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านต่างประเทศ  โดยการจัด
ประชุมดังกล่าวได้ดำเนินการลุล่วงไปด้วยดี มีการทบทวนก่อนปฏิบัติงาน (Before Action Review: BAR) 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้ทราบสถานะของการทำงานในแต่ละขั้นตอน ตลอดจนได้รับความร่วมมือจาก
บุคลากรในหน่วยงานเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังเป็นข้อจำกัด
และข้อห่วงกังวล โดย ศรป. ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนส่งผลตรวจคัดกรอกเชื้อโควิด-19 ก่อนและ
หลังเข้าร่วมประชุม และพบผู้เข้าร่วมประชุม 1 คน ตรวจพบเชื่อโควิด-19 ก่อนวันเดินทางทำให้ไม่สามารถ 
เข้าร่วมได้ จึงได้หาผู้เข้าร่วมรายใหม่มาทดแทนรายที่มาไม่ได้ แต่ไม่มีท่านใดสามารถมาแทนได้เนื่องจาก      
ทั้งหน่วยงานพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากและผู้ที่ไม่ติดเชื้อก็ไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด  
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 ทัง้นี้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเพ่ือยกระดับทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านต่างประเทศครั้งต่อไป ได้แก่ แนะนำให้ผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมข้อมูลมาสำหรับ
ประกอบการเรียน ควรระบุให้ผู้ร่วมประชุมคนเดิมมาประชุมเพื่อต่อยอด เน้นกิจกรรม workshop เพื่อฝึก
ทักษะการเขียนให้มากขึ้น และมีกิจกรรมแทรกระหว่างหัวข้อเพ่ือทำให้การเรียนภาษาอังกฤษในห้องเรียนสนุก
มากยิ่งขึ ้น และสถานที่จัดประชุมค่อนข้างไกลทำให้เสียเวลาในการเดินทาง หากเป็นไปได้อยากให้จัดใน
กรุงเทพจะสะดวกมากกว่า 
  สำหรับรอบ 5 เดือนหลัง การขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 4.20 ที่สำคัญ คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การพัฒนาความรู้ด้านพิธีการทูตและการรับรองแขกต่างประเทศ ซึ่งได้มีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายและ
สถานที่ดำเนินโครงการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตลอดจนจะนำข้อเสนอแนะจากรอบ 5 เดือนแรก    
มาปรับใช้และพัฒนาสำหรับการจัดประชุมในรอบ 5 เดือนหลังต่อไป 
  

อ้างอิง 
1. คู่มือการปฏิบตัิงานการขับเคลื่อนตัวช้ีวัด 4.20 (Link) 
2. ตชว. 4.20(1): ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวช้ีวัด (Link) 
3. แบบประเมินทักษะ (ความรู้) Pre-test และ Post-test แบบวัดทักษะการเขียน Pre-test (Link) 
4. แบบประเมินทักษะ (ความรู้) Pre-test และ Post-test แบบวัดทักษะการเขียน Post-test (Link) 
5. ผลคะแนน Pre-test และ Post-test ของข้อสอบวัดทักษะการเขียน (Link) 

6. ภาพข่าวกิจกรรมการประชุมฯ (Link) 
7. รายงานการประชุมศูนยค์วามร่วมมือระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Link) 

8. รายงานความคืบหน้าการเตรยีมการจัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษสำหรับงานดา้นต่างประเทศ (Link) 
9. รายงานผลการดำเนินงาน เดือน พ.ย. 65 (Link) (Link) 
10. รายงานผลการดำเนินงาน เดือน ธ.ค. 65 (Link) (Link) 
11. รายงานผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค. 66 (Link) (Link)  
12. รายงานผลการดำเนินงาน เดือน ก.พ. 66 (Link) (Link) 
13. รายงานสรุปผลการจดัประชุมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง การพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับ

งานด้านต่างประเทศ (Link) 

 
 

สรุปโดย 
นางสาวมนสินี น้ำจันทร์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.พ. 2566 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/4_20/SOP%204.20.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/4_20/%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%A7.%204.20%20(1).pdf
https://docs.google.com/forms/u/1/d/1-9B3B4ZKM5mbW1A_YIF3YGYvaAgtDBQDN3fLJRiOrqk/edit
https://docs.google.com/forms/u/1/d/1sNul1IzV4Y75fP4nUMGLq-YxO6vgL_pVUh4VPWEuGEI/edit
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