
 

บทนํา 
1.   หลักการและเหตุผล 

  การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร นับว่าเป็นเครื่องมือท่ีสําคัญประการหนึ่งในการเสริมสร้าง
ความรู้ ความสามารถ และทัศนคติของบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานท้ังในปัจจุบันและเตรียมความ
พร้อมสําหรับงานในอนาคตได้ ซ่ึงสําหรับองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่นับว่าการพัฒนา
บุคลากรเป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง จึงจําเป็นท่ีองค์การจะต้องมีเครื่องมือในการตรวจสอบประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการฝึกอบรมและพัฒนา 

   จากการศึกษาเอกสารทางวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับการฝึกอบรม พบว่า ในข้ันตอนของการ
ประเมินผลนั้น โดยท่ัวไปเป็นไปเพ่ือวัดประสิทธิผลของโปรแกรมและเพ่ือศึกษาวิธีการพัฒนาให้ดียิ่งข้ึน (เคิร์ก
แพทริคและเคิร์กแพทริค, 2008 : 16 – 20)1 ท้ังนี้ การประเมินผลการฝึกอบรมเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ท่ีสําคัญ 3 
ประการ ได้แก่ 1) เพ่ือพิสูจน์ว่าการฝึกอบรมและงบประมาณท่ีใช้ในการฝึกอบรมนั้น ได้มีส่วนช่วยให้นําไปสู่การ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ 2) เพ่ือช่วยในการตัดสินใจว่าจะยังคงดําเนินโปรแกรมฝึกอบรมนั้นๆ 
ต่อไปหรือไม่ และ 3) เพ่ือรวบรวมข้อมูลสําคัญในการพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมครั้งต่อๆ ไป  น อ ก จ า ก นั้ น 
เคิร์กแพทริค (Kirkpatrick, 1977, 1983, 1994 quoted in Cascio and Aguinis, 2010)2 เสนอว่า การวัด
ประเมินผลโปรแกรมการฝึกอบรมควรพิจารณาท่ีระดับการประเมินผลโปรแกรมการฝึกอบรม 4 ระดับ มาเป็น
แนวทาง คือ 

1) ระดับความรู้สึก เป็นการประเมินปฏิกิริยาตอบสนองของผู้เข้าโครงการว่ามีความความรู้สึก
อย่างไรต่อโครงการ โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการทําการประเมินทันทีหลังจากเสร็จสิ้นโครงการผ่านแบบประเมิน
โครงการ 

2) ระดับการเรียนรู้ เป็นการประเมินว่าผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และการพัฒนาทักษะท่ี
เพ่ิมข้ึนหรือลดลงมากน้อยเพียงใดจากการเข้าร่วมโครงการ (ก่อนและหลังการดําเนินการโครงการ)  

3) ระดับพฤติกรรม เป็นการประเมินว่าผู้เข้าโครงการนําความรู้และทักษะท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์
ในการทํางานและการดําเนินชีวิตประจําวันได้อย่างไร  

4) ระดับผลลัพธ์ เป็นการประเมินว่าผลท่ีได้รับจากการเข้าร่วมโครงการส่งผลต่อผลลัพธ์ทางผล
การดําเนินงานขององค์การมากน้อยเพียงใด 

  นอกจากเหตุผลดังท่ีกล่าวข้างต้นนั้น ยังมีเหตุผลในเชิงของการบริหารจัดการองค์การ กล่าวคือ 
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร ได้กล่าวถึงการประเมิน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรและผู้บริหาร ซ่ึงย่อมแสดงให้เห็นถึง
ความสําคัญจําเป็นของการประเมินผลโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร  

กรมควบคุมโรคได้เห็นความสําคัญในการดําเนินการพัฒนาบุคลากรโดยคํานึงถึงการบริหาร
จัดการด้านการพัฒนาบุคลากรท่ีมีความสอดคล้องกับความต้องการขององค์การและบุคลากร  มีความคุ้มค่าต่อการ
ลงทุน  จึงได้ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของหน่วยงานท่ีมีต่อเกณฑ์ฯ ฉบับปี 2553 ซ่ึงได้เปิดรับความคิดเห็น
ในช่วงเดือนสิงหาคม 2557 ประกอบกับการศึกษาเอกสารทางวิชาการท่ีเก่ียวข้อง  และกําหนดเป็นหลักเกณฑ์การ

                                                 
1 Kirkpatric D.L. and Kirkpatric J.D. (2008). Evaluting Training Programs. (Third Edition). Barret-Koehler 
Publishers, Inc. California, USA.  
2

 Cascio, W.F. and Aguinis, H. (2010). Applied Psychology in Human Resource Management (7th Edition). 
Pearson, USA.  
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ประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมควบคุมโรค ฉบับปรับปรุง ปี 2558 ข้ึน และกําหนดแบบฟอร์มมาตรฐานท่ีใช้ในการ
ประเมินโปรแกรมการฝึกอบรม โดยพยายามยึดหลักการประเมินความรู้สึก ประเมินการเรียนรู้ ประเมินพฤติกรรม 
และการประเมินผลลัพธ์ ตามสภาพการณ์ท่ีจะสามารถทําการประเมินได้ เพ่ือให้ม่ันใจว่าการดําเนินการพัฒนา
บุคลากร จะสามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีคุณภาพอย่างแท้จริง 

 

2. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้กรมควบคุมโรคมีหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมบุคลากรอย่างเป็น
รูปธรรม สามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติสําหรับหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันภายใต้มาตรฐานและ
หลักเกณฑ์เดียวกัน  

2. เพ่ือให้หน่วยงานท่ีมีภารกิจการฝึกอบรมบุคลากรกรมควบคุมโรคได้ตระหนักและให้
ความสําคัญกับคุณภาพของการฝึกอบรมบุคลากรกรมควบคุมโรค  

3. เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านการฝึกอบรมบุคลากรกรมควบคุมโรคมีการดําเนินงานอย่างเป็น
ระบบและเกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

 

3. ขอบเขตและเง่ือนไขของการใช้หลักเกณฑ์ 

  3.1 เป็นโครงการฝึกอบรมท่ีจัดให้กับบุคลากรกรมควบคุมโรค  

  3.2 เป็นโครงการฝึกอบรมท่ีมีระยะเวลาการจัดต้ังแต่ 1 วันข้ึนไป แต่ไม่เกิน 3 เดือน  

  3.3 เป็นโครงการฝึกอบรมท่ีใช้เงินงบประมาณภายในหน่วยงานท่ีได้รับจากกรมควบคุมโรคท้ัง
จํานวน ไม่ใช้เงินนอกงบประมาณ 

ท้ังนี้ โครงการฝึกอบรมท่ีอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ประกันฯ ต้องเข้าเง่ือนไขครบทุกข้อ (3.1 – 3.3)  
 

4. คํานิยาม   

  การประกันคุณภาพ หมายถึง กิจกรรมที่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบในกระบวนการ
บริหารคุณภาพ  เพ่ือทําให้ผลผลิตมีมาตรฐานตามท่ีกําหนด  รวมท้ังมีการปรับปรุง  พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง              
จนสามารถสร้างความม่ันใจให้แก่ผู้ท่ีเก่ียวข้องได้ตามท่ีระบุไว้ 

การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพ่ือสร้าง หรือเพ่ิมพูนความรู้ 
(Knowledge) ทักษะ (Skill) ความสามารถ (Ability) และทัศนคติ (Attitude) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดย
หมายถึง การอบรม/การฝึกอบรม การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน ซ่ึงมีโครงการหรือหลักสูตรและ
ช่วงเวลาจัดท่ีแน่นอน แต่ไม่มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ท้ังนี้ การฝึกอบรมเป็นไปเพ่ือช่วย
ปรับปรุงให้การปฏิบัติงานของผู้เข้าการอบรมมีประสิทธิภาพสูงข้ึน หรือเพ่ือวัตถุประสงค์ของการปิดช่องว่าง (Gap) 
ของการประเมินสมรรถนะในแต่ละรายการ ยกเว้น โครงการท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการสื่อสาร ชี้แจง ถ่ายทอด
แนวทางการดําเนินงาน หรือโครงการประชุมเพ่ือให้ได้มาซ่ึงผลลัพธ์ท่ีเก่ียวข้องกับงานต่างๆ 

  หน่วยงานท่ีจัดอบรม  หมายถึง  กอง  สํานัก  สถาบัน   สํานักงาน หรือหน่วยงานเทียบเท่า
ระดับกองในสังกัดกรมควบคุมโรค 

บุคลากรกรมควบคุมโรค  หมายถึง ข้าราชการ  พนักงานราชการ   ลูกจ้างประจํา ลูกจ้าง
ชั่วคราว   พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  ท่ีสังกัดกรมควบคุมโรค 
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วิทยากร / ผู้สอน หมายถึง ผู้ ถ่ายทอดความรู้  ทักษะ ตามท่ีหลักสูตรกําหนด เป็นผู้ ท่ี มี
ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับหัวข้อการฝึกอบรม มีความสามารถในการถ่ายทอด สื่อสาร และมีเทคนิคในการ
นําเสนอ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปปฏิบัติงานได้อย่าง
เหมาะสม 

  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  หมายถึง  กลุ่มเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ในโครงการฝึกอบรม หรือหลักสูตร 

  ผู้รับผิดชอบโครงการ  หมายถึง บุคคล  กลุ่มงาน  คณะกรรมการ   คณะทํางาน ท่ีได้รับการ 

แต่งต้ังหรือได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 

ปัจจัยเก้ือหนุนในการฝึกอบรม  หมายถึง  ทรัพยากรท่ีใช้ในการดําเนินการฝึกอบรม เช่นสถานท่ี  
บรรยากาศ  อุณหภูมิ แสงสว่าง ระดับเสียง วัสดุ อุปกรณ์  สื่อการเรียนการสอน  เทคโนโลยีต่างๆ ท่ีใช้อํานวย
ความสะดวกและดําเนินการในการฝึกอบรมให้บรรลุเป้าหมาย 

   แนวทางการดําเนินงานท่ีดี   หมายถึง  ข้อเสนอแนะการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิผลในการบรรลุถึง
คุณภาพในแต่ละตัวบ่งชี้  เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินการให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึนต่อไป 

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม  หมายถึง ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ความสามารถ
(Ability) และทัศนคติ (Attitude) ท่ีเกิดข้ึนในตัวบุคลากร ตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรม 

ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม  หมายถึง การประเมินผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมสามารถนําความรู้
ทักษะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน  รวมถึงการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้บังคับบัญชาท่ีมีต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรภายหลังได้รับการฝึกอบรม 

มาตรฐานคุณภาพ  หมายถึง ข้อกําหนดคุณภาพอันเป็นท่ียอมรับ 

ตัวบ่งช้ีคุณภาพ  หมายถึง ข้อมูลของการดําเนินงานในแต่ละมาตรฐานคุณภาพ 

  เกณฑ์การดําเนินงาน หมายถึง รายละเอียดของการดําเนินงานหรือผลการดําเนินงาน เพ่ือให้บรรลุ
ถึงคุณภาพและมาตรฐานในแต่ละตัวบ่งชี้ 

เกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี   กําหนดเป็น  2  ลักษณะ คือ 

  • เกณฑ์เชิงปริมาณ   

  • เกณฑ์เชิงคุณภาพ  

 

5. การแปลความหมายคะแนนการประเมินรายมาตรฐาน 

 5.1 คะแนนเชิงคุณภาพ  หมายถึง การประเมินตัวบ่งชี้ในลักษณะการประเมินกระบวนการ (Process) 
ว่ามีการดําเนินงานจริงตามท่ีกําหนดหรือไม่ ซ่ึงมาตรฐานท่ีใช้คะแนนเชิงคุณภาพ ได้แก่ 

  มาตรฐานท่ี 1 การจัดทําหลักสูตร 

  มาตรฐานท่ี 5 ผู้เข้ารับการอบรม 

  มาตรฐานท่ี 6 การประเมินผลของโครงการฝึกอบรม 

เกณฑ์การประเมินของแต่ละตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
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  คะแนน  1  หมายถึง ไม่มีการดําเนินงานตามเกณฑ์ 

  คะแนน  2 หมายถึง มีการดําเนินงานตามเกณฑ์บางส่วน 

  คะแนน  3 หมายถึง มีการดําเนินงานครบถ้วนตามเกณฑ์ 
เกณฑ์คะแนนเฉลี่ยรายมาตรฐาน 

  

 

 

 

 5.2 คะแนนเชิงปริมาณ หมายถึง การประเมินตัวบ่งชี้จากผลประเมินความพึงพอใจท่ีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีต่อ
โครงการอบรม ซ่ึงมาตรฐานท่ีใช้คะแนนเชิงปริมาณ ได้แก่ 
  มาตรฐานท่ี 2 วิทยากร/ผู้สอน 
  มาตรฐานท่ี 3 เทคนิคการฝึกอบรม 
  มาตรฐานท่ี 4 ปัจจัยเก้ือหนุนในการฝึกอบรม 

เกณฑ์การประเมินของแต่ละตัวบ่งชี้  ให้นําระดับผลประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถามความพึง
พอใจโครงการฝึกอบรม (แบบฟอร์ม TF-01) มาเปรียบเทียบตารางเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยรายมาตรฐาน ดังนี้  

 

5.2.1 กรณีแบบสอบถามความพึงพอใจ แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

   

5.2.2 กรณีแบบสอบถามความพึงพอใจ แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

 

ค่าระดับคะแนน เง่ือนไขเกณฑ์ คะแนนมาตรฐาน  
1.00 – 1.66 ไม่ผ่าน 1 
1.67 – 2.33 
2.34 – 3.00 ผ่าน 2 

ค่าระดับคะแนน 
ความพึงพอใจ 

การแปล
ความหมายระดับ

คะแนน 
เง่ือนไขเกณฑ์ คะแนนมาตรฐาน  

1.00 - 1.75 พึงพอใจน้อยท่ีสุด 
ไม่ผ่าน 1 

1.76 - 2.50 พึงพอใจน้อย 
2.51 - 3.25 พึงพอใจมาก 

ผ่าน 2 
3.26 - 4.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 

ค่าระดับคะแนน 
ความพึงพอใจ 

การแปล
ความหมายระดับ

คะแนน 
เง่ือนไขเกณฑ์ คะแนนมาตรฐาน  

1.00 - 1.80 พึงพอใจน้อยท่ีสุด 
ไม่ผ่าน 1 1.81 - 2.60 พึงพอใจน้อย 

2.61 - 3.40 พึงพอใจปานกลาง 
3.41 - 4.20 พึงพอใจมาก 

ผ่าน 2 
4.21 – 5.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 
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6. การคํานวณคะแนนผลประเมินในภาพรวม  การคํานวณในแต่ละรายมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ เป็นคะแนนค่าเฉลี่ย
แต่ละมาตรฐาน และนําผลรวมของทุกมาตรฐานมารวมกัน 

 

คะแนนประเมินผลในภาพรวม = ผลรวมทุกคะแนนมาตรฐาน  
 

ค่าเป้าหมาย : คะแนนมาตรฐานในภาพรวมมากกว่า 8.40 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 12) ให้นับว่า
โครงการฝึกอบรม ผ่าน เกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
 
หมายเหตุ : โครงการฝึกอบรมท่ีแบ่งช่วงเวลาการจัดงานมากกว่า 1 ครั้ง หรือโครงการฝึกอบรมท่ีแบ่งตามผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมากกว่า 1 รุ่น ให้ใช้คะแนนเฉลี่ยของการประเมินโครงการในภาพรวม มาคํานวณเป็นคะแนน
ประเมินในภาพรวม ตามสูตร  
                              
                         คะแนนประเมินผลในภาพรวม = ผลรวมทุกคะแนนมาตรฐาน / จํานวนครั้ง หรือรุ่น 
      

7. ความรับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการบันทึก ประเมิน ควบคุม ดูแลโครงการ 
บริหารโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จัดฝึกอบรมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการ
ฝึกอบรม 

กอง/สํานัก/สถาบัน/สํานักงาน/หน่วยงานเทียบเท่าระดับกอง  โดยงานท่ีรับผิดชอบด้านพัฒนา
บุคลากร ให้มีหน้าท่ีในการตรวจสอบ ประเมินการฝึกอบรมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการ
ฝึกอบรม และรายงานกรมฯ  

กองการเจ้าหน้าท่ี   มีหน้าท่ีความรับผิดชอบให้คําแนะนํา ส่งเสริม  สนับสนุน กํากับดูแล และรวบรวม
รายงานการฝึกอบรมของหน่วยงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
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8.  หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมควบคุมโรค 

หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมควบคุมโรค ได้กําหนดมาตรฐานในการดําเนินการ
ด้านการประกันคุณภาพการฝึกอบรมบุคลากรกรมควบคุมโรค  โดยแต่ละหลักสูตรฝึกอบรมจะมีการประเมิน  ซ่ึง
ประกอบด้วยมาตรฐานคุณภาพ  6  มาตรฐาน ตัวบ่งชี้คุณภาพ 9 ตัว ดังนี้ 

 

มาตรฐาน คําอธิบายมาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี   

มาตรฐานท่ี 1 การจัดทําหลักสูตร 1.1 มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรม 

1.2 มีการหาความต้องการจําเป็นในการฝึกอบรม 

1.3 มีการประเมินเพ่ือทบทวนและพัฒนาหลักสูตร 

มาตรฐานท่ี  2 วิทยากร / ผู้สอน 2.1 วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดและสื่อสารให้ผู้เข้ารับการ 
ฝึกอบรมเข้าใจ 

มาตรฐานท่ี  3  เทคนิคการฝึกอบรม    3.1 กําหนดเทคนิควิธีการฝึกอบรมท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 

มาตรฐานท่ี  4  ปัจจัยเก้ือหนุนในการ
ฝึกอบรม   

4.1 มีการกําหนดสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

มาตรฐานท่ี  5  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม   5.1 มีการกําหนดและคัดเลือกผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตรงกับหลักสูตร 

มาตรฐานท่ี  6  การประเมินผล
โครงการฝึกอบรม   

6.1 มีการประเมินผลการฝึกอบรมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6.2 มีการติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าของการจัดฝึกอบรม 

 

มาตรฐานท่ี 1  การจัดทําหลักสูตร ประกอบด้วย  3 ตัวบ่งชี้   ดังนี้ 

1.1 ตัวบ่งช้ี : มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรม 

แนวทางการดําเนินงานท่ีดี 

 การวิเคราะห์ความสอดคล้องเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรม  หมายถึง การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหา
หลักสูตรการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ ว่ามีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธ์กิจ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของ
กรมควบคุมโรค แผนพัฒนาบุคลากร แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล แผนยุทธศาสตร์พัฒนาข้าราชการ 
กรมควบคุมโรค ตลอดจนนโยบายและภารกิจหน่วยงานหรือไม่ เพ่ือนําผลการประเมินท่ีได้ไปเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ 
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ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การดําเนินงาน ข้อมูลท่ีต้องการ 

1.1   มีการวิ เคราะห์ความ
สอดคล้องของเนื้อหาหลักสูตร
การฝึกอบรม 

1.  มีนโยบาย / ภารกิจหน่วยงาน / แผนพัฒนา
บุคลากร เป็นต้น 

2.  มีการจัดทํารายงานผลการวิเคราะห์หลักสูตร
ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากร
กับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

3. มีการนําผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการกําหนด
หลักสูตร 

หลักฐานเอกสารอ้างอิง เช่น 

1 . เอกสารแสดงวิสัยทัศน์  
พันธ์กิจ/ แผนพัฒนาบุคลากร
ของหน่วยงาน/กรม  เป็นต้น 

2 .  แ บ บ ส รุ ป โ ค ร ง ก า ร
ฝึกอบรม หรือ รายงานผล
การวิเคราะห์หลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน   (ระดับ) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ไม่มีการดําเนินงาน ทําได้บางส่วน มีการดําเนินการครบทุกข้อ 
 

1.2 ตัวบ่งช้ี  : มีการหาความต้องการจําเป็นในการฝึกอบรม 

แนวทางการดําเนินงานท่ีดี 
1. ความต้องการจําเป็นในการฝึกอบรม (Needs Assessment) หมายถึง การวิเคราะห์ ทักษะ ความรู้  

ความสามารถ “ท่ีควรจะมี” เปรียบเทียบกับทักษะ ความรู้ ความสามารถ “ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน” ผลการวิเคราะห์
เปรียบเทียบดังกล่าว จะนําไปกําหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และกําหนดรูปแบบการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
 2. กระบวนการวิเคราะห์ความจําเป็นในการฝึกอบรม ประกอบด้วย การวิเคราะห์ 3 ด้านได้แก่ การ
วิเคราะห์องค์การ การวิเคราะห์งาน และการวิเคราะห์บุคคล วิธีการรวบรวมข้อมูลอาจใช้แบบสอบถาม การ
สัมภาษณ์ การศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง เช่น วิสัยทัศน์ พันธ์กิจ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาบุคลากร แผนการพัฒนาบุคลากรประจําปี แผนการพัฒนารายบุคคล การพัฒนาตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 

ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การดําเนินงาน ข้อมูลท่ีต้องการ 

1.2  มีการหาความต้องการ
จําเป็นในการฝึกอบรม 

1. มีการหาความจําเป็นในการฝึกอบรม ระดับ
องค์การ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
แผนพัฒนาบุคลากร แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้าราชการกรมควบคุมโรค เป็นต้น 

2. มีการหาความจําเป็นในการฝึกอบรม ระดับ
หน่วยงาน เพ่ือให้เป็นไปตามภารกิจหน่วยงาน 

3. มีการหาความจําเป็นในการฝึกอบรม ระดับ
บุคคล  จากผลการประเ มินสมรรถนะของ
บุคลากร เพ่ือให้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย 

หลักฐานเอกสารอ้างอิง เช่น 

1. รายงานผลการประเมิน
สมรรถนะหลัก สมรรถนะ
เฉพาะตามลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติ สมรรถนะท่ีจําเป็น
ตามภารกิจของกรมควบคุม
โรค 

2.  รายงานผลการสํารวจ
ความต้องการจําเป็นในการ
ฝึกอบรม 

เกณฑ์การประเมิน   (ข้อ) 
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คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ไม่มีการดําเนินงาน ทําได้บางส่วน มีการดําเนินการครบทุกข้อ 

 

1.3 ตัวบ่งช้ี : มีการประเมินเพ่ือทบทวนและพัฒนาหลักสูตร 

แนวทางการดําเนินงานท่ีดี 

การประเมินผล  (Evaluation) คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพ่ือประเมินความสําเร็จของ
โครงการฝึกอบรม และนําไปสู่การแก้ไขปรับปรุงโครงการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  

 

ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การดําเนินงาน ข้อมูลท่ีต้องการ 

1.3 มีการประเมิน  เพ่ือทบทวน
และพัฒนาหลักสูตร 

1. มีการตรวจสอบว่าการฝึกอบรมบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้หรือไม่ 

2. มีการค้นหาจุดดีและจุดท่ีควรแก้ไขของการ
ฝึกอบรม ไม่ว่าจะเป็นด้านวิธีการนําเสนอ  
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของการฝึกอบรม  
เนื้อหาของหลักสูตร วิทยากรและตารางเวลา
ของการฝึกอบรม 

3. มีการตรวจสอบว่าผู้เข้ารับการอบรมมีการ
เปลี่ยนแปลงระดับความรู้ ทักษะความสามารถ 
หรือทัศนคติภายหลังการฝึกอบรม 

4. มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดโครงการ
ฝึกอบรมในครั้งต่อไป 

1.  สรุปรายงานโครงการ
ฝึกอบรม 

เกณฑ์การประเมิน  (ข้อ)   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ไม่มีการดําเนินงาน ทําได้บางส่วน มีการดําเนินการครบทุกข้อ 
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มาตรฐานท่ี 2    วิทยากร / ผู้สอน ประกอบด้วย 1 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

2.1 ตัวบ่งช้ี : วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดและสื่อสารให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจ  

แนวทางการดําเนินงานท่ีดี 

ความสามารถของวิทยากร  หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ตลอดจน
คุณลักษณะด้านอ่ืนๆ ของวิทยากร ท่ีเอ้ืออํานวยก่อให้เกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม โดย
วิทยากรนํามาใช้ในการถ่ายทอด การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ เช่น เกิดทัศนคติท่ีเหมาะสมเก่ียวกับเรื่องท่ีอบรม  
จนกระท่ังเกิดการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามท่ีต้องการ 

 

ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การดําเนินงาน ข้อมูลท่ีต้องการ 

2 . 1  วิ ท ย า ก ร มี
ความสามารถในการ
ถ ่า ย ท อ ด แ ล ะ
สื ่อ ส า ร ให้ผู้ เ ข้ ารับ
การฝึกอบรมเข้าใจ 

1. วิทยากรมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ตรง
กับหัวข้อ เป็นท่ีน่าเชื่อถือ 

2. วิทยากรจัดลําดับความสําคัญและความสัมพันธ์ของ
เนื้อหาได้อย่างต่อเนื่อง 

3. วิทยากรมีความสามารถในการสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้
ให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน 

4. วิทยากรสามารถสร้างบรรยากาศกระตุ้นให้เกิดการ
เรียนรู้ได้ดี 

5. วิทยากรเปิดโอกาสในการซักถาม การเสนอความ
คิดเห็น และยอมรับความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม 

1. สรุปผลโครงการฝึกอบรม 
: ผลการประเมินความพึง
พอใจด้านวิทยากร 

   

 
เกณฑ์การประเมิน    
 กรณีแบบสอบถามความพึงพอใจ แบ่งเป็น 4 ระดับ 

 
 
 
 
 

ค่าระดับคะแนน 

ความพึงพอใจ 
การแปลความหมาย

ระดับคะแนน 
เง่ือนไขเกณฑ์ คะแนนมาตรฐาน 

1.00 - 1.75 พึงพอใจน้อยท่ีสุด 
ไม่ผ่าน 1 

1.76 - 2.50 พึงพอใจน้อย 

2.51 - 3.25 พึงพอใจมาก 
ผ่าน 2 

3.26 - 4.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 
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กรณีแบบสอบถามความพึงพอใจ แบ่งเป็น 5 ระดับ 

 

มาตรฐานท่ี  3 เทคนิคการฝึกอบรม ประกอบด้วย 1 ตัวบ่งชี้ ดังนี้    

3.1 ตัวบ่งช้ี : การกําหนดเทคนิควิธีการฝึกอบรมท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการดําเนินงานท่ีดี 

        เทคนิคการฝึกอบรม หรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้ หมายถึง วิธีการท่ีใช้ในการสื่อสารหรือ ถ่ายทอดความรู้
ประสบการณ์ หรือข้อมูลต่างๆ ระหว่างผู้ให้การอบรม และผู้เข้ารับการอบรม เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามท่ีได้กําหนดไว้ ซ่ึงข้อควรคํานึงถึงในการเลือกใช้เทคนิคการฝึกอบรม ได้แก่ การ
พิจารณาถึงความเหมาะสม  สอดคล้องกับลักษณะและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ขนาดและลักษณะของกลุ่มผู้เข้า
รับการฝึกอบรม ระยะเวลา ท้ังนี้เทคนิคการฝึกอบรมมีอยู่หลากหลาย อาทิ การบรรยาย  (Lecture) การสัมมนา  
(Seminar) การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) การศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ (Workshop) การสาธิต (Demonstration)       

 

ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การดําเนินงาน ข้อมูลท่ีต้องการ 

3.1  การกําหนดเทคนิค
วิ ธี ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ท่ี
เหมาะสม  สอดคล้องกับ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
หลักสูตร 

 

1. หัวข้อและเนื้อหาการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

2. หัวข้อและเนื้อหาการเรียนรู้มีความเหมาะสมต่อการ
พัฒนาความรู้  ทักษะ  ความสามารถหรือทัศนคติของผู้
เข้ารับการอบรม 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้เข้าใจหัวข้อวิชามากข้ึน 

4. เนื้อหาท่ีเรียนรู้มีประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 

5. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความ
เหมาะสม 

หลักฐานเอกสารอ้างอิง เช่น 

1. สรุปผลโครงการฝึกอบรม 
: ผลประเมินความพึงพอใจ 
ด้านเนื้อหาและรูปแบบการ
เรียนรู้ 

 

 
 

ค่าระดับคะแนน 

ความพึงพอใจ 
การแปลความหมาย

ระดับคะแนน 
เง่ือนไขเกณฑ์ คะแนนมาตรฐาน 

1.00 - 1.80 พึงพอใจน้อยท่ีสุด 

ไม่ผ่าน 1 1.81 - 2.60 พึงพอใจน้อย 

2.61 - 3.40 พึงพอใจปานกลาง 

3.41 - 4.20 พึงพอใจมาก 
ผ่าน 2 

4.21 – 5.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 
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เกณฑ์การประเมิน    
 กรณีแบบสอบถามความพึงพอใจ แบ่งเป็น 4 ระดับ 

 
กรณีแบบสอบถามความพึงพอใจ แบ่งเป็น 5 ระดับ 

 

มาตรฐานท่ี  4  ปัจจัยเก้ือหนุนในการฝึกอบรม  ประกอบด้วย 1 ตัวบ่งชี้ ดังนี้    

4.1 ตัวบ่งช้ี : มีการกําหนดสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้
เข้ารับการฝึกอบรม 

แนวทางการดําเนินงานท่ีดี 

การกําหนดสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม  ประกอบด้วย การจัดสถานท่ีมีความเหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้และกิจกรรมของหลักสูตร  มี
อุปกรณ์อํานวยความสะดวกเพียงพอต่อการดําเนินการฝึกอบรม มีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม เช่น อุณหภูมิ ระบบ
ปรับอากาศ ระบายอากาศ แสงสว่าง ระดับเสียง เป็นต้น โดยหน่วยงานผู้จัดจะต้องมีข้อมูลเก่ียวกับสถานท่ีจัด
ฝึกอบรมในหน่วยราชการและเอกชน เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมให้มีมาตรฐาน  
รวมท้ังมีการติดต่อประสานงาน เช่น เจ้าของสถานท่ี วิทยากร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นต้น 

 

 

 

ค่าระดับคะแนน 

ความพึงพอใจ 
การแปลความหมาย

ระดับคะแนน 
เง่ือนไขเกณฑ์ คะแนนมาตรฐาน 

1.00 - 1.75 พึงพอใจน้อยท่ีสุด 
ไม่ผ่าน 1 

1.76 - 2.50 พึงพอใจน้อย 

2.51 - 3.25 พึงพอใจมาก 
ผ่าน 2 

3.26 - 4.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 

ค่าระดับคะแนน 

ความพึงพอใจ 
การแปลความหมาย

ระดับคะแนน 
เง่ือนไขเกณฑ์ คะแนนมาตรฐาน 

1.00 - 1.80 พึงพอใจน้อยท่ีสุด 

ไม่ผ่าน 1 1.81 - 2.60 พึงพอใจน้อย 

2.61 - 3.40 พึงพอใจปานกลาง 

3.41 - 4.20 พึงพอใจมาก 
ผ่าน 2 

4.21 – 5.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 
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ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การดําเนินงาน ข้อมูลท่ีต้องการ 

4 . 1 มี ก า ร กํ า ห น ด
สภาพแวดล้ อมแล ะ
องค์ประกอบท่ีเอ้ือต่อ
ก า ร เ รี ย น รู้  เ พ่ื อ
ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม
ต้องการของผู ้เข้ารับ
การฝึกอบรม 

 

1. ห้องจัดฝึกอบรม เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้  

2. โสตทัศนูปกรณ์มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อ
การใช้งาน 

3. เอกสารประกอบและอุปกรณ์เครื่องเขียนมีความ
เหมาะสม 

4. คุณภาพและปริมาณของอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องด่ืม เป็นท่ีพึงพอใจ 

5. สถานท่ี เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ํา ห้องประชุม มี
ความสะอาด ปลอดภัย และเพียงพอต่อการใช้งาน  

1. สรุปผลโครงการฝึกอบรม : 
ด้ า น ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ
องค์ประกอบท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 
เกณฑ์การประเมิน    
 กรณีแบบสอบถามความพึงพอใจ แบ่งเป็น 4 ระดับ 

 
กรณีแบบสอบถามความพึงพอใจ แบ่งเป็น 5 ระดับ 

 

 

ค่าระดับคะแนน 

ความพึงพอใจ 
การแปลความหมาย

ระดับคะแนน 
เง่ือนไขเกณฑ์ คะแนนมาตรฐาน 

1.00 - 1.75 พึงพอใจน้อยท่ีสุด 
ไม่ผ่าน 1 

1.76 - 2.50 พึงพอใจน้อย 

2.51 - 3.25 พึงพอใจมาก 
ผ่าน 2 

3.26 - 4.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 

ค่าระดับคะแนน 

ความพึงพอใจ 
การแปลความหมาย

ระดับคะแนน 
เง่ือนไขเกณฑ์ คะแนนมาตรฐาน 

1.00 - 1.80 พึงพอใจน้อยท่ีสุด 

ไม่ผ่าน 1 1.81 - 2.60 พึงพอใจน้อย 

2.61 - 3.40 พึงพอใจปานกลาง 

3.41 - 4.20 พึงพอใจมาก 
ผ่าน 2 

4.21 – 5.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 
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มาตรฐานท่ี 5 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย 1 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

5.1 ตัวบ่งช้ี :  มีการกําหนดและคัดเลือกผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตรงกับหลักสูตร 

แนวทางการดําเนินงานท่ีดี 

การเขียนเค้าโครงหลักสูตร จะต้องมีการกําหนดคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีสอดคล้องกับเนื้อหา
หลักสูตร เช่น ตําแหน่ง สายงาน ระดับ ลักษณะงาน หน้าท่ี ความรับผิดชอบหรือหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายอ่ืนๆ  
เป็นต้น เพ่ือให้ม่ันใจว่าผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ เป็นกลุ่มเป้าหมายตรงตาม
หลักเกณฑ์คุณสมบัติ และจํานวนท่ีหลักสูตรกําหนด 

 

ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การดําเนินงาน ข้อมูลท่ีต้องการ 

5.1  มีการกําหนดและคัดเลือก
ผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตรง
กับหลักสูตร 

1.  ม ีก า ร กําหนดค ุณส มบ ัต ิ แ ล ะจํ า น ว น
กลุ่มเป้าหมายของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตรงตาม
ลักษณะงาน  หน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างชัดเจน  
ในโครงการฝึกอบรม 

2. มีการแจ้งโครงการฝึกอบรมให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องทราบ 

3. มีการรวบรวมและพิจารณารายชื่อผู้ ท่ี มี
คุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับการฝึกอบรมตาม
จํานวนท่ีกําหนดในกิจกรรมของหลักสูตร                   

หลักฐานเอกสารอ้างอิง เช่น 

1. แบบรายชื่อผู้สมัครเข้ารับ
การฝึกอบรม 

2. เอกสารแจ้งหน่วยงานท่ีมี
การระบุคุณสมบัติผู้ เ ข้ารับ
การฝึกอบรม 

3. หนังสืออนุมัติรายชื่อผู้เข้า
รับการฝึกอบรม 

 

เกณฑ์การประเมิน   (ระดับ) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ไม่มีการดําเนินงาน ทําได้บางส่วน มีการดําเนินการครบทุกข้อ 
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มาตรฐานท่ี 6 การประเมินผลของโครงการฝึกอบรม ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

6.1 ตัวบ่งช้ี : มีการประเมินผลการฝึกอบรมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

แนวทางการดําเนินงานท่ีดี 

การประเมินผลการฝึกอบรม (Training Evaluation)  คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบเพ่ือ
ประเมินความสําเร็จของโครงการฝึกอบรม ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ประการคือ เกณฑ์สําหรับการประเมินผล  
และวิธีการสําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือนํามาวิเคราะห์ว่าผลท่ีได้รับบรรลุตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้หรือไม่  ใน
ส่วนของเกณฑ์การประเมินการฝึกอบรม สามารถทําได้โดยอาศัยเกณฑ์ (Criteria) 4 ประเภทได้แก่ ปฏิกิริยา การ
เรียนรู้   พฤติกรรม และผลลัพธ์ ดังนี้ 

1.  การประเมินปฏิกิริยา (Reaction)  เป็นการวัดทัศนคติของผู้ได้รับการฝึกอบรมถึงความรู้สึกพึงพอใจ
ต่อการจัดการฝึกอบรม 

2.  การประเมินการเรียนรู้ (Learning) เป็นการวัดถึงการเพ่ิมพูนความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill)    
และทัศนคติ (Attitude) ตามกรอบของวัตถุประสงค์การฝึกอบรมท่ีต้ังไว้ และควรมีการใช้วิธีการประเมินผล
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเหมาะสมต่อการวัด เช่น 

-  หลักสูตรท่ีมีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ วัดด้วยการทดสอบก่อนและภายหลังการฝึกอบรม  
(Pre-test  & Post-test) 

-  หลักสูตรท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างทักษะ วัดด้วยการลงมือปฏิบัติจริง  (Performance 
Test) และเพ่ือเปลี่ยนแปลงทัศนคติ วัดด้วยแบบประเมินทัศนคติ (Attitude Test) 

3.  การประเมินพฤติกรรม (Behavior) เป็นการประเมินการนําความรู้ท่ีได้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง  

4.  การประเมินผลลัพธ์  (Outcomes หรือ Results) เป็นการประเมินผลท่ีองค์การได้รับจากการ
ฝึกอบรม เช่น การลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป็นต้น 

 

ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การดําเนินงาน ข้อมูลท่ีต้องการ 

6.1  มีการประเมินผล
การฝึกอบรมท่ีมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

1. มีการวัดความรู้  ความสามารถ ทักษะ ก่อน-หลัง   
(Pre-test / Post – test)   ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดย
ใช้แบบทดสอบ 

2. มีประเมินการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เพ่ือให้ทราบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
ของการฝึกอบรม 

3. มีการประเมินการมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมในกิจกรรมต่างๆ  ในช่วงการฝึกอบรม 

4. มีการประเมินปฏิกิริยาผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อการ
บริหารโครงการฝึกอบรม เพ่ือนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงโครงการ หรือหลักสูตร 

หลักฐานเอกสารอ้างอิง เช่น 

1. การสังเกตโดยการจด
บันทึก 

2. แบบทดสอบความรู้ 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

3. แบบประเมินความพึง
พอใจของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 



- 15 - 
 

  

เกณฑ์การประเมิน   (ระดับ) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ไม่มีการดําเนินงาน ทําได้บางส่วน มีการดําเนินการครบทุกข้อ 

 

6.2  ตัวบ่งช้ี :  มีการติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าของการจัดฝึกอบรม   

แนวทางการดําเนินงานท่ีดี 

 การประเมินผลลัพธ์ในระดับการประเมินพฤติกรรม และการประเมินผลลัพธ์ จะอยู่ในข้ันตอนการติดตามผล
หลังการฝึกอบรม ประกอบด้วย การประเมินตนเอง และการประเมินโดยผู้บังคับบัญชา ดังนี้  

1.  ระยะสั้น จะประเมินทันทีภายใน 30 วัน หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม 

2.  ระยะยาว ประเมิน 3 – 6 เดือนภายหลังการฝึกอบรม 

 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม  จะทําให้องค์การสามารถทราบได้ว่าโครงการฝึกอบรมนั้นๆ  ให้
ผลประโยชน์ตอบแทนแก่องค์การมากน้อยเพียงใด  รวมถึงการพิจารณาในการตัดสินใจดําเนินการจัดการฝึกอบรม
ต่อไปหรือไม่ 

 

ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การดําเนินงาน ข้อมูลท่ีต้องการ 

6.2 มีการติดตามและ
ประเมินผลความคุ้มค่า
ของการจัดฝึกอบรม 

 

1.  มีการติดตามและประเมินผลผู้ผ่าน 

การฝึกอบรมได้นําความรู้  ทักษะ ความ 

สามารถ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน    

2. มีการประเมินผลระดับความพึงพอใจของ
ผู้บังคับบัญชาต่อคุณภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรหลังจากได้รับการฝึกอบรม   

3. มีการวิเคราะห์และประเมินผลความ
คุ้มค่าของการฝึกอบรม แจ้งผู้บริหาร
หน่วยงานทราบ 

หลักฐานเอกสารอ้างอิง เช่น 

1. แบบติดตามประเมินความรู้  ทักษะ 
ความสามารถของผู้ผ่านการอบรมในภายหลัง   

2 .  แบบประ เ มินคว าม พึงพอใจของ
ผู้บังคับบัญชา ต่อคุณภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรหลังจากได้รับการฝึกอบรม 

เกณฑ์การประเมิน   (ระดับ) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ไม่มีการดําเนินงาน ทําได้บางส่วน มีการดําเนินการครบทุกข้อ 

 

 

******************************************* 
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ภาคผนวก 
 

แบบฟอร์มท่ีใช้ในการดําเนินการตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม  

แบบฟอร์ม TF ย่อมาจาก Training Form 

แบบฟอร์ม  TF-01 : แบบฟอร์มประเมินผลความพึงพอใจโครงการฝึกอบรม 

แบบฟอร์ม  TF-02 : แบบติดตามผลการฝึกอบรม (สําหรับผู้บังคับบัญชา) 

แบบฟอร์ม  TF-03 :  แบบรายงานผลการประเมินโครงการตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ 

 การฝึกอบรมกรมควบคุมโรค 

แบบฟอร์ม  TF-04 :  แบบฟอร์มสรุปรายงานโครงการอบรมบุคลากรตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ 

 การฝึกอบรมกรมควบคุมโรคปี 2558 

แบบฟอร์ม  TF-05 :  แบบฟอร์มสรุปผลการติดตามผลการฝึกอบรมรายโครงการ 

แบบฟอร์ม  TF-06 :  แบบฟอร์มสรุปผลการติดตามผลการฝึกอบรมรายหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


