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ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก 
เร่ือง  หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมบุคลากรส่วนท้องถ่ิน 

-------------------------- 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ก าหนดเป้าหมายของ
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีเกินจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและการ
ตอบสนองตรงตามความต้องการ รวมท้ังมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
  เพื่อให้กระบวนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก  เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ประกอบกับเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐได้ก าหนดให้ส่วน
ราชการต้องมีระบบประกันคุณภาพของการฝึกอบรม รวมถึงการประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการพัฒนา/ฝึกอบรม
บุคลากร เพื่อยกระดับการฝึกอบรมให้มีมาตรฐานท่ีสูงขึ้น จึงออกประกาศหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของการฝึกอบรม
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก   ดังนี้ 
  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก เรื่อง หลักเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการฝึกอบรมบุคลากรส่วนท้องถิ่น” 
  ข้อ ๒ ประกาศนี้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ ๓ หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก    ให้
เป็นไปตามรายละเอียดท่ีปรากฏแนบท้ายประกาศนี้ 
  ข้อ ๔ ให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ส าหรับการฝึกอบรมท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก    ด าเนินการเอง 
และการฝึกอบรมทีห่น่วยงานอื่นจัดซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก ได้จัดส่งบุคลากรไปเข้าร่วมการฝึกอบรมด้วย 
โดยต้องด าเนินการจัดการประเมินผลการฝึกอบรมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การที่ก าหนดไว้ในข้อ ๓  โดยเคร่งครัด  
 
                      ประกาศ ณ  วันท่ี  5  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕62 
 
 
 
                      

          (นายประยุทธ  แก้วประสิทธิ์) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก 
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หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก 

 (แนบท้ายประกาศ เร่ือง หลักเกณฑ์การประเมินผลการฝึกอบรมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก) 
(ลงวันที่  5  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕62) 

 
๑. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ก าหนดเป้าหมายของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีเกินจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและการ
ตอบสนองตรงตามความต้องการ รวมท้ังมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ  
  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างยั่งยืนสามารถยกระดับมาตรฐานการท างานรองรับการพัฒนาระบบราชการ เป็น
กรอบการประเมินตนเองและสามารถติดตามการจัดการของภาครัฐได้อย่างต่อเนื่อง  จึงได้มีการน าเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ: Public Sector Management Quality Awar4d (PMQA) มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบราชการ ซึ่ง
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ได้กล่าวถึงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล: 
การบริหารจัดการทรัพยากร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับกระบวนทัศน์ ค่านิยม ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม และ
กระบวนการสร้างคุณค่า โดยก าหนดให้ส่วนราชการต้องมีระบบประกันคุณภาพการฝึกอบรม รวมถึงการประเมินประสิทธิผล
และความคุ้มค่าของการพัฒนา / ฝึกอบรมบุคลากร ซึ่งจะต้องให้ความส าคัญ ๒ ส่วน ดังนี้  
   ๑.๑ การจัดระบบการประกันคุณภาพของการฝึกอบรม น าแนวคิดเรื่องระบบการประกันคุณภาพงานฝึกอบรม เพื่อ
ยกระดับงานฝึกอบรมให้มีมาตรฐานสูง มีความคุ้มค่าต่อการลงทุน และสร้างความเช่ือมั่นแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ว่าการ
ฝึกอบรมนั้นมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ ซึ่งระบบการประกันคุณภาพงานฝึกอบรมดังกล่าว ถือเป็นการประกันคุณภาพท่ีส่วน
ราชการจะต้องด าเนินการจัดท ามาตรฐาน การฝึกบรมท่ีมีลักษณะการดาเนินการคล้ายคลึงกับการประกันคุณภาพภายใน 
เพื่อให้มั่นใจว่างานฝึกอบรมได้มาตรฐาน  
  ๑.๒ การประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการพัฒนา / ฝึกอบรมบุคลากร ในการด าเนินการพัฒนา / ฝึกอบรม
บุคลากร ส่วนราชการควรก าหนดมาตรการและระบบในการประเมินประสิทธิผล และความคุ้มค่าของการพัฒนา / ฝึกอบรม
บุคลากรควบคู่กันไป ซึ่งสามารถด าเนินการได้โดยประเมินจากข้อมูลผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์
ของการพัฒนา / ฝึกอบรมบุคลากร และก าหนดตัวช้ีวัดท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการน าความรู้และทักษะตามจุดมุ่งหมายของการ
พัฒนาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน มีการประเมินประสิทธิผลการพัฒนาและฝึกอบรมที่สอดคล้องกับวิธีการท่ีใช้ในการ
พัฒนา / ฝึกอบรมบุคลากร เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากรสูงสุด มีการประเมินผลลัพธ์ขององค์กร ซึ่ง
หมายถึงผลลัพธ์ จากการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร  
  
  จากความส าคัญดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก   จึงได้จัดท าหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการ
ฝึกอบรม ท่ีประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัดท่ีมีมาตรฐานสะท้อนให้เห็นถึงการน าความรู้และทักษะตามจุดมุ่งหมายของการ
ฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน และสามารถประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องต่อไป  
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๒. วัตถุประสงค ์ 
  ๒.๑ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก   มีหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมบุคลากร อย่าง
เป็นรูปธรรม สามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติสาหรับหน่วยงานในสังกัด ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันภายใต้มาตรฐานและหลักเกณฑ์
เดียวกัน  
  ๒.๒ เพื่อให้หน่วยงานท่ีมีภารกิจการฝึกอบรมบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก   ได้ตระหนักและ
ให้ความส าคัญกับคุณภาพของการฝึกอบรมบุคลากร  
  ๒.๓ เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการฝึกอบรมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก   มีการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบและเกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

3.  ขอบเขตและเง่ือนไขของการใช้หลักเกณฑ์ 
  ๓.1  ใช้หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก   เป็นกรอบ
แนวทางในการปฏิบัติ  ในการจัดฝึกอบรม  พัฒนาบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก รวมท้ัง  การ
ประเมินประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลการฝึกอบรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก  ให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

๓.๒ การจัดฝึกอบรมโดยหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก เอง เมื่อได้รับอนุมัติโครงการจัด
ฝึกอบรมแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบโครงการจัดส่งโครงการให้งานการเจ้าหน้าท่ีประเมินผลก่อนจัดฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน  
  ๓.๓  การจัดฝึกอบรมโดยหน่วยงานภายนอก หากส านัก/กองใดเห็นสมควรท่ีจะจัดส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการ
ฝึกอบรม ให้ส่งรายละเอียดของโครงการให้งานการเจ้าหน้าท่ีประเมินผลก่อนเสนอขออนุญาตเดินทางไปราชการ พร้อมท้ัง
แนบผลการประเมินประกอบการเสนอขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมด้วย  

๔. ค่านิยาม/ความหมาย 
  การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการท่ีจัดขึ้นเพื่อปรับปรุงและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความช านาญ ทัศนคติ 
และคุณธรรมจริยธรรมท่ีเหมาะสมให้เกิดขึ้น แก่บุคลากร สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อยกระดับมาตรฐานการทา
งานให้สูงขึ้นบรรลุตามเป้าหมายขององค์กรและทาให้บุคลากรมีความเจริญก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงานมากยิ่งขึ้น โดยมี
วิธีการพัฒนาท่ีหลากหลาย ได้แก่ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การสัมมนา และการเรียนรู้ด้วยตนเองจากชุดฝึกหรือ
แบบเรียนส าเร็จรูป  
 การฝึกอบรม (Training)  หมายความว่า การอบรม หรือการประชุมทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา
ทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ การอบรมท่ีมีการศึกษาดูงาน โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัดท่ีแน่นอน มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก ให้เข้าใจต่อทิศทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่นซึ่งจะน าไปสู่การผลักดันวิสัยทัศน์ให้บรรลุผล หรือเพิ่มประสิทธิภาพ  การปฏิบัติงาน เสริมสร้างความรู้ 
ความสามารถด้านการบริหารงานบุคคลของ องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  การศึกษาดูงาน (Study Visit) หมายถึง กิจกรรมท่ีก าหนดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์และประสบการณ์ในการทางานท่ี
เกี่ยวข้องกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ  
  การสัมมนา (Seminar) หมายถึง กิจกรรมท่ีก าหนดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน สอดรับกับนโยบายของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เช่น การประชุมสัมมนาเพื่อมอบนโยบายของผู้บริหาร 
การประชุมช้ีแจงเรื่องท่ีจาเป็นต้องเผยแพร่  
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  การพัฒนาตนเอง (Self Improvement) หมายถึง กระบวนการการพัฒนาความรู้ด้วยตนเองของบุคลากรสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยผ่านส่ือ วัสดุอุปกรณ์ หรือเครื่องมือท่ีใช้ในการเรียนรู้  
  ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากร (Process) หมายถึง ขั้นตอนการดาเนินงานท่ีมีความสัมพันธ์และเช่ือมโยงกัน
อย่างเป็นระบบ โดยอาศัยปัจจัยเกื้อหนุนในการพัฒนาบุคลากร ท่ีเป็นกลไกให้การดาเนินงาน พัฒนาบุคลากรบรรลุเป้าหมาย  
 หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม  หมายความว่า ส านัก/กองในองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก เอง และหน่วยงาน
ภายนอกอื่นๆ   
 บุคลากร  หมายความว่า บุคคลท่ีปฏิบัติงานภายใต้หน่วยงานในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก ได้แก่ 
ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง   
 การตรวจสอบคุณภาพ หมายถึง การก ากับดูแลระบบและกลไกการด าเนินงานเพื่อให้ได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 
 ปัจจัยเก้ือหนุน หมายถึง ทรัพยากรท่ีใช้ในการพัฒนาบุคลากร เช่น เงินงบประมาณ บุคคล วัสดุปกรณ์ ตลอดจน
นโยบายและแนวคิดในการบริหารงานการพัฒนาบุคลากร การวิเคราะห์ความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร ส่ือและเทคโนโลยี
ท่ีใช้เพื่ออ านวยความสะดวก หรือเพื่อท าให้การด าเนินงานฝึกอบรมบุคลากร บรรลุเป้าหมาย 
 ผลลัพธ์ของการพัฒนาบุคลากร (Outputs) หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ เจตคติ ทักษะท่ีเกิดขึ้นในตัวบุคลากร ซึ่ง
ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในโครงการการพัฒนา / ฝึกอบรมบุคลากร 

๕. แนวคิดเก่ียวกับการประเมินผลการฝึกอบรมบุคลากร (Concept) การประเมนิผลการ  
ฝึกอบรมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก 
 ครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้  
  ๕.๑ ปัจจัยนาเข้าของการฝึกอบรมบุคลากร (Input)  ประกอบด้วย การวิเคราะห์หาความจ าเป็นในการฝึกอบรม
บุคลากร วัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรมบุคลากร หลักสูตรและวิธีการฝึกอบรมบุคลากร โครงการและก าหนดการ
ฝึกอบรมบุคลากร การบริหาร/เตรียมการก่อนการฝึกอบรมบุคลากร การส่ง/คัดเลือกผู้เข้าอบรม และงบประมาณ/การเบิก
จ่ายเงิน 
  ๕.๒ กระบวนการดาเนินงานฝึกอบรมบุคลากร (Process) ประกอบด้วย วิทยากร ผู้เข้าอบรม เอกสารประกอบการ
อบรม การด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีโครงการ สภาพแวดล้อมและส่ิงอานวยความสะดวกต่าง ๆ  
  ๕.๓. ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมบุคลากร (Output) ประกอบด้วย ความคิดเห็น ความรู้สึก และทัศนคติ 
ผู้เข้าอบรม  การเรียนรู้ (Learning) ของผู้เข้าอบรม พฤติกรรม (Behavior) ของผู้เข้าอบรม เมื่อกลับมาปฏิบัติงาน ณ สถานท่ี
ท างานแล้ว ว่ามีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นอย่างไร ผลลัพธ์ (Outcome) ท่ีองค์การได้รับ ผลท่ีผู้เข้ารับการอบรมเองได้รับ   

๖. ขั้นตอนการประเมินผลการฝึกอบรมบุคลากร  
๖.๑ การส ารวจความต้องการฝึกอบรม ตามแบบ ปก.๑ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับ

บุคลากรในสังกัด หรือใช้อ้างอิงในการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามท่ีหน่วยงานภายนอกจัดขึ้น โดยให้งานการ
เจ้าหน้าท่ีท าการส ารวจ ทุกระยะ ๓ ปี หรือเมื่อมีความจ าเป็นตามสภาวการณ์ 

๖.๒ การประเมินความจ าเป็น/ความส าคัญของการฝึกอบรม  ตามแบบ ปก.๒ เพื่อวิเคราะห์ให้เห็นความจ าเป็น/
ความส าคัญของการจัดฝึกอบรม รวมท้ังการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมแบ่งการประเมินออกเป็น ๒ ลักษณะ ดังนี้ 
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๖.๒.๑ การจัดฝึกอบรมโดยหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง เมื่อได้รับอนุมัติโครงการจัดฝึกอบรมแล้ว 
ให้ผู้รับผิดชอบโครงการจัดส่งโครงการให้งานการเจ้าหน้าท่ีประเมินผลก่อนจัดฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน  

๖.๒.๒ การจัดฝึกอบรมโดยหน่วยงานภายนอก หากส านัก/กองใดเห็นสมควรท่ีจะจัดส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการ
ฝึกอบรม ให้ส่งรายละเอียดของโครงการให้งานการเจ้าหน้าท่ีประเมินผลก่อนเสนอขออนุญาตเดินทางไปราชการ  พร้อมท้ัง
แนบผลการประเมินประกอบการเสนอขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมด้วย  

๖.๓ การประเมินความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการฝึกอบรม ตาม แบบ ปล.๑ ภายหลังท่ีผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม เสร็จส้ินการฝึกอบรมให้ท าการประเมินผลหลังการฝึกอบรม จัดท าอย่างน้อย ๒ ฉบับ ฉบับหนึ่งใช้ประกอบหลักฐาน
การเบิก/หักล้างเงินยืม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อีกฉบับหนึ่งจัดส่งให้งานการเจ้าหน้าท่ีเก็บรวมรวมไว้เป็นข้อมูลใน
การพัฒนาบุคลากรในโอกาส ต่อไป  

๖.๔ การติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าของการฝึกอบรม ตามแบบ ปล.๒ โดยให้ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม เหนือขึ้นไป ๑ ระดับ ท าการประเมินผล หลังการท่ีผู้ใต้บังคับบัญชาเดินทางกลับมาปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามปกติ 
เมื่อครบ ๑๕-๓๐  วัน แล้วจัดส่งให้งานการเจ้าหน้าท่ีเก็บรวมรวมไว้เป็นข้อมูลในการพัฒนาบุคลากรในโอกาส ต่อไป  

๗.  การแปลความหมายระดับคะแนนเฉลี่ยของหลักสูตรฝึกอบรม    
 เงื่อนไขการผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม   ซึ่งพิจารณาจากผลการประเมินในภาพรวม   โดยน า
คะแนนผลการประเมินไปเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายค่าระดับคะแนน  
(แบบอิงเกณฑ์) ดังตารางต่อไปนี้ 
 

การด าเนินการฝึกอบรม ค่าระดับคะแนน(ร้อยละ) เง่ือนไขเกณฑ์ 
การด าเนินงานยังไม่ได้คุณภาพ ต่ ากว่า ๖๑ ไมผ่่าน 

 การด าเนินงานได้คุณภาพในระดับพอใช้ ๖1 – ๖๙  
การด าเนินงานได้คุณภาพในระดับดี ๗0 – ๗๙ ผ่าน 

 การด าเนินงานได้คุณภาพในระดับดีมาก ๘0 – ๑00 
 
 หมายเหตุ  หลักสูตรการฝึกอบรมใดท่ีมีผลการประเมนิ ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๗0 คะแนน  ถือว่า หลักสูตรนั้นมีระดับ
คุณภาพผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
                                
 

 
 

แบบฟอร์มที่ใช้ในการด าเนินการตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก 
 
แบบฟอร์ม  ปก.๑ :  แบบส ารวจความต้องการในการฝกึอบรม (โดยงานการเจ้าหน้าที่)   
แบบฟอร์ม  ปก.๒ :  แบบประเมนิผลความส าคญั/ความจ าเปน็ของการฝกึอบรม  
          (โดยงานการเจ้าหน้าที่) 

แบบฟอร์ม  ปล.๑ :  แบบประเมนิความมปีระสิทธภิาพ และประสิทธผิลของการฝกึอบรม 
                                 (โดยผู้เข้ารบัการอบรม) 

แบบฟอร์ม  ปล.๒ :  แบบติดตามและประเมนิผลความคุม้ค่าของการฝกึอบรม 
                          (โดยผูบ้ังคบับญัชา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ปก.1 
แบบส ารวจความต้องการในการฝกึอบรม   

**************************************************** 
แบบส ารวจนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาความจ าเป็นในการฝึกอบรม เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบติังาน ให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
1 ข้อมูลส่วนตัว 
   1.1 ช่ือ-นามสกุล.............................................................ต าแหน่ง............................................................. 
         หน่วยงาน.......................................................กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน......................................................... 
         อายุ....................ปี     อายุราชการ..................ปี       วุฒิการศึกษาสูงสุด............................................ 
   1.2 สถานภาพการรับราชการ 
     ข้าราชการ/พนักงาน......           พนักงานจ้าง           ลูกจ้างประจ า           ลูกจ้างช่ัวคราว 
   1.3 สถานภาพการปฏิบัติงาน 
               ผู้ปฏิบัติงาน                    หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน                      ผู้อ านวยส านัก/กอง 
                ปลัด/รองปลัด                      สมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น           บุคลากรทางการศึกษา 
   1.4  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
           งานบริหาร        งานบริการ         งานวิชาการ        งานสนับสนุน 
 

2.  ท่านต้องการพัฒนางานของท่านในเร่ืองใดบา้ง 
ล าดับ ความรู้ หรือทักษะความช านาญ หลักสูตรที่ใช้อบรม ระดับความเร่งรีบ 

ท่ี ที่สามารถพัฒนาด้วยการอบรม เพื่อการพัฒนา รอได้ ปาน
กลาง 

มาก 

      
      
      
      
      

 

3.  ข้อเสนอแนะอืน่ๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อการวางแผนการอบรม 
3.1………………………………………………………………………………………….... 
3.2………………………………………………………………………………………….... 
3.3………………………………………………………………………………………….... 
3.4………………………………………………………………………………………….... 
3.5………………………………………………………………………………………….... 

         ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี้ 
 

 



  

  

แบบ ปก.๒ 
แบบประเมนิผลความส าคญั/ความจ าเปน็ของการฝกึอบรม 

หลักสูตร             
วันที่    เดือน        พ.ศ.    สถานที่     
ส่วนที่ 2  การประเมินผล : 5=มากที่สุด   4=มาก    3=ปานกลาง     2=น้อย     1=น้อยที่สดุ 

รายการประเมิน 5 4 3 2 1 
ด้านความส าคัญ/ความจ าเป็น      
1. ความส าคัญและความจ าเป็นของการฝึกอบรม      
2. หลักสูตรมีความน่าเช่ือถือ/สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน      
ด้านวัตถุประสงคก์ารฝกึอบรม      
3.วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความส าคัญ/ความจ าเป็นในการอบรม      
4. หัวข้อวิชาต่างๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการ      
5. วัตถุประสงค์หลักของโครงการสามารถจะประเมินผลได้      

หลักสูตรและวิธีการฝึกอบรม      
6. ความชัดเจนของรายละเอียดของหลักสูตรการฝึกอบรม      
7. เทคนิคและวิธีการฝึกอบรมที่ใช้ในแต่ละหัวข้อวิชาเหมาะสมและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และระยะเวลาของหัวข้อ  

     

8.ระยะเวลา และสถานท่ีจัดฝึกอบรมเหมาะสม      
9. ความเหมาะสมในการคัดเลือกวิทยากร      
10. ระยะเวลาของแต่ละหัวข้อวิชาเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และ
เนื้อหาวิชา 

     

การส่ง/คัดเลือกผู้เข้าอบรม      
11. การคัดเลือกผู้ท่ีจะส่งเข้าอบรมอย่างเหมาะสมตรงกับคุณสมบัติ
ท่ีก าหนด และงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

     

งบประมาณ      
12. การได้รับการจัดสรรงบประมาณส าหรับโครงการนี้      
13. สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามท่ีระเบียบก าหนด      

ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ................. (สูตร=∑ของทุกข้อX100/65)  
ข้อเสนอแนะ 
14. ข้อเสนอแนะอื่นๆ  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
                                                                        
 

                                                          (ลงชื่อ).................................... ผูป้ระเมิน  
                                                                            (.......................................) 
                                                                         ต าแหน่ง........................................   
                                                                              วันที่………../…………/ ………… 

 



  

  

 
 

ปล.๑  
แบบประเมนิความมปีระสทิธิภาพและประสิทธิผลของการฝึกอบรม 

หลักสูตร             
วันที่    เดือน        พ.ศ.    สถานที่     
หน่วยงานรับผิดชอบการฝึกอบรม          
ส่วนที่ 1  ข้อมูลของผู้เข้ารับการอบรม ชื่อ...................................... สกลุ................... ต าแหน่ง...................... 

ส่วนที่ 2 การประเมินผล : 5=มากที่สุด    4=มาก    3=ปานกลาง     2=น้อย     1=น้อยที่สดุ 
รายการประเมิน 5 4 3 2 1 

ด้านการบริหารจัดการ      
1. เน้ือหาการฝึกอบรมตรงกับวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด      
2. ระยะเวลาในการฝึกอบรมเหมาะสมเพียงใด      
3. รูปแบบและวิธีการฝึกอบรมเหมาะสมเพียงใด      
4. คุณภาพของเอกสารประกอบการฝึกอบรม      
5. การให้บริการของเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโครงการ      
ด้านสถานที ่      
6. ความเหมาะสมขนาดห้องบรรยายกับจ านวนผู้เข้ารับการอบรม      
7. โสตทัศนูปกรณ์      
8. ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดท่ีน่ัง      
9. คุณภาพของ อาหาร อาหารว่างและเครื่องด่ืม      
ด้านวิทยากร      
10. เป็นผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับเน้ือหาท่ีบรรยาย      
11. ความสามารถในการถ่ายทอด การสื่อสาร       
ผู้เข้ารบัการฝีกอบรม      

12. จ านวนผู้เข้ารับการอบรมเหมาะสม      
13. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าร่วมในกิจกรรม      
ภาพรวม      
14. ความพึงพอใจต่อการฝกึอบรมโดยรวม      

ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ................. (สูตร=∑ของทุกข้อX100/70) 
ข้อเสนอแนะ 
15. ข้อเสนอแนะอื่นๆ ท่ีเห็นว่าจะช่วยให้การฝึกอบรมครั้งน้ีสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 

 
 
 
 



  

  

 
ปล.๒  

แบบติดตามและประเมนิผลความคุม้ค่าของการจดัฝึกอบรม 
หลักสูตร             
วันที่    เดือน        พ.ศ.    สถานที่     

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านในประเด็นต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดฝึกอบรมคร้ังต่อไป 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลของผู้เข้ารับการอบรม 
1. ช่ือ-สกุล  ........................................    ต าแหน่ง ........................................................................... 
2. หน่วยงาน ..................................................................................................................... 

 

ส่วนที่ 2  การประเมินผล : 5=มากที่สุด   4=มาก    3=ปานกลาง     2=น้อย     1=น้อยที่สดุ 
รายการประเมิน 5 4 3 2 1 

1. หลังจากที่ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านผ่านการฝึกอบรมแล้วได้น าความรู้ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีมากน้อยเพียงใด 

     

2. ในการน าความรู้ ความเข้าใจท่ีได้รับจากการฝึกอบรมมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านท่ีผ่านการฝึกอบรมประสบปัญหาและอุปสรรคมากน้อยเพียงใด 

     

3. หลังจากผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านท่ีผ่านการฝึกอบรมแล้ว เมื่อกลับมาปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน ผลการปฏิบัติงานเป็นท่ียอมรับจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องหรือไม่ 

     

4. หลังจากผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านท่ีผ่านการฝึกอบรมแล้ว และกลับมาปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน ท่านพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านมากน้อยเพียงใด 

     

5. ท่านคิดว่าประโยชน์ท่ีผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านได้รับจากการอบรมในหลักสูตรน้ีบรรลุผล
ตามความคาดหวังของท่านมากน้อยเพียงใด 

     

6. หลักสูตรน้ีคุ้มค่ากับเวลา และค่าใช้จ่าย      

7. ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านท่ีผ่านการฝึกอบรมสามารถลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานได้ 
และปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

     

ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ................. (สูตร=∑ของทุกข้อX100/35)  
8. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 

 
 

 
 
 
 

 
 

  ลงช่ือ................................... ผู้ประเมิน  

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

  ต าแหน่ง................................................   

  วันท่ี........./............./...........   



  

  

 
แบบติดตามและประเมนิผลความคุม้ค่าของการจดัฝึกอบรม 

หลักสูตร             
วันที่    เดือน        พ.ศ.    สถานที่     

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านในประเด็นต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดฝึกอบรมคร้ังต่อไป 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลของผู้เข้ารับการอบรม 

3. ช่ือ-สกุล  ........................................    ต าแหน่ง ........................................................................... 
4. หน่วยงาน ..................................................................................................................... 

 

ส่วนที่ 2  การประเมินผล : 5=มากที่สุด   4=มาก    3=ปานกลาง     2=น้อย     1=น้อยที่สดุ 
รายการประเมิน 5 4 3 2 1 

1. หลังจากที่ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านผ่านการฝึกอบรมแล้วได้น าความรู้ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีมากน้อยเพียงใด 

     

2. ในการน าความรู้ ความเข้าใจท่ีได้รับจากการฝึกอบรมมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านท่ีผ่านการฝึกอบรมประสบปัญหาและอุปสรรคมากน้อยเพียงใด 

     

3. หลังจากผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านท่ีผ่านการฝึกอบรมแล้ว เมื่อกลับมาปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน ผลการปฏิบัติงานเป็นท่ียอมรับจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องหรือไม่ 

     

4. หลังจากผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านท่ีผ่านการฝึกอบรมแล้ว และกลับมาปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน ท่านพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านมากน้อยเพียงใด 

     

5. ท่านคิดว่าประโยชน์ท่ีผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านได้รับจากการอบรมในหลักสูตรน้ีบรรลุผล
ตามความคาดหวังของท่านมากน้อยเพียงใด 

     

6. หลักสูตรน้ีคุ้มค่ากับเวลา และค่าใช้จ่าย      

7. ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านท่ีผ่านการฝึกอบรมสามารถลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานได้ 
และปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

     

ผลการประเมิน คิดเป็นรอ้ยละ................. (สูตร=∑ของทุกข้อX100/35)  
8. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

  ลงช่ือ................................... ผูป้ระเมิน  

         (…………………………………...)   

  ต าแหน่ง..........................................   

  วันท่ี........./............./...........   



  

  

 
แบบติดตามและประเมนิผลความคุม้ค่าของการจดัฝึกอบรม 

หลักสูตร             
วันที่    เดือน        พ.ศ.    สถานที่     

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านในประเด็นต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดฝึกอบรมคร้ังต่อไป 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลของผู้เข้ารับการอบรม 

5. ช่ือ-สกุล  ........................................    ต าแหน่ง ........................................................................... 
6. หน่วยงาน ..................................................................................................................... 

 

ส่วนที่ 2  การประเมินผล : 5=มากที่สุด   4=มาก    3=ปานกลาง     2=น้อย     1=น้อยที่สดุ 
รายการประเมิน 5 4 3 2 1 

1. หลังจากที่ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านผ่านการฝึกอบรมแล้วได้น าความรู้ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีมากน้อยเพียงใด 

     

2. ในการน าความรู้ ความเข้าใจท่ีได้รับจากการฝึกอบรมมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านท่ีผ่านการฝึกอบรมประสบปัญหาและอุปสรรคมากน้อยเพียงใด 

     

3. หลังจากผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านท่ีผ่านการฝึกอบรมแล้ว เมื่อกลับมาปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน ผลการปฏิบัติงานเป็นท่ียอมรับจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องหรือไม่ 

     

4. หลังจากผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านท่ีผ่านการฝึกอบรมแล้ว และกลับมาปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน ท่านพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านมากน้อยเพียงใด 

     

5. ท่านคิดว่าประโยชน์ท่ีผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านได้รับจากการอบรมในหลักสูตรน้ีบรรลุผล
ตามความคาดหวังของท่านมากน้อยเพียงใด 

     

6. หลักสูตรน้ีคุ้มค่ากับเวลา และค่าใช้จ่าย      

7. ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านท่ีผ่านการฝึกอบรมสามารถลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานได้ 
และปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

     

ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ................. (สูตร=∑ของทุกข้อX100/35)  
8. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 

 
 

 
 
 

  ลงช่ือ................................... ผู้ประเมิน  

         (…………………………………………..)   

  ต าแหน่ง…………………………………………   

  วันท่ี........./............./...........   


