
 

 
 
 
คําช้ีแจง 

1. แบบสอบถามผูผานการอบรมหลักสูตรผูบริหารการสาธารณสุขระดับตน  ฉบับน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินความ 
พึงพอใจในดานทักษะและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูผานการอบรม โดยสอบถาม 1)ผูบังคับบัญชาของผูผานการอบรม และ 
2)เพ่ือนรวมงานของผูผานการอบรม เพ่ือเปนขอมูลในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรท่ีสอดคลองกับความตองการของหนวยงาน
และสังคมตอไป 

2. เอกสารประกอบดวย 3 สวน  สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  สวนท่ี 2 ระดับทักษะและ 
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูผานการอบรมตามสมรรถนะผูบริหาร  และ สวนท่ี 3 ความคิดเห็นดานทักษะและพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของผูผานการอบรม 

3. โปรดทําเคร่ืองหมาย ใน ชองวางท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด หรือเติมคําในชองวาง โดยขอความ 
กรุณาใหทําใหครบท้ัง 3 สวน และทุกขอ 
 
สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
1. ชื่อ สกุล ผูตอบแบบสอบถาม...................................................................................................................................................... 
2. ปจจุบันดํารงตําแหนง.................................................................................................................................................................. 
3. สถานท่ีปฏิบัติงาน........................................................................................................................................................................ 
4. โทรศัพทท่ีทํางาน........................................................................................โทรสาร.................................................................... 
5. ทานเก่ียวของกับผูผานการอบรม คือ  1.ผูบังคับบัญชา      2.ผูรวมงาน (ชุดละ 1 ตําแหนง) ของ 
 นาย/นาง/นางสาว................................................................................................................................................................... 
 ตําแหนง.................................................................................................................................................................................. 
 

สวนที่ 2  ทักษะและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูผานการอบรมตามสมรรถนะผูบริหาร 
ทักษะและพฤติกรรมผูผานการอบรม 
หลักสูตรผูบริหารสาธารณสุขระดับตน 

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน หมายเหต ุ
มาก
ท่ีสุด 

มาก พอใช นอย นอย
ท่ีสุด 

1.กําหนดเปาหมายและมาตรฐานในการทํางาน 
 

      

2.ติดตามประเมินผลการดําเนินงานพรอมปรับปรุงวิธีการทํางาน
ใหมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 

      

3.หาแนวทางในการแกไขปญหา ดานขอมูล ขาวสาร และ
ความกาวหนาท่ีเก่ียวของในงานท่ีดําเนินการใหมีความชัดเจน 
และถูกตองในการใหบริการกับผูเก่ียวของ 

      

4.ใหบริการ ขอมูล ขาวสาร และความรูท่ีเก่ียวของกับการทํางาน
แกผูรับบริการและผูเก่ียวของ 

      

5.ติดตามความรู และเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีทันสมัยในการทํางาน 
 

      

6.นําความรูดานวิชาการและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาประยุกตใช
ในการปฏิบัติงาน 
 

      

แบบสอบถามความพึงพอใจของผูผานการอบรมหลักสูตร 

ผูบริหารการสาธารณสุขระดับตน 6 เดือน 

After 1 

แบบประเมิน 

 ผูบังคับบัญชา ผูผานการอบรม ผบต. 
 เพื่อนรวมงานผูผานการอบรม 
 



ทักษะและพฤติกรรมผูผานการอบรม 
หลักสูตรผูบริหารสาธารณสุขระดับตน 

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน หมายเหต ุ
มาก
ท่ีสุด 

มาก พอใช นอย นอย
ท่ีสุด 

7.การปฏิบัติงานยึดถือกฎระเบียบ และจริยธรรม ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
 

      

8.ตัดสินใจในการปฏิบัติงานยึดถือความถูกตอง โปรงใสตาม
ระเบียบราชการ และเปนธรรมเพ่ือประโยชนของงาน และ
องคการ 

      

9.รับฟงความเห็นของสมาชิกองคการ ผูใตบังคับบัญชาและ
ผูรวมงาน 

      

10.สนับสนุน สงเสริม และประสานความรวมมือในการทํางาน
รวมกัน เพ่ือความสําเร็จของงาน 

      

11.คนหาปญหาการทํางานจากปญหาภายในองคการและ
ภายนอกองคการ พรอมวิเคราะหจัดเปนหมวดหมูท่ีสัมพันธและ
ตอเน่ืองกัน 

      

12.เสนอแนวทางแกไขปญหาการทํางานจากปญหาท่ีพบทํางาน
ตามบทบาทหนาท่ี 

      

13.ทดลองวิธีการทํางานแบบใหมใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
เพ่ือใหไดผลงานตามท่ีกําหนด 

      

14.สนับสนุน สงเสริม และเปดโอกาสใหสมาชิกในองคการ มี
ปรับปรุงวิธีการทํางาน 

      

15.บริหารทรัพยากรในการดําเนินงานท่ีเหมาะสม และคุมคา 
 

      

16.ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกผูเก่ียวของ และผูสนใจในการ
บริหารทรัพยากรท่ีเหมาะสมและคุมคา 

      

17.ประสานความรวมมือในการทํางานกับเครือขายการทํางาน
ภายนอกองคการ 

      

18.เต็มใจใหความชวยเหลือและใหความรวมมือทํางานรวมกันกับ
เครือขายการทํางานภายในและภายนอกองคการ 

      

19.ตัดสินใจแกไขปญหาการทํางานเพ่ือใหไดมีผลงานท่ีสูงขึ้น 
 

      

20.คิดหาวิธีการทํางานใหม ๆ 
 

      

 
 
 
 
 
 
 



สวนท่ี 3 ความคิดเห็นดานทักษะและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูผานการอบรม 

ประเด็น/กิจกรรม พฤติกรรมการปฏิบัตงิาน 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

1.ผูผานการอบรมนําความรูและทักษะมาใชในการทํางานดาน      
 1.1การวิเคราะหสถานการณการทํางานขององคการ      
 1.2การวางแผนการทํางานในองคการ      
 1.3การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในการทํางาน      
 1.4การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน      
 1.5การพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน      
2.ผูผานการอบรมมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม?      
 2.1เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น      
 2.2ไมมีการเปลี่ยนแปลง      
3.ทานมีความพึงพอใจตอผูผานการอบรมในคร้ังน้ี ในระดับใด      
 

4. ผูผานการอบรมไดนําผลวิเคราะหงาน หรือกลุมงานท่ีไดรับจากการอบรมไปใชในการทํางาน (บูรณาการทํางานใน Port no4) 
 1.นําไปใชในการทํางาน 
  ผลเปนอยางไรบาง? โปรดระบุ........................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
 ไมไดนําไปใชในการทํางาน 
  เพราะอะไรโปรดระบ.ุ....................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
 อ่ืนๆ ระบ.ุ.................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
5.ขอเสนอแนะ................................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
 
   



 

 

 

คําช้ีแจง 
1. แบบประเมินติดตามผูผานการอบรมหลักสูตรผูบริหารการสาธารณสุขระดับตน   มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมิน 

ความพึงพอใจในดานความรู และทักษะท่ีไดรับจากการอบรม เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตอไป 
2. เอกสารประกอบดวย 3 สวน  สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  สวนท่ี 2 ระดับทักษะและ 

พฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูผานการอบรมตามสมรรถนะผูบริหาร  และ สวนท่ี 3 ความคิดเห็นดานทักษะและพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของผูผานการอบรม 

3. โปรดทําเคร่ืองหมาย ใน ชองวางท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด หรือเติมคําในชองวาง โดยขอความ 
กรุณาใหทําใหครบท้ัง 3 สวน และทุกขอ 
 
สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (ผูผานการอบรม 
1. ชื่อ สกุล ผูตอบแบบสอบถาม...................................................................................................................................................... 
2. ปจจุบันดํารงตําแหนง.................................................................................................................................................................. 
3. สถานท่ีปฏิบัติงาน........................................................................................................................................................................ 
4. โทรศัพทท่ีทํางาน........................................................................................โทรสาร.................................................................... 
5. งานท่ีทานรับผิดชอบ................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................ 
 
สวนท่ี  2  ทักษะและพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของทานตามสมรรถนะผูบริหารภายหลังผานการอบรม 

ทักษะและพฤติกรรมผูผานการอบรม 
หลักสูตรผูบริหารสาธารณสุขระดับตน 

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน หมายเหต ุ
มาก
ท่ีสุด 

มาก พอใช นอย นอย
ท่ีสุด 

1.กําหนดเปาหมายและมาตรฐานในการทํางาน 
 

      

2.ติดตามประเมินผลการดําเนินงานพรอมปรับปรุงวิธีการทํางาน
ใหมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 

      

3.หาแนวทางในการแกไขปญหา ดานขอมูล ขาวสาร และ
ความกาวหนาท่ีเก่ียวของในงานท่ีดําเนินการใหมีความชัดเจน 
และถูกตองในการใหบริการกับผูเก่ียวของ 

      

4.ใหบริการ ขอมูล ขาวสาร และความรูท่ีเก่ียวของกับการทํางาน
แกผูรับบริการและผูเก่ียวของ 

      

5.ติดตามความรู และเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีทันสมัยในการทํางาน 
 

      

6.นําความรูดานวิชาการและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาประยุกตใช
ในการปฏิบัติงาน 
 
 

      

แบบสอบถามความพึงพอใจของผูผานการอบรม 6 เดือน 

หลักสูตรผูบริหารการสาธารณสุขระดับตน 

After 2 

แบบประเมิน 

 ผูผานการอบรม ผบต. 
 



ทักษะและพฤติกรรมผูผานการอบรม 
หลักสูตรผูบริหารสาธารณสุขระดับตน 

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน หมายเหต ุ
มาก
ท่ีสุด 

มาก พอใช นอย นอย
ท่ีสุด 

7.การปฏิบัติงานยึดถือกฎระเบียบ และจริยธรรม ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
 

      

8.ตัดสินใจในการปฏิบัติงานยึดถือความถูกตอง โปรงใสตาม
ระเบียบราชการ และเปนธรรมเพ่ือประโยชนของงาน และ
องคการ 

      

9.รับฟงความเห็นของสมาชิกองคการ ผูใตบังคับบัญชาและ
ผูรวมงาน 

      

10.สนับสนุน สงเสริม และประสานความรวมมือในการทํางาน
รวมกัน เพ่ือความสําเร็จของงาน 

      

11.คนหาปญหาการทํางานจากปญหาภายในองคการและ
ภายนอกองคการ พรอมวิเคราะหจัดเปนหมวดหมูท่ีสัมพันธและ
ตอเน่ืองกัน 

      

12.เสนอแนวทางแกไขปญหาการทํางานจากปญหาท่ีพบทํางาน
ตามบทบาทหนาท่ี 

      

13.ทดลองวิธีการทํางานแบบใหมใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
เพ่ือใหไดผลงานตามท่ีกําหนด 

      

14.สนับสนุน สงเสริม และเปดโอกาสใหสมาชิกในองคการ มี
ปรับปรุงวิธีการทํางาน 

      

15.บริหารทรัพยากรในการดําเนินงานท่ีเหมาะสม และคุมคา 
 

      

16.ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกผูเก่ียวของ และผูสนใจในการ
บริหารทรัพยากรท่ีเหมาะสมและคุมคา 

      

17.ประสานความรวมมือในการทํางานกับเครือขายการทํางาน
ภายนอกองคการ 

      

18.เต็มใจใหความชวยเหลือและใหความรวมมือทํางานรวมกันกับ
เครือขายการทํางานภายในและภายนอกองคการ 

      

19.ตัดสินใจแกไขปญหาการทํางานเพ่ือใหไดมีผลงานท่ีสูงขึ้น 
 

      

20.คิดหาวิธีการทํางานใหม ๆ 
 

      

 
 
 
 
 
 
 



สวนท่ี 3 ความคิดเห็นดานทักษะและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูผานการอบรม 

ประเด็น/กิจกรรม พฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

1.ทานนําความรูและทักษะไปใชในการปฏิบัติงานไดในระดับใด      
2.งานท่ีทานนําไปปฏิบัติ คือ      
 2.1การวิเคราะหสถานการณการทํางานขององคการ      
 2.2การวางแผนการทํางานในองคการ      
 2.3การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในการทํางาน      
 2.4การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน      
 2.5การพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน      
3.หลังผานการอบรมทานมีพัฒนาการในการทํางานเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมหรือไม? 

     

 3.1เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น      
 3.2ไมมีการเปลี่ยนแปลง      
3.ทานมีความพึงพอใจตอผูผานการอบรมในคร้ังน้ี ในระดับใด      
 

4. ทานไดนําผลวิเคราะหงาน หรือกลุมงานท่ีไดรับจากการอบรมไปใชในการทํางาน (บูรณาการทํางานใน Port no4) 
 1.นําไปใชในการทํางาน 
  ผลเปนอยางไรบาง? โปรดระบุ........................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
 ไมไดนําไปใชในการทํางาน 
  เพราะอะไรโปรดระบ.ุ....................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
 อ่ืนๆ ระบ.ุ.................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
6.การอบรมหลักสูตรผูบริหารการสาธารณสุขระดับตน ในคร้ังน้ี ทานคิดวามีความคุมคาหรือไม 
 คุมคา 
 ไมคุมคา 
 อ่ืนๆ ระบ.ุ................................................................... 
 



   

 
 
 
 

 


