
1 
 

รายงานการบริหารโครงการ 
โครงการพัฒนาเตรียมนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ 

รุ่นที่ 1 วันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2563  
ห้องประชุมอาคม จันทสุนทร ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
......................................................... 

 ด้วยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินโครงการพัฒนาเตรียม    
นักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เป็นนักบริหารระดับกลางที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการบริหารจัดการหน่วยงานโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 2) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถพัฒนางานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเปลี่ยนผ่าน
หน่วยงานภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมอาคม จันทสุนทร 
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เป็นผู้อำนวยการกลุ่มสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  ทั้งสิ้น 45 คน เนื้อหา
หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 4 รายวิชา 27 ชั่วโมง ประกอบด้วย รายวิชาที่ 1 การคิดแบบเติบโต (Growth 
Mindset) (3 ชั่วโมง) รายวิชาที่ 2 การบริหารจัดการยุคใหม่ (9 ชั่วโมง) รายวิชาที่ 3 เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การทำงาน (6 ชั่วโมง) รายวิชาที่ 4 การพัฒนางานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (9 ชั่วโมง)  
 ก่อนพิธีเปิดฝึกอบรมได้มีการชี้แจงหลักสูตรโดย อาจารย์ณัฏธิดา  ฤทธาภัย หัวหน้าผู้บริหาร
โครงการ ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโดย ดร.สัมนาการณ์  บุญเรือง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และ ดร.พรอัญชลี พุกชาญค้า ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
รักษาราขการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กล่าวรายงาน      
และหลังจากพิธีเปิด ได้ดำเนินการฝึกอบรมตามตารางการฝึกอบรม โดยมีวิทยากรกลุ่มร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้คำปรึกษาแนะนำ ดังนี้ 
 กลุ่มท่ี 1  ดร.สรัสวดี  มุสิกบุตร อ.จตุณี   ประภาสะวัต  
 กลุ่มท่ี 2  อ.สุพรรณี  สมิท  อ.จุฑามาศ  คุ้มเณร  
 กลุ่มท่ี 3 อ.จิรัฐ  อนุเชิงชัย อ.นางสาวเกษร  จตุเทน  
 กลุ่มท่ี 4  อ.อำพร  จิตรใจ  อ.กรกช  สารโท   อ. อนันต์ศักดิ์  สร้างคำ 
 การฝึกอบรมได้ดำเนินการดังนี้ 

วันที ่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ได้รับความอนุเคราะห์จาก ศาสตราจารย์          
ดร. พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรวิชากรอบการคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)      
ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้กับวิทยากร และผู ้เข้ารับการฝึกอบรมด้วยกันเอง รวมทั้ง           
ไดต้รวจสอบคุณลักษณะของตนเองว่าเป็นผู้มีกรอบความคิดแบบใด เวลา 13.00 – 16.00 น. ดร.ณรงค์ฤทธิ์  
นีละโยธิน วิทยากรอาวุโส บริษัท มีดี เอ็นเตอร์เทรนนิ่ง จำกัด เป็นวิทยากรวิชาการบริหารจัดการยุคใหม่   
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ถึงการนำเอาเทคโนโลยี นวัตกรรมมาปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
เพ่ือเชื่อมโยงวัฒนธรรมองค์กรกับผลลัพธ์ให้ไปในทิศทางเดียวกับ     

หลังจากนั้น เวลา 16.00 – 18.00 น. มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยวิทยากรกลุ่มจากกลุ่ม
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นการจัดกิจกรรมเพื ่อให้ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมได้ร ู ้จ ักกัน             
เป็นเครือข่ายที่ดีต่อกันในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน 
  วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00-16.00 น. ดร.สุพจน์  ศรีนุตพงษ์ ผู้อำนวยการโครงการ
ภาครัฐ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด วิทยากรเรื่องการบริหารจัดการหน่วยงานด้วยเทคโนโลยี
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ดิจิทัล ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้การนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงาน เช่น      
On Drive, One note AnyFilp e-book  เป็นต้น   
 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00-16.00 น. ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนำเครื่องมืออุปกรณ์และ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทบเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อ
ออนไลน์มาใช้ในการสื่อสารและการปฏิบัติงาน  การใช้งานพื้นที่เพื่อการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ 
OneDrive Team Form และการใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา 
วรรณพิรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อาจารย์พงศธร  ปาลี มหาวิทยาลัยราชภัฏ            
ราชนครินทร์ และอาจารย์ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้ฝ ึกปฏิบัต ิการใช้ Google app ต่าง ๆ เช ่น google form google meet Google Docs 
Google Slides และ  Microsoft Teams    
 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00-16.00 น. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ 
รายวิชาการพัฒนางานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมี ดร.อรพินธ์  สอนสลับ และดร.พรอัญชลี พุกชาญค้า 
เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยแบ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 10-12 คน     
ฝึกปฏิบัติการจัดทำกิจกรรมพัฒนางานรายบุคคลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าหมาย กลยุทธ์ของ         
ส่วนราชการและหน่วยงาน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 -12.00 น. ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมนำเสนอกิจกรรมพัฒนางานต่อวิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ 
และปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมการพัฒนาตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม แล้วนำกิจกรรมไปสู่การปฏิบัติ         
ณ หน่วยงาน และรายงานผลการพัฒนางาน เพื ่อให้ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้นำในการขับเคลื่อน          
การพัฒนางานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในหน่วยงาน โดยแบ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 
10-12 คน  
 การดำเนินการฝึกอบรมครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ การประเมินผลการฝึกอบรม       
โดยพิจารณาจากเวลาเข้ารับการฝึกอบรม ผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม สรุปผลการฝึกอบรม พบว่า ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีจำนวนทั้งสิ ้น 45 คน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่หลักสูตรกำหนดทุกคน โดยผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมทุกคนมีเวลาการฝึกอบรมจำนวน 27 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 100 และมีผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม
สูงสุด 99 คะแนน ต่ำสุด 87 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ 91 
คะแนน     

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ มีความพึงพอใจ          
การดำเนินการฝึกอบรม ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (µ=4.71, σ =0.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดเกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านสิ่งอำนวยความสะดวก โดยมีความพึงพอใจด้าน
ผู้บริหารโครงการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ=4.88,σ=0.34) รองลงมามีความพึงพอใจ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
(µ=4.84,σ=0.43)  ด ้านหล ักส ูตรการฝ ึกอบรม (µ=4.79,σ=0.50)  ด ้านกระบวนการ /ข ั ้นตอน              
การให้บริการ (µ=4.75,σ=0.48)  ด้านคุณภาพของการให้บริการ (µ=4.73,σ=0.50)  และความพึงพอใจ
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด (µ=4.49, σ=0.77)  

 

ข้อเสนอแนะการบริหารโครงการ 
1. ในช่วงกิจกรรมพิธีเปิดการฝึกอบรมเลยเวลาวิทยากรรายวิชากรอบความคิดแบบเติบโต ดังนั้น

เพ่ือให้การบริหารจัดการโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการดำเนินการฝึกอบรมในรุ่นต่อไป ควร
กำหนดระยะเวลาในการรายงานตัวให้น้อยลง  
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2. สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดี ทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมไม่สามารถเข้าถึงแอปที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติได้ ทำให้เสียเวลา ดังนั้น สคบศ.ควรปรับปรุงระบบ
สัญญาณอินเทอร์เน็ตให้มีความเร็วสูงกว่านี้ 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ควรมีวิทยากรผู้ช่วยคอยให้ความ
ช่วยเหลือผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
        4. ควรจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ
ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

5. หลักสูตรเตรียมนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหลักสูตรระยะสั้นที่ดำเนินการ
ฝึกอบรมเพียง 5 วัน ยังไม่สามารถฝึกอบรมเตรียมผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เป็นนักบริหารระดับกลางได้ ควร
ปรับชื่อหลักสูตรเป็น หลักสูตรการพัฒนางานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 6. ควรปรับรูปแบบการฝึกอบรมจากการเรียนรู้ ในห้องเรียนเป็นแบบออนไลน์เพื ่อให้ผู ้เข้ารับ          
การฝึกอบรมไดเ้รียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลาที่มีความสนใจหรือต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ณัฏธิดา  ฤทธาภยั  รายงาน 
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ภาพกิจกรรม 

พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเตรียมนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 1 
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563  

ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
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สรุปผลการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมนักบริหารระดับกลาง  
   กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 1 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมนักบริหารระดับกลาง  
              กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 1 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล 

ระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรม ผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม 
จำนวน

ชั่วโมงที่เข้า
รับการ

ฝึกอบรม 

คิด
เป็น
ร้อย
ละ 

ผลการ
ประเมิน
ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน 

ผล 
สัมฤทธิ ์
การฝึก 
อบรม 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ผลการ 
ประเมิน 
ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน 

1 นางสาวสุชาดา  นาคอ่วม 27 100 ผ่าน 93 93.0 ผ่าน 
2 นางพรทิพย์  สันทัด 27 100 ผ่าน 96 96.0 ผ่าน 
3 นางนัฐธนานันท์  นาอุ่นเรือน 27 100 ผ่าน 99 99.0 ผ่าน 
4 นางศิริวรรณ จันทรา 27 100 ผ่าน 97 97.0 ผ่าน 
5 นางสาวมนัสชล แพไธสง 27 100 ผ่าน 88 88.0 ผ่าน 
6 นางจิรวดี  อย่าลืมญาติ 27 100 ผ่าน 97 97.0 ผ่าน 
7 นางลำดวน  แสงมณี 27 100 ผ่าน 93 93.0 ผ่าน 
8 นางสาวรัชนีวรรณ สุมาล ี 27 100 ผ่าน 95 95.0 ผ่าน 
9 นางสาวกฤตยา ลีลาศ 27 100 ผ่าน 94 94.0 ผ่าน 
10 นางเยาวภา  จันทร์รัศมี 27 100 ผ่าน 93 93.0 ผ่าน 
11 นางสาวภรัณยา  ฤทธิ์ธาร 27 100 ผ่าน 92 92.0 ผ่าน 
12 นางสุรินทร์  รุดเครือ 27 100 ผ่าน 90 90.0 ผ่าน 
13 นางกรศิริ กรองสุดยอด 27 100 ผ่าน 89 89.0 ผ่าน 
14 นางสาวเอ้ือมพร ตรีภาพนาถ 27 100 ผ่าน 92 92.0 ผ่าน 
15 นางผกาอุษา  สุนทรนนท์ 27 100 ผ่าน 88 88.0 ผ่าน 
16 นายสุรชัย วิรัติสกุล 27 100 ผ่าน 91 91.0 ผ่าน 
17 นางพรทิพย์  กลิ่นจันทร์ 27 100 ผ่าน 89 89.0 ผ่าน 
18 นางสาวกฤตยา  หน่องพงษ์ 27 100 ผ่าน 92 92.0 ผ่าน 
19 นางธรรศญา กรอธิพงศ์ 27 100 ผ่าน 89 89.0 ผ่าน 
20 นางสาวละมุญ  จินกระวี 27 100 ผ่าน 91 91.0 ผ่าน 
21 นางสาวนันท์นภัส เขียวเกษม 27 100 ผ่าน 90 90.0 ผ่าน 
22 นางสายใหม นันทศรี 27 100 ผ่าน 91 91.0 ผ่าน 
23 นางสาวประไพพร บุญโท 27 100 ผ่าน 89 89.0 ผ่าน 
24 นายฉัตรชัย โชคดลาง 27 100 ผ่าน 90 90.0 ผ่าน 
25 นางสาวศรีนภา รังสิกุล 27 100 ผ่าน 89 89.0 ผ่าน 
26 นางฐิติมา เร่งประเสริฐ 27 100 ผ่าน 89 89.0 ผ่าน 
27 นางนารีรัตน์ เทพเสาร์ 27 100 ผ่าน 89 89.0 ผ่าน 
28 นายวิชัย   แสงอาคม 27 100 ผ่าน 91 91.0 ผ่าน 
29 นางสุมาลี แววจะบก 27 100 ผ่าน 91 91.0 ผ่าน 
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ที ่ ชื่อ – นามสกุล 

ระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรม ผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม 
จำนวน

ชั่วโมงที่เข้า
รับการ

ฝึกอบรม 

คิด
เป็น
ร้อย
ละ 

ผลการ
ประเมิน
ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน 

ผล 
สัมฤทธิ ์
การฝึก 
อบรม 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ผลการ 
ประเมิน 
ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน 

30 นางสาวจรุวรรณ ชูขาว 27 100 ผ่าน 91 91.0 ผ่าน 
31 นางสาวปวีณา ภุมวิภาชน ์ 27 100 ผ่าน 90 90.0 ผ่าน 
32 นางสายใจ  จิรชีพพัฒนา 27 100 ผ่าน 90 90.0 ผ่าน 
33 นายอรรถนนท ์ อุดคำมี 27 100 ผ่าน 89 89.0 ผ่าน 
34 นางอุไรรัตน ์โสภา 27 100 ผ่าน 89 89.0 ผ่าน 
35 นางสาววนิดา แก่นท้าว 27 100 ผ่าน 92 92.0 ผ่าน 
36 นางปัถมา ดวงแก้ว 27 100 ผ่าน 95 95.0 ผ่าน 
37 นายองอาจ  อินทนิ 27 100 ผ่าน 95 95.0 ผ่าน 
38 นางสาวพัชณี  เพชรอาวุธ 27 100 ผ่าน 91 91.0 ผ่าน 
39 นางสาวอมลรดา พรหมวิหาร 27 100 ผ่าน 88 88.0 ผ่าน 
40 นางสาวภัทรนันท์  ภูจีรัง 27 100 ผ่าน 87 87.0 ผ่าน 
41 นางสุพัตรา ลุยภูมิประสิทธิ์ 27 100 ผ่าน 88 88.0 ผ่าน 
42 นางภัคชุดา เสรีรัตน์ 27 100 ผ่าน 91 91.0 ผ่าน 
43 นางญาดา  วงศ์ดาว 27 100 ผ่าน 91 91.0 ผ่าน 
44 นางสาวรติมา อีแมดือเร๊ะ 27 100 ผ่าน 89 89.0 ผ่าน 
45 นางจุฑามาศ ช่อคง 27 100 ผ่าน 89 89.0 ผ่าน 
 รวมเฉลี่ย    91   
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ผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
โครงการพัฒนาเตรียมนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 1 

 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าระดับและลำดับที่ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
                โครงการพัฒนาเตรียมนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 1 รายด้านและ 
                ในภาพรวม 
  

ข้อคำถาม µ σ 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ลำดับ 
ที ่

1 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 4.75 0.48 มากที่สุด 4 
2. ด้านผู้บริหารโครงการ 4.88 0.34 มากที่สุด 1 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.84 0.43 มากที่สุด 2 
4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.49 0.77 มาก 6 
5. ด้านคุณภาพของการให้บริการ 4.73 0.50 มากที่สุด 5 

รวมเฉลี่ย 5 ด้าน 4.69 0.60 มากที่สุด  
6. ด้านหลักสูตรการฝึกอบรม 4.79 0.50 มากที่สุด 3 

รวมเฉลี่ย 6 ด้าน 4.71 0.59 
 

มากที่สุด  
 

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเตรียมนักบริหารระดับกลาง 
กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 1  มีความพึงพอใจการดำเนินการพัฒนา ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด 
(µ=4.71, σ =0.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ยกเว้นด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวก โดยมีความพึงพอใจด้านผู้บริหารโครงการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ=4.88,σ=0.34) รองลงมามี
ความพ ึ งพอใจ  ด ้ าน เจ ้ าหน ้ าที่ ผ ู ้ ให ้บร ิ การ  (µ=4.84,σ=0.43)  ด ้ านหล ักส ูตรการฝ ึกอบรม 
(µ=4.79,σ=0.50)  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ (µ=4.75,σ=0.48)  ด้านคุณภาพของการ
ให้บริการ (µ=4.73,σ=0.50)  และความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด (µ=4.49, 
σ=0.77)  

 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าระดับและลำดับที่ ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
             โครงการพัฒนาเตรียมนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 1 ด้านกระบวนการ/    
             ขั้นตอนการให้บริการ  

 

รายการความพึงพอใจต่อการให้บริการ µ  

σ 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ลำดับที่ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 4.75 0.48 มากที่สุด  
1.1 ความชัดเจนในการชี้แจงประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร 4.76 0.48 มากที่สุด 4 
1.2 ความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อประสานงาน 4.78 0.42 มากที่สุด 2 
1.3 ความถูกต้อง รวดเร็วและขั้นตอนการให้บริการไม่ซับซ้อน 4.82 0.44 มากที่สุด 1 
1.4 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการให้บริการ           
กับลักษณะงาน 4.62 

 
0.58 

 
มากที่สุด 

 
5 

1.5 ความเสมอภาคในการให้บริการตามลำดับก่อน - หลัง 4.78 0.47 มากที่สุด 2 
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 จากตารางที ่3 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเตรียมนักบริหารระดับกลาง 
กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 1  มีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด (µ =4.75,σ=0.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุก
ข้อ โดยมีความพึงพอใจ ความถูกต้อง รวดเร็วและข้ันตอนการให้บริการไม่ซับซ้อน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน 
(µ =4.82,σ=0.44) และความเหมาะสมของระยะเวลาในการให้บริการกับลักษณะงาน มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด 
(µ =4.62,σ=0.58)  
 
ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าระดับและลำดับที่ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
                โครงการพัฒนาเตรียมนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 1 ด้านผู้บริหารโครงการ 
  
รายการความพึงพอใจต่อการให้บริการ µ  

σ 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ลำดับที่ 

ผู้บริหารโครงการ 4.88 0.34 มากที่สุด  
2.1 ความสุภาพ เรียบร้อยและเป็นกัลยาณมิตร 4.89 0.38 มากที่สุด 2 
2.2 ความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ  4.91 0.29 มากที่สุด 1 
2.3 การดูแลเอาใจใส่ และกระตือรือร้นในการให้บริการ 4.87 0.34 มากที่สุด 5 
2.4 ความเสมอภาคในการให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ 4.89 0.32 มากที่สุด 2 
2.5 การอธิบาย ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถาม 4.89 0.32 มากที่สุด 2 
2.6 ความสามารถในการแก้ไขปัญหาตามท่ีได้รับการร้องขอ 4.82 0.39 มากที่สุด 6 

 

 จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเตรียมนักบริหารระดับกลาง 
กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที ่1 มคีวามพึงพอใจด้านผู้บรหิารโครงการในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (µ 
=4.88,σ=0.34) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยมีความพึงพอใจ ความ
สะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ =4.91,σ=0.29)  ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
ตามท่ีได้รับการร้องขอมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด  (µ =4.82,σ=0.39) 
 
ตารางท่ี 5 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าระดับและลำดับที่ ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
                 โครงการพัฒนาเตรียมนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 1 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
 

รายการความพึงพอใจต่อการให้บริการ µ  

σ 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ลำดับที่ 

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.84 0.43 มากที่สุด  
2.7 ความสุภาพ เรียบร้อยและเป็นกัลยาณมิตร 4.89 0.38 มากที่สุด 1 
2.8 ความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ 4.84 0.42 มากที่สุด 3 
2.9 การดูแลเอาใจใส่ และกระตือรือร้นในการให้บริการ 4.82 0.44 มากที่สุด 4 
2.10 ความเสมอภาคในการให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ 4.87 0.40 มากที่สุด 2 
2.11 การอธิบายให้คำแนะนำหรือตอบข้อซักถาม 4.80 0.46 มากที่สุด 5 
2.12 ความสามารถในการแก้ไขปัญหาตามท่ีได้รับการร้องขอ 4.80 0.46 มากที่สุด 5 

 

 จากตารางที ่ 5 พบว่าผู ้ เข ้าร ับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเตรียมนักบริหารระดับกลาง 
กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 1 มีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด           



13 
 

(µ =4.84,σ=0.43) และความสุภาพ เรียบร้อยและเป็นกัลยาณมิตรมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ =4.89,σ=0.38) 
การอธิบายให้คำแนะนำหรือตอบข้อซักถาม ความสามารถในการแก้ไขปัญหาตามที่ได้รับการร้องขอ มี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุด (µ =4.80, σ=0.46) เท่ากัน 
 
ตารางท่ี 6 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าระดับและลำดับที่ ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
                  โครงการพัฒนาเตรียมนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 1 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
  
รายการความพึงพอใจต่อการให้บริการ µ  

σ 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ลำดับที่ 

3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.49 0.77 มาก  
3.1 ความสะอาด เปน็ระเบียบและความพร้อมของห้องประชุม 4.82 0.39 มากที่สุด 2 
3.2 ความสะอาด เป็นระเบียบและความพร้อมของห้องพัก 4.62 0.61 มากที่สุด 5 
3.3 ความสะอาดของห้องน้ำ 4.64 0.57 มากที่สุด 4 
3.4 ความสะอาดและความเหมาะสมของอาหาร  4.67 0.60 มากที่สุด 3 
3.5 ความสะอาดและความเหมาะสมของอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 4.56 

 
0.62 

 
มากที่สุด 

 
7 

3.6 ความเหมาะสม ทันสมัยและประสิทธิภาพของอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องประชุม  4.58 

 
0.58 

 
มากที่สุด 

 
6 

3.7 ความเหมาะสมและเพียงพอของที่นั่งภายในห้องประชุม 4.84 0.37 มากที่สุด 1 
3.8 ประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต     ใน
พ้ืนที่ให้บริการ 3.87 

 
1.14 

 
มาก 

 
12 

3.9 ความเร็วในการใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในพื้นที่
ให้บริการ 3.82 

 
1.15 

 
มาก 

 
13 

3.10 ความเหมาะสมและเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์สำหรับ
การใช้งานภายในห้องประชุม  4.44 

 
0.78 

 
มาก 

 
11 

3.11 ความเหมาะสมและความชัดเจนของป้ายบอกทางและ
สถานที่ให้บริการ 4.51 

 
0.63 

 
มากที่สุด 

 
9 

3.12 ความสะดวกและหลากหลายของช่องทางในการติดต่อ 
ขอรับบริการ 4.56 

 
0.62 

 
มากที่สุด 

 
7 

3.13 ความเหมาะสมและเพียงพอของอุปกรณ์ออกกำลังกาย 4.49 0.79 มาก 10 
 
 จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเตรียมนักบริหารระดับกลาง 
กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 1 มีความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก      
(µ =4.49,σ=0.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 9 ข้อ และระดับมาก 4 ข้อ โดย           
ม ีความพ ึงพอใจความเหมาะสมและเพ ียงพอของท ี ่น ั ่ งภายในห ้องประช ุม  ม ีค ่า เฉล ี ่ยส ูงสุด                         
(µ =4.84,σ=0.37) และความเร็วในการใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในพื้นที่ ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด     
(µ =3.82,  σ= 1.15)  
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 ตารางท่ี 7 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าระดับและลำดับที่ ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม     

                  โครงการพัฒนาเตรียมนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 1 ด้านคุณภาพของการ 
                  ให้บริการ 
  
รายการความพึงพอใจต่อการให้บริการ µ  

σ 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ลำดับที่ 

4. ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.73 0.50 มากที่สุด  
4.1 การให้บริการตรงกับความต้องการ 4.73 0.50 มากที่สุด 1 
4.2 การให้บริการมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเหมาะสม 4.73 0.50 มากที่สุด 1 
4.3 การให้บริการเป็นไปตามกระบวนการ/ขั้นตอนที่กำหนด 4.71 0.51 มากที่สุด 5 
4.4 การให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการขอรับบริการ 4.73 0.50 มากที่สุด 1 
4.5 ม ีช ่องทางแสดงความค ิด เห ็น ในการ ให ้บร ิ การ 
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการที่หลากหลาย  4.73 

 
0.54 

 
มากที่สุด 

 
1 

 

 จากตารางที่ 7 พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเตรียมนักบริหารระดับกลาง 
กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 1  มีความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ ในภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด        
(µ =4.73,σ=0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุดโดยทุกข้อ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน 
คือ   (µ =4.73 ,σ=0.50) ยกเว้น การให้บริการเป็นไปตามกระบวนการ/ขั้นตอนที่กำหนด มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 
(µ =4.71,σ= 0.51)   
 
ตารางท่ี 8 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าระดับและลำดับที่ ความพึงพอใจของผู้เข้ารับ 
              การฝึกอบรมโครงการพัฒนาเตรียมนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 1 
               ด้านหลักสูตรการฝึกอบรม รายข้อ 
 

รายการความพึงพอใจต่อการให้บริการ µ 
 

σ 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ลำดับที่ 

5. ด้านหลักสูตร 4.79 0.50 มากที่สุด  
5.1 ความรู้ แนวคิด ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับ
จากการพัฒนา 

4.89 0.32 มากที่สุด 1 

5.2 สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 4.78 0.47 มากที่สุด 3 
5.3 ก ิจกรรมการพัฒนาม ีความหลากหลายและ
สอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4.78 0.47 มากที่สุด 3 

5.4 ความเหมาะสมของสัดส่วนการพัฒนาระหว่าง
ทฤษฎกีับปฏิบัติ 

4.71 0.55 มากที่สุด 6 

5.5 ความเหมาะสมของสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
วิทยากรใช้ในการพัฒนา 

4.78 0.47 มากที่สุด 3 

5.6 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการพัฒนา 4.62 0.81 มากที่สุด 7 
5.7 ค ุณภาพและความเหมาะสมของว ิทยากรใน
ภาพรวม 

4.87 0.34 มากที่สุด 2 

5.8 ความคุ้มค่าของเวลาและค่าใช้จ่ายในการเข้ารับ
การพัฒนา 

4.89 0.38 มากที่สุด 1 
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 จากตารางที่ 8 พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเตรียมนักบริหารระดับกลาง 
กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 1 มีความพึงพอใจด้านหลักสูตรการพัฒนา ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด            
(µ =4.79,σ=0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยมีความพึงพอใจ ความรู้ 
แนวคิด ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการพัฒนา  ความคุ้มค่าของเวลาและค่าใช้จ่ายในการเข้ารับ
การพัฒนามีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน (µ=4.89,σ=0.32) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการพัฒนา มีค่าเฉลี่ย
ต่ำสุด (µ =4.62,σ=0.81) 
  
ตารางท่ี 9 ความไม่พึงพอใจ ความต้องการในการให้บริการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
              โครงการพัฒนาเตรียมนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 1 
 

 

ด้าน/ความคาดหวังต่อการให้บริการ 
ความไม่พอใจ  

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  /  
ผู้บริหารโครงการ/ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ 

 /  

สิ่งอำนวยความสะดวก  / - ควรปรับปรุงระบบสัญญาณโทรทัศน์ 
- ควรปรับปรุงเครื่องใช้ในห้องน้ำ 
- ควรเปลี่ยนเครื่องนอน ผ้าเช็ดตัว  
แก้วน้ำ ทุกวัน 
- คว รปร ั บปร ุ ง ร ะบบ เคร ื อ ข ่ า ย
อินเตอร์เน็ตในห้องพัก ห้องประชุม 
- ควรปรับปรุงความเร็วในการใช้งาน
ผ่านอินเตอร์เน็ตในการฝึกอบรม 

คุณภาพการให้บริการ  /  
ด้านหลักสูตร  / - ควรจัดมีการศึกษาดูงาน 

- ควรเพิ่มระยะเวลาการฝึกอบรม  
- ควรเพ่ิมวิทยากรพ่ีเลี้ยงและคู่มือ 

ความคาดหวังต่อการให้บริการ   - ควรเร่งจัดอบรมหลักสูตรนักบริหาร
ระดับกลางโดยนำกลุ่มเตรียมหลักสูตร 
นักบริหารระดับกลางมาพัฒนา
ต่อเนื่อง 

 

 

   
 


