
หลักเกณฑการพัฒนาบุคลากร 

สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) 

 เพ่ือใหกระบวนการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ  

พระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ประกอบกับเกณฑการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และหลักเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment –  ITA) ปงบประมาณ 2563 ไดกําหนดใหสวน

ราชการตองมีระบบประกันคุณภาพของการฝกอบรม รวมถึงการประเมินประสิทธิผลและความคุมคาของการพัฒนา /

ฝกอบรมบุคลากร  

หลักการและเหตุผล 

 ในการท่ีจะทําใหสํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) 

บรรลุวิสัยทัศนดังกลาว นอกจากจะตองพัฒนางานในดานตางๆ ท่ีเก่ียวของแลว จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองพัฒนา

บุคลากรภาคสวนตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรหนวยงานของรัฐ ใหเปนผูมีความรู ความสามารถ ขีดสมรรถนะท่ี

เหมาะสมตอการท่ีจะรวมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรดังกลาว และเปนแบบอยางท่ีดีในดานการสงเสริม สนับสนุน 

โดยเฉพาะการใหคําแนะนําปรึกษา ท้ังทางดานวิชาการ เทคนิคการจัดการและเทคโนโลยี ท่ีเก่ียวของตอการ

ขับเคลื่อนวิสัยทัศนในลักษณะองครวมอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการฝกอบรมถือเปนเครื่องมือสําคัญในการท่ีจะพัฒนา

บุคลากรไดอยางสัมฤทธิ์ผล  

 สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ไดกําหนด

องคประกอบหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม โดยกําหนดเปน 5 หลักเกณฑ ดังนี้ 

หลักเกณฑท่ี 1 ดานหลักสูตรหรือหัวขอฝกอบรม 

1.1 มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรสํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ประจาํป แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือ

ภารกิจของหนวยงาน 

1.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร ตองเปนไปเพ่ือชวยพัฒนาหรือสนับสนุนการเสริมสรางขีดสมรรถนะในการ

ปฏิบัติราชการของบุคลากรภาครัฐของสํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ  

พระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) 

1.3 หัวขอและเนื้อหาของหลักสูตรมีความเหมาะสมกับระยะเวลาท่ีใชในการฝกอบรม มีความเปนเอกภาพ

และกลมกลืนกัน 
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หลักเกณฑท่ี 2 ดานวิทยากร 

 2.1 เปนผูมีความรูความสามารถตรงกับวิชาท่ีฝกอบรม  

 2.2 รูปแบบการบรรยายของวิทยากรเหมาะสมกับเนื้อหาและระยะเวลาของหลักสูตร/หัวขอการฝกอบรม  

 2.3 มีการเรียบเรียงเนื้อหา และมีการถายทอดท่ีเขาใจงาย  

 

หลักเกณฑท่ี 3 ดานปจจัยเกื้อหนุนในการฝกอบรม 

 3.1 การจัดสถานท่ีเหมาะสมกับรูปแบบการฝกอบรม  

 3.2 เอกสาร วัสดุอุปกรณ และโสตทัศนูปกรณในการฝกอบรมเหมาะสม  

 3.3 การบริหารจัดการฝกอบรมเหมาะสม  

 

หลักเกณฑท่ี 4 ดานผูเขารับการฝกอบรม 

 4.1 จํานวนผูเขารับการฝกอบรมเหมาะสมกับรูปแบบการจัดกิจกรรมและวัตถุประสงคของหลักสูตร  

 4.2 ผูเขารับการฝกอบรมมีระยะเวลาฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 80  

 4.3 ผูเขารับการฝกอบรมมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ  

 

หลักเกณฑท่ี 5 ดานการวัดผลและติดตามประเมินผลการฝกอบรม 

 5.1 มีการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ กอน - หลัง การฝกอบรม ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร/  

                 หวัขอการฝกอบรม 

 5.2 มีการประเมินความพึงพอใจในการฝกอบรม  

 5.3 มีการประเมินผลภายหลังการฝกอบรมโดยมีระยะเวลาอยางนอย 1 เดือนหลังเสร็จสิ้นการฝกอบรม  

 5.4 มีการจัดทําสรุป วิเคราะห การประเมินตามเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม ในแตละโครงการ  

                 หรือหลักสูตร  

ผูประเมินโครงการฝกอบรม 

 หัวหนาสวนผูรับผิดชอบการฝกอบรมเปนผูประเมินโครงการฝกอบรมตามแบบประเมินโครงการฝกอบรม  

ท่ีกําหนดและรายงานผลการประเมินตามแบบตางๆ ในภาคผนวกและเอกสารอางอิงใหทราบทุกปงบประมาณ  
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รายละเอียดหลักเกณฑและตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการฝกอบรม 

หลักเกณฑท่ี 1 ดานหลักสูตร/หัวขอการฝกอบรม (15%) 

คําอธิบายหลักเกณฑ มีการกําหนดหัวขอการฝกอบรมใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรพัฒนาสํานักงาน  

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน)  

 หรือแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือภารกิจของหนวยงาน เนื้อหาและ

วัตถุประสงคของหลักสูตรมีสวนชวยในการพัฒนาหรือสนับสนุนการเสริมสรางขีด 

สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร หัวขอและเนื้อหาหลักสูตรมีความเหมาะ- 

สมกับระยะเวลาท่ีใชในการฝกอบรม มีความเปนเอกภาพและกลมกลืนกัน  

 

ตัวบงชี ้ หลักฐานอางอิง 
1. มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา

สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) 
หรือแผนปฏิบัติงานประจําป หรือแผนกลยุทธการ
บริหารทรัพยากรบุคคลหรอืภารกิจของหนวยงาน 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา พกฉ. 
2. แผนกลยุทธการบริหารทรพัยากรบุคคล พกฉ. 
3. เอกสารท่ีแสดงถึงความจําเปนในการฝกอบรม 
4. หลักสูตรการฝกอบรมหรือกําหนดการฝกอบรมท่ีแสดง

ถึงความสอดคลองกับขอ 1, 2 หรือ 3 
5. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑ 

2. เนื้อหาและวัตถุประสงคของหลักสูตรมีสวนชวยใน
การพัฒนาหรือสนับสนุนการเสริมสรางขีด
สมรรถนะในการปฏิบตัิงานของบุคลากร พกฉ. 

1. เอกสารแสดงความเชื่อมโยงของเนื้อหาหลักสูตรท่ี    
 สนับสนุนการเสริมสรางขีดสมรรถนะของบุคลากร 

2. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑ 
3. หัวขอและเนื้อหาของหลักสูตรมีความเหมาะสมกับ

ระยะเวลาท่ีใชในการฝกอบรม มีความเปน
เอกภาพและกลมกลืนกัน 

1. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑ 

 

เกณฑการประเมิน 

1. ไมมีการดําเนินการตามตัวบงชี้ ได 0 คะแนน 

2. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ 1 ขอ ได 1 คะแนน  

3. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ 2  ขอ ได 2  คะแนน  

4. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ 3 ขอ ได 3  คะแนน  
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หลักเกณฑท่ี 2 วิทยากร (15%) 

คําอธิบายหลักเกณฑ เปนวิทยากรผูมีคุณวุฒิ มีความรูความสามารถตรงกับเนื้อหาวิชาท่ีฝกอบรม หรือมี  

ประสบการณท่ีเก่ียวของกับหัวขอวิชาท่ีฝกอบรม ไมนอยกวา 2 ป และมีการประเมิน

ความสามารถในการถายทอด สื่อสารความรูความสามารถของวิทยากร โดยผูเขารับการ

ฝกอบรม 

 

ตัวบงชี ้ หลักฐานอางอิง 
1. เปนผูมีความรูความสามารถตรงกับวิชาท่ีฝกอบรม 1. ประวัติวิทยากร 

2. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑ 
2. รูปแบบการบรรยายของวิทยากรเหมาะสมกับ

เนื้อหาและระยะเวลาของหลักสูตร/หัวขอการ
ฝกอบรม 

1. แบบประเมินวิทยากร 
2. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑ 

3. มีการเรียบเรียงเนื้อหา และมีการถายทอดท่ีเขาใจ 1. แบบประเมินวิทยากร 
2. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑ 

 

เกณฑการประเมิน 

1. ไมมีการดําเนินการตามตัวบงชี้ ได 0 คะแนน 

2. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ 1 ขอ ได 1 คะแนน  

3. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ 2  ขอ ได 2  คะแนน  

4. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ 3 ขอ ได 3  คะแนน  
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หลักเกณฑท่ี 3 ปจจัยเกื้อหนุนในการฝกอบรม (15%) 

คําอธิบายหลักเกณฑ ความเหมาะสมของสถานท่ี สภาพแวดลอม องคประกอบท่ีเอ้ือตอการเรียน กิจกรรมของ

หลักสูตร /โครงการสิ่งอํานวยความสะดวก รวมท้ังเอกสารประกอบการฝกอบรมมีความ

เหมาะสมและเพียงพอ ผูจัดการฝกอบรมมีการประสานงานในการจัดฝกอบรม เชน 

ประสานงานดานวิทยากร ผูเขารับการฝกอบรม การลงทะเบียน และอํานวยความสะดวก

ในการจัดการฝกอบรม 

 

ตัวบงชี ้ หลักฐานอางอิง 
1. การจัดสถานท่ีเหมาะสมกับรูปแบบการฝกอบรม 1. ภาพถายการจัดกิจกรรมในสถานท่ีฝกอบรม 

2. ผลการประเมินการฝกอบรม 
3. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑ 

2. เอกสาร, วัสดุอุปกรณ และโสตทัศนูปกรณในการ
ฝกอบรมเหมาะสม 

1. ตัวอยางเอกสารประกอบการฝกอบรม 
2. ผลการประเมินการฝกอบรม 
3. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑ 

3. การบริหารจัดการฝกอบรมเหมาะสม เชน การ
ประสานวิทยากร ผูเขารับการฝกอบรม สถานท่ี
ลงทะเบียน 

1. ผลการประเมินการฝกอบรม 
2. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑ 

 

 

เกณฑการประเมิน 

1. ไมมีการดําเนินการตามตัวบงชี้ ได 0 คะแนน 

2. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ 1 ขอ ได 1 คะแนน  

3. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ 2  ขอ ได 2  คะแนน  

4. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ 3 ขอ ได 3  คะแนน  
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หลักเกณฑท่ี 4 ผูเขารับการฝกอบรม (15%) 

คําอธิบายหลักเกณฑ จํานวนผูเขารับฝกอบรมตองเหมาะสมกับรูปแบบ การจัดกิจกรรมและวัตถุประสงคของ

หลักสูตร/โครงการมีระยะเวลาการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของระยะเวลาการ

ฝกอบรมและผูเขารับการฝกอบรมมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ 

 

ตัวบงชี ้ หลักฐานอางอิง 
1. จํานวนผูเขารับการฝกอบรมเหมาะสมกับรูปแบบ

การจัดกิจกรรมและวัตถุประสงคของหลักสูตร/
โครงการ 

1. หลักสูตรหรือกําหนดการฝกอบรม หรือโครงการมีการ 
 กําหนดจํานวนผูเขารับการฝกอบรม 

2. รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม 
3. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑ 

2. ผูเขารับการฝกอบรมมีระยะเวลาการฝกอบรมไม
นอยกวารอยละ 80 

1. บัญชีลงทะเบียนผูเขารับการฝกอบรม 
2. รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม 
3. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑ 

3. ผูเขารับการอบรมมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของ
การฝกอบรม เชน เสนอความคิดเห็น สอบถามขอ
สงสัย ระดมสมอง 

1. ภาพถายการจัดกิจกรรมตางๆ 
2. รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม 
3. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑ 

 

เกณฑการประเมิน 

1. ไมมีการดําเนินการตามตัวบงชี้ ได 0 คะแนน 

2. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ 1 ขอ ได 1 คะแนน  

3. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ 2  ขอ ได 2  คะแนน  

4. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ 3 ขอ ได 3  คะแนน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-7- 

หลักเกณฑท่ี 5 การวัดและประเมินผลการฝกอบรม (40%) 

คําอธิบายหลักเกณฑ มีการวัดและประเมินผลการฝกอบรมอยางเปนระบบโดยวัดความรูความเขาใจของผูเขารับ  

การฝกอบรมกอนและหลังการฝกอบรม ประเมินผลการฝกอบรมรวมถึง ติดตามการนํา

ความรูและทักษะไปใชในการปฏิบัติงาน 

 

ตัวบงชี ้ หลักฐานอางอิง 
1. มีการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ กอน – 

หลัง การฝกอบรม ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร/
โครงการ 

1. แบบประเมินเปรียบเทียบความรู กอน – หลัง การ  
  ฝกอบรม 

2. สรุปผลการประเมินความรู กอน – หลัง การฝกอบรม 
3. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑ 

2. มีการประเมินความพึงพอใจในการฝกอบรม 1. แบบประเมินผลการฝกอบรม 
2. สรุปและวิเคราะหผลการประเมินการฝกอบรม 
3. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑ 

3. มีการประเมินผลภายหลังการฝกอบรมโดยมี
ระยะเวลาอยางนอย 1 เดือนหลังเสร็จสิ้นการ
ฝกอบรม 

1. แบบประเมินตนเองภายหลังการฝกอบรม 
2. แบบประเมินสําหรับผูบังคับบัญชาหลังการฝกอบรม 
3. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑ 

4. มีการจัดทําสรุป วิเคราะห การประเมินตามเกณฑ
การประกันคุณภาพการฝกอบรม ในแตละ
โครงการ หรือหลักสูตร/หัวขอและมีขอเสนอแนะ
ในการพัฒนาหลักสูตรในครั้งตอไป 

1. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑพรอมหลักฐาน 
 อางอิง 

 

เกณฑการประเมิน 

1. ไมมีการดําเนินการตามตัวบงชี้ ได 0 คะแนน 

2. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ 1 ขอ ได 1 คะแนน  

3. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ 2  ขอ ได 2  คะแนน  

4. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ 3 ขอ ได 3  คะแนน  

 

เกณฑการประเมินภาพรวมโครงการ 

 คาคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 2.00 ข้ึนไป ถือวาผานหลักเกณฑ  
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ตัวอยางการคิดคะแนนการประเมินโครงการตามหลักเกณฑ 

แบบประเมินผลหลกัประกันคุณภาพการฝกอบรม 

สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน)  

ชื่อหลักสูตร.............................................................................................. 

วันท่ี.......................................................สถานท่ีจัด....................................................................... 

หัวขอ 
การประเมิน 

หลักฐานอางอิง 
ผาน ไมผาน 

1. ดานหลักสูตร/หัวขอการฝกอบรม (รอยละ 15) 
    - มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา พกฉ. หรือ แผนปฏิบัติ

ราชการ หรือ แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือ ภารกิจ
หนวยงาน พกฉ. 

      - เนื้อหาและวัตถุประสงคของหลักสูตรมีสวนชวยในการพัฒนาหรือ
สนับสนุนการเสริมสรางขีดสรรถนะในการปฏิบัติราชการของบุคลากร
ของ พกฉ. 

      - หัวขอและเนื้อหาของหลักสูตรมีความเหมาะสมกับระยะเวลาท่ีใชในการ
ฝกอบรม มีความเปนเอกภาพและกลมกลืนกัน    

 
 
 
 
 
 
 
 

  

สรุปคะแนน 3.00  0.45 
2. ดานวิทยากร (รอยละ 15) 
    - เปนผูมีความรูความสามารถตรงกับวิชาท่ีฝกอบรม 
    - รูปแบบการบรรยายของวิทยากรเหมาะสมกับเนื้อหาและระยะเวลาของ

หลักสูตร/หัวขอการฝกอบรม 
    - มีการเรียบเรียงเนื้อหา และมีการถายทอดท่ีเขาใจงาย 

 
 
 
 
 

  

สรุปคะแนน 3.00  0.45 
3. ดานปจจัยเก้ือหนุนในการฝกอบรม (รอยละ 15) 
    - การจัดสถานท่ีเหมาะสมกับรูปแบบการฝกอบรม 
    - เอกสาร, วัสดุอุปกรณ และโสตทัศนูปกรณในการฝกอบรมเหมาะสม 
    - การบริหารจัดการฝกอบรมเหมาะสม เชน การประสานงานวิทยากร  

ผูเขารับการฝกอบรม สถานท่ีลงทะเบียน 

 
 
 
 

 
 
 

 

สรุปคะแนน 2.00  0.30 
4. ดานผูเขารับการฝกอบรม (รอยละ 15) 
    - จํานวนผูเขารับการฝกอบรมเหมาะสมกับรูปแบบการจัดกิจกรรมและ

วัตถุประสงคของหลักสูตร 
    - ผูเขารับการฝกอบรมตองมีระยะเวลาการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 80 
    - ผูเขารับการอบรมมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของการฝกอบรม เชน 

เสนอความคิดเห็น สอบถามขอสงสัย 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

สรุปคะแนน 2.00  0.30 



หัวขอ 
การประเมิน 

หลักฐานอางอิง ผาน ไมผาน 

5. ดานการวัดและประเมินผลการฝกอบรม (รอยละ 40) 
    - มีการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ กอน – หลังการฝกอบรม 

ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร/หัวขอการฝกอบรม 
    - มีการประเมินความพึงพอใจในการฝกอบรม 
    - มีการประเมินผลภายหลังการฝกอบรมโดยมีระยะเวลาอยางนอย 1 

เดือนหลังเสร็จสิ้นการฝกอบรม 
    - มีการจัดทําสรุป วิเคราะห การประเมินตามเกณฑการประกันคุณภาพฯ 

ในแตละโครงการ หรือหลักสูตร และมีขอเสนอแนะในการพัฒนา
หลักสูตรในครั้งตอไป    

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

สรุปคะแนน 3.00  1.20 
คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักภาพรวมโครงการ   2.70 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินวิทยากร 

หลักสูตร.......................................................................................................................................................................... 

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

หนวยงานรับผดิชอบของการฝกอบรม............................................................................................................................ 

สวนท่ี 1 ขอมูลของผูเขารับการฝกอบรม 

1. การศึกษา  ต่ํากวาปริญญาตรี  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  สูงกวาปริญญาโท 

2. ประเภทตําแหนง  ผูบริหาร  ปฏิบัติการระดับสูง  ปฏิบัติการระดับตน  ลูกจางเหมาบริการ  

สวนท่ี 2 การประเมินผล: 5= มากท่ีสุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=นอย 1=นอยท่ีสุด 

ชื่อวิทยากร....................................................................................................................................................................... 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. การถายทอดชัดเจนเขาใจงาย      
2. การเรียงลําดับเนื้อหาและการถายทอดท่ีเขาใจงาย      
3. การสรุปและทบทวนใหเขาใจยิ่งข้ึน      
4. การยกตัวอยาง/กิจกรรมในการฝกอบรม      
5. รูปแบบการบรรยายเหมาะสมกับเนื้อหาและระยะเวลา      
6. วิทยากรใชสื่อในการนําเสนอท่ีเหมาะสม      
7. โดยรวมวิทยากรมีความสามารถเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาเพียงใด      
 

สิ่งท่ีทานประทับใจวิทยากรมากท่ีสุด 

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

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

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

สิ่งท่ีวิทยากรควรปรับปรุงมากท่ีสุด 

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

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

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

ขอขอบคุณในความรวมมือของทาน 



แบบรายงานผลการฝกอบรมตามหลักเกณฑประกันคุณภาพการฝกอบรม 

หนวยงาน........................................................................................................ 

วัน/เดือน/ป 
เวลา 

หองและสถานท่ี โครงการ/
หลักสูตร 

วิธีการฝกอบรม ลักษณะและ
จํานวนผูรับการ

ฝกอบรม 

วิทยากร ผลการประเมิน
การอบรม (คา
คะแนนถวง
น้ําหนัก) 

ผลการประเมิน
ตามเกณฑการ
ประกันคุณภาพ
การฝกอบรม 
(ผาน/ไมผาน) 

ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ 

         
         
         
         
         
         

 

 

   ผูบันทึก                      ผอ.สํานัก/ผูบังคับบัญชา 

                  ……………………………………… .          ……………………………………… . 

  (                                           )                                                                                     (                                           ) 

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



แบบติดตามผลการฝกอบรม 

หลักสูตร........................................................................................................................................................................... 

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

โปรดแสดงความคิดเห็นของทานในประเด็นตางๆ เพ่ือประโยชนในการจัดฝกอบรมครั้งตอไป  

สวนท่ี 1 ขอมูลของผูเขารับการอบรม 

1. ชื่อ........................................................................................... 

2. ตําแหนง.................................................................................. 

3. ฝาย/สํานัก.............................................................................. 

สวนท่ี 2 การประเมินผล: 5=มากท่ีสุด  4=มาก  3=ปานกลาง  2=นอย  1=นอยท่ีสุด 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. หลังจากท่ีผูใตบังคับบัญชาของทานผานการฝกอบรมแลวไดนําความรูท่ีไดรับจากการ

ฝกอบรมมาใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ีมากนอยเพียงใด 
     

2. ในการนําความรู ความเขาใจท่ีไดรับจากการฝกอบรมมาปรับใชในการปฏิบัติงาน  
ผูใตบังคับบัญชาของทานท่ีผานการฝกอบรมประสบปญหาและอุปสรรคมากนอยเพียงใด  

     

3. หลังจากผูใตบังคับบัญชาของทานท่ีผานการฝกอบรมแลว และกลับมาปฏิบัติงานใน
หนวยงาน ผลการปฏิบัติงานเปนท่ียอมรับจากผูท่ีเก่ียวของหรือไม 

     

4. หลังจากผูใตบังคับบัญชาของทานท่ีผานการฝกอบรมแลว และกลับมาปฏิบัติงานใน
หนวยงาน ทานพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาของทานมากนอยเพียงใด  

     

5. ทานคิดวาประโยชนท่ีผูใตบังคับบัญชาของทานไดรับจากการอบรมในหลักสูตรนี้บรรลุผล
ตามความหวังของทานมากนอยเพียงใด 

     

6. หลักสูตรนี้คุมคากับเวลา และคาใชจาย      
7. ผูใตบังคับบัญชาของทานท่ีผานการฝกอบรมสามารถลดขอผิดพลาดจากการปฏิบัติงานได 

และปฏิบัติงานไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
     

8. ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
.......................................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .. 
9. หลักสูตรหรือหัวขอวิชาท่ีตองการใหจัดการฝกอบรม โปรดระบุ (เรียงลําดับความตองการจากมากไปหานอย)  
.......................................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .. 
 

ขอขอบคุณในความรวมมือของทาน 



แบบประเมินการฝกอบรม 

หลักสูตร........................................................................................................................................................................... 

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

หนวยงานรับผดิชอบของการฝกอบรม............................................................................................................................ 

โปรดแสดงความคิดเห็นของทานในประเด็นตางๆ เพ่ือประโยชนในการจัดฝกอบรมครั้งตอไป  

สวนท่ี 1 ขอมูลของผูเขารับการฝกอบรม 

1. การศึกษา  ต่ํากวาปริญญาตรี   ปริญญาตรี   ปริญญาโท   ปริญญาเอก 

2. ประเภท   เจาหนาท่ี   ลูกจางเหมาบริการ    ลูกจางชั่วคราว    อ่ืนๆ  

สวนท่ี 2 การประเมินผล : 5=มากท่ีสุด  4=มาก  3=ปานกลาง  2=นอย  1=นอยท่ีสุด 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ดานการบริหารจัดการ 
1. เนื้อหาการฝกอบรมตรงกับวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด      
2. ระยะเวลาในการฝกอบรมเหมาะสมเพียงใด      
3. รูปแบบและวิธีการฝกอบรมเหมาะสมเพียงใด      
4. คุณภาพของเอกสารประกอบการฝกอบรม      
5. การใหบริการของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการ      
ดานโสตทัศนูปกรณ 
6. สถานท่ีจัดฝกอบรม      
7. โสตทัศนูปกรณ      
8. การใหบริการของเจาหนาท่ีโสตทัศนศึกษา      
ดานอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม 
9. คุณภาพของอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม      
10. การใหบริการของเจาหนาท่ีบริการอาหารวางฯ      
ผูเขารับการฝกอบรม 
11. จํานวนผูเขารับการอบรมเหมาะสม      
12. ผูเขารับการฝกอบรมไดเขารวมในกิจกรรม      
ภาพรวม 
13. ความพึงพอใจตอการฝกอบรมโดยรวม      
14. ขอเสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีเห็นวาจะชวยใหการฝกอบรมครั้งนี้สมบูรณยิ่งข้ึน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .. 
9. หลักสูตรหรือหัวขอวิชาท่ีตองการใหจัดการฝกอบรม โปรดระบุ (เรียงลําดับความตองการจากมากไปหานอย)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . 



แบบประเมินผลหลกัประกันคุณภาพการฝกอบรม 

สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน)  

ชื่อหลักสูตร.............................................................................................. 

วันท่ี.......................................................สถานท่ีจัด....................................................................... 

 

หัวขอ 
การประเมิน 

หลักฐานอางอิง 
ผาน ไมผาน 

1. ดานหลักสูตร/หัวขอการฝกอบรม (รอยละ 15) 
    - มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา พกฉ. หรือ แผนปฏิบัติ

ราชการ หรือ แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือ ภารกิจ
หนวยงาน พกฉ. 

    - เนื้อหาและวัตถุประสงคของหลักสูตรมีสวนชวยในการพัฒนาหรือ
สนับสนุนการเสริมสรางขีดสรรถนะในการปฏิบัติราชการของบุคลากร
ของ พกฉ. 

    - หัวขอและเนื้อหาของหลักสูตรมีความเหมาะสมกับระยะเวลาท่ีใชในการ
ฝกอบรม มีความเปนเอกภาพและกลมกลืนกัน    

 
 

  

สรุปคะแนน    
2. ดานวิทยากร (รอยละ 15) 
    - เปนผูมีความรูความสามารถตรงกับวิชาท่ีฝกอบรม 
    - รูปแบบการบรรยายของวิทยากรเหมาะสมกับเนื้อหาและระยะเวลาของ

หลักสูตร/หัวขอการฝกอบรม 
    - มีการเรียบเรียงเนื้อหา และมีการถายทอดท่ีเขาใจงาย 

 
 

  

สรุปคะแนน    
3. ดานปจจัยเกื้อหนุนในการฝกอบรม (รอยละ 15) 
    - การจัดสถานท่ีเหมาะสมกับรูปแบบการฝกอบรม 
    - เอกสาร, วัสดุอุปกรณ และโสตทัศนูปกรณในการฝกอบรมเหมาะสม 
    - การบริหารจัดการฝกอบรมเหมาะสม เชน การประสานงานวิทยากร  

ผูเขารับการฝกอบรม สถานท่ีลงทะเบียน 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

สรุปคะแนน    
4. ดานผูเขารับการฝกอบรม (รอยละ 15) 
    - จํานวนผูเขารับการฝกอบรมเหมาะสมกับรูปแบบการจัดกิจกรรมและ

วัตถุประสงคของหลักสูตร 
    - ผูเขารับการฝกอบรมตองมีระยะเวลาการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 80 
    - ผูเขารับการอบรมมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของการฝกอบรม เชน 

เสนอความคิดเห็น สอบถามขอสงสัย 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

สรุปคะแนน    



หัวขอ 
การประเมิน 

หลักฐานอางอิง ผาน ไมผาน 

5. ดานการวัดและประเมินผลการฝกอบรม (รอยละ 40) 
    - มีการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ กอน – หลังการฝกอบรม 

ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร/หัวขอการฝกอบรม 
    - มีการประเมินความพึงพอใจในการฝกอบรม 
    - มีการประเมินผลภายหลังการฝกอบรมโดยมีระยะเวลาอยางนอย 1 

เดือนหลังเสร็จสิ้นการฝกอบรม 
    - มีการจัดทําสรุป วิเคราะห การประเมินตามเกณฑการประกันคุณภาพฯ 

ในแตละโครงการ หรือหลักสูตร และมีขอเสนอแนะในการพัฒนา
หลักสูตรในครั้งตอไป    

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

สรุปคะแนน    
คะแนนเฉล่ียถวงน้ําหนักภาพรวมโครงการ    

 

 

 


