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๑. หลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมกรมปศุสัตว 
 

บทนํา 
 การจัดฝกอบรมตองมีการดําเนินการอยางเปนระบบต้ังแตการกําหนดความตองการจําเปนในการ
ฝกอบรมหรือการกําหนดความสามารถหรือสมรรถนะท่ีจําเปนในการฝกอบรม(Define Training needs) 
การสรางและพัฒนาหลักสูตร(Design and Plan Training) การดําเนินการฝกอบรม(Provide for 
Training) และการประเมินติดตามผลการฝกอบรม(Evaluate Training) ซ่ึงเม่ือไดกําหนดความตองการ
จําเปนในการฝกอบรมมาแลว การดําเนินงานจัดฝกอบรมเพ่ือใหไดคุณภาพ บรรลุวัตถุประสงคโครงการ 
จําเปนตองมีการดําเนินงานอยางเปนระบบกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้น กรมปศุสัตว
จึงไดมีการกําหนดหลักเกณฑเพ่ือใหการดําเนินการจัดฝกอบรมของกรมปศุสัตวเปนมาตรฐานเดียวกัน และ
ใชเปนหลักการประกันคุณภาพการฝกอบรมใหเกิดประสิทธิผล ความคุมคาและความเชื่อม่ันในระบบการ
จัดฝกอบรมของกรมปศุสัตวท่ีไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับในระดับองคกร  
 
คํานิยาม 
 การฝกอบรม หมายถึง การฝกอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการการสัมมนาทาง
วิชาการหรือเชิงปฏิบัติการการบรรยายพิเศษ การฝกศึกษา การดูงาน การฝกงานหรือท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน
ทุกหลักสูตรที่จัดในประเทศโดยหนวยงานกรมปศุสัตวเปนผูจัดใหกับบุคคลากรภายในและภายนอก      
กรมปศุสัตว โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและชวงเวลาการจัดที่แนนอน มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนา
บุคลากรกรมปศุสัตวหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และใชงบประมาณดําเนินการของกรมปศุสัตว
เบิกจายตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงานและการประชุม
ระหวางประเทศ พ.ศ. 2549 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหการจัดฝกอบรมของกรมปศุสัตวมีการดําเนินงานอยางเปนระบบตามหลักวิชาการ
ท่ีถูกตอง 

2. เ พื ่อให การจ ัดฝ กอบรมของกรมปศุส ัตว เก ิดประโยชนส ูงส ุด  ม ีประส ิทธ ิภาพและ
ประสิทธิผลเปนมาตรฐานเดียวกัน 

3. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดความพึงพอใจและเชื่อมั่นในมาตรฐานการฝกอบรมของ
กรมปศุสัตว 
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หลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมกรมปศุสัตว 
 กระบวนการจัดฝกอบรมเปนกระบวนการหนึ่งท่ีมีข้ันตอนการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนั้น เพื่อให
การดําเนินงานตามขั้นตอนตางๆเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุเปาหมายสูงสุดขององคกร       
กรมปศุสัตวจึงไดกําหนดหลักเกณฑการฝกอบรมข้ึน เพ่ือใชเปนแนวทางการดําเนินงานจัดฝกอบรมของ
หนวยงานภายในกรมปศุสัตวใหเปนระบบ มีมาตรฐานเดียวกัน เปนหลักการประกันคุณภาพการ
ฝกอบรมของกรมปศุสัตว โดยหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมกรมปศุสัตว ประกอบดวย    
6 มาตรฐาน 7 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 

มาตรฐานท่ี 1   การกําหนดหลักสูตรและจัดทําโครงการฝกอบรม 
     ตัวชี้วัด 1.1 การกําหนดหลักสูตรการฝกอบรม 
      1.2 การจัดทําโครงการฝกอบรม 
  มาตรฐานท่ี 2  การคัดเลือกและสรรหาวิทยากร 
     ตัวชี้วัด 2.1 การคัดเลือกและสรรหาวิทยากร 
  มาตรฐานท่ี 3  การกําหนดเทคนิควิธีการฝกอบรม  
     ตัวชี้วัด 3.1 การกําหนดเทคนิควิธีการฝกอบรม 
  มาตรฐานท่ี 4  การกําหนดและคัดเลือกผูเขาอบรม 
     ตัวชี้วัด 4.1 การกําหนดและคัดเลือกผูเขาอบรม 
  มาตรฐานท่ี 5  การกําหนดสถานท่ีฝกอบรม 
     ตัวชี้วัด 5.1 การกําหนดสถานท่ีฝกอบรม 
  มาตรฐานท่ี 6  การวัดและประเมินผลการฝกอบรม 
     ตัวชี้วัด 6.1 กําหนดวิธีการวัดและประเมินผลการฝกอบรม 
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มาตรฐานท่ี 1   การกําหนดหลักสูตรและจัดทําโครงการฝกอบรม 
คําอธิบายมาตรฐาน การกําหนดหลักสูตรและจัดโครงการฝกอบรม เปนกิจกรรมหนึ่ง และเปน

กระบวนการในการบริหารจ ัดการฝ กอบรมที ่สําคัญ เพื ่อแกป ญหาของ
หนวยงานและพัฒนาองคกร โดยมุ งเนนการพัฒนาดวยวิธ ีการฝกอบรม      
โดยหนวยงานภายใน เ พื ่อให บ ุคลากร  มีความรู  ท ักษะ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 

ตัวบงช้ีมาตรฐานท่ี 1  ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัด คือ 
   ตัวชี้วัดท่ี 1.1 การกําหนดหลักสูตรการฝกอบรม   

ตัวช้ีวัด ประเด็นพิจารณา ขอมูลท่ีตองการ 
(หลกัฐานทีแ่สดง/เคร่ืองมือ/วิธีการ) 

1.1 
การ
กําหนด
หลักสูตร
การฝก 

อบรม 

1.1.1 มีการวิเคราะหกําหนดหลักสูตรใหตรงตามความ
ตองการหรือความสามารถท่ีจําเปน โดยพิจารณาจาก
คุณภาพงานหรือผลผลิตท่ีตองการหรือสมรรถนะท่ีกรม  
ปศุสัตวกําหนด หรือนโยบายของผูบริหาร 
1.1.2 กําหนดขอบเขตของหลักสูตรใหชัดเจน สอดคลอง  
กับความตองการของบุคคลและหนวยงาน 
1.1.3 กําหนดรายละเอียดของหลักสูตร ประกอบดวย 
หมวดวิชา/หัวขอวิชา/และระยะเวลาของแตละหัวขอวิชา 
1.1.4 แตละหัวขอวิชากําหนดรายละเอียดหลักสูตร
ครบถวน ประกอบดวย 
   - วัตถุประสงคของแตละหัวขอวิชา 
   - ประเด็นเนื้อหาหรือแนวทางฝกอบรม ประกอบดวย 
แนวคิด ทฤษฎี  วิธีปฏิบัติ  การประยุกต ใช  เปนตน         
ใหสอดคลองกับวัตถุประสงค 
  - เทคนิควิ ธี การ  หรือสื่ อ ท่ี ใช ในการฝกอบรมให
สอดคลองกับแนวทางการฝกอบรม 
  - การประเมินผลสอดคลองกับวัตถุประสงครายวิชาและ
ตามขอกําหนดของเกณฑการประเมิน 
  - จํานวนชั่วโมงฝกอบรม 
1.1.5 มีการกําหนดขอบเขตและรายละเอียดของ
หลักสูตรครบถวนตามขอกําหนดทุกประการ 

1. เอกสารโครงการฝกอบรมท่ีได      
กําหนดเนื้อหาหลักสูตรตรงตาม
คว ามต อ งกา รของบุ คคลและ
หนวยงาน ซ่ึงสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรหรือ
แผนพัฒนาบุคลากรประจําป หรือ
ผลการวิเคราะหความจําเปนในการ
พัฒนาหรือความสามารถท่ีตอง
พัฒนาหรือสมรรถนะท่ีกรมปศุสัตว
กําหนดหรือนโยบายของผูบริหาร 
2. เอกสารโครงการฝกอบรมท่ีมี
การจัดทํารายละเอียดหลักสูตรตาม
หลักเกณฑการประกันคุณภาพท่ี
กําหนด 

เกณฑการใหคะแนน  

                           ดําเนินการ 1 ขอ ได   4 คะแนน 
                         ดําเนินการ 2 ขอ ได   8 คะแนน 
                         ดําเนินการ 3 ขอ ได 12 คะแนน 
                         ดําเนินการ 4 ขอ ได 16 คะแนน 
                         ดําเนินการ 5 ขอ ได 20 คะแนน 
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ตัวชี้วัดท่ี 1.2 การจัดทําโครงการฝกอบรม 

ตัวช้ีวัด ประเด็นพิจารณา ขอมูลท่ีตองการ 
(หลกัฐานทีแ่สดง/เคร่ืองมือ/วิธีการ) 

1.2  
การจัดทํา
โครงการ
ฝกอบรม 

1.2.1 โครงการฝกอบรมประกอบดวยหัวขอตางๆ          
ท่ีสําคัญครบถวน ดังนี ้
     1.ชื่อโครงการ/หลักสูตร 
     2.หลักการและเหตุผล 
     3.วัตถุประสงคการฝกอบรม 
     4.กลุมเปาหมาย 
     5.สถานท่ีฝกอบรม 
     6.ระยะเวลา ชวงเวลาการฝกอบรม 
     7.วิทยากรและเทคนิคการฝกอบรม 
     8.ท่ีปรึกษาโครงการฝกอบรม 
     9.ผูรับผิดชอบโครงการฝกอบรม 
     10.งบประมาณการฝกอบรม 
     11.ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
     12.การประเมินผลและติดตามผลการฝกอบรม 
     13.รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร 
1.2.2 เขียนรายละเอียดแตละหัวขอชัดเจน             
ถูกตองครบถวน และสอดคลองกันท้ังโครงการ 
1.2.3 กําหนดตารางการฝกอบรม จัดลําดับแตละ
หัวขอการฝกอบรม ตามลําดับชวงเวลากอน-หลังได
ชั ด เ จนสอดคล อ ง กับก าร เ รี ยนรู เ พ่ื อ ให บ ร ร ลุ
วัตถุประสงค  โครงการฝกอบรม 
1.2.4 จัดทํารายละเอียดงบประมาณ เพ่ือใหไดรับการ
จัดสรรอยางเหมาะสมเพียงพอ และสอดคลองกับ    
ระเบียบตางๆท่ีเก่ียวของ รวมท้ังจัดทํารายชื่อผูเขา       
รับการอบรมตามกลุมเปาหมายท่ีกําหนด 
1.2.5 ไดรับอนุมัติโครงการฝกอบรม งบประมาณ         
และรายชื่อผูเขาอบรมตามลําดับข้ันตอน 

1. เอกสารโครงการฝกอบรมตรงตาม
หลักเกณฑการประกันคุณภาพท่ีกําหนด
และผานการพิจารณาจากหนวยงาน        
ท่ีรับผิดชอบ 
2. เอกสารรายละเอียดงบประมาณ
ถูกตองตามระเบียบท่ีเก่ียวของ โดยผาน
การพิจารณาจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
3. เอกสารรายชื่อผูเขารับการฝกอบรม    
ตรงตามกลุมเปาหมายท่ีกําหนดไว 
4. เอกสารการอนุมัติโครงการฝกอบรม 
งบประมาณและรายชื่อผูเขาอบรมจาก
ผูบริหารระดับสูงตามลําดับ 
 

เกณฑการใหคะแนน  
                         ดําเนินการ 1 ขอ ได   4 คะแนน 
                         ดําเนินการ 2 ขอ ได   8 คะแนน 
                         ดําเนินการ 3 ขอ ได 12 คะแนน 
                         ดําเนินการ 4 ขอ ได 16 คะแนน 
                         ดําเนินการ 5 ขอ ได 20 คะแนน 
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มาตรฐานท่ี 2   การคัดเลือกและสรรหาวิทยากร 
คําอธิบายมาตรฐาน การคัดเลือกและสรรหาวิทยากร เปนปจจัยแหงความสําเร็จท่ีสําคัญท่ีสุดของ

โครงการฝกอบรม วิธีการคัดเลือกและสรรหาวิทยากรตองมีความชัดเจน 
เฉพาะเจาะจง เพ่ือใหไดวิทยากรท่ีมีคุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ
มากท่ีสุด โดยตองมีความรู ความสามารถ และประสบการณในการถายทอดเนื้อหา
ใหผูเรียน เกิดการเรียนรู และนําไปสูผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคโครงการฝกอบรม 

ตัวบงช้ีมาตรฐานท่ี 2  ประกอบดวย 1 ตัวชี้วัด คือ 
   ตัวชี้วัดท่ี 2.1 การคัดเลือกและสรรหาวิทยากร 

ตัวช้ีวัด ประเด็นพิจารณา ขอมูลท่ีตองการ 
(หลกัฐานทีแ่สดง/เคร่ืองมือ/วิธีการ) 

2.1 การ คัด เ ลื อก    
และสรรหาวิทยากร 

2.1.1 พิจารณาจากคุณสมบัติความรู ความสามารถ 
หรือประสบการณตรงตามหัวขอวิชาหรือหลักสูตร           
ท่ีกําหนด 
2.1.2 พิจารณาความสามารถในการถายทอด 
สื่อสารไดนาสนใจ เขาใจงาย ชัดเจน บุคลิกภาพ 
ทวงทา น้ําเสียง เปนมิตร กระตุนการเรียนรูด ี
2.1.3 การสรางบรรยากาศการเรียนรูดี เปดโอกาส
ใหผูเรียนมีสวนรวม สามารถตอบคําถามใหขอมูล
ยอนกลับ(Feedback) แกผูเรียนไดชัดเจน 
2.1.4 มีเทคนิควิธีการสอนใหมๆท่ีหลากหลาย 
รวมท้ัง สื่อการสอน เอกสารการสอน สอดคลองกับ
เ นื้ อ ห า วิ ช า แ ล ะ มี ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ต ร ง ต า ม
กลุมเปาหมาย 
2.1.5 วิทยากรดําเนินการสอนไดตามเนื้อหาและ
วัตถุประสงคของแตละหัวขอวิชา 

1. ประวั ติ วิ ทย ากรหรื อ
หลักฐานอ่ืนๆ ไดแก คุณวุฒิ
หรือใบประกาศเกียรติคุณ 
หรือใบรับรองความสามารถ
ในเรื่องท่ีถายทอด เปนตน 
ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงคุณสมบัติ
ประสบการณของวิทยากร  
2. ส รุ ป ร า ย ง า น ก า ร
ประเมินผลวิทยากร 
3. เ อ ก ส า ร  สื่ อ  ห รื อ
แผนการสอนของวิทยากร 

เกณฑการใหคะแนน  
                         ดําเนินการ 1 ขอ ได   ๒ คะแนน 
                         ดําเนินการ 2 ขอ ได   ๔ คะแนน 
                         ดําเนินการ 3 ขอ ได   ๖ คะแนน 
                         ดําเนินการ 4 ขอ ได   ๘ คะแนน 
                         ดําเนินการ 5 ขอ ได ๑0 คะแนน 
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มาตรฐานท่ี 3  การกําหนดเทคนิควิธีการฝกอบรม 
คําอธิบายมาตรฐาน เทคนิควิธีการฝกอบรม คือ การนําเครื่องมือ วิธีการตางๆมาใชในการถายทอดให

เกิดการเรียนรูแกผูเขารับการอบรม เพ่ือใหเกิดความรู ทักษะ และทัศนคติท่ี
เหมาะสม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงคโครงการ
ฝกอบรม การกําหนดเทคนิค วิธีการฝกอบรมตองพิจารณาวัตถุประสงคการ
เรียนรู คุณสมบัติความสามารถ ท้ังขอดี ขอจํากัด ในแตละเทคนิควิธีการ ใหมี
ความเหมาะสมสอดคลองท้ังเนื้อหาสาระของหลักสูตร 

ตัวบงช้ีมาตรฐานท่ี 3  ประกอบดวย 1 ตัวชี้วัด คือ 
   ตัวชี้วัดท่ี 3.1 การกําหนดเทคนิควิธีการฝกอบรม 

ตัวช้ีวัด ประเด็นพิจารณา ขอมูลท่ีตองการ 
(หลกัฐานทีแ่สดง/เคร่ืองมือ/วิธีการ) 

3.1 ก า ร กํ า ห น ด
เ ท ค นิ ค วิ ธี ก า ร
ฝกอบรม 

3.1.1 มีการกําหนดเทคนิควิธีการฝกอบรมใน
โครงการฝกอบรมท่ีชัดเจน 
3.1.2 มีการกําหนดวิธีการฝกอบรมในรายละเอียด 
เนื้อหาหลักสูตรของแตละหัวขอวิชาชัดเจน 
3.1.3 เทคนิควิ ธี การฝกอบรม ท่ี ใช สอดคลอง               
กับวัตถุประสงคการฝกอบรม เนื้อหาวิชาและ
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
3.1.4 เทคนิควิธีการฝกอบรมท่ีใชสอดคลองกับกลุม        
ผูเขาอบรม 
3.1.5 เทคนิค วิธีการฝกอบรมเหมาะสมสอดคลอง
กับทักษะ ความสามารถเฉพาะของวิทยากร 

1. โครงการฝกอบรมมีการ
กํ า ห น ด เ ท ค นิ ค วิ ธี ก า ร
ฝกอบรมชัดเจน 
2. ส รุ ป ร า ย ง า น ก า ร
ประเมินผลโครงการ 
3. ภาพกิจกรรม เอกสาร     
สื่อการเรียนการสอน ท่ีใช
แสดง ถึ ง เทคนิ ค  วิ ธี ก าร
ฝกอบรม  

เกณฑการใหคะแนน  
                         ดําเนินการ 1 ขอ ได   ๒ คะแนน 
                         ดําเนินการ 2 ขอ ได   ๔ คะแนน 
                         ดําเนินการ 3 ขอ ได   ๖ คะแนน 
                         ดําเนินการ 4 ขอ ได   ๘ คะแนน 
                         ดําเนินการ 5 ขอ ได ๑0 คะแนน 
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มาตรฐานท่ี 4   การกําหนดและคัดเลือกผูเขาอบรม 
คําอธิบายมาตรฐาน การกําหนดผูเขาอบรมและการคัดเลือกเปนข้ันตอนหนึ่งของการฝกอบรมท่ี 

สําคัญและมีผลตอความสําเร็จของโครงการฝกอบรม การดําเนินงานเพ่ือบรรลุ 
วัตถุประสงคโครงการอยางมีประสิทธิภาพไดนั้น จําเปนตองมีการกําหนด 
คุณสมบัติผูเขาอบรม จํานวนกลุมเปาหมาย ตลอดจนวิธีการคัดเลือกผูเขาอบรม 
ท่ีมีความเหมาะสมถูกตองและสอดคลองกับหลักวิชาและวัตถุประสงคโครงการ 

ตัวบงช้ีมาตรฐานท่ี 4  ประกอบดวย 1 ตัวชี้วัด คือ 
   ตัวชี้วัดท่ี 4.1 การกําหนดและคัดเลือกผูเขาอบรม 

ตัวช้ีวัด ประเด็นพิจารณา ขอมูลท่ีตองการ 
(หลกัฐานทีแ่สดง/เคร่ืองมือ/วิธีการ) 

4.1 ก า ร กํ า ห น ด
และคัดเลือกผู เข า
อบรม 

4.1.1 มี ก า ร กํ า ห น ด คุ ณ ส ม บั ติ แ ล ะ จํ า น ว น
กลุมเปาหมายท่ีชัดเจนไวในโครงการฝกอบรม 
 4.1.2 การกําหนดคุณสมบั ติผู เ ข าอบรมหรือ    
กลุมเปาหมายตรงตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 
4.1.3 การกําหนดจํานวนผู เขาอบรมเหมาะสม
สอดคลองกับเทคนิควิธีการฝกอบรม หรือกิจกรรม
การฝกอบรมท่ีใช 
4.1.4 ผูบั ง คับบัญชาคัดเลือกผู เข าอบรมตาม
ข้ันตอน วิธีการและตรงตามคุณสมบัติ และจํานวน
เปาหมายท่ีระบุไวในรายละเอียดโครงการ 
4.1.5 ผูบังคับบัญชาตองมีการวางแผนติดตามผล
การฝกอบรมโดยมอบหมายงานหรือสนับสนุน       
ใหผู เข าอบรมนําความรู  ทักษะ ท่ี ไดจากการ
ฝกอบรมไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

1. โครงการฝกอบรมมีการ
กํ า ห น ด คุ ณ ส ม บั ติ แ ล ะ
จํานวน  ผูเขาอบรมชัดเจน
ตามหลักเกณฑการประกัน
คุณภาพ 
2. หนังสือ คัด เลือกผู เข า
อบรม หนังสืออนุมัติผู เขา
อบรม 
3. แนวทางการติดตามผล    
หรือแนวทางสนับสนุนใหผู   
เ ข า อบ ร มนํ า ค ว า ม รู ม า 
ประยุกตใช 

เกณฑการใหคะแนน  
                         ดําเนินการ 1 ขอ ได   ๒ คะแนน 
                         ดําเนินการ 2 ขอ ได   ๔ คะแนน 
                         ดําเนินการ 3 ขอ ได   ๖ คะแนน 
                         ดําเนินการ 4 ขอ ได   ๘ คะแนน 
                         ดําเนินการ 5 ขอ ได ๑0 คะแนน 
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มาตรฐานท่ี 5   การกําหนดสถานท่ีฝกอบรม 
คําอธิบายมาตรฐาน การกําหนดสถานท่ีสําหรับฝกอบรม ตองมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู         

มีสิ่งอํานวยความสะดวก เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการฝกอบรมของหลักสูตร
ท่ีกําหนด เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคโครงการอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวบงช้ีมาตรฐานท่ี 5  ประกอบดวย 1 ตัวชี้วัด คือ 
   ตัวชี้วัดท่ี 5.1 การกําหนดสถานท่ีฝกอบรม 

ตัวช้ีวัด ประเด็นพิจารณา ขอมูลท่ีตองการ 
(หลกัฐานทีแ่สดง/เคร่ืองมือ/วิธีการ) 

5.1 ก า ร กํ า ห น ด
สถานท่ี ฝกอบรม 

5.1.1 มีการกําหนดสถานท่ีสําหรับฝกอบรมชัดเจน         
ในโครงการฝกอบรม 
 5.1.2 สถานท่ีฝกอบรมท่ีกําหนด มีบรรยากาศ
โดยรวมเอ้ือตอการเรียนรู  
5.1.3 หองฝกอบรมมีขนาดหองและจํานวนหอง
เพียงพอเหมาะสมกับจํานวนผู เข าอบรม และ
กิจกรรมฝกอบรมท่ีนํามาใช 
5.1.4 ลักษณะหองฝกอบรม สามารถจัดหองเรียน
ไดตามกิจกรรม เทคนิควิธีการฝกอบรมท่ีกําหนดมี 
อุณหภูมิ แสง สี เสียง หองเรียนเหมาะสมตอการ
เรียนรู 
5.1.5 มีสิ่งอํานวยความสะดวก โสตทัศนูปกรณ 
อุปกรณ การติดตอสื่อสารเพียงพอ มีสภาพพรอม   
ใชงาน 

1. โครงการฝกอบรมมีการ
กําหนดสถานท่ีฝกอบรม
ชัดเจน 
2. สรุ ปกา รปร ะ เ มิ นผล
ความเหมาะสมของสถานท่ี
ฝกอบรม 
3. ภ า พ กิ จ ก ร ร ม ก า ร
ฝ ก อ บ ร ม บ ร ร ย า ก า ศ
ห อ ง เ รี ย น แ ล ะ ส ถ า น ท่ี
โดยรอบ 

เกณฑการใหคะแนน  
                         ดําเนินการ 1 ขอ ได   ๒ คะแนน 
                         ดําเนินการ 2 ขอ ได   ๔ คะแนน 
                         ดําเนินการ 3 ขอ ได   ๖ คะแนน 
                         ดําเนินการ 4 ขอ ได   ๘ คะแนน 
                         ดําเนินการ 5 ขอ ได ๑๐ คะแนน 
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มาตรฐานท่ี 6   การวัดและประเมินผลการฝกอบรม 
คําอธิบายมาตรฐาน การวัดและประเมินผลการฝกอบรมเปนกระบวนการวัดผลการฝกอบรม เพ่ือให

ทราบถึงผลการดําเนินงานอยางเปนระบบท้ังกระบวนการวาบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคหรือเปาหมายการฝกอบรมหรือไม เพียงใด โดยพิจารณาจาก
วัตถุประสงคหรือเปาหมายโครงการฝกอบรมเปนหลัก 

ตัวบงช้ีมาตรฐานท่ี 6  ประกอบดวย 1 ตัวชี้วัด คือ  
   ตัวชี้วัดท่ี 6.1 การวัดและประเมินผลการฝกอบรม 

ตัวช้ีวัด ประเด็นพิจารณา ขอมูลท่ีตองการ 
(หลกัฐานทีแ่สดง/เคร่ืองมือ/วิธีการ) 

6.1 การวัดและ
ประเมินผลการ
ฝกอบรม 

6.1.1 มีการกําหนดแนวทางการประเมินผลและ
ติดตามผลการฝกอบรมตามหลักเกณฑการประกัน
คุณภาพการฝกอบรมท่ีกรมปศุสัตวกําหนด 
6.1.2 การกําหนดแนวทางการประเมินและติดตาม
ผลการฝกอบรมมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค
โครงการฝกอบรมท่ีกําหนด 
6.1.3 มีเครื่องมือและวิธีการวัดผลการฝกอบรม
ตามแนวทางท่ีกําหนดในโครงการฝกอบรม 
6.1.4 มีการวัดและประเมินผลการฝกอบรมทุก
หลักสูตร ดังนี้ 
          1) การประเมินปฏิกิริยาผูเขาอบรมตอการ
บริหารจัดการโครงการฝกอบรม เพ่ือนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงโครงการ 
          2) การประเมินการเรียนรูของผูเขาอบรม 
เ พ่ื อ ใ ห ท ร าบผ ลสั ม ฤทธิ์ ใ น ก า ร เ รี ย น รู ต า ม
วัตถุประสงคการฝกอบรม 
          3) การประเมินติดตามผลการนําความรูไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 
6.1.5 มีการสรุป รายงานผลการประเมินการ
ฝกอบรมของทุกโครงการเสนอผูบริหารกรมปศุสัตว 

1. โครงการฝกอบรมมีการกําหนด
วิธีการประเมินและติดตามผลการ
ฝ กอบรมตามหลั ก เกณฑกา ร
ประกันคุณภาพ  
2. เคร่ืองมือที่ใชในการประเมินผล 
ไดแก 2.1 ประเมินปฏิกิริยาตอ
โครงการ เชน หลักสูตร วิทยากร 
และการจัดฝกอบรม 2.2 ประเมิน
การเ รียนรู  เชน  แบบทดสอบ
ความรู แบบทดสอบการฝกปฏิบัติ 
แบบรายงานสรุปผลการเรียนรู 
ห รื อ  ก า ร ร ะ ด ม ส ม อ ง  2 . 3 
ประเมินติดตามการนําความรูไป
ประยุกตใช  เชน แบบประเมิน
ติ ด ต า ม ก า ร นํ า ค ว า ม รู ไ ป ใ ช
ประโยชน แบบประเมินผลงานที่
ได รับมอบหมาย  แบบสั ง เกต
พฤติกรรมการทํางาน 
3. รายงานการประเมินผลการ
ฝกอบรม แสดงหลักฐานวิธีการ
ประเมินและติดตามผล เชน มีการ
กําหนดวัตถุประสงคการประเมิน 
มีผลการวิเคราะห มีการแปลผล 
และมีการสรุปรายงานผล 

 เกณฑการใหคะแนน  
                         ดําเนินการ ขอท่ี ๖.๑.๑ ได   ๒ คะแนน 
                         ดําเนินการ ขอท่ี ๖.๑.2 ได   2 คะแนน 
                         ดําเนินการ ขอท่ี ๖.๑.3 ได   2 คะแนน 
                         ดําเนินการ ขอท่ี ๖.๑.4 ได 10 คะแนน 
                         ดําเนินการ ขอท่ี ๖.๑.5 ได   4 คะแนน 
                             (ดําเนินการครบ 5 ขอ ได 20 คะแนน) 
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 ๒.๑ สรุปแนวปฏิบัติขั้นตอนดําเนินการจัดฝกอบรม ตามหลักเกณฑ

ประกันคุณภาพการฝกอบรมกรมปศุสัตว 

๒.๒ คําอธิบายขั้นตอนดําเนินการจัดฝกอบรม ตามหลักเกณฑการ

ประกันคุณภาพการฝกอบรมกรมปศุสัตว 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2.แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑประกันคุณภาพการฝกอบรม กรมปศุสัตว 
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๒.๑  สรุปแนวปฏิบัตข้ัินตอนดําเนินการจัดฝกอบรมตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมกรมปศุสัตว 

หนวยปฏิบัติ 
แนวปฎิบัติ 

หนวยงานสวนกลางเปนผูจัด 
(กอง/สํานักสวนกลาง) 

หนวยงานสวนกลางที่มีพื้นทีต่ั้งอยูในสวนภูมิภาค 
เปนผูจัด (ปศข., สตส., สทป., สทช., ดานศูนยสถานี) 

หนวยงานสวนภูมิภาคเปนผูจัด 
สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 

 เสนอโครงการผานคณะทํางานประกันฯและผูบริหารของหนวยงาน (พิจารณา กล่ันกรอง ตามหลักเกณฑประกันคุณภาพฯ  
กอนเสนอฯ ผูมีอํานาจอนุมัติ) 

1. การขออนุมัติ บุคลากรภายใน บุคลากรภายนอก บุคลากรภายใน บุคลากรภายนอก บุคลากรภายใน บุคลากรภายนอก 

 เสนอ อปส. หรือผูซึ่ง 
อปส. มอบอํานาจ 
อนุมัติผาน กกจ. 

#๓ เสนอ อปส.อนุมัติ
ผานตามขั้นตอน 

กสส. 

#๒ เสนอผูซึ่งอปส. มอบ
อํานาจพิจารณาอนุมัติ 
(ปศข.สตส.สทป.สทช.) 

#๓ เสนอ อปส.อนุมัต ิ
ผานตามขั้นตอน 

กสส. 

#๑ เสนอผูวาฯ
พิจารณาอนุมัติ 

#๓ เสนอ อปส.อนุมัติ
ผานตามขั้นตอน 

กสส. 

**2. รายงานการ
ประเมินผลการจัด
ฝกอบรมภายใน

30วัน 

บุคลากรภายใน บุคลากรภายนอก บุคลากรภายใน บุคลากรภายนอก บุคลากรภายใน บุคลากรภายนอก 

เสนอ อปส.ทราบ
ผาน กกจ. 

เสนอ อปส. ทราบฯ
ผาน กสส. 

ปศข. สตส. สทป. สทช. 
เสนอ อปส. ทราบ 

(ศูนย สถานี ดาน เสนอ 
อปส. ทราบ ผาน ปศข.) 

เสนอ อปส. ทราบ ผาน 
กสส. 

เสนอผูวาฯทราบ เสนอ อปส. ทราบ 
ผาน กสส. 

**3. การตรวจ
ประเมินคุณภาพ 

คณะทํางานประกันฯ ของแตละหนวยงานตรวจประเมินการใหคะแนนตามหลักเกณฑฯ  

4. การรายงานผล 
การดําเนินงาน  
จัดฝกอบรม  
ประจําป 

งบประมาณ 
(รายงานแผน-ผล

การอบรม 1) 

บุคลากรภายใน บุคลากรภายนอก บุคลากรภายใน บุคลากรภายนอก บุคลากรภายใน บุคลากรภายนอก 
 - หนวยงาน
สวนกลาง/ปศข. 
รายงานแผน-ผลการ
อบรม 1 สงกกจ. 
- กกจ. สรุปรวบรวม
รายงานแผน-ผลการ
อบรม1 (บุคคลภายใน)
ทุกหนวยงาน 

- ทุกหนวยงาน
รายงานแผน-ผลการ
อบรม 1 สงกสส. 
- กสส. สรุปรายงาน
แผน-ผลการอบรม 1 
(บุคคลภายนอก) ทุก
หนวยงาน สงกกจ. 

สนง.ปศข.รวบรวมรายงานแผน-
ผลการอบรม 1 สงกกจ. ดงันี ้
- สนง.ปศข.จัดเอง รวมสวน
ตางๆ ภายในเขต 
- หนวยงานสวนกลางท่ีมีพ้ืนท่ี
ต้ังอยูในสวนภูมิภาค (ศูนย
,สถานี,ดาน) 
- สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 

รายงานแผน – ผล 
การอบรม 1  
สง  กสส. 

รายงานแผน – ผล 
การอบรม 1  

สง กกจ. 
ผาน ปศุสัตวเขต 

รายงานแผน – ผล 
การอบรม 1  

สง กสส. 

กกจ.เสนอกรมฯรายงานภาพรวมท้ังหมด หมายเหตุ : หนังสือมอบอํานาจ 
#๑ คําสั่งกรมปศุสตัว 484/2550 เรือ่ง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบตัิราชการแทนอธบิดกีรมปศุสตัว 
#๒ คําสั่งกรมปศุสตัวที่ 74/2555 เรือ่งมอบอํานาจใหหัวหนาหนวยงานสังกดัสวนกลาง แตมีสํานกังานตั้งอยูในสวนภูมิภาค ปฏิบตัิราชการแทนอธบิดกีรมปศุสตัว 

                                                                                                                                        #๓ คําสั่งกษ.ที่ 250/2560 เรื่องมอบอํานาจหนาที่ใหขาราขการปฏิบตัิราชการแทนหัวหนากลุมภารกิจดานพัฒนาการผลติ ลงวันที่ 28 ก.พ.2560 

       ** เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนที่ 2 และที่ 3 เรียบรอยใหบนัทึกขอมูลในแบบฟอรมแผน-ผลการอบรม 1 และ 1.1 ทกุครง และสรปุรวบรวมเพือ่รายงานกรมในข้ันตอนที่4 ตอไป 
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๒.๒ คําอธิบายข้ันตอนดําเนินการจัดฝกอบรม ตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการ
ฝกอบรมกรมปศุสัตว 

 
๑. การจัดทําโครงการ/หลักสูตรฝกอบรม  
          การจัดทําโครงการ/หลักสูตรฝกอบรมตองเสนอคณะทํางานฯและผูบริหารหนวยงานพิจารณา
กลั่นกรองโครงการฝกอบรม ตามหลักเกณฑประกันคุณภาพฯ กอน เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ โดยผูรับผิดชอบ
จัดทําโครงการ/หลักสูตรฝกอบรมตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมกรมปศุสัตว พรอม
รายละเอียดงบประมาณ รายชื่อผูเขาอบรม และองคประกอบอ่ืนใหครบถวน เพ่ือเสนอคณะทํางานการ
ประกันคุณภาพการฝกอบรมภายในหนวยงานพิจารณาตามท่ีหลักเกณฑฯกําหนด และปรับปรุงแกไข
โครงการ/หลักสูตรฝกอบรมตามประเด็นท่ีคณะทํางานฯเสนอแนะ โดยคณะทํางานฯจะเปนผูพิจารณาลง
นาม และเสนอผูบริหารของหนวยงานไดพิจารณาลงนามเพ่ือเสนอขออนุมัติโครงการตออธิบดีหรือผูซ่ึง
อธิบดีมอบอํานาจตอไป  
 
๒. การเสนอขออนุมัติโครงการ/หลักสูตรฝกอบรม  
              โครงการ/หลักสูตรฝกอบรมประกอบดวยโครงการ/หลักสูตรฝกอบรมบุคลากรภายในและ
บุคลากรภายนอก โดยใหดําเนินการเสนอขออนุมัติ ดังนี้  
               ๒.๑ การขออนุมัติโครงการ/หลักสูตรฝกอบรมสําหรับบุคลากรภายใน แบงเปน 
                   ๒.๑.๑ หนวยงานสวนกลางเปนผูจัด(กอง/สํานัก) ตองเสนอขออนุมัติโครงการ/หลักสูตร
ฝกอบรม(ท่ีผานการพิจารณาจากคณะทํางานประกันฯ และผูบริหารของหนวยงานพิจารณาตามท่ี
หลักเกณฑฯ กําหนดเรียบรอยแลวตามข้ันตอนท่ี ๑ ขางตน) ตออธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบอํานาจเปนผู
พิจารณาอนุมัติโดยผานกองคลัง ผานกองการเจาหนาท่ี ตามลําดับ  
                   ๒.๑.๒ หนวยงานสวนกลางท่ีมีสํานักงานต้ังอยูในภูมิภาคเปนผูจัด ตองเสนอขออนุมัติ
โครงการ/หลักสูตรฝกอบรม(ท่ีผานการพิจารณาจากคณะทํางานประกันฯ และผูบริหารของหนวยงาน
พิจารณาตามท่ีหลักเกณฑฯกําหนดเรียบรอยแลวตามข้ันตอนท่ี ๑ ขางตน) ตอผูซ่ึงอธิบดีมอบอํานาจ
พิจารณาอนุมัติโครงการ (ปศุสัตวเขตหรือผอ.สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว,สํานักเทคโนโลยี             
ชีวภัณฑสัตว,สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว) ตามคําสั่งกรมปศุสัตวท่ี ๗๔/๒๕๕๕ ลงวันท่ี 31 
มกราคม 2555 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
                   ๒.๑.๓ หนวยงานสวนภูมิภาคเปนผูจัด (ปศุสัตวจังหวัด) ตองเสนอขออนุมัติโครงการ/
หลักสูตรฝกอบรม(ท่ีผานการพิจารณาจากคณะทํางานประกันฯ และผูบริหารของหนวยงานพิจารณาตามท่ี
หลักเกณฑฯ กําหนดเรียบรอยแลวตามข้ันตอนท่ี ๑ ขางตน) ตอผูวาราชการจังหวัดหรือผูซ่ึงผูวาราชการ
จังหวัดมอบอํานาจพิจารณาอนุมัติ(อธิบดีมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติโครงการ) ตาม
คําสั่งกรมปศุสัตวท่ี 484/2550 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2550 
              ๒.๒ การขออนุมัติโครงการ/หลักสูตรฝกอบรมสําหรับบุคลากรภายนอก  
               โครงการ/หลักสูตรสําหรับบุคลากรภายนอก หมายถึง หลักสูตรท่ีมีบุคลากรภายนอกเขารวม
การฝกอบรมตั้งแต 1 คนข้ึนไป และเปนหลักสูตรท่ีใชงบประมาณดําเนินการของกรมปศุสัตวทุกโครงการ 
ใหดําเนินการจัดฝกอบรมตามหลักเกณฑประกันฯ ตามท่ีกรมปศุสัตวกําหนด โดยมีข้ันตอนการขออนุมัติ
โครงการฝกอบรมสําหรับบุคคลภายนอก ดังนี้  
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                    ๒.๒.๑ หนวยงานสวนกลางและหนวยงานสวนกลางท่ีมีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาค และ
หนวยงานสวนภูมิภาคเปนผูจัด ตองเสนอขออนุมัติโครงการ/หลักสูตรฝกอบรมบุคลากรภายนอก (ท่ีผาน
การพิจารณาจากคณะทํางานประกันฯ และผูบริหารของหนวยงานพิจารณาตามท่ีหลักเกณฑฯกําหนด
เรียบรอยแลวตามข้ันตอนท่ี ๑ ขางตน) ตออธิบดีกรมปศุสัตวพิจารณาอนุมัติผาน กสส. โดยดําเนินการตาม
ข้ันตอนท่ี กสส. กําหนด(รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ หัวหนากลุมภารกิจดานพัฒนาการผลิต มอบ
อํานาจใหอธิบดีพิจารณาอนุมัติโครงการฝกอบรมบุคลากรภายนอก ตามคําสั่งกษ.ท่ี 250/2560 ลงวันท่ี 
28 กุมภาพันธ 2560)  
 
๓. ดําเนินการจัดโครงการ/หลักสูตรฝกอบรม  
          เม่ือไดรับการอนุมัติโครงการฝกอบรมแลว ผูรับผิดชอบดําเนินการวางแผนกอนการจัดโครงการ/
หลักสูตรฝกอบรมใหเปนไปตามหลักเกณฑฯท่ีกําหนด เชน เตรียมแบบประเมินผลตางๆ เอกสาร
ประกอบการบรรยาย ประสานงานสวนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เปนตน พรอมท้ังดําเนินการจัดโครงการ/
หลักสูตรฝกอบรมตามท่ีไดรับการอนุมัติ ซ่ึงอาจมีคณะทํางานการประกันคุณภาพการฝกอบรมของกอง/
สํานัก/ปศุสัตวเขต เขารวมสังเกตการณการฝกอบรมหรือสังเกตการณในบางชวงของการฝกอบรมได  
 
๔. การประเมินผลโครงการ/หลักสูตรฝกอบรม  
          ผูรับผิดชอบ ดําเนินการประเมินผลโครงการ/หลักสูตรฝกอบรมตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพ
ฯท่ีกรมปศุสัตวกําหนด โดยดําเนินการตามรูปแบบแนวทางการประเมินผลท่ีกําหนดไว และติดตามผลการ
นําความรูไปประยุกตใช เพ่ือรายงานกรมฯ ทราบตอไป 
 
๕. การรายงานการประเมินผลโครงการ/หลักสูตรฝกอบรม (ใหรายงานภายใน ๓๐ วันหลังเสร็จสิ้นการจัด
โครงการ/หลักสูตรฝกอบรมเรียบรอยแลว)  
          การรายงานการประเมินผลโครงการ/หลักสูตรฝกอบรม ใหดําเนินการตามหลักเกณฑประกัน
คุณภาพการฝกอบรม กรมปศุสัตว มาตรฐานท่ี ๖ ตัวชี้วัดท่ี ๖.๑ การวัดและประเมินผลการฝกอบรม โดยมี
แนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
               ๕.๑ การรายงานผลโครงการ/หลักสูตรฝกอบรม บุคลากรภายใน  
                        5.1.1 หนวยงานสวนกลางเปนผูจัด ผูรับผิดชอบโครงการจัดทํารายงานการประเมินผล
โครงการหลักสูตรฝกอบรม ใหคณะทํางานประกันฯ และผูบริหารของหนวยงานพิจารณาตามหลักเกณฑฯ ท่ี
กําหนด และลงนามเสนอ อธิบดีกรมปศุสัตว เพ่ือทราบ ผาน กองการเจาหนาท่ี 
                        5.1.2 หนวยงานสวนกลางท่ีมีสํานักงานต้ังอยูในสวนภูมิภาคเปนผูจัด  (ปศข. สตส. 
สทป. สทช.) ผูรับผิดชอบจัดทํารายงานการประเมินผลโครงการหลักสูตรฝกอบรม ใหคณะทํางานประกันฯ 
และผูบริหารของหนวยงานพิจารณาตามหลักเกณฑฯ ท่ีกําหนด และลงนามเสนออธิบดีกรมปศุสัตว               
เพ่ือทราบ  
               กรณี ศูนย,สถานี,ดาน ฯลฯ เสนออธิบดีกรมปศุสัตว เพ่ือทราบ ผานปศุสัตวเขต (โครงการท่ี
เสนอ ปศข.อนุมัติ) 
                        5.1.3 หนวยงานสวนภูมิภาคเปนผูจัด ผูรับผิดชอบจัดทํารายงานการประเมินผล
โครงการหลักสูตรฝกอบรม ใหคณะทํางานประกันฯ และผูบริหารของหนวยงานพิจารณาตามหลักเกณฑฯ ท่ี
กําหนดและลงนาม เสนอผูวาราชการจังหวัดเพ่ือทราบ  
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               ๕.๒ การรายงานผลโครงการ/หลักสูตรฝกอบรมสําหรับบุคลากรภายนอก  
                       5.2.1 หนวยงานสวนกลาง หนวยงานสวนกลางท่ีมีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาค และ
หนวยงานสวนภูมิภาคเปนผูจัด ผูรับผิดชอบโครงการจัดทํารายงานการประเมินผลโครงการ/หลักสูตร
ฝกอบรมบุคลากรภายนอกใหคณะทํางานประกันฯ และผูบริหารของหนวยงานพิจารณาตามหลักเกณฑท่ี
กําหนดและลงนาม เสนออธิบดีเพ่ือทราบ ผานกองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว        
               ๕.๓ คณะทํางานประกันคุณภาพการฝกอบรมภายในหนวยงานทุกหนวยงาน ดําเนินการบันทึก
ขอมูลผลการประเมินโครงการฝกอบรมตามแบบฟอรมรายงานแผน-ผลการอบรม ๑ และ ๑.๑ (ดัง
แบบฟอรมหนา ๘๗ - ๘๘) ทุกครั้งท่ีจัดทํารายงานการประเมินผลโครงการฝกอบรมเสร็จเรียบรอย และให
เก็บเปนฐานขอมูลของหนวยงานตลอดไปพรอมท้ังใชรายงานผลการดําเนินงานจัดฝกอบรมของหนวยงาน
ประจาํปงบประมาณตอไป 
                          
๖. การตรวจประเมินใหคะแนนตามหลักเกณฑประกันคุณภาพการฝกอบรมของหนวยงาน  
               ๖.๑. ผูรับผิดชอบโครงการ/หลักสูตรฝกอบรมสําหรับบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอก 
รวบรวมและเสนอโครงการ/หลักสูตรฝกอบรม พรอมหลักฐานตางๆตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการ
ฝกอบรม ใหคณะทํางานการประกันคุณภาพการฝกอบรมภายในหนวยงาน ดําเนินการตรวจประเมินการ
ประกันคุณภาพการฝกอบรม ตามแบบฟอรมรายงานการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการฝกอบรมของ
หนวยงานตามท่ีกําหนด (ดังแบบฟอรมหนา ๙๑ – ๙๔) โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนนและกําหนดคะแนน
การผานเกณฑประกันคุณภาพฯ รอยละ 90 ของคะแนนเต็ม (90 คะแนน)  
               ๖.๒. คณะทํางานการประกันคุณภาพการฝกอบรมภายในหนวยงาน รายงานการตรวจประเมิน
ใหคะแนนตามแบบฟอรมรายงานการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการฝกอบรมของหนวยงาน และ
รวบรวมหลักฐานและสิ่งท่ีคนพบเพ่ือเสนอใหผูบริหารของหนวยงานลงนามรับรองผลการตรวจประเมิน
ประกันคุณภาพการฝกอบรมของหนวยงานทุกโครงการ  
               ๖.๓. คณะทํางานประกันคุณภาพการฝกอบรมภายในหนวยงานทุกหนวยงาน ดําเนินการบันทึก
ขอมูลผลคะแนนการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการฝกอบรมของหนวยงานทุกโครงการ หลังจาก
ตรวจประเมินใหคะแนนเรียบรอยแลวทุกครั้ง โดยนําคะแนนรวมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการ
ฝกอบรมของแตละโครงการหลักสูตรมาบันทึกลง ในแบบฟอรมแผน-ผลการอบรม ๑ และเก็บเปนฐานขอมูล
ของหนวยงานตลอดไป พรอมท้ังใชรายงานผลการดําเนินงานจัดฝกอบรมของหนวยงานประจําป
งบประมาณตอไป 
 
7. การรายงานผลการดําเนินงานจัดฝกอบรมประจําปงบประมาณ (รายงานทุกส้ินปงบประมาณ) 
               7.1  โครงการฝกอบรมบุคลากรภายใน  
                    ๗.๑.๑ หนวยงานสวนกลางเปนผูจัด ใหคณะทํางานประกันคุณภาพการฝกอบรมภายใน
หนวยงาน รวบรวมรายงานผลการจัดฝกอบรมของหนวยงานตามแบบฟอรมแผน-ผลการอบรม ๑ สงมายัง 
กกจ. เพ่ือสรุปรวบรวมและดําเนินการสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
                   ๗.๑.๒ หนวยงานสวนกลางท่ีมีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาค และหนวยงานสวนภูมิภาค
เปนผูจัด ใหคณะทํางานประกันคุณภาพการฝกอบรมภายในหนวยงาน รวบรวมรายงานผลการดําเนินการ
จัดฝกอบรมบุคลากรภายในของหนวยงานทุกโครงการท่ีปศุสัตวเขตเปนผูอนุมัติ สงใหปศุสัตวเขต สรุป
รวบรวมในภาพรวมท้ังหมดของทุกหนวยงาน (ปศุสัตวเขต, ปศุสัตวจังหวัด, ศูนย สถานี ดานท่ีตั้งอยูใน
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ภูมิภาค) ตามแบบฟอรมแผน-ผลการอบรม ๑ และหนวยงาน สตส. สทป. สทช.ใหรวบรวมรายงานแผน–ผล
การฝกอบรม ๑ ของหนวยงาน สงมายังกองการเจาหนาท่ี สรุปในภาพรวมของกรมปศุสัตวและดําเนินการ
สวนท่ีเก่ียวของตอไป 
              ๗.๒ โครงการฝกอบรมบุคลากรภายนอก 
                   ๗.๒.๑ หนวยงานสวนกลาง หนวยงานสวนกลางท่ีมีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาคและ
หนวยงานสวนภูมิภาค เปนผูจัด (ปศจ.) ใหคณะทํางานประกันการฝกอบรมภายในหนวยงาน รวบรวม
รายงานผลการดําเนินการจัดฝกอบรมบุคลากรภายนอกของหนวยงานทุกโครงการ ตามแบบฟอรมแผน-          
ผลการอบรม ๑ สงมายัง กสส. สรุปรวบรวมภาพรวมของกรมปศุสัตวและรายงานมายังกองการเจาหนาท่ี 
ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป               
             7.3 กองการเจาหนาท่ีในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการการประกันคุณภาพการฝกอบรมกรม
ปศุสัตว สรปุรวบรวมรายงานผลการตรวจประเมินการใหคะแนน (ตามแบบฟอรมแผน-ผลการอบรม1) และ
ดําเนินการสุมตรวจการประเมินการประกันคุณภาพฯของหนวยงานตางๆ และสรุปผลการตรวจประเมินฯ 
เสนอคณะอนุกรรมการการประกันคุณภาพการฝกอบรมทราบ เพ่ือเสนอโครงการ/หลักสูตรฝกอบรมท่ีผาน
หลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมประจําปใหอธิบดีกรมปศุสัตวทราบตอไป  
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3.1 โครงรางการเขียนโครงการฝกอบรมตามหลักเกณฑการประกัน

คุณภาพการฝกอบรมกรมปศุสัตว 

3.2 ตัวอยางโครงการฝกอบรมตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพ

การฝกอบรมกรมปศุสัตว 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.การจัดทําโครงการฝกอบรม 
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โครงการฝกอบรมหลักสูตร ................................................... 
ระหวางวันท่ี ..............................................................  

ณ ........................  จังหวัด........................... 
๑.ช่ือโครงการ 
2.หลักการและเหตุผล 

  
 

3.วัตถุประสงคการฝกอบรม   
1)  
2)  
๓)  

 
4. กลุมเปาหมาย  

 กลุมเปาหมาย/จํานวน ........................ คน 
 คุณสมบัติผูเขาอบรม 

๑)  
๒)  
 

๕. สถานท่ีฝกอบรม   
โรงแรม/หนวยงาน..........................................สถานท่ีต้ัง..........................เบอรโทรศัพท...................... 

 
6. ระยะเวลา ชวงเวลาการฝกอบรม 

 ระหวางวันท่ี ..........................................  จํานวน ........วัน 
 

7. วิทยากรและเทคนิคการฝกอบรม 
วิทยากร ๑) (ชื่อ – สกุล / ตําแหนง / หนวยงาน / เบอรโทรศัพท) 

๒) 
๓) 

 
 เทคนิค/วิธีการฝกอบรม 
  1)  
  2)  
 

8. ท่ีปรึกษาโครงการฝกอบรม 
1)  ชื่อ – สกุล / ตําแหนง / หนวยงาน 
2) 

๓.๑ โครงรางการเขียนโครงการฝกอบรม 

ตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมกรมปศุสัตว 
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๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ผูรับผิดชอบโครงการ : (ชื่อ – สกุล / ตําแหนง / หนวยงาน / เบอรโทรศัพท) 
คณะทํางาน 

1) (ชื่อ – สกุล / ตําแหนง / หนวยงาน) 
2)  

 
10. งบประมาณการฝกอบรม 
 
11. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1) 
2)  
3) 

 
12.การประเมินผลและติดตามผล 

การประเมินผลโครงการ ประกอบดวย 
  ๑๒.1) ประเมินปฏิกิริยาโครงการ 
  ๑๒.2) ประเมินการเรียนรู  

  การประเมินติดตามผลโครงการ 
  การประเมินติดตามผลการนําความรูไปใชประโยชน (หลังจากผานการฝกอบรม 1-3 เดือน) 
 

๑3. รายละเอียด เนื้อหาหลักสูตร 
หัวขอ ๑ :                    ช่ัวโมง 

วัตถุประสงค :  1)  
2)  

ประเด็นเนื้อหา :  1)  
     ๒)  

๓)  
   เทคนิควิธีการ :                                                                                

   การประเมินผล :                                                                        .          
. 

หัวขอ ๒  :                     ช่ัวโมง 
วัตถุประสงค :  1)  

2)  
ประเด็นเนื้อหา :  1)  

     ๒)  
๓)  

   เทคนิควิธีการ :                                                                           
  การประเมินผล :                                                                                       .  
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(ตัวอยางท่ี ๑) 

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทําโครงการฝกอบรมกรมปศุสัตว” 

ระหวางวันท่ี 20 – 22 มกราคม 2559 

ณ โรงแรมวังรีรีสอรท อ.เมือง จ.นครนายก 

  

๑.โครงการฝกอบรมเชิงปฏบัิติการหลักสูตร “การเพ่ิมประสิทธภิาพการจัดทําโครงการฝกอบรมกรมปศุสัตว” 

2.หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูง ตองอาศัยปจจัยหลายๆดาน  โดยการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลเปนปจจัยหน่ึงท่ีองคกรตางๆใหความสําคัญอยางยิ่ง เน่ืองจากทรัพยากรบุคคลเปรียบเสมือนสินทรัพยท่ี

ไมมีตัวตน (Intangible Asset) ท่ีทรงคุณคามากท่ีสุดและมากกวาสินทรัพยใดๆขององคกร การพัฒนาสินทรัพยประเภท

น้ี  จะเปนการพัฒนาความรู ทักษะ และความชํานาญในตัวบุคลากร ซึ่งไมมีคาเสื่อมราคา แตยิ่งพัฒนาจะเปนการเพ่ิม

มูลคาในตัวตนจนประเมินคาไมได  ท้ังน้ี  การพัฒนาบุคลากรมีหลากหลายวิธี  โดยวิธีการท่ีนิยมใชกันคือ การฝกอบรม  

กระบวนการฝกอบรมเปนกระบวนการหน่ึงท่ีสําคัญในการพัฒนาบุคลากร  โดยเปนกิจกรรมการเรียนรู 

(Learning) เปนกลุม  เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมพูนความรู (Knowledge) ความเขาใจ (Understanding) ทักษะหรือความ

ชํานาญ (Skill) และทัศนคติ (Attitude) จนสามารถกอเกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการปฏิบัติงานในหนาท่ีใหดีข้ึน  การ

ฝกอบรมจะเกิดผลดีตอเมื่อผูรับผิดชอบดําเนินการไดอยางมีระบบและมีความเขาใจถึงกระบวนการฝกอบรมหรือวิธีการ

ดําเนินการในแตละข้ันตอนอยางเหมาะสมและถูกตอง  เพ่ือสงผลใหเกิดการพัฒนาบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพและ

บรรลุเปาหมายสูงสุดขององคกร ท้ังน้ี กรมปศุสัตวไดเล็งเห็นถึงความสําคัญดังกลาว  จึงไดกําหนดหลักเกณฑการประกัน

คุณภาพฝกอบรมกรมปศุสัตวข้ึนตั้งแตปงบประมาณ 2554  เพ่ือใชเปนหลักปฏิบัติใหการดําเนินงานดานการฝกอบรมมี

มาตรฐานเดียวกันและเปนไปอยางมีระบบและถูกตองตามหลักวิชาการ  ซึ่งการดําเนินงานดังกลาวพบปญหาท่ีสําคัญ คือ 

การขาดความรูและทักษะในการออกแบบหลักสูตรท่ียังไมถูกตองตามหลักวิชาการและสอดคลองกันท้ังฉบับ  ดังจะเห็น

ไดจาก เรื่องการขออนุมัติของแตละหนวยงานท่ีจัดสงเสนอกรมฯ มีโครงการพัฒนาขาราชการมากกวารอยละ 80 ท่ีตอง

แกไขกอนเสนอกรมฯ ผานกองคลังอนุมัติ  โดยประเด็นการแกไขท่ีพบบอยท่ีสุด คือ การเขียนในแตละหัวขอตาม

โครงสรางโครงการฝกอบรมยังไมสอดคลองกันไมชัดเจน เชน การเขียนวัตถุประสงคโครงการกับเน้ือหาการฝกอบรม  

หรือเน้ือหาแตละหัวขอกับเทคนิคการฝกอบรมท่ีใชไมเช่ือมโยงสอดคลองกัน  ซึ่งจะสงผลตอการดําเนินการจัดฝกอบรม

และการวัดและประเมินผลท่ีไมบรรลุผลตามท่ีกรมปศุสัตวตองการและเปนการใชงบประมาณลงทุนไปอยางไมคุมคา ซึ่ง

สาเหตุสําคัญของปญหาคือ ผูรับผิดชอบดําเนินการจัดฝกอบรมของแตละหนวยงานมีการเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบใหม 

ทําใหการดําเนินงานดานน้ีไมตอเน่ืองขาดผูท่ีมีความรูทักษะในการปฏิบัติงาน จึงเห็นควรใหมีโครงการท่ีสามารถถายทอด

ความรูและแนวทางปฏิบัติในการทํางานดานน้ีอยางเรงดวน   

 ดังน้ัน  เพ่ือลดปญหาดังกลาวขางตนและสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกรมปศุสัตวโดยรวม 

จําเปนตองดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา เพ่ือใหบุคลากรมีความรูความสามารถเปน

ทรัพยสินท่ีมีคุณคา เปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนองคกรใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีกรมปศุสัตวตองการ  กองการ

เจาหนาท่ีในฐานะฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการฝกอบรมกรมปศุสัตว จึงเห็นความจําเปนในการจัด

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทําโครงการฝกอบรมกรมปศุสัตว” ข้ึน  โดยมี

 
๓.๒ โครงการฝกอบรมตามหลักเกณฑประกันคุณภาพการฝกอบรมกรมปศุสัตว 

20 
 



กลุมเปาหมายเปนคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการฝกอบรมกรมปศุสัตวและคณะทํางานการประกันคุณภาพการ

ฝกอบรมภายในของแตละหนวยงาน  เพ่ือใหสามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชในการดําเนินการจัดโครงการฝกอบรมได

อยางมีประสิทธิภาพและสามารถถายทอดความรูดานการจัดโครงการฝกอบรมใหกับผูเก่ียวของไดอยางถูกตอง  พรอมท้ัง

ควบคุม กํากับ และดูแลการดําเนินการฝกอบรมใหเปนไปตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมกรมปศุสัตวให

เกิดประโยชนสูงสุดและสรางความเช่ือมั่นในมาตรฐานการฝกอบรมของกรมปศุสัตวตอไป 

3.วัตถุประสงคการฝกอบรม 

 1.เพื่อใหสามารถจัดทําโครงการฝกอบรมไดถูกตองตามหลักวิชาการและเปนไปตามหลักเกณฑการประกัน

คุณภาพการฝกอบรมกรมปศุสัตว 

2.เพ่ือใหมีความรูความเขาใจและสามารถออกแบบหลักสูตรกําหนดเทคนิคการเรียนรูและการประเมินผลการ

ฝกอบรมไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการสอดคลองกับวัตถุประสงคโครงการฝกอบรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 3.เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเกิดการเรียนรูระหวางกัน 

4.กลุมเปาหมาย 

  คณะอนุกรรมการการประกันคณุภาพการฝกอบรมกรมปศสุัตวและคณะทํางานการประกันคณุภาพการฝกอบรม

และผูไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบดําเนินการโครงการฝกอบรมของแตละหนวยงาน รวมจํานวน 50 คน 

 

5.สถานท่ีฝกอบรม 

  โรงแรมวังรรีีสอรท อําเภอเมือง จงัหวัดนครนายก เบอรโทรศัพท 037 316-257 
 

6.ระยะเวลา 

  ระยะเวลา 3 วัน 20-22 มกราคม 2559 
 

7.วิทยากร 

  นายณัฐวิทย แสงเทียน และทีมงาน บริษัท People map Co.,Ltd โทร 094-8954555 
 

8.ท่ีปรึกษาโครงการฝกอบรม 

1. นายอยุทธ หรินทรานนท  อธิบดีกรมปศสุัตว 

2. นางวิมลพร ธิติศักดิ ์   รองอธิบดีกรมปศสุัตว 

3. นายสรวิศ ธานีโต   รองอธิบดีกรมปศสุัตว 

4. นายวีระชาต ิ เข่ือนรัตน   รองอธิบดีกรมปศสุัตว 

5. นายไพโรจน เฮงแสงชัย  รองอธิบดีกรมปศสุัตว  

6. นายอวยชัย   ชัยยุทโธ   ผูอํานวยการกองสงเสรมิและพัฒนาการปศุสตัว  
 

9.ผูรับผิดชอบโครงการ 

1. นางพรรณี   ทะนันชัย   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

2. นางภัทรวรรณ   ล่ําด ี   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

   คณะทํางาน 

1. นางสาวศิริกุล   กลิ่นทอง   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

2. นางสาวฐิติพร   ไชยมงคล   พนักงานผูชวยสัตวบาล 
 

(ตัวอยางท่ี ๑) 
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10.งบประมาณ 

  กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสตัว จํานวน 216,430 บาท 

 

11. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. ผูเขาอบรม สามารถจัดทําโครงการฝกอบรมไดถูกตองตามหลักวิชาการและเปนไปตามหลักเกณฑการ

ประกันคุณภาพการฝกอบรมกรมปศุสัตว 

 2. ผูเขาอบรมสามารถจัดทําหลักสูตร กําหนดเทคนิคการเรียนรูและวิธีการประเมินผลไดถูกตองสอดคลอง

กับวัตถุประสงคโครงการฝกอบรม 
 

12.การประเมินผลและติดตามผลการฝกอบรม 

 1.การประเมินปฏิกิริยาโครงการ โดยใชแบบสอบถามประเมิน 3 สวน ไดแก 1) การประเมินผลสัมฤทธ์ิ

ตามวัตถุประสงคโครงการ หรือประเมินหลักสูตร 2)การประเมินวิทยากรและเทคนิค  และ 3)การประเมินการจัด

ฝกอบรม หลังเสร็จสิ้นการฝกอบรม 

 2.การประเมินการเรียนรู   

- การทดสอบความรูกอน-หลังการฝกอบรม 

- ช้ินงานจากการฝกปฏิบัติการเขียนโครงการกลุมละ 1 โครงการ 

 3.การติดตามผลการฝกอบรม 

  - ติดตามผลการใชประโยชนจากความรูและประสบการณท่ีไดจากการฝกอบรมหลังจากการ

ฝกอบรมเสร็จสิ้น 3 เดือน  โดยประเมินจากการนําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชนหรือการนําความรูและประสบการณ

ท่ีไดรับไปถายทอดใหกับผูท่ีรับผิดชอบดําเนินการจัดหลักสูตรการฝกอบรมภายในหนวยงานของตนเองไดอยาง

ถูกตอง    

13.รายละเอียดเน้ือหาหลักสูตร 

หัวขอ 1 หลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมกรมปศุสัตว( 1 ชั่วโมง) 

วัตถุประสงคเพ่ือใหมีความเขาใจข้ันตอนการปฏิบัติและหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมกรมปศุสัตว 

รายละเอียดหัวขอวิชา   

- แนวทางดาํเนินการจัดฝกอบรมตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมกรมปศุสัตว 

- ข้ันตอนการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมกรมปศุสัตว 

- แบบฟอรมตางๆท่ีใชในการรายงานผลและตรวจประเมินตามหลักเกณฑฯ 

 วิธีการฝกอบรม บรรยาย 

การประเมินผล การทดสอบกอน-หลังการฝกอบรม  

หัวขอ 2 การเขียนโครงการฝกอบรมท่ีมีประสิทธิภาพอยางถูกตองตามหลักวิชาการ (บรรยาย 4 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง) 

วัตถุประสงค 1.เพ่ือใหมีความเขาใจในโครงสรางและหลักการการเขียนโครงการฝกอบรม  

  2.สามารถเขียนโครงการไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการและตามหลักเกณฑการประกัน 

คุณภาพการฝกอบรมกรมปศุสัตว 

รายละเอียดหัวขอวิชา   

- ความหมายของโครงการฝกอบรม/การสัมมนา/การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

- โครงสรางในการเขียนโครงการฝกอบรม 

- หลักการและวิธีการเขียนโครงการฝกอบรมตามโครงสรางสําคัญตางๆใหถูกตองตามหลักวิชาการ  

(ตัวอยางท่ี ๑) 
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ไดแก การตั้งช่ือโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย รายละเอียดเน้ือหา

หลักสูตร สถานท่ีฝกอบรม ระยะเวลา วิทยากรและเทคนิค ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ งบประมาณ และ

การประเมนิผลโครงการ ฯลฯ 

- ฝกปฏิบัติการเขียนโครงการ 

- นําเสนอผลการฝกปฏิบัต ิ

- รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 วิธีการฝกอบรม บรรยาย /ฝกปฏบัิติ/นําเสนอ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

การประเมินผล การทดสอบกอน-หลังการฝกอบรม /สรุปผลจากการฝกปฏิบัต ิ

หัวขอ 3 เทคนิคการฝกอบรม  (5 ชั่วโมง) 

วัตถุประสงค   1.เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับเทคนิคการฝกอบรมประเภทตางๆ 

2.เพ่ือใหสามารถระบุเทคนิคการฝกอบรมในแตละหัวขอวิชาไดอยางเหมาะสม  

สอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการฝกอบรมและเน้ือหาวิชา 

รายละเอียดหัวขอวิชา   

- ความหมายและความสําคัญของเทคนิคการฝกอบรม 

- ประเภทของเทคนิคการฝกอบรม 

- เทคนิคท่ีใชในการฝกอบรมเปนรายบุคคล (Training Individual)  ไดแก การฝกอบรมการ

พัฒนาตนเอง การพัฒนาในงาน (On the job training) การสอนงาน (Coaching) การ

เปนพ่ีเลี้ยง (Mentoring) และการใชโปรแกรมสําเร็จรูป (Programmed Learning) เปนตน 

- เทคนิคการฝกอบรมเปนกลุมบุคคล (Group Training)  ไดแก  1)การบรรยาย (Lecture) 

2)การอภิปรายเปน คณะ (Panel Discussion) 3)การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 

4)การสัมมนา (Seminar) 5)การบรรยายพิเศษ (Symposium) 6)การแสดงบทบาทสมมุติ 

(Role Playing) 7)กรณีศึกษา (Case Study) 8)การระดมสมอง (Brainstorming) 9) การ

สรางสถานการณจําลอง (Stimulation)  10)การสาธิต (Demonstration) และ11)การ

ทัศนศึกษาหรือดูงาน (Field Trips) 

- รูปแบบวิธีการ ข้ันตอนการนําเทคนิคมาใช ขอดี ขอจํากัด ของเทคนิคการฝกอบรมตางๆ 

- การเลือกใชเทคนิคการฝกอบรมอยางเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

- ฝกปฏิบัติการกําหนดเทคนิคการฝกอบรมท่ีเหมาะสม 

วิธีการฝกอบรม บรรยาย/ฝกปฏิบัติกิจกรรมตามเทคนิคการฝกอบรม 

การประเมินผล การทดสอบกอน-หลังการฝกอบรม   

หัวขอ 4 การประเมินผลและติดตามผลโครงการ (บรรยาย ๓ ชั่วโมง, ฝกปฏิบัติ ๒ ชั่วโมง) 

วัตถุประสงค 1.เพ่ือใหเขาใจหลักการประเมินผลและติดตามผลโครงการ 
2.เพ่ือใหสามารถกําหนดวิธีการประเมินผลและติดตามผลโครงการไดถูกตอง
เหมาะสมกับวัตถุประสงคโครงการและวัตถุประสงคของแตละหัวขอวิชา 

รายละเอียดหัวขอวิชา   

- แนวคิดเก่ียวกับการประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

- วิธีการประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

 

 

(ตัวอยางท่ี ๑) 
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- ตัวอยางรายงานการประเมินผลท่ีดีและไมดี 

- ฝกปฏิบัติการประเมินผลและติดตามผลโครงการ 

- นําเสนอผลการฝกปฏิบัต ิ

- รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

วิธีการฝกอบรม บรรยาย/ฝกปฏิบัตเิขียนโครงการเทคนิคฝกอบรมและการประเมินผล/การนําเสนอ

ผลงาน/ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

การประเมินผล การทดสอบกอน-หลังการฝกอบรม /สรุปผลจากการฝกปฏิบัต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ตัวอยางท่ี ๑) 
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ตารางกําหนดการ 

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตร “การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทําโครงการฝกอบรมกรมปศุสัตว” 
วันท่ี 20-22 มกราคม 2559 

ณ โรงแรมวังรีรีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
 

วันท่ี เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
20 ม.ค. 59 08.00 น. – 10.00 น. ลงทะเบียน 

 
 

 09.45 น. – 10.00 น. ช้ีแจงรายละเอียดโครงการฝกอบรม 
 

 

 10.30 น. – 10.45 น. พิธีเปดการฝกอบรม โดย รองอธิบดีกรมปศสุัตว 
 

 

 11.00 น. – 12.00 น. บรรยาย หัวขอ หลักเกณฑการประกันคุณภาพการปศสุัตว 
โดย ผูอํานวยการกองสงเสริมและพัฒนาการปศุสตัว 

บรรยาย 1 
ช่ัวโมง 

 12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

 

 13.00 น. – 17.00 น. บรรยายหัวขอ การเขียนโครงการฝกอบรม บรรยาย ๔ 
ช่ัวโมง 

 18.30 น. – 19.30 น. ฝกปฏิบัติการเขียนโครงการ (แบงเปน 2 กลุม) ฝกปฏิบัติ 1 
ช่ัวโมง 

 09.00 น. – 11.00 น. นําเสนอการฝกปฏิบัติการเขียนโครงการ (แบงเปน 2 กลุม) ฝกปฏิบัติ 2 
ช่ัวโมง 

 11.00 น. – 12.00 น. บรรยายหัวขอ เทคนิคการฝกอบรม บรรยาย 1 
ช่ัวโมง 

 12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

 

 13.00 น. – 17.00 น. บรรยายหัวขอ เทคนิคการฝกอบรม บรรยาย 4 
ช่ัวโมง 

 09.00 น. – 12.00 น. หัวขอ การประเมินผลโครงการ บรรยาย 3 
ช่ัวโมง 

 12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน                            
 

 

 13.00 น. – 15.00 น. นําเสนอการฝกปฏิบัติการเขียนโครงการและเทคนิคการ
ฝกอบรม (แบงกลุม 2 กลุม) 

ฝกปฏิบัติ 2 
ช่ัวโมง 

 15.00 น. -15.30 น. สรุปการประเมินผลโครงการ/ปดการฝกอบรม 
 

 

 
 
 
 
 

(ตัวอยางท่ี ๑) 
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(ตัวอยางท่ี ๒) 

1. โครงการฝกอบรม หลักสูตร การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
สูการเปน Smart Officer รุนท่ี 1 (อําเภอตนแบบดานการปศุสัตว) 
 
2. หลักการและเหตุผล 

  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) ไดมอบนโยบายและ
แนวทางการปฏิบัติงานใหกับผูบริหารและเจาหนาท่ีของกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ีสําคัญคือ นโยบายยก
รางกระดาษ A 4  ท่ีมีผลลัพธท่ีตองการคือ ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรใหดีข้ึน เกษตรกรมีความภาคภูมิใจ
ในอาชีพเกษตรและมีรายไดเพ่ิมข้ึน/หนี้สินลดลง โดยมี Smart Officer เปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อน
นโยบายสูการปฏิบัติ ดังนั้น จึงตองมีการพัฒนาบุคลากรในกระทรวงเกษตรและสหกรณใหเปน Smart Officer 
ซ่ึงสอดคลองกับ Smart Agricultural Curve ท่ีระบุวาในป 2561 คือ “ปแหงการยกระดับคน การบริหาร
จัดการมาตรฐานสินคาเกษตร สูเกษตร 4.0”โดยมอบหมายใหสถาบันเกษตราธิการเปนผูรับผิดชอบพัฒนา
ขาราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณใหเปน Smart Officer ซ่ึงสถาบันเกษตราธิการไดกําหนดคุณลักษณะ 
7 ประการของการเปน Smart Officer ดังนี้ 1) ความเชี่ยวชาญ/ความรู/ภาษา 2)ภาวะผูนํา/คุณธรรม/
จริยธรรม3) จิตอาสา/บริการ 4) ความรับผิดชอบ/ซ่ือสัตยสุจริต 5) ทํางานเปนทีม 6) เกงคิด/เกงปฏิบัติ และ
7) ประยุกตใชความรูไปสูการปฏิบัติไดและไดกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรออกเปน 2 แนวทางคือ 
  1. สถาบันเกษตราธิการเปนผูรับผิดชอบพัฒนาความรูเบื้องตน แบงออกเปน 3 หมวดวิชาคือ 
1) หมวดนโยบาย 2) หมวดพัฒนาผูนํา 3) หมวดอุดมการณ  
  2. หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ พัฒนาความรู ทักษะเฉพาะทาง โดยใน
ปงบประมาณ 2561 กําหนดให ทุกโครงการ/หลักสูตรฝกอบรม ท่ีจัดข้ึนภายในปงบประมาณ 2561 เปน
โครงการพัฒนาขาราชการสูการเปน Smart Officer 

  ดังนั้น กรมปศุสัตวจึงไดกําหนดใหโครงการ/หลักสูตรฝกอบรม พัฒนาความรู ทักษะเฉพาะทาง
ทุกโครงการท่ีจัดข้ึนเปนการพัฒนาขาราชการกรมปศุสัตวสูการเปน Smart Officer และเห็นความจําเปนใน
การจัดฝกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสูการเปน 
Smart Officer” โดยมุงเนนเสริมสรางความรูเก่ียวกับนโยบาย ยุทธศาสตรตางๆท่ีสําคัญตอการปฏิบัติงาน
รวมท้ังบทบาทภารกิจและแนวทางการทํางานเชิงรุก ภายใตการบริหารจัดการท่ีทันสมัย รองรับสถานการณ
การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม มีการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชอยางสรางสรรค สามารถตอบสนอง
ความตองการของประชาชนและผูรับบริการ สามารถใหคําปรึกษาเปนเพ่ือนคูคิดแกเกษตรกรได ซ่ึงเปนกลไก
สําคัญในการขับเคลื่อนยกรางกระดาษ A4 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือรองรับทิศทางการพัฒนาประเทศใน
การกาวเขาสู“ประเทศไทย 4.0” 
 
3. วัตถุประสงค 
  ๑. เพ่ือใหผูเขาอบรม มีความรูความเขาใจเก่ียวกับนโยบาย ยุทธศาสตรตางๆท่ีสําคัญตอการ
ปฏิบัติงาน 

 
๓.๒ โครงการฝกอบรมตามหลักเกณฑประกันคุณภาพการฝกอบรมกรมปศุสัตว 
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  2. เพ่ือใหผูเขารับอมรบ เขาใจ ปรัชญา แนวคิดหลักการปฏิบัติของศาสตรพระราชา 
  3. เพ่ือใหผูเขาอบรมเขาใจภารกิจและแนวทางการขับเคลื่อนท่ีสําคัญของกรมปศุสัตว ตลอดจน 
กฎระเบียบ องคความรูและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานดานปศุสัตว 
  4. เพ่ือใหผูเขาอบรมเขาใจกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรมภายใตการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ในสถานการณโลกยุคใหม 
  5. เพ่ือใหผูเขาอบรมมีการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณในการแกปญหาในการปฏิบัติงาน
และสรางสรรคผลงานนวัตกรรม 
 
4. กลุมเปาหมาย 
  บุคลากรกรมปศุสัตวจํานวน 180 คน 
  - ปศุสัตวอําเภอตนแบบ 77 คน 
  - หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว 77 คน 
  - หัวหนาสวนยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว 9 คน 
  - เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับโครงการปศุสัตวอําเภอตนแบบ 17 คน 
  (กผง. สคบ. สพส. กสส. สพพ. สอส. สทป. ศทส. ) 
 
5. สถานท่ีฝกอบรม 
  โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวชั่น (จัดการประชุม / ท่ีพัก) 
ท่ีอยู : 99 ถ.วิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร. 02 – 575-5599 
 
6. ระยะเวลา 
  ระยะเวลาการฝกอบรม 3 วัน ระหวางวันท่ี 6 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 
7. วิทยากรและเทคนิคการฝกอบรม 
    รายช่ือวิทยากร:   
  นายวีรชาติ เข่ือนรัตน   รองอธิบดีกรมปศุสัตว 
  นายพนม มีศิริพันธุ  ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 
  นายอวยชัย ชยัยุทโธ   ผูอํานวยการกองแผนงาน 
  นายวิริยะ แกวทอง  ผูอํานวยการสํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว 
  นายสมชวน รัตนมังคลานนท ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน 
      สินคาปศุสัตว 
  นายวิวัฒน ไชยชะอุม  ผูอํานวยการกองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
  นายชัยวัฒน โยธคล  ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  นายพงศกุลธร โรจนวิรุฬห รองศาสตราจารยสถาบันโรงเรยีนนายรอยตํารวจ 
  นางฉวีวรรณ เกียรติโชคชัยกุล ผูอํานวยการอาวุโสฝายสื่อสารองคกร 
  นายกันต วีระกันต  ผูจัดการโครงการ สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ 
 เทคนิคการฝกอบรม: บรรยาย แบงกลุมระดมความคิดเห็น การนําเสนอ 
 

(ตัวอยางท่ี ๒) 

 

27 
 



 
8. ท่ีปรึกษาโครงการฝกอบรม 
  นายอภัย สุทธิสังข   อธิบดีกรมปศุสัตว   
  นายวีรชาติ เข่ือนรัตน   รองอธิบดีกรมปศุสัตว 
  นายพนม มีศิริพันธุ   ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 
  นายอวยชัย ชยัยุทโธ   ผูอํานวยการกองแผนงาน 
  นางภัทรวรรณ ล่ําดี   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 นายเลอสรร ศิริปาลกะ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
คณะทํางาน 
 นางสาวปรารถนา พลายมาศ   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
 นางสาวธัญนันท สินชัย    นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
 นางสาวสุวิชญา ทันตะการ   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 นางสาวมัตติกา เอ่ียมจํารัส   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 นางสาวนราพรรณ พันธุฤทธิ์   นักจัดการงานท่ัวไป 
 นางนวภรณ สนศิริ                     เจาพนักงานธุรการ 
 นายภาคิน แสงเพ็ชรรุง                พนักงานขับรถยนต ส 2 
กลุมพัฒนาบุคลากร กองการเจาหนาท่ี กรมปศุสัตว 
โทร. 02 – 6534465 , 02 -6534444 ตอ 2151,2153  
โทรสาร. 02 – 6534927  e-mail person5@dld.go.th 
 
10. งบประมาณ 

- คาใชจายในการฝกอบรมจํานวน809,090บาท / 180 คน  
- รายการคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ และรายการอ่ืนท่ีนอกเหนือจาก

งบประมาณท่ีโครงการจัดให สามารถเบิกจายเงินงบประมาณท่ีสํานักงาน/หนวยงานตนสังกัดของผูเขารับการประชุม
อบรม/สัมมนา/ดูงาน ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปไปราชการ 
พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมและระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 
๒๕๕๐ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ยกเวน คาเชาท่ีพัก ใหเบิกจายตามหลักเกณฑและอัตรา ตามระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 
11. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
  11.1 ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําความรูเก่ียวกับนโยบาย ยุทธศาสตรตาง ๆท่ีสําคัญตอ
การปฏิบัติงานไปเปนแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
  11.2 ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนอมนําศาสตรพระราชาไปใชในการปฏิบัติงานและในการ
ดําเนินชีวิต 
  11.3 ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําองคความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการสรางสรรค
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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๑2. การประเมินผลโครงการและติดตามผลการฝกอบรม 
  12.1 การประเมินผลโครงการฝกอบรม 

         12.1.๑. ประเมินผลปฏิกิริยาตอโครงการฝกอบรม โดยใชแบบสอบถามประกอบดวย 
    - การประเมินหลักสูตร  
    - การประเมินวิทยากร  
    - การประเมินการจัดการฝกอบรม 
          12.1.๒. ประเมินการเรียนรู  

โดยทําแบบทดสอบหลังการฝกอบรม บทสรุปการนําเสนอผลงานท่ีไดจากการระดมความคิดของกลุม 
     12.1.3. การประเมินติดตามผลการนําความรูไปใชประโยชน 

โดยใหผูเขารับการอบรม นําเสนอโครงการ/กิจกรรม ท่ีสรางสรรคคนละ 1 โครงการเพ่ือเสนอกรมฯ ทราบ 
 
13. ขอบเขตหลักสูตร 
  หัวขอท่ี 1นโยบาย ยุทธศาสตรชาติท่ีสําคัญตอการปฏิบัติงาน  (3 ชม.) 
  วัตถุประสงคเพ่ือใหผูเขาอบรม มีความรูความเขาใจเก่ียวกับนโยบาย ยุทธศาสตรตาง ๆ ท่ีสําคัญ
ตอการปฏิบัติงาน 
  รายละเอียดเนื้อหา 1. นโยบายรัฐบาลท่ีสําคัญ ยุทธศาสตรชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ท่ีเก่ียวของกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
    2. นโยบายและยุทธศาสตรกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ีเก่ียวของกับกรม
ปศุสัตว 
    3. นโยบายและยุทธศาสตรท่ีสําคัญเรงดวนของกรมปศุสัตว 
    4. แนวทางการพัฒนาขาราชการ 4.0 
    5. แนวทางการพัฒนา Smart Officer 
    6. แนวทางการพัฒนาปศุสัตวอําเภอตนแบบ 
  เทคนิควิธีการ    บรรยาย 
  การประเมินผล  แบบทดสอบความรูหลังการฝกอบรม 
   
  หัวขอท่ี 2ปศุสัตว 4.0 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานดานการปศุสัตว (2 ชม.) 
  วัตถุประสงค 1. เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความเขาใจทิศทางและแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลในโลกยุคใหม 
         2. เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความเขาใจความเชื่อโยงของแผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ระดับชาติ ระดับกระทรวง และระดับกรม 
         3. เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจดานเทคโนโลยีดิจิทัล การทํางานดาน
การปศุสัตวในชวงพัฒนาการปศุสัตว 4.0   
  รายละเอียดเนื้อหา  1. ทิศทางและแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
 2. แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และนโยบายภาครัฐ – 
Thailand 4.0 
  ๓. แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 
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        4. แผนพัฒนาระบบเกษตรดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณระยะ
ป พ.ศ. 2560-2564 และ Agriculture 4.0 

         5. แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมปศุสัตว ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-
2564) และความเชื่อมโยง/ความสอดคลองกับแผนพัฒนาดิจิทัลระดับกระทรวง และระดับประเทศ 
         6. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมปศุสัตวในชวงปศุสัตว 4.0 
         7. การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใชในการทํางานดานการปศุสัตว 

  เทคนิควิธีการ    บรรยาย การตอบขอซักถาม และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
  การประเมินผล  แบบทดสอบความรูหลังการฝกอบรม 
   
  หัวขอท่ี 3 การเรียนรูศาสตรพระราชา     (2 ชม.) 
  วัตถุประสงคเพ่ือใหผูเขาอบรม มีความรูความเขาใจ ปรัชญา แนวคิด หลักการปฏิบัติของ
ศาสตรพระราชา 
  รายละเอียดเนื้อหา    1. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
          2. หลักการทรงงานของพระราชา   
                   3. การดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริ   
         4. ความสําเร็จของโครงการตางๆ ท่ีไดนอมนําศาสตรพระราชามาใชใน
การปฏิบัติงานและดําเนินชีวิต 
  เทคนิควิธีการ    บรรยาย การตอบขอซักถาม และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
  การประเมินผล  แบบทดสอบความรูหลังการฝกอบรม 
 
  หัวขอท่ี 4 ภารกิจและแนวทางการขับเคลื่อนการทํางานเชิงรุก (4 ดาน)  (7 ชม.) 
  วัตถุประสงคเพ่ือใหผูเขาอบรม มีความรูความเขาใจภารกิจและแนวทางการขับเคลื่อนท่ีสําคัญ
ของกรมปศุสัตว ตลอดจน ความรูกฎระเบียบในการปฏิบัติงานดานปศุสตัว  
  รายละเอียดเนื้อหา  1. นโยบาย ยุทธศาสตรและภารกิจท่ีสําคัญเรงดวนในการปฏิบัติงาน
ดานการปศุสัตว 
       2. บทบาทหนาท่ีตามภารกิจท่ีเก่ียวของ 
       3. แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานเชิงรุก และกฎระเบียบ         
องคความรูและเทคโนโลยีท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน 
  เทคนิควิธีการ    บรรยาย การตอบขอซักถาม และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
  การประเมินผล  แบบทดสอบความรูหลังการฝกอบรม 
   
  หัวขอท่ี 5 การสรางสรรคนวัตกรรมภายใตการบริหารการเปลี่ยนแปลงโลกยุคใหม   (3 ชม.) 
  วัตถุประสงคเพ่ือใหผูเขาอบรม มีความรูความเขาใจกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรมภายใตการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานการณโลกยุคใหม 
  รายละเอียดเนื้อหา  1. สถานการณการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม 
        2. จุดประกายความคิดสรางสรรคนวตักรรมรองรับการเปลี่ยนแปลง 
        3. แนวทางการขับเคลื่อนสูการเปนองคกรแหงนวัตกรรม 
        4. ปจจัยแหงความสําเร็จขององคกรแหงนวัตกรรม 
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  เทคนิควิธีการ    บรรยาย การตอบขอซักถาม และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
  การประเมินผล  แบบทดสอบความรูหลังการฝกอบรม 
  
  หัวขอท่ี6การสรางสรรคแผนงาน/โครงการเชิงนวัตกรรม                                (8 ชม.) 
  วัตถุประสงคเพ่ือใหผูเขาอบรมไดระดมความเห็น ปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานเพ่ือ 
สรางสรรคแผนงาน/โครงการเชิงนวัตกรรมเพ่ือแกไขปญหา 
  รายละเอียดเนื้อหา  1. วิเคราะหสภาพปญหา 
        2. สาเหตุของปญหา 
        3. แนวทางการแกไขปญหาเชิงนวัตกรรม 
        4. การเสนอแผนงาน/โครงการเชิงนวัตกรรม 
  เทคนิควิธีการแบงกลุมระดมความคิดเห็น และการนําเสนอผลงาน 
  การประเมินผลผลงานท่ีไดจากการระดมความคิดเห็นและการนําเสนอของกลุม 
 
 
   
    
 

(ตัวอยางท่ี ๒) 
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วัน/เวลา 9.00 - 10.30 น. 10.30 - 12.00 น. 13.00 - 15.00 น. 15.00 - 17.00 น. 19.00 - 21.00 น.

6 ธ.ค. 60

ปศุสัตว์ 4.0 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การปฏบิตัิงานด้านการปศุสัตว์ 

(ผอ.ศทส.)

การเรยีนรูศ้าสตรพ์ระราชา
คุณฉววีรรณ เกียรติโชคชัยกุล 
บริษทั บางจากคอร์ปอเรชั่น 

จ ากัด (มหาชน)

การสรา้งสรรค์แผนงาน/
โครงการเชิงนวัตกรรม

แบง่กลุ่มระดมความคิดเหน็ 
ผศ.พ.ต.อ.ดร.พงศ์กุลธร โรจน์วรุิฬห์

7 ธ.ค. 60

ภารกิจและแนวทาง
ขับเคลื่อนการท างานเชิงรกุ

ด้านบรหิารจัดการ 
(รอธ.วรีชาติ เขื่อนรัตน์)

ภารกิจและแนวทาง
ขับเคลื่อนการท างานเชิงรกุ
ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว ์

(ผอ.สพส.)

ภารกิจและแนวทางขับเคลื่อนการ
ท างานเชิงรกุด้านสุขภาพสัตว์ 

(ผอ.สคบ.)

ภารกิจและแนวทางขับเคลื่อน
การท างานเชิงรกุด้านผลิตและ

ส่งเสรมิการปศุสัตว์
(ผอ.กสส.)

การสรา้งสรรค์แผนงาน/
โครงการเชิงนวัตกรรม (ต่อ)
แบง่กลุ่มระดมความคิดเหน็ 
ผศ.พ.ต.อ.ดร.พงศ์กุลธร โรจน์วรุิฬห์

8 ธ.ค. 60

ตารางหลักสูตร การพัฒนาขีดความสามารถบคุลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏบิตังิานสู่การเปน็ Smart Officer
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวชั่น 

วันที ่6 - 8 ธันวาคม 2560

รับประทานอาหาร 12.00 - 13.00 น. และ 18.00 -19.00 น.
รับประทานอาหารวา่ง 10.30 - 10.45 น. และ 15.00 -15.15 น. * วนัที่ 6 ธนัวาคม 2560 รับประทานอาหารวา่งหลังพธิเีปดิ *

การสรา้งสรรค์นวัตกรรมภายใต้การบรหิารการเปลี่ยนแปลง
โลกยุคใหม่

คุณกันต์ วรีะกันต์ (ส านักงานนวตักรรมแหง่ชาติ)

พกั
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

นั

พกั
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รเย

็น

การสรา้งสรรค์แผนงาน/โครงการเชิงนวัตกรรม (ต่อ)
ฝึกปฏบิติั/น าเสนอผลงาน แบง่จ านวน 9 กลุ่ม

9.00 - 10.00 น. พิธีเปดิ /มอบนโยบาย โดยอธบิดีกรมปศุสัตว์
10.00 - 12.00 น. บรรยาย นโยบาย และยุทธศาสตรท์ี่

ส าคัญต่อการปฏบิตัิงาน (ผอ.กกจ. , ผอ.กผง.)



 

 

 

 

 

 

๔.๑ โครงรางแบบสอบถามการประเมินปฏิกิริยาของผูเขาอบรมตอ

การบริหารจัดการโครงการฝกอบรม  

๔.๒ ตัวอยางแบบประเมินการเรียนรูของผูเขาอบรม 

๔.๓ ตัวอยางแบบประเมินติดตามผลการนําความรูไปประยุกตใชหลัง

เสร็จสิ้นการฝกอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. แบบการประเมินผลโครงการฝกอบรมและแบบติดตามผล

โครงการฝกอบรม 
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ประกอบดวย 

-  การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคโครงการและดานการจัดการหลักสูตร 

-  การประเมินผลดานการบริหารจัดการฝกอบรม 

-  การประเมินผลดานวิทยากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔.๑ โครงรางแบบสอบถาม 

การประเมินปฏิกิริยาตอโครงการฝกอบรม  
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แบบสอบถามการประเมนิปฏิกิริยาของผูเขาอบรมตอการบริหารจัดการโครงการฝกอบรม 
โครงการ/หลักสูตร        

ระหวางวันที่        
ณ        

 
  คําอธิบาย แบบประเมินฉบับนี้มีท้ังหมด 5 ตอน ขอความกรุณาตอบแบบประเมินใหครบถวนทุก            

ขอคําถาม เพ่ือเปนประโยชนในการนําไปปรับปรุงโครงการตอไป ประกอบดวย 
  ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
  ตอนท่ี 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคโครงการและดานการจัดการหลักสูตร 
  ตอนท่ี 3 การประเมินดานการบริหารจัดการฝกอบรม 
  ตอนท่ี 4 การประเมินดานวิทยากร (จํานวน .... หัวขอวิชา) 
  ตอนท่ี 5 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  

 
 

ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

คําช้ีแจง  โปรดตอบคําถามหรือทําเครื่องหมาย / ลงในชองหนาขอความ ทุกขอคําถาม 

1. เพศ    

 1) หญิง     2) ชาย 

2. อายุ ……………………………….ป (เกิน 6 เดือนนับเปน 1 ป) 

3. อายุราชการ……………………………….ป (เกิน 6 เดือนนับเปน 1 ป) 

4. ตําแหนง...............................................................ระดับ..................................................................................... 

5. สังกัด ................................................................................................................................................................ 

6. การศึกษาสูงสุด   

 1) ต่ํากวาปรญิญาตรี              2) ปริญญาตร ี            3) ปริญญาโท        4) ปริญญาเอก  

7.ทานมีความจําเปนในการเขารับการอบรมหลกัสูตรน้ีเพ่ือนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานเพียงใด 

 1) นอย     2) ปานกลาง     3) มาก 

8.ทานคาดหวังตอหลักสูตรน้ีเพียงใด 

 1) นอย     2) ปานกลาง     3) มาก 

9.ทานไดรับประโยชนจากการเขาอบรมครั้งน้ีเพียงใด 

 1) นอย     2) ปานกลาง     3) มาก 

10.ทานพึงพอใจตอการฝกอบรมหลักสูตรน้ีเพียงใด 

 1) นอย     2) ปานกลาง     3) มาก 

๔.๑ โครงรางแบบสอบถามการประเมินปฏิกิริยาตอโครงการฝกอบรม 
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ตอนท่ี 2   การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคโครงการและดานการจัดการหลักสูตร 

          คําช้ีแจง  ทานมีความคิดเห็นตอผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคโครงการและดานการจัดการหลักสูตรอยางไร 
โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุดเพียงชองเดียว    

 

การประเมินผลสัมฤทธิ ์
ตามวัตถุประสงคโครงการและการจัดการหลักสูตร 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นดวย
อยางยิ่ง 

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

ดานผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคโครงการ 

1.  

     

2.       

3.      

4.       

ดานการจัดการหลกัสูตร 

5. ขอบเขตเน้ือหาท่ีฝกอบรมในแตละหัวขอครบถวน
ตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

     

6. การจัดลําดับเน้ือหาการฝกอบรมมีความเหมาะสม      

7. ระยะเวลาในการอบรมแตละเน้ือหาวิชาเหมาะสม      

8. กิจกรรมการฝกอบรมท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติมี
ความเหมาะสม 

     

 

          ตอนท่ี 3  การประเมินดานการบริหารจัดการฝกอบรม 

          คําช้ีแจง  ทานมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการฝกอบรมอยางไร  

          โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุดเพียงชองเดียว   

 

การประเมินดานการบริหารจัดการฝกอบรม 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นดวย
อยางยิ่ง 

เห็นดวย 

 

ไมแนใจ 

 

ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

1. สถานท่ีฝกอบรมมีบรรยากาศโดยรวมเอ้ือตอการ
เรียนรู 

     

2. หองฝกอบรมมีขนาดหองและจาํนวนหองเพียงพอ
เหมาะสมกับจาํนวนผูเขาฝกอบรมและกิจกรรมการ
ฝกอบรม 

     

3. ความพรอมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ      

4. อาหาร เครื่องดื่ม มีความเหมาะสม      

5. เจาหนาท่ีใหคาํแนะนํา ตอบขอซักถาม และอํานวย
ความสะดวกเปนอยางด ี

     

6. ทานพึงพอใจตอการบริหารจัดการโครงการโดยรวม      

ประเมินตามวัตถุประสงคของแตละโครงการ 
 (นําวัตถุประสงคโครงการเปนขอคําถาม) 
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          ตอนท่ี 4  การประเมินดานวิทยากร 
          คําช้ีแจง  ทานมีความคิดเห็นตอวิทยากรอยางไร  ในหัวขอ       

 โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุดเพียงชองเดียว    
 

 
การประเมินดานวิทยากร 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นดวย
อยางยิ่ง 

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

1. วิทยากรมีประสบการณ รอบรู สามารถถายทอด
สื่อสารไดเขาใจงาย ชัดเจน 

     

2. วิทยากรสามารถตอบคําถามใหขอมูลยอนกลับ 
(Feedback) แกผูเขารับการฝกอบรมไดชัดเจน 

     

3. วิทยากรมสีื่อการสอนและเทคนิควิธีการสอนท่ี
นาสนใจ ไมนาเบ่ือ 

     

4. วิทยากรมเีอกสารการสอนเหมาะสม สอดคลองกับ
เน้ือหาวิชาท่ีสอน 

     

5. วิทยากรดาํเนินการสอนไดตามเน้ือหาและตรงตาม
วัตถุประสงคของหัวขอวิชา  

     

6. ทานพึงพอใจตอวิทยากรทานน้ี      

  

ตอนท่ี 5 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
5.1 ดานผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคโครงการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.2 ดานการจัดการหลักสูตร (ขอบเขตเนื้อหา การจัดลําดับ ระยะเวลา กิจกรรมภาคทฤษฎี และปฏิบัติ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.3 ดานการจัดการฝกอบรม (สถานท่ี อาหาร เครื่องดื่ม โสตทัศนูปกรณ และการใหบริการตางๆ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.4 ดานวิทยากร (ประสบการณ ความสามารถในการถายทอด การใชเทคนิคและสื่อการสอน การตอบ
ขอซักถาม เปนตน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.5 อ่ืนๆ ท่ีเปนประโยชนตอการจัดฝกอบรมตอไป 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบพระคุณทานในการตอบแบบสอบถามคะ ทุกความคิดเห็นของทานจะนําไปปรับปรุงโครงการตอไป 

37 
 



 

 

 

 

 

-  ตัวอยาง ๑ แบบทดสอบความรู (แบบเลือกตอบถูก-ผิด) 

-  ตัวอยาง ๒ แบบทดสอบความรู (แบบเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก) 

-  ตัวอยาง ๓ แบบประเมินผลการเรียนรูจากบทสรุปการนําเสนอผลงานท่ีได

จากการระดมความคิดเห็นกลุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔.๒ แบบประเมินผลการเรียนรู 

 

38 
 



(ตัวอยาง ๑) 
แบบทดสอบความรู (แบบเลือกตอบ ถกู – ผิด) 

โครงการ/หลักสูตร        
ระหวางวันที่        

ณ        

 
 

1. ช่ือ/สกุล ......................... ตําแหนง ......................... สังกัด .......................... เลขท่ี ................. 
 

2. พิจารณาขอความตอไปนี้ แลวใสเครื่องหมาย  หรือ  ในชองหนาขอความ 

........  1) วิสัยทัศนยุทธศาสตรชาติ คือ ประเทศไทยมี ความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐํากิจพอเพียง 

........  2) ยุทธศาสตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ ระยะ 20 ป ฉบับปจจุบันประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร 

........  3) นโยบาย Smart Agricultural Curve ป 2561 ระบุวา คือ ปแหงการยกระดับคน การบริหาร
จัดการมาตรฐานสินคาเกษตรสูเกษตร 4.0 

........  4) ยุทธศาสตรกรมปศุสัตว ฉบับ พ.ศ. 2561 – 2565 ประกอบดวย 7 ยุทธศาสตร และยุทธศาสตรท่ี
ใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสาขาการปศุสัตว คือ ยุทธศาสตรท่ี 1 และ 2 

........  5) วิสัยทัศนกรมปศุสัตว คือ เปนองคกรนําและขับเคลื่อนการปศุสัตวไทย สูความม่ันคง ม่ังค่ัง และ
ยั่งยืนในตลาดโลก 

........  6) วัตถุประสงคโครงการอําเภอตนแบบ ขอท่ี 1 คือ เพ่ือเสริมสรางและพัฒนาเจาหนาท่ีกรมปศุสัตว 
ระดับอําเภอใหเปน Smart Officer และขาราชการ 4.0 

........  7) ระยะเวลาดําเนินการโครงการปศุสัตวอําเภอตนแบบตั้งแต พ.ศ. 2561 – 2563 

........  8) นโยบาย Thailand 4.0 มุงเนนใหประเทศหลุดกับดักรายไดปานกลาง โดยอาศัยการขับเคลื่อนดวย
นวัตกรรมมาชวยในการพัฒนาประเทศ โดยเปนการทํานอยไดมาก 

........  9) ระบบทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวเวอรชั่นใหมสามารถพัฒนารองรับการเชื่อมโยงขอมูลผาน 
Linkage center ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

........  10) Application ปศุสัตวไทย 4.0 (DLD 4.0) สามารถชวยแจงขอรับความชวยเหลือ และแจง
เบาะแสทางดานปศุสัตวเทานั้น 
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(ตัวอยาง ๒) 
แบบทดสอบความรู (แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก) 

โครงการ/หลักสูตร        
ระหวางวันที่        

ณ        

 
 

1. ช่ือ/สกุล ......................... ตําแหนง ......................... สังกัด .......................... เลขท่ี ................. 
 

2. จงตอบคําถามท้ังหมดมี 10 ขอ โดยพิจารณาเลือกคําตอบท่ีถูกตอง ในแตละหัวขอมี 4 ตัวเลือก ใหใส
เครื่องหมาย X ทับหนาขอ ก) ข) ค) ง) ท่ีเห็นวาถูกตองท่ีสุด  
1. ขอใดคือสาระสําคัญของ “นิยาม” ของการฝกอบรมตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการ

ฝกอบรมของกรมปศุสัตว  
ก) หมายถึงการฝกอบรม การประชุมทางวิชาการเชิงปฏิบัติการ รวมถึงการสัมมนาทางวิชาการ 
ข) ครอบคลุมถึงการบรรยายพิเศษ การฝกศึกษา การดูงาน การฝกงานดวยเชนกัน 
ค) เปนโครงการท่ีจัดภายในประเทศโดยหนวยงานของกรมปศุสัตว 
ง) ถูกทุกขอ 
2. ขอใดไมใชตัวช้ีวัดตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม 
ก) ตัวชี้วัด 1.2 การจัดทําโครงการฝกอบรม 
ข) ตัวชี้วัด 4.2 การวางแผนความกาวหนาในอาชีพ 
ค) ตัวชี้วัด 6.1 การกําหนดวิธีการวัดและประเมินผลการฝกอบรม 
ง) ทุกขอเปนตัวชี้วัดตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม 
3. ในหลักสูตรฝกอบรม เราเนนใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับการพัฒนาในดานใด 
ก) ดานเจตคติ (Attitude) 
ข) ดานพุทธิพิสัย (Knowledge) 
ค) ดานทักษะพิสัย (skill) 
ง) ถูกทุกขอ 
4. ขอใดไมใชจุดมุงหมายหลักของโครงการฝกอบรม 
ก) เปนการเตรียมความพรอมเพ่ือรับผิดชอบงานใหม หรือตําแหนงใหม 
ข) ชวยใหบุคลากรมีความสามารถในการแกไขปญหา หรือทํางานตอบสนองตอประเด็นใหม ๆ 
ค) เปนการประสานสัมพันธเพ่ือสรางเครือขายการทํางาน 
ง) ถูกทุกขอ 
5. ขอใดคือองคประกอบท่ีจะตองมีในแตละหัวขอวิชา 
ก) จํานวนชั่วโมงฝกอบรม 
ข) วัตถุประสงคของแตละหัวขอวิชา 
ค) ประเด็นเนื้อหา และวิธีการฝกอบรม 
ง) ถูกทุกขอ 
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6. ขอใดคือข้ันตอนท่ีถูกตองในการสรางหลักสูตรฝกอบรม 
ก) กําหนดหัวขอวิชาและวัตถุประสงคการเรียนรู > กําหนดวิธีฝกอบรมและเวลาท่ีใช > วิเคราะหความ

จําเปน > ระบุปญหาท่ีจะแกไข 
ข) ระบุปญหาท่ีจะแกไข > วิเคราะหความจําเปน > กําหนดหัวขอวิชาและวัตถุประสงคการเรียนรู > 

กําหนดวิธีฝกอบรมและเวลาท่ีใช 
ค) วิเคราะหความจําเปน > ระบุปญหาท่ีจะแกไข > กําหนดหัวขอวิชาและวัตถุประสงคการเรียนรู > 

กําหนดวิธีฝกอบรมและเวลาท่ีใช 
ง) กําหนดวิธีฝกอบรมและเวลาท่ีใช > ระบุปญหาท่ีจะแกไข > วิเคราะหความจําเปน > กําหนดหัวขอ

วิชาและวัตถุประสงคการเรียนรู 
7. ขอใดถูกตอง 
ก) การสัมมนากลุมและการประชุมเชิงปฏิบัติการเปนเทคนิคการฝกอบรมท่ีเนนการเรียนรูเปนรายบุคคล 
ข) การสอนงานเปนเทคนิคการฝกอบรมท่ีเนนผูสอนเปนศูนยกลาง 
ค) บทบาทสมมุติและกรณีศึกษาเปนเทคนิคการฝกอบรมท่ีทําใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติจากสถานการณจริง 
ง) ผิดทุกขอ 
8. วัตถุประสงคการเรียนรูภายใตแตละหัวขอวิชาหมายถึงขอใด 
ก) บอกถึงปญหาท่ีเปนเหตุใหตองจัดโครงการฝกอบรม 
ข) บงบอกวาหากผูเรียนไดรับความรู ความเขาใจ จะเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองใหปฏิบัติงานไดตามท่ี

วัตถุประสงคการเรียนรูได 
ค) บอกถึงวิธีการท่ีจะใชในการฝกอบรม 
ง) ผิดทุกขอ 
9. ขอใดไมใชวัตถุประสงคของการประเมินโครงการฝกอบรมตามรูปแบบของเคิรก แพทริก 
ก) นําผลการประเมินมาใชตัดสินใจวาควรดําเนินงานตอไปหรือไม 
ข) ผลการประเมินชี้ใหเห็นถึงประโยชนท่ีหนวยงานจะไดรับ 
ค) ผลการประเมินชี้ใหเห็นถึงสิ่งท่ีควรปรับปรุงหรือพัฒนาในโครงการฝกอบรม 
ง) ถูกทุกขอ 
10. อะไรคือเรื่องท่ีเคิรก แพทริกเสนอใหประเมินผลโครงการฝกอบรม 
ก) ประเมินความพึงพอใจของผูจัดโครงการ 
ข) อยางนอยควรประเมินความพึงพอใจ และทดสอบผลการเรียนรูของผูเรียน 
ค) ไมจําเปนตองประเมินผลลัพธของการฝกอบรมท่ีมีตอหนวยงาน 
ง) ผิดทุกขอ 
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(ตัวอยาง ๓) 
แบบประเมินผลการเรียนรูจากบทสรุปการนําเสนอผลงานท่ีไดจากการระดมความคิดเห็นกลุม 

  
 
 

กิจกรรม : คิดคนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/กระบวนงานเชิงนวัตกรรมเพ่ือขับเคล่ือนนโยบายและ 
ภารกิจท่ีสําคัญดานการปศุสัตว 

กลุมท่ี: …………………. 
เปาหมายของปศุสัตวอําเภอตนแบบท่ี
เกี่ยวของ:……………………..........................…………………………...….…… 
ช่ือแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม: 
…………….........................……………………………………………………………… 
รายละเอียดนวัตกรรม 
1. ความเปนมา ความสําคัญของปญหา: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. กลุมผูไดรับประโยชนจากนวัตกรรม: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
…….….………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. แนวทาง / วิธีการ / ข้ันตอนดําเนินการ(รายละเอียดนวัตกรรม): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. ลักษณะเดนของนวัตกรรม(นวัตกรรมมีความแปลกใหม หรือเปนท่ีตองการหรือสามารถนําไปใชประโยชน
ไดจริงอยางไร) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

หลักสูตร การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏบิัติงาน 
สูการเปน Smart Officer รุนที่ 1 อําเภอตนแบบดานการปศุสตัว 

Worksheet 3 

(7พ.ย. 60/ 19.00-21.00 น.) 
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42 
 



 

 

 

 

 

 

-  ตัวอยาง ๑ แบบประเมินติดตามผลการนําความรูไปประยุกตใชหลังเสร็จ

สิ้นการฝกอบรม (โดยใชแบบสอบถาม) 

- ตัวอยาง ๒ แบบประเมินติดตามผลการนําความรูไปประยุกตใชหลังเสร็จ

สิ้นการฝกอบรม (โดยการมอบหมายงานใหปฏิบัติหลังเสร็จสิ้นการ

ฝกอบรม)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔.๓ ตัวอยางแบบประเมินติดตามผลการนําความรูไป

ประยุกตใชหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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(แบบประเมินติดตามผล ๑) 
 
 
 

 
 

(ตัวอยาง ๑) 

ช่ือ........................................................... ตําแหนง.................................................. สังกัด..................…........................ 

เรื่องท่ีไดรับการพัฒนา.................................................................................................................................................... 

วิธีการพัฒนา       การฝกอบรม        E-learning         ชุมชนนักปฏิบัติ            การสอนงาน  
                           การศึกษาคนควาดวยตนเอง             วิธีอ่ืนๆ(โปรดระบุ) ……………………….………….………. 

ระหวางวันท่ี.................................................................................................................................................................... 
 

1. โปรดประเมินตนเองและใหผูบังคับบัญชาระดับตนประเมินติดตามผลการนําความรูไปใชประโยชนในดานตางๆ 
โดยกําหนด เกณฑการใหคะแนนตั้งแต 1 - 5 (1 = นอยมาก  5 = ดีมาก) 

ประเด็นการประเมิน 
(กําหนดตามความเหมาะสมของแตละโครงการ) 

ประเมินตนเอง 
(เต็ม 5 คะแนน) 

ประเมินโดยผูบังคับบัญชา
ระดับตน(เต็ม 5 คะแนน) 

1) การนําความรูท่ีไดรับมาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน   

2) ความสามารถ/พฤติกรรม/ทัศนคติ เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน   

3) ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน   

รวมคะแนน (เต็ม 15 คะแนน) 

คะแนนเฉล่ีย (คะแนนรวม ÷ 3 :เต็ม 5 คะแนน) 

   

  
2. โปรดยกตัวอยางงาน/โครงการหรือผลท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีทานไดนําความรูท่ีไดรับไปปรับใชในการปฏิบัติงาน 

ผูรับการพัฒนา ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาระดับตน 
 

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

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

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

 

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

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

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

3. นอกจากท่ีทานไดนําความรูมาปรับใชในการปฏิบัติงานของทานแลว ทานยังไดนําความรูมาประยุกตใชในดานอ่ืนๆ
หรือไม      ไมได       ได (กรุณาเลือกตอบตัวเลือกดานลาง โดยตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  1) เผยแพรความรูท่ีไดใหกับผูรวมงาน    ๒) พยายามนําความรูท่ีไดมาพัฒนาองคกร  

๓) ใหความชวยเหลือ/แนะนําผูรวมงานหากมีปญหาเก่ียวกับเรื่องท่ีทานไดรับการพัฒนา  

๔) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..............................................................  

 
ลงชื่อ............................................................ 

(                                  ) 
ผูรับการประเมิน 

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

ผูบังคับบัญชาระดับตน 

๔.๓ แบบประเมินติดตามผลการนําความรูไปประยุกตใชหลังเสร็จสิ้นการฝกอบรม
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(ตัวอยาง ๒) 

โครงการ ....................................................... 

ระหวางวันท่ี ........................................... 

ณ ........................................................ 

   

๑. การประเมินติดตามผลการนําความรูไปใชประโยชน โดยใหผูเขารับการอบรม นําเสนอโครงการ/

กิจกรรมท่ีสรางสรรคคนละ 1 โครงการเพ่ือเสนอกรมปศุสัตว 

กรุณานําเสนอผลงาน / โครงการ / กิจกรรม ตามประเด็น ดังนี้ (นําเสนอ 1 – 2 หนากระดาษ A4) 

1.) ชือ่ผลงาน/โครงการ/กิจกรรม 

2.) เปาหมาย / วัตถุประสงค 

3.) แนวคิดการพัฒนาผลงาน/โครงการ/กิจกรรม 

4.) กระบวนการพัฒนาผลงาน/โครงการ/กิจกรรม 

๒. โปรดประเมินใหคะแนนผลงานตนเองและใหผูบังคับบัญชาระดับตนใหคะแนนผลงานจากการนํา

ความรูมาใชประโยชน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนตั้งแต ๑ – ๕ (๑ = นอยมากและ ๕ = ดีมาก) 
 

ประเด็นการประเมิน คะแนนการประเมินตนเอง 
(คะแนนเต็ม ๕) 

คะแนนประเมินโดยผูบังคับบัญชา 
(คะแนนเต็ม ๕) 

๑. สามารถนําเสนอผลงาน/
โครงการท่ีเปนประโยชน 
 

  

 

 

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

(.........................................................) 

      ผูเขารับการฝกอบรม 

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

(.......................................................) 

        ผูบังคับบัญชาระดับตน 

๔.๓ แบบประเมินติดตามผลการนําความรูไปประยุกตใชหลังเสร็จส้ินการฝกอบรม  

(โดยการมอบหมายงานใหปฏิบัติหลังเสร็จส้ินการฝกอบรม) 
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๕.๑ โครงรางรายงานการประเมินผลโครงการฝกอบรม 

๕.๒ ตัวอยางการรายงานการประเมินผลโครงการฝกอบรม 

๕.๓ การบันทึกขอมูลการรายงานแผน-ผลการพัฒนาบุคลากร  

     กรมปศุสัตวประจําป (แบบฟอรมแผน-ผลการอบรม 1 และ ๑.๑)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.การรายงานประเมินผลโครงการฝกอบรม 
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๕.๑ โครงรางรายงานการประเมินผลโครงการฝกอบรม 
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(ตัวอยาง) 
 

ชื่อโครงการ/หลักสูตร................................................................................... 

ระหวางวันท่ี ................................... ณ  สถานท่ี........................................... 

 การประเมินผลโครงการฝกอบรม........ ระหวางวันท่ี..... มีผูเขารับการฝกอบรมจํานวน.........คน   
โดยมีผูสงแบบประเมินผลโครงการฝกอบรมและประเมินผลการเรียนรูจํานวน.....คน (คิดเปน    %)  
ซึ่งแบงการประเมินผลโครงการฝกอบรมเปน ๔ สวน ดังน้ี ประกอบดวย 
 การประเมินผลโครงการ 

สวนท่ี 1 ลักษณะขอมลูท่ัวไปของผูเขารับการฝกอบรม 
สวนท่ี 2 การประเมินผลปฏิกิริยาตอโครงการ ประกอบดวย 

2.1 การประเมินผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงคโครงการและการจัดการหลกัสูตร 
2.2 การประเมินผลดานการบริหารจัดการฝกอบรม 
2.3 การประเมินผลดานวิทยากร (จํานวน.......ทาน) 

 สวนท่ี 3 การประเมินผลการเรียนรู 
3.1 การประเมินผลจากการทดสอบความรู 
3.2 การประเมินผลดวยวิธีอ่ืนๆ  เชน  การใชผลงานหรือผลการฝกปฏิบัติ  การสังเกต เปนตน 

สวนท่ี 4  ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
การกําหนดเกณฑการใหคะแนนความคิดเห็น 
1.การกําหนดเกณฑการใหคะแนนสวนท่ี 2 การประเมินผลปฏิกิริยาตอโครงการ  ไดกําหนดเกณฑการใหคะแนน

ความคิดเห็นแตละขอคําถามแบงเปน 5 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
โดยใหคะแนนเปน 5,4,3,2,1  ตามลําดับ  สําหรับเกณฑการใหคะแนนการประเมินผลระดับความคิดเห็นของผูเขารับการ
ฝกอบรมในภาพรวมจะมีคาอยูระหวาง 1-5 คะแนน โดยไดกําหนดเกณฑในการแบงระดับความคิดเห็นเปน 5 ระดับ  ดวย
วิธีการนําคะแนนสูงสุดลบดวยคะแนนต่ําสุด (5-1) แลวหารดวย 5 จะไดคะแนนเปนชวง ดังน้ี 

1.00-1.80 คะแนน  หมายถึง  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง หรือ อยูในระดับไมดีควรปรับปรุง 
1.81-2.60 คะแนน  หมายถึง  ไมเห็นดวย หรือ อยูในระดับไมคอยด ี
2.61-3.40 คะแนน  หมายถึง  ไมแนใจ  หรือ อยูในระดับพอใช 
3.41-4.20 คะแนน  หมายถึง  เห็นดวย  หรือ อยูในระดับด ี
4.21-5.00  คะแนน  หมายถึง  เห็นดวยอยางยิ่ง หรือ อยูในระดับดีมาก 

 2.เกณฑการใหคะแนนสวนท่ี 3  ขอ 3.1 การประเมินผลจากการทดสอบความรู  ไดกําหนดเกณฑการใหคะแนน
การประเมินผลการทดสอบความรู (ข้ึนอยูกับความเหมาะสมของแตละโครงการ)  คือ ขอท่ีตอบถูกได 1 คะแนน ขอท่ีตอบผิด 
ได 0 คะแนน และกําหนดเกณฑการผานการทดสอบตองไดคะแนนตั้งแตรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม 20 คะแนน คือ ตองได
คะแนนตั้งแต 12 คะแนนข้ึนไปจึงถือวาผานเกณฑการทดสอบ โดยแบงเกณฑการทดสอบออกเปน ๓ ระดับ ดังน้ี 

ต่ํากวารอยละ 60 (0-11 คะแนน) หมายถึง ไมผานเกณฑ 
ระหวางรอยละ 60-๘9 (12-1๗ คะแนน) หมายถึง ผานเกณฑพอใช 
ระหวางรอยละ ๙0-100 (1๘-20 คะแนน) หมายถึง ผานเกณฑดมีาก 

  ผลการประเมินมีรายละเอียด ดังน้ี 
  
 
 
 

๕.๑ โครงรางรายงานการประเมินผลโครงการฝกอบรม 
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สวนท่ี 1  ลักษณะขอมลูท่ัวไปของผูเขารับการฝกอบรม 
  ตารางท่ี 1  จํานวน รอยละ ของผูเขารับการฝกอบรม จําแนกตามลักษณะขอมูลท่ัวไป 

ลักษณะขอมลูท่ัวไป จํานวน (คน)     รอยละ 
1. เพศ   

ชาย     ..........     .......... 
หญิง     ..........     .......... 

2. อายุ   
ต่ํากวาหรือเทากับ 30 ป   
31-40 ป   
41-50 ป   
50 ปข้ึนไป   
อายุเฉลี่ย          อายุต่ําสุด      อายุสูงสุด   

3. อายุราชการ   
ต่ํากวาหรือเทากับ 5 ป     ..........     .......... 
6-10 ป     ..........     .......... 
15 ปข้ึนไป     ..........     .......... 
อายุราชการเฉลี่ย .......  อายุราชการต่ําสุด ......... อายุราชการสูงสดุ .........   

4. ตําแหนง   
นายสัตวแพทย     ..........     .......... 
นักวิชาการสัตวบาล     ..........     .......... 
อ่ืนๆ     ..........     .......... 

5. สังกัด   
กอง/สํานัก     ..........     .......... 
สํานักงานปศุสตัวจังหวัด/สํานักงานปศุสัตวเขต     ..........     .......... 
อ่ืนๆ     ..........     .......... 

6. การศึกษาสูงสุด   
ต่ํากวาปริญญาตร ี     ..........     .......... 
ปริญญาตร ี     ..........     .......... 
ปริญญาโท     ..........     .......... 
ปริญญาเอก     ..........     .......... 

      ๗.   ความจําเปนในการเขารับการอบรมหลักสูตรน้ีเพ่ือนําไปใชในการปฏิบัติงาน   
นอย     ..........     .......... 
ปานกลาง     ..........     .......... 
มาก     ..........     .......... 

๘. ความคาดหวังตอหลักสูตร   
นอย     ..........     .......... 
ปานกลาง     ..........     .......... 
มาก     ..........     .......... 

๙. ทานไดรับประโยชนจากการเขารบัการฝกอบรมครั้งน้ีเพียงใด   
นอย     ..........     .......... 
ปานกลาง     ..........     .......... 
มาก     ..........     .......... 

   
 

การกําหนดชวงอายุ อายุราชการ ข้ึนอยูกับ

ขอมูลกลุมหรือเกณฑท่ีนํามาใช ตามความ

เหมาะสมในแตละโครงการ 

 

49 
 



ตารางท่ี 1  จํานวน รอยละ ของผูเขารับการฝกอบรม จําแนกตามลักษณะขอมลูท่ัวไป (ตอ) 
ลักษณะขอมลูท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ 

๑๐. ทานพึงพอใจตอการเขาอบรมหลักสูตรน้ีเพียงใด   
นอย     ..........     .......... 
ปานกลาง     ..........     .......... 
มาก     ..........     .......... 

รวม     ..........     .......... 
จากตารางท่ี 1 พบวา ผูเขารับการอบรมสวนใหญเปนชาย รอยละ ..... เปนหญิง รอยละ ..... มีอายุนอยสุด .......ป 

มีอายุมากสุด ...... ป อายเุฉลี่ย ...... ป โดยอายุระหวาง ...... มากท่ีสดุรอยละ ....... (แปลผลจนครบทุกขอคําถามในตารางท่ี ๑) 

 
สวนท่ี 2  การประเมินผลปฏกิิรยิาตอโครงการ 

สวนท่ี 2.1   การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคโครงการและการจัดการหลักสูตร 
ตารางท่ี 2  จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ของผูเขารับฝกอบรมจําแนกตามความคิดเห็นตอผลสัมฤทธิต์ามวัตถุประสงค
โครงการและการจัดการหลักสูตร 

 
 

การประเมินผลสัมฤทธิ ์
ตามวัตถุประสงคโครงการและการจัดการ

หลักสูตร 

ระดับความคิดเห็น คาเฉลี่ย 
  (x)  

ความ
หมาย เห็นดวย 

อยางย่ิง 
เห็น
ดวย 

ไม
แนใจ 

ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็นดวย

อยางยิ่ง 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)   

ดานผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค        

1. ทานมีความเขาใจ/สามารถใน.....        

2. ทานมีความเขาใจ/สามารถใน.....        

3. ทานมีความเขาใจ/สามารถใน.....        

4. ทานมีความเขาใจ/สามารถใน.....        

คาเฉลี่ยรวม        

ดานการจัดการหลกัสูตร        

5.ขอบเขตเน้ือหาท่ีฝกอบรมในแตละหัวขอ
ครบถวนตามท่ีหลักสตูรกําหนด 

       

6.การจดัลําดับเน้ือหาการฝกอบรมมีความ
เหมาะสม 

       

7.ระยะเวลาในการอบรมแตละเน้ือหาวิชา
เหมาะสม 

       

8.กิจกรรมการฝกอบรมท้ังภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติมีความเหมาะสม 

       

        

คาเฉลี่ยรวม        

คาเฉลี่ยรวมผลสัมฤทธิ์ตามวัตถปุระสงคโครงการและการจัดการหลักสูตร 

 

 

ปรับขอคําถามตามวัตถุประสงคของแตละโครงการ (เพ่ือประเมิน

ผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงคโครงการ) 
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 จากตารางท่ี 2 พบวา  ในภาพรวม ผูเขารับการฝกอบรมมีความคิดเห็นตอผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงคโครงการและ
การจัดการหลักสูตรอยูในระดับ ....  คาเฉลี่ยรวม ........  เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวา ขอคําถามมีคาเฉลี่ยระหวาง................... 
ถึง .................... โดยผูเขารับการฝกอบรมเห็นดวยในระดับ............คาเฉลี่ย.........ในเรื่อง.......................             และเห็นดวย
ในระดับ...................คาเฉลี่ย..............เรื่อง.........................................................................................ดังรายละเอียดในตาราง                     
(ดูแนวทางการรายงาน จากตัวอยางการรายงานผลการประเมินโครงการฝกอบรม) 

 

 

 
สวนท่ี 2.2   การประเมินผลดานการบริหารจัดการฝกอบรม 

ตารางท่ี 3  จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ของผูเขารับฝกอบรมจําแนกตามความคิดเห็นดานการบริหารจัดการฝกอบรม 

จากตารางท่ี 3  พบวา  ในภาพรวม ผูเขารับการฝกอบรมมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการฝกอบรมในระดับ 
...................  คาเฉลี่ย.....  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอคําถามมีคาเฉลี่ยระหวาง.......................................โดยผูเขารับการ
ฝกอบรมเหน็ดวยในระดับ............คาเฉลี่ย..............ในเรื่อง..........................และเห็นดวยในระดับ.............................คาเฉลี่ย
..............................................เรื่อง...................................... ดังรายละเอียดในตาราง 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การประเมินผลดานการบริหารจดัการ
ฝกอบรม 

ระดับความคิดเห็น คาเฉลี่ย 
(x̄ ) 

ความหมาย 

เห็นดวย 

อยางยิ่ง 
เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็นดวย

อยางยิ่ง 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน   

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)   

1.สถานท่ีฝกอบรมมีบรรยากาศโดยรวมเอ้ือ
ตอการเรียนรู 

       

2.หองฝกอบรมมีขนาดหองและจาํนวนหอง
เพียงพอเหมาะสมกับจํานวนผูเขาฝกอบรม
และกิจกรรมการฝกอบรม 

       

3.ความพรอมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ        

๔.อาหาร เครื่องดื่ม มีความเหมาะสม        

5.เจาหนาท่ีใหคําแนะนํา ตอบขอซักถาม
และอํานวยความสะดวกเปนอยางดี 

       

6.ทานพึงพอใจตอการบริหารจัดการ
โครงการโดยรวม 

       

                     คาเฉลี่ยรวม 

หมายเหตุ: การรายงานผลควรจัดลําดับของขอคําถามใหม โดยเรียงลําดับขอคําถามท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดตามลําดับไป  
             จนถึงขอท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด 

หมายเหตุ: การรายงานผลควรจัดลําดับของขอคําถามใหม โดยเรียงลําดับขอคําถามท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดตามลําดับไป  
             จนถึงขอท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด 
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สวนท่ี 2.3  การประเมินดานวิทยากร (แยกถามวิทยากรแตละทาน) 
ตารางท่ี 4  จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ของผูเขารับฝกอบรมจําแนกตามความคิดเห็นตอวิทยากรหัวขอ......................... 

จากตารางท่ี 4  พบวา  ในภาพรวม ผูเขารับการฝกอบรมมีความคิดเห็นตอวิทยากร หัวขอ ...................................
อยูในระดับ .......... คาเฉลี่ยรวม.................. เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอคําถามมีคาเฉลี่ยระหวาง.......................โดย        
ผูเขารับการฝกอบรมเห็นดวยในระดับ..............คาเฉลี่ย..............ในเรื่อง.....................และเห็นดวยในระดับ.....................
คาเฉลี่ย...........................เรื่อง................................. ดังรายละเอียดในตาราง 

สรุปความคิดเห็นตอวิทยากรท้ังโครงการ (.... ทาน) ในภาพรวมอยูในระดับ ...... คาเฉลี่ย ......... เมื่อพิจารณา

วิทยากรแตละหัวขอพบวา อยูในระดับ ....... และ ....... ระดับ ...... คาเฉลี่ยระหวาง ......... ถึง ........ โดยวิทยากรท่ีมีคาเฉลี่ย

รวมสูงสุดในระดับ ........ คาเฉลี่ย ............. คือหัวขอ ........................ รองลงมาอยูในระดับ .................... คาเฉลี่ย ............... 

คือหัวขอ .................. และหัวขอวิชาท่ีมีคาเฉลี่ยรวมต่ําสุด อยูในระดับ ........... คาเฉลี่ย ............. คือหัวขอ ............................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การประเมินผลดานวิทยากร 

ระดับความคิดเห็น คาเฉลี่ย 
(x̄ ) 

ความ
หมาย เห็นดวย 

อยางยิ่ง 
เห็น
ดวย 

ไม
แนใจ 

ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็นดวย

อยางยิ่ง 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน   

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)   

๑.วิทยากรมีประสบการณ รอบรู สามารถ
ถายทอดสื่อสารไดเขาใจงาย ชัดเจน 

       

๒.วิทยากรสามารถตอบคําถามใหขอมูลยอนกลับ 
(Feedback) แกผูเขารับการฝกอบรมไดชัดเจน 

       

๓. วิทยากรใชสื่อการสอน และเทคนิควิธีการสอน
นาสนใจ ไมนาเบ่ือ 

       

๔.วิทยากรมีเอกสารการสอนเหมาะสม สอดคลอง
กับเน้ือหาวิชาท่ีสอน 

       

๕.วิทยากรดําเนินการสอนไดตามเน้ือหาและตรง
ตามวัตถุประสงคของแตละหัวขอวิชา 
๖.ความพึงพอใจตอวิทยากร 

       

คาเฉลี่ยรวม        
สรุปคาเฉลี่ยรวมวิทยากรท้ังโครงการ (....ทาน) 

หมายเหตุ : การรายงานผลควรจัดลําดับของขอคําถามใหม โดยเรียงลําดับขอคําถามท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดตามลําดับไปจนถึงขอท่ีมีคะแนน  
               เฉล่ียตํ่าสุด 
             : สําหรับตารางประเมินผลวิทยากร กรณีมีวิทยากรมากกวา ๑ คน ตารางสุดทายใหเพ่ิมสรุปคาเฉล่ียรวมวิทยากรท้ังโครงการ และ 
               แปลผลภาพรวมวาอยูในระดับใด 
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สวนท่ี 3  การประเมินผลการเรยีนรู 
 สวนท่ี 3.1 การประเมินผลจากการทดสอบความรู 
ตารางท่ี 5 จํานวน รอยละ ของคะแนนการทดสอบความรูกอน-หลัง  

กอนการฝกอบรม หลังการฝกอบรม 
ผลการทดสอบ จํานวน รอยละ ผลการทดสอบ จํานวน รอยละ 

-ไมผานเกณฑ  ต่าํกวา รอยละ 60            
(0-11 คะแนน) 

  -ไมผานเกณฑต่ํากวา รอยละ 60       
(0-11 คะแนน)  

  

-ผานเกณฑพอใช  ระหวางรอยละ        
60-๘9 (12-1๗ คะแนน) 

  -ผานเกณฑพอใชระหวางรอยละ  
60-๘9 (12-1๗ คะแนน) 

  

-ผานเกณฑดีมาก ระหวางรอยละ ๙0-
100     (18-20 คะแนน) 

  -ผานเกณฑดีมาก ระหวางรอยละ       
๙0-100 (1๘-20 คะแนน) 

  

คะแนนเฉลีย่รวม .....   คะแนนสูงสุด .....   คะแนนต่ําสดุ .....   คะแนนเฉลี่ยรวม .....   คะแนนสูงสุด .....   คะแนนต่ําสดุ ....  

จากตารางท่ี 5 พบวา  กอนการฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยรวม......  คะแนนสูงสุด.....คะแนน 
คะแนนต่ําสุด........คะแนน   โดยสวนใหญอยูในกลุม {ไมผานเกณฑ/ผานเกณฑพอใช/ผานเกณฑดี} จํานวน......คน คิดเปน
รอยละ........  และหลังการฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยรวม.....คะแนน  คะแนนสูงสุด.....คะแนน คะแนน
ต่ําสุด.....คะแนน   โดยสวนใหญอยูในกลุม {ผานเกณฑดี/ผานเกณฑพอใช} จํานวน......คน คิดเปนรอยละ........  รองลงมา
อยูในกลุม {ผานเกณฑดี/ผานเกณฑพอใช} จํานวน......คน คิดเปนรอยละ........ โดยสรุปมีผูผานเกณฑท้ังสิ้นจํานวน.............
รอยละ......... และเมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนกอนและคะแนนหลังการฝกอบรมพบวา มีความแตกตางกัน  โดยผู
เขารับการฝกอบรมมีคะแนนหลังการฝกอบรมมากกวากอนการฝกอบรม  จึงสรุปได  การเขารับการฝกอบรมหลักสูตรน้ี  
ทําใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูในเรื่อง.........................เพ่ิมข้ึน ดังรายละเอียดในตาราง 
 
สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
ตารางท่ี 6 จํานวน รอยละ ของผูเขาฝกอบรมจําแนกตามขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะ จํานวน(คน) รอยละ 
1.ดานผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงคโครงการ   
        -   
        -   
2.ดานการจัดการหลักสูตร   
        -   
        -   
3.ดานการจัดการฝกอบรม   
        -   
        -   
4.ดานวิทยากร   
        -   
        -   
จากตารางท่ี 6 พบวา ผูเขารับการฝกอบรมไดใหขอเสนอแนะในประเด็นตางๆ ดังน้ี 

๑. ดานผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงคโครงการ โดยมีผูใหขอเสนอ จํานวน ..... คน จํานวน ...... ประเด็น ไดแก 
๑.๑ ................................................................จาํนวน ............... รอยละ .....................  
๑.๒ ................................................................จาํนวน ............... รอยละ .....................   

๒. ดานการจัดการหลักสูตร โดยมีผูใหขอเสนอ จํานวน ..... คน จํานวน ...... ประเด็น ไดแก 
๒.๑ ................................................................จํานวน ............... รอยละ ..................... 
๒.๒ ................................................................จํานวน ............... รอยละ ..................... 
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๓. ดานการจัดการฝกอบรม โดยมีผูใหขอเสนอ จํานวน ..... คน จํานวน ...... ประเด็น ไดแก 
๓.๑ ................................................................จํานวน ............... รอยละ ..................... 
๓.๒ ................................................................จํานวน ............... รอยละ ..................... 

๔. ดานวิทยากร โดยมีผูใหขอเสนอ จํานวน ..... คน จํานวน ...... ประเด็น ไดแก 
๔.๑ ................................................................จํานวน ............... รอยละ ..................... 
๔.๒ ................................................................จํานวน ............... รอยละ ..................... 

สาํหรับด้านอ่ืนๆ  มีผู้ให้ข้อเสนอแนะ ดงันี ้ 

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

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

------------------------------------------------------------ 
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ตัวอยางท่ี ๑ ประกอบดวย 

๑) การประเมินผลปฏิกิริยาตอโครงการฝกอบรม  

 ประกอบดวย 

๑.๑ การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคโครงการและการ      

จัดการหลักสูตร 

๑.๒ การประเมินผลการบริหารจัดการโครงการฝกอบรม 

๑.๓ การประเมินผลวิทยากร 

๒) การประเมินผลการเรียนรู 

2.1 การทดสอบความรูหลังการฝกอบรม 

2.2 การฝกปฏิบัติเขียนโครงการฝกอบรม  

 

 

 

 

 

๕.๒ ตัวอยางการรายงานการประเมินผลโครงการฝกอบรม 
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(ตัวอยางที่ ๑) 

ช่ือโครงการ/หลักสูตร “การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดโครงการฝกอบรมกรมปศุสัตว” 
ระหวางวันท่ี 20-22 มกราคม 2559 ณ  โรงแรมวังรี รีสอรท จังหวัดนครนายก 

 
 การประเมินผลโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดโครงการฝกอบรมกรมปศุ
สัตว” ระหวางวันที่ 20-22 มกราคม 2559  มีผูเขารับการฝกอบรมจํานวน 47 คน  โดยมีผูสงแบบประเมินผล
โครงการฝกอบรมและประเมินผลการเรียนรูจํานวน  47 คน คิดเปน  100  % ซึ่งแบงการประเมินผลโครงการฝกอบรม
เปน 3 สวน ดังน้ี ประกอบดวย 
 การประเมินผลโครงการ 

สวนท่ี 1 ลักษณะขอมูลท่ัวไปของผูเขารับการฝกอบรม 
สวนท่ี 2 การประเมินผลปฏิกิริยาตอโครงการ ประกอบดวย 

1.1 การประเมินผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงคโครงการและการจัดการหลักสูตร 
2.2การประเมินผลดานการบริหารจัดการฝกอบรม 
2.3 การประเมินผลดานวิทยากร (จํานวน 1 ทาน) 

 สวนท่ี 3 การประเมินผลการเรียนรู 
3.1   การประเมินผลจากการทดสอบความรู 
3.2 การประเมินผลการเรียนรู จากการฝกปฏิบัติเขียนโครงการฝกอบรม 

สวนท่ี 4  ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
 
การกําหนดเกณฑการใหคะแนนความคิดเห็น 
1. การกําหนดเกณฑการใหคะแนนสวนท่ี 2 การประเมินผลปฏิกิริยาตอโครงการ  ไดกําหนดเกณฑการใหคะแนน

ความคิดเห็นแตละขอคําถามแบงเปน 5 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง  
โดยใหคะแนนเปน 5,4,3,2,1  ตามลําดับ  สําหรับเกณฑการใหคะแนนการประเมินผลระดับความคิดเห็นของผูเขารับการ
ฝกอบรมในภาพรวมจะมีคาอยูระหวาง 1-5 คะแนน โดยไดกําหนดเกณฑในการแบงระดับความคิดเห็นเปน 5 ระดับ  ดวย
วิธีการนําคะแนนสูงสุดลบดวยคะแนนต่ําสุด (5-1) แลวหารดวย 5 จะไดคะแนนเปนชวง ดังน้ี 

1.00-1.80 คะแนน  หมายถึง  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง หรือ อยูในระดับไมดีควรปรับปรุง 
1.81-2.60 คะแนน  หมายถึง  ไมเห็นดวย หรือ อยูในระดับไมคอยด ี
2.61-3.40 คะแนน  หมายถึง  ไมแนใจ  หรือ อยูในระดับพอใช 
3.41-4.20 คะแนน  หมายถึง  เห็นดวย  หรือ อยูในระดับด ี
4.21-5.00  คะแนน  หมายถึง  เห็นดวยอยางยิ่ง หรือ อยูในระดับดีมาก 

 2.เกณฑการใหคะแนนสวนท่ี 3  ขอ 3.1 การประเมินผลจากการทดสอบความรู  ไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนคือ 
ขอท่ี ตอบถูกได 1 คะแนน ขอท่ีตอบผิดได 0 คะแนน และกําหนดเกณฑการผานการทดสอบตองไดคะแนนตั้งแตรอยละ 60 
ของคะแนนเต็ม ๑๒ คะแนน ดังน้ี 

ต่ํากวารอยละ 60 (0-7 คะแนน) หมายถึง ไมผานเกณฑ 
ระหวางรอยละ 60-๘9 (8-๑๐ คะแนน) หมายถึง ผานเกณฑพอใช 
ระหวางรอยละ ๙0-100 (1๑-12 คะแนน) หมายถึง ผานเกณฑด ี

ผลการประเมินมีรายละเอียด ดังน้ี 
 
 
 
 

๕.๒ การรายงานการประเมินผลโครงการฝกอบรม 
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สวนท่ี 1  ลักษณะขอมูลท่ัวไป 
ตารางท่ี 1  จํานวน รอยละ ของผูเขารับการฝกอบรม จําแนกตามลักษณะขอมูลท่ัวไป 

ลักษณะขอมลูท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ 
1. เพศ   

ชาย 37 78.7 
หญิง 10 11.3 

2. อายุ   
ต่ํากวาหรือเทากับ 30 ป 4 8.5 
31-40 ป 9 19.1 
41-50 ป 14 29.8 
50 ปข้ึนไป 20 42.6 
อายุเฉลี่ย   46.59  ป    อายุต่ําสุด   27  ป อายุสูงสุด 59 ป   

3. อายุราชการ 8 17.0 
ต่ํากวาหรือเทากับ 5 ป 5 10.6 
6-10 ป 3 6.4 
15 ปข้ึนไป 31 66.0 

       อายุราชการเฉล่ีย 20.93 ป อายุราชการตํ่าสุด 2 ป อายุราชการสูงสุด 35 ป   
4. ตําแหนง   

นักวิชาการสัตวบาล 28 59.6 
เจาพนักงานสัตวบาล 8 17.0 
นักทรัพยากรบุคคล 6 12.7 
อ่ืนๆ (นายสัตวแพทย/สตัวแพทย/นักจัดการงานท่ัวไป/เจาพนักงาน
การเงินและบัญชี) 

6 12.7 

5. สังกัด   
สํานักงานปศุสตัวเขต 9 19.2 
สํานักงานปศุสตัวจังหวัด 38 80.8 

6. การศึกษาสูงสุด   
ต่ํากวาปริญญาตร ี 0 0.0 
ปริญญาตร ี 36 76.6 
ปริญญาโท 11 23.4 
ปริญญาเอก 0 0.0 

7. ทานเปนคณะทํางานประกันคุณภาพการฝกอบรมภายในหนวยงาน
ของทาน 

  

เปน 31 66.0 
ไมเปน 16 34.0 

8. ในระยะเวลา 3 ป ท่ีผานมาจนถึงปจจุบัน ทานเคยมีประสบการณดําเนินการเรื่อง
ตอไปน้ีหรือไม 

 

8.1 การเขียนโครงการฝกอบรม   
เคย 38 80.9 
ไมเคย 9 19.1 

8.2 การเปนผูจัดโครงการฝกอบรม   
เคย 41 87.2 
ไมเคย 6 12.8 
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ตารางท่ี 1  จํานวน รอยละ ของผูเขารับการฝกอบรม จําแนกตามลักษณะขอมูลท่ัวไป 
ลักษณะขอมลูท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ 

9. ทานเปนผูไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาใหรับผิดชอบเกี่ยวกบัการ  
      ดําเนินการโครงการจัดฝกอบรมหรือไม 

  

ใช 42 89.4 
ไมใช 5 10.6 

10. ทานเคยผานการฝกอบรมเกี่ยวกบัการดําเนินโครงการฝกอบรม  
      หรือไม 

  

เคย 11 23.4 
ไมเคย 36 76.6 

๑๑. ทานมีความตองการในการเขาอบรมหลกัสูตรน้ีเพียงใด   
นอย 0 0.0 
ปานกลาง 19 40.4 
มาก 28 59.6 

๑๒. ทานมีความจําเปนในการเขารับการอบรมหลกัสูตรน้ีเพ่ือนําความรูไปใชในการ
ปฏิบัติงาน 

 

นอย 0 0.0 
ปานกลาง 9 19.1 
มาก 38 80.9 

๑๓. ทานคาดหวังตอหลักสูตรน้ีเพียงใด   
นอย 0 0.0 
ปานกลาง 13 27.7 
มาก 34 72.3 

รวม  47               100.0 
จากตารางท่ี 1 พบวา ผูเขารับการฝกอบรมสองในสามเปนเพศชาย จํานวน 37 คน รอยละ 78.7 มีอายุเฉลี่ย 

46.59 ป อายุต่ําสดุ 27 ป และสูงสุด 59 ป โดยเกือบครึ่งหน่ึงอายุ 50 ป ข้ึนไป จํานวน 20 คน รอยละ 42.6  สวนอายุ
ราชการเฉลี่ย 20.93 ป ต่ําสุด 2 ป และสูงสุด 35 ป เกินครึ่งหน่ึงอายุราชการมากกวา 15 ป จํานวน 31 คน รอยละ 66.0            
ผูเขารับการฝกอบรมดํารงตําแหนงนักวิชาการสัตวบาลเปนสวนใหญ จํานวน 28 คน รอยละ 59.6  สังกัดสํานักงานปศุสัตว
จังหวัดจํานวน 38 คน รอยละ 80.8 นอกน้ันสังกัดสํานักงานปศุสัตวเขต จํานวน 9 คน รอยละ 19.2 เกินสองในสามจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 36 คน รอยละ 76.6 ท่ีเหลือจบการศึกษาปริญญาโท จํานวน 11 คน รอยละ 23.4   

นอกจากน้ี  ยังพบอีกวา ผูเขารับการฝกอบรมเปนคณะทํางานประกันคุณภาพการฝกอบรมภายในหนวยงานเปนสวน
ใหญจํานวน 31 คน รอยละ 66.0  โดยในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมาจนถึงปจจุบัน มีประสบการณดําเนินการเรื่องท่ีเก่ียวของ
เกินรอยละ 80 ไดแก 1) การเขียนโครงการจํานวน 38 คน รอยละ 80.9 และ 2) เปนผูจัดโครงการฝกอบรมจํานวน 41 คน 
รอยละ 87.2   ซึ่งเปนผูท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาใหรับผิดชอบเก่ียวกับการดําเนินการโครงการจัดฝกอบรมเกือบ
ท้ังหมด จํานวน 42 คน รอยละ 89.4  โดยประมาณสองในสามไมเคยผานการฝกอบรมเก่ียวกับการดําเนินการโครงการ
ฝกอบรม จํานวน 36 คน รอยละ 76.6  และมีความตองการในการเขาอบรมหลักสูตรน้ีสวนใหญอยูในระดับมาก จํานวน 28 คน 
รอยละ 59.6   เกือบท้ังหมดมีความจําเปนในการเขารับการอบรมหลักสูตรน้ีเพ่ือนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานอยูในระดับ
มาก จํานวน 38 คน รอยละ 80.9 และคาดหวังตอหลักสูตรน้ีในระดับมากจํานวน 34 คน รอยละ 72.3 
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สวนท่ี 2  การประเมินผลปฏิกิริยาตอโครงการ 
สวนท่ี 2.1   การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคโครงการและการจัดการหลักสูตร 

ตารางท่ี 2  จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ของผูเขารับฝกอบรมจําแนกตามความคิดเห็นตอผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค
โครงการและการจัดการหลักสูตร 
 

การประเมินผลสัมฤทธิ ์
ตามวัตถุประสงคโครงการและการจัดการ

หลักสูตร 

ระดับความคิดเห็น 
คาเฉลี่ย 

(x̄ ) 
ความ 
หมาย 

เห็นดวย 

อยางยิ่ง 
เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย

อยางยิ่ง 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)   
ดานผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค        

1. ทานมีความรูความเขาใจและสามารถระบุ
เทคนิคการฝกอบรมในแตละหัวขอวิชาได
อยางเหมาะสมและสอดคลองเน้ือหาวิชาใน
โครงการฝกอบรม 

10 
(21.3) 

35 
(74.5) 

2 
(4.3) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.17 ดี 

2. ทานมีความรูความเขาใจในหลกัการ
ประเมินผลและสามารถกําหนดวิธีการ
ประเมินผล และติดตามผลโครงการไดอยาง
ถูกตอง 

4 
(8.5) 

41 
(87.2) 

2 
(4.3) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.04 ดี 

3. ทานสามารถเขียนโครงการฝกอบรมท่ีมี
ประสิทธิภาพไดอยางถูกตองตามหลัก
วิชาการและตามหลักเกณฑประกันคุณภาพฯ 

7 
(14.9) 

34 
(72.3) 

6 
(12.8) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.02 ดี 

4. ทานมีความเขาใจในหลักเกณฑการ
ประกันคณุภาพการฝกอบรมของกรมปศุสตัว 

1 
(2.1) 

38 
(80.9) 

7 
(14.9) 

1 
(2.1) 

0 
(0.0) 

3.82 ดี 

              เฉลี่ยรวม      4.01 ดี 
ดานการจัดการหลกัสูตร        

5.หลักสูตรฝกอบรมครั้งน้ีมีประโยชนคุมคา 13 
(27.7) 

31 
(66.0) 

3 
(6.4) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.21 ดีมาก 

6.ขอบเขตเน้ือหาท่ีฝกอบรมในแตละหัวขอ
ครบถวนตามท่ีหลักสตูรกําหนด 

5 
(10.6) 

38 
(80.9) 

4 
(8.5) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.02 ดี 

7.การจดัลําดับเน้ือหาการฝกอบรมมีความ
เหมาะสม 

5 
(10.6) 

36 
(76.6) 

6 
(12.8) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.97 ดี 

8.กิจกรรมการฝกอบรมท้ังภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติมีความเหมาะสม 

6 
(12.8) 

32 
(68.1) 

8 
(17.0) 

1 
(2.1) 

0 
(0.0) 

3.91 
 

ดี 

9.ระยะเวลาในการอบรมแตละเน้ือหาวิชา
เหมาะสม 

6 
(12.8) 

26 
(55.3) 

7 
(14.9) 

8 
(17.0) 

0 
(0.0) 

3.63 ดี 

              เฉลี่ยรวม      ๓.๙๕ ดี 
คาเฉลี่ยรวม ๒ ดาน      3.98 ดี 

จากตารางท่ี 2 การประเมนิผลสัมฤทธ์ิโครงการ แบงออกเปน ๒ ดานคือ  
1. ดานผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงคโครงการ พบวา ในภาพรวม ผูเขารับการฝกอบรมมีความคิดเห็นตอผลสัมฤทธ์ิตาม

วัตถุประสงคโครงการ อยูในระดับดี คาเฉลี่ยรวม ๔.๐๑ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับดี คาเฉลี่ย ระหวาง ๓.๘๒ 
ถึง ๔.๑๗ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ๔.๑๗ คือ มีความรู ความเขาใจ สามารถระบุเทคนิคการฝกอบรมในแตละหัวขอวิชาไดอยาง
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เหมาะสม และสอดคลองกับเน้ือหาวิชาในโครงการฝกอบรม สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ๓.๘๒ คือ ความเขาใจในหลักเกณฑการ
ประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรมปศุสัตว 

2. ดานผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร พบวา ในภาพรวม อยูในระดับดี คาเฉลี่ยรวม ๓.๙๕ เมื่อพิจารณารายขอพบวา อยูในระดับดี
มาก ๑ ขอ นอกน้ัน อยูในระดับดี คาเฉลี่ยระหวาง ๓.๖๓ ถึง ๔.๒๑ โดยขอท่ีเห็นดวยในระดับดีมาก คาเฉลี่ย ๔.๒๑ คือ หลักสูตร
ฝกอบรมครั้งน้ีมีประโยชนคุมคา สวนขออ่ืนๆ ท่ีเหลือเห็นดวยอยูในระดับดี โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ๓.๖๓ คือ ความเหมาะสมของ
ระยะเวลาในการอบรมแตละเน้ือหาวิชา 

สรุปผูเขาอบรมมีความคิดเห็นตอผลสัมฤทธ์ิ ตามวัตถุประสงคโครงการและการจัดการหลักสูตรอยูในระดับดี คาเฉลี่ยรวม 
๓.๙๘ ดังรายละเอียดในตาราง 

 

สวนท่ี 2.2   การประเมินผลดานการบริหารจัดการฝกอบรม 
ตารางท่ี 3  จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ของผูเขารับฝกอบรมจําแนกตามความคิดเห็นดานการบริหารจัดการฝกอบรม 

จากตารางท่ี 3  พบวา  ในภาพรวม ผูเขารับการฝกอบรมมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการฝกอบรมในระดับดี 
คาเฉลี่ยรวม 4.08 เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวา ผูเขาอบรมเห็นดวยในระดับดีมากและระดับดี มีคาเฉลี่ยระหวาง 3.89 - 4.34  
โดยผูเขารับการฝกอบรมเห็นดวยในระดับดีมากเรียงตามลําดับ ดังน้ี คาเฉลี่ย 4.34 เรื่องหองฝกอบรมมีขนาดหองและจํานวน
หองเพียงพอเหมาะสมกับจํานวนผูเขาฝกอบรมและกิจกรรมการฝกอบรม รองลงมาคือ สถานท่ีฝกอบรมมีบรรยากาศโดยรวม

 
 

การประเมินผลดานการบริหารจดัการ
ฝกอบรม 

ระดับความคิดเห็น 

คาเฉลี่ย 
(x̄ ) 

ความหมาย 
เห็นดวย 

อยางยิ่ง 
เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น

ดวย 
ไมเห็นดวย

อยางยิ่ง 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)   
1.หองฝกอบรมมีขนาดหองและจาํนวน
หองเพียงพอเหมาะสมกับจํานวนผูเขา
ฝกอบรมและกิจกรรมการฝกอบรม 

16 
(34.0) 

31 
(66.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.34 ดีมาก 

2.สถานท่ีฝกอบรมมีบรรยากาศโดยรวม
เอ้ือตอการเรียนรู 

16 
(34.0) 

28 
(59.6) 

3 
(6.4) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.27 ดีมาก 

3.สภาพแวดลอมในหองฝกอบรม มีความ
เหมาะสมตอการเรียนรู 

14 
(29.8) 

30 
(63.8) 

3 
(6.4) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.23 ดีมาก 

4.ความพรอมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 12 
(25.5) 

31 
(66.0) 

2 
(4.3) 

2 
(4.3) 

0 
(0.0) 

4.12 ดี 

5.อาหาร เครื่องดื่ม มีความเหมาะสม 11 
(23.4) 

31 
(66.0) 

4 
(8.5) 

1 
(2.1) 

0 
(0.0) 

4.10 ดี 

6.การอํานวยความสะดวกของเจาหนาท่ี 10 
(21.3) 

30 
(63.8) 

7 
(14.9) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.06 ดี 

7.การประสานงานของเจาหนาท่ีโครงการ 10 
(21.3) 

28 
(59.6) 

9 
(19.1) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.02 ดี 

8.การบริการของเจาหนาท่ี 9 
(19.1) 

28 
(59.6) 

7 
(14.9) 

3 
(6.4) 

0 
(0.0) 

3.91 ดี 

9.การใหคําแนะนําหรือตอบขอซกัถามของ
เจาหนาท่ี 

10 
(21.3) 

25 
(53.2) 

9 
(19.1) 

3 
(6.4) 

0 
(0.0) 

3.89 ดี 

10.การบรหิารจดัการโครงการโดยรวม 11 
(23.4) 

23 
(48.9) 

10 
(21.3) 

3 
(6.4) 

0 
(0.0) 

3.89 ดี 

คาเฉลี่ยรวม                                                                                                4.08          ดี 
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เอ้ือตอการเรียนรูคาเฉลี่ย 4.27 และสภาพแวดลอมในหองฝกอบรมมีความเหมาะสมตอการเรียนรูคาเฉลี่ย 4.23 นอกน้ัน
เห็นดวยในระดับดีทุกขอคําถาม ดังรายละเอียดในตาราง 

 

สวนท่ี 2.3  การประเมินดานวิทยากร (แยกถามวิทยากรแตละทาน) 
ตารางท่ี 4  จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ของผูเขารับฝกอบรมจําแนกตามความคิดเห็นตอวิทยากรชื่อ................หัวขอ.......... 

 

จากตารางท่ี 4  พบวา  ในภาพรวม ผูเขารับการฝกอบรมมีความคิดเห็นตอวิทยากรช่ือ............หัวขอ.......... อยูใน
ระดับดี คาเฉลี่ย 4.18  เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวา ผูเขาอบรมเห็นดวยในระดับดีมากและระดับดี คาเฉลี่ยระหวาง 4.00-4.34  
โดยผูเขารับการฝกอบรมเห็นดวยในระดับดีมาก ตามลําดับดังน้ี เรื่องวิทยากรมีประสบการณ รอบรู ในเน้ือหาท่ีสอน และ
วิทยากรมีบุคลิกภาพ ทวงทา นํ้าเสียง กระตุนการเรียนรูดี คาเฉลี่ย 4.34 เทากัน รองลงมาคือ วิทยากรสรางบรรยากาศการ
เรียนรูดี เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมคาเฉลี่ย 4.29 และวิทยากรมีคุณสมบัติ ความรู ความสามารถตรงตามเน้ือหาหลักสูตร
คาเฉลี่ย 4.27 และวิทยากรสามารถถายทอดสือ่สารไดนาสนใจ เขาใจงาย ชัดเจน คาเฉลี่ย 4.25 สวนขออ่ืนๆท่ีเหลือเห็นดวย
ในระดับดี ดังรายละเอียดในตาราง 
 

 
 

การประเมินผลดานวิทยากร 

ระดับความคิดเห็น 

คาเฉลี่ย 
(x̄ ) 

ความ 
หมาย 

เห็นดวย 

อยางยิ่ง 
เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น

ดวย 
ไมเห็นดวย

อยางยิ่ง 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

1.วิทยากรมีประสบการณ รอบรู ในเน้ือหาท่ีสอน 18 
(38.3) 

27 
(57.4) 

2 
(4.3) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.34 ดีมาก 

2. วิทยากรมีบุคลิกภาพ ทวงทา นํ้าเสียง กระตุน
การเรยีนรูด ี

17 
(36.2) 

29 
(61.7) 

1 
(2.1) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.34 ดีมาก 

3. วิทยากรสรางบรรยากาศการเรยีนรูดี  เปด
โอกาสใหผูเรียนมีสวนรวม 

16 
(34.0) 

29 
(61.7) 

2 
(4.3) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.29 ดีมาก 

4. วิทยากรมคีุณสมบัติ ความรู ความสามารถ ตรง
ตามเน้ือหาหลักสูตร 

15 
(31.9) 

30 
(63.8) 

2 
(4.3) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.27 ดีมาก 

5. วิทยากรสามารถถายทอดและสื่อสารไดนาสนใจ 
เขาใจงาย ชัดเจน 

17 
(36.2) 

25 
(53.2) 

5 
(10.6) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.25 ดีมาก 

6.โดยภาพรวมทานพึงพอใจตอวิทยากรทานน้ี
เพียงใด 

12 
(25.5) 

30 
(63.8) 

5 
(10.6) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.14 ดี 

7วิทยากรสามารถตอบคําถามใหขอมูลยอนกลับ 
(Feedback) แกผูเขารับการฝกอบรมไดชัดเจน 

11 
(23.4) 

29 
(61.7) 

7 
(14.9) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.08 ดี 

8.วิทยากรดําเนินการสอนไดตามเน้ือหาและ
วัตถุประสงคของแตละหัวขอวิชา 

9 
(19.1) 

33 
(70.2) 

5 
(10.6) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.08 ดี 

9. วิทยากรมเีทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลายเอ้ือ
ตอการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

10 
(21.3) 

29 
(61.7) 

8 
(17.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.04 ดี 

10. วิทยากรใชสื่อการสอน เอกสารการสอน 
สอดคลองกับเน้ือหาวิชาและมคีวามเหมาะสมตรง
ตามกลุมผูเขาอบรม 

9 
(19.1) 

33 
(70.2) 

7 
(14.9) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.00 ดี 

คาเฉลี่ยรวมวิทยากร         4.18   ดี 

(ตัวอยางที่ ๑) 
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ตอนท่ี 3  การประเมินผลการเรียนรู 
3.1 การประเมินผลจากการทดสอบความรู 

ตารางท่ี 5 จํานวน รอยละ ของคะแนนการทดสอบความรูกอน-หลัง  
กอนการฝกอบรม หลังการฝกอบรม 

ผลการทดสอบ   จํานวน รอยละ ผลการทดสอบ จํานวน รอยละ 
-ไมผานเกณฑ ต่ํากวา รอยละ 60     
(0-7 คะแนน) 

21 44.7 -ไมผานเกณฑต่ํากวารอยละ 60       
(0-7 คะแนน)  

5 10.6 

-ผานเกณฑพอใช  ระหวางรอยละ 
60-๘9 (8-๑๐ คะแนน) 

22 46.8 -ผานเกณฑพอใชระหวางรอยละ 
60-๘9 (8-๑๐ คะแนน) 

8 17.0 

-ผานเกณฑดีระหวาง ๙0-100     
(1๑-12 คะแนน) 

4 8.5 -ผานเกณฑดีระหวาง ๙0-100        
(1๑-12 คะแนน) 

34 72.3 

คะแนนเฉลีย่รวม 7.๑๗   คะแนนสูงสุด ๑๑   คะแนนต่าํสดุ ๐   คะแนนเฉลี่ยรวม ๑๐.๐๘  คะแนนสงูสุด ๑๒  คะแนนต่ําสุด ๗  

จากตารางท่ี 5 พบวา กอนการฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยรวม 7.17 คะแนน คะแนนสูงสุด 11 คะแนน 
คะแนนต่ําสุด  0 คะแนน โดยสวนใหญอยูในกลุมผานเกณฑพอใช จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 46.8 และหลังการ
ฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยรวม 10.08 คะแนน  คะแนนสูงสุด 12 คะแนน คะแนนต่ําสุด 7 คะแนน โดย
สวนใหญอยูในกลุมผานเกณฑดี จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 72.3  รองลงมาอยูในกลุมผานเกณฑพอใช จํานวน 8 คน            
คิดเปนรอยละ17.0 โดยสรุปมีผูผานเกณฑท้ังสิ้นจํานวน 42 คน รอยละ 89.3 และเมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนกอน
และคะแนนหลังการฝกอบรมพบวา มีความแตกตางกัน  โดยผูเขารับการฝกอบรมมีคะแนนหลังการฝกอบรมมากกวากอนการ
ฝกอบรม  จึงสรุปไดวาการเขารับการฝกอบรมหลักสูตรน้ี  ทําใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูในเรื่อง “การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดทําโครงการฝกอบรมกรมปศุสัตว” เพ่ิมข้ึน 
 3.2 การประเมินผลการเรียนรู จากการฝกปฏิบัติเขียนโครงการฝกอบรม  

เปนการฝกปฏิบัติการเขียนโครงการเปนรายกลุม ประกอบดวยหัวขอสําคัญดังน้ี 
1) ช่ือโครงการ 
2) หลักการและเหตุผล 
3) วัตถุประสงค 
4) ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
5) การประเมินผล 
6) หัวขอวิชา ประกอบดวย วัตถุประสงค ประเด็นเน้ือหา เทคนิควิธีการ วิธีการประเมินผล  จํานวนช่ัวโมง 

ผูเขาอบรมแบงกลุมรวมกันเขียนโครงการฝกอบรม จํานวน ท้ังสิ้น 4 โครงการ ดังน้ี 
กลุมท่ี 1 โครงการฝกอบรมหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

โครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือการเกษตร ตามพระราชดําริปงบประมาณ 2559 
กลุมท่ี 2 ช่ือโครงการ  เพ่ิมประสิทธิภาพการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีสํานักงานปศุ

สัตวเขต 
กลุมท่ี 3 ช่ือโครงการ  โดรงการฝกอบรมการเลี้ยงไกไขเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
กลุมท่ี 4 ช่ือโครงการ : โครงการฝกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒนาการเลี้ยงกระบือเชิงธุรกิจ 

ผูเขาอบรมฝกปฏิบัติเขียนโครงการ และนําเสนอโครงการในช้ันเรียนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู พรอม
ขอเสนอแนะจากวิทยากรและผูเขารวมฝกอบรม ดังเอกสารโครงการท่ีแนบ 

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

 
 
 

(ตัวอยางที่ ๑) 
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   ตัวอยางท่ี 2 ประกอบดวย 

๑) การประเมินผลปฏิกิริยาตอโครงการฝกอบรม  
ประกอบดวย 

1.1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคโครงการและการ
จัดการหลักสูตร 

  ๑.2) การประเมินผลการบริหารจัดการโครงการฝกอบรม 
  ๑.3) การประเมินผลวิทยากร 

๒) การประเมินผลการเรียนรู 
๒.๑) การทดสอบความรูหลังการฝกอบรม  

๒.๒) บทสรุปการนําเสนอผลงานท่ีไดจากการระดมความคิดเห็นกลุม 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.2 ตัวอยางการรายงานการประเมินผลโครงการฝกอบรม 
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(ตัวอยางท่ี ๒) 
โครงการฝกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ         

การปฏิบัติงานสูการเปน Smart Officer”รุนท่ี 1 (อําเภอตนแบบดานการปศุสัตว) 
ระหวางวันท่ี 6 – 8 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน หลักส่ี กรุงเทพฯ 

 
  ผูเขารวมโครงการฝกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสูการเปน Smart Officer”รุนท่ี 1 (อําเภอตนแบบดานการปศุสัตว)ระหวางวันท่ี 
6 – 8 ธันวาคม 2560โดยเปาหมายผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 180 คน มีผูเขารวมจํานวน 178 คน
และมีผูตอบแบบสอบถามคืนมาท้ังสิ้น 172 คนคิดเปนรอยละ 96.62 ของผูเขารวมโครงการฯ 

 
สวนท่ี 1 การประเมินผลโครงการ ประกอบดวย  

   1  ขอมูลลักษณะพ้ืนฐาน 
   2  การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคโครงการ 

   3  การประเมินผลดานการจัดการหลักสูตร 
   4  การประเมินผลดานการบริหารจัดการโครงการ 
   5 การประเมินผลดานวิทยากร 
  เกณฑใหคะแนน หัวขอ 2, 3, 4, 5 ไดกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
  1.00 - 1.80  คะแนน หมายถึง    ไมเห็นดวยอยางยิ่ง หรือ อยูในระดับไมดีควรปรับปรุง 
  1.81 – 2.60  คะแนน หมายถึง    ไมเห็นดวย หรือ อยูในระดับไมคอยดี 
  2.61 – 3.40  คะแนน หมายถึง    ไมแนใจหรือ อยูในระดับพอใช 
  3.41 – 4.20  คะแนน หมายถึง    เห็นดวย หรือ อยูในระดับดี 

 4.21 – 5.00  คะแนน หมายถึง    เห็นดวยอยางยิ่ง หรือ อยูในระดับดีมาก  
 
สวนท่ี 2  การประเมินการเรียนรู 
  2.1 การทดสอบความรูหลังการฝกอบรม 
 เกณฑการใหคะแนน การประเมินการเรียนรูจากแบบทดสอบความรูหลังการฝกอบรม ได

กําหนดเกณฑการใหคะแน คือ ขอท่ีตอบถูกได 1 คะแนน ขอท่ีตอบผิดได 0 คะแนน และกําหนดเกณฑการ
ผานการทดสอบตองไดคะแนนตั้งแตรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม 10 คะแนน คือ ตองไดคะแนนตั้งแต            
6 คะแนนข้ึนไป จึงถือวาผานเกณฑการทดสอบ โดยแบงเกณฑการทดสอบเปน ๓ ระดับ ดังนี้ 

  ต่ํากวารอยละ 60 (0–5 คะแนน)        หมายถึง ไมผานเกณฑ 
  ระหวางรอยละ 60 – 89 (6–8 คะแนน)        หมายถึง ผานเกณฑระดับดี 
  ระหวางรอยละ 90 – 100 (9–10 คะแนน)   หมายถึง ผานเกณฑระดับดีมาก  

   2.2 การสรุปผลการฝกปฏิบัติ 
  แบงกลุมฝกปฏิบัติออกเปน 9 กลุมตามพ้ืนท่ีเขต โดยใหแตละกลุมระดมความคิดเห็นและ
นําเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เชิงนวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนตามเปาหมายของปศุสัตวอําเภอตน
แบบอยางนอยกลุมละ 1 เรื่อง 
 
 

5.๒ การรายงานผลการประเมินโครงการฝกอบรม 
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สวนท่ี 1 การประเมินผลโครงการ 
หัวขอ 1 ขอมูลลักษณะพ้ืนฐาน 
ตาราง 1 จํานวนและรอยละของผูเขารวมโครงการฯ จําแนกตามขอมูลลักษณะพ้ืนฐาน 

ขอมูลลักษณะพ้ืนฐาน จํานวนคน 
(n = 172) 

รอยละ 

1. เพศ 
 - ชาย 
 - หญิง 
2. อายุ 
 - อายุนอยกวา 30 ป 
 - อายุระหวาง 31 – 40ป 
 - อายุระหวาง 41 – 50 ป 
 - อายุตั้งแต 51 ข้ึนไป  

 X = 51.02 Min = 23 Max = 60 

3. อายุราชการ 
 - นอยกวา 11 ป 
 - ระหวาง 11 – 20 ป 
 - ระหวาง 21 – 30 ป 
 - มากกวา 30 ป ข้ึนไป 

 X = 28.47 Min = 1 Max = 40 

4. ตําแหนงปจจุบัน 
 สายงานหลัก 
 - นายสัตวแพทย 
 - นักวิชาการสัตวบาล 
 - สัตวแพทย 
 - เจาพนักงานสัตวบาล 
 
 สายงานสนับสนุน 
 - นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 - นักทรัพยากรบุคคล 
 - นักวิชาการสถิติ 
 - เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 
 
อํานวยการ 
 - ปศุสัตวจังหวัด 
 

 
154 
18 

 
7 

15 
33 

117 
 
 

21 
13 
33 

105 
 
 
 

159 
16 
6 

124 
13 

 
12 
7 
3 
1 
1 
 

1 
1 

 
89.5 
10.5 

 
4.07 
8.72 

19.18 
68.02 

 
 

12.21 
7.56 

19.19 
61.05 

 
 
 

92.44 
9.30 
3.49 

72.10 
7.56 

 
6.98 
4.10 
1.70 
0.58 
0.58 

 
0.58 
0.58 

 

(ตัวอยางท่ี ๒) 
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ตาราง 1 จํานวนและรอยละของผูเขารวมโครงการฯ จําแนกตามขอมูลลักษณะพ้ืนฐาน (ตอ) 
ขอมูลลักษณะพ้ืนฐาน 

 
จํานวนคน 
(n = 172) 

รอยละ 
 

5 ระดับตําแหนง 
ระดับตําแหนงท่ัวไป 
          - ปฏิบัติงาน  
          - ชํานาญงาน 
 - อาวุโส 
 

ระดับตําแหนงทางวิชาการ 
          - ปฏิบัติการ 
 - ชํานาญการ 
 - ชํานาญการพิเศษ 
ระดับอํานวยการ 
          -สูง 
พนักงานราชการ 
 

6. หนวยงานท่ีสังกัด 
สวนกลาง 
 - หนวยงานกอง/สํานักภารกิจหลัก 
 - หนวยงานกอง/สํานักภารกิจสนับสนุน 
          - สํานักงานปศุสัตวเขต 1 – 9 
สวนภูมิภาค 

      - สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 
           - สํานักงานปศุสัตวอําเภอ 
 

7. ระดับวุฒิการศึกษาสูงสุด 
 - ต่ํากวาปริญญาตรี 
 - ปริญญาตรี 
 - ปริญญาโท 
  

8. ทานไดประโยชนคุมคาจากการเขารับการฝกอบรมครั้งนี้ 
           - นอย 
 - ปานกลาง 
 - มาก 

 
137 

1 
23 

113 
 

30 
6 

13 
11 

 
1 
1 
 

4 
24 
11 
4 
9 
 

73 
75 

 

 
9 

126 
37 

 
2 

48 
122 

 
79.70 
0.58 

13.40 
65.70 

 

17.40 
3.50 
7.60 
6.40 

 
0.58 
0.58 

 
2.30 

13.95 
6.40 
2.33 
5.32 

 
42.44 
43.60 

 

 
5.23 

73.26 
29.13 

 
1.16 

27.91 
70.93 

 
 
 
 

(ตัวอยางท่ี ๒) 
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ตาราง 1 จํานวนและรอยละของผูเขารวมโครงการฯ จําแนกตามขอมูลลักษณะพ้ืนฐาน (ตอ) 
 

ขอมูลลักษณะพ้ืนฐาน 
 

จํานวนคน 
(n = 172) 

รอยละ 
 

9. ทานพึงพอใจตอการเขารับการฝกอบรมหลักสูตรนี้เพียงใด 
          - ไมพอใจ 
 - เฉยๆ 
 - พอใจมาก 
 
10. ทานคาดหวังตอการเขารวมโครงการนี้เพียงใด 

 - นอย 
 - ปานกลาง 
          - มาก 

 
0 
9 

163 
 
 

2 
45 

125 

 
0 

5.23 
94.77 

 
 

1.16 
26.16 
72.67 

 
จากตารางท่ี1 ขอมูลลักษณะพ้ืนฐานของผูเขารวมโครงการฯโดยสรุปดังนี้ 
  1. เพศ พบวา ผูเขารวมโครงการฯ รอยละ 89.5 เปนชาย และ รอยละ 10.5 เปนหญิง 
  2. อายุ พบวา ผูเขารวมโครงการฯ มีอายุ 51 ปข้ึนไป จํานวนมากท่ีสุด รอยละ 68.02
รองลงมา คือ อายุระหวาง 41 – 50 ปรอยละ 19.18สวนอายุระหวาง 31– 40 ป รอยละ 8.72 และมีอายุ
นอยกวา 30ป รอยละ 4.07 ตามลําดับ โดยมีอายุเฉลี่ย 51.02ป อายุนอยสุด 23ป อายุสูงสุด 60ป  
  3. อายุราชการ พบวา ผูเขารวมโครงการฯ มีอายุราชการมากกวา 30 ปข้ึนไปจํานวนมาก
ท่ีสุด รอยละ 61.05รองลงมา คือ อายุราชการระหวาง 21 - 30 ป รอยละ 19.19 สวนอายุราชการนอย
กวา30 ป รอยละ 12.21และอายุราชการระหวาง 11– 20 ป รอยละ 7.56โดยมีอายุราชการเฉลี่ย 28.47
ป อายุราชการนอยสุด 1ป อายุราชการสูงสุด 40ป  
  4.ตําแหนงปจจุบัน ของผูเขารวมโครงการมีท้ังตําแหนงขาราชการ และตําแหนงพนักงาน
ราชการ พบวา มีผูรวมโครงการฯ รอยละ 92.44 เปนตําแหนงสายงานหลักไดแก ตําแหนงนายสัตวแพทย 
นักวิชาการสัตวบาล สัตวแพทย เจาพนักงานสัตวบาล ผูชวยสัตวบาล รองลงมา เปนตําแหนงสายงานสนับสนุน 
รอยละ 6.98 ไดแก ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการสถิติเจาหนาท่ี
ระบบงานคอมพิวเตอร ท่ีเหลืออีกรอยละ 0.58เปนตําแหนงบริหาร คือ ปศุสัตวจังหวัด  
  5.ระดับตําแหนง พบวา ผูท่ีเขารวมโครงการฯ รอยละ 79.70เปนระดับตําแหนงท่ัวไป โดยมี 
ระดับอาวุโส รอยละ 65.70 ระดับชํานาญงาน รอยละ 13.40 และระดับปฏิบัติงาน รอยละ 0.58 รองลงมา
รอยละ 17.40เปนระดับตําแหนงทางวิชาการ โดยมีระดับชํานาญการ รอยละ 7.60 ระดับชํานาญการพิเศษ 
รอยละ 6.40 ระดับปฏิบัติการรอยละ 3.50 สวนระดับตําแหนงอํานวยการมีเพียงรอยละ 0.58 สวนท่ีเหลือ
เปน พนักงานงานราชการ ดังรายละเอียดในตาราง 
  6. หนวยงานท่ีสังกัดพบวา ผูเขารวมโครงการฯ สวนใหญสังกัดหนวยงานภูมิภาค ไดแก
สํานักงานปศุสัตวอําเภอ รอยละ 43.60รองลงมาคือ สังกัดสํานักงานปศุสัตวจังหวัด รอยละ 42.44สวนท่ี
เหลือสังกัดหนวยงานสวนกลาง ไดแก ภารกิจหลักและสนับสนุน รอยละ 8.72และอีกรอยละ 5.32สังกัด
สํานักงานปศุสัตวเขต 1 - 9  

(ตัวอยางท่ี ๒) 
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  7. ระดับการศึกษาสูงสุด พบวา ผูเขารวมโครงการฯ สวนใหญ รอยละ 73.26 จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท รอยละ 29.13และจบการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี รอยละ 
5.23 
  8.ความคาดหวังตอการเขารวมโครงการนี้ พบวา ผูเขารวมโครงการฯ สวนใหญ รอยละ 
72.67มีความคาดหวังตอการเขารวมโครงการนี้ ระดับมาก รองลงมา รอยละ 26.16 มีความคาดหวังตอการ
เขารวมโครงการนี้ ระดับปานกลาง และรอยละ 1.16 มีความคาดหวังตอการเขารวมโครงการนี้ ระดับนอย 
  9. ประโยชนคุมคาจากการเขารับการฝกอบรมครั้งนี้ พบวา ผูเขารวมโครงการฯ สวนใหญ 
รอยละ 70.93ไดประโยชนคุมคาจากการเขารับการฝกอบรม ระดับมากรองลงมา รอยละ 27.91ได
ประโยชนคุมคาจากการเขารับการฝกอบรม ระดับปานกลาง และ รอยละ 1.16 ไดประโยชนคุมคาจากการเขา
รับการฝกอบรม ระดับนอย 
  10.ความพึงพอใจตอการเขารับการฝกอบรมหลักสูตรนี้ พบวา ผูเขารวมโครงการฯสวนใหญ 
รอยละ 94.77มีความพึงพอใจตอการเขารับการฝกอบรมหลักสูตรนี้ระดับพอใจมาก และมีเพียง รอยละ 
5.23รูสึกเฉยๆตอการเขารับการฝกอบรมหลักสูตรนี้ ดังรายละเอียดในตารางท่ี 1 
 
หัวขอ 2 ระดับความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการฯตอผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคโครงการ   
ตาราง 2 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นผูเขารวมโครงการฯ ตอ
ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคโครงการ 
 

 
ความคิดเห็น 

 

เห็นดวย
อยางย่ิง 
 

เห็นดวย 
 

ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย

อยางย่ิง 

 

X  

 
S.D. 

ความ 
หมาย 

จํานวน
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ) 

1. ผูเขารวมอบรมเขาใจกระบวนการคิด
เชิงนวัตกรรมภายใตการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงในสถานการณโลกยคุใหม 

95 
(55.2) 

75 
(43.6) 

2 
(1.2) 

- - 4.54 0.52 ดีมาก 

2.ผูเขารวมอบรมเขาใจภารกิจและแนว
ทางการขับเคลื่อนท่ีสาํคัญของกรมปศุ
สัตว ตลอดจน กฎระเบียบ องคความรู
และเทคโนโลยีในการปฏบัิติงานดานปศุ
สัตว 

87 
(50.6) 

 
 

84 
(48.8) 

2 
(1.2) 

- - 4.52 0.51 ดีมาก 

3. ผูเขารวมอบรมเขาใจ ปรัชญา 
แนวคิดหลักการปฏิบัติของศาสตร
พระราชา 

91 
(52.9) 

78 
(45.3) 

3 
(1.7) 

- - 4.51 0.53 ดีมาก 

4. ผูเขารวมอบรมมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับนโยบาย ยุทธศาสตรตางๆ ท่ี
สําคัญตอการปฏิบัติงาน 

87 
(50.6) 

83 
(48.3) 

2 
(1.2) 

- - 4.49 0.52 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.52 ดีมาก 

(ตัวอยางท่ี ๒) 
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จากตารางท่ี 2 ความคิดเห็นผูเขารวมโครงการฯ ตอผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคโครงการ ในภาพรวมอยูใน
ระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.52 คะแนน และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูเขารวมโครงการฯมีความคิดเห็น
ตอวัตถุประสงคโครงการอยูในระดับดีมากทุกขอ เรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอยตามลําดับ ดังนี้             
1) ผูเขารวมอบรมเขาใจกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรมภายใตการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานการณโลก 
ยุคใหม คะแนนเฉลี่ย 4.54คะแนน 2) ผูเขารวมอบรมเขาใจภารกิจและแนวทางการขับเคลื่อนท่ีสําคัญของ
กรมปศุสัตว ตลอดจน กฎระเบียบ องคความรูและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานดานปศุสัตว คะแนนเฉลี่ย 4.52
คะแนน 3) ผูเขารวมอบรมเขาใจ ปรัชญา แนวคิดหลักการปฏิบัติของศาสตรพระราชา คะแนนเฉลี่ย 4.51
คะแนน และ 4) ผูเขารวมอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับนโยบาย ยุทธศาสตรตางๆ ท่ีสําคัญตอการ
ปฏิบัติงาน คะแนนเฉลี่ย 4.49 คะแนน ดังรายละเอียดในตารางท่ี 2  
 

หัวขอ3 ระดับความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการฯตอดานการจัดการหลักสูตร 
ตาราง 3 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นผูเขารวมโครงการฯ ตอดาน
การบริหารจัดการหลักสูตร 

 
ความคิดเห็น 

 

เห็นดวย
อยางย่ิง 
 

เห็นดวย 
 

ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย

อยางย่ิง 

 

X  

 
S.D. 

ความ 
หมาย 

จํานวน
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ) 

1. ขอบเขตเน้ือหาท่ีฝกอบรมในแตละ
หัวขอครบถวนตามท่ีหลักสตูรกําหนด 

86 
(50) 

80 
(46.5) 

6 
(3.5) 

- - 4.47 0.56 ดีมาก 

2. การจดัลําดับเน้ือหาการฝกอบรมมี
ความเหมาะสม 

79 
(45.9) 

87 
(50.6) 

4 
(2.3) 

2 
(1.2) 

- 4.41 0.60 ดีมาก 

3. กิจกรรมการฝกอบรมท้ังภาคทฤษฎี
และปฏิบัติมีความเหมาะสม 

73 
(42.4) 

84 
(48.8) 

12 
(7.0) 

2 
(1.2) 

1 
(0.6) 

4.31 0.71 ดีมาก 

4. ระยะเวลาในการอบรมแตละ
เน้ือหาวิชาเหมาะสม 

71 
(41.3) 

87 
(50.6) 

10 
(5.8) 

3 
(1.7) 

1 
(0.6) 

4.30 0.70 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.37 ดีมาก 

สรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการและการจัดการหลักสูตรโดยรวม คะแนนเฉลี่ย 4.45 ดีมาก 

จากตารางท่ี3 ความคิดเห็นผูเขารวมโครงการฯตอการจัดการหลักสูตร ในภาพรวมอยูในระดับดีมาก คะแนน
เฉลี่ย 4.37 และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูเขารวมโครงการฯมีความคิดเห็นตอการจัดการหลักสูตร อยู
ในระดับดีมากทุกขอ เรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอยตามลําดับ ดังนี้ 1) ขอบเขตเนื้อหาท่ี
ฝกอบรมในแตละหัวขอครบถวนตามท่ีหลักสูตรกําหนด คะแนนเฉลี่ย 4.47คะแนน 2) การจัดลําดับเนื้อหา
การฝกอบรมมีความเหมาะสม คะแนนเฉลี่ย 4.41คะแนน 3) กิจกรรมการฝกอบรมท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติมี
ความเหมาะสม คะแนนเฉลี่ย 4.31คะแนน และ 4) ระยะเวลาในการอบรมแตละเนื้อหาวิชาเหมาะสม 
คะแนนเฉลี่ย 4.30 คะแนน ดังรายละเอียดในตารางท่ี 3 
 สรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการและการจัดการหลักสูตรโดยรวม คะแนนเฉลี่ย 4.45 อยูในระดับดีมาก 

(ตัวอยางท่ี ๒) 

69 

 



หัวขอ4 ระดับความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการฯตอดานการบริหารจัดการโครงการ 
ตาราง 4 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นผูเขารวมโครงการฯ ตอดาน
การบริหารจัดการโครงการ 
 

 
ความคิดเห็น 

 

เห็นดวย
อยางย่ิง 
 

เห็นดวย 
 

ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย

อยางย่ิง 

 

X  

 
S.D. 

ความ 
หมาย 

จํานวน
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ) 

1. ท่ีพักสะอาด สะดวกสบาย 116 
(67.4) 

51 
(29.7) 

5 
(2.9) 

- - 4.72 0.53 ดีมาก 

2. หองฝกอบรมมีขนาดหองและจาํนวน
หองเพียงพอเหมาะสมกับจํานวนผูเขา
ฝกอบรมและกิจกรรมการฝกอบรม 

105 
(61.0) 

65 
(37.8) 

2 
(1.2) 

- - 4.60 0.51 ดีมาก 

3. การใหคําแนะนําหรือตอบขอซักถาม 
อํานวยสะดวกของเจาหนาท่ี 

101 
(58.8) 

66 
(38.4) 

4 
(2.3) 

1 
(0.6) 

- 4.55 0.57 ดีมาก 

4. ความพรอมของอุปกรณ
โสตทัศนูปกรณ 

98 
(57.0) 

70 
(40.7) 

3 
(1.7) 

1 
(0.6) 

- 4.54 0.56 ดีมาก 

5. สถานท่ีฝกอบรม / ดูงาน โดยรวมมี
ความเหมาะสมเอ้ือตอการเรียนรู 

96 
(55.8) 

63 
(36.6) 

12 
(7.0) 

1 
(0.6) 

- 4.48 0.65 ดีมาก 

6.อาหาร เครื่องดื่ม มีความเหมาะสม 55 
(32.0) 

95 
(55.2) 

18 
(10.5) 

2 
(1.2) 

2 
(1.2) 

4.16 0.74 ด ี

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.51 ดีมาก 
 

จากตารางท่ี 4 ความคิดเห็นผูเขารวมโครงการฯ ตอดานการบริหารจัดการโครงการในภาพรวม อยูในระดับ          
ดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.51 คะแนน และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูเขารวมโครงการฯ มีความคิดเห็นตอ
ดานการบริหารจัดการโครงการ ระดับดีมากและระดับดี โดยมีความคิดเห็นในระดับดีมาก 5 ขอ โดยเรียง
ตามลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอยจํานวน 3 ขอ ดังนี้ 1) ท่ีพักสะอาด สะดวกสบายคะแนนเฉลี่ย 4.72 
คะแนน  2) หองฝกอบรมมีขนาดหองและจํานวนหองเพียงพอเหมาะสมกับจํานวนผูเขาฝกอบรมและกิจกรรม
การฝกอบรม คะแนนเฉลี่ย 4.60 คะแนน 3) การใหคําแนะนําหรือตอบขอซักถาม อํานวยสะดวกของ
เจาหนาท่ีคะแนนเฉลี่ย 4.55 คะแนน สําหรับขออาหาร เครื่องดื่ม มีความเหมาะสม อยูในระดับดี คะแนน
เฉลี่ย 4.16 คะแนน ดังรายละเอียดในตารางท่ี 4 
 
 
 
 

(ตัวอยางท่ี ๒) 
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หัวขอ5 ระดับความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการฯตอวิทยากร 
ตาราง 5 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นผูเขารวมโครงการฯตอวิทยากร  
หัวขอ นโยบาย และยุทธศาสตรชาติท่ีสําคัญตอการปฏิบัติงาน 
 

 
ความคิดเห็น 

 

เห็นดวย
อยางย่ิง 
 

เห็นดวย 
 

ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย

อยางย่ิง 

 

X  

 
S.D. 

 
ความหมาย 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

1. หัวขอ นโยบาย และยุทธศาสตรชาติท่ีสําคัญตอการปฏิบัติงาน 

1. วิทยากรมคีุณสมบัติ ความรู 
ความสามารถ ตรงตามเน้ือหา
หลักสตูร 

93 
(54.1) 

76 
(44.2) 

3 
(1.7) 

- - 
 

4.5
2 

0.53 ดีมาก 

2. วิทยากรมเีอกสารการสอน
เหมาะสม สอดคลองกับ
เน้ือหาวิชาท่ีสอน 

82 
(47.7) 

85 
(49.4) 

5 
(2.9) 

- - 4.4
7 

0.55 ดีมาก 

3. วิทยากรดาํเนินการสอนได
ตามเน้ือหาและวัตถุประสงค
ของหัวขอวิชา 

81 
(47.1) 

85 
(49.4) 

 

5 
(2.9) 

1 
(0.6) 

- 4.4
3 

0.58 ดีมาก 

4.วิทยากรมีเทคนิค วิธีการสอน 
สื่อการสอน นาสนใจ ไมนาเบ่ือ 

71 
(41.3) 

95 
(55.2) 

6 
(3.5) 

- - 4.3
8 

0.55 ดีมาก 

5.วิทยากรสามารถถายทอด
และสื่อสารไดนาสนใจ เขาใจ
งาย ชัดเจน 

84 
(48.8) 

82 
(47.7) 

2 
(1.2) 

- - 4.3
8 

0.56 ดีมาก 

6. วิทยากรสามารถตอบคําถาม
ใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) 
แกผูเขารับการฝกอบรมได
ชัดเจน 

68 
(39.5) 

98 
(57.0) 

6 
(3.5) 

- - 4.3
6 

0.55 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.42 ดีมาก 

 
จากตารางท่ี5 ความคิดเห็นผูเขารวมโครงการฯ ตอวิทยากร หัวขอ นโยบาย และยุทธศาสตรชาติท่ีสําคัญตอ
การปฏิบัติงาน  อยูในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.42 คะแนน และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูเขารวม
โครงการฯ มีความคิดเห็นตอวิทยากร หัวขอดังกลาวระดับดีมากทุกขอโดยเรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ยจาก
มากไปนอยจํานวน 3 ขอ ดังนี้ 1) วิทยากรมีคุณสมบัติ ความรู ความสามารถ ตรงตามเนื้อหาหลักสูตร
คะแนนเฉลี่ย 4.52 คะแนน 2) วิทยากรมีเอกสารการสอนเหมาะสม สอดคลองกับเนื้อหาวิชาท่ีสอน คะแนน
เฉลี่ย 4.47 คะแนน 3) วิทยากรดําเนินการสอนไดตามเนื้อหาและวัตถุประสงคของหัวขอวิชาคะแนนเฉลี่ย 
4.43 คะแนน ดังรายละเอียดในตารางท่ี 5 

(ตัวอยางท่ี ๒) 

71 

 



ตาราง 6 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นผูเขารวมโครงการฯตอ
วิทยากร หัวขอ ปศุสัตว 4.0 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานดานการปศุสัตว 
 

 
ความคิดเห็น 

 

เห็นดวย
อยางย่ิง 
 

เห็นดวย 
 

ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย

อยางย่ิง 

 

X  

 
S.D. 

 
ความหมาย 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

2. หัวขอ ปศุสัตว 4.0 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานดานการปศุสัตว 

1. วิทยากรมคีุณสมบัติ ความรู 
ความสามารถ ตรงตามเน้ือหา
หลักสตูร 

75 
(43.6) 

96 
(55.8) 

1 
(0.6) 

- - 
 

4.4
3 

0.51 ดีมาก 

2. วิทยากรดาํเนินการสอนได
ตามเน้ือหาและวัตถุประสงค
ของหัวขอวิชา 

75 
(43.6) 

91 
(52.9) 

 

5 
(2.9) 

1 
(0.6) 

- 4.4
0 

0.58 ดีมาก 

3.วิทยากรสามารถถายทอด
และสื่อสารไดนาสนใจ เขาใจ
งาย ชัดเจน 

72 
(41.9) 

94 
(54.7) 

6 
(3.5) 

- - 4.3
8 

0.56 ดีมาก 

4.วิทยากรมีเทคนิค วิธีการสอน 
สื่อการสอน นาสนใจ ไมนาเบ่ือ 

62 
(36.0) 

101 
(58.7) 

9 
(5.2) 

- - 4.3
1 

0.56 ดีมาก 

5. วิทยากรสามารถตอบคําถาม
ใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) 
แกผูเขารับการฝกอบรมได
ชัดเจน 

56 
(32.6) 

106 
(61.6) 

10 
(5.8) 

- - 4.2
7 

0.56 ดีมาก 

6. วิทยากรมเีอกสารการสอน
เหมาะสม สอดคลองกับ
เน้ือหาวิชาท่ีสอน 

60 
(34.9) 

97 
(56.4) 

12 
(7.0) 

3 
(1.7) 

- 4.2
4 

0.65 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.34 ดีมาก 

 
จากตารางท่ี6 ความคิดเห็นผูเขารวมโครงการฯ ตอวิทยากร ปศุสัตว 4.0 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงานดานการปศุสัตว อยูในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.34 คะแนน และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
ผูเขารวมโครงการฯ มีความคิดเห็นตอวิทยากร หัวขอดังกลาวระดับดีมากทุกขอ โดยเรียงตามลําดับคะแนน
เฉลี่ยจากมากไปนอยจํานวน 3 ขอ ดังนี้ 1) วิทยากรมีคุณสมบัติ ความรู ความสามารถ ตรงตามเนื้อหา
หลักสูตรคะแนนเฉลี่ย 4.43 คะแนน 2) วิทยากรดําเนินการสอนไดตามเนื้อหาและวัตถุประสงคของหัวขอ
วิชา คะแนนเฉลี่ย 4.40 คะแนน 3) วิทยากรสามารถถายทอดและสื่อสารไดนาสนใจ เขาใจงาย ชัดเจน 
คะแนนเฉลี่ย 4.38 คะแนน ดังรายละเอียดในตารางท่ี 6 
 

(ตัวอยางท่ี ๒) 

72 

 



ตาราง 7 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นผูเขารวมโครงการฯตอ
วิทยากร หัวขอ การเรียนรูศาสตรพระราชา 
  

 
ความคิดเห็น 

 

เห็นดวย
อยางย่ิง 
 

เห็นดวย 
 

ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย

อยางย่ิง 

 

X  

 
S.D. 

 
ความหมาย 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

3. หัวขอ การเรียนรูศาสตรพระราชา 

1. วิทยากรมคีุณสมบัติ ความรู 
ความสามารถ ตรงตามเน้ือหา
หลักสตูร 

101 
(58.7) 

68 
(39.5) 

1 
(0.6) 

2 
(1.2) 

- 
 

4.5
6 

0.57 ดีมาก 

2. วิทยากรดาํเนินการสอนได
ตามเน้ือหาและวัตถุประสงค
ของหัวขอวิชา 

96 
(55.8) 

73 
(42.4) 

 

2 
(1.2) 

1 
(0.6) 

- 4.5
3 

0.56 ดีมาก 

3.วิทยากรสามารถถายทอด
และสื่อสารไดนาสนใจ เขาใจ
งาย ชัดเจน 

92 
(53.5) 

77 
(44.8) 

2 
(1.2) 

1 
(0.6) 

- 4.5
1 

0.55 ดีมาก 

4.วิทยากรมีเทคนิค วิธีการสอน 
สื่อการสอน นาสนใจ ไมนาเบ่ือ 

94 
(54.7) 

70 
(40.7) 

6 
(3.5) 

2 
(1.2) 

- 4.4
9 

0.62 ดีมาก 

5. วิทยากรมเีอกสารการสอน
เหมาะสม สอดคลองกับ
เน้ือหาวิชาท่ีสอน 

84 
(48.8) 

80 
(46.5) 

6 
(3.5) 

2 
(1.2) 

- 4.4
3 

0.62 ดีมาก 

6. วิทยากรสามารถตอบคําถาม
ใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) 
แกผูเขารับการฝกอบรมได
ชัดเจน 

81 
(47.1) 

84 
(48.8) 

6 
(3.5) 

1 
(0.6) 

- 4.4
2 

0.59 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.49 ดีมาก 

 
จากตารางท่ี7ความคิดเห็นผูเขารวมโครงการฯ ตอวิทยากร หัวขอ การเรียนรูศาสตรพระราชา อยูในระดับ   
ดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.49 คะแนน และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูเขารวมโครงการฯ มีความคิดเห็น
ตอวิทยากร หัวขอดังกลาวระดับดีมากทุกขอ โดยเรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอยจํานวน 3 ขอ 
ดังนี้ 1) วิทยากรมีคุณสมบัติ ความรู ความสามารถ ตรงตามเนื้อหาหลักสูตรคะแนนเฉลี่ย 4.56 คะแนน            
2) วิทยากรดําเนินการสอนไดตามเนื้อหาและวัตถุประสงคของหัวขอวิชา คะแนนเฉลี่ย 4.53 คะแนน              
3) วิทยากรสามารถถายทอดและสื่อสารไดนาสนใจ เขาใจงาย ชัดเจน คะแนนเฉลี่ย 4.51 คะแนน            
ดังรายละเอียดในตารางท่ี 7 
 
 

(ตัวอยางท่ี ๒) 

73 

 



 
ตาราง 8 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นผูเขารวมโครงการฯตอ
วิทยากร หัวขอ ภารกิจและแนวทางการขับเคลื่อนการทํางานเชิงรุก(ดานมาตรฐานสินคาปศุสัตว) 
 

 
ความคิดเห็น 

 

เห็นดวย
อยางย่ิง 
 

เห็นดวย 
 

ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย

อยางย่ิง 

 

X  

 
S.D. 

 
ความหมาย 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

4. หัวขอ ภารกิจและแนวทางการขับเคลื่อนการทํางานเชิงรุก (ดานมาตรฐานสินคาปศสุัตว) 

1. วิทยากรมคีุณสมบัติ ความรู 
ความสามารถ ตรงตามเน้ือหา
หลักสตูร 

42 
(24.4) 

118 
(68.6) 

10 
(5.8) 

2 
(1.2) 

- 
 

4.1
6 

0.57 ด ี

2. วิทยากรดาํเนินการสอนได
ตามเน้ือหาและวัตถุประสงค
ของหัวขอวิชา 

36 
(20.9) 

121 
(70.3) 

 

13 
(7.6) 

2 
(1.2) 

- 4.1
1 

0.56 ด ี

3. วิทยากรมเีอกสารการสอน
เหมาะสม สอดคลองกับ
เน้ือหาวิชาท่ีสอน 

35 
(20.3) 

123 
(71.5) 

12 
(7.0) 

2 
(1.2) 

- 4.1
1 

0.55 ด ี

4.วิทยากรสามารถถายทอด
และสื่อสารไดนาสนใจ เขาใจ
งาย ชัดเจน 

34 
(19.8) 

120 
(69.8) 

15 
(8.7) 

2 
(1.2) 

1 
(0.6) 

4.0
7 

0.61 ดี 

5. วิทยากรสามารถตอบคําถาม
ใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) 
แกผูเขารับการฝกอบรมได
ชัดเจน 

32 
(18.6) 

116 
(67.4) 

21 
(12.2) 

3 
(1.7) 

- 4.0
3 

0.61 ดี 

6.วิทยากรมีเทคนิค วิธีการสอน 
สื่อการสอน นาสนใจ ไมนาเบ่ือ 

28 
(16.3) 

121 
(70.3) 

21 
(12.2) 

1 
(0.6) 

1 
(0.6) 

4.0
1 

0.60 ด ี

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.08 ด ี

 
จากตารางท่ี8 ความคิดเห็นผูเขารวมโครงการฯ ตอวิทยากร หัวขอ ภารกิจและแนวทางการขับเคลื่อนการ
ทํางานเชิงรุก(ดานมาตรฐานสินคาปศุสัตว)อยูในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.08 คะแนน และเม่ือพิจารณาเปน 
รายขอ พบวา ผูเขารวมโครงการฯ มีความคิดเห็นตอวิทยากร หัวขอดังกลาวระดับดีทุกขอ โดยเรียงตามลําดับ
คะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอยจํานวน 3 ขอ ดังนี้ 1) วิทยากรมีคุณสมบัติ ความรู ความสามารถ ตรงตามเนื้อหา
หลักสูตรคะแนนเฉลี่ย 4.16 คะแนน 2) วิทยากรดําเนินการสอนไดตามเนื้อหาและวัตถุประสงคของหัวขอวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 4.11 คะแนน 3) วิทยากรมีเอกสารการสอนเหมาะสม สอดคลองกับเนื้อหาวิชาท่ีสอนคะแนน
เฉลี่ย 4.11 คะแนน ดังรายละเอียดในตารางท่ี 8 
 

(ตัวอยางท่ี ๒) 

74 

 



 
ตาราง 9 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นผูเขารวมโครงการฯตอ
วิทยากร หัวขอ ภารกิจและแนวทางการขับเคลื่อนการทํางานเชิงรุก (ดานสุขภาพสัตว)  
 

 
ความคิดเห็น 

 

เห็นดวย
อยางย่ิง 
 

เห็นดวย 
 

ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย

อยางย่ิง 

 

X  

 
S.D. 

 
ความหมาย 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

4. หัวขอ ภารกิจและแนวทางการขับเคลื่อนการทํางานเชิงรุก (ดานสุขภาพสตัว) 

1. วิทยากรมคีุณสมบัติ ความรู 
ความสามารถ ตรงตามเน้ือหา
หลักสตูร 

61 
(35.5) 

107 
(62.2) 

3 
(1.7) 

1 
(0.6) 

- 
 

4.3
3 

0.53 ดีมาก 

2. วิทยากรดาํเนินการสอนได
ตามเน้ือหาและวัตถุประสงค
ของหัวขอวิชา 

59 
(34.3) 

108 
(62.8) 

 

4 
(2.3) 

1 
(0.6) 

- 4.3
1 

0.54 ดีมาก 

3.วิทยากรสามารถถายทอด
และสื่อสารไดนาสนใจ เขาใจ
งาย ชัดเจน 

47 
(27.3) 

118 
(68.6) 

6 
(3.5) 

1 
(0.6) 

- 4.2
3 

0.53 ดีมาก 

4. วิทยากรสามารถตอบคําถาม
ใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) 
แกผูเขารับการฝกอบรมได
ชัดเจน 

46 
(26.7) 

120 
(69.8) 

3 
(1.7) 

3 
(1.7) 

- 4.2
2 

0.55 ดีมาก 

5.วิทยากรมีเทคนิค วิธีการสอน 
สื่อการสอน นาสนใจ ไมนาเบ่ือ 

48 
(27.9) 

113 
(65.7) 

10 
(5.8) 

1 
(0.6) 

- 4.2
1 

0.56 ดีมาก 

6. วิทยากรมเีอกสารการสอน
เหมาะสม สอดคลองกับ
เน้ือหาวิชาท่ีสอน 

50 
(29.1) 

111 
(64.5) 

8 
(4.7) 

3 
(1.7) 

- 4.2
1 

0.60 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.25 ดีมาก 
 

จากตารางท่ี9 ความคิดเห็นผูเขารวมโครงการฯ ตอวิทยากร หัวขอ ภารกิจและแนวทางการขับเคลื่อนการ
ทํางานเชิงรุก(ดานสุขภาพสัตว)อยูในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.25 คะแนน และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา ผูเขารวมโครงการฯ มีความคิดเห็นตอวิทยากร หัวขอดังกลาวระดับดีมากทุกขอ โดยเรียงตามลําดับ
คะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอยจํานวน 3 ขอ ดังนี้ 1) วิทยากรมีคุณสมบัติ ความรู ความสามารถ ตรงตาม
เนื้อหาหลักสูตรคะแนนเฉลี่ย 4.33 คะแนน 2) วิทยากรดําเนินการสอนไดตามเนื้อหาและวัตถุประสงคของ
หัวขอวิชา คะแนนเฉลี่ย 4.31 คะแนน 3) วิทยากรสามารถถายทอดและสื่อสารไดนาสนใจ เขาใจงาย 
ชัดเจนคะแนนเฉลี่ย 4.23 คะแนน ดังรายละเอียดในตารางท่ี 9 
 

(ตัวอยางท่ี ๒) 

75 

 



 
ตาราง 10 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นผูเขารวมโครงการฯตอ
วิทยากร หัวขอ ภารกิจและแนวทางการขับเคลื่อนการทํางานเชิงรุก (ดานผลิตและสงเสริมการปศุสัตว)  
 

 
ความคิดเห็น 

 

เห็นดวย
อยางย่ิง 
 

เห็นดวย 
 

ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย

อยางย่ิง 

 

X  

 
S.D. 

 
ความหมาย 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

4. หัวขอ ภารกิจและแนวทางการขับเคลื่อนการทํางานเชิงรุก (ดานผลิตและสงเสริมการปศสุัตว) 

1. วิทยากรดาํเนินการสอนได
ตามเน้ือหาและวัตถุประสงค
ของหัวขอวิชา 

60 
(34.9) 

104 
(60.5) 

 

6 
(3.5) 

1 
(0.6) 

1 
(0.6) 

4.2
8 

0.61 ดีมาก 

2. วิทยากรมคีุณสมบัติ ความรู 
ความสามารถ ตรงตามเน้ือหา
หลักสตูร 

54 
(32.6) 

111 
(64.5) 

6 
(3.5) 

1 
(0.6) 

- 
 

4.2
7 

0.55 ดีมาก 

3.วิทยากรสามารถถายทอด
และสื่อสารไดนาสนใจ เขาใจ
งาย ชัดเจน 

60 
(34.9) 

105 
(61.0) 

7 
(4.1) 

3 
(1.7) 

- 4.2
7 

0.62 ดีมาก 

4. วิทยากรสามารถตอบคําถาม
ใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) 
แกผูเขารับการฝกอบรมได
ชัดเจน 

46 
(26.7) 

111 
(64.5) 

12 
(7.0) 

3 
(1.7) 

- 4.1
6 

0.61 ดีมาก 

5.วิทยากรมีเทคนิค วิธีการสอน 
สื่อการสอน นาสนใจ ไมนาเบ่ือ 

45 
(26.2) 

110 
(64.0) 

16 
(9.3) 

1 
(0.6) 

- 4.1
6 

0.59 ดีมาก 

6. วิทยากรมเีอกสารการสอน
เหมาะสม สอดคลองกับ
เน้ือหาวิชาท่ีสอน 

56 
(32.6) 

92 
(53.5) 

20 
(11.6) 

2 
(1.2) 

2 
(1.2) 

4.1
5 

0.75 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.22 ดีมาก 

 
จากตารางท่ี10 ความคิดเห็นผูเขารวมโครงการฯ ตอวิทยากร หัวขอ ภารกิจและแนวทางการขับเคลื่อนการ
ทํางานเชิงรุก(ดานผลิตและสงเสริมการปศุสัตว)อยูในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.22 คะแนน และเม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูเขารวมโครงการฯ มีความคิดเห็นตอวิทยากร หัวขอดังกลาวระดับดีมากทุกขอ 
โดยเรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอยจํานวน 3 ขอ ดังนี้ 1) วิทยากรดําเนินการสอนไดตามเนื้อหา
และวัตถุประสงคของหัวขอวิชาคะแนนเฉลี่ย 4.28 คะแนน 2) วิทยากรมีคุณสมบัติ ความรู ความสามารถ 
ตรงตามเนื้อหาหลักสูตรคะแนนเฉลี่ย 4.27 คะแนน 3) วิทยากรสามารถถายทอดและสื่อสารไดนาสนใจ 
เขาใจงาย ชัดเจนคะแนนเฉลี่ย 4.27 คะแนน ดังรายละเอียดในตารางท่ี 10 

(ตัวอยางท่ี ๒) 

76 

 



ตาราง 11 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นผูเขารวมโครงการฯตอ
วิทยากร หัวขอ การสรางสรรคนวัตกรรมภายใตการบริหารการเปลี่ยนแปลงโลกยุคใหม 
 

 
ความคิดเห็น 

 

เห็นดวย
อยางย่ิง 
 

เห็นดวย 
 

ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย

อยางย่ิง 

 

X  

 
S.D. 

 
ความหมาย 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

5. หัวขอ การสรางสรรคนวัตกรรมภายใตการบริหารการเปลีย่นแปลงโลกยุคใหม 

1. วิทยากรมคีุณสมบัติ ความรู 
ความสามารถ ตรงตามเน้ือหา
หลักสตูร 

118 
(68.6) 

53 
(30.8) 

1 
(0.6) 

- - 
 

4.6
8 

0.48 ดีมาก 

2.วิทยากรสามารถถายทอด
และสื่อสารไดนาสนใจ เขาใจ
งาย ชัดเจน 

95 
(55.2) 

74 
(48.3) 

3 
(1.7) 

- - 4.5
3 

0.53 ดีมาก 

4.วิทยากรมีเทคนิค วิธีการสอน 
สื่อการสอน นาสนใจ ไมนาเบ่ือ 

94 
(54.7) 

76 
(44.2) 

1 
(0.6) 

1 
(0.6) 

- 4.5
3 

0.54 ดีมาก 

3. วิทยากรสามารถตอบคําถาม
ใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) 
แกผูเขารับการฝกอบรมได
ชัดเจน 

88 
(51.2) 

83 
(48.3) 

1 
(0.6) 

- - 4.5
1 

0.51 ดีมาก 

5. วิทยากรมเีอกสารการสอน
เหมาะสม สอดคลองกับ
เน้ือหาวิชาท่ีสอน 

91 
(52.9) 

75 
(43.6) 

6 
(3.5) 

- - 4.4
9 

0.57 ดีมาก 

6. วิทยากรดาํเนินการสอนได
ตามเน้ือหาและวัตถุประสงค
ของหัวขอวิชา 

85 
(49.4) 

82 
(47.7) 

 

5 
(2.9) 

- - 4.4
7 

0.55 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.54 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยวิทยากรท้ัง 7 หัวขอรวม 4.33 ดีมาก 

 
จากตารางท่ี11 ความคิดเห็นผูเขารวมโครงการฯ ตอวิทยากร หัวขอ การสรางสรรคนวัตกรรมภายใตการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงโลกยุคใหมอยูในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.54 คะแนน และเม่ือพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา ผูเขารวมโครงการฯ มีความคิดเห็นตอวิทยากร หัวขอดังกลาวระดับดีมากทุกขอ โดยเรียง
ตามลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอยจํานวน 3 ขอ ดังนี้ 1) วิทยากรมีคุณสมบัติ ความรู ความสามารถ ตรง
ตามเนื้อหาหลักสูตรคะแนนเฉลี่ย 4.68 คะแนน 2) วิทยากรสามารถถายทอดและสื่อสารไดนาสนใจ               

(ตัวอยางท่ี ๒) 

77 

 



เขาใจงาย ชัดเจน คะแนนเฉลี่ย 4.53 คะแนน และ 3) วิทยากรมีเทคนิค วิธีการสอน สื่อการสอน นาสนใจ  
ไมนาเบื่อ คะแนนเฉลี่ย 4.53 คะแนน ดังรายละเอียดในตารางท่ี 11  
 
 สรุปความคิดเห็นผูเขารวมโครงการฯ ตอวิทยากรโดยรวมท้ังหมดในโครงการฝกอบรมหลักสูตร 
“การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสูการเปน Smart Officer”รุนท่ี 1 
(อําเภอตนแบบดานการปศุสัตว)  อยูในระดับดีมาก คาเฉลี่ย 4.33 คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 4.54 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ยต่ําสุด 4.08 คะแนน โดยวิทยากร หัวขอ การสรางสรรคนวัตกรรมภายใตการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงโลกยุคใหมมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.54 คะแนน รองลงมาคือ 
วิทยากร หัวขอ การเรียนรูศาสตรพระราชา คะแนนเฉลี่ย 4.49 คะแนน และวิทยากรในหัวขออ่ืนๆ มี
คะแนนเฉลี่ยอยูในระดับดีมาก ยกเวน วิทยากร หัวขอ ภารกิจและแนวทางการขับเคลื่อนการทํางานเชิงรุก 
(ดานมาตรฐานสินคาปศุสัตว) คะแนนเฉลี่ย 4.08 คะแนน อยูในระดับดี  

 

  สวนท่ี 2  การประเมินการเรียนรู 
  2.1 การทดสอบความรูหลังการฝกอบรม 

การประเมินการเรียนรูหลังการฝกอบรม ใชแบบทดสอบความรูหลังการฝกอบรม จํานวน 10 ขอ 
ลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบ ถูก-ผิด  

ตารางที่ 12 จํานวน รอยละ คาเฉลี ่ยคะแนนการทดสอบความรู หลังการฝกอบรมของผู เขารวม
โครงการฯ 

คะแนนผลการทดสอบ จํานวน รอยละ 
ไมผานเกณฑต่ํากวา รอยละ 60 (0-5 คะแนน) 0 0 
ผานเกณฑดี ระหวางรอยละ 60 – 89 (6-8 คะแนน) 27 15.7 
ผานเกณฑระดับดีมาก ระหวางรอยละ 90 – 100 (9-10 
คะแนน) 

145 84.3 

คะแนนเต็ม 10 คะแนน Min = 6 Max = 10 X = 9.01 S.D = 0.77 

 
จากตารางท่ี 12 ผูเขารับการอบรมท้ังสิ้น 178 คนสงแบบทดสอบกลับมาจํานวน 172 คน ผลการ

วิเคราะหมีดังนี้ ผูเขาอบรมรอยละ 100 ผานเกณฑทดสอบความรูโดยผูเขาอบรมรอยละ 84.3 มีคะแนน 
การทดสอบผานเกณฑระดับดีมาก และผานเกณฑระดับดีรอยละ 15.7 โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม 9.01 คะแนน  
คะแนนสูงสุด 10 คะแนน และคะแนนต่ําสุด 6 คะแนน ดังรายละเอียดในตารางท่ี 12 

 
 2.2 บทสรุปการนําเสนอผลงานท่ีไดจากการระดมความคิดเห็นกลุม 
 การแบงกลุมฝกปฏิบัติออกเปน 9 กลุมตามพ้ืนท่ีเขต โดยใหแตละกลุมระดมความคิดเห็นและ
นําเสนอ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เชิงนวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนตามเปาหมายของปศุสัตวอําเภอตน
แบบอยางนอยกลุมละ 1 เรื่อง และวิทยากรใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ประกอบดวย 
 2.2.1 สรุปผลจากการฝกปฏิบัติ (Workshop)ระดมความคิดเห็น และการนําเสนอ พรอม
ขอเสนอแนะจากวิทยากร 
 2.2.2 สรุปขอเสนอแนะสูการปฏิบัติ 
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ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 2.2.1 สรุปผลจากการฝกปฏิบัติ (Workshop)ระดมความคิดเห็นและการนําเสนอพรอม
ขอเสนอแนะจากวิทยากร 
 ผูเขารวมอบรมรวมกันระดมความคิดเห็น และนําเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรมเชิงนวัตกรรม ท้ัง 
9 กลุม ดังหัวขอตอไปนี้ 
 กลุมท่ี 1 : โครงการแกไขปญหาสัตวท่ีประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) 

 กลุมท่ี 2 : โครงการ การเฝาระวังโรคเชิงรุกโดยใช CCTV 

 กลุมท่ี 3 : สงเสริมการเลี้ยงโค-กระบือโดยประณีต 

 กลุมท่ี 4 : โครงการ อาสาปศุสัตว 4.0 

 กลุมท่ี 5 : ระบบไอทีคุมคา เพ่ือปศุสัตวครบวงจร 

 กลุมท่ี 6 : 6.1 สเปยวัคซีนโรคปากและเทาเปอย 

  : 6.2 พัฒนา Application ตนแบบเพ่ือ “การจัดการดานปศุสัตว 4.0” 

 กลุมท่ี 7 : Rabies วัคซีนปองกันพิษสุนัขบาแบบเค้ียว 

 กลุมท่ี 8 : โรงเรือนแบบนอคดาวนสําหรับปรับระบบการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองในเกษตรกรรายยอย GFM 

 กลุมท่ี 9 : แผนปฏิบัติการควบคุมโรคไขหวัดนกกรณีฉุกเฉิน  
 

 กลุมท่ี 1: โครงการแกไขปญหาสัตวท่ีประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) 
 แนวทาง / วิธีการ / ข้ันตอนการดําเนินการ 

 1. ใช Google Map กําหนดพิกัดเปาหมายและเก็บขอมูลชวยเหลือเกษตรกรไดทุกดานอยางแมนยํา

และเชื่อมโยงกับฐานขอมูลการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวของกรมปศุสัตว เพ่ือลัดข้ันตอนในการรายงาน

แบบเกา 

 2. ใชอากาศยานไรคนขับ (โดรน) ในการปฏิบัติการใหความชวยเหลือและอพยพเคลื่อนยายสัตวใน

จุดเกิดภัยพิบัติ เขาตรงพ้ืนท่ีเปาหมายตามพิกัดท่ีกําหนด เพ่ือวางแผนบริหารจัดการในการอพยพสัตวไปยังจุด

อพยพสัตว 

 3. ใชเรือทองแบนขนาดใหญชวยเหลือในการขนยายสัตวท่ีประสบภัย 

  วิทยากรใหขอเสนอแนะ 
1. ควรคํานึงถึงงบประมาณของการใชโดรน สมรรถนะของโดรนวาสามารถทําไดถึงระดับใดตองให

เหมาะสมกับภารกิจ 

2. นวัตกรรมควรคํานึงถึงการลดตนทุน เพ่ิมประสิทธิภาพ และผลผลิต 

 3. ท่ีเสนอเปนการทํางานเชิงรับเปนการแกปญหาปลายทางควรทํางานในเชิงรุกมากกวา เชน การใช

โดรนสํารวจพ้ืนท่ีอพยพกอนเกิดภัยภิบัติ หาพ้ืนท่ีเหมาะสมในการเลี้ยงสัตว 

 

(ตัวอยางท่ี ๒) 
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 สรุป 
 เรื่องงบประมาณในการใชโดรนตองใชเปนจํานวนมาก อาจไมคุมคากับผลผลิตงานท่ีไดรับ ตองคิด  
ตอยอดหาแนวทางเพ่ิมเติม 

 
 กลุมท่ี 2 : โครงการการเฝาระวังโรคเชิงรุกโดยใช CCTV 
 แนวทาง / วิธีการ / ข้ันตอนการดําเนินการ 

 1. ใชการประสานงานกับหนวยงานอ่ืนเพ่ือขอขอมูลกลอง CCTV เพ่ือนํามาดูการเคลื่อนยายสัตว
แบบ Real Time สามารถตรวจสอบเสนทางการเคลื่อนยายจากตนทางไปยังปลายทางวาตรงตามเสนทางท่ี
ระบุไวในใบเคลื่อนยาย 
 2. นําระบบ CCTV เชื่อมโยงเขากับระบบการเคลื่อนยายสัตว e-movement 

 วิทยากรใหขอเสนอแนะ 
 1. การประสานงานขอภาพ CCTV จากหนวยงานอ่ืนอาจทําไดยาก อีกท้ังความพรอมของกลอง 
CCTV ท่ีใชอยูในบัจจุบันยังไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร 
 2. แนะนําใหคํานึงถึงระบบอ่ืนท่ีสามารถใชทดแทนไดและท่ีหนวยงายตนเองสามารถควบคุมได 
 3. แนะนําใหใชระบบ GPS (Tracking)ในการติดตามการเคลื่อนยายสัตว 
 สรุป 
 การใชระบบ GPS ท่ีติดตั้งในรถ สามารถใชในการติดตามการเคลื่อนยายอาจเห็นผลมากกวา ซ่ึง
ระบบ GPS สามารถใชงานไดครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
 
 กลุมท่ี 3 : สงเสริมการเลี้ยงโค-กระบือโดยประณีต 
 แนวทาง / วิธีการ / ข้ันตอนการดําเนินการ 

 1. ถายทอดความรู เรื่องการเลี้ยงสัตว ความรูดานพ้ืนท่ี ความสามารถและกําลังในการเลี้ยง ให
เกษตรกร กอนเขาสูการเลี้ยงสัตว 
 2. จัดหาพ้ืนท่ีสําหรับการปลูกพืชอาหารท่ีเหมาะสมควบคูกับการวิจัยปรับปรุงเชิงคุณภาพอาหารสัตว 
 3. คัดเลือกพันธุสัตวในการเลี้ยง ตามตลาดตองการ ตองมีความรูความเขาใจความตองการของตลาด 
 4. การสื่อสารขอมูล เทคโนโลยี และตัวแปรท่ีนอกเหนือการควบคุม ผู เลี้ยงสัตวตองทันตอ
สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง 
 วิทยากรใหขอเสนอแนะ 
 1. ควรใชประโยชนจากพ้ืนท่ีท่ีจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน การเลี้ยงสัตวแบบคอนโด สิ่งท่ีคิด
เปนไปไดทุกอยางใหลงมือทํา 
 สรุป 
 เปนโครงการท่ีสามารถทําไดเลย เนื่องจากเปนการใชทรัพยากรท่ีมีอยูมาใชในการดําเนินงานแตควร
จะเพ่ิมการใชนวัตกรรม เทคโนโลยี มาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของโครงการ  
 
 
 
 

(ตัวอยางท่ี ๒) 
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 กลุมท่ี 4 : โครงการ อาสาปศุสัตว 4.0 
 แนวทาง / วิธีการ / ข้ันตอนการดําเนินการ 
 1. เนนการสรางอาสาปศุสตัวโดยใชกระบวนการการมีสวนรวม มีการสรางเครือขายชมรมอาสาปศุสัตว 
สรางครอบครัวอาสาปศุสัตว ตั้งกองทุนชวยเหลือ การจัดตั้งกลุม Line อาสาปศุสัตว 
 2. มีการพัฒนาอบรมความรูอยางสมํ่าเสมอเพ่ือใหเปน Smart Farmer 
 3. มีการสรางเอกลักษณใหกับอาสาปศุสัตว เชน การทําเสื้อ หมวก กระเปาอุปกรณ 
 4. มีแอปพริเคชั่น ระบบทะเบียนผูเลี้ยงสัตว ในการข้ึนทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงขอมูลให
เปนบัจจุบนั 
 วิทยากรใหขอเสนอแนะ 
 1. แนะนําเรื่องการสรางแรงจูงใจในการเปนอาสาปศุสัตว 
 2. แนะนําใหใช G-Chat ซ่ึงเปนแอปพลิเคชั่นท่ีสรางข้ึนมาสื่อสารภายในหนวยงานภาครัฐ เพ่ือความ
ปลอดภัยของขอมูล 
 สรุป 
 ควรใชแอปพลิเคชั่น Line มากกวาเนื่องจากทุกคนคุนเคย และใชอยูในปจจุบัน 
 
 กลุมท่ี 5 : ระบบไอทีคุมคา เพ่ือปศุสัตวครบวงจร 
 แนวทาง / วิธีการ / ข้ันตอนการดําเนินการ 
 1. จัดทํา Data Center เพ่ือเปนการรวบรวมขอมูล เชน ฐานขอมูลของเกษตรกร โดยใหเกษตรกร
ทําการแจงผานทางแอปพลิเคชั่น Line, ขอมูลดานภูมิสารสนเทศ , ขอมูลดานตลาด เปนตน 
 2. มีการใชระบบติดตามสัตว เชน ธนาคารโค-กระบือ โดยการฝงระบบติดตามในสัตว และเชื่อมโยง
ขอมูลเขาไปใน Data Center 
 3. ขอมูลในระบบ Data Center ทุกคนสามารถเขาถึงได นําไปใชประโยชนไดตอไป 
 วิทยากรใหขอเสนอแนะ 
 1. ตองแนะนําสรางความเขาใจเรื่องเก่ียวกับการแจงขอมูล การใชขอมูล ใหผูเก่ียวของทราบ 
 2. ตองมีการบริหารจัดการขอมูลจํานวนมาก มีการกลั่นกรองขอมูลท่ีถูกตองกอนนําไปใชจริง 
 3. การเขาถึงขอมูลตองงาย ใชไดจริง มีการเก็บรักษาขอมูล และมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนบัจจุบัน
อยางสมํ่าเสมอ   
 สรุป 

เปนโครงการท่ีสามารถทําไดจริง แตควรมีการคัดขอมูลท่ีสามารถนํามาใชงานไดจริงเทานั้นท่ีจะ
นําเขาใน Data Center  
 
 กลุมท่ี 6 : 6.1 สเปยวัคซีนโรคปากและเทาเปอย 
 แนวทาง / วิธีการ / ข้ันตอนการดําเนินการ 
 1. ทําการศึกษา วิเคราะห วิจัย การผลิตสเปยวัคซีนโรคปากและเทาเปอย ท่ีสามารถดูดซึมผานทาง 
ตา จมูก ปากของโค - กระบือ 
 วิทยากรใหขอเสนอแนะ 
 1. แนะนําวาการพัฒนายาใหเปนแบบสเปยพน สามารถเปนไปได แตตองใชเวลาในการคนควา วิจัย
และพัฒนา 

(ตัวอยางท่ี ๒) 
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 2. การพัฒนาสเปยวัคซีนโรคปากและเทาเปอยอาจตองใชการพัฒนาในระดับสูงและใชเวลานาน  
 สรุป 

สามารถทําได วิทยากรสามารถชวยคิดเพ่ือตอยอด สามารถประสานความรวมมือกันตอไป(ทาง
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติเคยดําเนินการทําสเปยท่ีใชสําหรับคน) 
 กลุมท่ี 6 : 6.2 พัฒนา Application ตนแบบเพ่ือ “การจัดการดานปศุสัตว 4.0” 
 แนวทาง / วิธีการ / ข้ันตอนการดําเนินการ 
 1. ดําเนินการพัฒนา Application ท่ีใหเจาหนาท่ีสามารถใหคําแนะนําประชาชน เกษตกรในการ
ดูแลรักษาอาการสัตวปวยเบื้องตนตามอาการไดจากสถานการณจริงไดรวดเร็วผานทาง Application 
 2. มีชองทางใหเกษตรกรแจงขอรับบริการในดานอ่ืนๆ กับเจาหนาท่ีโดยตรง 
 วิทยากรใหขอเสนอแนะ 

  1. แนะนําวามี Application : ITAM ท่ีเก่ียวของกับขอมูลสุนัขและแมวท่ีวิทยากรดําเนินการแลว 
สามารถเขาไปศึกษาได 
 2. เปนโครงการท่ีสามารถเกิดข้ึนไดจริง เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานสามารถทํางานได
รวดเร็วข้ึน  
 สรุป 
 วิทยากรสามารถชวยเหลือใหคําปรึกษาในการพัฒนา Application ท่ีมีอยูแลวเพ่ิมเติมตามท่ีกรม    
ปศุสัตวตองการได สามารถประสานความรวมมือกับวิทยากรตอไป (สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ) 

 
 กลุมท่ี 7 : Rabies วัคซีนปองกันพิษสุนัขบาแบบเคี้ยว 
 แนวทาง / วิธีการ / ข้ันตอนการดําเนินการ 
 1. ดําเนินการพัฒนาวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาใหเปนแบบชนิดเม็ด โดยการโปรยใหสุนัขและแมว
จรจัดกิน เพ่ือเปนการเพ่ิมเปอรเซ็นของจํานวนสุนัขแมวท่ีไดรับวัคซีน    
 วิทยากรใหขอเสนอแนะ 
 1. สามารถทําได แตตองคํานึงถึงวิธีการใหวัคซีนจะท่ัวถึงครอบคลุมหรือไม 
 2. เปนเทคโนโลยีของตางประเทศ ตองคํานึงถึงงบประมาณท่ีตองใช 
 สรุป 
 การพัฒนาวัคซีนปองกันพิษสุนัขบาแบบเม็ดตองมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาอาจตองใชเทคโนโลยีข้ัน
สูง และใชเวลา 
 กลุมท่ี 8 โรงเรือนแบบนอคดาวนสําหรับปรับระบบการเล้ียงไกพ้ืนเมืองในเกษตรกรรายยอย GFM 

 แนวทาง / วิธีการ / ข้ันตอนการดําเนินการ 
 1. ดําเนินการออกแบบโรงเรือนนอคดาวนใหเปนมาตรฐาน รูปแบบเดียวกัน กําหนดขนาดให
เหมาะสมกับจํานวนสัตวท่ีเลี้ยงสามารถเคลื่อนยายไดสะดวก สามารถลอยน้ําไดกรณีเกิดอุทกภัย 
 2. มีการอบรมใหความรู สรางความเขาใจใหเกษตรกรรายยอยในการเลี้ยงสัตวปกใหเขาสูมาตรฐาน GFM 
 3. ประชาสัมพันธ สรางแรงจูงใจใหเกษตรกรรายยอยเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงแบบหลังบานใหเลี้ยง
โรงเรือนแบบนอคดาวน โดยใหเกษตรกรมีสวนรวมในการออกคาใชจายในการสรางโรงเรือนรวมกับกรมปศุสัตว 
 
 

(ตัวอยางท่ี ๒) 
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 วิทยากรใหขอเสนอแนะ 
  1. กรมปศุสัตวตองรวมมือกับผูท่ีเก่ียวของในการออกแบบ และสรางโรงเรือนนอคดาวน ใหใช

ประโยชนไดตรงตามความตองการและไดมาตรฐาน 
 สรุป 
 เปนโครงการท่ีสามารถเกิดข้ึนไดจริง สามารถใชเปนมาตรฐานในการเลี้ยงไกในรายยอยไดตอง
รวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ศึกษา วิจัย พัฒนาตอไป 
 
 กลุมท่ี 9 แผนปฏิบัติการควบคุมโรคไขหวัดนกกรณีฉุกเฉิน 

 แนวทาง / วิธีการ / ข้ันตอนการดําเนินการ 
ประชุม หารือ เพ่ือดําเนินการสรางกลุมไลนของเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวปกในพ้ืนท่ีโดยมีสมาชิกในกลุม

ไลน ประกอบดวย เจาหนาท่ีปศุสัตว เจาหนาท่ีสาธารณสุข อสม. , อาสาปศุสัตว เพ่ือใหกลุมสมาชิกผูเลี้ยง
สัตวปกในพ้ืนท่ีไดแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสารระหวางกันและเจาหนาท่ีได ทราบขอมูลและสถานการณไขหวัด
นกไดอยางรวดเร็ว 
 วิทยากรใหขอเสนอแนะ 
 1. เปนการทํางานท่ีดีเนื่องจากมีการทํางานบูรณาการณในหลายหนวยงาน 

2. ควรมีการจัดการความรู KM เพ่ือเปนคลังความรูใหทุกคน 

3. สามารถดําเนินการไดทันทีเพราะเปนการใชเทคโนโลยีท่ีมีอยู 

4. ถาเปนเรื่องเรงดวนสําคัญ ควรมีการสื่อสารในชองทางอ่ืนดวย 

สรุป 

 เปนโครงการท่ีสามารถเกิดข้ึนไดทันที เพราะเปนการใชแอปพลิเคชั่น Line ท่ีคนสวนมากใชงานได
จริงสะดวกในการติดตอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ตัวอยางท่ี ๒) 
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 2.2.2 สรุปขอเสนอแนะสูการปฏิบัติ 

 ผูจัดไดสรุปเพ่ือเสนอแนะในการนําผลจากการฝกปฏิบัติไปสูการลงมือปฏิบัติจริง โดยแบงเปน 2 
ประเด็น ดังนี้ 

1.) โครงการท่ีสามารถ วางแผนดําเนินการพัฒนาไดทันที 
2.) โครงการท่ีตองมีการศึกษา คนควา วิจัยพัฒนา เพ่ิมเติม 

 1.) โครงการท่ีสามารถ วางแผนดําเนินการพัฒนาไดทันที ไดแก  
กลุมท่ี 2 :โครงการ การเฝาระวังโรคเชิงรุกโดยใช CCTV 
กลุมท่ี 3 : สงเสริมการเลี้ยงโค-กระบือโดยประณีต 

 กลุมท่ี 4 :โครงการ อาสาปศุสัตว 4.0 
 กลุมท่ี 5 :ระบบไอทีคุมคา เพ่ือปศุสัตวครบวงจร 
 กลุมท่ี 9 :แผนปฏิบัติการควบคุมโรคไขหวัดนกกรณีฉุกเฉิน 
 ขอเสนอแนะ 
 โครงการเหลานี้ ตองนําไปสูการปฏิบัติ นวัตกรรมจะไมเกิด ถาไมมีการปฏิบัติ นวัตกรรมไมไดสําเร็จ
ทุกโครงการ นวัตกรรมจะสําเร็จไดตองผานความลมเหลวมากอนตองผานการพัฒนาปรับปรุง เรียนรูสิ่งท่ี
ผิดพลาดนํามาใชประโยชนในการทดลองทําครั้งตอไป ดังนั้น ผูเก่ียวของควรนําแนวคิดเชิงนวัตกรรมท่ีได
นําเสนอไปสานตอทอลองปฏิบัติใหเกิดผลจริง 

 2). โครงการท่ีตองมีการศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาเพ่ิมเติม  ไดแก 
กลุมท่ี 6 : 6.1 สเปยวัคซีนโรคปากและเทาเปอย 
 : 6.2 พัฒนา Application ตนแบบเพ่ือ “การจัดการดานปศุสัตว 4.0” 
ขอเสนอแนะ 
ท้ัง 2 โครงการสามารถประสานความรวมมือเพ่ือตอยอดเพ่ิมเติมได โดยใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ประสานความรวมมือกับสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ ตอไป 

 กลุมท่ี 7 : Rabies วัคซีนปองกันพิษสุนัขบาแบบเค้ียว 
ขอเสนอแนะ 
กรมปศุสัตวโดยหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินโครงการศึกษาวิจัยตอไป 

 กลุมท่ี 8 :โรงเรือนแบบนอคดาวนสําหรับปรับระบบการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองในเกษตรกรรายยอย GFM 
ขอเสนอแนะ 
กรมปศุสัตวสรางความรวมมือกับสวนราชการอ่ืนในการศึกษา วิจัย พัฒนา ตามความตองการของ

กรมปศุสัตว 

 

(ตัวอยางท่ี ๒) 
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๕.3 การบันทึกขอมูลการรายงานแผน-ผลการพัฒนาบุคลากร 

กรมปศุสัตวประจําป 
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หนวยงานรายงานการประเมินผลโครงการ/หลักสูตรฝกอบรมใหผูมีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติ

ทราบตามข้ันตอนเรียบรอยแลว ใหคณะทํางานประกันคุณภาพการฝกอบรมภายในหนวยงานทุกหนวยงาน 

ดําเนินการบันทึกขอมูลการประเมินผลโครงการฝกอบรม ตามแบบฟอรมแผน-ผลการอบรม 1 และ 1.1   

ทุกครั้งใหครบถวนทุกโครงการใหเปนปจจุบัน เพ่ือเก็บเปนฐานขอมูลของหนวยงานตลอดไป และใชในการ

รายงานผลการดําเนินงานฝกอบรมของหนวยงานประจําปงบประมาณทุกสิ้นป ดังตัวอยางรายงานตาม

แบบฟอรมแผน - ผลการอบรม 1 และ 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕.3 การบันทึกขอมูลการรายงานแผน-ผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศสุัตวประจําป 
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(ตัวอยาง แบบฟอรมแผน-ผลการอบรม 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. บันทึกขอมูล 

การประเมินผลโครงการ      

แตละดาน 

2. บันทึกขอมูลผลการจัด

ฝกอบรม พรอมแบบฟอรม

แผน-ผลการอบรม 1.1 

1. บันทึกขอมูลแผนการจัด

ฝกอบรมหลังจากไดรับการ

อนุมัติโครงการ 
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(ตัวอยาง แบบฟอรมแผน-ผลการอบรม 1.1) 
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๖. การตรวจประเมินใหคะแนนตามเกณฑประกันคุณภาพ                

การฝกอบรมกรมปศุสัตว 
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ประกอบดวยข้ันตอนดําเนินการ 2 ข้ันตอน คือ 

๖.๑ การตรวจประเมินใหคะแนนตามหลักเกณฑประกันคุณภาพฯ 
คณะทํางานการประกันคุณภาพการฝกอบรมภายในหนวยงานเปนผูพิจารณาตรวจประเมิน

ใหคะแนนการดําเนินการตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม ตามแบบฟอรมการตรวจประเมิน
การประกันคุณภาพการฝกอบรมของหนวยงาน (แบบฟอรมประกันคุณภาพ ๑) ประกอบดวย ๖ มาตรฐาน  
๗ ตัวชี้วัด โดยโครงการ/หลักสูตรท่ีถือวาผานเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมกรมปศุสัตว จะตองมี
คะแนนตั้งแตรอยละ ๙๐ ข้ึนไป คือ ตองไดคะแนนไมนอยกวา ๙๐ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน        
ในแตละโครงการ/หลักสูตร และใหผูบังคับบัญชาระดับหนวยงาน ลงนามรับรองการตรวจประเมินภายใน
หนวยงานแลวเก็บหลักฐานไวท่ีหนวยงาน  

  

 ตาราง : คะแนนตัวชี้วัดของมาตรฐานการดําเนินงานตามหลักเกณฑประกันคุณภาพการฝกอบรม กรมปศุสัตว 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 
คะแนน
(เต็ม) 

1 การกําหนดหลักสูตรและจัดทํา
โครงการฝกอบรม 

1.1 การกําหนดหลักสูตรการฝกอบรม 20 
1.2 การจัดทําโครงการฝกอบรม 20 

2 การคัดเลือกและสรรหาวิทยากร 2.1 การคัดเลือกและสรรหาวิทยากร 10 
3 การกําหนดเทคนิควิธีการฝกอบรม 3.1 การกําหนดเทคนิควิธีการฝกอบรม 10 
4 การกําหนดและคัดเลือกผูเขาอบรม 4.1 การกําหนดและคัดเลือกผูเขาอบรม 10 
5 การกําหนดสถานท่ีฝกอบรม 5.1 การกําหนดสถานท่ีฝกอบรม 10 
6 การวัดและประเมินผลการฝกอบรม 6.1 กําหนดวิธีการวัดและประเมินผลการฝกอบรม 20 
  100 

 

๖.๒ การบันทึกขอมูลการตรวจประเมินคุณภาพฯ 
คณะทํางานประกันคุณภาพการฝกอบรมภายในหนวยงาน บันทึกขอมูลการใหคะแนน

การตรวจประเมินคุณภาพฯ ของหนวยงานทุกครั้งทันทีใหเปนปจจุบัน ในแบบฟอรมการอบรม ๑ เพ่ือเก็บ
เปนฐานขอมูลของหนวยงานตลอดไป และใชในการรายงานผลการดําเนินงานฝกอบรม ตามหลักเกณฑ
ประกันคุณภาพการฝกอบรมของหนวยงานประจําปงบประมาณทุกสิ้นปตอไป ดังตัวอยางแบบฟอรม
ประกันคุณภาพ ๑ และการบันทึกขอมูลคะแนนการตรวจประเมินการใหคะแนนตามหลักเกณฑประกัน
คุณภาพการฝกอบรมในการตรวจประเมินฯ ในแบบฟอรมแผน-ผลการอบรม ๑ 

 

 

 

 

 

6. การตรวจประเมินการใหคะแนนตามหลักเกณฑประกันคุณภาพการฝกอบรมกรมปศุสัตว 
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แบบฟอรมประกันคุณภาพ ๑ 
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บันทึกขอมูล 

คะแนนตรวจประเมิน

คุณภาพการฝกอบรม 
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-  ตัวอยางการรายงานตามแบบฟอรมแผน - ผลการอบรม ๑  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗. การรายงานผลการดําเนินงานจัดฝกอบรม ตามหลักเกณฑประกัน

คุณภาพการฝกอบรมกรมปศุสัตว ประจําปงบประมาณ 
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กองการเจาหนาท่ีในฐานะฝายเลขาฯ จะแจงทุกหนวยงาน รายงานผลการดําเนินงานจัดฝกอบรม 

(บุคลากรภายใน) ทุกสิ้นปงบประมาณตามแบบฟอรมรายงานท่ีกําหนด เพ่ือ กกจ.จะไดสรุปรวบรวมผลการ

ดําเนินงานจัดฝกอบรมในภาพรวมของกรมปศุสัตว และใชรายงานหนวยงานตางๆ ในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

สําหรับการรายงานผลการดําเนินงานจัดฝกอบรมประจําปงบประมาณ ตามหลักเกณฑประกัน

คุณภาพการฝกอบรม       กรมปศุสัตว กกจ.จะสรุปรวบรวมรายงานของทุกหนวยงาน ตามแบบฟอรม   

แผน - ผลการอบรม 1 โดยหนวยงานตาง ๆ ดําเนินการ ดังนี้ 

๑. หนวยงานสวนกลางทุกหนวยงานจัดทํารายงานแผน-ผลการอบรม 1 ใหถูกตอง ครบถวน สง

มายัง กกจ. ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

๒. หนวยงานสวนกลางท่ีตั้งอยูในสวนภูมิภาค และหนวยงานสวนภูมิภาค (สนง.ปศจ.) จัดทํา

รายงานแผน-ผลการอบรม 1 สงให ปศข. โดยรวบรวมขอมูลท้ังของ ปศข. ของหนวยงาน

สวนกลางท่ีตั้งอยูในสวนภูมิภาค (ศูนย / สถานี / ดาน) และของหนวยงานสวนภูมิภาค 

(สํานักงาน ปศจ.) เพ่ือสรุปรวบรวมจัดทําแผน-ผลการอบรม ๑ ของทุกหนวยงานใหถูกตอง 

ครบถวน สงมายัง กกจ. ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

๓. กกจ. ดําเนินการรวบรวมภาพรวมท้ังหมด สรุปรายงานเสนอกรมฯ ทราบ 

โดยบันทึกขอมูลใหถูกตองครบถวน สมบูรณ ตามความเปนจริงเพ่ือใชรายงานในสวนตางๆ ท่ี

เก่ียวของตอไป ดังตัวอยางการบันทึกขอมูลการรายงานตามแบบฟอรมแผน – ผลการอบรม ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗. การรายงานผลการดําเนินงานจัดฝกอบรมตามหลักเกณฑประกนัคุณภาพการฝกอบรม 
    กรมปศุสัตวประจําปงบประมาณ 
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3. ประเมิน

พฤติกรรม

2.
1ท

ดส
อบ

คว
าม

รู้

2.
2 

ผล
งา

น
ห

รือ

ผล
กา

รป
ฏิบ

ัติ/
อื�น

ๆ

3.
1ก

าร
ป

ระ
ยุก

ต์ใ
ช้

ป
ระ

โย
ชน

์

2 288 8 714,000 869,490 207 79 8 0 1,493,110 x ระดับ x ระดับ x ระดับ ผ่านร้อยละ ผ่านร้อยละ ผ่านร้อยละ

1
โครงการอบรมหลักสูตร 

"การเปนขาราชการที่ดี" 

รุนที่ 34

ขาราชการ

บรรจุใหม

ของกรมปศุ

สัตว

1 108 5 714000 60,400 45 61 5 39
6-10 พ.ย.60

731,380 วัตถุประสงคให

พิมพในชอง

เดียวกันทั้งหมด

4.75 ดีมาก 4.62 ดีมาก 4.53 ดีมาก 100 100

100 100

2

การพัฒนาขีด

ความสามารถบุคลากร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานสูการเปน 

Smart Officer (อําเภอ 

ตนแบบดานการปศุสัตว)

ปศอ.

ตนแบบ,

หัวหนากลุม

ยุทธฯ,

หัวหนาสวน

ยุทธฯ และ

จนท.

โครงการ

อําเภอ

ตนแบบ

1 ### 3  - 809,090 ### 18 3 25 6-8

 

ธ.ค.

 60

 761,730  - ผูเขาอบรมเขาใจนโยบาย

ยุทธศาสตร ปรัชญาแนวคิด

หลักการปฏิบัติของศาสตร

พระราชา ภารกิจ กฎระเบียบ

 เทคโนโลยีการปฏิบัติงาน

ดานปศุสัตว กระบวนการคิด

เชิงนวัตกรรม

 - สามารถแลกเปลี่ยน

ประสบการณการแกไข

ปญหาและสรางสรรคผลงาน

ั

4.48 ดีมาก 4.57 ดีมาก 4.33 ดีมาก 100 100

100 100

หมายเหต ุ 1.จํานวนของกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ผู้เข้ารับการอบรมเท่านั�น

               ไม่รวมคณะทํางาน/ที�ปรึกษา/ผู้สังเกตการณ์ หรือเรียกเป็นอย่างอื�น

                    2. งบประมาณที�ปรับเปลี�ยน/จากเงินอื�น หมายถึง งบประมาณนอกเหนือจากที�หน่วยงาน

แผน-ผลการอบรม ๑

4.กรุณารายงานให้ถูกต้องครบถ้วน เพื�อความสมบุณร์ของรายงาน

ผู้รวบรวมและจัดทําข้อมูล ชื�อ/สกุล.........................................................

ตําแหน่ง..................................................................................................

ผู้กํากับดูแล ชื�อ/สกุล ..............................................................................

(ตําแหน่ง)ผู้อํานวยการ/ปศข. .................................................................

การรายงานแผน-ผลการพัฒนาบุคลากรของกรมปศุสุตว์ ประจําปี 2560

แผน-ผลโครงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ดูงานการพัฒนาข้าราชการกรมปศุสัตว์ประจําปีงบประมาณ  2560
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หน่วยงาน.............กองการเจ้าหน้าที�..............ผู้จัด
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3. การรายงานให้จําแนกหลักสูตรเป็น 7 ด้าน ตามที�กระทรวงเกษตรฯกําหนด

สรุปผลการประเมินโครงการฝึกอบรมและการตรวจประเมินคุณภาพการ

ดําเนินการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมของกรมปศุสัตว์

ได้รับจัดสรรโปรดระบุทั�งจํานวนเงินและแหล่งเงินที�ได้

วัน

รวมทั�งสิ�น

หญิง

1.
3 
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ะ

เท
คน

ิค

1.ปฏิกิริยาต่อโครงการ 2. ประเมินการเรียนรู้
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๘.๑ โครงรางคําส่ังแตงต้ังคณะทํางานการประกันคุณภาพการ

ฝกอบรม (ภายในหนวยงาน) 

๘.๒ คําส่ังแตงต้ังคณะอนุกรรมการการประกันคุณภาพการฝกอบรม 

กรมปศุสัตว ประจําป ๒๕๖0 

๘.๓ วิธีการคํานวณหาคาเฉลี่ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๘. เบ็ดเตล็ด 
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คําสั่ง……………………………………………………………….. 

ท่ี        / ๒๕....... 
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานการประกันคุณภาพการฝกอบรม..............................................       

    
  ตามท่ีกรมปศุสัตวไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของกระบวนการจัดฝกอบรม ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีมี

ข้ันตอนการดําเนินงานท่ีสําคัญ ตั้งแตการกําหนดความตองการจําเปนในการฝกอบรมการกําหนดความสามารถหรือ
สมรรถนะท่ีจําเปนในการฝกอบรม การสรางและพัฒนาหลักสูตร การดําเนินการฝกอบรม และการประเมินติดตามผลการ
ฝกอบรม ซ่ึงเม่ือไดกําหนดความตองการจําเปนในการฝกอบรมมาแลว การดําเนินงานจัดฝกอบรมเพ่ือใหไดคุณภาพ
บรรลุวัตถุประสงคโครงการจําเปนตองมีการดําเนินงานอยางเปนระบบกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
นอกจากนี้ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA (หมวด ๕) ไดระบุเรื่อง เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพ้ืนฐาน รหัส HR ๔ โดยกําหนดแนวทางดําเนินการคือสวนราชการตองมีระบบการประกันคุณภาพของการ
ฝกอบรม รวมถึงการประเมินประสิทธิผลและความคุมคาของการพัฒนา/ฝกอบรมบุคลากร  

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการจัดฝกอบรมของกรมปศุสัตวเปนมาตรฐานเดียวกันและใช
เปนหลักในการประกันคุณภาพการฝกอบรมใหเกิดประสิทธิผล ความคุมคาและความเชื่อม่ันในระบบการจัด
ฝกอบรมของกรมปศุสัตว ท่ีไดมาตรฐาน  จึงขอแตงต้ังคณะทํางานการประกันคุณภาพการฝกอบรม
................................ ประกอบดวย (จํานวนคณะทํางานปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม แตไมต่ํากวา ๓ คน ตามคําสั่งนี้) 

๑. ...............ชื่อ-สกุล  ตําแหนง......................................................ประธานคณะทํางาน 
๒. ...............ชื่อ-สกุล  ตําแหนง......................................................คณะทํางาน 
๓. ...............ชื่อ-สกุล  ตําแหนง....................................................คณะทํางานและเลขานุการ 

  โดยคณะทํางานการประกันคุณภาพการฝกอบรม............................................มีหนาท่ีดังนี้ 
๑. สื่อสารประชาสัมพันธหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมกรมปศุสัตวให

บุคลากรและผูรับผิดชอบโครงการฝกอบรมรับทราบและเกิดความเขาใจท่ีถูกตองตรงกัน 
๒. พิจารณา กํากับ ดูแลการดําเนินงาน โครงการฝกอบรมและใหขอเสนอแนะ ปรับปรุง

แกไข เพ่ือใหการดําเนินการฝกอบรมถูกตองตามเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรมปศุสัตว 
๓. ประเมินคุณภาพการฝกอบรมของหนวยงานตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการ

ฝกอบรมกรมปศุสัตว 
๔. รายงานผลการตรวจประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมเสนอ

อธิบดีกรมปศุสัตวหรือผูหรือมีอํานาจอนุมัติ 
๕. ปฏิบัติงานอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 

   สั่ง ณ วันท่ี         เดือน            พ.ศ. ๒๕....                          
                 (................................................) 

                                 หัวหนาหนวยงาน 

ช่ือหนวยงาน 

ช่ือหนวยงาน 

ช่ือหนวยงาน 

ช่ือหนวยงาน 

๘.๑ โครงรางคําส่ังแตงตั้งคณะทํางานการประกันคุณภาพการฝกอบรม(ภายในหนวยงาน) 
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คําสั่งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว 

ท่ี        / ๒๕60 

เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการการประกันคุณภาพการฝกอบรมกรมปศุสัตว 

    

กรมปศุสัตวไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของกระบวนการจัดฝกอบรม ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีมีข้ันตอน

การดําเนินงานท่ีสําคัญ ตั้งแตการกําหนดความตองการจําเปนในการฝกอบรม การกําหนดความสามารถ

หรือสมรรถนะท่ีจําเปนในการฝกอบรม การสรางและพัฒนาหลักสูตร การดําเนินการฝกอบรม และการ

ประเมินติดตามผลการฝกอบรม ซ่ึงเม่ือไดกําหนดความตองการจําเปนในการฝกอบรมมาแลว การ

ดําเนินงานจัดฝกอบรมเพ่ือใหไดคุณภาพบรรลุวัตถุประสงคโครงการจําเปนตองมีการดําเนินงานอยางเปน

ระบบกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด นอกจากนี้ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

PMQA (หมวด ๕) ไดระบุเรื่อง เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน รหัส HR ๔ โดย

กําหนดแนวทางดําเนินการไว คือ สวนราชการตองมีระบบการประกันคุณภาพของการฝกอบรม รวมถึงการ

ประเมินประสิทธิผลและความคุมคาของการพัฒนา/ฝกอบรมบุคลากร  

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการจัดฝกอบรมของกรมปศุสัตวเปนมาตรฐานเดียวกันและใชเปน

หลักในการประกันคุณภาพการฝกอบรมใหเกิดประสิทธิผล ความคุมคาและความเชื่อม่ันในระบบการจัด

ฝกอบรมของกรมปศุสัตวท่ีไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับในระดับองคกร อาศัยอํานาจตามขอ ๕ ของคําสั่งกรม

ปศุสัตว ท่ี ๗๙/๒๕๕๓ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว ลงวันท่ี ๓ กุมภาพันธ 

๒๕๕๓ อธิบดีกรมปศุสัตวจึงไดออกคําสั่งไว ดังตอไปนี้  

ขอ ๑  ใหยกเลิกคําสั่งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว ท่ี ๒/๒๕๕8 เรื่อง 

แตงตั้งคณะอนุกรรมการการประกันคุณภาพการฝกอบรมกรมปศุสัตว ลงวันท่ี ๒0 พฤศจิกายน ๒๕๕8 

ขอ ๒  แตง ต้ังคณะอนุกรรมการการประกันคุณภาพการฝกอบรมกรมปศุสัตว 

ประกอบดวย  

(๑) นายวีรชาติ... 

๘.๒ คําส่ังแตงตั้งคณะอนุกรรมการการประกันคุณภาพการฝกอบรมกรมปศุสัตว ประจําป ๒๕๖๑ 
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-๒- 
 

(๑) 
 

นายวีรชาติ เข่ือนรัตน         รองอธิบดีกรมปศุสัตว                       ประธาน 
คณะอนุกรรมการ 

(๒) นายสมเกียรติ กรอบแกว กลุมพัฒนาระบบบริหาร อนุกรรมการ 
(๓) นางสาวธารารัตน มูลิกา กลุมตรวจสอบภายใน อนุกรรมการ 
(๔) นายวุฒิพงษ อินทรธรรม กลุมพัฒนาวิชาการปศุสัตว อนุกรรมการ  
(๕) นางสาวรติกร สิทธิสิน กองคลัง อนุกรรมการ 
(๖) นางภัทรวรรณ ล่ําด ี กองการเจาหนาท่ี อนุกรรมการ 
(๗) นางสาวกัลยา ฦาชา กองแผนงาน อนุกรรมการ 
(๘) นายวรฉัตร วิรัชลาภ สํานักกฎหมาย อนุกรรมการ 
(๙) นายปยวิทย ธรรมบุตร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร 
อนุกรรมการ 

(๑๐) นางมนกานติ์ จิระธันห    สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาต ิ อนุกรรมการ 
(๑๑) นางสาวอิสราภรณ  

ชัยมะโน 
สํานักงานเลขานุการกรม อนุกรรมการ 

(๑๒) นางนพวรรณ บัวมีธูป สํานักควบคุม ปองกันและ 
บําบัดโรคสัตว 

อนุกรรมการ 
 

(๑๓) นางสาวบุณิกา จุลละโพธ ิ สํานักพัฒนาระบบและ 
รับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 

อนุกรรมการ 
 

(๑๔) นายชัยวุฒิ วิสุทธ ิ สํานักตรวจสอบคุณภาพ 
สินคาปศุสัตว 

อนุกรรมการ 

(๑๕) นางกมลทิพย ธัญพิมล สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว อนุกรรมการ 
(๑๖) นายวิษณุ ไพศาลรุงพนา สํานักเทคโนโลยีชีวภาพ 

การผลิตปศุสัตว 
อนุกรรมการ 

(17) นายอานุภาพ เส็งสาย สํานักพัฒนาอาหารสัตว อนุกรรมการ 
(๑๘) นางสาวดรุณี โสภา สํานักพัฒนาพันธุสัตว อนุกรรมการ 
(๑๙) นางพรรณี ทะนันชัย กองสงเสริมและพัฒนา 

การปศุสัตว 
อนุกรรมการ 

(๒๐) นายวัลลภ ตัณฑพันธุกุล กองสารวัตรและกักกัน อนุกรรมการ 
(๒๑) นางรัชนี เทพบุตร กองงานพระราชดําริและ   

กิจกรรมพิเศษ 
อนุกรรมการ 
 

(๒๒) นายเธียรชัย อนงครักษ กองความรวมมือดาน 
การปศุสัตวระหวางประเทศ 

อนุกรรมการ 
 

(๒๓) นางสาวสายญาติ สินนาค กองควบคุมอาหารและยาสัตว อนุกรรมการ 
(24) นายบุญรอด พัฒนไพศาล สํานักงานปศุสัตวพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร 
 

อนุกรรมการ 
 
(๑) นายวีรชาติ... 
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-๓- 
 

 

(๒๕) นางสุกัญญา วิเชียรกร สํานักงานปศุสัตวเขต 1 อนุกรรมการ 
 

(๒๖) นางเดือนเพ็ญ  
ธัญญะวานิช 

สํานักงานปศุสัตวเขต 2 อนุกรรมการ 

(27) นายวชิระ เสือบัว สํานักงานปศุสัตวเขต 3 อนุกรรมการ 
(๒๘) นางสาวพัชรนันท  

จิระวัฒนภิญโญ 
สํานักงานปศุสัตวเขต 4 อนุกรรมการ 

(๒๙) นางสาวอมรรัตน  
วรรณโชติ 

สํานักงานปศุสัตวเขต 5 อนุกรรมการ 

(๓๐) นางสาวโชติมา  
ประเสริฐสินเจรญิ 

สํานักงานปศุสัตวเขต 6 อนุกรรมการ 

(31) นางสุภา เสาวสวย สํานักงานปศุสัตวเขต 7 อนุกรรมการ 
(32) นางสาววิภาวี ศรีเจริญ สํานักงานปศุสัตวเขต 8 อนุกรรมการ 
(33) นายอัครเดช รัตนวิไล สํานักงานปศุสัตวเขต 9 อนุกรรมการ 
(34) นายพนม มีศิริพันธุ ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี เลขานุการและ

อนุกรรมการ 
(35) นางสาวปรารถนา  

พลายมาศ 
กองการเจาหนาท่ี ผูช วย เลขานุการ

และอนุกรรมการ 
(36) นางสาวธัญนันท สินชัย กองการเจาหนาท่ี ผูช วย เลขานุการ

และอนุกรรมการ 
(37) นายเลอสรร ศิริปาลกะ กองการเจาหนาท่ี ผูช วย เลขานุการ

และอนุกรรมการ 
ขอ 3  ใหคณะอนุกรรมการการประกันคุณภาพการฝกอบรมกรมปศุสัตวตามขอ 2 มี

อํานาจหนาท่ี ดังนี้   

๑. ทบทวนหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมกรมปศุสัตว 
๒. ประชาสัมพันธการดําเนินการตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมกรมปศุสัตว 
๓. ควบคุม กํากับ และดูแลการดําเนินการตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการ

ฝกอบรมกรมปศุสัตวในหนวยงานท่ีสังกัด 
๔. พิจารณาและกําหนดวางแนวทางดําเนินการประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรมปศุสัตว 

เชน พัฒนาคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพ ตลอดจนสรุปผลการประกันคุณภาพการฝกอบรม เปนตน 

๕. ปฏิบัติงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 
      

    สั่ง ณ วันท่ี           กันยายน พ.ศ. ๒๕60 
 

 

   (นายอภัย สุทธิสังข) 
              อธิบดีกรมปศุสัตว 
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การคํานวณหาคาเฉล่ีย  
คาเฉล่ีย (Mean) หรือ เรียกวาคากลางเลขคณิต คาเฉลี่ย คามัชฌิมเลขคณิต เปนตน 
 
    สูตร  X   =   ∑x  

  n 

  เม่ือ        X         แทน       คาเฉลี่ย 

    ΣX      แทน       ผลรวมของคะแนนท้ังหมดของกลุม 
                               n         แทน   จํานวนของคนในกลุม 

ตัวอยาง    การหาคาเฉลี่ยจากแบบทดสอบ จงหาคาเฉลี่ยของคะแนนสอบวิชาสุขศึกษา 
       ของนกัเรียนจํานวน 5 คน ซ่ึงคะแนนสอบมีดังนี้ 

 
      X =           15+12+16+8+10 
           5 
    = 61 
      5 
    =       12.2 

               คาเฉลี่ยคะแนนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนกลุมนี้เทากับ 12.2 คะแนน 
ตัวอยางการหาคาเฉลี่ย 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘.๓ วิธีการคํานวณหาคาเฉล่ีย 
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นําผลรวมของคาเฉลี่ยรายขอหารจํานวนขอ 

 =  4.34+4.34+4.29+4.27+4.25+4.14+4.08+4.08+4.04+4.00 

 = 4.18 
10 

คาเฉลี่ยรวม 
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