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คู่มือการปฏิบตัิงาน 
กระบวนงานการจัดฝกึอบรมของส านักงานปศุสตัว์เขต 5  

ตามหลักเกณฑก์ารประกนัคณุภาพการฝึกอบรมกรมปศุสตัว์ 
 

การจัดฝึกอบรมต้องมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ  ตั้งแต่การก าหนดความต้องการจ าเป็น ในการ
ฝึกอบรมหรือการก าหนดความสามารถหรือสมรรถนะที่จ าเป็นในการฝึกอบรม (Define Training needs)    
การสร้างและพัฒนาหลักสูตร (Design and Plan Training)  การด าเนินการฝึกอบรม (Provide for Training) 
และการประเมินติดตามผลการฝึกอบรม (Evaluate Training)  ซึ่งเมื่อได้ก าหนดความต้องการจ าเป็นในการ
ฝึกอบรมมาแล้ว การด าเนินงานจัดฝึกอบรมเพื่อให้ได้คุณภาพบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ  จ าเป็นต้องมีการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้น ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 จึงได้มี
การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนงานการจัดฝึกอบรมของส านักงานปศุสัตว์เขต 5 ตามหลักเกณฑ์
การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมปศุสัตว์ข้ึน  เพื่อให้การด าเนินการจัดฝึกอบรมของส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
เป็นมาตรฐานเดียวกัน  และใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการประกันคุณภาพการฝึกอบรมให้เกิดประสิทธิผล ความคุ้มค่า
และความเช่ือมั่นในระบบการจัดฝึกอบรมของส านักงานปศุสัตว์เขต 5 ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับ
องค์กร 

 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพื่อให้หน่วยงานมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ใช้ช้ีแจง
ถ่ายทอดให้ผู้ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานฝึกอบรม/ประชุมสมัมนาได้ทราบและปฏิบัติตามรายละเอียดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆ ของหน่วยงานเกี่ยวกับการฝึกอบรมประชุมสมัมนา และเป็นการสร้าง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ที่มุ่งไปสู่การบรหิารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐาน
เป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 

1.2 เพื่อเป็นหลักฐานทีแ่สดงใหเ้หน็ถึงวิธีการท างานเกีย่วกับการฝึกอบรมประชุมสัมมนาได้อย่างชัดเจน
เป็นรูปธรรม เพื่อใช้ส าหรับการพัฒนาและเรียนรู้ของผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ รวมถึงการยกระดับการปฏิบัติงาน
ไปสู่ความเป็นมืออาชีพ ตลอดจนใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  

1.3 เพื่อใช้แสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้รับบริการ ได้รับรู้  เข้าใจกระบวนการ
ปฏิบัติงานและใช้ประโยชน์จากกระบวนการดังกล่าวเพื่อขอการรับบริการที่ตรงกับความต้องการ 

1.4 เพื่อให้การปฏิบัติงานฝกึอบรมมปีระสทิธิภาพและสมัฤทธ์ิผลตามวัตถุประสงค์  เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมและองค์กร  และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความพึงพอใจ เช่ือมั่นในมาตรฐานการ
ฝึกอบรมขององค์กร  
 
2. ขอบเขต 
 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการฝึกอบรม ตั้งแต่การวิเคราะห์หาความจ าเป็นในการฝึกอบรม 
(Training Needs) การสร้างหลักสูตร การด าเนินการฝึกอบรม การประเมินผล  ตลอดจนถึงการรายงานผลการ
ฝึกอบรม  ซึ่งจะเป็นมาตรฐานในการปฏิบัตงิานฝึกอบรมของส านักงานปศุสัตว์เขต 5 ภายใต้การบริหารจัดการ
งบประมาณและทรพัยากร  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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3. ค าจ ากัดความ 
 มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่ถือเอาเป็นเกณฑ์ที่รับรองกันทั่วไป เช่น เวลามาตรฐานกรีนิช , สิ่งที่ถือเอาเป็น
เกณฑ์ส าหรับเทียบก าหนด ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เช่น มาตรฐานอุตสาหกรรม หนังสือนี้ยังไม่เข้า
มาตรฐาน (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554)  
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) เป็นผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง         
ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้ โดยจะมีกรอบในการพิจารณาก าหนด
มาตรฐานหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน 
 การฝึกอบรม หมายถึง การฝึกอบรม การประชุมทางวิชาการหรอืเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการ
หรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงานหรือที่เรียก ช่ืออย่างอื่นทุกหลักสูตรที่
จัดในประเทศ โดยหน่วยงานกรมปศุสัตว์เป็นผู้จัดให้กับบุคคลากรภายในและภายนอกกรมปศุสัตว์  มีโครงการ
หรือหลักสูตรและช่วงเวลาการจัดที่แน่นอน  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์หรือเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานโดยไม่มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และใช้งบประมาณเบิกจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และ
ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม  

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของทางราชการ  หรือบุคคลภายนอกที่เข้า
รับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ส่วนราชการจัดข้ึน 

วิทยากร หมายถึง ผู้บรรยาย ผู้อภิปราย หรือที่เรียกช่ืออย่างอื่น ซึ่งท าหน้าที่ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับ      
การฝึกอบรมตามหลักสูตร และให้รวมถึงผู้ด าเนินการสัมมนา 

แผนการฝึกอบรม หมายถึง การวางแผนช่วงเวลา งบประมาณ กลุ่มบุคคลเป้าหมาย ของการจัด
ฝึกอบรมหรือพัฒนาบุคลากร  

ความจ าเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs) หมายถึง สถานการณ์ ปัญหา หรือข้อขัดข้อง ในการ
ปฏิบัติงานของบุคคลที่เกิดข้ึน อันเนื่องมาจากการขาดความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือทัศนคติที่ต้องการและ
ถูกต้องในการปฏิบัติงาน อันเป็นผลให้การปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือองค์การนั้นไม่บรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่ต้องการและถูกต้องในการ
ปฏิบัติงานนั้น สามารถแก้ไข ปรับปรุง หรือพัฒนาได้โดยการฝึกอบรม  

หลักสูตรฝึกอบรม หมายถึง วิชา เนื้อหาสาระ และวิธีการที่จะท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ 
ความเข้าใจ เกิดทัศนคติและความสามารถ เป็นผลให้เกิดการเรียนรู้ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 

การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม หมายถึง การก าหนดรายละเอียดต่างๆ ของหลักสูตรฝึกอบรม วัตถุประสงค์
ของการฝึกอบรม หัวข้อวิชาต่างๆ วัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหา เทคนิควิธีการฝึกอบรม ระยะเวลาของแต่ละ
หัวข้อวิชา และระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และ
การเปลี่ยนแปลงทัศนะคติ และพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 

โครงการฝึกอบรม หมายถึง การก าหนดหลักสูตร ข้ันตอน วิธีการ ตลอดจนแนวปฏิบัติเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม โดยที่การฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลให้มีประสิทธิภาพ จะต้องมีองค์ประกอบหลัก 
3 ประการ ดังนี้ 

1) วัตถุประสงค์การฝึกอบรม 
2) รายละเอียดส่วนที่จะท าให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้เข้ารับการฝึกอบรม เรียกว่า “หลักสูตรการ  

ฝึกอบรม” 
3) รายละเอียดส่วนที่เป็นการบริหาร-ธุรการ ได้แก่ การบุคคล การเงิน วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อ 

ประสานงาน วิธีการ และสถานที่  
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การจัดด าเนินการฝึกอบรม หมายถึง การน าหลักสูตรฝึกอบรม ที่สร้างไว้แล้ว หรือมีอยู่แล้วไปจัด

ฝึกอบรมให้กับกลุ่มบุคคลเป้าหมาย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือ เปลี่ยนแปลงทัศนคติ หรือ
พฤติกรรมในการท างานให้ไปสู่แนวทาง หรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรฝึกอบรมฝึกอบรม  

การประเมินผล หมายถึง กระบวนการใช้ดุลยพินิจและค่านิยม ในการพิจารณาตัดสินคุณค่า         
ความเหมาะสม ความคุ้มค่าหรือสัมฤทธ์ิผลของเหตุการณ์ โครงการ หรือสิ่งอื่นใด หลังจากการเปรียบเทียบผล   
ที่วัดได้ โดยวิธีการใดๆ กับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ หรือเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

การรายงานผลการฝึกอบรม หมายถึง การสรุปรายงานผลการฝึกอบรมทั้งกระบวนการต่อเจ้าของ
งบประมาณ  ภายใน 30 วัน หลังเสร็จสิ้นโครงการฝึกอบรม   
 คณะท างานการประกันคุณภาพการฝึกอบรม  หมายถึง คณะท างานด้านการประกันคุณภาพการ
ฝึกอบรมของส านักงานปศุสัตว์เขต 5  โดยได้รับการแต่งตั้งจากปศุสัตว์เขต 5 มีหน้าที่ ตรวจสอบโครงการ
ฝึกอบรมให้ตรงตามาตรฐานที่ก าหนดในหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของการฝึกอบรมกรมปศุสัตว์ 
 
4. หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 4.1 หัวหน้าหน่วยงานท าหน้าที่เป็นผูพ้ิจารณาอนุมัติโครงการฝึกอบรม 

4.2 คณะท างานการประกันคุณภาพการฝึกอบรมของแต่ละส่วน/ฝ่าย ท าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
ของโครงการฝึกอบรมที่ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมของแต่ละส่วน/ฝ่าย เสนอ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมของกรมปศุสัตว์ 

4.3 ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมของแต่ละส่วน/ฝ่าย ท าหน้าที่ด าเนินการจัดฝึกอบรม  ประเมินและ
สรุปผลการฝึกอบรม  และรายงานผลการฝึกอบรม 

 ทั้งนี้  ให้ด าเนินการภายใต้การบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากร  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน (Work Flow)  
กระบวนงานการจัดฝึกอบรมของส านักงานปศุสัตว์เขต 5  

ตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมปศุสัตว์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มรายงานการตรวจประเมิน
การประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ

ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 

วิเคราะหห์าความจ าเป็น 

เพื่อก าหนดหลักสูตร/รูปแบบ/ 

การบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากร 

สร้างโครงการ/หลกัสูตรการฝึกอบรม 

จัดเตรียมและประสานงาน 

การจัดฝึกอบรม 

ด าเนินการจัดฝึกอบรม 

ประเมินและสรุปผล 

การฝกึอบรม 

การจัดฝึกอบรม 

ขออนุมัตกิารจัด
ฝึกอบรม 

รายงานผลการฝกึอบรม 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัต ิ

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบโดยคณะท างาน 

การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 

ของแต่ละส่วน/ฝ่าย 

แผนการพฒันาบุคลากร 

- ตามแผนงาน/โครงการ จากกรมปศุสัตว์ 

- ตามแผน IDP ของส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
การสร้างโครงการ/หลักสูตรการ

ฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการฝึกอบรมกรมปศุสัตว์ 

แบบฟอร์มการเขียน
โครงการฝกึอบรม 

- หนังสือเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม/ประชุมสมัมนา 

- หนังสือขอความอนุเคราะห์วิทยากร/สถานที่ 
- หนังสือราชการอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

- การจัดซื้อจัดจ้าง และการยมืเงินทดรอง
ราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างการจัด
ฝึกอบรม 

- แบบทดสอบก่อน-หลังการฝกึอบรม 

- แบบประเมินปฏิกริิยาโครงการ 

- แบบฟอร์มรายงานสรปุผลการประเมิน
โครงการฝกึอบรม 

- แบบรายงานผลการประเมินโครงการ
ฝึกอบรม 
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5. Work  Flow  กระบวนการ 
 
  

ล าดบั ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผดิชอบ ระยะเวลา แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

1 
 

1. การพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการฝึกอบรม 
1.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
1.2 วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาความจ าเป็นในการจัด 
ฝึกอบรม : ปัญหา สาเหตุ ที่มา ตระหนักถึง
ความส าคัญ 
1.3 ก าหนดความจ าเป็นในการฝึกอบรม 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

1 สัปดาห์ - - แผนพัฒนาบุคลากร
ตาม แผนงาน/โครงการ 
จากกรมปศุสัตว์ 
- แผนพัฒนาบุคลากร

ตามแผน IDP ของ
ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 

2 2. การสร้างหลักสูตร/โครงการฝึกอบรม ตาม
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรม
ปศุสัตว ์
2.1 ทบทวนความจ าเป็นในการฝึกอบรม (TN) 
2.2 ระบุภารกิจที่เป็นปัญหาและล าดับ
ความส าคัญของภารกิจที่เป็นปัญหา 
2.3 ก าหนดวัตถุประสงค์หลักในการจัดฝึกอบรม 
2.4 ก าหนดหัวข้อวิชา วัตถุประสงค ์ขอบเขต
เนื้อหา เทคนิควิธีการ และระยะเวลา 
2.5 จัดล าดับหัวข้อวิชา และก าหนดระยะเวลา
การฝึกอบรม 
2.6 ส่งให้คณะท างานประกันคุณภาพการ
ฝึกอบรมของแต่ละส่วน/ฝ่าย เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้อง หากไม่ถูกต้องให้กลับไปข้อ 2.1 
2.7 เสนอขออนุมัติโครงการ และงบประมาณ 
2.8 ผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติ หากไม่อนุมัติให้
กลับไปข้อ 2.1 
 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

2 สัปดาห์ - แบบฟอร์มการ
เขียนโครงการ
ฝึกอบรมของ
กรมปศุสัตว์ 
 

- หลักเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการ
ฝึกอบรมกรมปศุสัตว์ 
- ระเบียบ
กระทรวงการคลัง     
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน 
และการประชุมระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2549 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 

แบบฟอรม์รายงานการตรวจประเมิน
การประกันคณุภาพการฝึกอบรมของ

ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 

วิเคราะห์หาความจ าเปน็ 
เพื่อก าหนดหลักสูตร/

รูปแบบ/การบริหารจัดการ
การพัฒนาบคุลากร 

สร้างโครงการ/
หลักสูตรการ

ฝึกอบรม 

การจัดฝึกอบรม 

ขออนุมัติ 
การจัดฝึกอบรม 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบโดยคณะท างาน 
การประกันคณุภาพการฝึกอบรม 

ของแต่ละส่วน/ฝ่าย 

แผนการพัฒนาบคุลากร 
- ตาม แผนงาน/โครงการ 

จากกรมปศุสัตว ์

- ตามแผน IDP ของ
ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 

การสร้างโครงการ/หลักสูตรการ
ฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการฝึกอบรมกรมปศุสัตว์ 

แบบฟอรม์การ
เขียนโครงการ

ฝึกอบรม 
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ล าดบั ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผดิชอบ ระยะเวลา แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

3 
 

3. การจัดเตรียมและประสานงานการจัดฝึกอบรม 
3.1 จัดท าหนังสือราชการถึงผู้ที่เก่ียวข้อง : 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง/วทิยากร/ผู้เข้าอบรม/
สถานที่/ประธาน/แขกผู้มีเกียรติ ฯลฯ 
3.2 จัดเตรียมเอกสารประกอบการฝึกอบรม/วัสดุ
อุปกรณ์การฝึกอบรม/รายชื่อผู้เข้าอบรม/ค ากล่าว

พิธีเปิด-ปิด/แบบทดสอบก่อน-หลัง/
แบบสอบถามประเมินปฏิกิริยาโครงการ/ประวัติ
วิทยากร/ของที่ระลึกวิทยากร/ประกาศนียบัตร
(ถ้ามี) 
3.3 ประสานงาน : สถานที่ฝึกอบรม/สถานที่
ศึกษาดูงาน/ห้องฝึกอบรม/ห้องพัก/อาหาร/
อาหารว่างและเครื่องดื่ม/ยานพาหนะ 
 

- ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
- คณะ
ผู้ด าเนินการ
ฝึกอบรม 

1 สัปดาห์ - หนังสือราชการ 
 

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

4 4. การด าเนินการจัดฝึกอบรม 
4.1 ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ก่อนการฝึกอบรม 
4.2 ด าเนินการจัดฝึกอบรมตามล าดับใน
ก าหนดการ 
4.3 ระหว่างการฝึกอบรม สังเกตพฤติกรรมของผู้
เข้าอบรม : ความสนใจ การมีส่วนร่วม ความ
กระตือรือร้น การให้ความร่วมมือ 

- ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
- คณะ
ผู้ด าเนินการ
ฝึกอบรม 

ตามช่วง 
เวลาใน
ก าหนดการ
ฝึกอบรม 

- แบบทดสอบก่อน
การฝึกอบรม 
 

- หลักเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการ
ฝึกอบรมกรมปศุสัตว์ 

5 5. การประเมินและสรุปผลการฝึกอบรม / การ
รายงานผลการฝึกอบรม 
5.1 ทดสอบเพ่ือวัดความรู้หลังการฝึกอบรม 
5.2 ผู้เข้าอบรมประเมินโครงการฝึกอบรม 
5.3 สรุปผลการฝึกอบรม 
5.4 รายงานผลการฝึกอบรม 

- ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
- คณะ
ผู้ด าเนินการ
ฝึกอบรม 

ภายใน 30 
วัน หลัง
เสร็จสิ้นการ
ฝึกอบรม 

- แบบทดสอบหลัง
การฝึกอบรม 
- แบบสอบถาม
ประเมินปฏิกิริยา
โครงการ 
- แบบรายงานผล
การประเมิน
โครงการฝึกอบรม 

- หลักเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการ
ฝึกอบรมกรมปศุสัตว์ 

จัดเตรียมและประสานงาน 
การจัดฝึกอบรม 

ด าเนินการจัดฝึกอบรม 

ประเมินและสรุปผล 
การฝึกอบรม 

รายงานผลการฝึกอบรม 

- หนังสือเชญิเข้าร่วมฝึกอบรม/
ประชุมสัมมนา 

- หนังสือขอความอนุเคราะห์
วิทยากร/สถานที ่

- หนังสือราชการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

- การจัดซ้ือจัดจ้าง และการยืมเงิน
ทดรองราชการเพื่อเปน็ค่าใช้จ่าย
ระหว่างการจัดฝึกอบรม 
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หมายเหตุ ระบุค าอธิบายเพิ่มเติม หรือ เงือ่นไขที่ส าคัญในการด าเนินงาน 
   ความหมายสญัลักษณ์  (ไม่ต้องแสดงในคู่มือ) 

  เริ่มต้นและลงท้าย (terminal)   แทนจุดเริ่มต้นและลงท้ายของผังงานของโปรแกรมหลกั 
และโปรแกรมย่อยสิ้นสุดของกระบวนการ 

  การปฏิบัตงิาน (process)  แทนจุดที่มกีารปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึง่ 
  การตัดสินใจ (decision)  แทนจุดที่ต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึง่ 
  การเตรียมการ (preparation)   แทนจุดก าหนดช่ือข้อมูลหรือค่าเริม่ต้นต่างๆ 
  ทิศทาง (flow line)   แทนทิศทางข้ันตอนการด าเนินงานซึ่งจะปฏิบัติต่อเนื่องกัน 
      ตามหัวลูกศรช้ี 
  หมายเหตุ (annotation)  แทนจุดที่แสดงรายละเอียดเพิม่เตมิหรือหมายเหตุของ 

จุดต่างๆ ที่แสดงในผงังานด้วยสญัลกัษณ์ไม่ชัดเจน 
  จุดเช่ือมต่อ (connector)  แทนจุดเช่ือต่อของผงังานเมื่อใช้สญัลักษณ์เพื่อให้ดงู่าย 

(กรณีการเขียนกระบวนการไมส่ามารถจบได้ภายใน 1 หน้า) 
 
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 6.1 พัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการฝึกอบรมของส านักงานปศุสัตว์เขต 5  โดยอ้างอิงเอกสารจากแผนพัฒนา
บุคลากรตาม แผนงาน/โครงการ จากกรมปศุสัตว์ และตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development 
Plan : IDP) ของส านักงานปศุสัตว์เขต 5 รวมระยะเวลา 1 สัปดาห์ 
  6.1.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
  6.1.2 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความจ าเป็นในการจัดฝึกอบรม : ปัญหา สาเหตุ ที่มา ตระหนักถึง
ความส าคัญ 
  6.1.3 ก าหนดความจ าเป็นในการฝึกอบรม 
 6.2 การสร้างหลักสูตร/โครงการฝึกอบรม ตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมปศุสัตว์ 
โดยใช้แบบฟอร์มการเขียนโครงการฝึกอบรมของกรมปศุสัตว์ประกอบ  และอ้างอิงเอกสารจากหลักเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมปศุสัตว์  และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัด
งาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  รวมระยะเวลา 2 สัปดาห์ 

6.2.1 ทบทวนความจ าเป็นในการฝึกอบรม (TN) 
6.2.2 ระบุภารกจิทีเ่ป็นปัญหาและล าดับความส าคัญของภารกิจที่เป็นปญัหา 
6.2.3 ก าหนดวัตถุประสงค์หลักในการจัดฝึกอบรม 
6.2.4 ก าหนดหัวข้อวิชา วัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหา เทคนิควิธีการ และระยะเวลา 
6.2.5 จัดล าดับหัวข้อวิชา และก าหนดระยะเวลาการฝกึอบรม 
6.2.6 ส่งให้คณะท างานประกันคุณภาพการฝึกอบรมของแตล่ะส่วน/ฝ่าย เพื่อตรวจสอบความ

ถูกต้อง หากไม่ถูกต้องให้กลับไปข้อ 6.2.1 
6.2.7 เสนอขออนุมัตโิครงการ และงบประมาณ 
6.2.8 ผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติ หากไมอ่นุมัติใหก้ลบัไป 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 าหนังสือราชการถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/วิทยากร/ผู้เข้าอบรม/
สถานที่/ประธาน/แขกผู้มีเกียรติ ฯลฯ 

6.3.2 จัดเตรียมเอกสารประกอบการฝึกอบรม/วัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม/รายช่ือผู้เข้าอบรม/ค า
กล่าวพิธีเปิด-ปิด/แบบทดสอบก่อน-หลัง/แบบสอบถามประเมินปฏิกิริยาโครงการ/ประวัติวิทยากร/ของที่ระลึก
วิทยากร/ประกาศนียบัตร(ถ้ามี) 

6.3.3 ประสานงาน : สถานที่ฝึกอบรม/สถานที่ศึกษาดูงาน/ห้องฝึกอบรม/ห้องพัก/อาหาร/
อาหารว่างและเครื่องดื่ม/ยานพาหนะ 
 6.4 การด าเนินการจัดฝึกอบรม  โดยใช้แบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม  และอ้างอิงเอกสารจากหลักเกณฑ์
การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมปศุสัตว์  ระยะเวลาตามช่วงเวลาที่โครงการฝึกอบรมก าหนด 

6.4.1 ทดสอบเพื่อวัดความรู้ก่อนการฝึกอบรม 
6.4.2 ด าเนินการจัดฝึกอบรมตามล าดับในก าหนดการ 
6.4.3 ระหว่างการฝกึอบรม สงัเกตพฤติกรรมของผู้เข้าอบรม : ความสนใจ การมสี่วนร่วม ความ

กระตือรือร้น การให้ความร่วมมือ 
 6.5 การประเมินและสรุปผลการฝึกอบรม / การรายงานผลการฝึกอบรม   โดยใช้แบบทดสอบหลังการ
ฝึกอบรมประกอบ, แบบสอบถามประเมินปฏิกิริยาโครงการ , แบบรายงานผลโครงการฝึกอบรม  และอ้างอิง
เอกสารจากหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมปศุสัตว์  ระยะเวลาภายใน 30 วัน หลังเสร็จสิ้นการ
ฝึกอบรม 

6.5.1 ทดสอบเพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงระดับความรู้หรือพฤตกิรรมที่พงึประสงค์หลังการฝึกอบรม 
6.5.2 ผู้เข้าอบรมประเมินโครงการฝกึอบรม 
6.5.3 สรุปผลการฝึกอบรม 
6.5.4 รายงานผลการฝึกอบรม 

 
7. มาตรฐานงาน 

 ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 ใช้หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมปศุสัตว์เป็นมาตรฐานในการ
ด าเนินงานการจัดฝึกอบรม ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมปศุสัตว์ 
1. เพื่อให้การจัดฝึกอบรมของกรมปศุสัตว์มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง 
2. เพื่อให้การจัดฝึกอบรมของกรมปศุสัตว์เกิดประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็น

มาตรฐานเดียว 
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความพึงพอใจและเช่ือมั่นในมาตรฐานการฝึกอบรมของกรมปศุสัตว์ 
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หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมปศุสัตว์ 

 การจัดฝึกอบรมต้องมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การก าหนดความต้องการจ าเป็นในการ
ฝึกอบรม หรือการก าหนดความสามารถหรือสมรรถนะที่จ าเป็นในการฝึกอบรม (Define Training needs)    การ
สร้างและพัฒนาหลักสูตร (Design and Plan Training)  การด าเนินการฝึกอบรม (Provide for Training)  และ
การประเมินติดตามผลการฝึกอบรม (Evaluate Training) เพื่อให้การด าเนินงานจัดฝึกอบรม ได้คุณภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์โครงการ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด กรมปศุสัตว์จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์การ
ด าเนินการจัดฝึกอบรมให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และใช้เป็นหลักการประกันคุณภาพการฝึกอบรมให้เกิด
ประสิทธิผล ความคุ้มค่าและความเช่ือมั่นในระบบการจัดฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับองค์กร 
 กระบวนการจัดฝึกอบรมเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีข้ันตอนการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนั้น เพื่อให้การ
ด าเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์กร 
 กรมปศุสัตว์จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์การฝึกอบรมขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานจัดฝึกอบรมของ
หน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ให้เป็นระบบ มีมาตรฐานเดียวกัน เป็นหลักการประกันคุณภาพการฝึกอบรมของกรม
ปศุสัตว์ โดยหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมปศุสัตว์ ประกอบด้วย 6 มาตรฐาน 7 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1  การก าหนดหลักสูตรและจัดท าโครงการฝึกอบรม 
   ตัวช้ีวัด 1.1 การก าหนดหลักสูตรการฝึกอบรม 
    1.2 การจัดท าโครงการฝึกอบรม 
 มาตรฐานที่ 2 การคัดเลือกและสรรหาวิทยากร 
   ตัวช้ีวัด 2.1 การคัดเลือกและสรรหาวิทยากร 
 มาตรฐานที่ 3 การก าหนดเทคนิควิธีการฝึกอบรม  
   ตัวช้ีวัด 3.1 การก าหนดเทคนิควิธีการฝึกอบรม 
 มาตรฐานที่ 4 การก าหนดและคัดเลือกผู้เข้าอบรม 
   ตัวช้ีวัด 4.1 การก าหนดและคัดเลือกผู้เข้าอบรม 
 มาตรฐานที่ 5 การก าหนดสถานที่ฝึกอบรม 
   ตัวช้ีวัด 5.1 การก าหนดสถานที่ฝึกอบรม 
 มาตรฐานที่ 6 การวัดและประเมินผลการฝึกอบรม 
   ตัวช้ีวัด 6.1 ก าหนดวิธีการวัดและประเมินผลการฝึกอบรม 
 
มาตรฐานท่ี 1 :  การก าหนดหลักสูตรและจัดท าโครงการฝึกอบรม 

ค าอธิบายมาตรฐาน การก าหนดหลักสูตรและจัดโครงการฝึกอบรม เป็นกิจกรรมหนึ่ง และเป็นกระบวนการ
ในการบริหารจัดการฝึกอบรมที่ส าคัญ เพื่อแก้ปัญหาของหน่วยงานและองค์กร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้วยวิธีการ
ฝึกอบรมโดยหน่วยงานภายใน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานอย่างมี
คุณภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ตัวบ่งชี้มาตรฐานท่ี 1  ประกอบด้วย 2 ตัวช้ีวัด คือ 

 ตัวชี้วัดท่ี 1.1 การก าหนดหลักสูตรฝึกอบรม 
 ตัวชี้วัดท่ี 1.2 การจัดท าโครงการฝึกอบรม 
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ตัวชี้วัด ประเด็นพิจารณา ข้อมูลท่ีต้องการ 
(หลักฐานที่แสดง/เครื่องมือ/วิธีการ) 

1.1 การก าหนด
หลักสูตรฝึกอบรม 

1.1.1 มีการวิเคราะห์ก าหนดหลักสูตรให้ตรงตามความ
ต้องการหรอืความสามารถที่จ าเป็น โดยพจิารณาจาก
คุณภาพงานหรือผลผลิตที่ต้องการ 
1.1.2 ก าหนดขอบเขตของหลักสูตรให้ชัดเจนสอดคล้อง
กับความต้องการของบุคคลและหน่วยงาน 
1.1.3 ก าหนดรายละเอียดของหลักสูตร ประกอบด้วย 
หมวดวิชา/หัวข้อวิชา/และระยะเวลาของแต่ละหัวข้อวิชา 
1.1.4 แต่ละหัวข้อวิชา ก าหนดวัตถุประสงค์และแนวทาง
ฝึกอบรม หรือประเด็นเนือ้หา ประกอบด้วยแนวคิด 
ทฤษฎี วิธีปฏิบัติ การประยุกต์ใช้ เป็นต้น 
1.1.5 แต่ละหัวข้อวิชาก าหนดเทคนิค วิธีการ หรือสื่อที่ใช้
ในการฝึกอบรมใหส้อดคล้องกบัแนวทางฝึกอบรม 

1.1.1 ตารางวิเคราะห์หลักสูตร
จากแผนพฒันารายบุคคลตาม
แบบประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
(Performance and 
Competency-Courses 
Matrix) 
1.1.2  ตารางก าหนดขอบเขต
ของหลักสูตร  
1.1.3 เอกสารโครงการ
ฝึกอบรม 

1.2 การจัดท า
โครงการฝกึอบรม 

1.2.1 โครงการฝึกอบรมประกอบด้วยหัวข้อต่างๆที่ส าคัญ
ครบถ้วน ดังนี้ 
     - ช่ือโครงการ/หลักสูตร 
     - หลักการและเหตผุล 
     - วัตถุประสงค์การฝึกอบรม 
     - กลุ่มเป้าหมาย 
     - รายละเอียดเนื้อหาหลกัสูตร 
     - สถานที่ฝึกอบรม 
     - ระยะเวลา ช่วงเวลาการฝกึอบรม 
     - วิทยากรและเทคนิคการฝกึอบรม 
     - ที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรม 
     - ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรม 
     - งบประมาณการฝึกอบรม 
     - การประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม 
1.2.2 เขียนรายละเอียดแต่ละหัวข้อชัดเจน ถูกต้อง
ครบถ้วน และสอดคล้องกันทั้งโครงการ 
1.2.3 ก าหนดตารางการฝกึอบรม จัดล าดับแตล่ะหัวข้อ
การฝกึอบรม ตามล าดับช่วงเวลาก่อน-หลังได้ชัดเจน  
สอดคล้องกบัการเรียนรู้เพือ่ใหบ้รรลุวัตถุประสงค์โครงการ
ฝึกอบรม 
1.2.4 จัดท ารายละเอียดงบประมาณ เพื่อให้ไดร้ับการ
จัดสรรอย่างเหมาะสมเพียงพอ และสอดคล้องกับระเบียบ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้จัดท ารายช่ือผูเ้ข้ารบัการอบรม
ตามกลุ่มเป้าหมายทีก่ าหนด 
1.2.5 ได้รับอนุมัติโครงการฝึกอบรม งบประมาณและ
รายช่ือผู้เข้าอบรมตามล าดับข้ันตอน 

1.เอกสารโครงการฝกึอบรม 
2.เอกสารรายละเอียด
งบประมาณ 
3. เอกสารรายช่ือผู้เข้ารบัการ
ฝึกอบรม 
4. เอกสารการอนุมัติจาก
ผู้บริหารระดบัสงูตามล าดับ 
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มาตรฐานท่ี 2 :  การคัดเลือกและสรรหาวิทยากร 

ค าอธิบายมาตรฐาน การคัดเลือกและสรรหาวิทยากร เป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญที่สุดของโครงการ
ฝึกอบรม วิธีการคัดเลือกและสรรหาวิทยากรต้องมีความชัดเจน เฉพาะเจาะจง เพื่อให้ได้วิทยากรที่มีคุณสมบัติตรง
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุด โดยต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการถ่ายทอดเนื้อหา
ให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ และน าไปสู่ผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์โครงการฝึกอบรม 

ตัวบ่งชี้มาตรฐานท่ี 2  ประกอบด้วย 1 ตัวช้ีวัด คือ 

 ตัวชี้วัดท่ี 2.1 การคัดเลือกและสรรหาวิทยากร 

 

ตัวชี้วัด ประเด็นพิจารณา ข้อมูลท่ีต้องการ 
(หลักฐานที่แสดง/เครื่องมือ/วิธีการ) 

2.1 การคัดเลือกและ
สรรหาวิทยากร 

2.1.1 พิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ 
ตรงตามหัวข้อวิชาหรือหลักสูตรที่ก าหนด 
2.1.2 พิจารณาผลงานหรือประสบการณ์ตรงกบั
หลักสูตร หัวข้อเรือ่งหรือเนื้อหาที่ก าหนด 
2.1.3 พิจารณาความสามารถในการถ่ายทอด สื่อสารได้
น่าสนใจ เข้าใจง่าย ชัดเจน บุคลกิภาพ ท่วงท่า น้ าเสียง 
เป็นมิตร กระตุ้นการเรียนรู้ด ี
2.1.4 การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ดี เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมสี่วนร่วม มีการตอบค าถามให้ข้อมูลย้อนกลบั
(Feedback) แก่ผู้เรียน 
2.1.5 มีเทคนิค วิธีการสอนใหม่ๆทีห่ลากหลาย รวมทัง้
สื่อการสอน เอกสารการสอน สอดคลอ้งกบัเนื้อหาวิชา 
และมีความเหมาะสมตรงตามกลุม่เป้าหมาย 

1. ประวัติวิทยากร 
2. สรุปรายงานการประเมินผล
วิทยากร 
3. เอกสาร สื่อ หรือแผนการ
สอนของวิทยากร 
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มาตรฐานท่ี 3 :  การก าหนดเทคนิควิธีการฝึกอบรม 

ค าอธิบายมาตรฐาน เทคนิควิธีการฝึกอบรม คือ การน าเครื่องมือ วิธีการต่างๆมาใช้ในการถ่ายทอดให้เกิดการ
เรียนรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่เหมาะสม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมตามวัตถุประสงค์โครงการฝึกอบรม การก าหนดเทคนิค วิธีการฝึกอบรมต้องพิจารณาวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ คุณสมบัติความสามารถ ทั้งข้อดี ข้อจ ากัด ในแต่ละเทคนิควิธีการ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องทั้งเนื้อหา
สาระของหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้มาตรฐานท่ี 3  ประกอบด้วย 1 ตัวช้ีวัด คือ 

 ตัวชี้วัดท่ี 3.1 การก าหนดเทคนิควิธีการฝึกอบรม 

 

ตัวชี้วัด ประเด็นพิจารณา ข้อมูลท่ีต้องการ 
(หลักฐานที่แสดง/เครื่องมือ/วิธีการ) 

3.1 การก าหนด
เทคนิควิธีการ
ฝึกอบรม 

3.1.1 มีการก าหนดเทคนิควิธีการฝึกอบรมในโครงการ
ฝึกอบรมที่ชัดเจน 
3.1.2 มีการก าหนดวิธีการฝึกอบรมในรายละเอียด 
เนื้อหาหลกัสูตรของแต่ละหัวข้อวิชาชัดเจน 
3.1.3 เทคนิควิธีการฝึกอบรมที่ใช้สอดคล้องกบั
วัตถุประสงค์การฝึกอบรม เนื้อหาวิชาและระยะเวลาที่
ก าหนด 
3.1.4 เทคนิค วิธีการฝึกอบรมเหมาะสมสอดคล้องกับ
ทักษะ ความสามารถเฉพาะของวิทยากร 
3.1.5 เทคนิควิธีการฝึกอบรมที่ใช้สอดคล้องกบักลุ่มผู้
เข้าอบรม 

1. โครงการฝึกอบรม 
2. สรุปรายงานการประเมินผล
โครงการ 
3. ภาพกิจกรรม 
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มาตรฐานท่ี 4 :  การก าหนดและคัดเลือกผู้เข้าอบรม 

ค าอธิบายมาตรฐาน การก าหนดผู้เข้าอบรมและการคัดเลือกเป็นข้ันตอนหนึ่งของการฝึกอบรมที่ส าคัญ และ 
มีผลต่อความส าเร็จของโครงการฝึกอบรม การด าเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์โครงการอย่างมีประสิทธิภาพได้
นั้น จ าเป็นต้องมีการก าหนดคุณสมบัติผู้เข้าอบรม จ านวนกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนวิธีการคัดเลือกผู้เข้าอบรมที่มี
ความเหมาะสมถูกต้องและสอดคล้องกับหลักวิชาและวัตถุประสงค์โครงการ 

ตัวบ่งชี้มาตรฐานท่ี 4  ประกอบด้วย 1 ตัวช้ีวัด คือ 

 ตัวชี้วัดท่ี 4.1 การก าหนดและคัดเลือกผู้เข้าอบรม 

 

ตัวชี้วัด ประเด็นพิจารณา ข้อมูลท่ีต้องการ 
(หลักฐานที่แสดง/เครื่องมือ/วิธีการ) 

4.1 การก าหนดและ
คัดเลือกผู้เข้าอบรม 

4.1.1 มีการก าหนดคุณสมบัติและจ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ที่ชัดเจนไว้ในโครงการฝึกอบรม 
 4.1.2 การก าหนดคุณสมบัติผูเ้ข้าอบรมหรือ
กลุ่มเป้าหมายตรงตามบทบาทหน้าที่ หรือสมรรถนะที่
จ าเป็นต้องได้รบัการฝึกอบรม 
4.1.3 การก าหนดจ านวนผู้เข้าอบรมเหมาะสมสอดคล้อง
กับเทคนิควิธีการฝึกอบรม หรอืกิจกรรมการฝกึอบรมที่
ใช้ 
4.1.4 มีการคัดเลือกผู้เข้าอบรมตามขั้นตอนวิธีการและ
ตรงตามคุณสมบัติ และจ านวนเป้าหมายที่ระบุไว้ใน
รายละเอียดโครงการ 
4.1.5 ก าหนดให้ผูบ้ังคับบัญชาต้องมีแผนหรอืแนว
ทางการสนบัสนุนให้ผูเ้ข้าอบรมน าความรู้ ทักษะ ที่ได้
จากการฝึกอบรมไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบัตงิาน 

1. โครงการฝึกอบรม 
2. สรุปการประเมินผลโครงการ 
3. หนังสือคัดเลือก หนังสือ
อนุมัติผูเ้ข้าอบรม 
4. แผนหรือกิจกรรมสนับสนุน
การน าความรู้มาประยกุต์ใช้ 
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มาตรฐานท่ี 5 :  การก าหนดสถานท่ีฝึกอบรม 

ค าอธิบายมาตรฐาน การก าหนดสถานที่ส าหรับฝึกอบรม ต้องมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีสิ่งอ านวย
ความสะดวก เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมของหลักสูตรที่ก าหนด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวบ่งชี้มาตรฐานท่ี 5 ประกอบด้วย 1 ตัวช้ีวัด คือ 

 ตัวชี้วัดท่ี 5.1 การก าหนดสถานทีฝ่ึกอบรม 

 

ตัวชี้วัด ประเด็นพิจารณา ข้อมูลท่ีต้องการ 
(หลักฐานที่แสดง/เครื่องมือ/วิธีการ) 

5.1 การก าหนด
สถานที่ฝกึอบรม 

5.1.1 มีการก าหนดสถานทีส่ าหรับฝึกอบรมชัดเจนใน
โครงการฝกึอบรม 
 5.1.2 สถานทีฝ่ึกอบรมที่ก าหนด มบีรรยากาศโดยรวม
เอื้อต่อการเรียนรู้ สงบ ร่วมรื่น การเดินทางสะดวก 
ปลอดภัย 
5.1.3 มีสิ่งอ านวยความสะดวก โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์ 
การติดต่อสือ่สารเพียงพอ มสีภาพพร้อมใช้งาน 
5.1.4 ห้องฝกึอบรมมีขนาดห้องและจ านวนห้องเพียงพอ
เหมาะสมกับจ านวนผู้เข้าอบรม และกจิกรรมฝึกอบรมที่
น ามาใช้ 
5.1.5 ลักษณะห้องฝึกอบรม สามารถจัดห้องเรียนได้
ตามกิจกรรม เทคนิควิธีการฝกึอบรมที่ก าหนด แสง สี 
เสียง อุณหภูมิห้องเรียนเหมาะสมต่อการเรียนรู้ 

1. โครงการฝึกอบรม 
2. สรุปการประเมินผล 
3. ภาพกิจกรรม 
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มาตรฐานท่ี 6 :  การวัดและประเมินผลการฝึกอบรม 

ค าอธิบายมาตรฐาน การวัดและประเมินผลการฝกึอบรมเป็นกระบวนการวัดผลการฝึกอบรม เพื่อให้ทราบถึง
ผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบทั้งกระบวนการว่าบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการฝึกอบรม
หรือไม่ เพียงใด โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการฝึกอบรมเป็นหลัก 

ตัวบ่งชี้มาตรฐานท่ี 6 ประกอบด้วย 1 ตัวช้ีวัด คือ 

 ตัวชี้วัดท่ี 6.1 การวัดและประเมินผลการฝึกอบรม 

 

ตัวชี้วัด ประเด็นพิจารณา ข้อมูลท่ีต้องการ 
(หลักฐานที่แสดง/เครื่องมือ/วิธีการ) 

6.1 การวัดและ
ประเมินผลการ
ฝึกอบรม 

6.1.1 มีการก าหนดแนวทางการประเมินผลและติดตาม
ผลการฝึกอบรมทุกหลักสูตรในโครงการฝึกอบรม 
6.1.2 การก าหนดแนวทางการประเมินและติดตามผล
การฝกึอบรมมีความสอดคลอ้งกบัวัตถุประสงค์โครงการ
ฝึกอบรมที่ก าหนด 
6.1.3 มีเครื่องมือและวิธีการวัดผลการฝึกอบรมตาม
แนวทางที่ก าหนดในโครงการฝกึอบรม 
6.1.4 มีการวัดและประเมินผลการฝึกอบรมทุกหลักสูตร
อย่างน้อย 3 ระดับ คือ 
          1) การประเมินปฏิกริิยาผูเ้ข้าอบรมต่อการ
บรหิารจัดการโครงการฝึกอบรม เพื่อน าผลการประเมิน
มาปรบัปรุงโครงการ 
          2) การประเมินการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรม 
เพื่อใหท้ราบผลสมัฤทธ์ิในการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
การฝกึอบรม 
          3) การประเมินผลการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัตงิาน 
6.1.5 มีการสรุป รายงานผลการประเมินการฝึกอบรม
ของทุกหลักสูตร 

1. โครงการฝึกอบรม 
2. วิธีการเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินผล 
3. สรุปการประเมินผล 
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8. ระบบติดตามประเมินผล 
 8.1 โครงการฝึกอบรมแต่ละโครงการจะ/ควรต้องมีการวัดความรู้ผู้เข้าอบรมด้วยแบบทดสอบก่อน -หลัง
การฝึกอบรม เพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรม 
 8.2 หลังเสร็จการฝึกอบรมแต่ละโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมต้องสรุปผลโครงการฝึกอบรม 
และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงาน ภายใน 30 วัน 
 8.3 คณะท างานประกันคุณภาพการฝึกอบรมของส านักงานปศุสัตว์เขต 5 ด าเนินการรวบรวมรายงาน
สรุปผลโครงการฝึกอบรมส่งกรมปศุสัตว์ทุกๆ รอบ 6 เดือน   

9. เอกสารอ้างอิง 
 9.1 แผนพัฒนาบุคลากรตาม แผนงาน/โครงการ จากกรมปศุสัตว์ 
 9.2 แผนพัฒนาบุคลากรตามแผน IDP ของส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
 9.3 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมปศุสัตว์ 
 9.4 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 9.5 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 

10. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 10.1 แบบฟอร์มการเขียนโครงการฝึกอบรมของกรมปศุสัตว์ 
 10.2 แบบทดสอบก่อน-หลังการฝึกอบรม 

10.3 แบบสอบถามประเมินปฏิกิริยาโครงการ 
10.4 แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการประเมินโครงการฝึกอบรม 
10.5 แบบรายงานผลการประเมินโครงการฝึกอบรม 

11. ค าถาม – ค าตอบ ท่ีพบบ่อย 

 11.1 ถาม : การเสนอขออนมุัติโครงการฝึกอบรมเกษตรกรหรือบคุคลภายนอก ควรท าอย่างไร ? 
ตอบ : การขออนมุัติโครงการฝึกอบรมทีม่ิใช่มาจากแผนงาน/โครงการ จากกรมปศุสัตว์  
        (เป็นแผนงาน/โครงการทีห่น่วยงานคิดข้ึนมาใหม่) และมีเกษตรกรหรอืบุคคลภายนอก   
        ตั้งแต่ 1 คน ข้ึนไป เข้าร่วมการฝึกอบรม  ผู้จัดโครงการฝึกอบรมต้องท าหนงัสือเสนอ 
        ขออนุมัติจัดฝึกอบรมเกษตรกรหรือบุคคลภายนอกตอ่อธิบดกีรมปศุสัตว์ (กองส่งเสริมและ 
        พัฒนาการปศุสัตว์)  ยกเว้น “การประชุมราชการ”  ไม่ต้องขออนุมัตไิปที่กรมปศุสัตว์ 
        ให้ขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานได้เลย 

 11.2 ถาม : การประชุมราชการ และการประชุม อบรม สัมมนา (ฝึกอบรม) ต่างกันอย่างไรอย่างไร ? 
ตอบ : .... 
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ข้อแตกต่างระหว่างการประชุมราชการและการประชุม อบรม สัมมนา (ฝึกอบรม) 

การประชุมราชการ หมายถึง การประชุมในเนื้องานที่เกีย่วข้องกับภารกจิของส่วนราชการ มีวัตถุประสงค์
เพื่อนาผลจากการประชุมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ เป็นการประชุมเพื่อรับทราบนโยบาย  
ในการท างาน ช้ีแจงแนวทางการนายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ประชุมช้ีแจงหลักเกณฑ์ต่างๆ หรือซักซ้อมความ
เข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ หรือเป็นการประชุมติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงาน  รับทราบและรับฟัง
ปัญหาอุปสรรคเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา เช่น การประชุม หัวหน้าส่วนราชการ หรือการประชุม 
ประจ าเดือนของหน่วยงาน เป็นต้น  **การประชุมราชการไม่จ าเป็นต้องเขียนโครงการ 

ขั้นตอนการจัดประชุมราชการ 
1. กลุ่มหรือฝ่ายที่รบัผดิชอบการจัดประชุม ท าหนังสือเสนอผู้อ านวยการเพื่อขออนุมัติจัดประชุม โดยระบุ

วัตถุประสงค์หรือเหตุผลที่ต้องจัดประชุม หรือหัวข้อที่จะประชุม วัน เวลา และสถานที่ที่จะจัดประชุม 
2. เมื่อได้รับอนุมัติให้จัดประชุมแล้ว ให้ท าหนังสือเชิญประชุมพร้อมแนบระเบียบวาระการประชุม 
3. จัดท ารายงานการประชุมส่งให้ผู้เข้าประชุมทุกคน ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว 

ขั้นตอนการเบิกจ่าย 
1. รวบรวมเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินเพื่อสรุปวงเงินค่าใช้จ่ายการจัดประชุม 
2. ท าหนังสือเสนอผู้อ านวยการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตรา    

ที่กรมฯ ก าหนด (ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 

เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 
1. หนังสืออนุมัติให้จัดประชุม 
2. หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม 
3. หลักฐานการจ่ายเงินตามระเบียบของทางราชการ  ได้แก่  ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสาคัญรับเงิน 
4. เอกสารรับรองการจัดประชุมและจ านวนผู้เข้าประชุมโดยเจ้าหน้าที่ผู้จัดการประชุม  เพื่อใช้เป็น

หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ซึ่งควรแนบลายมือช่ือผู้เข้าประชุมด้วย 

อัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ  เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตรา  ดังนี ้
- การประชุมในสถานที่ราชการ  : ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่เกินมื้อละ 35 บาท/คน 

: ค่าอาหารไม่เกินมื้อละ 120 บาท/คน 
*** การประชุมราชการจะไม่มีการเบิกค่าสมนาคุณวิทยากร และไม่ต้องเขียนโครงการ 
 

การฝึกอบรม หมายถึง การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการ  
หรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงาน หรือที่เรียกช่ืออย่างอื่นทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

การฝึกอบรม ต้องมีโครงการ หรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัดที่แน่นอน 

การฝึกอบรม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคล หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน โดยไม่มีการ 
รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
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ขั้นตอนการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา 
1. การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ที่ก าหนดในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  และได้รับความเห็นชอบ

เรียบร้อยแล้ว หน่วยงานน้ันๆ จัดท าโครงการตามเอกสารแนบท้าย  เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ 
2. การปรับปรุงแก้ไขโครงการ กรณีมีการเปลีย่นแปลงเนื้อหาหลกัสตูรกลุ่มเป้าหมายผูเ้ข้าอบรม /ประชุม/

สัมมนา  มีเพิ่มค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม/ประชุม/สัมมนา  จะต้องขออนุมัติอธิบดีก่อน 
3. โครงการอบรม/ประชุม/สมัมนา ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจาปี  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จะต้องจัดท าโครงการก่อนด าเนินการ  และขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานน้ันๆ 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 ................................................... 
ระหว่างวันท่ี ............................................... 
ณ ........................ จังหวัด........................... 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1) 
2) 
3) 

3. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน/คุณสมบัต ิ

คุณสมบัตผิู้เข้าอบรม 
1) 
2) 

4. สถานท่ีฝึกอบรม  โรงแรม/หน่วยงาน........................... จังหวัด........................................ 

5. ระยะเวลา ช่วงเวลาการฝึกอบรม 

ระหว่างวันที่ .......................................... จานวน ........วัน 

6. วิทยากรและเทคนิคการฝึกอบรม 

วิทยากร  1) ช่ือ – สกุล / หน่วยงาน 
2) 
3) 

เทคนิค  1) 
2) 
3) 

7. ท่ีปรึกษาโครงการฝึกอบรม 
1) ช่ือ – สกุล / ตาแหน่ง 
2) 
3) 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ช่ือ – สกลุ ................................ ต าแหน่ง.............................หน่วยงาน...................เบอร์โทร................ 
คณะท างาน 

1) 
2) 
3) 

9. งบประมาณการฝึกอบรม 
 
10. การประเมินผลและติดตามผล 

การประเมินผลโครงการ 
1) ประเมินปฏิกริยาโครงการโดยใช้แบบสอบถามประเมินผลหลักสูตร วิทยากรและการจัดฝึกอบรม 
2) ประเมินการเรียนรู้โดยใช้ (เช่น แบบทดสอบความรู้กอ่น-หลงัการฝึกอบรม แบบประเมินผล 
จากการฝึกปฏิบัติ แบบรายงานสรปุผลที่ได้จากการแบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็น เป็นต้น) 

การติดตามผลโครงการ 
1) 
2) 

11. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1) 
2) 
3) 

12. รายละเอียด เน้ือหาหลักสูตร 

หัวข้อ 1 :         ........ ช่ัวโมง 
วัตถุประสงค์ : 1) 

2) 
ประเด็นเนื้อหา : 1) 

2) 
3) 

เทคนิควิธีการ : 
การประเมินผล : 

หัวข้อ 2 :         ........ ช่ัวโมง 
วัตถุประสงค์ : 1) 

2) 
ประเด็นเนื้อหา : 1) 

2) 
3) 

เทคนิควิธีการ : 
การประเมินผล : 
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2. แบบทดสอบกอ่น-หลังการฝกึอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าส่ัง : กรุณาเขียนเคร่ืองหมาย  หน้าข้อท่ีถูก  และเขียนเคร่ืองหมาย × หน้าข้อท่ีผิด
ค าตอบกอ่นการ
ประชมุสัมมนาฯ

ค าถาม
ค าตอบหลังการ
ประชมุสัมมนาฯ

1. การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์ (Good Aricultural Practice : GAP) มีชื่อเรียกอกี
อย่างหนึ่งว่า "มาตรฐานฟาร์ม"

2. ผู้ประกอบการท่ีจะเขา้ขอรับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเล้ียงสัตว์ ไม่จ าเปน็ต้องผ่านการ
ฝึกอบรม หลักสูตร "การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์" จากส านักงานปศุสัตว์เขต

3. ผู้ประกอบการท่ีจะย่ืนค าขอรับการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเล้ียงสัตว์ ต้องไปย่ืนเร่ืองขอ
การรับรองท่ีส านักงานปศุสัตว์จังหวัดท่ีฟาร์มต้ังอยู่เท่านั้น

4. เมื่อผู้ประกอบการย่ืนค าขอรับการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มตามขอ้ 3 แล้ว ส านักงานปศุ
สัตว์จังหวัดจะคัดเลือกผู้ตรวจประเมิน เพือ่ตรวจประเมินฟาร์มท่ีกรมปศุสัตว์ก าหนด

5. หากผู้ประกอบการผ่านการตรวจประเมิน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจะท ารายงานผลการตรวจ
และผลการวิเคราะหท์างหอ้งปฏิบติัการ ส่งไปยังคณะกรรมการรับรอง ซ่ึงอยู่ท่ีส านักงานปศุสัตว์
เขต เพือ่พจิารณาผลการตรวจประเมินต่อไป

6. หากคณะกรรมการรับรอง ตามขอ้ 5 พจิารณาใหก้ารรับรอง ส านักงานปศุสัตว์เขตจะออก
ใบรับรองมาตรฐานฟาร์มใหแ้กผู้่ประกอบการ โดยใบรับรองมีอายุคร้ังละ 5 ปี

7. ผู้ประกอบการท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม จะต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขที่กรมปศุสัตว์
ก าหนดไว้ โดยจะได้รับการตรวจติดตามอย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง จากคณะผู้ตรวจประเมิน

8. ขอ้บกพร่องรุนแรง (Major Nonconformity) หมายถงึ ส่ิงที่ไม่เปน็ไปตามขอ้ก าหนดการ
ปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี หรือ มาตรฐานฟาร์มเล้ียงสัตว์ และส่งผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต

9. ในการตรวจประเมิน หากพบขอ้บกพร่องรุนแรง ตามขอ้ 8 ผู้ประกอบการสามารถแกไ้ข
ขอ้บกพร่องได้ 2 คร้ัง ภายในระยะเวลา 3 เดือน

10. การต่ออายุใบรับรองจะด าเนินการทุก 3 ป ีโดยผู้ประกอบการสามารถย่ืนค าขอต่ออายุการ
รับรองพร้อมเอกสาร ต่อส านักงานปศุสัตว์อ าเภอหรือส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ได้ล่วงหน้ากอ่น
ใบรับรองหมดอายุได้ไม่เกนิ 6 เดือน

11. เมื่อผู้ประกอบการไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีได้การรับรอง เชน่ ปลอมแปลงเอกสาร น าผลผลิต
จากฟาร์มท่ีไม่ได้การรับรองมากล่าวอา้ง ใชส้ารต้องหา้ม หรือตรวจพบสารต้องหา้มในผลผลิต 
และกระท าผิดต่อกฎหมายท่ีเกีย่วขอ้ง จะถกูเพกิถอนการรับรอง และจะไม่ได้รับการพจิารณา
รับรองฟาร์มเปน็ระยะเวลา 3 ปี

รวมคะแนน

แบบทดสอบก่อน - หลงั "การประชุมสมัมนาเครือข่ายเกษตรกรไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่"
ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ภายใต้โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกจิเกษตร
โดย   ส านักงานปศุสัตว์เขต 5

วันท่ี 19 มกราคม  2561  ณ โรงแรมเชียงใหมภู่ค า  อ าเภอเมอืง  จังหวัดเชียงใหม่
***********************************************
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3. แบบสอบถามประเมินปฏิกริิยาโครงการ 
 
 

แบบสอบถามประเมินปฏกิิริยาโครงการ 
ชื่อโครงการ/หลักสูตร “................................................................................” 

จัดระหว่างวันท่ี .................................................. ณ โรงแรม....................................จังหวัด...... ................. 
 
ค าอธิบาย   แบบประเมินฉบบันี้มีทัง้หมด 5 ตอน ขอความกรุณาให้ผู้ตอบแบบประเมินให้ครบถ้วน    

เพื่อใหก้ารด าเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพื่อเป็นประโยชน์ในการน าไปปรบัปรุง
 โครงการต่อไป 

 

ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 

ค าช้ีแจง  โปรดตอบค าถามหรือท าเครือ่งหมาย / ลงในช่องหน้าข้อความทุกข้อค าถาม 

1. เพศ    
 1) หญิง     2) ชาย 

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

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

4. ต าแหน่ง...............................................................ระดับ......................................................................................... 

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

6. การศึกษาสูงสุด   

 1) ต่ ากว่าปริญญาตรี   2) ปริญญาตรี        3) ปริญญาโท   4) ปริญญาเอก  

7. ท่านมีบทบาทภารกิจ/หน้าทีท่ี่เกี่ยวข้องกับโครงการ/หลักสูตรนี้หรือไม่ 

 1) ใช่     2) ไม่ใช่ 

8. ท่านเคยเข้ารับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/หลักสูตรนี้หรือไม่ 

 1) เคย    2) ไม่เคย 

9. ท่านมีความต้องการในการเข้าอบรมหลักสูตรนี้เพียงใด 

 1) น้อย    2) ปานกลาง    3) มาก 

10.ท่านมีความจ าเป็นในการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้เพื่อน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานเพียงใด 

 1) น้อย    2) ปานกลาง    3) มาก 

11.ท่านคาดหวังต่อหลักสูตรนี้เพียงใด 

 1) น้อย    2) ปานกลาง    3) มาก 
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ตอนท่ี 2   การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์โครงการและดา้นการจัดการหลักสูตร 
ค าช้ีแจง    ท่านมีความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์โครงการอย่างไร  โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่องที่
ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว    

การประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ตามวัตถุประสงค์โครงการและการจัดการหลักสูตร 

ระดับความคิดเหน็ 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

1.      

2.      

3.      

4. การศึกษาดูงาน (ถ้ามี)      

5.ขอบเขตเน้ือหาที่ฝึกอบรมในแต่ละหัวข้อครบถ้วนตามที่หลักสูตรก าหนด      

6.การจัดล าดับเน้ือหาการฝึกอบรมมีความเหมาะสม      

7.ระยะเวลาในการอบรมแต่ละเน้ือหาวิชาเหมาะสม      

8.กิจกรรมการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติมีความเหมาะสม      

9.หลักสูตรฝึกอบรมครั้งน้ีมีประโยชน์คุ้มค่า      

 

ตอนท่ี 3  การประเมินด้านการบริหารจัดการฝึกอบรม 
ค าช้ีแจง  ท่านมีความคิดเห็นต่อการบรหิารจัดการฝกึอบรมอย่างไร  โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความ
คิดเห็นของท่านมากทีสุ่ดเพียงช่องเดียว    

 
การประเมินด้านการบริหารจัดการฝึกอบรม 

ระดับความคิดเหน็ 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย 

 

ไม่แน่ใจ 

 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

1.สถานที่ฝึกอบรมมีบรรยากาศโดยรวมเอ้ือต่อการเรียนรู้      

2.ห้องฝึกอบรมมีขนาดห้องและจ านวนห้องเพียงพอเหมาะสมกับจ านวนผู้
เข้าฝึกอบรมและกิจกรรมการฝึกอบรม 

     

3.ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์      

4.สภาพแวดล้อมในห้องฝึกอบรม มีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้      

5.อาหาร เครื่องดื่ม มีความเหมาะสม      

6.สถานที่ฝึกอบรม/ดูงานโดยรวม      

7.การประสานงานของเจ้าหน้าที่โครงการ      

8.การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่      

9.การให้ค าแนะน าหรือตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่      

10.การบริหารจัดการโครงการโดยรวม      

 

ข้อ1-4 ปรับเปลี่ยนตามวัตถุประสงค์ของ 
แต่ละโครงการ 
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ตอนท่ี 4  การประเมินด้านวิทยากร 
ค าช้ีแจง  ท่านมีความคิดเห็นต่อวิทยากรอย่างไร  โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็น 
  ของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว    

การประเมินด้านวิทยากร 
ระดับความคิดเหน็ 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

1. วิทยากรมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ตรงตามเน้ือหาหลักสูตร      

2.วิทยากรมีประสบการณ์ รอบรู้ ในเน้ือหาที่สอน      

3. วิทยากรสามารถถ่ายทอดและสื่อสารได้น่าสนใจ เข้าใจง่าย ชัดเจน       

4. วิทยากรมีบุคลิกภาพ ท่วงท่า น้ าเสียง กระตุ้นการเรียนรู้ดี      

5. วิทยากรสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ดี  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม       

6.วิทยากรสามารถตอบค าถามให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) แก่ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมได้ชัดเจน 

     

7. วิทยากรมีเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายเอ้ือต่อการเรียนรู้      

8. วิทยากรใช้ส่ือการสอน เอกสารการสอน สอดคล้องกับเน้ือหาวิชาและ
มีความเหมาะสมตรงตามกลุ่มผู้เข้าอบรม 

     

9.วิทยากรด าเนินการสอนได้ตามเน้ือหาและวัตถุประสงค์ของแต่ละ
หัวข้อวิชา 

     

10.โดยภาพรวมท่านพึงพอใจต่อวิทยากรท่านน้ีเพียงใด      

 
ตอนท่ี 5  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
5.1  ด้านผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์โครงการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.2 ด้านการจัดการหลักสูตร (ขอบเขตเนื้อหา การจัดล าดับ ระยะเวลา กจิกรรมภาคทฤษฎี และปฏิบัต)ิ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.3 ด้านการจัดการฝึกอบรม (สถานที่ อาหาร เครื่องดืม่ และการใหบ้รกิารต่างๆ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.4 ด้านวิทยากร (ความรู้ ความสามารถ การถ่ายทอด การใช้เทคนิคและสือ่การสอน การตอบข้อซักถาม เป็นต้น) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.5 อื่นๆ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอขอบพระคุณท่านในการตอบแบบสอบถามค่ะ ทุกความคิดเหน็ของท่านจะน าไปปรับปรุงโครงการต่อไป 
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4. แบบฟอร์มรายงานสรปุผลการประเมินโครงการฝกึอบรม 
 
 

การรายงานสรุปผลการประเมินโครงการฝึกอบรมของกรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ …………………….    หน่วยงานผู้จัดฝึกอบรม .................................................. 
ประเภท             �  บุคคลากรภายใน              � ��  บุคลากรภายนอก 

 
ผู้รบัรองรายงาน .................................................................ผูบ้ังคับบัญชาหน่วยงาน 
ต าแหน่ง ............................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ 
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ผลการประเมินโครงการฝึกอบรม 

1.ปฏิกิริยาต่อโครงการ 2. ประเมินการเรียนรู้ 

1.1 หลักสูตร 1.2 การจัดฝึกอบรม 
1.3 วิทยากรและ

เทคนิค 
2.1 ทดสอบ

ความรู ้

2.2 ผลงาน
หรือผลการฝึก

ปฏิบัติ  

2.3 วิธีอ่ืนๆ 
(โปรดระบุ.......) 

คน วัน ชั่วโมง ระดับ x 
ร้อย
ละ 

ระดับ x 
ร้อย
ละ 

ระดับ x ร้อยละ ผ่านร้อยละ ผ่านร้อยละ ผ่านร้อยละ 

1                                       

2                                       
3                                       
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ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

การรายงานสรุปผลการประเมินโครงการฝกึอบรม ใหส้รปุผลการประเมินในภาพรวมแล้วรายงานตาม
ตาราง ประกอบด้วย 

1) การประเมินปฏิกริิยาต่อโครงการ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดังนี ้
1.1) การประเมินผลหลักสูตร โดยประเมินจาก ประสทิธิภาพหรือความพงึพอใจต่อหลักสูตร โดยสรปุ

ภาพรวมว่าอยู่ในระดับใด (ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ดุ) มีค่าเฉลี่ยรวมเท่าใดและคิดเป็นร้อยละเท่าใด 
1.2) ประเมินผลการจัดฝึกอบรม โดยประเมินจาก ประสิทธิภาพหรือความพึงพอใจต่อการจัดฝกึอบรม 

ได้แก่ สถานที่ อาหาร เจ้าหน้าที่ ฯลฯ โดยสรปุภาพรวมว่าอยู่ในระดับใด มีค่าเฉลี่ยรวมเท่าใดและคิดเป็นรอ้ยละ
เท่าใด 

1.3) ประเมินผลวิทยากรและเทคนิควิธีการ โดยประเมินจาก ประสิทธิภาพหรือความพึงพอใจต่อวิทยากร
และเทคนิควิธีการ โดยสรปุภาพรวมว่าอยู่ในระดบัใด มีค่าเฉลี่ยรวมเท่าใดและคิดเป็นร้อยละเท่าใด 

2) การประเมินการเรียนรู้ ต้องด าเนินการอย่างน้อย 2 ระดบั ดังนี้ 
2.1) การทดสอบความรูผู้เ้ข้ารับการฝึกอบรม โดยใช้แบบทดสอบความรู้ เพื่อประเมินว่าหลังการอบรม

แล้ว ผู้เข้าอบรมมีความรู้ผ่านเกณฑ์ทีก่ าหนด คิดเป็นจ านวนคนร้อยละเท่าใด หรือ 
2.2) การประเมินการเรียนรู้จากผลงาน หรือ ผลการฝกึปฏิบัติ โดยใช้วิธีการประเมินจากผลงานทีส่ าเรจ็

หรือผลการฝึกปฏิบัติที่ได้จากการฝึกอบรม ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด คิดเป็นจ านวนคนร้อยละเท่าใด 
2.3) การประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีอื่นๆ เช่น การสงัเกต 

 
หมายเหตุ :   

โครงการฝกึอบรม  หมายถึง  การฝึกอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัตกิาร การสัมมนาทาง
วิชาการหรือเชิงปฏิบัตกิาร การบรรยายพเิศษ การฝึกศกึษา การดูงาน การฝึกงาน หรือทีเ่รียกช่ืออย่างอื่นทุก
หลักสูตรที่หน่วยงานกรมปศุสัตว์เป็นผู้จัด  โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัดที่แน่นอน มีวัตถุประสงค์
เพื่อพฒันาบุคลากรกรมปศุสัตว์ หรือเพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และใช้งบประมาณเบกิจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลงัว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
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5. แบบรายงานผลการประเมินโครงการฝกึอบรม 
 
 

การรายงานผลการประเมินโครงการฝึกอบรม 
ชื่อโครงการ/หลักสูตร................................................................................... 
ระหว่างวันท่ี ...................................  สถานท่ี........................................... 

 

 การประเมินผลโครงการฝึกอบรม........ ระหว่างวันที่..... มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ านวน.........คน  โดยมีผู้สง่แบบ
ประเมินผลโครงการฝึกอบรมและประเมินผลการเรียนรู้จ านวน.....คน (คิดเป็น    %) ซ่ึงแบง่การประเมินผลโครงการ
ฝึกอบรมเป็น ๓ สว่น ดงัน้ี ประกอบด้วย 

 การประเมินผลโครงการ 
ส่วนที่ 1 ลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ารับการฝกึอบรม 
ส่วนที่ 2 การประเมินผลปฏกิิริยาต่อโครงการ ประกอบด้วย 

2.1 การประเมินผลสัมฤทธิต์ามวัตถุประสงค์โครงการและการจัดการหลักสูตร 
2.2 การประเมินผลด้านการบริหารจัดการฝึกอบรม 
2.3การประเมินผลดา้นวิทยากร (จ านวน.......ท่าน) 

 ส่วนที่ 3 การประเมินผลการเรียนรู ้
3.1 การประเมินผลจากการทดสอบความรู้ 
3.2 การประเมินผลด้วยวิธีอ่ืนๆ  เช่น  การใช้ผลงานหรือผลการฝึกปฏิบัต ิ การสงัเกต เป็นต้น 

ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

การก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนความคิดเห็น 

1.การก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนส่วนที่ 2 การประเมินผลปฏิกิริยาต่อโครงการ  ได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ความคิดเห็นแต่ละข้อค าถามแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และ
เห็นด้วยน้อยที่สุด  โดยให้คะแนนเป็น 5,4,3,2,1  ตามล าดับ  ส าหรับเกณฑ์การแนนการประเมินผลระดับความคิดเห็น
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในภาพรวมจะมีค่าอยู่ระหว่าง 1-5 คะแนน โดยได้ก าหนดเกณฑ์ในการแบ่งระดับความคิดเห็น
เป็น 5 ระดับ  ด้วยวิธีการน าคะแนนสูงสุดลบด้วยคะแนนต่ าสุด (5-1) แล้วหารด้วย 5 จะได้คะแนนเป็นช่วง ดังน้ี 

1.00-1.80 คะแนน  หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สดุ 
1.81-2.60 คะแนน  หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
2.61-3.40 คะแนน  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
3.41-4.20 คะแนน  หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
4.21-5.00  คะแนน  หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สดุ 

 2.เกณฑ์การให้คะแนนส่วนที่ 3  ข้อ 3.1 การประเมินผลจากการทดสอบความรู้  (การก าหนดเกณฑ์การให้
คะแนนการประเมินผลการทดสอบความรู้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละโครงการ)  การให้คะแนนคือ ข้อที่ตอบถูกได้ 
1 คะแนน ข้อที่ตอบผิดได้ 0 คะแนน และก าหนดเกณฑ์การผ่านการทดสอบต้องได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 60 ของคะแนน
เต็ม (20คะแนน) ดังน้ัน 

ต่ ากว่าร้อยละ 60 (0-11 คะแนน) หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ระหว่างร้อยละ 60-79 (12-15 คะแนน) หมายถึง ผ่านเกณฑ์พอใช ้
ระหว่างร้อยละ 80-100 (16-20 คะแนน) หมายถึง ผ่านเกณฑ์ด ี
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ผลการประเมินมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ตอนที่ 1  ลักษณะข้อมูลทั่วไป 

ตารางที่ 1  จ านวน ร้อยละ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ าแนกตามลักษณะข้อมูลทั่วไป 

ลักษณะข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   

ชาย   
หญิง   

2. อายุ   
ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 30 ปี   
31-40 ป ี   
41-50 ป ี   
50 ปีข้ึนไป   

อายุเฉลี่ย          อายุต่ าสุด      อายุสูงสุด   
3. อายุราชการ   

ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 5 ปี   
6-10 ป ี   
15 ปีข้ึนไป   

           อายุราชการเฉลี่ย          อายุราชการต่ าสุด      อายุราชการสูงสุด   
4. ต าแหน่ง   

นายสัตวแพทย์   
นักวิชาการสัตวบาล   
อื่นๆ   

5. สังกัด   
กอง/ส านัก   
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด/ส านักงานปศุสัตว์เขต   
อื่นๆ   

6. การศึกษาสูงสุด   
ต่ ากว่าปริญญาตรี   
ปริญญาตรี    
ปริญญาโท   
ปริญญาเอก   

7. มบีทบาทภารกิจ/หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/หลักสูตรน้ี   
ใช่   
ไม่ใช่   

8. เคยเข้ารับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/หลักสูตรน้ี   
เคย   
ไม่เคย   

9. ความต้องการในการเข้าอบรมหลักสูตรน้ี   
น้อย   
ปานกลาง   
มาก   

10. ความจ าเป็นในการเข้ารับการอบรมหลักสูตรน้ีเพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน   
น้อย   
ปานกลาง   
มาก  

 

การก าหนดช่วงปรับเปลี่ยนตาม
ความเหมาะสมในแต่ละโครงการ 
ขึ้นอยู่กับข้อมูลกลุ่มหรือเกณฑ์ที่
น ามาใช้ 
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ตารางที่ 1 (ต่อ)   

ลักษณะข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
11. ความคาดหวังต่อหลักสูตร   

น้อย   
ปานกลาง   
มาก   

รวม  100.0 
จากตารางที่ 1 พบว่า........ 

 
ตอนที่ 2  การประเมินปฏิกิริยาต่อโครงการ 
ตอนที่ 2.1   การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์โครงการและการจัดการหลักสูตร 

ตารางที่ 2  จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ของผู้เข้ารับฝึกอบรมจ าแนกตามความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์โครงการ
และการจัดการหลักสูตร 

 
 

การประเมินผลสัมฤทธ์ิ 
ตามวัตถุประสงค์โครงการและการจัดการ

หลักสูตร 

ระดับความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย 
(x̄ ) 

ความหมาย 

เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิ่ง 
จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

ด้านผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์        

1. ท่านมีความเข้าใจ/สามารถใน.....        

2. ท่านมีความเข้าใจ/สามารถใน.....        

3. ท่านมีความเข้าใจ/สามารถใน.....        

4. ท่านมีความเข้าใจ/สามารถใน.....        

ด้านการจัดการหลักสูตร        

5.ขอบเขตเน้ือหาที่ฝึกอบรมในแต่ละ
หัวข้อครบถ้วนตามที่หลักสูตรก าหนด 

       

6.การจัดล าดับเน้ือหาการฝึกอบรมมี
ความเหมาะสม 

       

7.ระยะเวลาในการอบรมแต่ละ
เน้ือหาวิชาเหมาะสม 

       

8.กิจกรรมการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติมีความเหมาะสม 

       

9.หลักสูตรฝึกอบรมครั้งน้ีมีประโยชน์
คุ้มค่า 

       

ค่าเฉลี่ยรวม        

 

ข้อค าถามตามวัตถุประสงค์โครงการ           
(เพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์
โครงการ) 
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 จากตารางที่ 2 พบว่า  ในภาพรวม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์โครงการและการ
จัดการหลักสูตรอยู่ในระดับ ....  ค่าเฉลี่ย.....  เม่ือจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า ข้อค าถามมีค่าเฉลี่ยระหว่าง......................... ..............โดย
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเห็นด้วยในระดับ............ค่าเฉล่ีย..............ในเรื่อง..........................และเห็นด้วยในระดับ.............................
ค่าเฉลี่ย..............................................เรื่อง...................................... 
 
 
 
 
 
ตอนท่ี 2.2   การประเมินผลด้านการบริหารจัดการฝึกอบรม 
ตารางที่ 3  จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ของผู้เข้ารับฝึกอบรมจ าแนกตามความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการฝึกอบรม 

 
 
 
 

 
 

การประเมินผลด้านการบริหารจัดการ
ฝึกอบรม 

ระดับความคิดเหน็ ค่าเฉลี่ย 
(x̄ ) 

ความหมาย 

เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

1.สถานที่ฝึกอบรมมีบรรยากาศโดยรวมเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

       

2.ห้องฝึกอบรมมีขนาดห้องและจ านวนห้อง
เพียงพอเหมาะสมกับจ านวนผู้เข้าฝึกอบรม
และกิจกรรมการฝึกอบรม 

       

3.ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์        

4.สภาพแวดล้อมในห้องฝึกอบรม มีความ
เหมาะสมต่อการเรียนรู้ 

       

5.อาหาร เครื่องดื่ม มีความเหมาะสม        

6.การบริการของเจ้าหน้าที่        

7.การประสานงานของเจ้าหน้าที่โครงการ        

8.การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่        

9.การให้ค าแนะน าหรือตอบข้อซักถามของ
เจ้าหน้าที่ 

       

10.การบริหารจัดการโครงการโดยรวม        

                     ค่าเฉลี่ยรวม 

หมายเหตุ: การรายงานผลควรจัดล าดับของข้อค าถามใหม่  โดยเรียงล าดับข้อค าถามท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดตามล าดับไป จนถึงข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด 
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จากตารางที่ 3  พบว่า  ในภาพรวม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการฝึกอบรมที่ใช้อยู่ใน

ระดับ ....  ค่าเฉลี่ย.....  เม่ือจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า ข้อค าถามมีค่าเฉลี่ยระหว่าง.......................................โดยผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมเห็นด้วยในระดับ............ค่าเฉลี่ย..............ในเรื่อง..........................และเห็นด้วยในระดับ.............................ค่าเฉลี่ย
..............................................เร่ือง...................................... 
 
 
 
 
ตอนท่ี 2.3  การประเมินด้านวิทยากร (แยกถามวิทยากรแต่ละท่าน) 
ตารางที่ 4  จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ของผู้เข้ารับฝึกอบรมจ าแนกตามความคิดเห็นต่อวทิยากรหัวข้อ...................................... 

 
 

การประเมินผลด้านวิทยากร 

ระดับความคิดเหน็ ค่าเฉลี่ย 
(x̄ ) 

ความหมาย 

เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

1. วิทยากรมีคุณสมบัติ ความรู้ 
ความสามารถ ตรงตามเน้ือหาหลักสูตร 

       

2.วิทยากรมีประสบการณ์ รอบรู้ ใน
เน้ือหาที่สอน 

       

3. วิทยากรสามารถถ่ายทอดและสื่อสาร
ได้น่าสนใจ เข้าใจง่าย ชัดเจน 

       

4. วิทยากรมีบุคลิกภาพ ท่วงท่า น้ าเสียง 
กระตุ้นการเรียนรู้ดี 

       

5. วิทยากรสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ดี  
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 

       

6.วิทยากรสามารถตอบค าถามให้ข้อมูล
ย้อนกลับ (Feedback) แก่ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้ชัดเจน 

       

7. วิทยากรมีเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายเอ้ือต่อการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

       

8. วิทยากรใช้ส่ือการสอน เอกสารการ
สอน สอดคล้องกับเน้ือหาวิชาและมี
ความเหมาะสมตรงตามกลุ่มผู้เข้าอบรม 

       

9.วิทยากรด าเนินการสอนได้ตามเน้ือหา
และวัตถุประสงค์ของแต่ละหัวข้อวิชา 

       

10.โดยภาพรวมท่านพึงพอใจต่อ
วิทยากรท่านน้ีเพียงใด 

       

ค่าเฉลี่ยรวมวิทยากรคนที่ 1        

หมายเหตุ: การรายงานผลควรจัดล าดับของข้อค าถามใหม่  โดยเรียงล าดับข้อค าถามท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดตามล าดับไป จนถึงข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด 
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จากตารางที่ 4  พบว่า  ในภาพรวม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความคิดเหน็ต่อวทิยากรและเทคนคิอยู่ในระดับ ....  ค่า
เฉลี่ย.....  เม่ือจ าแนกเปน็รายข้อพบว่า ข้อค าถามมีค่าเฉลี่ยระหว่าง.......................................โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมเห็น
ด้วยในระดับ............ค่าเฉลี่ย..............ในเรื่อง..........................และเห็นด้วยในระดับ.............................ค่าเฉลี่ย
..............................................เร่ือง...................................... 
 
 
ตอนท่ี 3  การประเมินผลการเรียนรู้ 
 3.1 การประเมินผลจากการทดสอบความรู้ 
 
ตารางท่ี 5 จ านวน ร้อยละ ของคะแนนการทดสอบความรู้ก่อน-หลัง  

ก่อนการฝึกอบรม หลังการฝึกอบรม 

ผลการทดสอบ จ านวน ร้อยละ ผลการทดสอบ จ านวน ร้อยละ 

ไม่ผ่านเกณฑ์  ต่ ากว่าร้อยละ 60     
(0-11 คะแนน) 

  ไม่ผ่านเกณฑ์ต่ ากว่าร้อยละ 60       
(0-11 คะแนน)  

  

ผ่านเกณฑ์พอใช้  ระหว่างร้อยละ 
60-79 (12-15 คะแนน) 

  ผ่านเกณฑ์พอใช้ระหว่างร้อยละ 60-
79 (12-15 คะแนน) 

  

ผ่านเกณฑ์ดีระหว่าง 80-100     
(16-20 คะแนน) 

  ผ่านเกณฑ์ดีระหว่าง 80-100        
(16-20 คะแนน) 

  

คะแนนเฉลี่ย.... คะแนนสูงสุด........ คะแนนต่ าสุด………. คะแนนเฉลี่ย.... คะแนนสูงสุด........ คะแนนต่ าสุด……… 
 
 จากตารางที่ 5 พบว่า  ก่อนการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยรวม......  คะแนนสูงสุด.....คะแนน คะแนน
ต่ าสุด........คะแนน   โดยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม { ไม่ผ่านเกณฑ์/ผ่านเกณฑ์พอใช้/ผ่านเกณฑ์ดี } จ านวน......คน คิดเป็นร้อยละ........  
และหลังการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยรวม.....คะแนน  คะแนนสูงสุด.....คะแนน คะแนนต่ าสุด.....คะแนน   โดย
ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม {ผ่านเกณฑ์ดี/ผ่านเกณฑ์พอใช้} จ านวน......คน คิดเป็นร้อยละ........  รองลงมาอยู่ในกลุ่ม {ผ่านเกณฑ์ดี/ผ่าน
เกณฑ์พอใช้}  จ านวน......คน  คิดเป็นร้อยละ........ โดยสรปุมีผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งส้ินจ านวน.............ร้อยละ......... และเม่ือเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและคะแนนหลังการฝึกอบรมพบว่า มีความแตกต่างกัน  โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนนหลังการ
ฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรม  จึงสรุปได้  การเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรน้ี  ท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ในเรื่อง
...................................เพิม่ขึน้ 
 
 
 
 
 
 


