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คู่มือการปฏิบตั ิงาน
กระบวนงานการจัดฝึกอบรมของสานักงานปศุสตั ว์เขต 5
ตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมปศุสตั ว์
การจัดฝึกอบรมต้องมีการดาเนินการอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การกาหนดความต้องการจาเป็น ในการ
ฝึกอบรมหรือการกาหนดความสามารถหรือสมรรถนะที่จ าเป็นในการฝึกอบรม (Define Training needs)
การสร้างและพัฒนาหลักสูตร (Design and Plan Training) การดาเนินการฝึกอบรม (Provide for Training)
และการประเมินติดตามผลการฝึกอบรม (Evaluate Training) ซึ่งเมื่อได้กาหนดความต้องการจาเป็นในการ
ฝึกอบรมมาแล้ว การดาเนินงานจัดฝึกอบรมเพื่อให้ได้คุณภาพบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ จ าเป็นต้องมีการ
ดาเนินงานอย่างเป็นระบบก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้น สานักงานปศุสัตว์เขต 5 จึงได้มี
การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนงานการจัดฝึกอบรมของสานักงานปศุสัตว์เขต 5 ตามหลักเกณฑ์
การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมปศุสัตว์ขึ้น เพื่อให้การดาเนินการจัดฝึกอบรมของสานักงานปศุสัตว์เขต 5
เป็นมาตรฐานเดียวกัน และใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการประกันคุณภาพการฝึกอบรมให้เกิดประสิทธิผล ความคุ้มค่า
และความเชื่อ มั่นในระบบการจัดฝึก อบรมของส านักงานปศุสั ตว์เ ขต 5 ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับ
องค์กร
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่ อ ให้ ห น่วยงานมี ก ารจัดท าคู่มือการปฏิบัติง านที่ ชัดเจนอย่างเป็นลายลัก ษณ์อัก ษร ใช้ชี้แจง
ถ่ายทอดให้ผู้ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานฝึกอบรม/ประชุมสัมมนาได้ทราบและปฏิบัติตามรายละเอียดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆ ของหน่วยงานเกี่ยวกับการฝึกอบรมประชุมสัมมนา และเป็นการสร้าง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐาน
เป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ
1.2 เพื่อเป็นหลักฐานทีแ่ สดงให้เห็นถึงวิธีการทางานเกีย่ วกับการฝึกอบรมประชุมสัมมนาได้อย่างชัดเจน
เป็นรูปธรรม เพื่อใช้สาหรับการพัฒนาและเรียนรู้ของผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ รวมถึงการยกระดับการปฏิบัติงาน
ไปสู่ความเป็นมืออาชีพ ตลอดจนใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
1.3 เพื่ อ ใช้ แสดงหรื อ เผยแพร่ใ ห้กั บ บุ คคลภายนอกหรือ ผู้รั บ บริก าร ได้รั บ รู้ เข้า ใจกระบวนการ
ปฏิบัติงานและใช้ประโยชน์จากกระบวนการดังกล่าวเพื่อขอการรับบริการที่ตรงกับความต้องการ
1.4 เพื่อให้การปฏิบัติงานฝึกอบรมมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อผู้เ ข้ารับการฝึกอบรมและองค์กร และผู้เข้ารับ การฝึก อบรมเกิดความพึง พอใจ เชื่อมั่นในมาตรฐานการ
ฝึกอบรมขององค์กร
2. ขอบเขต
คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการฝึกอบรม ตั้งแต่การวิเคราะห์หาความจาเป็นในการฝึกอบรม
(Training Needs) การสร้างหลักสูตร การดาเนินการฝึกอบรม การประเมินผล ตลอดจนถึงการรายงานผลการ
ฝึกอบรม ซึ่งจะเป็นมาตรฐานในการปฏิบัตงิ านฝึกอบรมของสานักงานปศุสัตว์เขต 5 ภายใต้การบริหารจัดการ
งบประมาณและทรัพยากร ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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3. คาจากัดความ
มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่ถือเอาเป็นเกณฑ์ที่รับรองกันทั่วไป เช่น เวลามาตรฐานกรีนิช , สิ่งที่ถือเอาเป็น
เกณฑ์ ส าหรับ เทียบกาหนด ทั้ งในด้านปริมาณและคุณภาพ เช่น มาตรฐานอุตสาหกรรม หนัง สือนี้ยัง ไม่เ ข้า
มาตรฐาน (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554)
มาตรฐานการปฏิบัติง าน (Performance Standard) เป็นผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับ หนึ่ง
ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ทาได้ โดยจะมีกรอบในการพิจารณากาหนด
มาตรฐานหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน
การฝึกอบรม หมายถึง การฝึกอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการ
หรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงานหรือที่เรียก ชื่ออย่างอื่นทุกหลักสูตรที่
จัดในประเทศ โดยหน่วยงานกรมปศุสัตว์เป็นผู้จัดให้กับบุคคลากรภายในและภายนอกกรมปศุสัตว์ มีโครงการ
หรือหลักสูตรและช่วงเวลาการจัดที่แน่นอน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์หรือเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานโดยไม่มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ และใช้งบประมาณเบิกจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และ
ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของทางราชการ หรือบุคคลภายนอกที่เข้า
รับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ส่วนราชการจัดขึ้น
วิท ยากร หมายถึง ผู้บรรยาย ผู้อภิปราย หรือที่ เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่ง ท าหน้าที่ ให้ความรู้แก่ ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมตามหลักสูตร และให้รวมถึงผู้ดาเนินการสัมมนา
แผนการฝึก อบรม หมายถึง การวางแผนช่วงเวลา งบประมาณ กลุ่ม บุคคลเป้าหมาย ของการจัด
ฝึกอบรมหรือพัฒนาบุคลากร
ความจาเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs) หมายถึง สถานการณ์ ปัญหา หรือข้อขัดข้อง ในการ
ปฏิบัติงานของบุคคลที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการขาดความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือทัศนคติที่ต้องการและ
ถูก ต้องในการปฏิบัติง าน อั นเป็นผลให้ก ารปฏิบัติง านในหน่วยงานหรือองค์ก ารนั้นไม่ บ รรลุผ ลส าเร็จ ตาม
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กาหนดไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่ต้องการและถูกต้องในการ
ปฏิบัติงานนั้น สามารถแก้ไข ปรับปรุง หรือพัฒนาได้โดยการฝึกอบรม
หลักสูตรฝึกอบรม หมายถึง วิ ชา เนื้อหาสาระ และวิธีการที่จะทาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้
ความเข้าใจ เกิดทัศนคติและความสามารถ เป็นผลให้เกิดการเรียนรู้ หรือเกิ ดการเปลี่ยนแปลงพฤติก รรมให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม หมายถึง การกาหนดรายละเอียดต่างๆ ของหลักสูตรฝึกอบรม วัตถุประสงค์
ของการฝึกอบรม หัวข้อวิชาต่างๆ วัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหา เทคนิควิธีการฝึกอบรม ระยะเวลาของแต่ละ
หัวข้อวิชา และระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และ
การเปลี่ยนแปลงทัศนะคติ และพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
โครงการฝึก อบรม หมายถึง การกาหนดหลักสูตร ขั้นตอน วิธีการ ตลอดจนแนวปฏิบัติเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม โดยที่การฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลให้มีประสิทธิภาพ จะต้องมีองค์ประกอบหลัก
3 ประการ ดังนี้
1) วัตถุประสงค์การฝึกอบรม
2) รายละเอียดส่วนที่จะทาให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้เข้ารับการฝึกอบรม เรียกว่า “หลักสูตรการ
ฝึกอบรม”
3) รายละเอียดส่วนที่เป็นการบริหาร-ธุรการ ได้แก่ การบุคคล การเงิน วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อ
ประสานงาน วิธีการ และสถานที่

5

การจัดดาเนินการฝึกอบรม หมายถึง การนาหลักสูตรฝึก อบรม ที่ ส ร้างไว้แล้ว หรือมี อยู่แล้วไปจัด
ฝึกอบรมให้กับกลุ่มบุคคลเป้าหมาย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือ เปลี่ยนแปลงทัศนคติ หรือ
พฤติกรรมในการทางานให้ไปสู่แนวทาง หรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรฝึกอบรมฝึกอบรม
การประเมิ น ผล หมายถึ ง กระบวนการใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ และค่ า นิ ย ม ในการพิ จ ารณาตั ด สิ น คุ ณ ค่ า
ความเหมาะสม ความคุ้มค่าหรือสัมฤทธิ์ผลของเหตุการณ์ โครงการ หรือสิ่งอื่นใด หลังจากการเปรียบเทียบผล
ที่วัดได้ โดยวิธีการใดๆ กับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ หรือเกณฑ์ที่กาหนดไว้
การรายงานผลการฝึกอบรม หมายถึง การสรุปรายงานผลการฝึกอบรมทั้ง กระบวนการต่อเจ้าของ
งบประมาณ ภายใน 30 วัน หลังเสร็จสิ้นโครงการฝึกอบรม
คณะท างานการประกั นคุณภาพการฝึก อบรม หมายถึง คณะท างานด้านการประกั นคุณภาพการ
ฝึก อบรมของสานักงานปศุสัตว์เ ขต 5 โดยได้รับการแต่ง ตั้ง จากปศุสัตว์เขต 5 มี หน้าที่ ตรวจสอบโครงการ
ฝึกอบรมให้ตรงตามาตรฐานที่กาหนดในหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของการฝึกอบรมกรมปศุสัตว์
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
4.1 หัวหน้าหน่วยงานทาหน้าที่เป็นผูพ้ ิจารณาอนุมัติโครงการฝึกอบรม
4.2 คณะทางานการประกันคุณภาพการฝึกอบรมของแต่ละส่วน/ฝ่าย ทาหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
ของโครงการฝึกอบรมที่ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมของแต่ละส่วน/ฝ่าย เสนอ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมของกรมปศุสัตว์
4.3 ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมของแต่ละส่วน/ฝ่าย ทาหน้าที่ดาเนินการจัดฝึกอบรม ประเมิน และ
สรุปผลการฝึกอบรม และรายงานผลการฝึกอบรม
ทั้งนี้ ให้ดาเนินการภายใต้การบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากร ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน (Work Flow)
กระบวนงานการจัดฝึกอบรมของสานักงานปศุสัตว์เขต 5
ตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมปศุสัตว์
การจัดฝึกอบรม

การสร้างโครงการ/หลักสูตรการ
ฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการฝึกอบรมกรมปศุสัตว์

วิเคราะห์หาความจาเป็น
เพื่อกาหนดหลักสูตร/รูปแบบ/
การบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากร

แผนการพัฒนาบุคลากร
- ตามแผนงาน/โครงการ จากกรมปศุสัตว์
- ตามแผน IDP ของสานักงานปศุสัตว์เขต 5

สร้างโครงการ/หลักสูตรการฝึกอบรม
แบบฟอร์มการเขียน
โครงการฝึกอบรม
ไม่ถูกต้อง
แบบฟอร์มรายงานการตรวจประเมิน
การประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ
สานักงานปศุสัตว์เขต 5

ตรวจสอบโดยคณะทางาน
การประกันคุณภาพการฝึกอบรม
ของแต่ละส่วน/ฝ่าย
ถูกต้อง
ขออนุมัตกิ ารจัด
ฝึกอบรม

อนุมัติ
จัดเตรียมและประสานงาน
การจัดฝึกอบรม

ดาเนินการจัดฝึกอบรม

ประเมินและสรุปผล
การฝึกอบรม

รายงานผลการฝึกอบรม

ไม่อนุมัติ

- หนังสือเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา
- หนังสือขอความอนุเคราะห์วิทยากร/สถานที่
- หนังสือราชการอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
- การจัดซื้อจัดจ้าง และการยืมเงินทดรอง
ราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างการจัด
ฝึกอบรม
- แบบทดสอบก่อน-หลังการฝึกอบรม
- แบบประเมินปฏิกริ ิยาโครงการ
- แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการประเมิน
โครงการฝึกอบรม
- แบบรายงานผลการประเมินโครงการ
ฝึกอบรม
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5. Work Flow กระบวนการ
ลาดับ

ผังกระบวนการ

1

การจัดฝึกอบรม

รายละเอียด
แผนการพัฒนาบุคลากร

- ตาม แผนงาน/โครงการ
การสร้างโครงการ/หลักสูตรการ
ฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการฝึกอบรมกรมปศุสัตว์

2

วิเคราะห์หาความจาเป็น
เพื่อกาหนดหลักสูตร/
รูปแบบ/การบริหารจัดการ
การพัฒนาบุคลากร
สร้างโครงการ/
หลักสูตรการ
ฝึกอบรม

จากกรมปศุสัตว์

- ตามแผน IDP ของ

สานักงานปศุสัตว์เขต 5

แบบฟอร์มการ
เขียนโครงการ
ฝึกอบรม

ตรวจสอบโดยคณะทางาน
การประกันคุณภาพการฝึกอบรม
ของแต่ละส่วน/ฝ่าย
แบบฟอร์มรายงานการตรวจประเมิน
การประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ
ถูกต้อง
สานักงานปศุสัตว์เขต 5
ไม่ถูกต้อง

ขออนุมัติ
การจัดฝึกอบรม

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

แบบฟอร์ม

เอกสารอ้างอิง

1. การพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการฝึกอบรม
ผู้รับผิดชอบ
1.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
โครงการ
1.2 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความจาเป็นในการจัด
ฝึกอบรม : ปัญหา สาเหตุ ที่มา ตระหนักถึง
ความสาคัญ
1.3 กาหนดความจาเป็นในการฝึกอบรม

1 สัปดาห์

-

- แผนพัฒนาบุคลากร

2. การสร้างหลักสูตร/โครงการฝึกอบรม ตาม
ผู้รับผิดชอบ
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรม โครงการ
ปศุสัตว์
2.1 ทบทวนความจาเป็นในการฝึกอบรม (TN)
2.2 ระบุภารกิจที่เป็นปัญหาและลาดับ
ความสาคัญของภารกิจที่เป็นปัญหา
2.3 กาหนดวัตถุประสงค์หลักในการจัดฝึกอบรม
2.4 กาหนดหัวข้อวิชา วัตถุประสงค์ ขอบเขต
เนื้อหา เทคนิควิธีการ และระยะเวลา
2.5 จัดลาดับหัวข้อวิชา และกาหนดระยะเวลา
การฝึกอบรม
2.6 ส่งให้คณะทางานประกันคุณภาพการ
ฝึกอบรมของแต่ละส่วน/ฝ่าย เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้อง หากไม่ถูกต้องให้กลับไปข้อ 2.1
2.7 เสนอขออนุมัติโครงการ และงบประมาณ
2.8 ผู้มีอานาจลงนามอนุมัติ หากไม่อนุมัติให้
กลับไปข้อ 2.1

2 สัปดาห์

- แบบฟอร์มการ
เขียนโครงการ
ฝึกอบรมของ
กรมปศุสัตว์

ตาม แผนงาน/โครงการ
จากกรมปศุสัตว์
- แผนพัฒนาบุคลากร
ตามแผน IDP ของ
สานักงานปศุสัตว์เขต 5
- หลักเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการ
ฝึกอบรมกรมปศุสัตว์
- ระเบียบ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน
และการประชุมระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2549
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ลาดับ

ผังกระบวนการ

รายละเอียด

3

จัดเตรียมและประสานงาน
การจัดฝึกอบรม

- หนังสือเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม/
ประชุมสัมมนา

- หนังสือขอความอนุเคราะห์
วิทยากร/สถานที่

ดาเนินการจัดฝึกอบรม

- หนังสือราชการอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
- การจัดซื้อจัดจ้าง และการยืมเงิน
ทดรองราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ระหว่างการจัดฝึกอบรม

4

ประเมินและสรุปผล
การฝึกอบรม

5
รายงานผลการฝึกอบรม

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

แบบฟอร์ม

3. การจัดเตรียมและประสานงานการจัดฝึกอบรม - ผู้รับผิดชอบ
3.1 จัดทาหนังสือราชการถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง :
โครงการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/วิทยากร/ผู้เข้าอบรม/
- คณะ
สถานที่/ประธาน/แขกผู้มีเกียรติ ฯลฯ
3.2 จัดเตรียมเอกสารประกอบการฝึกอบรม/วัสดุ ผู้ดาเนินการ
อุปกรณ์การฝึกอบรม/รายชื่อผู้เข้าอบรม/คากล่าว ฝึกอบรม
พิธีเปิด-ปิด/แบบทดสอบก่อน-หลัง/
แบบสอบถามประเมินปฏิกิริยาโครงการ/ประวัติ
วิทยากร/ของที่ระลึกวิทยากร/ประกาศนียบัตร
(ถ้ามี)
3.3 ประสานงาน : สถานที่ฝึกอบรม/สถานที่
ศึกษาดูงาน/ห้องฝึกอบรม/ห้องพัก/อาหาร/
อาหารว่างและเครื่องดื่ม/ยานพาหนะ

1 สัปดาห์

- หนังสือราชการ

4. การดาเนินการจัดฝึกอบรม
4.1 ทดสอบเพื่อวัดความรู้ก่อนการฝึกอบรม
4.2 ดาเนินการจัดฝึกอบรมตามลาดับใน
กาหนดการ
4.3 ระหว่างการฝึกอบรม สังเกตพฤติกรรมของผู้
เข้าอบรม : ความสนใจ การมีส่วนร่วม ความ
กระตือรือร้น การให้ความร่วมมือ
5. การประเมินและสรุปผลการฝึกอบรม / การ
รายงานผลการฝึกอบรม
5.1 ทดสอบเพื่อวัดความรู้หลังการฝึกอบรม
5.2 ผู้เข้าอบรมประเมินโครงการฝึกอบรม
5.3 สรุปผลการฝึกอบรม
5.4 รายงานผลการฝึกอบรม

- ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
- คณะ
ผู้ดาเนินการ
ฝึกอบรม

- ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
- คณะ
ผู้ดาเนินการ
ฝึกอบรม

เอกสารอ้างอิง

- ระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ.
2526 และ ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2548
- ระเบียบ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม การจัด
งาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ พ.ศ.
2549 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม

ตามช่วง
เวลาใน
กาหนดการ
ฝึกอบรม

- แบบทดสอบก่อน - หลักเกณฑ์การ

ภายใน 30
วัน หลัง
เสร็จสิ้นการ
ฝึกอบรม

- แบบทดสอบหลัง - หลักเกณฑ์การ

การฝึกอบรม

การฝึกอบรม
- แบบสอบถาม
ประเมินปฏิกิริยา
โครงการ
- แบบรายงานผล
การประเมิน
โครงการฝึกอบรม

ประกันคุณภาพการ
ฝึกอบรมกรมปศุสัตว์

ประกันคุณภาพการ
ฝึกอบรมกรมปศุสัตว์
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หมายเหตุ

ระบุคาอธิบายเพิ่มเติม หรือ เงือ่ นไขที่สาคัญในการดาเนินงาน
ความหมายสัญลักษณ์ (ไม่ต้องแสดงในคู่มือ)
เริ่มต้นและลงท้าย (terminal) แทนจุดเริ่มต้นและลงท้ายของผังงานของโปรแกรมหลัก
และโปรแกรมย่อยสิ้นสุดของกระบวนการ
การปฏิบัตงิ าน (process)
แทนจุดที่มกี ารปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึง่
การตัดสินใจ (decision)
แทนจุดที่ต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึง่
การเตรียมการ (preparation)
แทนจุดกาหนดชื่อข้อมูลหรือค่าเริม่ ต้นต่างๆ
ทิศทาง (flow line)
แทนทิศทางขั้นตอนการดาเนินงานซึ่งจะปฏิบัติต่อเนื่องกัน
ตามหัวลูกศรชี้
หมายเหตุ (annotation)
แทนจุดที่แสดงรายละเอียดเพิม่ เติมหรือหมายเหตุของ
จุดต่างๆ ที่แสดงในผังงานด้วยสัญลักษณ์ไม่ชัดเจน
จุดเชื่อมต่อ (connector)
แทนจุดเชื่อต่อของผังงานเมื่อใช้สญ
ั ลักษณ์เพื่อให้ดงู ่าย
(กรณีการเขียนกระบวนการไม่สามารถจบได้ภายใน 1 หน้า)

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6.1 พัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการฝึกอบรมของสานักงานปศุสัตว์เขต 5 โดยอ้างอิงเอกสารจากแผนพัฒนา
บุคลากรตาม แผนงาน/โครงการ จากกรมปศุสัตว์ และตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development
Plan : IDP) ของสานักงานปศุสัตว์เขต 5 รวมระยะเวลา 1 สัปดาห์
6.1.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
6.1.2 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความจาเป็นในการจัดฝึกอบรม : ปัญหา สาเหตุ ที่มา ตระหนักถึง
ความสาคัญ
6.1.3 กาหนดความจาเป็นในการฝึกอบรม
6.2 การสร้างหลักสูตร/โครงการฝึกอบรม ตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมปศุสัตว์
โดยใช้แบบฟอร์มการเขียนโครงการฝึกอบรมของกรมปศุสัตว์ ประกอบ และอ้างอิงเอกสารจากหลักเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมปศุสัตว์ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัด
งาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมระยะเวลา 2 สัปดาห์
6.2.1 ทบทวนความจาเป็นในการฝึกอบรม (TN)
6.2.2 ระบุภารกิจทีเ่ ป็นปัญหาและลาดับความสาคัญของภารกิจที่เป็นปัญหา
6.2.3 กาหนดวัตถุประสงค์หลักในการจัดฝึกอบรม
6.2.4 กาหนดหัวข้อวิชา วัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหา เทคนิควิธีการ และระยะเวลา
6.2.5 จัดลาดับหัวข้อวิชา และกาหนดระยะเวลาการฝึกอบรม
6.2.6 ส่งให้คณะทางานประกันคุณภาพการฝึกอบรมของแต่ละส่วน/ฝ่าย เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้อง หากไม่ถูกต้องให้กลับไปข้อ 6.2.1
6.2.7 เสนอขออนุมัตโิ ครงการ และงบประมาณ
6.2.8 ผู้มีอานาจลงนามอนุมัติ หากไม่อนุมัติให้กลับไป ข้อ 6.2.1
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6.3 การจัดเตรียมและประสานงานการจัดฝึกอบรม โดยใช้แบบฟอร์มจากหนังสือราชการ และอ้างอิง
เอกสารจากระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.
2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมระยะเวลา 1 สัปดาห์
6.3.1 จัดท าหนัง สือ ราชการถึง ผู้ที่ เ กี่ ยวข้อง : หน่วยงานที่ เ กี่ ยวข้อง/วิท ยากร/ผู้เ ข้าอบรม/
สถานที่/ประธาน/แขกผู้มีเกียรติ ฯลฯ
6.3.2 จัดเตรียมเอกสารประกอบการฝึกอบรม/วัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม/รายชื่อผู้เข้าอบรม/คา
กล่าวพิธีเปิด-ปิด/แบบทดสอบก่อน-หลัง/แบบสอบถามประเมินปฏิกิริยาโครงการ/ประวัติวิทยากร/ของที่ระลึก
วิทยากร/ประกาศนียบัตร(ถ้ามี)
6.3.3 ประสานงาน : สถานที่ฝึกอบรม/สถานที่ศึกษาดูง าน/ห้องฝึกอบรม/ห้องพัก /อาหาร/
อาหารว่างและเครื่องดื่ม/ยานพาหนะ
6.4 การดาเนินการจัดฝึกอบรม โดยใช้แบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม และอ้างอิงเอกสารจากหลักเกณฑ์
การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมปศุสัตว์ ระยะเวลาตามช่วงเวลาที่โครงการฝึกอบรมกาหนด
6.4.1 ทดสอบเพื่อวัดความรู้ก่อนการฝึกอบรม
6.4.2 ดาเนินการจัดฝึกอบรมตามลาดับในกาหนดการ
6.4.3 ระหว่างการฝึกอบรม สังเกตพฤติกรรมของผู้เข้าอบรม : ความสนใจ การมีส่วนร่วม ความ
กระตือรือร้น การให้ความร่วมมือ
6.5 การประเมินและสรุปผลการฝึกอบรม / การรายงานผลการฝึกอบรม โดยใช้แบบทดสอบหลังการ
ฝึกอบรมประกอบ, แบบสอบถามประเมิ นปฏิกิริยาโครงการ, แบบรายงานผลโครงการฝึกอบรม และอ้างอิง
เอกสารจากหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมปศุสัตว์ ระยะเวลาภายใน 30 วัน หลังเสร็จสิ้นการ
ฝึกอบรม
6.5.1 ทดสอบเพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงระดับความรู้หรือพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์หลังการฝึกอบรม
6.5.2 ผู้เข้าอบรมประเมินโครงการฝึกอบรม
6.5.3 สรุปผลการฝึกอบรม
6.5.4 รายงานผลการฝึกอบรม
7. มาตรฐานงาน
สานักงานปศุสัตว์เขต 5 ใช้หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมปศุสัตว์ เป็นมาตรฐานในการ
ดาเนินงานการจัดฝึกอบรม ดังนี้
วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมปศุสัตว์
1. เพื่อให้การจัดฝึกอบรมของกรมปศุสัตว์มีการดาเนินงานอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง
2. เพื่ อให้ก ารจั ดฝึ ก อบรมของกรมปศุ สัต ว์เ กิด ประโยชน์สู งสุ ด มี ประสิ ท ธิภาพและประสิ ท ธิผ ลเป็ น
มาตรฐานเดียว
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความพึงพอใจและเชื่อมั่นในมาตรฐานการฝึกอบรมของกรมปศุสัตว์

11

หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมปศุสัตว์
การจัดฝึก อบรมต้อ งมี การดาเนินการอย่างเป็นระบบ ตั้ง แต่การก าหนดความต้องการจ าเป็นในการ
ฝึกอบรม หรือการกาหนดความสามารถหรือสมรรถนะที่จาเป็นในการฝึกอบรม (Define Training needs) การ
สร้างและพัฒนาหลักสูตร (Design and Plan Training) การดาเนินการฝึกอบรม (Provide for Training) และ
การประเมินติดตามผลการฝึกอบรม (Evaluate Training) เพื่อให้การดาเนินงานจัดฝึกอบรม ได้คุณภาพ บรรลุ
วัตถุป ระสงค์โ ครงการ ก่อ ให้เ กิดประสิท ธิภาพและประสิท ธิผลสูงสุด กรมปศุสัตว์จึงได้กาหนดหลัก เกณฑ์การ
ดาเนิน การจัด ฝึก อบรมให้เ ป็ นมาตรฐานเดียวกั น และใช้เ ป็นหลัก การประกั นคุณ ภาพการฝึ ก อบรมให้ เ กิ ด
ประสิทธิผล ความคุ้มค่าและความเชื่อมั่นในระบบการจัดฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับองค์กร
กระบวนการจัดฝึกอบรมเป็นกระบวนการหนึ่ ง ที่มี ขั้นตอนการดาเนินงานที่ส าคัญ ดังนั้น เพื่อให้ก าร
ดาเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์กร
กรมปศุสัตว์จึงได้กาหนดหลักเกณฑ์การฝึกอบรมขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางการดาเนินงานจัดฝึกอบรมของ
หน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ให้เป็นระบบ มีมาตรฐานเดียวกัน เป็นหลักการประกันคุณภาพการฝึกอบรมของกรม
ปศุสัตว์ โดยหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมปศุสัตว์ ประกอบด้วย 6 มาตรฐาน 7 ตัวชี้วัด ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 การกาหนดหลักสูตรและจัดทาโครงการฝึกอบรม
ตัวชี้วัด 1.1 การกาหนดหลักสูตรการฝึกอบรม
1.2 การจัดทาโครงการฝึกอบรม
มาตรฐานที่ 2 การคัดเลือกและสรรหาวิทยากร
ตัวชี้วัด 2.1 การคัดเลือกและสรรหาวิทยากร
มาตรฐานที่ 3 การกาหนดเทคนิควิธีการฝึกอบรม
ตัวชี้วัด 3.1 การกาหนดเทคนิควิธีการฝึกอบรม
มาตรฐานที่ 4 การกาหนดและคัดเลือกผู้เข้าอบรม
ตัวชี้วัด 4.1 การกาหนดและคัดเลือกผู้เข้าอบรม
มาตรฐานที่ 5 การกาหนดสถานที่ฝึกอบรม
ตัวชี้วัด 5.1 การกาหนดสถานที่ฝึกอบรม
มาตรฐานที่ 6 การวัดและประเมินผลการฝึกอบรม
ตัวชี้วัด 6.1 กาหนดวิธีการวัดและประเมินผลการฝึกอบรม
มาตรฐานที่ 1 : การกาหนดหลักสูตรและจัดทาโครงการฝึกอบรม
คาอธิบายมาตรฐาน การกาหนดหลักสูตรและจัดโครงการฝึกอบรม เป็นกิจกรรมหนึ่ง และเป็นกระบวนการ
ในการบริหารจัดการฝึกอบรมที่สาคัญ เพื่อแก้ปัญหาของหน่วยงานและองค์กร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้วยวิธีการ
ฝึกอบรมโดยหน่วยงานภายใน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานอย่างมี
คุณภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
ตัวบ่งชี้มาตรฐานที่ 1 ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด คือ
ตัวชี้วัดที่ 1.1 การกาหนดหลักสูตรฝึกอบรม
ตัวชี้วัดที่ 1.2 การจัดทาโครงการฝึกอบรม
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ตัวชี้วัด

ประเด็นพิจารณา

1.1 การกาหนด
หลักสูตรฝึกอบรม

1.1.1 มีการวิเคราะห์กาหนดหลักสูตรให้ตรงตามความ
ต้องการหรือความสามารถที่จาเป็น โดยพิจารณาจาก
คุณภาพงานหรือผลผลิตที่ต้องการ
1.1.2 กาหนดขอบเขตของหลักสูตรให้ชัดเจนสอดคล้อง
กับความต้องการของบุคคลและหน่วยงาน
1.1.3 กาหนดรายละเอียดของหลักสูตร ประกอบด้วย
หมวดวิชา/หัวข้อวิชา/และระยะเวลาของแต่ละหัวข้อวิชา
1.1.4 แต่ละหัวข้อวิชา กาหนดวัตถุประสงค์และแนวทาง
ฝึกอบรม หรือประเด็นเนือ้ หา ประกอบด้วยแนวคิด
ทฤษฎี วิธีปฏิบัติ การประยุกต์ใช้ เป็นต้น
1.1.5 แต่ละหัวข้อวิชากาหนดเทคนิค วิธีการ หรือสื่อที่ใช้
ในการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับแนวทางฝึกอบรม
1.2.1 โครงการฝึกอบรมประกอบด้วยหัวข้อต่างๆที่สาคัญ
ครบถ้วน ดังนี้
- ชื่อโครงการ/หลักสูตร
- หลักการและเหตุผล
- วัตถุประสงค์การฝึกอบรม
- กลุ่มเป้าหมาย
- รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร
- สถานที่ฝึกอบรม
- ระยะเวลา ช่วงเวลาการฝึกอบรม
- วิทยากรและเทคนิคการฝึกอบรม
- ที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรม
- ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรม
- งบประมาณการฝึกอบรม
- การประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม
1.2.2 เขียนรายละเอียดแต่ละหัวข้อชัดเจน ถูกต้อง
ครบถ้วน และสอดคล้องกันทั้งโครงการ
1.2.3 กาหนดตารางการฝึกอบรม จัดลาดับแต่ละหัวข้อ
การฝึกอบรม ตามลาดับช่วงเวลาก่อน-หลังได้ชัดเจน
สอดคล้องกับการเรียนรู้เพือ่ ให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการ
ฝึกอบรม
1.2.4 จัดทารายละเอียดงบประมาณ เพื่อให้ได้รับการ
จัดสรรอย่างเหมาะสมเพียงพอ และสอดคล้องกับระเบียบ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ จัดทารายชื่อผูเ้ ข้ารับการอบรม
ตามกลุ่มเป้าหมายทีก่ าหนด
1.2.5 ได้รับอนุมัติโครงการฝึกอบรม งบประมาณและ
รายชื่อผู้เข้าอบรมตามลาดับขั้นตอน

1.2 การจัดทา
โครงการฝึกอบรม

ข้อมูลที่ต้องการ
(หลักฐานที่แสดง/เครื่องมือ/วิธีการ)

1.1.1 ตารางวิเคราะห์หลักสูตร
จากแผนพัฒนารายบุคคลตาม
แบบประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
(Performance and
Competency-Courses
Matrix)
1.1.2 ตารางกาหนดขอบเขต
ของหลักสูตร
1.1.3 เอกสารโครงการ
ฝึกอบรม
1.เอกสารโครงการฝึกอบรม
2.เอกสารรายละเอียด
งบประมาณ
3. เอกสารรายชื่อผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม
4. เอกสารการอนุมัติจาก
ผู้บริหารระดับสูงตามลาดับ
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มาตรฐานที่ 2 : การคัดเลือกและสรรหาวิทยากร
คาอธิบายมาตรฐาน การคัดเลือกและสรรหาวิทยากร เป็นปัจจัยแห่งความสาเร็จที่สาคัญที่สุดของโครงการ
ฝึกอบรม วิธีการคัดเลือกและสรรหาวิทยากรต้องมีความชัดเจน เฉพาะเจาะจง เพื่อให้ได้วิทยากรที่มีคุณสมบัติตรง
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุด โดยต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการถ่ายทอดเนื้อหา
ให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ และนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์โครงการฝึกอบรม
ตัวบ่งชี้มาตรฐานที่ 2 ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด คือ
ตัวชี้วัดที่ 2.1 การคัดเลือกและสรรหาวิทยากร
ตัวชี้วัด

ประเด็นพิจารณา

2.1 การคัดเลือกและ 2.1.1 พิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ
สรรหาวิทยากร
ตรงตามหัวข้อวิชาหรือหลักสูตรที่กาหนด
2.1.2 พิจารณาผลงานหรือประสบการณ์ตรงกับ
หลักสูตร หัวข้อเรือ่ งหรือเนื้อหาที่กาหนด
2.1.3 พิจารณาความสามารถในการถ่ายทอด สื่อสารได้
น่าสนใจ เข้าใจง่าย ชัดเจน บุคลิกภาพ ท่วงท่า น้าเสียง
เป็นมิตร กระตุ้นการเรียนรู้ดี
2.1.4 การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ดี เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วม มีการตอบคาถามให้ข้อมูลย้อนกลับ
(Feedback) แก่ผู้เรียน
2.1.5 มีเทคนิค วิธีการสอนใหม่ๆทีห่ ลากหลาย รวมทัง้
สื่อการสอน เอกสารการสอน สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา
และมีความเหมาะสมตรงตามกลุม่ เป้าหมาย

ข้อมูลที่ต้องการ
(หลักฐานที่แสดง/เครื่องมือ/วิธีการ)

1. ประวัติวิทยากร
2. สรุปรายงานการประเมินผล
วิทยากร
3. เอกสาร สื่อ หรือแผนการ
สอนของวิทยากร
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มาตรฐานที่ 3 : การกาหนดเทคนิควิธีการฝึกอบรม
คาอธิบายมาตรฐาน เทคนิควิธีการฝึกอบรม คือ การนาเครื่องมือ วิธีการต่างๆมาใช้ในการถ่ายทอดให้เกิดการ
เรียนรู้แก่ ผู้เ ข้ารับ การอบรม เพื่ อ ให้เ กิ ดความรู้ ทั ก ษะ และทั ศนคติ ที่ เ หมาะสม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมตามวัตถุประสงค์โครงการฝึกอบรม การกาหนดเทคนิค วิธีการฝึกอบรมต้องพิจารณาวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ คุณสมบัติความสามารถ ทั้งข้อดี ข้อจากัด ในแต่ละเทคนิควิธีการ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องทั้งเนื้อหา
สาระของหลักสูตร
ตัวบ่งชี้มาตรฐานที่ 3 ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด คือ
ตัวชี้วัดที่ 3.1 การกาหนดเทคนิควิธีการฝึกอบรม
ตัวชี้วัด
3.1 การกาหนด
เทคนิควิธีการ
ฝึกอบรม

ประเด็นพิจารณา
3.1.1 มีการกาหนดเทคนิควิธีการฝึกอบรมในโครงการ
ฝึกอบรมที่ชัดเจน
3.1.2 มีการกาหนดวิธีการฝึกอบรมในรายละเอียด
เนื้อหาหลักสูตรของแต่ละหัวข้อวิชาชัดเจน
3.1.3 เทคนิควิธีการฝึกอบรมที่ใช้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การฝึกอบรม เนื้อหาวิชาและระยะเวลาที่
กาหนด
3.1.4 เทคนิค วิธีการฝึกอบรมเหมาะสมสอดคล้องกับ
ทักษะ ความสามารถเฉพาะของวิทยากร
3.1.5 เทคนิควิธีการฝึกอบรมที่ใช้สอดคล้องกับกลุ่มผู้
เข้าอบรม

ข้อมูลที่ต้องการ
(หลักฐานที่แสดง/เครื่องมือ/วิธีการ)

1. โครงการฝึกอบรม
2. สรุปรายงานการประเมินผล
โครงการ
3. ภาพกิจกรรม
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มาตรฐานที่ 4 : การกาหนดและคัดเลือกผู้เข้าอบรม
คาอธิบายมาตรฐาน การกาหนดผู้เข้าอบรมและการคัดเลือกเป็นขั้นตอนหนึ่งของการฝึกอบรมที่สาคัญ และ
มีผลต่อความสาเร็จของโครงการฝึกอบรม การดาเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์โครงการอย่างมีประสิทธิภาพได้
นั้น จาเป็นต้องมีการกาหนดคุณสมบัติผู้เข้าอบรม จานวนกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนวิธีการคัดเลือกผู้เข้าอบรมที่มี
ความเหมาะสมถูกต้องและสอดคล้องกับหลักวิชาและวัตถุประสงค์โครงการ
ตัวบ่งชี้มาตรฐานที่ 4 ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด คือ
ตัวชี้วัดที่ 4.1 การกาหนดและคัดเลือกผู้เข้าอบรม
ตัวชี้วัด

ประเด็นพิจารณา

4.1 การกาหนดและ 4.1.1 มีการกาหนดคุณสมบัติและจานวนกลุ่มเป้าหมาย
คัดเลือกผู้เข้าอบรม ที่ชัดเจนไว้ในโครงการฝึกอบรม
4.1.2 การกาหนดคุณสมบัติผเู้ ข้าอบรมหรือ
กลุ่มเป้าหมายตรงตามบทบาทหน้าที่ หรือสมรรถนะที่
จาเป็นต้องได้รบั การฝึกอบรม
4.1.3 การกาหนดจานวนผู้เข้าอบรมเหมาะสมสอดคล้อง
กับเทคนิควิธีการฝึกอบรม หรือกิจกรรมการฝึกอบรมที่
ใช้
4.1.4 มีการคัดเลือกผู้เข้าอบรมตามขั้นตอนวิธีการและ
ตรงตามคุณสมบัติ และจานวนเป้าหมายที่ระบุไว้ใน
รายละเอียดโครงการ
4.1.5 กาหนดให้ผบู้ ังคับบัญชาต้องมีแผนหรือแนว
ทางการสนับสนุนให้ผเู้ ข้าอบรมนาความรู้ ทักษะ ที่ได้
จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตงิ าน

ข้อมูลที่ต้องการ
(หลักฐานที่แสดง/เครื่องมือ/วิธีการ)

1. โครงการฝึกอบรม
2. สรุปการประเมินผลโครงการ
3. หนังสือคัดเลือก หนังสือ
อนุมัติผเู้ ข้าอบรม
4. แผนหรือกิจกรรมสนับสนุน
การนาความรู้มาประยุกต์ใช้
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มาตรฐานที่ 5 : การกาหนดสถานที่ฝึกอบรม
คาอธิบายมาตรฐาน การกาหนดสถานที่สาหรับฝึกอบรม ต้องมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีสิ่งอานวย
ความสะดวก เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมของหลักสูตรที่กาหนด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้มาตรฐานที่ 5 ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด คือ
ตัวชี้วัดที่ 5.1 การกาหนดสถานทีฝ่ ึกอบรม
ตัวชี้วัด
5.1 การกาหนด
สถานที่ฝกึ อบรม

ประเด็นพิจารณา

ข้อมูลที่ต้องการ
(หลักฐานที่แสดง/เครื่องมือ/วิธีการ)

5.1.1 มีการกาหนดสถานทีส่ าหรับฝึกอบรมชัดเจนใน
1. โครงการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรม
2. สรุปการประเมินผล
5.1.2 สถานทีฝ่ ึกอบรมที่กาหนด มีบรรยากาศโดยรวม 3. ภาพกิจกรรม
เอื้อต่อการเรียนรู้ สงบ ร่วมรื่น การเดินทางสะดวก
ปลอดภัย
5.1.3 มีสิ่งอานวยความสะดวก โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์
การติดต่อสือ่ สารเพียงพอ มีสภาพพร้อมใช้งาน
5.1.4 ห้องฝึกอบรมมีขนาดห้องและจานวนห้องเพียงพอ
เหมาะสมกับจานวนผู้เข้าอบรม และกิจกรรมฝึกอบรมที่
นามาใช้
5.1.5 ลักษณะห้องฝึกอบรม สามารถจัดห้องเรียนได้
ตามกิจกรรม เทคนิควิธีการฝึกอบรมที่กาหนด แสง สี
เสียง อุณหภูมิห้องเรียนเหมาะสมต่อการเรียนรู้
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มาตรฐานที่ 6 : การวัดและประเมินผลการฝึกอบรม
คาอธิบายมาตรฐาน การวัดและประเมินผลการฝึกอบรมเป็นกระบวนการวัดผลการฝึกอบรม เพื่อให้ทราบถึง
ผลการดาเนินงานอย่างเป็นระบบทั้งกระบวนการว่าบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการฝึกอบรม
หรือไม่ เพียงใด โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการฝึกอบรมเป็นหลัก
ตัวบ่งชี้มาตรฐานที่ 6 ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด คือ
ตัวชี้วัดที่ 6.1 การวัดและประเมินผลการฝึกอบรม
ตัวชี้วัด
6.1 การวัดและ
ประเมินผลการ
ฝึกอบรม

ประเด็นพิจารณา
6.1.1 มีการกาหนดแนวทางการประเมินผลและติดตาม
ผลการฝึกอบรมทุกหลักสูตรในโครงการฝึกอบรม
6.1.2 การกาหนดแนวทางการประเมินและติดตามผล
การฝึกอบรมมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ
ฝึกอบรมที่กาหนด
6.1.3 มีเครื่องมือและวิธีการวัดผลการฝึกอบรมตาม
แนวทางที่กาหนดในโครงการฝึกอบรม
6.1.4 มีการวัดและประเมินผลการฝึกอบรมทุกหลักสูตร
อย่างน้อย 3 ระดับ คือ
1) การประเมินปฏิกริ ิยาผูเ้ ข้าอบรมต่อการ
บริหารจัดการโครงการฝึกอบรม เพื่อนาผลการประเมิน
มาปรับปรุงโครงการ
2) การประเมินการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรม
เพื่อให้ทราบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
การฝึกอบรม
3) การประเมินผลการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัตงิ าน
6.1.5 มีการสรุป รายงานผลการประเมินการฝึกอบรม
ของทุกหลักสูตร

ข้อมูลที่ต้องการ
(หลักฐานที่แสดง/เครื่องมือ/วิธีการ)

1. โครงการฝึกอบรม
2. วิธีการเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินผล
3. สรุปการประเมินผล
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8. ระบบติดตามประเมินผล
8.1 โครงการฝึกอบรมแต่ละโครงการจะ/ควรต้องมีการวัดความรู้ผู้เข้าอบรมด้วยแบบทดสอบก่อน-หลัง
การฝึกอบรม เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เข้าอบรม
8.2 หลังเสร็จการฝึกอบรมแต่ละโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมต้องสรุปผลโครงการฝึกอบรม
และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงาน ภายใน 30 วัน
8.3 คณะทางานประกันคุณภาพการฝึกอบรมของสานักงานปศุสัตว์เขต 5 ดาเนินการรวบรวมรายงาน
สรุปผลโครงการฝึกอบรมส่งกรมปศุสัตว์ทุกๆ รอบ 6 เดือน
9. เอกสารอ้างอิง
9.1 แผนพัฒนาบุคลากรตาม แผนงาน/โครงการ จากกรมปศุสัตว์
9.2 แผนพัฒนาบุคลากรตามแผน IDP ของสานักงานปศุสัตว์เขต 5
9.3 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมปศุสัตว์
9.4 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9.5 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548
10. แบบฟอร์มที่ใช้
10.1 แบบฟอร์มการเขียนโครงการฝึกอบรมของกรมปศุสัตว์
10.2 แบบทดสอบก่อน-หลังการฝึกอบรม
10.3 แบบสอบถามประเมินปฏิกิริยาโครงการ
10.4 แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการประเมินโครงการฝึกอบรม
10.5 แบบรายงานผลการประเมินโครงการฝึกอบรม
11. คาถาม – คาตอบ ที่พบบ่อย
11.1 ถาม : การเสนอขออนุมัติโครงการฝึกอบรมเกษตรกรหรือบุคคลภายนอก ควรทาอย่างไร ?
ตอบ : การขออนุมัติโครงการฝึกอบรมทีม่ ิใช่มาจากแผนงาน/โครงการ จากกรมปศุสัตว์
(เป็นแผนงาน/โครงการทีห่ น่วยงานคิดขึ้นมาใหม่) และมีเกษตรกรหรือบุคคลภายนอก
ตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป เข้าร่วมการฝึกอบรม ผู้จัดโครงการฝึกอบรมต้องทาหนังสือเสนอ
ขออนุมัติจัดฝึกอบรมเกษตรกรหรือบุคคลภายนอกต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์ (กองส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์) ยกเว้น “การประชุมราชการ” ไม่ต้องขออนุมัตไิ ปที่กรมปศุสัตว์
ให้ขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานได้เลย
11.2

ถาม : การประชุมราชการ และการประชุม อบรม สัมมนา (ฝึกอบรม) ต่างกันอย่างไรอย่างไร ?
ตอบ : ....
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ข้อแตกต่างระหว่างการประชุมราชการและการประชุม อบรม สัมมนา (ฝึกอบรม)
การประชุมราชการ หมายถึง การประชุมในเนื้องานที่เกีย่ วข้องกับภารกิจของส่วนราชการ มีวัตถุประสงค์
เพื่อนาผลจากการประชุมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ เป็นการประชุมเพื่อรับทราบนโยบาย
ในการทางาน ชี้แจงแนวทางการนายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ต่างๆ หรือซักซ้อมความ
เข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ หรือเป็นการประชุมติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงาน รับทราบและรับฟัง
ปัญ หาอุป สรรคเพื่ อ ร่วมกั นหาแนวทางแก้ ไขปัญ หา เช่ น การประชุ ม หัว หน้าส่ว นราชการ หรือการประชุ ม
ประจาเดือนของหน่วยงาน เป็นต้น **การประชุมราชการไม่จาเป็นต้องเขียนโครงการ
ขั้นตอนการจัดประชุมราชการ
1. กลุ่มหรือฝ่ายที่รบั ผิดชอบการจัดประชุม ทาหนังสือเสนอผู้อานวยการเพื่อขออนุมัติจัดประชุม โดยระบุ
วัตถุประสงค์หรือเหตุผลที่ต้องจัดประชุม หรือหัวข้อที่จะประชุม วัน เวลา และสถานที่ที่จะจัดประชุม
2. เมื่อได้รับอนุมัติให้จัดประชุมแล้ว ให้ทาหนังสือเชิญประชุมพร้อมแนบระเบียบวาระการประชุม
3. จัดทารายงานการประชุมส่งให้ผู้เข้าประชุมทุกคน ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว
ขั้นตอนการเบิกจ่าย
1. รวบรวมเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินเพื่อสรุปวงเงินค่าใช้จ่ายการจัดประชุม
2. ทาหนังสือเสนอผู้อานวยการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน อัตรา
ที่กรมฯ กาหนด (ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
1. หนังสืออนุมัติให้จัดประชุม
2. หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม
3. หลักฐานการจ่ายเงินตามระเบียบของทางราชการ ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสาคัญรับเงิน
4. เอกสารรับ รองการจัดประชุม และจ านวนผู้เข้าประชุม โดยเจ้าหน้าที่ผู้จัดการประชุม เพื่อใช้เป็น
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ซึ่งควรแนบลายมือชื่อผู้เข้าประชุมด้วย
อัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตรา ดังนี้
- การประชุมในสถานที่ราชการ : ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่เกินมื้อละ 35 บาท/คน
: ค่าอาหารไม่เกินมื้อละ 120 บาท/คน
*** การประชุมราชการจะไม่มีการเบิกค่าสมนาคุณวิทยากร และไม่ต้องเขียนโครงการ
การฝึกอบรม หมายถึง การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการ
หรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงาน หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
การฝึกอบรม ต้องมีโครงการ หรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัดที่แน่นอน
การฝึกอบรม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคล หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน โดยไม่มีการ
รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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ขั้นตอนการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
1. การฝึก อบรม ประชุม สัมมนา ที่ กาหนดในแผนปฏิบัติร าชการประจาปี และได้รับความเห็นชอบ
เรียบร้อยแล้ว หน่วยงานนั้นๆ จัดทาโครงการตามเอกสารแนบท้าย เสนอผู้มีอานาจอนุมัติ
2. การปรับปรุงแก้ไขโครงการ กรณีมีการเปลีย่ นแปลงเนื้อหาหลักสูตรกลุ่มเป้าหมายผูเ้ ข้าอบรม /ประชุม/
สัมมนา มีเพิ่มค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม/ประชุม/สัมมนา จะต้องขออนุมัติอธิบดีก่อน
3. โครงการอบรม/ประชุม/สัมมนา ที่ไม่ได้กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจาปี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะต้องจัดทาโครงการก่อนดาเนินการ และขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานนั้นๆ ก่อน
ระเบียบการเบิกจ่าย ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน
และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 , (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
***********************************
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ภาคผนวก
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1. แบบฟอร์มการเขียนโครงการฝึกอบรมของกรมปศุสัตว์
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ...................................................
ระหว่างวันที่ ...............................................
ณ ........................ จังหวัด...........................
1. หลักการและเหตุผล
2. วัตถุประสงค์
1)
2)
3)
3. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/จานวน/คุณสมบัติ
คุณสมบัตผิ ู้เข้าอบรม
1)
2)
4. สถานที่ฝึกอบรม

โรงแรม/หน่วยงาน........................... จังหวัด........................................

5. ระยะเวลา ช่วงเวลาการฝึกอบรม
ระหว่างวันที่ .......................................... จานวน ........วัน
6. วิทยากรและเทคนิคการฝึกอบรม
วิทยากร
1) ชื่อ – สกุล / หน่วยงาน
2)
3)
เทคนิค
1)
2)
3)
7. ที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรม
1) ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ง
2)
3)
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ชื่อ – สกุล ................................ ตาแหน่ง.............................หน่วยงาน...................เบอร์โทร................
คณะทางาน
1)
2)
3)
9. งบประมาณการฝึกอบรม
10. การประเมินผลและติดตามผล
การประเมินผลโครงการ
1) ประเมินปฏิกริยาโครงการโดยใช้แบบสอบถามประเมินผลหลักสูตร วิทยากรและการจัดฝึกอบรม
2) ประเมินการเรียนรู้โดยใช้ (เช่น แบบทดสอบความรู้กอ่ น-หลังการฝึกอบรม แบบประเมินผล
จากการฝึกปฏิบัติ แบบรายงานสรุปผลที่ได้จากการแบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็น เป็นต้น)
การติดตามผลโครงการ
1)
2)
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1)
2)
3)
12. รายละเอียด เนื้อหาหลักสูตร
หัวข้อ 1 :
วัตถุประสงค์ : 1)
2)
ประเด็นเนื้อหา : 1)
2)
3)
เทคนิควิธีการ :
การประเมินผล :
หัวข้อ 2 :
วัตถุประสงค์ : 1)
2)
ประเด็นเนื้อหา : 1)
2)
3)
เทคนิควิธีการ :
การประเมินผล :

........ ชั่วโมง

........ ชั่วโมง

24

2. แบบทดสอบก่อน-หลังการฝึกอบรม
แบบทดสอบก่อน - หลัง "การประชุมสัมมนาเครือข่ายเกษตรกรไก่ประดูห่ างดาเชียงใหม่ "
ตามแผนปฏิบัตริ าชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ภายใต้โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร
โดย สานักงานปศุสัตว์เขต 5
วันที่ 19 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
***********************************************
คาสั่ง : กรุณาเขียนเครื่องหมาย  หน้าข้อทีถ่ ูก และเขียนเครื่องหมาย × หน้าข้อทีผ่ ิด
คาตอบก่อนการ
ประชุมสัมมนาฯ

คาถาม
1. การปฏิบตั ทิ างการเกษตรที่ดดี า้ นปศุสตั ว์ (Good Aricultural Practice : GAP) มีชื่อเรียกอีก
อย่างหนึ่งว่า "มาตรฐานฟาร์ม"
2. ผู้ประกอบการที่จะเข้าขอรับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ไม่จาเป็นต้องผ่านการ
ฝึกอบรม หลักสูตร "การปฏิบตั ทิ างการเกษตรที่ดดี า้ นปศุสตั ว์" จากสานักงานปศุสตั ว์เขต
3. ผู้ประกอบการที่จะยื่นคาขอรับการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ต้องไปยื่นเรื่องขอ
การรับรองที่สานักงานปศุสตั ว์จังหวัดที่ฟาร์มตัง้ อยู่เท่านั้น
4. เมื่ อผู้ประกอบการยื่นคาขอรับการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มตามข้อ 3 แล้ว สานักงานปศุ
สัตว์จังหวัดจะคัดเลือกผู้ตรวจประเมิน เพือ่ ตรวจประเมินฟาร์มที่กรมปศุสตั ว์กาหนด
5. หากผู้ประกอบการผ่านการตรวจประเมิน สานักงานปศุสตั ว์จังหวัดจะทารายงานผลการตรวจ
และผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั กิ าร ส่งไปยังคณะกรรมการรับรอง ซึ่งอยู่ที่สานักงานปศุสตั ว์
เขต เพือ่ พิจารณาผลการตรวจประเมินต่อไป
6. หากคณะกรรมการรับรอง ตามข้อ 5 พิจารณาให้การรับรอง สานักงานปศุสตั ว์เขตจะออก
ใบรับรองมาตรฐานฟาร์มให้แก่ผู้ประกอบการ โดยใบรับรองมีอายุครั้งละ 5 ปี
7. ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม จะต้องปฏิบตั ติ ามเงื่ อนไขที่กรมปศุสตั ว์
กาหนดไว้ โดยจะได้รับการตรวจติดตามอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จากคณะผู้ตรวจประเมิน
8. ข้อบกพร่องรุนแรง (Major Nonconformity) หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนดการ
ปฏิบตั ทิ างการเกษตรที่ดี หรือ มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และส่งผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต
9. ในการตรวจประเมิน หากพบข้อบกพร่องรุนแรง ตามข้อ 8 ผู้ประกอบการสามารถแก้ไข
ข้อบกพร่องได้ 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 เดือน
10. การต่ออายุใบรับรองจะดาเนินการทุก 3 ปี โดยผู้ประกอบการสามารถยื่นคาขอต่ออายุการ
รับรองพร้อมเอกสาร ต่อสานักงานปศุสตั ว์อาเภอหรือสานักงานปศุสตั ว์จังหวัด ได้ลว่ งหน้าก่อน
ใบรับรองหมดอายุได้ไม่เกิน 6 เดือน
11. เมื่ อผู้ประกอบการไม่ปฏิบตั ติ ามเงื่ อนไขที่ได้การรับรอง เช่น ปลอมแปลงเอกสาร นาผลผลิต
จากฟาร์มที่ไม่ได้การรับรองมากล่าวอ้าง ใช้สารต้องห้าม หรือตรวจพบสารต้องห้ามในผลผลิต
และกระทาผิดต่อกฎหมายที่เกีย่ วข้อง จะถูกเพิกถอนการรับรอง และจะไม่ได้รับการพิจารณา
รับรองฟาร์มเป็นระยะเวลา 3 ปี

รวมคะแนน

คาตอบหลังการ
ประชุมสัมมนาฯ
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3. แบบสอบถามประเมินปฏิกริ ิยาโครงการ
แบบสอบถามประเมินปฏิกิริยาโครงการ
ชื่อโครงการ/หลักสูตร “................................................................................”
จัดระหว่างวันที่ .................................................. ณ โรงแรม....................................จังหวัด.......................
คาอธิบาย

แบบประเมินฉบับนี้มีทงั้ หมด 5 ตอน ขอความกรุณาให้ผู้ตอบแบบประเมินให้ครบถ้วน
เพื่อให้การดาเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพื่อเป็นประโยชน์ในการนาไปปรับปรุง
โครงการต่อไป

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คาชี้แจง โปรดตอบคาถามหรือทาเครือ่ งหมาย / ลงในช่องหน้าข้อความทุกข้อคาถาม
1. เพศ
 1) หญิง

 2) ชาย

2. อายุ ……………………………….ปี (เกิน 6 เดือนนับเป็น 1 ปี)
3. อายุราชการ

……………………………….ปี (เกิน 6 เดือนนับเป็น 1 ปี)

4. ตาแหน่ง...............................................................ระดับ.........................................................................................
5. สังกัด ....................................................................................................................................................................
6. การศึกษาสูงสุด
 1) ต่ากว่าปริญญาตรี

 2) ปริญญาตรี

 3) ปริญญาโท

 4) ปริญญาเอก

7. ท่านมีบทบาทภารกิจ/หน้าทีท่ ี่เกี่ยวข้องกับโครงการ/หลักสูตรนี้หรือไม่
 1) ใช่

 2) ไม่ใช่

8. ท่านเคยเข้ารับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/หลักสูตรนี้หรือไม่
 1) เคย

 2) ไม่เคย

9. ท่านมีความต้องการในการเข้าอบรมหลักสูตรนี้เพียงใด
 1) น้อย

 2) ปานกลาง

 3) มาก

10.ท่านมีความจาเป็นในการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้เพื่อนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานเพียงใด
 1) น้อย

 2) ปานกลาง

 3) มาก

 2) ปานกลาง

 3) มาก

11.ท่านคาดหวังต่อหลักสูตรนี้เพียงใด
 1) น้อย
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ตอนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์โครงการและด้านการจัดการหลักสูตร
คาชี้แจง ท่านมีความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์โครงการอย่างไร โปรดทาเครื่องหมาย / ลงในช่องที่
ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว
การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามวัตถุประสงค์โครงการและการจัดการหลักสูตร
1.

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

เห็นด้วย

ไม่แน่ใจ

ไม่เห็น
ด้วย

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

ข้อ1-4 ปรับเปลี่ยนตามวัตถุประสงค์ของ
แต่ละโครงการ

2.
3.
4. การศึกษาดูงาน (ถ้ามี)

5.ขอบเขตเนื้อหาที่ฝึกอบรมในแต่ละหัวข้อครบถ้วนตามที่หลักสูตรกาหนด
6.การจัดลาดับเนื้อหาการฝึกอบรมมีความเหมาะสม
7.ระยะเวลาในการอบรมแต่ละเนื้อหาวิชาเหมาะสม
8.กิจกรรมการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติมีความเหมาะสม
9.หลักสูตรฝึกอบรมครั้งนี้มีประโยชน์คุ้มค่า

ตอนที่ 3 การประเมินด้านการบริหารจัดการฝึกอบรม
คาชี้แจง ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการฝึกอบรมอย่างไร โปรดทาเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความ
คิดเห็นของท่านมากทีส่ ุดเพียงช่องเดียว
ระดับความคิดเห็น
การประเมินด้านการบริหารจัดการฝึกอบรม
1.สถานที่ฝึกอบรมมีบรรยากาศโดยรวมเอื้อต่อการเรียนรู้
2.ห้องฝึกอบรมมีขนาดห้องและจานวนห้องเพียงพอเหมาะสมกับจานวนผู้
เข้าฝึกอบรมและกิจกรรมการฝึกอบรม
3.ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
4.สภาพแวดล้อมในห้องฝึกอบรม มีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้
5.อาหาร เครื่องดื่ม มีความเหมาะสม
6.สถานที่ฝึกอบรม/ดูงานโดยรวม
7.การประสานงานของเจ้าหน้าที่โครงการ
8.การอานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่
9.การให้คาแนะนาหรือตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่
10.การบริหารจัดการโครงการโดยรวม

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

เห็นด้วย

ไม่แน่ใจ

ไม่เห็น
ด้วย

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
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ตอนที่ 4 การประเมินด้านวิทยากร
คาชี้แจง
ท่านมีความคิดเห็นต่อวิทยากรอย่างไร โปรดทาเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็น
ของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว
ระดับความคิดเห็น
การประเมินด้านวิทยากร

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

เห็นด้วย

ไม่แน่ใจ

ไม่เห็น
ด้วย

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

1. วิทยากรมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ตรงตามเนื้อหาหลักสูตร
2.วิทยากรมีประสบการณ์ รอบรู้ ในเนื้อหาที่สอน
3. วิทยากรสามารถถ่ายทอดและสื่อสารได้น่าสนใจ เข้าใจง่าย ชัดเจน
4. วิทยากรมีบุคลิกภาพ ท่วงท่า น้าเสียง กระตุ้นการเรียนรู้ดี
5. วิทยากรสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ดี เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
6.วิทยากรสามารถตอบคาถามให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) แก่ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมได้ชัดเจน
7. วิทยากรมีเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายเอื้อต่อการเรียนรู้
8. วิทยากรใช้สื่อการสอน เอกสารการสอน สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและ
มีความเหมาะสมตรงตามกลุ่มผู้เข้าอบรม
9.วิทยากรดาเนินการสอนได้ตามเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของแต่ละ
หัวข้อวิชา
10.โดยภาพรวมท่านพึงพอใจต่อวิทยากรท่านนี้เพียงใด

ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
5.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์โครงการ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.2 ด้านการจัดการหลักสูตร (ขอบเขตเนื้อหา การจัดลาดับ ระยะเวลา กิจกรรมภาคทฤษฎี และปฏิบัต)ิ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.3 ด้านการจัดการฝึกอบรม (สถานที่ อาหาร เครื่องดืม่ และการให้บริการต่างๆ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.4 ด้านวิทยากร (ความรู้ ความสามารถ การถ่ายทอด การใช้เทคนิคและสือ่ การสอน การตอบข้อซักถาม เป็นต้น)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.5 อื่นๆ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบพระคุณท่านในการตอบแบบสอบถามค่ะ ทุกความคิดเห็นของท่านจะนาไปปรับปรุงโครงการต่อไป
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4. แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการประเมินโครงการฝึกอบรม

คน

วัน

ชั่วโมง

ผลการประเมินโครงการฝึกอบรม
1.ปฏิกิริยาต่อโครงการ
ช่วงเวลา

งบประมาณที่ใช้

จานวน

กลุ่มเป้าหมาย/คน

ลาดับ

ชื่อหลักสูตร/โครงการ

การรายงานสรุปผลการประเมินโครงการฝึกอบรมของกรมปศุสัตว์ ประจาปีงบประมาณ ……………………. หน่วยงานผู้จัดฝึกอบรม ..................................................
ประเภท
  บุคคลากรภายใน
   บุคลากรภายนอก

1.1 หลักสูตร
ระดับ x

ร้อย
ละ

1.2 การจัดฝึกอบรม
ระดับ x

ร้อย
ละ

1.3 วิทยากรและ
เทคนิค
ระดับ

x

ร้อยละ

2. ประเมินการเรียนรู้

2.2 ผลงาน
2.1 ทดสอบ
หรือผลการฝึก
ความรู้
ปฏิบัติ
ผ่านร้อยละ

1
2
3

ผู้รบั รองรายงาน .................................................................ผูบ้ ังคับบัญชาหน่วยงาน
ตาแหน่ง ............................................................................

ผ่านร้อยละ

2.3 วิธีอื่นๆ
(โปรดระบุ.......)
ผ่านร้อยละ
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คาอธิบายเพิ่มเติม
การรายงานสรุปผลการประเมินโครงการฝึกอบรม ให้สรุปผลการประเมินในภาพรวมแล้วรายงานตาม
ตาราง ประกอบด้วย
1) การประเมินปฏิกริ ิยาต่อโครงการ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดังนี้
1.1) การประเมินผลหลักสูตร โดยประเมินจาก ประสิทธิภาพหรือความพึงพอใจต่อหลักสูตร โดยสรุป
ภาพรวมว่าอยู่ในระดับใด (ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ ดุ ) มีค่าเฉลี่ยรวมเท่าใดและคิดเป็นร้อยละเท่าใด
1.2) ประเมินผลการจัดฝึกอบรม โดยประเมินจาก ประสิทธิภาพหรือความพึงพอใจต่อการจัดฝึกอบรม
ได้แก่ สถานที่ อาหาร เจ้าหน้าที่ ฯลฯ โดยสรุปภาพรวมว่าอยู่ในระดับใด มีค่าเฉลี่ยรวมเท่าใดและคิดเป็นร้อยละ
เท่าใด
1.3) ประเมินผลวิทยากรและเทคนิควิธีการ โดยประเมินจาก ประสิทธิภาพหรือความพึงพอใจต่อวิทยากร
และเทคนิควิธีการ โดยสรุปภาพรวมว่าอยู่ในระดับใด มีค่าเฉลี่ยรวมเท่าใดและคิดเป็นร้อยละเท่าใด
2) การประเมินการเรียนรู้ ต้องดาเนินการอย่างน้อย 2 ระดับ ดังนี้
2.1) การทดสอบความรูผ้ เู้ ข้ารับการฝึกอบรม โดยใช้แบบทดสอบความรู้ เพื่อประเมินว่าหลังการอบรม
แล้ว ผู้เข้าอบรมมีความรู้ผ่านเกณฑ์ทกี่ าหนด คิดเป็นจานวนคนร้อยละเท่าใด หรือ
2.2) การประเมินการเรียนรู้จากผลงาน หรือ ผลการฝึกปฏิบัติ โดยใช้วิธีการประเมินจากผลงานทีส่ าเร็จ
หรือผลการฝึกปฏิบัติที่ได้จากการฝึกอบรม ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด คิดเป็นจานวนคนร้อยละเท่าใด
2.3) การประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีอื่นๆ เช่น การสังเกต
หมายเหตุ :
โครงการฝึกอบรม หมายถึง การฝึกอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัตกิ าร การสัมมนาทาง
วิชาการหรือเชิงปฏิบัตกิ าร การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงาน หรือทีเ่ รียกชื่ออย่างอื่นทุก
หลักสูตรที่หน่วยงานกรมปศุสัตว์เป็นผู้จัด โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัดที่แน่นอน มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ หรือเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และใช้งบประมาณเบิกจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549และที่
แก้ไขเพิ่มเติม

30

5. แบบรายงานผลการประเมินโครงการฝึกอบรม
การรายงานผลการประเมินโครงการฝึกอบรม
ชื่อโครงการ/หลักสูตร...................................................................................
ระหว่างวันที่ ................................... สถานที่...........................................
การประเมินผลโครงการฝึกอบรม........ ระหว่างวันที่..... มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจานวน.........คน โดยมีผู้สง่ แบบ
ประเมินผลโครงการฝึกอบรมและประเมินผลการเรียนรู้จานวน.....คน (คิดเป็น %) ซึ่งแบ่งการประเมินผลโครงการ
ฝึกอบรมเป็น ๓ ส่วน ดังนี้ ประกอบด้วย
การประเมินผลโครงการ
ส่วนที่ 1 ลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ส่วนที่ 2 การประเมินผลปฏิกิริยาต่อโครงการ ประกอบด้วย
2.1 การประเมินผลสัมฤทธิต์ ามวัตถุประสงค์โครงการและการจัดการหลักสูตร
2.2 การประเมินผลด้านการบริหารจัดการฝึกอบรม
2.3การประเมินผลด้านวิทยากร (จานวน.......ท่าน)
ส่วนที่ 3 การประเมินผลการเรียนรู้
3.1 การประเมินผลจากการทดสอบความรู้
3.2 การประเมินผลด้วยวิธีอื่นๆ เช่น การใช้ผลงานหรือผลการฝึกปฏิบัติ การสังเกต เป็นต้น
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
การกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนความคิดเห็น
1.การกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนส่วนที่ 2 การประเมินผลปฏิกิริยาต่อโครงการ ได้กาหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ความคิดเห็นแต่ละข้อคาถามแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และ
เห็นด้วยน้อยที่สุด โดยให้คะแนนเป็น 5,4,3,2,1 ตามลาดับ สาหรับเกณฑ์การแนนการประเมินผลระดับความคิดเห็น
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในภาพรวมจะมีค่าอยู่ระหว่าง 1-5 คะแนน โดยได้กาหนดเกณฑ์ในการแบ่งระดับความคิดเห็น
เป็น 5 ระดับ ด้วยวิธีการนาคะแนนสูงสุดลบด้วยคะแนนต่าสุด (5-1) แล้วหารด้วย 5 จะได้คะแนนเป็นช่วง ดังนี้
1.00-1.80
1.81-2.60
2.61-3.40
3.41-4.20
4.21-5.00

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เห็นด้วยน้อยที่สดุ
เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมากที่สดุ

2.เกณฑ์การให้คะแนนส่ วนที่ 3 ข้ อ 3.1 การประเมินผลจากการทดสอบความรู้ (การกาหนดเกณฑ์ การให้
คะแนนการประเมินผลการทดสอบความรู้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละโครงการ) การให้คะแนนคือ ข้อที่ตอบถูกได้
1 คะแนน ข้อที่ตอบผิดได้ 0 คะแนน และกาหนดเกณฑ์การผ่านการทดสอบต้องได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 60 ของคะแนน
เต็ม (20คะแนน) ดังนั้น
ต่ากว่าร้อยละ 60 (0-11 คะแนน)
ระหว่างร้อยละ 60-79 (12-15 คะแนน)
ระหว่างร้อยละ 80-100 (16-20 คะแนน)

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ไม่ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์พอใช้
ผ่านเกณฑ์ดี
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ผลการประเมินมีรายละเอียด ดังนี้
ตอนที่ 1 ลักษณะข้อมูลทั่วไป
ตารางที่ 1 จานวน ร้อยละ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม จาแนกตามลักษณะข้อมูลทั่วไป
ลักษณะข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
ต่ากว่าหรือเท่ากับ 30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
50 ปีขึ้นไป
อายุเฉลี่ย
อายุต่าสุด อายุสูงสุด
3. อายุราชการ
ต่ากว่าหรือเท่ากับ 5 ปี
6-10 ปี
15 ปีขึ้นไป
อายุราชการเฉลี่ย
อายุราชการต่าสุด อายุราชการสูงสุด
4. ตาแหน่ง
นายสัตวแพทย์
นักวิชาการสัตวบาล
อื่นๆ
5. สังกัด
กอง/สานัก
สานักงานปศุสัตว์จังหวัด/สานักงานปศุสัตว์เขต
อื่นๆ
6. การศึกษาสูงสุด
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
7. มีบทบาทภารกิจ/หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/หลักสูตรนี้
ใช่
ไม่ใช่
8. เคยเข้ารับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/หลักสูตรนี้
เคย
ไม่เคย
9. ความต้องการในการเข้าอบรมหลักสูตรนี้
น้อย
ปานกลาง
มาก
10. ความจาเป็นในการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้เพื่อนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
น้อย
ปานกลาง
มาก

จานวน (คน)

ร้อยละ

การกาหนดช่วงปรับเปลี่ยนตาม
ความเหมาะสมในแต่ละโครงการ
ขึ้นอยู่กับข้อมูลกลุ่มหรือเกณฑ์ที่
นามาใช้
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ลักษณะข้อมูลทั่วไป
11. ความคาดหวังต่อหลักสูตร
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม
จากตารางที่ 1 พบว่า........

จานวน (คน)

ร้อยละ

100.0

ตอนที่ 2 การประเมินปฏิกิริยาต่อโครงการ
ตอนที่ 2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์โครงการและการจัดการหลักสูตร
ตารางที่ 2 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ของผู้เข้ารับฝึกอบรมจาแนกตามความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์โครงการ
และการจัดการหลักสูตร
ระดับความคิดเห็น
การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามวัตถุประสงค์โครงการและการจัดการ
หลักสูตร

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

เห็นด้วย

ไม่แน่ใจ

ไม่เห็น
ด้วย

จานวน

จานวน

จานวน

จานวน

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง
ยิ่ง
จานวน

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

ด้านผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์
1. ท่านมีความเข้าใจ/สามารถใน.....
2. ท่านมีความเข้าใจ/สามารถใน.....
3. ท่านมีความเข้าใจ/สามารถใน.....
4. ท่านมีความเข้าใจ/สามารถใน.....
ด้านการจัดการหลักสูตร
5.ขอบเขตเนื้อหาที่ฝึกอบรมในแต่ละ
หัวข้อครบถ้วนตามที่หลักสูตรกาหนด
6.การจัดลาดับเนื้อหาการฝึกอบรมมี
ความเหมาะสม
7.ระยะเวลาในการอบรมแต่ละ
เนื้อหาวิชาเหมาะสม
8.กิจกรรมการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติมีความเหมาะสม
9.หลักสูตรฝึกอบรมครั้งนี้มีประโยชน์
คุ้มค่า

ค่าเฉลี่ยรวม

ข้ อ ค าถามตามวั ต ถุ ป ระสงค์ โ ครงการ
(เพื่อประเมินผลสัม ฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์
โครงการ)

ค่าเฉลี่ย
(xˉ )

ความหมาย
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จากตารางที่ 2 พบว่า ในภาพรวม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์โครงการและการ
จัดการหลักสูตรอยู่ในระดับ .... ค่าเฉลี่ย..... เมื่อจาแนกเป็นรายข้อพบว่า ข้อคาถามมีค่าเฉลี่ยระหว่าง.......................................โดย
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเห็นด้วยในระดับ............ค่าเฉลี่ย..............ในเรื่อง..........................และเห็นด้วยในระดับ.............................
ค่าเฉลี่ย..............................................เรื่อง......................................
หมายเหตุ: การรายงานผลควรจัดลาดับของข้อคาถามใหม่ โดยเรียงลาดับข้อคาถามที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดตามลาดับไป จนถึงข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยต่าสุด

ตอนที่ 2.2 การประเมินผลด้านการบริหารจัดการฝึกอบรม
ตารางที่ 3 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ของผู้เข้ารับฝึกอบรมจาแนกตามความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการฝึกอบรม
ระดับความคิดเห็น
การประเมินผลด้านการบริหารจัดการ
ฝึกอบรม

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
จานวน
(ร้อยละ)

1.สถานที่ฝึกอบรมมีบรรยากาศโดยรวมเอื้อ
ต่อการเรียนรู้
2.ห้องฝึกอบรมมีขนาดห้องและจานวนห้อง
เพียงพอเหมาะสมกับจานวนผู้เข้าฝึกอบรม
และกิจกรรมการฝึกอบรม
3.ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
4.สภาพแวดล้อมในห้องฝึกอบรม มีความ
เหมาะสมต่อการเรียนรู้
5.อาหาร เครื่องดื่ม มีความเหมาะสม
6.การบริการของเจ้าหน้าที่
7.การประสานงานของเจ้าหน้าที่โครงการ
8.การอานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่
9.การให้คาแนะนาหรือตอบข้อซักถามของ
เจ้าหน้าที่
10.การบริหารจัดการโครงการโดยรวม

ค่าเฉลี่ยรวม

เห็นด้วย

ไม่แน่ใจ

จานวน

จานวน

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
จานวน
จานวน
(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

ค่าเฉลี่ย
(xˉ )

ความหมาย
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จากตารางที่ 3 พบว่า ในภาพรวม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความคิดเห็น ต่อการบริหารจัดการฝึกอบรมที่ใช้ อยู่ใน
ระดับ .... ค่าเฉลี่ย..... เมื่อจาแนกเป็นรายข้อพบว่า ข้อคาถามมีค่าเฉลี่ยระหว่าง.......................................โดยผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมเห็นด้วยในระดับ............ค่าเฉลี่ย..............ในเรื่อง..........................และเห็น ด้วยในระดับ.............................ค่าเฉลี่ย
..............................................เรื่อง......................................
หมายเหตุ: การรายงานผลควรจัดลาดับของข้อคาถามใหม่ โดยเรียงลาดับข้อคาถามที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดตามลาดั บไป จนถึงข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยต่าสุด

ตอนที่ 2.3 การประเมินด้านวิทยากร (แยกถามวิทยากรแต่ละท่าน)
ตารางที่ 4 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ของผู้เข้ารับฝึกอบรมจาแนกตามความคิดเห็น ต่อวิทยากรหัวข้อ......................................
ระดับความคิดเห็น
การประเมินผลด้านวิทยากร

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
จานวน
(ร้อยละ)

1. วิทยากรมีคุณสมบัติ ความรู้
ความสามารถ ตรงตามเนื้อหาหลักสูตร
2.วิทยากรมีประสบการณ์ รอบรู้ ใน
เนื้อหาที่สอน
3. วิทยากรสามารถถ่ายทอดและสื่อสาร
ได้น่าสนใจ เข้าใจง่าย ชัดเจน
4. วิทยากรมีบุคลิกภาพ ท่วงท่า น้าเสียง
กระตุ้นการเรียนรู้ดี
5. วิทยากรสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ดี
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
6.วิทยากรสามารถตอบคาถามให้ข้อมูล
ย้อนกลับ (Feedback) แก่ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้ชัดเจน
7. วิทยากรมีเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายเอื้อต่อการเรียนรู้ที่
หลากหลาย
8. วิทยากรใช้สื่อการสอน เอกสารการ
สอน สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและมี
ความเหมาะสมตรงตามกลุ่มผู้เข้าอบรม
9.วิทยากรดาเนินการสอนได้ตามเนื้อหา
และวัตถุประสงค์ของแต่ละหัวข้อวิชา
10.โดยภาพรวมท่านพึงพอใจต่อ
วิทยากรท่านนี้เพียงใด
ค่าเฉลี่ยรวมวิทยากรคนที่ 1

เห็นด้วย

ไม่แน่ใจ

ไม่เห็นด้วย

จานวน

จานวน

จานวน

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
จานวน
(ร้อยละ)

ค่าเฉลี่ย
(xˉ )

ความหมาย
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จากตารางที่ 4 พบว่า ในภาพรวม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความคิดเห็น ต่อวิทยากรและเทคนิคอยู่ในระดับ .... ค่า
เฉลี่ย..... เมื่อจาแนกเป็นรายข้อพบว่า ข้อคาถามมีค่าเฉลี่ยระหว่าง.......................................โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมเห็น
ด้วยในระดับ............ค่าเฉลี่ย..............ในเรื่อง..........................และเห็นด้วยในระดับ.............................ค่าเฉลี่ย
..............................................เรื่อง......................................

ตอนที่ 3 การประเมินผลการเรียนรู้
3.1 การประเมินผลจากการทดสอบความรู้
ตารางที่ 5 จานวน ร้อยละ ของคะแนนการทดสอบความรู้ก่อน-หลัง
ก่อนการฝึกอบรม
ผลการทดสอบ

จานวน

หลังการฝึกอบรม
ร้อยละ

ไม่ผ่านเกณฑ์ ต่ากว่าร้อยละ 60
(0-11 คะแนน)
ผ่านเกณฑ์พอใช้ ระหว่างร้อยละ
60-79 (12-15 คะแนน)
ผ่านเกณฑ์ดีระหว่าง 80-100
(16-20 คะแนน)
คะแนนเฉลี่ย....
คะแนนสูงสุด........ คะแนนต่าสุด……….

ผลการทดสอบ

จานวน

ร้อยละ

ไม่ผ่านเกณฑ์ต่ากว่าร้อยละ 60
(0-11 คะแนน)
ผ่านเกณฑ์พอใช้ระหว่างร้อยละ 6079 (12-15 คะแนน)
ผ่านเกณฑ์ดีระหว่าง 80-100
(16-20 คะแนน)
คะแนนเฉลี่ย....
คะแนนสูงสุด........ คะแนนต่าสุด………

จากตารางที่ 5 พบว่า ก่อนการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยรวม...... คะแนนสูงสุด.....คะแนน คะแนน
ต่าสุด........คะแนน โดยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม { ไม่ผ่านเกณฑ์/ผ่านเกณฑ์พอใช้/ผ่านเกณฑ์ดี } จานวน......คน คิดเป็นร้อยละ........
และหลังการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยรวม.....คะแนน คะแนนสูงสุด.....คะแนน คะแนนต่าสุด.....คะแนน โดย
ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม {ผ่านเกณฑ์ดี/ผ่านเกณฑ์พอใช้ } จานวน......คน คิดเป็นร้อยละ........ รองลงมาอยู่ในกลุ่ม {ผ่านเกณฑ์ดี/ผ่าน
เกณฑ์พอใช้} จานวน......คน คิดเป็นร้อยละ........ โดยสรุปมีผผู้ า่ นเกณฑ์ท้ังสิ้นจานวน.............ร้อยละ......... และเมื่อเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ย ของคะแนนก่อนและคะแนนหลั งการฝึ กอบรมพบว่ า มีความแตกต่างกัน โดยผู้เข้ ารับ การฝึกอบรมมี คะแนนหลัง การ
ฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรม จึงสรุปได้ การเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ ทาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ในเรื่อง
...................................เพิม่ ขึน้

