
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าพัฒนา 
(แนบทายประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการฝึกอบรมบุคลากรของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าพัฒนา  ลงวันที่  23  สิงหาคม ๒๕๕๕) 
  
๑. หลักการและเหตุผล   

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ก าหนด เป้าหมายของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ 
ต่อ ภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความ 
จ าเป็น ประชาชนไดรับการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองตรงตามความต้องการ รวมทั้งมีการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ     

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างยั่งยืนสามารถยกระดับมาตรฐานการท างานรองรับการ
พัฒนาระบบ ราชการ เป็นกรอบการประเมินตนเองและสามารถติดตามการจัดการของภาครัฐได้อย่างต่อเนื่อง 
จึงไดมีการน า เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ: Public Sector Management Quality Award 
(PMQA) มาเป็น เครื่องมือในการพัฒนาระบบราชการ ซึ่งเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๕ 
การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล ได้กล่าวถึงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล: การบริหารจัดการทรัพยากร การ
พัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ การปรับกระบวนทัศน์ ค่านิยม ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม และกระบวนการสราง
คุณคา่ โดยก าหนดให้ส่วนราชการต้องมีระบบประกันคุณภาพการฝีกอบรม รวมถึงการประเมินประสิทธิผลและ
ความ คุม้ค่าของการพัฒนา/ฝึกอบรมบุคลากร ซึ่งจะต้องใหค้วามส าคัญ ๒ ส่วน ดังนี้       

๑.๑ การจัดระบบการประกันคุณภาพของการฝึกอบรม น าแนวคิดเรื่องระบบการประกัน 
คุณภาพงานฝึกอบรม เพ่ือยกระดับงานฝึกอบรมให้มีมาตรฐานสูง มีความคุมค่าต่อการลงทุน และสร้างความ 
เชื่อมั่นแก่ผู้เขารับการฝึกอบรม ว่าการฝึกอบรมนั้นมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ซึ่งระบบการประกันคุณภาพงาน 
ฝึกอบรมดังกลา่ว ถือเป็นการประกันคุณภาพที่ส่วนราชการจะต้องด าเนินการจัดท ามาตรฐาน การฝึกอบรมที่มี 
ลักษณะการด าเนินการคลายคลึงกับการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือให้มั่นใจว่างานฝึกอบรมได้มาตรฐาน      

๑.๒ การประเมินประสิทธิผลและความคุมค่าของการพัฒนา/ฝึกอบรมบุคลากร ในการ 
ด าเนินการพัฒนา/ฝึกอบรมบุคลากร ส่วนราชการควรก าหนดมาตรการและระบบในการประเมินประสิทธิผล 
และความคุมค่าของการพัฒนา/ฝึกอบรมบุคลากรควบคู่กันไป ซึ่งสามารถด าเนินการได้โดยประเมินจากข้อมูล 
ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา/ฝึกอบรมบุคลากร และก าหนด ตัวชี้วัด
ที่สะท้อนให้เห็นถึงการน าความรู้และทักษะตามจุดมุง่หมายของการพัฒนาและฝึกอบรมมาใช้ในการ ปฏิบัติงาน 
มีการประเมินประสิทธิผลการพัฒนาและฝึกอบรมที่สอดคลองกับวิธีการที่ใช้ในการพัฒนา/ฝึกอบรมบุคลากร 
เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากรสูงสุด มีการประเมินผลลัพธ์ขององค์กร ซึ่ง หมายถึงผลลัพธ์ 
จากการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร       

จากความส าคัญดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าพัฒนา จึงไดจัดท าหลักเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพ การฝึกอบรม ที่ประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัดที่มีมาตรฐานสะท้อนให้เห็นถึงการน า
ความรู้และทักษะตาม จุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน และสามารถประเมินประสิทธิผล
และความคุมค่าของการ ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องต่อไป   
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๒. วัตถุประสงค ์    
๒.๑ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าพัฒนา   มีหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการ

ฝึกอบรมบุคลากร อย่างเป็นรูปธรรม สามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติส าหรับหน่วยงานในสังกัด ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันภายใต้ มาตรฐานและหลักเกณฑ์เดียวกัน     

๒.๒ เพ่ือให้หน่วยงานที่มีภารกิจการฝึกอบรมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า
พัฒนา ไดต้ระหนักและให้ความส าคัญกับคุณภาพของการฝึกอบรมบุคลากร    
   ๒.๓ เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านการฝึกอบรมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า
พัฒนา   มีการ ด าเนินงานอย่างเปน็ระบบและเกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
 

3.  ขอบเขตและเงื่อนไขของการใช้หลักเกณฑ์    
๓.1  ใช้หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า

พัฒนา  เป็นกรอบ แนวทางในการปฏิบัติ  ในการจัดฝึกอบรม  พัฒนาบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วน
ต าบลเหล่าพัฒนา รวมทั้ง  การประเมินประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลการฝึกอบรมของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเหล่าพัฒนาให้เป็น มาตรฐานเดียวกัน  

๓.๒ การจัดฝึกอบรมโดยหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าพัฒนาเอง เมื่อไดรับ
อนุมัติ โครงการจัดฝึกอบรมแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบโครงการจัดส่งโครงการให้งานการเจ้าหน้าที่ประเมินผลก่อนจัด 
ฝึกอบรมไมน่้อยกว่า ๑๕ วัน     

๓.๓  การจัดฝึกอบรมโดยหน่วยงานภายนอก หากส านัก/กองใดเห็นสมควรที่จะจัดส่ง
บุคลากรใน สังกัดเขารับการฝึกอบรม ให้ส่งรายละเอียดของโครงการให้งานการเจ้าหน้าที่ประเมินผลก่อนเสนอ
ขออนุญาต เดินทางไปราชการ พร้อมทั้งแนบผลการประเมินประกอบการเสนอขออนุญาตเดินทางไปราชการ
เพ่ือเขา้ร่วม การฝึกอบรมด้วย 
 

๔. คา่นิยาม/ความหมาย  
    การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการที่จัดขึ้นเพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ 
ความ ช านาญ ทัศนคติ และคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมให้ เกิดขึ้น แก่บุคลากร ส านักงาน เพ่ือยกระดับ
มาตรฐานการทางานให้สูงขึ้นบรรลุตามเป้าหมายขององค์กรและท าให้บุคลากรมีความ เจริญกาวหน้าใน
ต าแหน่งหน้าที่การงานมากยิ่งขึ้น โดยมีวิธีการพัฒนาที่หลากหลาย ได้แก่ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การ
สัมมนา และการเรียนรู้ด้วยตนเองจากชุดฝึกหรือแบบเรียนส าเร็จรูป    

การฝึกอบรม (Training)  หมายความว่า การอบรม หรือการประชุมทางวิชาการ หรือเชิง
ปฏิบัติการ หรือการสัมมนาทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ การอบรมที่มีการศึกษาดูงาน โดยมีโครงการหรือ
หลักสูตรและ ช่วงเวลาจัดที่แน่นอน มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า
พัฒนาให้เข้าใจต่อ  ทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นซึ่งจะน าไปสู่การผลักดันวิสัยทัศน์ให้
บรรลุผล หรือเพ่ิม ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน เสริมสร้างความรู้ ความสามารถด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคก์ารบริหารส่วน ต าบลเหล่าพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

การศึกษาดูงาน (Study Visit) หมายถึง กิจกรรมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือเพ่ิมพูนวิสัยทัศน์และ
ประสบการณ ์ในการท างานที่เก่ียวของกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ   

การสัมมนา (Seminar) หมายถึง กิจกรรมที่ก าหนดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ให้ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดรับกับนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เช่น การประชุมสัมมนา 
เพ่ือมอบนโยบายของผู้บริหาร การประชุมชี้แจงเรื่องที่จ าเป็นต้องเผยแพร ่
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                การพัฒนาตนเอง (Self Improvement) หมายถึง กระบวนการการพัฒนาความรู้ด้วยตนเอง
ของ บุคลากร  โดยผ่านสื่อ วัสดุอุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนรู้     

ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากร  (Process) หมายถึง ขั้นตอนการด าเนินงานที่มี
ความสัมพันธ์และ เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยปัจจัยเกื้อหนุนในการพัฒนาบุคลากร ที่เป็นกลไกลให้
การด าเนินงาน พัฒนาบุคลากรบรรลุเป้าหมาย    

หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม  หมายความว่า ส านัก/กองในองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าพัฒนา
เอง และหนว่ยงานภายนอกอ่ืนๆ   

บุคลากร  หมายความว่า บุคคลที่ปฏิบัติงานภายใต้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลเหล่าพัฒนา ไดแ้ก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น ข้าราชการ/พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง   

การตรวจสอบคุณภาพ หมายถึง การก ากับดูแลระบบและกลไกลการด าเนินงานเพ่ือให้ได้ผล
เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่ก าหนด   

ปัจจัยเกื้อหนุน หมายถึง ทรัพยากรที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร เช่น เงินงบประมาณ บุคคล 
วัสดุปกรณ์ ตลอดจนนโยบายและแนวคิดในการบริหารงานการพัฒนาบุคลากร การวิเคราะห์ความจ าเป็นใน
การพัฒนา บุคลากร สื่อและเทคโนโลยีที่ใช้เพ่ืออ านวยความสะดวก หรือเพ่ือท าให้การด าเนินงานฝึกอบรม
บุคลากร บรรลุ เป้าหมาย   

ผลลัพธ์ของการพัฒนาบุคลากร (Outputs) หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ เจตคติ ทักษะที่
เกิดข้ึนใน ตัวบุคลากร ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการการพัฒนา/ฝึกอบรมบุคลากร  
 

๕. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลการฝึกอบรมบุคลากร (Concept)  
การประเมินผลการฝึกอบรมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าพัฒนา  ครอบคลุม

เรื่องดังตอ่ไปนี้     
๕.๑ ปัจจัยน าเข้าของการฝึกอบรมบุคลากร (Input)  ประกอบด้วย การวิเคราะห์หาความ

จ าเป็นใน การฝึกอบรมบุคลากร วัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรมบุคลากร หลักสูตรและวิธีการฝึกอบรม
บุคลากร โครงการและก าหนดการฝึกอบรมบุคลากร การบริหาร/เตรียมการก่อนการฝึกอบรมบุคลากร การส่ง/
คัดเลือก ผู้เขา้อบรม และงบประมาณ/การเบิกจ่ายเงิน    

๕.๒ กระบวนการด าเนินงานฝึกอบรมบุคลากร (Process) ประกอบด้วย วิทยากร ผู้เขาอบรม 
เอกสาร ประกอบการอบรม การด าเนินงานของเจ้าหน้าที่โครงการ สภาพแวดลอมและสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่าง ๆ     

๕.๓. ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมบุคลากร (Output) ประกอบด้วย ความคิดเห็น ความรูสึก 
และทัศนคติ ผู้เขาอบรม  การเรียนรู้ (Learning) ของผู้เขาอบรม พฤติกรรม (Behavior) ของผู้เขาอบรม เมื่อ
กลับมา ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ท างานแล้ว ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างไร ผลลัพธ์ (Outcome) ที่องค์การ
ไดร้ับ ผลที่ผู้เขา้รับการอบรมเองได้รับ   
  

๖. ขั้นตอนการประเมินผลการฝึกอบรมบุคลากร   
๖.๑ การส ารวจความต้องการฝึกอบรม ตามแบบ ปก.๑ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดหลักสูตร

การ ฝึกอบรมให้กับบุคลากรในสังกัด หรือใช้อ้างอิงในการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามที่หน่วยงาน 
ภายนอกจัดขึ้น โดยให้งานการเจ้าหน้าที่ท าการส ารวจ ทุกระยะ ๓ ปี หรือเมื่อมีความจ าเป็นตามสภาวการณ์  

๖.๒ การประเมินความจ าเป็น/ความส าคัญของการฝึกอบรม  ตามแบบ ปก.๒ เพ่ือวิเคราะห์
ให้เห็น ความจ าเป็น/ความส าคัญของการจัดฝึกอบรม รวมทั้งการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมแบ่งการ
ประเมิน ออกเปน็ ๒ ลักษณะ ดังนี้  
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    ๖.๒.๑ การจัดฝึกอบรมโดยหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง เมื่อ
ได้รับอนุมัติ โครงการจัดฝึกอบรมแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบโครงการจัดส่งโครงการให้งานการเจ้าหน้าที่ประเมินผล
ก่อนจัด ฝึกอบรมไมน่้อยกว่า ๑๕ วัน      

๖.๒.๒ การจัดฝึกอบรมโดยหน่วยงานภายนอก หากส านัก/กองใดเห็นสมควรที่จะ
จัดส่ง บุคลากรในสังกัดเขา้รับการฝึกอบรม ให้ส่งรายละเอียดของโครงการให้งานการเจ้าหน้าที่ประเมินผลก่อน
เสนอ ขออนุญาตเดินทางไปราชการ พร้อมทั้งแนบผลการประเมินประกอบการเสนอขออนุญาตเดินทางไป
ราชการ เพื่อเขา้ร่วมการฝึกอบรมด้วย   

๖.๓ การประเมินความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการฝึกอบรม ตาม แบบ ปล.๑ 
ภายหลังที่ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เสร็จสิ้นการฝึกอบรมให้ท าการประเมินผลหลังการฝึกอบรม จัดท าอย่างน้อย 
๒ ฉบับ ฉบับหนึ่งใช่ประกอบหลักฐานการเบิก/หักล้างเงินยืม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อีกฉบับหนึ่ง
จัดส่งให ้งานการเจ้าหน้าที่เก็บรวมรวมไว้เป็นขอ้มลูในการพัฒนาบุคลากรในโอกาส ต่อไป   

๖.๔ การติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าของการฝึกอบรม ตามแบบ ปล.๒ โดยให้
ผู้บังคับบัญชา ของผู้เขารับการฝึกอบรม เหนือขึ้นไป ๑ ระดับ ท าการประเมินผล หลังการที่ผู้ใต้บังคับบัญชา
เดินทางกลับมา ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามปกติ เมื่อครบ ๑๕  วัน แล้วจัดส่งให้งานการเจ้าหน้าที่เก็บรวมรวมไว้
เป็นขอ้มูลในการ พัฒนาบุคลากรในโอกาส ต่อไป 
 

 ๗.  การแปลความหมายระดับคะแนนเฉลี่ยของหลักสูตรฝึกอบรม      
เงื่อนไขการผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม   ซึ่งพิจารณาจากผลการประเมินใน

ภาพรวม   โดยน าคะแนนผลการประเมินไปเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายค่าระดับคะแนน (แบบอิง
เกณฑ)์ ดังตารางต่อไปนี้  

 
การด าเนินการฝึกอบรม ค่าระดับคะแนน(ร้อยละ) เงื่อนไขเกณฑ์ 

การด าเนินงานยังไม่ไดคุ้ณภาพ ต่ ากว่า ๖๑ ไม่ผ่าน 
การด าเนินงานไดคุ้ณภาพในระดับพอใช้ ๖1 – ๖๙ 
การด าเนินงานไดคุ้ณภาพในระดับดี ๗0 – ๗๙ ผ่าน 
การด าเนินงานไดคุ้ณภาพในระดับดีมาก ๘0 – ๑00 
 

 
  
 
 หมายเหตุ  หลักสูตรการฝึกอบรมใดที่มีผลการประเมิน ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๗0 คะแนน  ถือว่า 
หลักสูตรนั้นมีระดับคุณภาพผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมขององค์การบริหารส่วนต าบล       
เหล่าพัฒนา  
  
  
  
  
  
  
  



  
 
 
 
 
  

ภาคผนวก 
  

แบบฟอร์มที่ใช้ในการด าเนินการตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
 

แบบฟอร์ม  ปก.๑ :  แบบส ารวจความต้องการในการฝึกอบรม  
    (โดยงานการเจ้าหน้าที่)    

 
แบบฟอร์ม  ปก.๒ :  แบบประเมินผลความส าคัญ/ความจ าเป็นของการฝึกอบรม   

    (โดยงานการเจ้าหน้าที่)  
 

แบบฟอร์ม  ปล.๑ :  แบบประเมินความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการฝึกอบรม    
                         (โดยผู้เขา้รับการอบรม)  
 
แบบฟอร์ม  ปล.๒ :  แบบติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าของการฝึกอบรม  
                         (โดยผู้บงัคับบญัชา)  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปก.1 
แบบส ารวจความต้องการในการฝึกอบรม 

   

**************************************************** 
แบบส ารวจนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือหาความจ าเป็นในการฝึกอบรม เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ 

ปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
1 ขอ้มูลส่วนตัว     
   1.1 ชื่อ-นามสกุล.............................................................ต าแหน่ง....................................................................            

หนว่ยงาน...........................................................กลุม่งาน/ฝ่าย/งาน........................................................          
อายุ....................ป ี    อายุราชการ..................ป ี     วุฒิการศึกษาสูงสุด...............................................     

   1.2 สถานภาพการรับราชการ 
          ข้าราชการ/พนักงานส่วนต าบล   พนักงานครู อบต.    พนักงานจ้าง 
   1.3 สถานภาพการปฏิบัติงาน                 

  ผู้ปฏิบัติงาน                หัวหน้ากลุม่งาน/ฝ่าย/งาน                ผู้อ านวยส านัก/กอง                  
  ปลัด/รองปลัด             สมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารทองถิ่น     บุคลากรทางการศึกษา 

    1.4  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)             
          งานบริหาร        งานบริการ         งานวิชาการ        งานสนับสนุน  
 

 2.  ทา่นต้องการพัฒนางานของท่านในเรื่องใดบ้าง  
 

ล าดับ
ที ่

ความรู้ หรือทักษะความช านาญ         
ที่สามารถพัฒนาด้วยการอบรม 

หลักสูตรที่ใช้อบรม 
เพ่ือการพัฒนา 

ระดับความเร่งรีบ 
รอได้ ปาน

กลาง 
มาก 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   
 3.  ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการอบรม  

3.1………………………………………………………………………………………….... 
3.2………………………………………………………………………………………….... 
3.3………………………………………………………………………………………….... 
3.4………………………………………………………………………………………….... 
3.5…………………………………………………………………………………………....  
 

ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี้ 



   แบบ ปก.๒  
แบบประเมินผลความส าคัญ/ความจ าเป็นของการฝึกอบรม 

หลักสูตร............................................................................................................................. ...................................              
วันที่..........................เดือน........................................ พ.ศ. .......................... สถานที.่..........................................     
ส่วนที่ 2  การประเมินผล : 5=มากท่ีสุด   4=มาก    3=ปานกลาง     2=น้อย     1=นอ้ยที่สุด  
 

รายการประเมิน 5 4 3 2 1 
ด้านความส าคัญ/ความจ าเป็น            
1. ความส าคัญและความจ าเป็นของการฝึกอบรม            
2. หลักสูตรมีความน่าเชื่อถือ/สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน      
ด้านวัตถุประสงค์การฝึกอบรม            
3. วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความส าคัญ/ความจ าเป็นในการอบรม            
4. หัวขอวิชาต่างๆ สอดคลองกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการ      
5. วัตถุประสงค์หลักของโครงการสามารถจะประเมินผลได้            
หลักสูตรและวิธีการฝึกอบรม            
6. ความชัดเจนของรายละเอียดของหลักสูตรการฝึกอบรม            
7. เทคนิคและวิธีการฝึกอบรมที่ใช้ในแตล่ะหัวข้อวิชาเหมาะสมและ 
สอดคลองกับวัตถุประสงค์และระยะเวลาของหัวข้อ        

     

8. ระยะเวลา และสถานที่จัดฝึกอบรมเหมาะสม            
9. ความเหมาะสมในการคัดเลือกวิทยากร            
10.ระยะเวลาของแต่ละหัวข้อวิชาเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และ 
เนื้อหาวิชา       

     

การส่ง/คัดเลือกผู้เข้าอบรม            
11. การคัดเลือกผู้ที่จะส่งเขาอบรมอย่างเหมาะสมตรงกับคุณสมบัติ 
ที่ก าหนด และงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 

     

งบประมาณ      
12. การไดร้ับการจัดสรรงบประมาณส าหรับโครงการนี้      
13. สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามท่ีระเบียบก าหนด            

ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ................. (สูตร=∑ของทุกขอX100/65) 
ข้อเสนอแนะ      
14. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
................................................................ ......................................................................................................  
  
 

(ลงชื่อ)...................................................................... ผู้ประเมิน  
        (...................................................................)              
ต าแหน่ง....................................................................                            

วันที่………../…………/…..…………  
  



  ปล.๑ 
   

แบบประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการฝึกอบรม 
หลักสูตร................................................................................................................................................. ..............                           
วันที่....................... เดือน................................พ.ศ. .......................   สถานที.่....................................................            
หนว่ยงานรับผิดชอบการฝึกอบรม.......................................................................................................................                   
ส่วนที่ 1  ข้อมูลของผู้เขา้รับการอบรม ชื่อ................................................. สกุล.................................................  
            ต าแหนง.............................................................  
ส่วนที่ 2  การประเมินผล : 5=มากท่ีสุด    4=มาก    3=ปานกลาง     2=น้อย     1=น้อยที่สุด  
 

รายการประเมิน 5 4 3 2 1 
ด้านการบริหารจัดการ      
1. เนื้อหาการฝึกอบรมตรงกับวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด            
2. ระยะเวลาในการฝึกอบรมเหมาะสมเพียงใด      
3. รูปแบบและวิธีการฝึกอบรมเหมาะสมเพียงใด            
4. คุณภาพของเอกสารประกอบการฝึกอบรม            
5. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ      
ด้านสถานที ่          
6. ความเหมาะสมขนาดห้องบรรยายกับจ านวนผู้เขารับการอบรม            
7. โสตทัศนูปกรณ ์      
8. ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดที่นั่ง            
9. คุณภาพของ อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม      
ด้านวิทยากร            
10. เป็นผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับเนื้อหาที่บรรยาย            
11. ความสามารถในการถ่ายทอด การสื่อสาร      
ผู้เขา้รับการฝึกอบรม            
12. จ านวนผู้เขารับการอบรมเหมาะสม            
13. ผู้เขารับการฝึกอบรมได้เขา้ร่วมในกิจกรรม      
ภาพรวม            
14. ความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมโดยรวม            

ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ................. (สูตร=∑ของทุกขอX100/70) 
ข้อเสนอแนะ      
15. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ที่เห็นว่าจะช่วยให้การฝึกอบรมครั้งนี้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน  
............................................................................................................................. ......................................... 
......................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .........................................  
 

(ลงชื่อ)...................................................................... ผู้ประเมิน  
        (...................................................................)              
ต าแหน่ง....................................................................                            

วันที่………../…………/…..…………  



ปล.๒   
แบบติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าของการจัดฝึกอบรม 

หลักสูตร................................................................................................... .............................................................              
วันที่........................ เดือน....................................พ.ศ. ...................  สถานที่ .....................................................    
โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านในประเด็นต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดฝึกอบรมครั้งตอไป  
ส่วนที่ 1  ข้อมูลของผู้เขา้รับการอบรม  

1. ชื่อ-สกุล  ...........................................................ต าแหน่ง ..................................................................    
2. หน่วยงาน ..................................................................................... .....................................................  

  

ส่วนที่ 2  การประเมินผล : 5=มากท่ีสุด   4=มาก    3=ปานกลาง     2=น้อย     1=นอ้ยที่สุด 
  

รายการประเมิน 5 4 3 2 1 
1. หลังจากท่ีผู้ใตบ้ังคบับัญชาของท่านผ่านการฝึกอบรมแล้วได้น าความรู้
ที่ไดร้ับจากการ ฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัตงิานในหน้าที่มากน้อยเพียงใด       

     

2. ในการน าความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ผู้ใตบ้ังคับบัญชาของท่านทีผ่่านการฝึกอบรมประสบปัญหา
และอุปสรรคมากน้อยเพียงใด       

     

3. หลังจากผู้ใตบ้ังคบับัญชาของท่านที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว เมื่อกลับมา
ปฏิบัตงิานใน หน่วยงาน ผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
หรือไม่       

     

4. หลังจากผู้ใตบ้ังคบับัญชาของท่านทีผ่่านการฝึกอบรมแล้ว และกลับมา
ปฏิบัตงิานใน หน่วยงาน ท่านพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ
ผู้ใตบ้ังคับบัญชาของท่านมากน้อยเพียงใด 

     

5. ท่านคิดว่าประโยชน์ที่ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านไดร้ับจากการอบรมใน
หลักสูตรนี้บรรลุผล ตามความคาดหวังของท่านมากน้อยเพียงใด       

     

6. หลักสูตรนี้คุมค่ากับเวลา และค่าใช้จ่าย      
7. ผู้ใตบ้ังคับบญัชาของท่านที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถลดข้อผิดพลาด
จากการปฏิบัติงานได ้และปฏิบัตงิานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น       

     

ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ................. (สูตร=∑ของทุกขอX100/35) 
ข้อเสนอแนะ      
8. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ   
............................................................................................................................. ......................................... 
......................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................... 
  
 
 

(ลงชื่อ)...................................................................... ผู้ประเมิน  
        (...................................................................)              
ต าแหน่ง....................................................................                            

วันที่………../…………/…..…………  
 


