
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ 

*********************************************************** 

 เพ่ือให้กระบวนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ประกอบกับเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และ
หลักเกณฑ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and 
Transparency Assessment - ITA ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องมีหลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ จึงก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล และฝึกอบรม ดังนี้ 

 ๑.หลักการและเหตุผล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “ต าบลตันหยงลิมอ”บริหารงานโดยใช้ระบบ
คุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาและรักษาไว้ ซึ่งบุคลากรที่เป็น คนเก่ง คนดี และมีคุณภาพ โดยได้ก าหนด         
5 ประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นเครื่องมือก าหนดทิศทางในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ คือ การที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตันหยงลิมอ บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว นอกจากจะต้องพัฒนางาน ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว จ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาบุคลากรภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรภาครัฐ ให้เป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถ ขีดสมรรถนะที่เหมาะสมต่อการที่จะร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว และเป็นแบบอย่างที่
ดีในด้านการส่งเสริม สนับสนุน โดยเฉพาะการให้คาแนะนาปรึกษา ทั้งทางด้านวิชาการ เทคนิคการจัดการและ
เทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องต่อการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ในลักษณะองค์รวมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการฝึกอบรมถือเป็น
เครื่องมือส าคัญในการที่จะพัฒนาบุคลากรได้อย่างสัมฤทธิ์ผล ประกอบกับเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) และหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องมี
ระบบการประกันคุณภาพของการฝึกอบรม รวมถึงการประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการพัฒนา/
ฝึกอบรมบุคลากร เพ่ือยกระดับการฝึกอบรมให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น สามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้ารับการอบรม
ว่าการฝึกอบรมนั้นมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มีความคุ้มค่าต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสามารถตอบสนองต่อ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๒.ค่านิยาม/ความหมาย 

 การฝึกอบรม หมายความว่า การอบรม หรือการประชุมทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา
ทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ การอบรมที่มีการศึกษาดูงาน โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัดที่
แน่นอน มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบุคลากรภาครัฐของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้เข้าใจต่อทิศทางการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมซึ่งจะนาไปสู่การผลักดันวิสัยทัศน์ให้บรรลุผล  หรือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน เสริมสร้างความรู้ ความสามารถด้านการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานในสังกัด
ราชการบริหารส่วนภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม หมายความว่า ส่วนราชการในส่งเสริมอุตสาหกรรม ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและ
หน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค ที่จัดโครงการฝึกอบรมให้กับบุคลากรกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ
บุคคลภายนอก  
 มาตรฐาน (Standard Development) หมายถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ/คุณภาพที่ประสงค์ให้
เกิดข้ึน เพ่ือให้เป็นหลักในการเทียบเคียงสาหรับส่งเสริมและกากับดูแลการตรวจสอบประเมินผล  



 มาตรฐานคุณภาพ (Quality Standards) หมายถึง ข้อก าหนดคุณภาพอันเป็นที่ยอมรับของผู้รับผิดชอบ
ด้านการพัฒนาบุคลากร ที่มีผลต่อคุณภาพการพัฒนาบุคลากร  
 ตัวบ่งชี้คุณภาพ (Quality Indicators) หมายถึง ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงการดาเนินงานในแต่ละมาตรฐาน
คุณภาพ 
 การควบคุมคุณภาพ หมายถึง การก าหนดให้มีระบบและกลไกในแต่ละมาตรฐาน เพ่ือกากับการดาเนิน
งานฝึกอบรมบุคลากรของผู้รับผิดชอบด้านการฝึกอบรมบุคลากรให้ได้ผลตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
 การตรวจสอบคุณภาพ หมายถึง การกากับดูแลระบบและกลไกการดาเนินงานเพ่ือให้ได้ผลเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
 การประเมินคุณภาพ หมายถึง การประเมินค่าระดับคุณภาพการดาเนินงานฝึกอบรมบุคลากรตามระบบ
กลไกควบคุมคุณภาพ โดยเปรียบเทียบผลการดาเนินงานที่ส่งผลต่อคุณภาพตามหลักเกณฑ์  
 ปัจจัยเกื้อหนุน หมายถึง ทรัพยากรที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร เช่น เงินงบประมาณ บุคคล วัสดุปกรณ์ 
ตลอดจนนโยบายและแนวคิดในการบริหารงานการพัฒนาบุคลากร การวิเคราะห์ความจาเป็นในการพัฒนา
บุคลากร สื่อและเทคโนโลยีที่ใช้เพ่ืออานวยความสะดวก หรือเพ่ือทาให้การดาเนินงานฝึกอบรมบุคลากร บรรลุ
เป้าหมาย  
 ผลลัพธ์ของการพัฒนาบุคลากร (Outputs) หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ เจตคติ ทักษะที่เกิดขึ้นในตัว
บุคลากร ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการการพัฒนา / ฝึกอบรมบุคลากร 

๓.หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของการฝึกอบรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  
องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ ได้ก าหนดองค์ประกอบหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม        
ทั้งหน่วยงาน โดยก าหนดเป็น ๕ หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 หลักเกณฑ์ที่ ๑ ด้านหลักสูตร/หัวข้อการฝึกอบรม 
 ๑.๑ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ หรือแผนปฏิบัติ
ราชการ ๔ ปี แผนปฏิบัติราชการประจาปี แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนต าบล
ตันหยงลิมอ หรือภารกิจของหน่วยงาน   
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ต้องเป็นไปเพ่ือช่วยในการพัฒนาหรือสนับสนุนการเสริมสร้างขีด
สมรรถนะในการปฏิบัติราชการของบุคลากรภาครัฐขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ 
 ๑.๓ หัวข้อและเนื้อหาของหลักสูตรมีความเหมาะสมกับระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม  มีความเป็น
เอกภาพและกลมกลืนกัน 
 หลักเกณฑ์ที ่๒ ด้านวิทยากร  
 ๒.๑ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถตรงกับวิชาที่ฝึกอบรม  
 ๒.๒ รูปแบบการบรรยายของวิทยากรเหมาะสมกับเนื้อหาและระยะเวลาของหลักสูตร  / หัวข้อการ
ฝึกอบรม 
 ๒.๓ มีการเรียบเรียงเนื้อหา และมีการถ่ายทอดที่เข้าใจง่าย 
หลักเกณฑ์ที่ ๓ ด้านปัจจัยเกื้อหนุนในการฝึกอบรม  
 ๓.๑ การจัดสถานที่เหมาะสมกับรูปแบบการฝึกอบรม  
 ๓.๒ เอกสาร วัสดุอุปกรณ์ และโสตทัศนูปกรณ์ในการฝึกอบรมเหมาะสม  
 ๓.๓ การบริหารจัดการฝึกอบรมเหมาะสม 
หลักเกณฑ์ที่ ๔ ด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
 ๔.๑ จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมเหมาะสมกับรูปแบบการจัดกิจกรรมและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 ๔.๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  



 ๔.๓ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
 หลักเกณฑ์ที่ ๕ ด้านการวัดผลและติดตามประเมินผลการฝึกอบรม  
 ๕.๑ มีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ ก่อน-หลังการฝึกอบรม ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร/
หัวข้อการฝึกอบรม  
 ๕.๒ มีการประเมินความพึงพอใจในการฝึกอบรม  
 ๕.๓ มีการประเมินผลภายหลังการฝึกอบรมโดยมีระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม  
 ๕.๔ มีการจัดท าสรุป วิเคราะห์ การประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม ในแต่ละ
โครงการ หรือหลักสูตร 

 ผู้ประเมินโครงการฝึกอบรม  
 หัวหน้าส่วนราชการผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมเป็นผู้ประเมินโครงการฝึกอบรมตามแบบประเมินโครงการ
ฝึกอบรมที่ก าหนดและรายงานผลการประเมินตามแบบต่างๆ ในภาคผนวกและเอกสารอ้างอิงให้กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรมทราบทุกปีงบประมาณ 

 รายละเอียดหลักเกณฑ์และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
 หลักเกณฑ์ที่ ๑ ด้านหลักสูตร/หัวข้อการฝึกอบรม (๑๕%) 
 ค าอธิบายหลักเกณฑ์ มีการก าหนดหัวข้อการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ หรือแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ 
หรือภารกิจของหน่วยงาน เนื้อหาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีส่วนช่วยในการพัฒนาหรือสนับสนุนการ
เสริมสร้างขีดสมรรถนะในการปฏิบัติราชการของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ หัวข้อและ
เนื้อหาของหลักสูตรมีความเหมาะสมกับระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม มีความเป็นเอกภาพและกลมกลืนกัน 
 

ตัวบ่งชี้ หลักฐานอ้างอิง 
๑. มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี 
หรือแผนปฏิบัติราชการประจาปี หรือแผนกล
ยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วน
ต าบลตันหยงลิมอ หรือภารกิจของหน่วยงาน  

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนากรมองค์การบริหารส่วน
ต าบลตันหยงลิมอ 
๒. แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การ
บริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  
๓. เอกสารที่แสดงถึงความจาเป็นในการฝึกอบรม  
๔. หลักสูตรการฝึกอบรมหรือก าหนดการฝึกอบรมที่
แสดงถึงความสอดคล้องกับข้อ ๑, ๒ หรือ ๓  
๕. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑ์  

๒. เนื้อหาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีส่วนช่วย
ในการพัฒนาหรือสนับสนุนการเสริมสร้างขีด
สมรรถนะในการปฏิบัติราชการของบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ 

๑. เอกสารแสดงความเชื่อมโยงของเนื้อหาหลักสูตร
ที่สนับสนุนการเสริมสร้างขีดสมรรถนะของบุคลากร  
๒. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑ์  

๓. หัวข้อและเนื้อหาของหลักสูตรมีความเหมาะสม
กับระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม มีความเป็น
เอกภาพและกลมกลืนกัน  

๑. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑ์  

 
 



เกณฑ์การประเมิน  
 ๑. ไม่มีการดาเนินการตามตัวบ่งชี้ ได ้๐ คะแนน  
 ๒. มีการดาเนินการตามตัวบ่งชี้  ๑  ข้อ ได ้ ๑  คะแนน  
 ๓. มีการดาเนินการตามตัวบ่งชี้  ๒  ข้อ ได ้ ๒  คะแนน  
 ๔. มีการดาเนินการตามตัวบ่งชี้  ๓  ข้อ ได ้ ๓  คะแนน  

หลักเกณฑ์ที่ ๒ วิทยากร (๑๕%)  
ค าอธิบายหลักเกณฑ์  เป็นวิทยากรผู้มีคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถตรงกับเนื้อหาวิชาที่ฝึกอบรม หรือมี

    ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อวิชาที่ฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า ๒ ปี และมีการ 
    ประเมินความสามารถในการถ่ายทอด สื่อสารความรู้ความสามารถของวิทยากร โดย
    ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 
ตัวบ่งชี้ หลักฐานอ้างอิง 

๑. การจัดสถานที่เหมาะสมกับรูปแบบการ
ฝึกอบรม  

๑. ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมในสถานที่ฝึกอบรม  
2. ผลการประเมินการฝึกอบรม 
3. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑ์  

๒. เอกสาร,วัสดุอุปกรณ์ และโสดทัศนูปกรณ์
ฝึกอบรมเหมาะสม  

๑. ตัวอย่างเอกสารประกอบการฝึกอบรม  
๒. ผลการประเมินการฝึกอบรม 
3. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑ์ 

๓. การบริหารจัดการฝึกอบรมเหมาะสม เช่น 
การประสานงานวิทยากร ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสถานที่ลงทะเบียน  

๑. ผลการประเมินการฝึกอบรม  
๒. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑ์  

 
เกณฑ์การประเมิน  
 ๑. ไม่มีการดาเนินการตามตัวบ่งชี้ ได ้๐ คะแนน  
 ๒. มีการดาเนินการตามตัวบ่งชี้  ๑  ข้อ ได ้ ๑  คะแนน  
 ๓. มีการดาเนินการตามตัวบ่งชี้  ๒  ข้อ ได ้ ๒  คะแนน  
 ๔. มีการดาเนินการตามตัวบ่งชี้  ๓  ข้อ ได ้ ๓  คะแนน 

หลักเกณฑ์ที่ ๓ ปัจจัยเกื้อหนุนในการฝึกอบรม (๑๕%)  
 ค าอธิบายหลักเกณฑ์ จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเหมาะสมกับรูปแบบ การจัดกิจกรรมและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร/โครงการระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรม
และผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

ตัวบ่งชี้ หลักฐานอ้างอิง 
๑. มีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ-
หลังก่อนการฝึกอบรม ตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร/โครงการ  

๑. แบบประเมินเปรียบเทียบความรู้ – หลังก่อนการ
ฝึกอบรม  
๒. สรุปผลการประเมินความรู้ก่อน – หลังการฝึกอบรม 
 

๒. มีการประเมินความพึงพอใจในการฝึกอบรม  ๑. การประเมินผลการฝึกอบรม  
๒. สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินการฝึกอบรม  



๓. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑ์  

๓. มีการประเมินผลภายหลังการฝึกอบรมโดยมี
ระยะอย่างน้อย 1 เดือน หลังเสร็จสิ้นการการ
ฝึกอบรม  

๑. แบบประเมินตนเองภายหลังการฝึกอบรม  
๒. แบบประเมินส าหรับผู้บังคับบัญชาหลังการฝึกอบรม 
3. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑ์ 

4. มีการจัดท าสรุป วิเคราะห์ การประเมินตาม
เกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรม ในแต่ละ
โครงการ หรือ หลักสูตร/หัวข้อและมีข้อเสนแนะ
ในกี่พัฒนาหลักสูตรในครั้งต่อไป 

1. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑ์พร้อม
หลักฐานอ้างอิง 

 

เกณฑ์การประเมิน  
 ๑. ไม่มีการดาเนินการตามตัวบ่งชี้ ได ้๐ คะแนน  
 ๒. มีการดาเนินการตามตัวบ่งชี้  ๑  ข้อ ได ้ ๑  คะแนน  
 ๓. มีการดาเนินการตามตัวบ่งชี้  ๒  ข้อ ได ้ ๒  คะแนน  
 ๔. มีการดาเนินการตามตัวบ่งชี้  ๓  ข้อ ได ้ ๓  คะแนน  

เกณฑ์การประเมินภาพรวมโครงการ  
  ค่าคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 2.00 ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่างการคิดคะแนนการประเมินโครงการตามเกณฑ์ 
แบบประเมินผลหลักประกันคุณภาพการฝึกอบรมองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ 

ชื่อหลักสูตร ..................................................... 
วันที่ ......................................................... สถานที่จัด .................................... 

หัวข้อ การประเมิน หลักฐานอ้างอิง 
ผ่าน  ไม่ผ่าน  

1. ด้านหลักสูตร/หัวข้อการฝึกอบรม (ร้อยละ 15)  
   - มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือแผนปฏิบัติราชการ องค์การ
บริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ หรือแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยง
ลิมอ หรือภารกิจหน่วยงาน  
   - เนื้อหาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีส่วนช่วยใน
การพัฒนาหรือสนับสนุนการเสริมสร้างขีดสมรรถนะใน
การปฏิบัติราชการของบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตันหยงลิมอ 
   - หัวข้อและเนื้อหาของหลักสูตรมีความเหมาะสมกับ
ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม มีความเป็นเอกภาพและ
กลมกลืนกัน  
 

 
/  
 
 
 
 
/  
 
 
 
/ 

 
 
 

 
 
 

สรุปคะแนน 3.00   0.45  
2. ด้านวิทยากร (ร้อยละ 15)  
   - เป็นผู้มีความรู้ความสามารถตรงกับวิชาที่ฝึกอบรม  
   - รูปแบบการบรรยายของวิทยากรเหมาะสมกับเนื้อหา
และระยะเวลาของหลักสูตร/หัวข้อการฝึกอบรม  
   - มีการเรียบเรียงเนื้อหา และมีการถ่ายทอดที่เข้าใจ
ง่าย  

 
/  
/ 
 
/ 

 
 
 

 
 
 

สรุปคะแนน  3.00   0.45  
3. ด้านปัจจัยเกื้อหนุนในการฝึกอบรม (ร้อยละ 15)  
   - การจัดสถานที่เหมาะสมกับรูปแบบการฝึกอบรม  
   - เอกสาร, วัสดุอุปกรณ์ และโสตทัศนูปกรณ์ในการ
ฝึกอบรมเหมาะสม  
   - การบริหารจัดการฝึกอบรมเหมาะสม เช่น การ
ประสานงานวิทยากร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สถานที่
ลงทะเบียน 
 

 
/ 
 
 
/ 

 
 
/ 

 

สรุปคะแนน 2.00   0.30  
 
 

 
 

 
 



หัวข้อ การประเมิน หลักฐานอ้างอิง 
ผ่าน  ไม่ผ่าน  

4. ด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ร้อยละ 15)  
   - จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมเหมาะสมกับรูปแบบการ
จัดกิจกรรมและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
   - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80  
   - ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของ
การฝึกอบรม เช่น เสนอความคิดเห็น สอบถามข้อสงสัย  
 

 
  
 
/ 
 
/ 

 
/ 
 

 
 
 

สรุปคะแนน 2.00   0.30  
5. ด้านการวัดและประเมินผลการฝึกอบรม (ร้อยละ 
40)  
   - มีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ ก่อน-
หลังการฝึกอบรม ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร/หัวข้อ
การฝึกอบรม  
   - มีการประเมินความพึงพอใจในการฝึกอบรม  
   - มีการประเมินผลภายหลังการฝึกอบรมโดยมี
ระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม  
   - มีการจัดท าสรุป วิเคราะห์ การประเมินตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพ ฯ ในแต่ละโครงการ หรือหลักสูตร 
และมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรในครั้งต่อไป  
 

 
 
 
 
 
/ 
/ 
 
/ 

 
 
/ 

 

สรุปคะแนน 3.00   1.20  

คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักโครงการ  /  2.70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก 
 
 
 

 



แบบประเมินวิทยากร 
 

หลักสูตร..........................................................................................................................................................  
วันที่.................. เดือน..................... พ.ศ.............. สถานท่ี..............................................................................  
หน่วยงานรับผิดชอบการฝึกอบรม.................................................................................................................... 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้เข้ารับการอบรม 
 

 1. การศึกษา      ต่ ากว่าปริญญาตรี   ปริญญาตรี   ปริญญาโท    สูงกว่าปริญญาโท  
 2. ประเภทต าแหน่ง   ทั่วไป     วิขาการ      อ านวยการ   บริหาร 
 

ส่วนที่ 2  การประเมินผล :  5 = มากที่สุด   4 = มาก   3 = ปานกลาง   2 = น้อย   1 = น้อยท่ีสุด 

ชื่อวิทยากร...................................................................................................................................................... 

 
 สิ่งท่ีท่านประทับใจวิทยากรมากที่สุด 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

 สิ่งที่วิทยากรควรปรับปรุงมากที่สุด 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

 

ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่าน 

รายการประเมิน 
 

ระดับความคิดเห็น 
5 4  3  2  1  

1. การถ่ายทอดชัดเจนเข้าใจง่าย       
2. การเรียงลาดับเนื้อหาและการถ่ายทอดที่เข้าง่าย       
3. การสรุปและทบทวนให้เข้าใจยิ่งขึ้น       
4. การยกตัวอย่าง/กิจกรรมในการฝึกอบรม       
5. รูปแบบการบรรยายเหมาะสมกับเนื้อหาและระยะเวลา       
6. วิทยากรใช้สื่อในการนาเสนอท่ีเหมาะสม       
7. โดยรวมวิทยากรมีความสามารถเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาเพียงพอ       



แบบรายงานผลการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรม 

 

หน่วยงาน................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

วัน/เดือน/ปี 
เวลา 

 
 

ห้องและสถานที่ โครงการ/
หลักสูตร 

วิธีการฝึกอบรม ลักษณะและ
จ้านวนผู้รับการ

ฝึกอบรม 
(คน) 

วิทยากร ผลการประเมิน
การอบรม 

(ค่าคะแนนถ่วง
น้ าหนัก) 

ผลประเมินตาม
เกณฑ์การ

ประกันคุณภาพ
การฝีกอบรม 
(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

         

         

         

 
 ผู้บันทึก       ผู้ตรวจ 
                 
                          ลงช่ือ................................................           ลงช่ือ................................................. 
                                (...............................................)                                   (...............................................) 
                         วันที่............./.............../...................           วันที่............./................../................. 
 
 
 
 



          (ส าหรับผู้บังคับบัญชา)  
แบบติดตามผลการฝึกอบรม 

หลักสูตร.........................................................................................................................................................  
วันที.่.... เดือน............................... พ.ศ................ สถานท่ี ............................................................................. 
โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านในประเด็นต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดฝึกอบรมครั้งต่อไป  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้เข้ารับการอบรม  
 1. ชื่อ ....................................................................................  
 2. ต าแหน่ง ...........................................................................  
 3. หน่วยงาน .........................................................................  
 
ส่วนที่ 2 การประเมินผล :   5=มากที่สุด      4=มาก     3=ปานกลาง      2=น้อย       1=น้อยท่ีสุด 
 

รายการประเมิน 5 4 3 2 1 
1. หลังจากที่ผู้ใต้บังคบับัญชาของท่านผา่นการฝึกอบรมแล้วไดน้าความรู้ทีไ่ด้ 
รับจากการฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่มากน้อยเพยีงใด  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. ในการนาความรู ้ความเข้าใจที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาปรบัใช้ในการปฏิบัตงิาน 
 ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านที่ผา่นการฝึกอบรมประสบปญัหาและอุปสรรคมากน้อยเพียง 
ใด  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

3. หลังจากผู้ใต้บังคบับัญชาของท่านที่ผา่นการฝึกอบรมแล้ว เมื่อกลับมาปฏบิัติงานใน 
หน่วยงาน ผลการปฏิบัตงิานเปน็ที่ยอมรับจากผูท้ี่เก่ียวข้องหรือไม่  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4. หลังจากผู้ใต้บังคบับัญชาของท่านที่ผา่นการฝึกอบรมแล้ว และกลับมาปฏบิัต ิ
งานในหน่วยงาน ท่านพงึพอใจต่อการปฏิบัติงานของผู้ใต้บงัคับบัญชาของท่านมากน้อย 
เพียงใด  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

5. หลังจากที่ผู้ใต้บังคบับัญชาของท่านผา่นการฝึกอบรมแล้วไดน้ าความรู้ทีไ่ด้ในในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่มากน้อยเพยีงใด 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

6. ท่านคิดว่าประโยชน์ที่ผู้ใตบ้ังคับบัญชาของท่านได้รบัจากอบรมในหลักสูตรคาดหวัง
ของท่านมากน้อยเพียงใด 

     

7. หลักสูตรนี้คุ้มค่ากับเวลา และค่าใช้จา่ย    
 
 

 
 
 

 
 
 

 

8. ผู้ใต้บังคับบญัชาของท่านที่ผา่นการฝึกอบรมสามารถลดข้อผดิพลาดจากการปฏิบตัิงานได้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

9. ข้อเสนอแนะอื่นๆ  

10. หลักสูตรหรือหัวข้อวิชาที่ต้องการให้จัดโปรดระบุ (เรียงล าดับความต้องการฝึกอบรมจากมากไปหาน้อย) 

 
 
 ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่าน 
 

 
 



แบบประเมินการฝึกอบรม 
หลักสูตร...........................................................................................................................................................  
วันที.่............ เดือน........................ พ.ศ.......... สถานที.่....................................................................................  
หน่วยงานรับผิดชอบการฝึกอบรม  

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านในประเด็นต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดฝึกอบรมครั้งต่อไป  

ส่วนที่ 1  ข้อมูลของผู้เข้ารับการอบรม  
 1. การศึกษา      ต่ ากว่าปริญญาตรี    ปริญญาตรี       ปริญญาโท           สูงกว่าปริญญาโท  
 2. ประเภท       พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  สมาชิกสภาอบต.    คณะผู้บริหาร  
 

           ส่วนที่ 2  การประเมินผล :  5=มากที่สุด      4=มาก      3=ปานกลาง       2=น้อย      1=น้อยท่ีสุด 
 

รายการประเมิน 5 4 3 2 1 
ด้านการบริหารจัดการ       
1. เนื้อหาการฝึกอบรมตรงกับวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด       
2. ระยะเวลาในการฝึกอบรมเหมาะสมเพียงใด       
3. รูปแบบและวธิีการฝึกอบรมเหมาะสมเพียงใด       
4. คุณภาพของเอกสารประกอบการฝึกอบรม       
5. การให้บริการของเจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบโครงการ       
ด้านโสตทัศนูปกรณ ์      
6. สถานที่จัดฝึกอบรม       
7. โสตทัศนปูกรณ์       
8. การให้บริการของเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา       
ด้านอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม       
9. คุณภาพของ อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม       
10. การให้บริการของเจ้าหน้าที่บริการอาหารว่างฯ       
ผู้เข้ารับการฝีกอบรม       
11. จานวนผู้เข้ารับการอบรมเหมาะสม       
12. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าร่วมในกิจกรรม       
ภาพรวม       
13. ความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมโดยรวม       
14. ข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เห็นว่าจะช่วยให้การฝึกอบรมครั้งนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น       
15. หลักสูตรหรือหัวข้อวิชาที่ต้องการให้จัดการฝึกอบรม โปรดระบ(ุเรียงล าดับ
ความต้องการจากมากไปหาน้อย)  

     

 
 
 

 
 
  
 
 


