


รายงานการตดิตามผลการฝึกอบรม  
หลกัสตูร “ความปลอดภัยระบบเครือข่าย และระบบบริการฝากไฟลผ์า่นเครือข่ายกรมพฒันาทีด่ิน” 

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 - 20  ธันวาคม 2560 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 - 22  ธันวาคม 2560 
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 25 - 26  ธันวาคม 2560 

ณ ห้องปฏบิตักิารฝกึอบรมคอมพิวเตอรแ์ละภูมิสารสนเทศ ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

 
 
วัตถุประสงค์  :  การติดตามผลการฝึกอบรมครั้งน้ีได้ดําเนินการภายหลังการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถามท่ี
เป็นคําถามแบบเลือกตอบ และการให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือติดตามและประเมินผู้ผ่านการฝึกอบรม ที่ได้นําความรู้
และทักษะจากการฝึกอบรม ไปปฏิบัติหรือใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ความ
ปลอดภัยระบบเครือข่าย และระบบบริการฝากไฟล์ผ่านเครือข่ายกรมพัฒนาที่ดิน” พร้อมทั้งจะได้นําข้อมูลจาก
ผลการวิเคราะห์มาพัฒนาปรับปรุง โครงการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรม
พัฒนาที่ดินต่อไป 
 
ส่วนแบบสอบถามสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปในแบบสอบถาม 

การติดตามผลหลังการฝึกอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยระบบเครือข่าย และระบบบริการฝากไฟล์
ผ่านเครือข่ายกรมพัฒนาที่ดิน” ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ตอบแบบสอบถามผลการนําไปใช้ในการปฏิบัติงานภาย
หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถสรุปได้ ดังน้ี 

ผู้ตอบแบบสอบถามคือข้าราชการและพนักงานราชการจากท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยแบ่ง
ออกเป็นเพศชาย 33 คน คิดเป็นร้อยละ 36.67% และเพศหญิง 57 คน คิดเป็นร้อยละ 63.33% ส่วนใหญ่
มีอายุเฉลี่ยอยู่ในช่วง 31 - 40 ปี จํานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 51.11% ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญา
เอก จํานวน 1 คน ร้อยละ 1.11% ปริญญาโท 18 คน คิดเป็นร้อยละ 20% ปริญญาตรี 65 คน คิดเป็นร้อย
ละ 72.22 % และตํ่ากว่าปริญญาตรี 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67% โดยตําแหน่งอยู่ในระดับชํานาญการพิเศษ 
จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56% ระดับชํานาญการ จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.89% ระดับ
ปฏิบัติการ จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11% ระดับอาวุโส จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.22% 
ระดับชํานาญงาน จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.44% ระดับปฏิบัติงาน จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.44% และพนักงานราชการ จํานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 63.33% 
 
ส่วนที่ 2 การนาํความรูท้ี่ไดร้บัจากการฝกึอบรมไปปฏบิตัหิรือใชป้ระโยชนภ์ายหลงัการฝกึอบรม 
 

กิจกรรม ร้อยละการนาํไปปฏบิตัหิรือใชป้ระโยชน์
จํานวน ค่าร้อยละ 

2.1 การรบัมือภัยคกุคามและช่องโหว่ของการบกุรกุในรปูแบบตา่งๆ 
1) การต้ังรหัสผ่าน (Password) ที่มีความมัน่คงปลอดภัย 

- สามารถปฏิบัติได้ 73 81.11 
- สามารถปฏิบัติได้บางส่วน 16 17.78 
- อ่ืนๆ 1 1.11 
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กิจกรรม ร้อยละการนาํไปปฏบิตัหิรือใชป้ระโยชน์
จํานวน ค่าร้อยละ 

2) การป้องกันภัยคุกคามผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   
- สามารถปฏิบัติได้ 40 44.44 
- สามารถปฏิบัติได้บางส่วน 48 53.33 
- อ่ืนๆ 2 2.22 

3) แก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง 
- สามารถปฏิบัติได้ 44 48.89 
- สามารถปฏิบัติได้บางส่วน 44 48.89 
- อ่ืนๆ 2 2.22 

2.2 การใช้งานระบบเอกสารการประชุมอิเลก็ทรอนกิส ์(e-Meeting) 
- ง่ายต่อการใช้งาน 45 50.00 
- ปานกลาง 39 43.33 
- ยากต่อการใช้งาน 3 3.33 
- อ่ืนๆ 3 3.33 

1) การนําเข้าข้อมูลรายละเอียดการประชุมและวาระการประชุม 
- สามารถปฏิบัติได้ 65 72.22 
- สามารถปฏิบัติได้บางส่วน 17 18.89 
- อ่ืนๆ 8 8.89 

2) การนําเข้าข้อมูลผู้เข้าร่วมการประชุม 
- สามารถปฏิบัติได้ 62 68.89 
- สามารถปฏิบัติได้บางส่วน 19 21.11 
- อ่ืนๆ 9 10.00 

3) การแก้ไขเอกสารการประชุม 
- สามารถปฏิบัติได้ 63 70.00 
- สามารถปฏิบัติได้บางส่วน 19 21.11 
- อ่ืนๆ 8 8.89 

2.3 การใช้งานระบบบรหิารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) 
- ง่ายต่อการใช้งาน 57 63.33 
- ปานกลาง 29 32.22 
- ยากต่อการใช้งาน 1 1.11 
- อ่ืนๆ 3 3.33 

1) การนําเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบ e-Document 
- สามารถปฏิบัติได้ 72 80.00 
- สามารถปฏิบัติได้บางส่วน 13 14.44 
- อ่ืนๆ 5 5.56 
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กิจกรรม ร้อยละการนาํไปปฏบิตัหิรือใชป้ระโยชน์
จํานวน ค่าร้อยละ 

2) การแก้ไขขอ้มูลภายในระบบ e-Document 
- สามารถปฏิบัติได้ 68 75.6 
- สามารถปฏิบัติได้บางส่วน 17 18.9 
- อ่ืนๆ 5 5.56 

2.4 ความรู้และทกัษะที่ไดจ้ากการฝกึอบรมเป็นประโยชน์ในการปฏบิตังิานต่อทา่นในระดบัใด 
- มากที่สุด 25 27.78 
- มาก 48 53.33 
- ปานกลาง 16 17.78 
- น้อย 1 1.11 
- น้อยที่สุด 0 0.00 

 
จากการประเมินพบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้นําความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปฏิบัติหรือใช้

ประโยชน์ภายหลังการฝึกอบรม สรุปได้ดังน้ี 
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่สามารถนําความรู้ด้านการต้ังรหัสผ่าน (Password) ที่มีความมั่นคง

ปลอดภัยไปปฏิบัติได้ จํานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 81.11 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่สามารถนําความรู้ด้านการป้องกันภัยคุกคามผ่านทางเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตไปปฏิบัติได้บางส่วน จํานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมท้ังหมด 
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่สามารถนําความรู้ด้านการแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นที่เกิดขึ้นในระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองไปปฏิบัติได้ จํานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 48.89 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ทั้งหมด 

4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า การใช้งานระบบเอกสารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Meeting) สามารถใช้งานได้ง่าย จํานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 

5. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่สามารถนําความรู้ด้านการนําเข้าข้อมูลรายละเอียดการประชุมและ
วาระการประชุมไปปฏิบัติได้ จํานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 72.22 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 

6. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่สามารถนําความรู้ด้านการนําเข้าข้อมูลผู้เข้าร่วมการประชุมไป
ปฏิบัติได้ จํานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 68.89 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 

7. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่สามารถนําความรู้ด้านการแก้ไขเอกสารการประชุมไปปฏิบัติได้ 
จํานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 70 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมท้ังหมด 

8. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า การใช้งานระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Document) สามารถใช้งานได้ง่าย จํานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 63.33 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ทั้งหมด 

9. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่สามารถนําความรู้ด้านการนําเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบ e-Document 
ไปปฏิบัติได้ จํานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 

10. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่สามารถนําความรู้ด้านการแก้ไขข้อมูลภายในระบบ e-Document 
ไปปฏิบัติได้ จํานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 75.60 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 

11. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นว่า ความรู้และทักษะที่ได้จากการฝึกอบรมเป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก จํานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
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ส่วนที่ 3 การนําความรูท้ี่ได้รบัจากการฝกึอบรมไปใช้เพื่อการปฏบิตังิานแล้วไดน้ําความรู้มาใชป้ระโยชน์อ่ืนๆ 
 

กิจกรรม ร้อยละการนาํไปปฏบิตัหิรือใชป้ระโยชน์
จํานวน ค่าร้อยละ 

การนําความรูท้ี่ได้รบัจากการฝกึอบรมไปใช้เพื่อการปฏบิตังิานแล้วไดน้ําความรู้มาใชป้ระโยชน์อ่ืนๆ 
3.1 เสนอแนวคิดเหน็เพือ่พฒันาประสทิธภิาพการทาํงานของหน่วยงาน/องคก์ร 

- ใช่ 63 70.00 
- ไม่ใช่ 27 30.00 

3.2 สามารถถ่ายทอดความรู้ต่อผู้ร่วมงานได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
- ใช่ 76 84.44 
- ไม่ใช่ 14 15.56 

3.3 เปน็วิทยากรให้ความรู้  
- ใช่ 26 28.89 
- ไม่ใช่ 64 71.11 

 

 
จากตารางการนําความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้เพ่ือการปฏิบัติงานแล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ยังได้นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในด้านอ่ืนๆ ดังน้ี 
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่ได้นําความรู้และทักษะที่ได้รับไปนําเสนอแนวคิดเห็นเพ่ือพัฒนา

ประสิทธิภาพการทํางานของหน่วยงาน องค์กร จํานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 70 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ทั้งหมด 

2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่นําความรู้และทักษะที่ได้รับไปถ่ายทอดความรู้ต่อผู้ร่วมงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ จํานวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 84.44 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 

3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่นําความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการเป็นวิทยากรให้
ความรู้ จํานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 71.11 ของจํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมท้ังหมด 
 
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น หรือกิจกรรมอ่ืนๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน 

1. ควรมีการจัดฝึกอบรม หลักสูตรการใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการประชาสัมพันธ์ 
2. ควรมีการจัดฝึกอบรม หลักสูตรด้านการเขียนโปรแกรมต่างๆ 
3. ควรมีการจัดฝึกอบรมอย่างต่อเน่ืองเพ่ือพัฒนาศักยภาพและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
4. ควรมีการจัดฝึกอบรมทุกคร้ัง เมื่อมีการปรับปรุงระบบความปลอดภัยของระบบเครือข่ายฯ 
5. เป็นหลักสูตรที่มีประโยชน์สําหรับผู้ปฏิบัติงาน และยังสามารถนํามาใช้งานได้จริง 
6. เวลาสําหรับการฝึกอบรมไม่เพียงพอต่อการทําความเข้าใจในเน้ือหาการฝึกอบรมเท่าที่ควร 
7. ควรให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในด้านที่เก่ียวข้องเข้าฝึกอบรม เพ่ือความรู้ที่จะได้รับถูกถ่ายทอด

โดยตรงและสามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
8. ควรเพ่ิมการจัดฝึกอบรมให้มากขึ้น เหมาะสมกับจํานวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน 



 

 

 

  

แบบตดิตามประเมินผลหลังการฝึกอบรมหลักสูตร  
“ความปลอดภัยระบบเครือข่าย และระบบบริการฝากไฟล์ผ่านเครือข่ายกรมพัฒนาทีด่นิ” 

URL : https://goo.gl/forms/9rvCH00GfW9UlxzD2 



  



  



  



  



  



  



 


