
การถอดบทเรียน 
โครงการพัฒนาสมรรถนะที่จําเป็นต้องการของหน่วยงาน หลักสูตรการวิจยัเชิงคุณภาพ 

สํานักงานปอ้งกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ปี 2558 
 
1. ความสาํคญัของประเด็นทีน่าํมาถอดบทเรยีน 
 ด้วยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้กําหนดให้บุคลากรในสังกัด มีสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน และจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรภายใต้แผนยทุธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการกรมควบคุมโรค ปี 
พ.ศ. 2557-2561 ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก (Core Competency) จํานวน 6 สมรรถนะ (ISMART) 
สมรรถนะทีจ่ําเป็นตามภารกิจของกรมควบคุมโรค (Functional Competency) เลือกจํานวน 2 สมรรถนะ 
(จาก 3 สมรรถนะ) และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติและ/หรือสมรรถนะทางการบรหิาร 
(Technical Competency) จํานวน 6 สมรรถนะ เพื่อให้มีกลไกและแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่
ชัดเจน สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต แล้วนั้น 

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ได้ดําเนินการสํารวจความจําเป็นต้องการใน
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (Need Assessment) เพื่อพัฒนายกระดับสมรรถนะของบุคลากร เพิ่มพูน
ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เกิดผลสัมฤทธ์ิและบรรลุเป้าหมายทีอ่งค์กรกําหนด พบว่า
บุคลากรมีความต้องการพัฒนาสมรรถนะดา้นการวิจัยเชิงคุณภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะที่
จําเป็นตามภารกิจของกรมควบคุมโรคด้านการวิจัยและพัฒนา อีกทั้งเป็นการพัฒนาตามนโยบายของ
หน่วยงานที่สนับสนุนให้บุคลากรมีการทําวิจัย จึงได้จัดทํา “โครงการพัฒนาสมรรถนะที่จําเปน็ต้องการ
ของหน่วยงานหลักสตูรการวิจัยเชิงคุณภาพ” ขึ้น ระหวา่งวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมสบาย
โฮเทล นครราชสีมา โดยมีวิทยากรคือ รองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของโครงการคือ เพื่อให้ผู้เขา้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
กระบวนการ เทคนิควิธีการ ขั้นตอนการวิจัยเชิงคุณภาพได้อย่างถูกต้อง และนําความรู้ที่ได้รับไปพัฒนา
ปรับปรุงงานวิจัยให้มีคณุภาพ 

ดังนั้น เพื่อให้โครงการพัฒนาสมรรถนะที่จําเป็นต้องการของหน่วยงานในหลกัสูตรต่างๆ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที ่ 5 จงัหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดให้มีการถอดบทเรียน
การดําเนินงานโครงการขึ้น เพื่อนําผลการถอดบทเรียนไปปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานต่อไป (สํานักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา, 2558)1 
 

2. วัตถุประสงค์ของการถอดบทเรียน 
(1) เพื่อให้ได้บทเรียนการดําเนินงานไปใช้ในการวางแผนและปรับปรุงการพัฒนาสมรรถนะที่จําเป็น

ต้องการของหน่วยงานในหลกัสูตรต่างๆ  
(2) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และแบ่งปนัประสบการณ์การทํางานของบุคลากร 

 

3. การออกแบบแผนการถอดบทเรียนโครงการ 
ขั้นที่ 1 การกาํหนดรปูแบบในการถอดบทเรียน 

แบบฟอร์มท่ี 3 ถอดบทเรียนจากโครงการ
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การถอดบทเรียน “โครงการพัฒนาสมรรถนะที่จําเป็นต้องการของหน่วยงาน หลักสูตรการวิจัยเชิง
คุณภาพ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา” เป็นการถอดบทเรียนเฉพาะประเด็น เน้น
การถอดบทเรียนในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง หรือกลุม่ประเด็นที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาการทํางาน
โครงการ และต่อการบรรลุผลสําเร็จของโครงการในอนาคต ซึ่งมีการจัดกระบวนการถอดบทเรียนขึ้นในวันที่ 
6 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาองค์กร สํานกังานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา 
ผู้เข้าร่วมถอดบทเรียนคือ บุคลากรกลุ่มพัฒนาองค์กร สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที ่5 จังหวัดนครราชสีมา 
ที่รับผิดชอบงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและรับผิดชอบการจัดโครงการฯ จํานวน 6 คน ประกอบด้วย 

(1) นางนิ่มนวล  ปุณยหทัยพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
  (ผู้อํานวยความสะดวก) 
(2) นางจันทกานต์  วลัยเสถียร  นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการ (ผู้ร่วมถอดบทเรียน) 
(3) นางสาวนันท์นภัส  สุขใจ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
  (ผู้ช่วยผู้อํานวยความสะดวก และผู้บันทึกบทเรียน) 
(4) นายสุนนท์ชัย  ทามณ ี นักทรัพยากรบุคคล (ผู้ร่วมถอดบทเรียน) 
(5) นางเมยุรี ประสงค์ นักทรัพยากรบุคคล (ผู้ร่วมถอดบทเรียน) 
(6) นายจิระเดช พลสวัสด์ิ เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ (ผู้จัดงาน/ผู้ประสานงาน) 

 ภาพที่ 1 การจัดกระบวนการถอดบทเรียน วันที่ 6 มีนาคม 2558 

  
 

ขั้นที่ 2 การเลอืกเทคนคิการถอดบทเรียน 
เทคนิควิธีการสําหรับการถอดบทเรียน “โครงการพัฒนาสมรรถนะทีจ่ําเป็นต้องการของหน่วยงาน 

หลักสูตรการวจิัยเชิงคุณภาพ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา” ใช้เทคนคิวิธีการถอด
บทเรียนจากการประเมินผลแบบเสริมพลัง (Empowerment Evaluation: EE) ซึ่งมีหลักคิดและ
กระบวนการดังนี้ 

การถอดบทเรยีน คือ วิธีการจัดการความรู้รูปแบบหนึ่งที่เน้นเสริมสร้างการเรียนรู้ในกลุ่มที่เป็น
ระบบ เพื่อสกัดความรู้ฝังลึกในตัวคนและองค์ความรู้ของท้องถิ่นออกมาเป็นบทเรียนที่สามารถนําไปสรุป
และสังเคราะหเ์ป็นชุดความรู้ คู่มือ สื่อรูปแบบต่างๆ โดยผลที่ได้จากการถอดบทเรียนนอกจากสื่อชุดความรู้
แล้ว สิ่งที่สําคญัที่สุดคือ ผูร้ว่มกระบวนการถอดบทเรียนจะต้องเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน อันนํามาซึ่งการปรับ
วิธีคิดและวิธีการทํางานที่สร้างสรรค์และมคีุณภาพยิ่งขึ้น (ประภาพรรณ อุ่นอบ, 2552)2 
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เทคนิคที่ใช้ในการถอดบทเรยีน 
(1) ก่อนดําเนินการ เป็นการเรียนรู้เมื่อเริ่มต้นโครงการ (Learning before) ใช้เทคนิคการเรียนรู้

จากเพื่อน (Peer Assist: PA) เป็นการเรียนรู้ก่อนทํากิจกรรมหรือ Learning before doing โดย “เพื่อน” 
ในที่นี้หมายถึงทีมผู้ช่วยกับทมีที่ปรึกษาภายนอกมาเป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์ 

(2) ระหว่างดําเนินการ เป็นการเรียนรู้ระหว่างดําเนินการโครงการ (Learning during) ใช้เทคนิค
การเรียนรู้หลังปฏิบัติการหรือการวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ (After Action Review: AAR) เป็นการเรียนรู้ที่
เกิดขึ้นระหว่างดําเนินกิจกรรมในโครงการ 

(3) หลังโครงการ เป็นการเรียนรู้หลังสิ้นสุดโครงการ (Learning after) ใช้เทคนิคดังนี้ 
(3.1) การเรียนรู้หลังการดําเนินงาน (Retrospect) เป็นการถอดบทเรียนหลังการดําเนินงาน 

โดยสรุปวิธีวิทยาการเรียนรู้หลังดําเนินการ  
(3.2) การถอดบทเรียนแบบเล่าเรื่อง (Story telling) เป็นการปลดปล่อยความรู้ที่ฝงัลึก 

(Tacit knowledge) โดยมีเป้าหมายให้ผูม้ีความรู้จากการปฏิบัติปลดปล่อยความรู้ทีซ่่อนในตัวตนในสภาพ
จิตใต้สํานึกและจิตสํานึก ภายใต้บริบทที่เฉพาะเจาะจงทั้งในเชิงประเด็นเนื้อหาและตัวละครที่เกี่ยวขอ้ง 

(3.3) การถอดบทเรียนจากการประเมินผลโครงการ มี 3 วิธีดังนี้ 
(3.3.1) การถอดบทเรียนจากแผนทีผ่ลลัพธ์ (Outcome mapping: OM) 
(3.3.2) การถอดบทเรียนจากการประเมินแบบเสรมิพลัง (Empowerment 

evaluation: EE) 
(3.3.3) การถอดบทเรียนจากการประเมินสรุปผลโครงการ (Summative evaluation) 

 

การถอดบทเรยีนจากการประเมินแบบเสรมิพลัง (Empowerment Evaluation) (เนาวรัตน์ 
พลายน้อย และธีรเดช ฉายอรุณ, 2550)3 

การเสริมพลัง คือ การช่วยให้บุคคลช่วยเหลือตนเองได้ 
การเสริมพลัง คือ กระบวนการที่ทําให้บุคคล/องค์กรมีอิทธิพลเหนือปัญหา 
การเสริมพลัง คือ การสร้างสมรรถนะให้บุคคล/กลุ่ม ช่วยเหลือตนเองและนําไปสู่การเปลี่ยนแปลง

สังคม (Zimmermann, 1992) 
ปรัชญาของการประเมนิแบบเสริมพลัง 
(1) การประเมินโดยใช้หลักการประเมินตนเอง เพื่อการพัฒนาความสามารถในการบรรลุเป้าหมาย

ที่ดีขึ้น 
(2) การประเมินแบบเสริมพลังเป็นทั้งกระบวนการและผลลัพธ์ 
กระบวนการในประเมินแบบเสริมพลัง ม ี3 ขั้นตอนดังนี้ 
(1) กําหนดภารกิจเป้าหมาย (Goals) 

เป็นขั้นตอนที่มีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกที่เขา้ร่วม ทําความเข้าใจร่วมกันในเป้าหมายของ
โครงการ หรือภาพความสําเร็จของโครงการที่ต้องการบรรลุเมื่อสิ้นสดุโครงการ เปิดโอกาสที่จะช่วยให้
สมาชิกผู้เกี่ยวข้องในโครงการได้เรียนรู้และเข้าใจเป้าหมายความสําเร็จของโครงการร่วมกัน 
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(2) ตรวจสอบต้นทุน (Taking stock) แบ่งกิจกรรมเป็น 2 ขั้นตอนย่อยคือ 
(2.1) การให้ค่าน้ําหนักความสําคัญของกิจกรรม สมาชิกผู้เข้าร่วมช่วยกันระบุกิจกรรมที่

สําคัญๆ ที่ได้ดําเนินการผ่านมา และให้น้ําหนักคะแนนความ สําคัญ ในขั้นตอนนี้สิ่งสําคัญคือ “เหตุผลที่อยู่
เบื้องหลังการให้คะแนน” สมาชิกแต่ละคนควรอธิบายเหตุผลที่ตนจัดลาํดับความสําคัญเช่นนั้นระหว่างการ
อธิบายเหตุผล สมาชิกคนอื่นๆ ควรฟังอย่างไตรต่รองซึ่งจะทําให้มีโอกาสได้เรียนรู้จากสมาชิก ในบาง
ประเด็นที่ตนเองอาจจะมองข้าม 

(2.2) การประเมินความสําเร็จของกิจกรรม โดยพิจารณาในภาพรวมของโครงการโดยไม่
คํานึงว่าใครเป็นผู้ทํากิจกรรมนั้น ประเมินตามความเป็นจริง มีหลักฐานอ้างอิง และให้สมาชิกแต่ละคนให้
เหตุผลของการให้คะแนน โดยสะท้อนถึงจุดอ่อน-จุดแข็งของกิจกรรมนัน้ๆ การฟังสมาชิกในกลุ่มให้เหตุผล
เป็นการเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน สมาชิกอาจปรับเปลี่ยนคะแนนได้หลังจากได้ฟังเหตุผลของสมาชิกคนอื่นและได้
ทบทวนตนเองแล้ว 

(3) การวางแผนสําหรับอนาคต (Planning for the future) ในขั้นตอนนี้จะนําผลการประเมินและ
การวิเคราะห์เหตุปัจจัยจุดอ่อน-จุดแข็งของกิจกรรม ในขั้นตอนที่ (2.2) มาพิจารณาวางแผนดําเนินการใน
อนาคต เลือกกิจกรรมทีส่มาชิกเห็นร่วมกันมาดําเนินการขั้นต่อไปคือ การกําหนดเป้าหมายของการทํา
กิจกรรมนั้นในอนาคตและกําหนดกลยุทธ์เพื่อการบรรลุเป้าหมายและจุดตรวจสอบความสําเร็จ 

 

กล่าวโดยสรุป การประเมินแบบเสริมพลังที่นําไปประยุกต์ใช้ เพื่อคุณภาพการจัดการและคุณภาพ
ผลงานนั้น มิใช่เพียงสามารถดําเนินการตามขั้นตอนกระบวนการ แต่นัยสําคัญของการประเมินแบบเสริม
พลังอยู่ที่ “การมีส่วนร่วมในการคิด แลกเปลี่ยนเรียนรูร้ว่มกัน” ตลอดกระบวนการ เพื่อให้เกิดผลลพัธ์คือ 
“ปัญญา” และการยอมรับในการนําไปปฏิบัติอย่างเห็นคุณค่า อันจะทําให้สิ่งที่คิดวางแผนร่วมกัน นําไปสู่
การปฏิบัติจริงในทิศทางที่ดีขึน้ ดําเนินการตามขั้นตอนของการประเมินเสริมพลัง 3 ขัน้ตอนคือ (1) กําหนด
ภารกิจเป้าหมาย (Goals) (2) ตรวจสอบต้นทุน (Taking stock) (3) การวางแผนสําหรับอนาคต (Planning 
for the future) (วิไล นันตา และคณะ, 2554)4 

 
การถอดบทเรียนจากโครงการ เป็นการถอดบทเรียนที่เริ่มจากความเป็นมาของโครงการ 

กระบวนการทํางาน กิจกรรมในโครงการ และผลลัพธ์ที่ได้ของโครงการ กรอบคําถามในการถอดบทเรียน 
คือ (1) ทําอะไรบ้าง (2) ผลที่ได้เป็นอย่างไร (3) เป็นไปตามความคาดหวังหรือไม่ เพราะเหตุใด (4) อะไรที่
เกินความคาดหวัง เพราะเหตุใด และ (5) ข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะนํามาปรับปรุงโครงการในปีต่อไปคือ
อะไร ซึ่งอาจารย์ทรงพล เจตนาวณิชย์ ผู้อํานวยการสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) 
ได้กล่าวว่า ผลของการถอดบทเรียนได้ทั้ง “ความรู้” และ “บทเรียน” ถ้าถอดบทเรียนได้ดี ควรจะได้ (1) ได้
แรงบันดาลใจหรือกําลังใจในการทํางาน การใช้ชีวิตในแง่มุมต่างๆ ทาํให้อยากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ทํางาน (2) ได้ข้อคิดใหม่ ซึ่งจะนําไปสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือพฤติกรรมการทํางาน (3) ได้ความรู้ 
ทักษะใหม ่(4) ได้แนวทาง วิธีการ (How to) (สํานักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค, 2558)5 
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ขั้นที่ 3 การกาํหนดปฏิทนิการถอดบทเรียน 
โครงการพัฒนาสมรรถนะที่จาํเป็นต้องการของหน่วยงาน หลักสูตรการวิจัยเชิงคุณภาพ จัดขึ้น 

ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2558 จึงมีการกําหนดปฏิทินการถอดบทเรียนดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ปฏิทินการถอดบทเรียน 

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 กระบวนการถอดบทเรียน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
• การออกแบบแผนการถอดบทเรียน 
ขั้นที่ 1 การกําหนดรูปแบบในการถอดบทเรียน

   
--- 

      

ขั้นที่ 2 การเลอืกเทคนิคการถอดบทเรียน   ---       
ขั้นที่ 3 การกําหนดปฏิทินการถอดบทเรียน    ---      

• การดําเนินการถอดบทเรียน 
ขั้นที่ 4 การถอดบทเรียน (เฉพาะประเด็น) 

     
--- 

 
--- 

   

• การสื่อสารผลการถอดบทเรียน 
ขั้นที่ 5 การบันทึกบทเรียน 

     
 

 
--- 

   

• การติดตามการนําบทเรียนไปใช้ 
ขั้นที่ 6 การติดตามการใช้บทเรียน 

        
--- 

 

 
4. การดําเนินการถอดบทเรียนโครงการ 

ขั้นที่ 4 การถอดบทเรียนเฉพาะประเด็น 
การนําเสนอผลการถอดบทเรียนโครงการ เป็นการนําเสนอตามลําดับขั้นตอนของการถอดบทเรียน

จากการแบบประเมินเสริมพลงั (Empowerment evaluation: EE) 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. กําหนดภารกจิเป้าหมาย (Goals) 

โครงการพัฒนาสมรรถนะที่จาํเป็นต้องการของหน่วยงาน หลกัสูตรการวิจัยเชิงคุณภาพ สํานักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เป้าหมาย และกิจกรรมการดําเนินงาน ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
(1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมคีวามรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ เทคนิควิธีการ และขั้นตอน

ของการวิจัยเชิงคุณภาพได้อย่างถูกต้อง 
(2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนาํองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนา ปรับปรุงงานวิจัยเชิงคุณภาพให้

ถูกต้อง และเขยีนรายงานการวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ 
ผลผลิตของโครงการ : 
(1) รายงานสรุปประเมินผลโครงการฝึกอบรม จํานวน 1 เรื่อง 
(2) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80 
ผลลัพธ์ของโครงการ : มีผลงานวิจัยเชิงคุณภาพ ที่มีคุณภาพ จํานวน 3 เรื่อง 

 กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ที่มีผลงานวิจัย/โครงร่างวิจัย/หัวข้อวิจัย และนักวิชาการที่สนใจ รวม 25 คน 
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กิจกรรมการดําเนนิโครงการ :  
โครงการพัฒนาสมรรถนะที่จาํเป็นต้องการของหน่วยงาน หลักสูตรการวจิัยเชิงคุณภาพ ที่สํานักงาน

ป้องกันควบคุมโรคที ่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ดําเนินการตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของการ
ฝึกอบรมกรมควบคุมโรค เพื่อให้มั่นใจว่าการดําเนินการพัฒนาบุคลากรจะสามารถดําเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มคีุณภาพอย่างแท้จริง โดยได้กําหนดมาตรฐานในการ
ดําเนินการด้านการประกันคุณภาพการฝึกอบรมบุคลากรกรมควบคุมโรค ที่ครอบคลมุปัจจัยนําเข้า (Input) 
กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) ตามทฤษฎีเชิงระบบคือ เริ่มต้ังแต่การหาความจําเป็นในการ
ฝึกอบรม ตลอดจนถึงการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม โดยแต่ละหลักสูตรฝึกอบรมจะมีการ
ดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพ 6 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้คุณภาพ 11 ตัว ซึง่มีผลการดําเนินการดังนี้ 

 

ตารางที่ 2 กิจกรรมการดําเนินโครงการ 
มาตรฐาน ตัวบ่งชี ้ กิจกรรมและผลการดําเนินการ ระยะเวลา

1. การกําหนดหลักสูตร 
(1) การศึกษาวิเคราะห์ความต้องการและความ

จําเป็นของการพัฒนาสมรรถนะที่จําเป็น
ต้องการของหน่วยงาน หลักสูตรการวิจัยเชิง
คุณภาพ ดังนี้ 
(1.1) วิเคราะห์ข้อมูลจากผลการประเมิน

สมรรถนะบุคลากรในปี 2557  
ต.ค.2557 

(1.2) สํารวจความจําเป็นต้องการในการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร (Need Assessment) 
ในปี 2558 

พ.ย.2557 

(1.3) ประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เพื่อพิจารณากําหนดแนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะที่จําเป็นต้องการของ
หน่วยงาน และระบุหลักสูตรที่จําเป็น
ต้องการของหน่วยงาน 

ธ.ค.2557 

1. หลักสูตร (1) 1.1 มีการหาความ
จําเป็นและความ
ต้องการในการ
ฝึกอบรม 

(1.4) จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ปี 2558 จัดส่งให้
ทุกกลุ่มงานและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงานเพื่อให้บุคลากรรับทราบ 

ธ.ค.2557 

 (2) 1.2 มีการวิเคราะห์
ความสอดคล้อง
เนื้อหาหลักสูตรการ
ฝึกอบรม 

(2) กําหนดเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรม
หลักสูตรการวจิัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้มี
ความสอดคล้องกับความต้องการและ
ความจําเป็นของการพัฒนาสมรรถนะของ
หน่วยงาน 

ม.ค.2558
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มาตรฐาน ตัวบ่งชี ้ กิจกรรมและผลการดําเนินการ ระยะเวลา
 (3) 1.3 มีการประเมิน

เพื่อทบทวนและ
พัฒนาหลักสูตร 

(3) กําหนดให้มีการประเมินในด้านต่างๆ ก่อน
การจัดโครงการฝึกอบรม เพือ่ทบทวนและ
พัฒนาหลักสูตร 

ม.ค.2558

(4) 2.1 มีการคัดเลือก
และสรรหาวิทยากร  

 
 
 
 
  

2. การสรรหาและคัดเลือกวทิยากร 
(4) มีการสรรหาและคัดเลือกวิทยากร ที่มี

ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวิจัย
เชิงคุณภาพคือ รศ.ดร.โยธิน แสวงดี 
อาจารย์ประจําสํานักวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยพิจารณา
จากประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน 
และประสบการณ์พิเศษ 

ม.ค.2558 
 
 

2. วิทยากร/
ผู้สอน 

(5) 2.2 วิทยากรมี
ความสามารถในการ
ถ่ายทอดและสือ่สาร
ให้ผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรมเข้าใจ 

(5) วิทยากรมปีระวัติการทํางาน ประสบการณ์ 
และการเป็นวิทยากรในหลักสูตรที่
หน่วยงานเคยจัดอบรมมาก่อน ซึ่งวิทยากร
มีความสามารถในการถ่ายทอดและสื่อสาร
ให้ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจได้อย่างดีย่ิง 

ม.ค.2558 

(6) 3.1 กําหนดเทคนิค
วิธีการฝึกอบรมที่
เหมาะสม สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

 
 
 
 

3. การกําหนดเทคนิควธิีการฝึกอบรม 
(6) กําหนดวิธีการฝึกอบรมทีเ่หมาะสม 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
โดยให้ผู้เข้าอบรมเตรียมผลงานวิจัย/โครง
ร่างวิจัย/หัวข้อวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อใช้ใน
การฝึกปฏิบัติและนําไปปรับปรุงคุณภาพ
งานวิจัยได้ วิทยากรมีการบรรยาย การ
ยกตัวอย่าง และการฝึกปฏิบัติเพื่อให้
คําแนะนําปรับปรุงงานวิจัย 

ก.พ.25583. เทคนิคการ
ฝึกอบรม 

(7) 3.2 มีการใช้อุปกรณ์
และสื่อที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับ
รูปแบบ วิธีการสอน 

(7) กําหนดอุปกรณ์และสื่อที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับรูปแบบวิธีการสอน โดยใช้สื่อ
บรรยาย เอกสาร ฝึกปฏิบัติแบบแบ่งกลุ่ม 
การบันทึกภาพและวิดีโอการสอน ใหม้ีการ
จัดเก็บเอกสารบรรยายและวิดีโอการสอน
ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อจัดเก็บเป็น
คลังความรู้และสะดวกในการนําไปใช้งาน 

ก.พ.2558
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มาตรฐาน ตัวบ่งชี ้ กิจกรรมและผลการดําเนินการ ระยะเวลา
4. ปัจจัย
เกื้อหนุนในการ
ฝึกอบรม 

(8) 4.1 มีการกําหนด
สภาพแวดล้อมและ
องค์ประกอบที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ เพื่อ
ตอบสนองความ
ต้องการของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 

4. การกําหนดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู ้
(8) กําหนดสถานที่จัดอบรม ณ โรงแรมสบาย

โฮเทล อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
ซึ่งมีสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ เดินทางสะดวก สามารถ
จัดแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติได้ง่าย ซึ่งการจัด
อบรมที่สํานักงานหรือใกลส้ํานักงาน อาจ
ทําให้ผู้เข้าร่วมการอบรมไม่สามารถอยู่ร่วม
การอบรมได้ตลอดหลักสูตร 

ก.พ.2558

5. ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

(9) 5.1 มีการกําหนด
และคัดเลือกผูท้ี่มี
คุณสมบัติเหมาะสม
ตรงกับหลักสูตร 

5. การกําหนดและคัดเลือกผูเ้ข้ารับการอบรม 
(9) กําหนดและคัดเลือกผู้เข้าร่วมการอบรมที่มี

ผลงานวิจัย/โครงร่างวิจัย/หัวข้อวิจัยเชิง
คุณภาพ และนักวิชาการที่สนใจ  

ก.พ.2558

(10) 6.1 มีการ
ประเมินผลการ
ฝึกอบรมที่มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

6. การประเมนิผลของโครงการฝึกอบรม 
(10) การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

ฝึกอบรม (ระยะสั้น ประเมินทันทีหรือ
ภายหลังการฝึกอบรมไม่เกิน 1 เดือน) 
พบว่า ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมคีวามพึงพอใจ
ในภาพรวมร้อยละ 93.48 (ความพึงพอใจ
ด้านเนื้อหาหลักสูตรร้อยละ 94.80 , ด้าน
ความรู้ความเข้าใจในการฝึกอบรมร้อยละ 
94 , ด้านวิทยากร/เทคนิคการฝึกอบรม
ร้อยละ 95.20 , ด้านปัจจัยเกื้อหนุนใน
การจัดอบรมร้อยละ 89.80) 

มี.ค. - มิ.ย.
2558 

6. การ
ประเมินผลของ
โครงการ
ฝึกอบรม 

(11) 6.2 มีการติดตาม
และประเมินผล
ความคุ้มค่าของ
การจัดฝึกอบรม 

(11) ประเมินความรู้ ทักษะ ความสามารถของ
ผู้ผ่านการอบรม (ระยะยาว 3 – 6  เดือน
ภายหลังการฝึกอบรม) 

มิ.ย.2558 

 

สมาชิกผู้เข้าร่วมการถอดบทเรียนโครงการ ทําความเข้าใจร่วมกันในเปา้หมายของโครงการ และ
กิจกรรมการดาํเนินโครงการที่สําคัญ เพื่อเรียนรู้และเข้าใจเป้าหมายความสําเร็จของโครงการร่วมกัน 
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2. ตรวจสอบตน้ทุน (Taking stock) 
สมาชิกผู้เข้าร่วมการถอดบทเรียนโครงการ ร่วมกันใหค้า่น้ําหนักความสําคัญของกิจกรรมโครงการ 

และประเมินความสําเร็จของกิจกรรม ดังนี ้
2.1 การให้ค่าน้ําหนักความสําคัญของกิจกรรม 

สมาชิกผู้เข้าร่วมถอดบทเรียนโครงการทุกคน อธิบายเหตุผลการจัดลําดับความสําคัญ และให้
คะแนนน้ําหนักความสําคัญของกิจกรรม ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 การให้ค่าน้ําหนักความสําคัญของกิจกรรม 

ค่าน้ําหนักความสําคัญของกิจกรรม (1 - 3) 
กิจกรรมที ่ สมาชิก

คนที่ 1
สมาชิก
คนที่ 2

สมาชิก
คนที่ 3

สมาชิก
คนที่ 4

สมาชิก
คนที่ 5

สมาชิก 
คนท่ี 6 

รวม ลําดับที่

(1) การกําหนดหลักสูตร 3 2 3 3 3 3 17 1 
(2) การสรรหาและคัดเลือกวิทยากร 2 3 3 3 2 3 16 2 
(3) การกําหนดเทคนิควิธีการฝึกอบรม 2 2 2 2 1 1 10 5 
(4) การกําหนดสภาพแวดล้อมที่เอื้อ

ต่อการเรียนรู้ 
1 1 2 1 1 2 8 6 

(5) การกําหนดและคัดเลือกผู้เข้ารับ
การอบรม 

2 2 2 2 3 2 13 4 

(6) การประเมินผลโครงการฝึกอบรม 2 2 3 2 2 3 14 3 
 

ผลการใหค้่าน้ําหนักความสําคัญของกิจกรรม พบว่า กิจกรรมที่สมาชิกให้ความสําคัญมากที่สุด 
3 ลําดับแรกคอื (1) การกําหนดหลักสูตร รองลงมาคือ (2) การสรรหาและคัดเลือกวิทยากร และ (6) การ
ประเมินผลของโครงการฝึกอบรม ตามลําดับ 

 

2.2 การประเมินความสําเร็จของกิจกรรม  
สมาชิกผู้เข้าร่วมถอดบทเรียนโครงการทุกคน พิจารณาภาพรวมของโครงการและประเมินตาม

ความเป็นจริง ซึ่งสมาชิกแต่ละคนให้เหตผุลของการใหค้ะแนน สะท้อนจุดอ่อน-จุดแข็งของกิจกรรมเพื่อ
เรียนรู้ร่วมกัน โดยเรียงลําดับกิจกรรมตามผลการใหค้า่น้ําหนักความสําคัญของกิจกรรม (ข้อที ่ 2.1) 
รายละเอียดตามตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 การประเมินความสําเร็จของกิจกรรม 

ความสําเร็จของกิจกรรม (1 – 10) 
กิจกรรมที ่ สมาชิก

คนท่ี 1
สมาชิก
คนท่ี 2

สมาชิก
คนท่ี 3

สมาชิก
คนท่ี 4

สมาชิก
คนท่ี 5

สมาชิก 
คนท่ี 6 

รวม 
ลําดับ
ที่ 

(1) การกําหนดหลักสูตร 7 7 8 7 7 8 44/6 = 7.33 3 
(2) การสรรหาและคัดเลือกวิทยากร 7 8 8 9 9 8 49/6 = 8.17 2 
(6) การประเมินผลโครงการฝกึอบรม 7 7 7 8 7 7 43/6 = 7.17 4 
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ความสําเร็จของกิจกรรม (1 – 10) 
กิจกรรมที ่ สมาชิก

คนท่ี 1
สมาชิก
คนท่ี 2

สมาชิก
คนท่ี 3

สมาชิก
คนท่ี 4

สมาชิก
คนท่ี 5

สมาชิก 
คนท่ี 6 

รวม 
ลําดับ
ที่ 

(5) การกําหนดและคัดเลือกผู้เข้ารับ
การอบรม 

5 6 6 7 7 5 36/6 = 6.00 5 

(3) การกําหนดเทคนิควิธีการฝึกอบรม 8 8 9 8 8 9 50/6 = 8.33 1 
(4) การกําหนดสภาพแวดล้อมที่เอื้อ

ต่อการเรียนรู้ 
5 5 6 6 7 6 35/6 = 5.83 6 

 

ผลการประเมนิความสําเร็จของกิจกรรม พบว่า กิจกรรมที่สมาชิกเห็นว่ามีความสําเร็จมากที่สุด 
3 ลําดับแรกคือ (3) การกําหนดเทคนิควิธีการฝึกอบรม รองลงมาคือ (2) การสรรหาและคัดเลือกวิทยากร 
และ (1) การกําหนดหลักสูตร ตามลําดับ 

ทั้งนี้ หากพิจารณาการให้ค่าน้ําหนักความสําคัญของกิจกรรม ร่วมกับการประเมินความสําเร็จ
ของกิจกรรมทีท่ีมงานทําได้ดีแล้ว พบว่า ส่วนใหญ่กิจกรรมที่ทีมงานใหค้วามสําคัญจะสอดคล้องกับกิจกรรม
ที่ทีมงานทําได้ดี มีเพียงกิจกรรมที ่(3) การกําหนดเทคนิควิธีการฝึกอบรม ที่ทีมงานเห็นว่ามีความสําคัญน้อย
กว่ากิจกรรมอื่น แต่กลับเป็นกิจกรรมทีท่ีมงานทําได้ดีเป็นลําดับหนึ่ง 

ผู้ร่วมถอดบทเรียน จึงจัดลําดับกิจกรรม เพื่อดําเนินในขั้นตอนที่ 3. การวางแผนสําหรับอนาคต 
(Planning for the future) โดยเริ่มจากการวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็ง แล้วจึงวางแผนอนาคต ด้วยการ
กําหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ใหม่และจุดตรวจสอบเป็นรายกิจกรรม ตามลาํดับจากค่าคะแนนมากไปหาคะแนน
ที่น้อย ดังนี้ 

กิจกรรมที ่(3) การกําหนดเทคนิควิธีการฝึกอบรม (ค่าคะแนน 8.33) 
กิจกรรมที ่(2) การสรรหาและคัดเลือกวิทยากร (ค่าคะแนน 8.17) 
กิจกรรมที ่(1) การกําหนดหลักสูตร (ค่าคะแนน 7.33) 
กิจกรรมที ่(6) การประเมินผลของโครงการฝึกอบรม (ค่าคะแนน 7.17) 
กิจกรรมที ่(5) การกําหนดและคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม (ค่าคะแนน 6.00) 
กิจกรรมที ่(4) การกําหนดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (ค่าคะแนน 5.83) 

 
3. การวางแผนสาํหรบัอนาคต (Planning for the future)  

โดยนําผลการประเมิน (ในขั้นตอนที่ 2.2) มาพิจารณาวางแผนดําเนินการในอนาคตคือ การ
วิเคราะห์เหตุปัจจัยจุดอ่อน-จุดแข็งของกิจกรรม การกําหนดเป้าหมายของการทํากิจกรรมนั้นในอนาคต 
กําหนดกลยุทธ์เพื่อการบรรลุเป้าหมาย และจุดตรวจสอบความสําเร็จ ดังตารางที่ 5 
 
 



ตารางที่ 5 การวางแผนสําหรับอนาคต 
กิจกรรมที่ จุดอ่อน จุดแข็ง เป้าหมาย กลยุทธ ์ จุดตรวจสอบ 

(3) การกําหนดเทคนิค
วิธีการฝึกอบรม  
(ค่าคะแนน 8.33) 

1. การฝึกปฏิบัติมี
ระยะเวลาจํากัด ไม่
สามารถฝึกปฏิบัติได้ครบ
ทุกกิจกรรม  

1. มีการกําหนดเทคนิค
วิธีการฝึกอบรมที่
เหมาะสม สอดคล้องกับ
หลักสูตร ได้แก่ การ
บรรยาย ตัวอย่าง การฝึก
ปฏิบัติโดยใช้ข้อมูลจริงที่
สามารถนําไปปรับปรุง
พัฒนาต่อได้ 
2. มีการบันทึกวิดีโอ 
และรวบรวมเอกสารที่ใช้
ในการอบรม จดัเก็บเป็น
คลังความรู้ที่สามารถ
เข้าถึงได้ตลอดเวลา 
3. เอกสารการอบรม
เข้าใจง่าย  

เพื่อกําหนดเทคนิควิธีการ
ฝึกอบรมที่เหมาะสม  
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 

1. การกําหนดเทคนิควิธีการ
ฝึกอบรมที่เหมาะสมและ
หลากหลาย สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
และใช้อุปกรณแ์ละสื่อที่
เหมาะสม   

1. โครงการอบรมฯ 
2. กําหนดการอบรมฯ 
3. แผนการปฏิบัติงาน 
4. คลังความรู้ ได้แก่ 
เอกสารการอบรม และ
วิดีโอการสอน 

(2) การสรรหาและ
คัดเลือกวิทยากร  
(ค่าคะแนน 8.17) 

1. วิทยากรที่เหมาะสมกับ
หลักสูตร ให้วันในการ
อบรมที่ไม่สามารถเลือกได้ 
(มีวันที่ว่างจํากัด) จึงทําให้

1. วิทยากรมีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์ในด้าน
วิชาการ  

เพื่อให้มีวิทยากรที่มีมี
ความรู้ ความสามารถ  
และประสบการณ์ตรงกับ
หลักสูตร และมี

1. การคัดเลือกและสรรหา
วิทยากรที่มคีวามรู้  
ความสามารถ  
ประสบการณ์ตรงตาม

1. แบบการคัดเลือก
วิทยากร 
2. แบบฟอร์มประวัติ
วิทยากร 
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กิจกรรมที่ จุดอ่อน จุดแข็ง เป้าหมาย กลยุทธ ์ จุดตรวจสอบ 
ตรงกับการประชุมอื่น 
ส่งผลใหม้ีผู้เข้าร่วมน้อย 
และไม่สามารถอยู่ร่วมการ
อบรมได้ตลอด  

2. วิทยากรมีเทคนิคการ
ถ่ายทอดและการสื่อสาร 
ใช้ภาษาที่เรียบง่าย 
เข้าใจง่าย 

ความสามารถในการ
ถ่ายทอดและสือ่สารให้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจ 

เนื้อหาที่หลักสตูรกําหนด 
และมีความสามารถ 
ในการถ่ายทอดและ
สื่อสารให้ผู้เขา้รับการ
ฝึกอบรมเข้าใจ   

 

(1) การกําหนดหลักสูตร  
(ค่าคะแนน 7.33) 

1. หลักสูตรที่จดัอบรมมี
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่
สนใจหรือเกี่ยวข้องเฉพาะ
กลุ่ม จึงมผีู้เข้าร่วมอบรม
น้อย 

1. สอดคล้องกบัความ
จําเป็น (สมรรถนะ) และ
ความต้องการในการ
ฝึกอบรม 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ
และทีมงานมีความพร้อม
ร่วมกันวางแผนและ
เตรียมการทํางาน มีการ
แบ่งหน้าที่รับผดิชอบงาน
อย่างชัดเจน 
3. มีแผนการปฏิบัติงาน 
(Checklist) และ
แผนการติดตามที่ชัดเจน 
(ก่อน ระหว่าง หลัง
ดําเนินการ) 

เพื่อให้หลักสูตรการอบรม
มีความสอดคลอ้งกับ
นโยบายและแผนพัฒนา
บุคลากร 

1. วิเคราะห์ความ
สอดคล้องเนื้อหาหลักสูตร
การฝึกอบรม 
2. หาความจําเป็นและ
ความต้องการในการ
ฝึกอบรม 
3. ประเมิน เพื่อทบทวนและ
พัฒนาหลักสูตร 

1. หลักเกณฑก์ารประกัน
คุณภาพการฝึกอบรม 
2. แบบประเมินความ
สอดคล้องของหลักสูตร 
3. แบบสํารวจความจํา
เป็นในการฝึกอบรม 
4. แผนพัฒนาบุคลากร 
สคร.5 
5. โครงการอบรมฯ 
6. กําหนดการอบรมฯ 
7. แผนการปฏิบัติงาน 
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กิจกรรมที่ จุดอ่อน จุดแข็ง เป้าหมาย กลยุทธ ์ จุดตรวจสอบ 
(6) การประเมินผลของ
โครงการฝึกอบรม  
(ค่าคะแนน 7.17) 

1. ยังไม่มีการประเมินผล
ความคุ้มค่าของการจัด
ฝึกอบรม 

1. มีการประเมินผลตาม
หลักเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการฝึกอบรม 
กรมควบคุมโรค โดยมี
การประเมินความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรม (ระยะสั้น) และ
ประเมินความรู้ ทักษะ 
ความสามารถของผู้ผ่าน
การอบรม (ระยะยาว) 
2. มีการรายงานผล
โครงการฝึกอบรมเสนอ
ผู้บริหารอย่างชัดเจน 
3. มีการติดตามก่อน 
ระหว่าง หลังการอบรม 
และมีผูร้ับผิดชอบที่
ชัดเจน  

เพื่อประเมินความสําเร็จ
ของโครงการฝึกอบรม 

1. การประเมนิผลการ
ฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

1. แบบประเมนิความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมอบรม 
2. แบบติดตามผลหลังการ
ฝึกอบรมสําหรบัผู้ผ่านการ
ฝึกอบรม (ประเมินตนเอง)  
3. แบบติดตามผลหลังการ
ฝึกอบรมสําหรบัผู้ผ่านการ
ฝึกอบรม (ประเมินโดย
ผู้บังคับบัญชา) 

(5) การกําหนดและ
คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม  
(ค่าคะแนน 6.00) 

1. ผู้เข้ารับการอบรมไม่
สามารถเข้าร่วมการอบรม
ได้ครบทุกวัน ตามเวลาที่

1. มีการกําหนดคุณสมบัติ
ของผู้เข้ารับการอบรม 
และคัดเลือกผูเ้ข้าร่วมการ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
คุณสมบัติเหมาะสมตรงกับ
หลักสูตร 

1. การกําหนดและคัดเลือก
ผู้เข้ารับการอบรม 

1. แบบรายชื่อผู้สมัคร
คัดเลือกเข้ารับการ
ฝึกอบรม 
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กิจกรรมที่ จุดอ่อน จุดแข็ง เป้าหมาย กลยุทธ ์ จุดตรวจสอบ 
กําหนด เนื่องจากมีภารกิจ
อื่น 

อบรมตามคุณสมบัติที่
กําหนดคือ ผู้ทีม่ีโครงร่าง
วิจัยเชิงคุณภาพ และ
นักวิชาการที่สนใจที่จะ
ทํางานวิจัย 
2. มีกลุม่เป้าหมายที่
ชัดเจน ส่วนใหญ่ตรงตาม
คุณสมบัติที่กําหนด และมี
ความพร้อมที่จะเรียนรู้ 

(4) การกําหนด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้  
(ค่าคะแนน 5.83) 

1. ห้องอบรมค่อนข้างคับ
แคบ และไม่สะดวกใน
การทํากิจกรรมกลุ่ม 
 

1. ใช้สถานที่จดัอบรมนอก
สํานักงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
อบรมสามารถเข้าร่วม
อบรมได้ตลอดเวลา โดย
ไม่ไปทําหน้าที่อื่น 
2. มีทรัพยากร วัสดุ 
อุปกรณ์สนับสนุนอย่าง
พอเพียง 

เพื่อให้มีสภาพแวดล้อม
และองค์ประกอบที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้   

1. การกําหนดสภาพแวดล้อม
และองค์ประกอบที่เอื้อต่อ
การเรียนรู ้ 

1. แผนการปฏิบัติงาน 
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5. การสื่อสารผลการถอดบทเรยีนโครงการ และการนําบทเรียนไปใช ้
ขั้นที่ 5 การบนัทึกบทเรียน 

มีการบันทึกบทเรียน เสนอผู้บริหารหน่วยงาน และเผยแพร่ในเว็บไซต์คลังความรู้ กรมควบคุมโรค 
ที่ http://db.kmddc.go.th/ และเว็บไซต์การจัดการความรู้ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัด
นครราชสีมา ที่ http://www.dpck5.com/KM/index.html 

ขั้นที่ 6 การติดตามการใชบ้ทเรียน 
 มีการนําบทเรียนไปใช้ในการจัดโครงการพฒันาสมรรถนะ หรือโครงการอบรมของหน่วยงานในครั้ง
ต่อไป  
 

ข้อค้นพบจากการถอดบทเรียน 
ข้อค้นพบจากการถอดบทเรียน “โครงการพัฒนาสมรรถนะที่จาํเป็นต้องการของหน่วยงาน 

หลักสูตรการวจิัยเชิงคุณภาพ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ปี 2558” ใช้เทคนิค
วิธีการถอดบทเรียนจากการประเมินผลแบบเสริมพลัง (Empowerment Evaluation: EE) การถอด
บทเรียนจากโครงการตามคู่มือการจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค ปี 2558 และแนวทางของอาจารย์ทรงพล 
เจตนาวณิชย์ ผู้อํานวยการสถาบันเสริมสรา้งการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) สรุปได้ดังนี้ 

1. การถอดบทเรียน โดยบุคลากรที่รับผิดชอบงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและรับผิดชอบการจัด
โครงการฯ หลังจากการอบรมไม่เกิน 1 สปัดาห์ โดยมีการทบทวนความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์
ของโครงการเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมคีวามรู้ ความเข้าใจในการทาํวิจัยเชิงคุณภาพได้อย่างถูกต้องและ
มีคุณภาพ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือ มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพจํานวน 3 เรื่อง มีแนวทาง/กระบวนการ/กิจกรรมใน
โครงการ ตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของการฝึกอบรมกรมควบคุมโรค 6 มาตรฐาน (11 ตัวบ่งชี้
คุณภาพ) ได้แก่ (1) การกําหนดหลักสูตร (2) การสรรหาและคัดเลือกวิทยากร (3) การกําหนดเทคนิควิธีการ
ฝึกอบรม (4) การกําหนดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (5) การกําหนดและคัดเลอืกผู้เข้ารับการอบรม 
(6) การประเมินผลของโครงการฝึกอบรม โดยมีผู้รับผิดชอบและมีการติดตามการดําเนินงานที่ชัดเจน ตาม
แผนการปฏิบัติงาน (Checklist) ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังดําเนินการ  

2. สมาชิกที่ร่วมการถอดบทเรียนมีการประเมินความสําเร็จของกิจกรรม พบว่า กิจกรรมที่สมาชิก
เห็นว่ามีความสําเร็จมากที่สดุคือ กิจกรรมที่ (3) การกําหนดเทคนิควิธีการฝึกอบรม รองลงมาคือ กิจกรรมที ่
(2) การสรรหาและคัดเลือกวิทยากร (1) การกําหนดหลักสตูร (6) การประเมินผลของโครงการฝึกอบรม (5) 
การกําหนดและคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม และ (4) การกําหนดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ตามลําดับ ซึ่งผลการดําเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ ผลลพัธ์ และกระบวนการตามที่กําหนดไว้ 

3. สมาชิกที่ร่วมการถอดบทเรียนมีการวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็งของกิจกรรม การกําหนด
เป้าหมายของการทํากิจกรรมนั้นในอนาคต และกําหนดกลยุทธ์เพื่อการบรรลุเป้าหมาย ซึ่งผลการดําเนิน
โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ทีได้กําหนดไว้ จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรมพบว่า ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมร้อยละ 93.48 และมีข้อเสนอแนะคือ “อยาก
ให้มีการจัดอบรมทุกปี” เนื่องจากตรงกับความต้องการอบรม (จากการสํารวจความจําเป็นต้องการในการ
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พัฒนาสมรรถนะบุคลากร) และวิทยากรมคีวามรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และเทคนิคการอบรมได้ดี
มาก (ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมคีวามพึงพอใจด้านวิทยากร/เทคนิคการฝึกอบรม ร้อยละ 95.20) 
 

ความรู ้ทักษะ ข้อคิด แรงบนัดาลใจที่ได้คอื 
1. กําหนดเทคนิควิธีการฝึกอบรมที่เหมาะสม หลากหลายขึ้น เช่น การเรียนรู้จากตัวอย่าง การฝึกปฏิบัติ

จากข้อมูลจริงที่ดําเนินการอยู่ และเพิ่มการบันทึกด้วยวิดีโอเพื่อจัดเก็บเป็นคลังความรู้ ซึ่งต้องแจ้ง
และขออนุญาตวิทยากรล่วงหน้า 

2. การคัดเลือกและสรรหาวทิยากร โดยการซกัถามจากหน่วยงานด้านวิชาการ (เชน่ สํานักจัดการ
ความรู้ กรมควบคุมโรค) หรือจากผู้ที่เคยร่วมดําเนินงานกับวิทยากรมาก่อน เพื่อให้ได้วิทยากรที่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับหลักสตูร และสามารถสื่อสารถ่ายทอดได้ดี 

3. การกําหนดหลักสูตรตามแผนพัฒนาบุคลากร สคร.5 ปี 2558 ซึ่งได้จากการสํารวจความจําเป็น
ต้องการในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกปี โดยจะต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง/ทบทวนทุกปี 

4. การประเมินผลของโครงการฝึกอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในด้านความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรม และความรู้ ทักษะ ความสามารถของผู้ผ่านการอบรม ซึ่งต้องดําเนินการให้ครบถ้วนทุกคน 

5. การกําหนดและคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม ต้องกําหนดคุณสมบัติของผู้ที่สมัครเข้าร่วมอบรมก่อน 
และส่งรายชื่อ เพื่อให้ผู้จัดโครงการอบรมคัดเลือกตามบทบาทหน้าที่หรือสมรรถนะของบุคคล และ
ต้องมีโครงร่างผลงานวิจัย เพื่อนํามาใช้ในการฝึกปฏิบัติจริงให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสารมารถใช้
เป็นข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญในการปรับปรุงผลงานวิจัยได้ 

6. การเลือกสถานที่จัดอบรม และองค์ประกอบที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ จะต้องมีบรรยากาศที่ทาํให้ผู้เข้าร่วม
อบรมผ่อนคลายและสะดวกสบาย เช่น มีต้นไม้ ใกลห้้องน้ํา มีบริเวณที่ให้นั่งระหว่างพัก รวมทั้ง
อุปกรณ์ที่ใช ้ จะต้องเตรียมไว้ให้สะดวกต่อการใช้งานและการเคลื่อนย้าย ต้องมีผู้ดูแลห้อง
ตลอดเวลาเพื่อควบคุมแสง เสยีง อุณหภูมิในห้อง 

 

ข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะนาํมาปรับปรุงคอื 
1. ควรวางแผนการจัดอบรมต้ังต้นปี เพื่อให้มช่ีวงระยะเวลาในการวางแผนและการประสานงาน และ

ควรจัดอบรมในไตรมาสแรก (ตุลาคม- ธันวาคม) เพื่อใหส้ามารถประสานวิทยากรและแจ้งผู้เข้าร่วม
อบรมได้ล่วงหน้า มีระยะเวลาในการอบรมที่เหมาะสม (ผูเ้ข้าร่วมอบรมไม่มีภารกิจอ่ืน) และมีเวลา
เพียงพอในการฝึกปฏิบัติ จะส่งผลใหผู้้เข้าร่วมอบรมสามารถอบรมได้ครบตามเวลาที่กําหนดและมี
ความคุ้มค่า รวมทั้งสามารถเลือกสถานที่จัดอบรมที่เหมาะสมกบัความต้องการและหลักสูตรได้
อย่างดีที่สุด 

2. ควรมีการประเมินผลความคุม้ค่าของการจัดฝึกอบรม โดยการประเมินประสิทธิผลเปรียบเทียบ
ค่าใช้จ่าย (Cost-effectiveness) หรือใช้แบบสอบถามความคิดเห็นต่อความคุ้มค่าของหลักสูตร 
เพื่อให้ทราบคุณค่าหรือความเป็นประโยชน์ของโครงการฝึกอบรมต่อการปฏิบัติงานของผู้เข้าอบรม 

 

☺☺☺☺☺ 
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