หลักเกณฑ
การประกันคุณภาพการฝกอบรม

เทศบาลเมืองลอมแรด
งานการเจาหนาที่ สำนักปลัดเทศบาล

หลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมบุคลากรของเทศบาลเมืองลอมแรด
๑. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบ านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนด
เป า ห มายของการบริ ห ารกิ จ การบ า น เมื อ งที ่ ด ี ใ ห เ ป น ไปเพื ่ อ ประโ ยชน  ส ุ ข ของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ ของรัฐ มีประสิทธิภ าพและเกิดความคุมค าในเชิงภารกิจ ของรัฐ ลดขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงานที่เกินจํา เปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองตรงตามความตองการ
รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางยั่งยืนสามารถยกระดับมาตรฐานการทำงาน รองรับการพั ฒ นา
ระบบราชการ เปนกรอบการประเมินตนเองและสามารถติดตามการจัดการของภาครัฐไดอยางตอเนื่อง จึงไดมี
การนําเกณฑคุณภาพการบริห ารจัดการภาครัฐ : Public Sector Management Quality Award (PMQA)
มาเปนเครื่องมือในการพัฒนาระบบราชการ ซึ่งเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๕ การมุงเนน
ทรัพยากร บุคคลไดกลาวถึงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล : การบริห ารจั ดการทรัพยากร การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยการปรับกระบวนทัศนคานิยม ทัศนคติคุณธรรม จริยธรรม และกระบวนการสรางคุณคา
โดยกําหนดใหสวนราชการตองมีระบบประกันคุณภาพการฝกอบรม รวมถึงการประเมินประสิทธิผลและความ
คุมคาของการพัฒนา / ฝกอบรม บุคลากร ซึ่งจะตองใหความสำคัญ ๒ สวน ดังนี้
๑.๑ การจัดระบบการประกันคุณภาพของการฝกอบรม นําแนวคิดเรื่องระบบการประกันคุณภาพงาน
ฝกอบรม เพื่อยกระดับงานฝกอบรมใหมีมาตรฐานสูง มีความคุมคาตอการลงทุน และสรางความเชื่อมั่นแกผูเขา
รับ การฝก อบรมว าการฝก อบรมนั้นมีมาตรฐานเปน ที่ย อมรับ ซึ่งระบบการประกัน คุณภาพงานฝกอบรม
ดังกลาว ถือเปนการประกันคุณภาพที่สวนราชการจะตองดำเนินการจัดทำมาตรฐานการฝกบรมที่มีลักษณะ
การดำเนินการคลายคลึงกับการประกันคุณภาพภายใน เพื่อใหมั่นใจวางานฝกอบรมไดมาตรฐาน
๑.๒ การประเมินประสิทธิผลและความคุมคาของการพัฒนา / ฝกอบรมบุคลากร ในการดำเนินการ
พัฒนา / ฝกอบรมบุคลากร สวนราชการควรกำหนดมาตรการและระบบในการประเมินประสิทธิผล และความ
คุมคาของการพัฒนา / ฝกอบรมบุคลากรควบคูกันไป ซึ่งสามารถดำเนินการไดโดยประเมินจากขอมูลผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อใหทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา / ฝกอบรมบุคลากร และกำหนดตัวชี้วัดที่
สะทอนใหเห็นถึงการนําความรูและทักษะตามจุดมุงหมายของการพัฒนาและฝกอบรมมาใชในการปฏิบัติงาน
มีการประเมินประสิทธิผลการพัฒนาและฝกอบรมที่สอดคลองกับวิธีการที่ใชในการพัฒนา / ฝกอบรมบุคลากร
เพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากรสูงสุด มีการประเมินผลลัพธขององคกร ซึ่งหมายถึงผลลัพธ
จากการพัฒนาและฝกอบรมบุคลากร
จากความสำคั ญ ดั ง กล า ว เทศบาลเมื อ งล อ มแรดจึ ง ได จ ั ด ทำหลั ก เกณฑ ก ารประกั น คุ ณ ภาพ
การฝกอบรมที่ประกอบไปดวยหลักเกณฑ ตัวชี้วัดที่มีมาตรฐานสะทอนใหเห็นถึงการนําความรู และทั กษะ
ตามจุดมุงหมายของการฝกอบรมมาใชในการปฏิบัติงาน และสามารถประเมินประสิทธิผลและความคุมคาของ
การฝกอบรมอยางตอเนื่องตอไป

-๒๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อใหเทศบาลเมืองลอมแรดมีหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมบุ คลากรอยางเปน
รูปธรรม สามารถใชเปนแนวปฏิบัติสำหรับหนวยงานในสังกัด ใหเปนไปในทิศทางเดียวกันภายใตมาตรฐานและ
หลักเกณฑ เดียวกัน
๒.๒ เพื่อใหหนวยงานที่มีภารกิจการฝกอบรมบุคลากรของเทศบาลเมืองลอมแรดไดตระหนักและให
ความสำคัญกับคุณภาพของการฝกอบรมบุคลากร
๒.๓ เพื่อใหการบริหารจัดการดานการฝกอบรมบุคลากรของเทศบาลเมืองลอมแรดมีการดําเนินงาน
อยางเปนระบบและเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง
๓. ขอบเขตและเงื่อนไขของการใชหลักเกณฑ
๓.๑ ใชหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมบุคลากรเทศบาลเมืองลอมแรดเปนกรอบแนวทาง
ในการปฏิ บ ั ต ิ ใ นการจั ด ฝ ก อบรมพั ฒ นาบุ ค ลากรภายในเทศบาลเมื อ งล อ มแรด รวมทั ้ ง การประเมิ น
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการฝกอบรมของบุคลากรเทศบาลเมืองลอมแรดใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
๓.๒ การจัดฝกอบรมโดยหนวยงานภายในเทศบาลเมืองลอมแรดเอง เมื่อไดรับอนุม ัติจัดโครงการ
ฝกอบรมแลว ใหผูบังคับบัญชาของผูรับผิดชอบโครงการประเมินผลกอนจัดฝกอบรม (แบบ ปก.2 ) ไมนอยกวา
๑๕ วัน
๓.๓ การจัดฝกอบรมโดยหนวยงานภายนอก หากสำนัก/กองใดเห็นสมควรที่จะจัดสงบุคลากรในสังกัด
เขารับ การฝกอบรม ใหผูบังคับบัญชาประเมินผลโครงการกอนเสนอขออนุ ญาตเดินทางไปราชการ (แบบ
ปก.2) พรอมทั้งแนบผลการประเมินประกอบการเสนอขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อเขารวมการฝกอบรม
ดวย
๔. คานิยาม/ความหมาย
การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการที่จัดขึ้นเพื่อปรับ ปรุงและเพิ่มพูน ความรู ทักษะ ความ
ชํานาญ ทัศนคติและคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมใหเกิดขึ้นแกบุคลากรเทศบาลเมืองลอมแรด เพื่อยกระดับ
มาตรฐานการ ทำงานใหสูงขึ้นบรรลุตามเปาหมายขององคกร และทำใหบุคลากรมีความเจริญ กา วหนาใน
ตำแหน งหนาที่การงานมากยิ่งขึ้น โดยมีวิธ ีการพัฒนาที่หลากหลาย ไดแกการฝ กอบรม การศึกษาดู ง าน
การสัมมนา และการเรียนรูดวย ตนเองจากชุดฝกหรือแบบเรียนสําเร็จรูป
การฝกอบรม (Training) หมายความวา การอบรม หรือการประชุมทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ
หรือการสัมมนาทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ การอบรมที่มีการศึกษาดูงาน โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและ
ชวงเวลาจัดที่แนนอน มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบุคลากรของเทศบาลเมืองลอมแรดใหเขาใจตอทิศทางการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร การพัฒนาทองถิ่น ซึ่งจะนําไปสูการผลักดันวิสัยทัศนใหบรรลุผล หรือเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบ ัติงาน เสริมสรางความรูความสามารถดา นการบริหารงานบุ ค คลของเทศบาลเมืองล อมแรดให มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การศึกษาดูงาน (Study Visit) หมายถึง กิจกรรมที่กำหนดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน และประสบการณ
ในการทำงานที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่รับผิดชอบ

-๓การสัมมนา (Seminar) หมายถึง กิจกรรมที่กำหนดขึ้นเพื่อสรางความเขาใจในการปฏิบัติงานใหเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน สอดรับกับนโยบายของเทศบาลเมืองลอมแรด เชน การประชุมสัมมนาเพื่อมอบนโยบายของ
ผูบริหาร การประชุมชี้แจงเรื่องที่จำเปนตองเผยแพร
การพัฒนาตนเอง (Self Improvement) หมายถึง กระบวนการการพัฒนาความรูด วยตนเองของ
บุคลากร เทศบาลเมืองลอมแรดโดยผานสื่อวัสดุอุปกรณหรือเครื่องมือที่ใชในการเรียนรู
ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากร (Process) หมายถึง ขั้นตอนการดําเนินงานที่มีความสัมพันธและ
เชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ โดยอาศัยปจ จัย เกื้อหนุนในการพัฒนาบุคลากรที่เปน กลไกใหการดําเนินงาน
พัฒนาบุคลากรบรรลุเปาหมาย
หนว ยงานที ่ จัด ฝกอบรม หมายความว าสำนัก/กองในเทศบาลเมืองล อมแรดเองและหนวยงาน
ภายนอกอื่น ๆ
บุคลากร หมายความวา บุคคลที่ปฏิบัติงานภายใตหนวยงานในสังกัดเทศบาลเมื องล อมแรดไดแ ก
ผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการ/พนักงาน ลูกจางประจำ และพนักงานจาง
การตรวจสอบคุณภาพ หมายถึง การกำกับดูแลระบบและกลไกการดําเนินงาน เพื่อใหไดผลเปนไป
ตามหลักเกณฑที่กำหนด
ปจจั ยเกื้อหนุน หมายถึง ทรัพยากรที่ใชในการพัฒนาบุคลากร เชน เงิ นงบประมาณ บุคคล วัสดุ
อุปกรณ ตลอดจนนโยบายและแนวคิดในการบริหารงานการพัฒนาบุคลากร การวิเคราะหความจําเปนในการ
พัฒนาบุคลากร สื่อและเทคโนโลยีที่ใชเพื่ออํานวยความสะดวก หรือเพื่อทำใหการดําเนินงานฝกอบรมบุคลากร
บรรลุเปาหมาย
ผลลัพธของการพัฒนาบุคลากร (Outputs) หมายถึง ความรูความเขาใจ เจตคติทักษะที่เกิดขึ้นในตัว
บุคลากร ซึ่งตรงตามวัตถุประสงคที่กำหนดไวในโครงการการพัฒนา / ฝกอบรมบุคลากร
๕. แนวคิดเกีย่ วกับการประเมินผลการฝกอบรมบุคลากร (Concept)
การประเมินผลการฝกอบรมบุคลากรของเทศบาลเมืองลอมแรดครอบคลุมเรื่องดังตอไปนี้
๕.๑ ปจจัยนําเขาของการฝกอบรมบุคลากร (Input) ประกอบดวย การวิเคราะหหาความจําเปนในการ
ฝกอบรมบุคลากร วัตถุประสงคของโครงการฝกอบรมบุคลากร หลักสูตรและวิธีการฝกอบรมบุคลากร โครงการ
และ กําหนดการฝกอบรมบุคลากร การบริหาร/เตรียมการกอนการฝกอบรมบุคลากร การสง/คัดเลือกผูเขา
อบรม และ งบประมาณ/การเบิกจายเงิน
๕.๒ กระบวนการดําเนินงานฝกอบรมบุคลากร (Process) ประกอบดวย วิทยากร ผูเขาอบรม เอกสาร
ประกอบการอบรม การดําเนินงานของเจาหนาที่โครงการ สภาพแวดลอมและสิ่งอานวยความสะดวกตาง ๆ
๕.๓ ผลลัพธของการฝกอบรมบุคลากร (Output) ประกอบดวย ความคิดเห็น ความรูสึก และทัศนคติ
ผู เขา อบรม การเรี ยนรู (Learning) ของผูเ ขาอบรม พฤติก รรม (Behavior) ของผู  เขา อบรม เมื ่อ กลั บ มา
ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานแลววามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยางไร ผลลัพธ (Outcome) ที่องคกรไดรับ ผลที่
ผูเขารับ การอบรมเองไดรบั

-๔๖. ขั้นตอนการประเมินผลการฝกอบรมบุคลากร
๖.๑ การสํารวจความตองการฝกอบรม ตามแบบ ปก.๑ เพื่อใชเปนขอมูลในการจัดหลักสูตรการ
ฝกอบรม ใหกับบุคลากรในสังกัด หรือใชอางอิงในการจัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมตามที่หนวยงาน
ภายนอกจัดขึ้น โดย ใหงานการเจาหนาที่ทำการสํารวจปละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีความจําเปนตามสภาวการณ
๖.๒ การประเมินความจําเปน/ความสำคัญของการฝกอบรมตามแบบ ปก.๒ เพื่อวิเคราะหใหเห็น
ความจําเปน/ความสำคัญของการจัดฝกอบรม รวมทั้งการจัดสงบุคลากรเขา รับ การฝก อบรมแบง การ
ประเมิน ออกเปน ๒ ลักษณะ ดังนี้
๖.๒.๑ การจัดฝกอบรมโดยหนวยงานภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเอง เมื่อไดรับอนุมัติ
โครงการจัดฝกอบรมแลว ใหผูบังคับบัญชาของผูรับผิดชอบโครงการประเมินผลกอนจัดฝกอบรม (แบบ
ปก.2) ไมนอยกวา ๑๕ วัน และจัดสงเอกสารการประเมินใหงานการเจาหนาที่ สำนักปลัดเทศบาล
๖.๒.๒ การจัดฝกอบรมโดยหนวยงานภายนอก หากสำนัก/กองใดเห็นสมควรที่จ ะจั ดส ง
บุคลากร ในสังกัดเขารับการฝกอบรม ใหผูบังคับบัญชาประเมินผลโครงการกอนเสนอขออนุญาตเดินทางไป
ราชการ (แบบ ปก.2) พรอมทั้งแนบผลการประเมินประกอบการเสนอขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อ
เขารวมการฝกอบรมดวย และจัดสงเอกสารการประเมิน พรอมทั้ง คำสั่งเดินทางไปราชการให งานการ
เจาหนาที่ ฝายอํานวยการ สำนักปลัดเทศบาล
๖.๓ การประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการฝกอบรม แยกออกเปน 2 ลักษณะ
คือ
6.3.1 การจัดฝกอบรมโดยหนวยงานภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเอง ใหผูรับผิดชอบ
โครงการทำการประเมิน ผลภายหลัง ที ่ผูเ ขารับการฝก อบรมเสร็ จสิ้น แลวตามแบบ ปล.1 ตามจำนวน
ผูเขารวมโครงการ และใหสรุปผลการประเมินหลงการฝกอบรม จำนวน 2 ฉบับ ฉบับหนึ่งใหเก็บไวที่สวน
ราชการ อีกฉบับหนึ่งจัดสงใหงานการเจาหนาที่ สำนักปลัดเทศบาล เพื่อรวมรวมไวเปนขอมูลในการพัฒนา
บุคลากรใน โอกาสตอไป
6.3.2 การจัดฝกอบรมโดยหนวยงานภายนอก ผูที่ไดรับการอนุมัติเขาฝกอบรม เมื่อฝกอบรม
เสร็จสิ้นแลวใหกลับมาทำการประเมินผลตามแบบ ปล.1 จำนวน 2 ฉบับ ฉบับหนึ่งใหแนบไวกับหนังสือเชิญ
เขารับการฝกอบรมที่สวนราชการ อีกฉบับหนึ่งจัดสงใหงานการเจาหนาที่ สำนักปลัดเทศบาล เพื่อรวมรวม
ไวเปนขอมูลในการพัฒนาบุคลากรในโอกาสตอไป
6.4 การเขา รว มฝกอบรมกับ หนว ยงานภายนอก ใหผูที่เ ขา รั บ การฝ กอบรมเมื่ อ เสร็ จสิ้น การ
ฝกอบรมแลว จัดทำบันทึกสรุปผลรายงานการเขารับการฝกอบรมใหแกผูบังคับบัญชาทราบตามลำดับ และ
สำเนาแจงประชาสัมพันธ ใหทุกสวนราชการทราบ
๖.5 การติดตามและประเมินผลความคุมคาของการฝกอบรม ใหผูบังคับบัญชาของผูเขารับการ
ฝกอบรม ทำการประเมินผลตามแบบ ปล.2 จำนวน 2 ฉบับ ภายใน 15 วัน หลังจากที่ผูใตบังคับบัญชา
เดินทางกลับมา ปฏิบัติหนาที่ราชการตามปกติ ฉบับหนึ่งใหเก็บไวที่สวนราชการ อีกฉบับหนึ่งจัดสงใหงาน
การเจาหนาที่ สำนักปลัดเทศบาล เก็บรวมรวมไวเปนขอมูลในการพัฒนาบุคลากรในโอกาสตอไป

-๔๗. การแปลความหมายระดับคะแนนเฉลี่ยของหลักสูตรฝกอบรม
เงื่อนไขการผานเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม ซึ่งพิจารณาจากผลการประเมิน ในภาพรวม
โดยนําคะแนนผลการประเมินไปเทียบกับเกณฑการแปลความหมายคาระดับคะแนน (แบบอิงเกณฑ) ดังตาราง
ตอไปนี้
การดําเนินการฝกอบรม

คาระดับคะแนน(รอยละ)

เงื่อนไขเกณฑ

การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ

ต่ำกวา ๖๑

ไมผาน

การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับพอใช

๖๑ – ๖๙

การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดี

๗๐ – ๗๙

การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก

๘๐ – ๑๐๐

ผาน

หมายเหตุ หลักสูตรการฝกอบรมใดที่มีผลการประเมิน ไดคะแนนไมนอยกว าร อยละ ๗๐ คะแนน
ถือวาหลักสูตรนั้นมีระดับคุณภาพผานเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมของเทศบาลเมืองลอมแรด

ภาคผนวก
แบบฟอรมที่ใชในการดำเนินการตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม
ของ
เทศบาลเมืองลอมแรด
แบบฟอรม ปก.๑ : แบบสํารวจความตองการในการฝกอบรม (โดยงานการเจาหนาที่)
แบบฟอรม ปก.๒ : แบบประเมินผลความสำคัญ /ความจําเปนของการฝกอบรม
(โดยผูบังคับบัญชา)
แบบฟอรม ปล.๑ : แบบประเมินความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการฝกอบรม
(โดยผูเขารับการอบรม)
แบบฟอรม ปล.๒ : แบบติดตามและประเมินผลความคุมคาของการฝกอบรม
(โดยผูบังคับบัญชา)

ปก.1
แบบสํารวจความตองการในการฝกอบรม
แบบสำรวจนี้มีว ัตถุประสงคเ พื่อหาความจำเปนในการฝกอบรม เพื่อปรับปรุ งและพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1. ขอมูลสวนตัว
1.1 ชื่อ-นามสกุล
ตำแหนง
.
หนวยงาน
ฝาย/งาน
.
อายุ
ป อายุราชการ
ป วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
.
1.2 สถานภาพการรับราชการ
 พนักงานเทศบาล  พนักงานจาง
 ลูกจางประจำ
 ลูกจางชั่วคราว
1.3 สถานภาพการปฏิบัติงาน
 ผูปฏิบัติงาน
 หัวหนาฝาย/งาน  หัวหนาสำนักปลัด/ผูอํานวยกอง
 ปลัด/รองปลัด
 สมาชิกสภา/ผูบริหาร  บุคลากรทางการศึกษา
๑.๔ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (ตอบไดมากกวา ๑ ขอ)
 งานบริหาร
 งานบริการ
 งานวิชาการ
 งานสนับสนุน
2. ทานตองการพัฒนางานของทานในเรื่องใดบาง
ลำดับ
ความรู หรือทักษะความชำนาญ
ที่
ที่สามารถพัฒนาดวยการอบรม

หลักสูตรที่ใชอบรม
เพื่อการพัฒนา

3. ขอเสนอแนะอื่นๆ ที่เปนประโยชนตอการวางแผนการอบรม
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

ขอขอบคุณในความรวมมือของทานมา ณ โอกาสนี้

ระดับความเรงรีบ
รอได

ปานกลาง มาก

.
.
.
.
.

แบบ ปก.๒
แบบประเมินผลความสำคัญ /ความจำเปนของการฝกอบรม
หลักสูตร
วันที่

เดือน

พ.ศ.

.
.

สถานที่

การประเมินผล
๕
รายการประเมิน

๔

มากที่สุด มาก

๓
ปานกลาง

๒

๑

นอย นอยที่สุด

ดานความสำคัญ/ความจําเปน
๑. ความสำคัญและความจําเปนของการฝกอบรม
๒. หลักสูตรมีความนาเชื่อถือ/สอดคลองกับการปฏิบัติงานดานวัตถุประสงคการ
ฝกอบรม
๓. วัตถุประสงคสอดคลองกับความสําคัญ/ความจําเปนในการอบรม
๔. หัวขอวิชาตางๆ สอดคลองกับวัตถุประสงคหลักของโครงการ
๕. วัตถุประสงคหลักของโครงการสามารถจะประเมินผลได
หลักสูตรและวิธีการฝกอบรม
๖. ความชัดเจนของรายละเอียดของหลักสูตรการฝกอบรม
๗. เทคนิคและวิธีการฝกอบรมที่ใชในแตละหัวขอวิชาเหมาะสมและสอดคลองกับ
วัตถุประสงคและระยะเวลาของหัวขอ
๘. ระยะเวลา และสถานที่จัดฝกอบรมเหมาะสม
๙. ความเหมาะสมในการคัดเลือกวิทยากร
๑๐. ระยะเวลาของแตละหัวขอวิชาเหมาะสมกับวัตถุประสงคและเนื้อหาวิชา
การสง/คัดเลือกกผูเขาอบรม
๑๑. การคัดเลือกผูที่จะสงเขาอบรมอยางเหมาะสมตรงกับคุณสมบัติที่กำหนดและ
งานในหนาที่ความรับผิดชอบ
งบประมาณ
๑๒. การไดรับการจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการนี้
๑๓. สามารถเบิกจายเงินไดตามที่ระเบียบกำหนด
ผลการประเมิน คิดเปนรอยละ................. (สูตร = ∑ ของทุกขอ X ๑๐๐/๖๕)
ขอเสนอแนะ
๑๔. ขอเสนอแนะอื่นๆ
......................................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)............................................ผูบังคับบัญชา
(...........................................)
ตำแหนง..........................................
วันที่................................................

ปล.๑
แบบประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการฝกอบรม
หลักสูตร
วันที่
เดือน
หนวยงานรับผิดชอบการฝกอบรม
สวนที่ 1 ขอมูลของผูเขารับการอบรม
ชื่อ-สกุล

พ.ศ.

สถานที่

.
.
.

ตำแหนง

.

สวนที่ 2 การประเมินผล
๕
รายการประเมิน

๔

มากที่สุด มาก

๓
ปานกลาง

๒

๑

นอย นอยที่สุด

ดานการบริหารจัดการ
๑. เนื้อหาการฝกอบรมตรงกับวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด
๒. ระยะเวลาในการฝกอบรมเหมาะสมเพียงใด
๓. รูปแบบและวิธีการฝกอบรมเหมาะสมเพียงใด
๔. คุณภาพของเอกสารประกอบการฝกอบรม
๕. การใหบริการของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ
ดานสถานที่
๖. ความเหมาะสมขนาดหองบรรยายกับจำนวนผูเขารับการอบรม
๗. โสตทัศนูปกรณ 
๘. ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดทีน่ ั่ง
๙. คุณภาพของ อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม
ดานวิทยากร
๑๐. เปนผูมีคุณวุฒิความรูความสามารถตรงกับเนื้อหาที่บรรยาย
๑๑. ความสามารถในการถายทอด การสื่อสาร
ผูเขารับการฝกอบรม
๑๒. จำนวนผูเขารับการอบรมเหมาะสม
๑๓. ผูเขารับการฝกอบรมไดเขารวมในกิจกรรม
ภาพรวม
๑๔. ความพึงพอใจตอการฝกอบรมโดยรวม
ผลการประเมิน คิดเปนรอยละ................. (สูตร = ∑ ของทุกขอ X ๑๐๐/70)
ขอเสนอแนะ
๑๔. ขอเสนอแนะอื่นๆ ที่เห็นวาจะชวยใหการฝกอบรมครั้งนี้สมบูรณยิ่งขึ้น
......................................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)............................................ผูฝกอบรม
(...........................................)
ตำแหนง..........................................

ปล.2
แบบติดตามและประเมินผลความคุมคาของการจัดฝกอบรม
หลักสูตร
วันที่
เดือน
พ.ศ.
สถานที่
โปรดแสดงความคิดเห็นของทานในประเด็นตางๆ เพื่อประโยชนในการจัดฝกอบรมครั้งตอไป
สวนที่ 1 ขอมูลของผูเขารับการอบรม
ชื่อ-สกุล
หนวยงาน

.
.

ตำแหนง

.
.

สวนที่ 2 การประเมินผล
๕

๔

๓

๒

๑

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
รายการประเมิน
๑. หลังจากที่ผูใตบังคับบัญชาของทานผานการฝกอบรมแลวไดนําความรูที่ไดรบั
จากการฝกอบรมมาใชในการปฏิบัติงานในหนาที่มากนอยเพียงใด
๒. ในการนําความรูความเขาใจที่ไดรับจากการฝกอบรมมาปรับใชในการ
ปฏิบัติงานผูใตบังคับบัญชาของทานที่ผานการฝกอบรมประสบปญหาและอุปสรรค
มากนอยเพียงใด
๓. หลังจากผูใตบังคับบัญชาของทานที่ผานการฝกอบรมแลว เมื่อกลับมา
ปฏิบัติงานในหนวยงาน ผลการปฏิบัติงานเปนที่ยอมรับจากผูที่เกี่ยวของหรือไม
๔. หลังจากผูใตบังคับบัญชาของทานที่ผานการฝกอบรมแลว และกลับมา
ปฏิบัติงานในหนวยงาน ทานพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาของ
ทานมากนอยเพียงใด
๕. ทานคิดวาประโยชนที่ผูใตบังคับบัญชาของทานไดรับจากการอบรมในหลักสูตร
นี้บรรลุผลตามความคาดหวังของทานมากนอยเพียงใด
๖. หลักสูตรนี้คมุ คากับเวลา และคาใชจาย
ไดและปฏิบัติงานไดมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
๗. ผูใตบังคับบัญชาของทานที่ผานการฝกอบรมสามารถลดขอผิดพลาดจากการ
ปฏิบัติงานไดและปฏิบัติงานไดมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
ผลการประเมิน คิดเปนรอยละ................. (สูตร = ∑ ของทุกขอ X ๑๐๐/35)
ขอเสนอแนะ
8. ขอเสนอแนะอื่นๆ
......................................................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)............................................ผูบังคับบัญชา
(...........................................)
ตำแหนง..........................................
วันที่................................................

