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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลปะโด 

เรื่อง หลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมบุคลากรสวนทองถิ่น 

--------------------------------- 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ กําหนดเปาหมาย

ของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีใหเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ ตอภารกิจของรัฐ มี

ประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเกินจําเปน ประชาชนไดรับการ

อํานวยความสะดวกและการตอบสนองตรงตามความตองการ รวมท้ังมีการประเมินผลการ ปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ 

เพ่ือใหกระบวนการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลปะโด เปนไปอยางมี ประสิทธิภาพ และเกิด

ประสิทธิผลสูงสุด ประกอบกับเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐได กําหนดใหสวนราชการตองมี

ระบบประกันคุณภาพของการฝกอบรม รวมถึงการประเมินประสิทธิผลและความคุมคา ของการพัฒนา/ฝกอบรม

บุคลากร เพ่ือยกระดับการฝกอบรมใหมีมาตรฐานท่ีสูงข้ึน จึงออกประกาศหลักเกณฑ การประกันคุณภาพของการ

ฝกอบรมบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลปะโด ดังนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศองคการบริหารสวนตําบลปะโด เรื่อง หลักเกณฑการประกันคุณภาพการ

ฝกอบรมบุคลากรสวนทองถ่ิน” 

ขอ ๒ ประกาศนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนดนไป 

ขอ ๓ หลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมบุคลากรของ องคการบริหารสวนตําบลปะโด ใหเปนไป

ตามรายละเอียดท่ีปรากฏแนบทายประกาศนี้ 

ขอ ๔ ใหใชหลักเกณฑนี้สําหรับการฝกอบรมท่ี องคการบริหารสวนตําบลปะโดดําเนินการเอง และการฟก

อบรมท่ีหนวยงานอ่ืนจัดซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลปะโด ไดจัดสงบุคลากรไปเขารวมการฟกอบรม ดวย โดยตอง

ดําเนินการจัดการประเมินผลการฝกอบรมใหเปนไปตามหลักเกณฑการท่ีกําหนดไวในขอ ๓ โดยเครงครัด 

 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๐  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(นายฮาเซ็น   วาหะ) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลปะโด 

 
 

 

 

 



 

 

หลักเกณฑการประกันคุณภาพการฟกอบรมบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลปะโด 
(แนบทายประกาศ เรื่อง หลักเกณฑการประเมินผลการฝกอบรมบุคลากร องคการบริหารสวนตําบลปะโด 

อําเภอมายอ  จังหวัดปตตานี    
ลงวันท่ี  ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

๑. หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ กําหนดเปาหมาย ของ

การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีใหเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ ตอภารกิจของรัฐ มี

ประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเกินจําเปนประชาชนไดรับ การ

อํานวยความสะดวกและการตอบสนองตรงตามความตองการ รวมท้ังมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยาง สม่ําเสมอ 

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางยั่งยืนสามารถยกระดับมาตรฐานการทํางานรองรับการพัฒนาระบบ ราชการ 

เปนกรอบการประเมินตนเองและสามารถติดตามการจัดการของภาครัฐไดอยางตอเนื่อง จึงไดมีการนํา เกณฑคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ: Public Sector Management Quality Award (PMQA) มาเปน เครื่องมือในการพัฒนา

ระบบราชการ ซ่ึงเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๕ การมุงเนนทรัพยากร บุคคล ไดกลาวถึงระบบการ

บริหารทรัพยากรบุคคล: การบริหารจัดการทรัพยากร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การปรับกระบวนทัศน คานิยม 

ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม และกระบวนการสรางคุณคา โดยกําหนดใหสวน ราชการตองมีระบบประกันคุณภาพ

การฝกอบรมรวมถึงการประเมินประสิทธิผลและความคุมคาของการพัฒนา /ฝกอบรมบุคลากร ซ่ึงจะตองให

ความสําคัญ ๒ สวน ดังนี้ 

๑.๑ การจัดระบบการประกันคุณภาพของการฝกอบรม นําแนวคิดเรื่องระบบการประกันคุณภาพงาน ฟกอบรม 

เพ่ือยกระดับงานฟกอบรมใหมีมาตรฐานสูง มีความคุมคาตอการลงทุน และสรางความเชื่อม่ันแกผูเขารับ การฟก

อบรม วาการฟกอบรมนั้นมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับ ซ่ึงระบบการประกันคุณภาพงานฝกอบรมดังกลาว ถือเปนการ

ประกันคุณภาพท่ีสวนราชการจะตองดําเนินการจัดทํามาตรฐาน การฝกบรมท่ีมีลักษณะการดําเนินการ คลายคลึงกับ

การประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใหม่ันใจวางานฝกอบรมไดมาตรฐาน 

๑.๒ การประเมินประสิทธิผลและความคุมคาของการพัฒนา / ฝกอบรมบุคลากร ในการดําเนินการพัฒนา /

ฝกอบรมบุคลากร สวนราชการควรกําหนดมาตรการและระบบในการประเมินประสิทธิผล และความคุมคา ของการ

พัฒนา / ฟกอบรมบุคลากรควบคูกันไป ซ่ึงสามารถดําเนินการไดโดยประเมินจากขอมูลผลการปฏิบัติงาน ของ

บุคลากรเพ่ือใหทราบถึงผลสัมฤทธของการพัฒนา /ฝกอบรมบุคลากร และกําหนดตัวชี้วัดท่ีสะทอนใหเห็นถึง การนํา

ความรูและทักษะตามจุดมุงหมายของการพัฒนาและฝกอบรมมาใชในการปฏิบัติงาน มีการประเมิน ประสิทธิผลการ

พัฒนา และฝกอบรมท่ีสอดคลองกับวิธีการท่ีใชในการพัฒนา / ฟกอบรมบุคลากร เพ่ือกอใหเกิด ประสิทธิภาพ ในการ

พัฒนาบุคลากรสูงสุด มีการประเมินผลลัพธขององคกร ซ่ึงหมายถึงผลลัพธ จากการพัฒนา และฝกอบรมบคุลากร 

จากความสําคัญดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลปะโด จึงไดจัดทําหลักเกณฑการประกันคุณภาพ การฟก

อบรม ท่ีประกอบไปดวยหลักเกณฑ ตัวชี้วัดท่ีมีมาตรฐานสะทอนใหเห็นถึงการนําความรูและทักษะ ตามจุดมุงหมาย

ของการฟกอบรมมาใชในการปฏิบัติงาน และสามารถประเมินประสิทธิผลและความคุมคาของ การฝกอบรมอยาง

ตอเนื่องตอไป             /๒. วัตถุประสงค  



 

๒. วัตถุประสงค 

๒.๑ เพ่ือให องคการบริหารสวนตําบลปะโด มีหลักเกณฑการประกันคุณภาพการ'ฟกอบรมบุคลากร อยางเปน

รูปธรรม สามารถใชเปนแนวปฏิบัติสําหรับหนวยงานในสังกัด ใหเปนไปในทิศทางเดียวกันภายใต มาตรฐานและ

หลักเกณฑเดียวกัน 

๒.๒ เพ่ือใหหนวยงานท่ีมีภารกิจการฝกอบรมบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลปะโด ไดตระหนัก และให

ความสําคัญกับคุณภาพของการฝกอบรมบุคลากร 

๒.๓ เพ่ือใหการบริหารจัดการดานการฝกอบรมบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลปะโด มีการดําเนินงาน

อยางเปนระบบและเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 

๓. ขอบเขตและเง่ือนไขของการใชหลักเกณฑ 

๓.๑ ใชหลักเกณฑการประกันคุณภาพการ'ฟกอบรมบุคลากร องคการบริหารสวนตําบลปะโด เปนกรอบ 

แนวทางในการปฏิบัติในการจัด'ฟกอบรมพัฒนาบุคลากรภายในองคการบริหารสวนตําบลปะโด รวมท้ังการ ประเมิน

ประสิทธิภาพประสิทธิผลการฟกอบรมของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลปะโด ใหเปนมาตรฐาน เดียวกัน 

๓.๒ การจัด'ฟกอบรมโดยหนวยงานภายในองคการบริหารสวนตําบลปะโด เอง เม่ือไดรับอนุมัติโครงการ จัดฟก

อบรมแลว ใหผูรับผิดชอบโครงการจัดลงโครงการใหงานบริหารงานบุคคลประเมินผลกอนจัด'ฟกอบรมไมนอย กวา 

๑๕ วัน 

๓.๓ การจัด'ฟกอบรมโดยหนวยงานภายนอก หากสํานัก/กองใดเห็นสมควรท่ีจะจัดสงบุคลากรในสังกัด เขารับ

การฟกอบรม ใหลงรายละเอียดของโครงการใหงานบริหารงานบุคคลประเมินผลกอนเสนอขออนุญาต เดินทางไป

ราชการ พรอมท้ังแนบผลการประเมินประกอบการเสนอขออนุญาตเดินทางไปราชการเพ่ือเขารวมการ 'ฟกอบรมดวย 

๔. คานยิาม/ความหมาย 

การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการท่ีจัดข้ึนเพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ความชํานาญ ทัศนคติ 

และคุณธรรมจริยธรรมท่ีเหมาะสมใหเกิดข้ึน แกบุคลากรของ องคการบริหารสวนตําบลปะโด เพ่ือยกระดับมาตรฐาน

การทํางานใหสูงข้ึนบรรลุตามเปาหมายขององคกรและทําใหบุคลากรมีความเจริญกาวหนา ในตําแหนงหนาท่ีการงาน

มากยิ่งข้ึน โดยมีวิธีการพัฒนาท่ีหลากหลาย ไดแก การ'ฟกอบรม การศึกษาดูงาน การสัมมนา และการเรียนรูดวย

ตนเองจากชุด'ฟกหรือแบบเรียนสําเร็จรูป 

การฝกอบรม (Training) หมายความวา การอบรม หรือการประชุมทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ หรือ การ

สัมมนาทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ การอบรมท่ีมีการศึกษาดูงาน โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและชวงเวลา จัดท่ี

แนนอน มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาบุคลากรของ องคการบริหารสวนตําบลปะโดใหเขาใจตอทิศทาง การขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินซ่ึงจะนําไปสูการผลักคันวิสัยทัศนใหบรรลุผล หรือเพ่ิมประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน 

เสริมสรางความรู ความสามารถดานการบริหารงานบุคคลของ องคการบริหารสวนตําบลปะโด ใหมีประสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึน 

การศึกษาดูงาน (Study Visit) หมายถึง กิจกรรมท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือเพ่ิมพูนวิสัยทัศนและประสบการณใน การ

ทํางานท่ีเก่ียวของกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ 

 

 



 

การสัมมนา (Seminar) หมายถึง กิจกรรมท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือสรางความเขาใจในการปฏิบัติงานใหเปนไปใน 

ทิศทางเดียวกัน สอดรับกับนโยบายของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เชน การประชุมสัมมนาเพ่ือมอบ 

นโยบายของผูบริหาร การประชุมชี้แจงเรื่องท่ีจําเปนตองเผยแพร /การพัฒนาตนเอง  

การพัฒนาตนเอง (Self Improvement) หมายถึง กระบวนการการพัฒนาความรูดวยตนเองของ บุคลากร

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยผานสื่อ วัสดุอุปกรณ หรือเครื่องมือท่ีใชในการเรียนรู 

ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากร (Process) หมายถึง ข้ันตอนการดาเนินงานท่ีมีความสัมพันธและ เชื่อมโยง

กันอยางเปนระบบ โดยอาศัยปจจัยเก้ือหนุนในการพัฒนาบุคลากร ท่ีเปนกลไกใหการดําเนินงานพัฒนา บุคลากร

บรรลุเปาหมาย 

หนวยงานท่ีจัดฝกอบรม หมายความวา สํานัก/กองในองคการบริหารสวนตําบลปะโด เอง และ หนวยงาน

ภายนอกอ่ืนๆ 

บุคลากร หมายความวา บุคคลท่ีปฏิบัติงานภายใตหนวยงานในสังกัด องคการบริหารสวนตําบลปะโด ไดแก 

ผูบริหาร สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการ/พนักงาน ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 

การตรวจสอบคณุภาพ หมายถึง การกํากับดูแลระบบและกลไกการดําเนินงานเพ่ือให!ดผลเปนไป ตาม

หลักเกณฑท่ีกําหนด 

ปจจัยเกื้อหนุน หมายถึง ทรัพยากรท่ีใชในการพัฒนาบุคลากร เชน เงินงบประมาณ บุคคล วัสดุปกรณ ตลอดจน

นโยบายและแนวคิดในการบริหารงานการพัฒนาบุคลากร การวิเคราะหความจําเปนในการพัฒนา บุคลากร สื่อและ

เทคโนโลยีท่ีใชเพ่ืออํานวยความสะดวก หรือเพ่ือทําใหการดําเนินงานฝกอบรมบุคลากร บรรลเุปาหมาย 

ผลลัพธของการพัฒนาบุคลากร (Outputs) หมายถึง ความรู ความเขาใจ เจตคติ ทักษะท่ีเกิดข้ันในตัว บุคลากร 

ซ่ึงตรงตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในโครงการการพัฒนา / ฟกอบรมบุคลากร 

๕. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลการฝกอบรมบุคลากร (Concept) การประเมินผลการ ฝกอบรมบุคลากร ของ

องคการบริหารสวนตําบลปะโด ครอบคลุมเรื่องดังตอไปนี้ 

๕.๑ ปจจัยนําเขาของการฝกอบรมบุคลากร (Input) ประกอบดวย การวิเคราะหหาความจําเปนในการ ฝกอบรม

บุคลากร วัตถุประสงคของโครงการฝกอบรมบุคลากร หลักสูตรและวิธีการฟกอบรมบุคลากร โครงการ และ

กําหนดการฝกอบรมบุคลากร การบริหาร/เตรียมการกอนการฟกอบรมบุคลากร การสง/คัดเลือกผูเขาอบรม และ

งบประมาณ/การเบิกจายเงิน 

๕.๒ กระบวนการดําเนินงานฝกอบรมบุคลากร (Process) ประกอบดวย วิทยากร ผูเขาอบรม เอกสาร 

ประกอบการอบรม การดําเนินงานของเจาหนาท่ีโครงการ สภาพแวดลอมและสิ่งอานวยความสะดวกตาง ๆ 

๕.๓. ผลลัพธของการฝกอบรมบคุลากร (Output) ประกอบดวย ความคิดเห็น ความรูสึก และทัศนคติ ผูเขา

อบรม การเรียนรู (Learning) ของผูเขาอบรม พฤติกรรม (Behavior) ของผูเขาอบรม เม่ือกลับมาปฏิบัติงาน ณ 

สถานท่ีทํางานแลว วามีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ันอยางไร ผลลัพธ (Outcome) ท่ีองคการไดรับ ผลท่ีผูเขารับการ 

อบรมเองไดรับ ๖. ข้ันตอนการประเมินผลการ‘ฝกอบรมบุคลากร 

๖.๑ การสํารวจความตองการฟกอบรม ตามแบบ ปก.๑ เพ่ือใชเปนขอมูลในการจัดหลักสูตรการฝกอบรม ใหกับ

บุคลากรในสังกัด หรือใชอางอิงในการจัดลงบุคลากรเขารับการฟกอบรมตามท่ีหนวยงานภายนอกจัดข้ัน โดยใหงาน

การเจาหนาท่ีทําการสํารวจ ทุกระยะ ๓ ป หรือเม่ือมีความจําเปนตามสภาวการณ 



 

 

๖.๒ การประเมินความจําเปน/ความสําคัญของการฝกอบรม ตามแบบ ปก.๒ เพ่ือวิเคราะหใหเห็นความ จําเปน/

ความสําคัญของการจัดฝกอบรม รวมท้ังการจัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมแบงการประเมินออกเปน ๒ ลักษณะ 

ดังนี้  

๖.๒.๑ การจัด'ฟกอบรมโดยหนวยงานภายในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเอง เม่ือไดรับอนุมัติโครงการ จัดฟก

อบรมแลว ใหผูรับผิดชอบโครงการจัดสงโครงการใหงานบริหารงานบุคคลประเมินผลกอนจัด'ฟกอบรมไมนอย กวา 

๑๕ วัน 

๖.๒.๒ การจัด'ฟกอบรมโดยหนวยงานภายนอก หากสํานัก/กองใดเห็นสมควรท่ีจะจัดสงบุคลากรในสังกัด เขารับ

การฟกอบรม ใหสงรายละเอียดของโครงการใหงานบริหารงานบุคคลประเมินผลกอนเสนอขออนุญาต เดินทาง ไป

ราชการ พรอมท้ังแนบผลการประเมินประกอบการเสนอขออนุญาตเดินทางไปราชการเพ่ือเขารวมการ 'ฟกอบรมดวย 

๖.๓ การประเมินความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการฟกอบรม ตาม แบบ ปล.๑ ภายหลังท่ี ผูเขารับ

การ'ฟกอบรม เสร็จสิ้นการ'ฟกอบรมใหทําการประเมินผลหลังการ'ฟกอบรม จัดทําอยางนอย ๒ ฉบับ ฉบับหนึ่งใช

ประกอบหลักฐานการเบิก/หักลางเงินยืม คาใชจายในการเดินทางไปราชการ อีกฉบับหนึ่งจัดสงใหงาน การเจาหนาท่ี

เก็บรวมรวมไวเปนขอมูลในการพัฒนาบุคลากรในโอกาส ตอไป 

๖.๔ การติดตามและประเมินผลความคุมคาของการฟกอบรม ตามแบบ ปล.๒ โดยใหผูบังคับบัญชาของผู เขารับ

การฟกอบรม เหนือข้ึนไป ๑ ระดับ ทําการประเมินผล หลังการท่ีผู!,ดบังคับบัญชาเดินทางกลับมาปฏิบัติ หนาท่ี

ราชการตามปกติ เม่ือครบ ๑๕- ๓๐ วัน และเสนอผูบริหาร อปท.ทราบ แลวจัดสงใหงานบริหารงานบุคคล เก็บรวม

รวมไวเปนขอมูลในการพัฒนาบุคลากรในโอกาส ตอไป 

๗. การแปลความหมายระดับคะแนนเฉล่ียของหลักสูตรฝกอบรม 

เง่ือนไขการผานเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม ซ่ึงพิจารณาจากผลการประเมินในภาพรวม โดยนํา

คะแนนผลการประเมินไปเทียบกับเกณฑการแปลความหมายคาระดับคะแนน(แบบอิงเกณฑ) ดัง ตารางตอไปนี้ 

การดําเนินการฝกอบรม คาระดับคะแนน(รอยละ) เง่ือนไขเกณฑ 

การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ ตํ่ากวา ๖๑ ไมผาน 

การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับพอใช ๖๑ - ๖๙ 

การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดี ๗๐ - ๗๙ ผาน 

การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก ๘๐ ข้ึนไป 

 

หมายเหตุ หลักสูตรการฟกอบรมใดท่ีมีผลการประเมิน ไดคะแนนไมนอยกวารอยละ ๗๐ คะแนน ถือวา หลักสูตร นั้น

มีระดับคุณภาพผานเกณฑการประกันคุณภาพการฟกอบรมขององคการบริหารสวนตําบลปะโด



 

ภาคผนวก 
แบบฟอรมท่ีใชในการดําเนินการตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมของ องคการบริหารสวนตําบล
ปะโด อําเภอมายอ  จังหวัดปตตานี 
 

แบบฟอรม ปก.๑ ะ แบบสํารวจความตองการในการฝกอบรม (โดยงานบริหารงานบุคคล) แบบฟอรม ปก.๒  

แบบประเมินผลความสําคัญ/ความจําเปนของการฝกอบรม(โดยงานบริหารงานบุคคล) 

แบบฟอรม ปล.๑ ะ แบบประเมินความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการฝกอบรม (โดยผูเขารับการ

อบรม) 

แบบฟอรม ปล.๒ ะ แบบติดตามและประเมินผลความคุมคาของการฝกอบรม (โดยผูบังคับบัญชา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                           ปก.๑ 
แบบสํารวจความตองการในการฝกอบรม 

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

แบบสํารวจนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือหาความจําเปนในการ‘ฟกอบรม เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน 
ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 
 ๑ ขอมูลสวนตัว 

๑.๑ ชื่อ-นามสกุล .......................................................... ตําแหนง ..................... ................................... 
หนวยงาน ............................................................. กลุมงาน/ฝาย/งาน .............. ................................. 
อายุ ............................ป อายุราชการ ................ ป วุฒิการศึกษาสูงสุด........................................... 
๑.๒ สถานภาพการรับราชการ 

□    ขาราชการ/พนักงาน.... - □ พนักงานจาง □ ลูกจางประจํา 
๑.๓ สถานภาพการปฏิบัติงาน 

□ ผูปฏิบัติงาน 
□ ปลัด/รองปลัด 

□   ลูกจางชั่วคราว 
□ หัวหนากลุมงาน/ฝาย/งาน 
□ สมาชิกสภาทองถ่ิน/ผูบริหารทองถ่ิน 
□ ผูอํานวยสํานัก/กอง 
□ บุคลากรทางการศึกษา 

๑.๔ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ (ตอบไดมากกวา ๑ ขอ) 
  □ งานบริหาร □ งานบริการ □ งานวิชาการ □ งานสนับสนุน 
๒. ทานตองการพัฒนางานของทานในเรื่องใดบาง 
ลําดับ 

ท่ี 
ความรู หรือทักษะความชํานาญ 
 ท่ีสามารถพัฒนาดวยการอบรม 

หลักสูตรท่ีใชอบรม เพ่ือการพัฒนา ระดับความเรงรีบ 

รอได 
ปาน 
กลาง 

มาก 

      
      
      

      

      

๓. ขอเสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีเปนประโยชนตอการวางแผนการอบรม 
๓.๑ .................................................................................................................... 
๓.๒ .................................................................................................................... 
๓.๓ .................................................................................................................... 
๓.๔ .................................................................................................................... 
๓.๕ .................................................................................................................... 
ขอขอบคุณในความรวมมือของทานมา ณ โอกาสนี้ 
       



 

แบบ ปก.๒ 
แบบประเมินผลความสําคัญ/ความจําเปนของการฟกอบรม 

หลักสูตร ..............................................................................................................................................  
วันท่ี ................. เดือน ..............................  พ.ศ. .............................. สถานท่ี ........................................  
สวนท่ี ๒ การประเมินผล ะ ๕=มากท่ีสุด ๔=มาก ๓=ปานกลาง ๒=นอย ๑=นอยท่ีสุด 
รายการประเมิน ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

ดานความสําคัญ/ความจําเปน      

๑. ความสําคัญและความจําเปนของการ'ฟกอบรม      

๒. หลักสูตรมีความนาเชื่อถือ/สอดคลองกับการปฏิบัติงาน      

ดานวัตถประสงคการฟกอบรม      

๓.วัตถุประสงคสอดคลองกับความสําคัญ/ความจําเปนในการอบรม      

๔. หัวขอวิชาตางๆ สอดคลองกับวัตถุประสงคหลักของโครงการ      

๕. วัตถุประสงคหลักของโครงการสามารถจะประเมินผลได      

หลักสตรและวิธีการฟกอบรม      

๖. ความชัดเจนของรายละเอียดของหลักสูตรการฟกอบรม      

๗. เทคนิคและวิธีการฟกอบรมท่ีใซในแตละหัวขอวิชาเหมาะสมและ 

สอดคลองกับวัตถุประสงคและระยะเวลาของหัวขอ 

     

๘.ระยะเวลา และสถานท่ีจัดฟกอบรมเหมาะสม      

๙. ความเหมาะสมในการคัดเลือกวิทยากร      

๑๐. ระยะเวลาของแตละหัวขอวิชาเหมาะสมกับวัตถุประสงคและ 

เนื้อหาวิชา 

     

การสง/คัดเสือกผเขาอบรม      

๑๑. การคัดเลือกผูท่ีจะสงเขาอบรมอยางเหมาะสมตรงกับ คุณสมบัติ

ท่ีกําหนด และงานในหนาท่ีความรับผิดชอบ 

     

งบประมาณ      

๑๒. การไดรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับโครงการนี้      
๑๓. สามารถเบิกจายเงินไดตามท่ีระเบียบกําหนด      

ผลการประเมิน คิดเปนรอยละ ................................................. (สตร=1ของทกขอX®๐๐/๖๕) 
ขอเสนอแนะ 

๑๔. ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

 

(ลงชื่อ..................................................ผูประเมิน 
ตําแหนง........................................................ 

วันท่ี....................................................... 



 

ปล.๑ 
แบบประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการฟกอบรม 

หลักสูตร ...................................................................................................................................................  
วันท่ี ...................... เดือน ..............................  พ.ศ. .............................. สถานท่ี ........................................  
หนวยงานรับผิดชอบการฝกอบรม ............................................................................................................  
ลวนท่ี ๑ ขอมูลของผูเขารับการอบรม ช่ือ ....................... สกุล ............................. ตําแหนง .........................  
ลวนท่ี ๒ การประเมินผล ะ ๕=มากท่ีสุด ๔=มาก ๓=ปานกลาง ๒=นอย ๑=นอยท่ีสุด 
รายการประเมิน ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
ดานการบริหารจัดการ      

๑. เนื้อหาการฟกอบรมตรงกับวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด      

๒. ระยะเวลาในการฟกอบรมเหมาะสมเพียงใด      

๓. รูปแบบและวิธีการฟกอบรมเหมาะสมเพียงใด      

๔. คุณภาพของเอกสารประกอบการฟกอบรม      

๕. การใหบริการของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการ      

ดานสถานท่ี      

๖. ความเหมาะสมขนาดหองบรรยายกับจํานวนผูเขารับการอบรม      

๗. โสตทัศนปกรณ      
๘. ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดท่ีนั่ง      

๙. คุณภาพของ อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม      

ดานวิทยากร      

๑๐. เปนผูมีคุณวุฒิ ความรู ความสามารถตรงกับเนื้อหาท่ีบรรยาย      

๑๑. ความสามารถในการถายทอด การสื่อสาร      
ผเขารับการฟกอบรม      

๑๒. จํานวนผูเขารับการอบรมเหมาะสม      

๑๓. ผูเขารับการฟกอบรมไดเขารวมในกิจกรรม      

ภาพรวม      

๑๔. ความพึงพอใจตอการฟกอบรมโดยรวม      

ผลการประเมิน คิดเปนรอยละ .................................................. (สตร=1ของทกขอX๑๐๐/๗๐) 
ขอเสนอแนะ 

๑๔. ขอเสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีเห็นวาจะชวยใหการฟกอบรมครั้งนี้สมบูรณยิ่งข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ปล.๒ 
แบบติดตามและประเมินผลความคุมคาของการจัดฝกอบรม 

หลักสูตร ...........................................................................................................................................  
วันท่ี ............... เดือน ..............................  พ.ศ. .............................. สถานท่ี .......................................  

โปรดแสดงความคิดเห็นของทานในประเด็นตางๆ เพ่ือประโยชนในการจัดฟกอบรมครั้งตอไป  
สวนท่ี ๑ ขอมูลของผูเขารับการอบรม 

๑. ชื่อ-สกุล  ............................................................  ตําแหนง .............................................................................  
๒. หนวยงาน ........................................................................................................................................  
ลวนท่ี ๒ การประเมินผล ะ ๕=มากท่ีสุด ๔=มาก ๓=ปานกลาง ๒=นอย ๑=นอยท่ีสุด 
รายการประเมิน ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. หลังจากท่ีผูใตบังคับบัญชาของทานผานการฟกอบรมแลวไดนําความรูท่ีไดรับจากการ 

สกอบรมมาใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ีมากนอยเพียงใด 

     

๒. ในการนําความรู ความเขาใจท่ีไดรับจากการฟกอบรมมาปรับใชในการปฏิบัติงาน ผูใด

บังคับบัญชาของทานท่ีผานการฟกอบรมประสบปญหาและอุปสรรคมากนอย เพียงใด 

     

๓. หลังจากผูใดบังคับบัญชาของทานท่ีผานการฟกอบรมแลว เม่ือกลับมาปฏิบัติงานใน 

หนวยงาน ผลการปฏิบัติงานเปนท่ียอมรับจากผูท่ีเก่ียวของหรือไม 

     

๔. หลังจากผูใดบังคับบัญชาของทานท่ีผานการฟกอบรมแลว และกลับมาปฏิบัติงานใน 

หนวยงาน ทานพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูใดบังคับบัญชาของทานมากนอยเพียงใด 

     

๔. ทานคิดวาประโยชนท่ีผูใตบังคับบัญชาของทานไดรับจากการอบรมในหลักสูตรนี้ 

บรรลุผลตามความคาดหวังของทานมากนอยเพียงใด 

     

๖. หลักสูตรนี้คุมคากับเวลา และคาใชจาย      

๗. ผูใดบังคับบัญชาของทานท่ีผานการฟกอบรมสามารถลดขอผิดพลาดจากการ 

ปฏิบัติงานได และปฏิบัติงานไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

     

ผลการประเมิน คิดเปนรอยละ ...................................................... (สตร=1ของทกขอX®๐๐/๓๕) 
๘. ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

 

(ลงชื่อ).............................................ผูประเมิน 
(.....................................................) 

ตําแหนง..................................................... 
วันท่ี......../.................../...................... 
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