คํานํา
จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร ได จั ด ทํ า หลั ก เกณฑ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการฝ ก อบรมฉบั บ นี้ ขึ้ น
โดยตระหนักและใหความสําคัญกับการฝกอบรมบุคลากร ใหเกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิผลมากขึ้น
สามารถใชเปนแนวปฏิบัติสําหรับสวนราชการ และหนวยงานของจังหวัดสมุทรสาครที่มีการดําเนินงาน
จัดฝกอบรมบุคลากร และใชงบประมาณของแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2554 เปนตนไป เพื่อใหเปนไปในทิศทางและอยูภายใตหลักเกณฑมาตรฐานเดียวกัน และทําใหการ
บริหารจัดการดานการพัฒนาบุคลากรมีการดําเนินงานอยางเปนระบบ มีมาตรฐานและเกิดการพัฒนา
คุณภาพอยางตอ เนื่อ ง นอกจากนั้นยั งเป นการสนองตอนโยบายของการพัฒนาคุณ ภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 5 (HR4) การมุงเนนทรัพยากร ที่กําหนดใหจังหวัดตองมีระบบการ
ประกั น คุ ณ ภาพของการฝ ก อบรม รวมถึงการประเมิน ประสิ ท ธิผลและความคุ มคาของการพั ฒนา
ฝกอบรมบุคลากร ตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมบุคลากรดวย
การจัดทําหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมบุคลากรจังหวัดสมุทรสาครครั้งนี้
ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารของจังหวัด ทีมวิทยากรที่ปรึกษา และขาราชการซึ่งเปนผูแทนจากสวน
ราชการตางๆ ในสังกัด ราชการบริหารสว นภูมิภาคจังหวัด สมุท รสาคร ในฐานะคณะทํางานประกัน
คุณภาพการฝกอบรมจังหวัดสมุทรสาคร ที่ใหความรวมมือในการดําเนินงานจนประสบผลสําเร็จเปน
อยางดี จึงหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสาร/คูมือหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมบุคลากรจังหวัด
สมุทรสาครฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอสวนราชการระดับจังหวัด ในการดําเนินงานจัดฝกอบรมใหเกิด
ประสิทธิผลและความคุมคาตามเปาประสงคตอไป

จังหวัดสมุทรสาคร

สวนที่1
บทนํา
ความเปนมา
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.
2546กําหนดเปาหมายของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีใหเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอน
การปฎิบัติงานที่เกินจําเปนประชาชนไดรับการอํานวยสะดวกและการตอบสนองตรงตามความตองการ
รวมทั้งมีการประเมินผลการปฎิบัติงานอยางสม่ําเสมอ อีกทั้งมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่
29 กรกฎาคม 2551 เห็นชอบตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 วาดวยการ
มุงสูการเปนองคกรที่มีขีดสมรรถนะสูงบุคลากรมีความพรอมและความสามารถในการเรียนรู คิดริเริ่ม
เปลี่ยนแปลงและปรับตัวไดอยางเหมาะสมตอสถานการณตางๆ ไดกําหนดเปาประสงคใหสวนราชการ
และหนวยงานของรัฐดําเนินการพัฒนาขีดสมรรถนะและใหขาราชการมีความพรอมในการดําเนินงาน
มุงสูผลสัมฤทธิ์อยางมีคุณภาพ
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่
26 มกราคม 2551 มีเจตนารมณสําคัญที่จะเปลี่ยนแปลงมุมมองตอระบบบริหารขาราชการ จาก
เดิมที่เนนพัฒนาขาราชการใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน มาเปนการใหขาราชการเปนผูรูรอบ รูลึก
และเป น แรงผลั ก ดั นต อ ความสํ าเร็ จขององคก ร ปฏิบั ติ งานโดยมุง เนน ที่ป ระชาชนและผลสั ม ฤทธิ์
บริหารงานบุค คลโดยยึดหลัก สมรรถนะและผลการปฏิบัติงาน ขาราชการจําเป นตองปรั บเปลี่ย น
บทบาท วิธีคิด และวิธีการปฏิบัติงานในขณะเดียวกันก็มีความสมดุลระหวางงานและคุณภาพชีวิต
จากพระราชบัญญัติดังกลาว สํานักงาน ก.พ.ในฐานะองคกรกลางบริหารงานบุคคล ซึ่งมีภารกิจ
เกี่ยวกับดูแลงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐจึงไดดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนา
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2552-2556 ขึ้น ซึ่งไดผานการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
เรียบรอยแลว ดังนี้
หลักการของการพัฒนาขาราชการพลเรือน
เสริมสรางใหขาราชการพลเรือนมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และมี
ขวั ญ กํ าลั งใจในการปฏิบั ติร าชการ เพื่อ ให เ กิ ด ผลสัม ฤทธิ์ต อ ภารกิ จภาครั ฐ และประโยชนสุ ข ของ
ประชาชน

วิสัยทัศนของการพัฒนาขาราชการ
ในป พ.ศ.2556 ขาราชการพลเรือนตองมีสมรรถนะในการปฏิบัติราชการอยางมือ
อาชีพเปนที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน
พันธกิจของการพัฒนาขาราชการพลเรือน
เสริมสรางพัฒนาผูนําและขาราชการพลเรือนทุกระดับใหมีสมรรถนะ และใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุดโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง
เปาประสงคหลักของการพัฒนาขาราชการพลเรือน
เพื่ อ พั ฒ นาและเพิ่ม พู น ความรู ทั ก ษะ และสมรรถนะของข า ราชการทุ ก ระดั บ ให
ปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ เกิดผลสัมฤทธิ์ คุมคา เปนที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการพลเรือน 4 ประการ
ยุทธศาสตร 1 การพัฒนาคุณภาพขาราชการในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของสมรรถนะ
ยุทธศาสตร 2 การพัฒนาขาราชการใหเปนคนดี มีความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม
มีวินัยและเขาถึงประชาชน
ยุทธศาสตร 3 การพัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลงทุกระดับในองคกร โดยผานกระบวนการ
เรียนรูที่หลากหลายใหสามารถเปนผูนําตนเอง ผูนําทีม ผูนําองคกร และผูนําเครือขาย
ยุทธศาสตร 4 การสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการทุกคน ทุกระดับใหมีพลัง
กายที่เขมแข็งและพลังใจที่พรอมอุทิศเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน
จากหลักการดังกลาวภาครัฐเห็นวาเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางยั่งยืนสามารถยกระดับ
มาตรฐานการทํ างานรองรับ การพัฒนาระบบราชการ เปน กรอบการประเมิน ตนเองและสามารถ
ติดตามการบริหารจัดการของภาครัฐไดอยางตอเนื่อง จึงไดมีการนําเกณฑคุณภาพในการบริหาร
จัดการภาครัฐ : Public Sector Management Quality Award (PMQA) เปนเครื่องมือในการพัฒนา
ระบบขาราชการ แนวคิดหลักของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เปนไปเพื่อใหองคกร
ภาครัฐมีความเขาใจ เรียนรู และใหความสําคัญกับการปฏิบัติราชการตามหลักการ แนวคิด และ
วิธีการที่ดี สําหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการองคกร ซึ่งเปนเรื่อง
พื้นฐานดั้งเดิมเกี่ยวกับกระบวนการบริหารองคกรและการจัดการ

PMQA มีจุดมุงเนนที่สําคัญ คือ การนําองคกรอยางมีวิสัยทัศน มีความรับผิดชอบตอสังคม ให
ความสําคัญตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ปรับปรุงระบบบริหารจัดการใหมีความยืดหยุนคลองตัว
พัฒนาการบริการคนและพัฒนาคน ใหมีความคิดริเริ่มและเรียนรูอยางตอเนื่อง ตัดสินใจโดยอาศัย
ขอมูลสารสนเทศ และทํางานโดยมุงผลลัพธเปนสําคัญ
สาระสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ แบงออกเปน 2 สวนหลัก
ส ว นที่ 1 ลั ก ษณะสํ า คั ญ ขององค ก ร เป น การอธิ บ ายถึ ง ภาพรวมของส ว นราชการ
สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธกับผูรับบริการและผูเกี่ยวของ
สวนที่ 2 เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เปนแนวทางในการบริหารจัดการที่ดี
ของสวนราชการที่เปนไปตามมาตรฐานที่ควรจะเปน เนนความสอดคลองเชื่อมโยงและบูรณาการ
อยางเปนระบบ มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจประเมินการดําเนินการของสวนราชการในประเด็นตาง ๆ
ตามหมวดของเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ทําใหเห็นโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการ
ของสวนราชการ นําไปสูการยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของสวนราชการตอไป ประกอบดวย 7 หมวด
ไดแก
หมวด 1 การนําองคกร
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร
หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ การลดขั้นตอน การเปลี่ยนแปลงกระบวนงาน
หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินงาน
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล ไดกลาวถึง
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ระบบการเรียนรูของ
บุ ค ลากร และการสร างแรงจู งใจ รวมถึง การสร างและรั ก ษาสภาพแวดล อ มในการทํา งาน สร า ง
บรรยากาศที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน ซึ่งจะนําไปสูผลการดําเนินการที่เปนเลิศ โดยตัวชี้วัดของ HR 4
กําหนดใหสวนราชการตองมีระบบประกันคุณภาพการฝกอบรม รวมถึงการประเมินประสิทธิผลและ
ความคุมคาของการพัฒนา / ฝกอบรมบุคลากร ซึ่งจะตองใหความสําคัญ 2 สวน ดังนี้

1.การจัดการระบบคุณภาพของการฝกอบรม นําแนวคิดเรื่องระบบการประกันคุณภาพงาน
ฝกอบรม เพื่อยกระดับงานฝกอบรมใหมีมาตรฐานสูง มีความคุมคาตอการลงทุน และสรางความ
เชื่อมั่นแกผูเขารับการฝกอบรม วาการฝกอบรมนั้นมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ ซึ่งระบบการประกัน
คุณภาพงานฝก อบรมดั งกลาว ถือ เปน การประกัน คุณภาพที่สวนราชการจะตอ งดําเนิน การจัด ทํา
มาตรฐานการฝกอบรม ที่มีลักษณะการดําเนินการคลายคลึงกับการประกันคุณภาพภายใน เพื่อให
มั่นใจวางานฝกอบรมไดมาตรฐาน
2.การประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลและความคุ ม ค า ของการพั ฒ นา / ฝ ก อบรมบุ ค ลากร ในการ
ดําเนินการพัฒนา / ฝกอบรมบุคลากร สวนราชการควรกําหนดมาตรการและระบบในการประเมิน
ประสิทธิผลและความคุมคาของการพัฒนา / ฝกอบรมบุคลากรควบคูกันไป ซึ่งสามารถดําเนินการได
โดยประเมิน จากขอ มู ล ผลการปฏิบั ติงานของบุค ลากรเพื่อ ใหทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา /
ฝกอบรมบุคลากร และกําหนดตัวชี้วัดที่สะทอนใหเห็นถึงการนําความรูและทักษะตามจุดมุงหมายของ
การพัฒนาและฝกอบรมมาใชในการปฏิบัติงาน มีการประเมินประสิทธิผลการพัฒนาและฝกอบรมที่
สอดคล อ งกั บ วิธี ที่ใ ชใ นการพั ฒ นาบุ ค ลากรสู งสุ ด มีก ารประเมิน ผลลั พ ธ ขององค ก ร ซึ่ งหมายถึ ง
ผลลัพธจากการพัฒนาและฝกอบรมบุคลากร นอกจากนี้การดําเนินการตามตัวชี้วัดนี้ ยังสอดคลอง
ตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ของจังหวัดสมุทรสาคร ปงบประมาณ
พ.ศ. 2554 ในมิติและปจจัยความสําเร็จดานตาง ๆ ไดแก การพัฒนาขาราชการตามแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาขาราชการจังหวัดสมุทรสาคร การพัฒนาฐานขอมูลการฝกอบรม และการพัฒนาบุคลากร
ใหปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ
จากความสําคัญดังกลาว จังหวัดไดแตงตั้งคณะทํางานประกันคุณภาพการฝกอบรม และได
จัดใหมีการประชุมจัดทําหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมบุคลากรจังหวัด ปงบประมาณ
พ.ศ. 2554 มีระบบประกันคุณภาพการฝกอบรมที่ประกอบไปดวยหลักเกณฑ ตัวชี้วัดที่มีมาตรฐาน
สะทอนใหเห็นถึงการนําความรูและทักษะตามจุดมุงหมายของการฝก อบรมมาใชในการปฏิบัติงาน
และสามารถประเมินประสิทธิผลและความคุมคาของการฝกอบรมบุคลากรจังหวัดอยางตอเนื่องตอไป
วัตถุประสงค
1.เพื่ อ ให จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร มี ห ลั ก เกณฑ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการฝ ก อบรมบุ ค ลากร ที่
สามารถใชเปนแนวปฏิบัติสําหรับสวนราชการของจังหวัดใหเปนไปในทิศทางเดียวกันภายใตมาตรฐาน
และหลักเกณฑเดียวกัน

2.เพื่อใหสวนราชการที่มีภารกิจการฝกอบรมบุคลากรของจังหวัดสมุทรสาคร ไดตระหนักและ
ใหความสําคัญกับคุณภาพของการฝกอบรมบุคลากรของจังหวัด
3.เพื่อใหการบริหารจัดการดานการฝกอบรมบุคลากรจังหวัดสมุทรสาครมีการดําเนินงาน
อยางเปนระบบและเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง
แนวทางการนําหลักเกณฑไปใช
1.ส ว นราชการและผู ที่มีบ ทบาทในการฝ ก อบรมบุค ลากรของจั งหวัด ซึ่ งไดรับ การจัด สรร
งบประมาณ ตามแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2554 เป น ต น ไป จะต อ งนํ า
หลักเกณฑไปปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิผลความคุมคา
2. สวนราชการจะตองศึกษาและผลักดันใหเกิดการปฏิบัติตามมาตรฐาน เกณฑการประเมิน
พรอมทั้งจัดเตรียมเอกสารหลักฐานสําหรับอางอิงขอมูลที่ตองการในการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตาม
คุณลักษณะของหลักเกณฑการประกันคุณภาพ
3. การเตรีย มความพรอ มสําหรับ การประเมิน การประกัน คุณภาพการฝก อบรมบุค ลากร
ประจําป สําหรับสวนราชการที่มีการจัดทําโครงการดานการฝกอบรมบุคลากรของจังหวัด สามารถนํา
แนวทางจากหลักเกณฑนี้ไปใชในการประเมินตนเอง เพื่อเปนกลไกในการพัฒนางานดานการพัฒนา
บุคลากรของจังหวัด และเตรียมความพรอมรองรับประเมินจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
นิยามศัพท
การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) หมายถึง กิจกรรมที่มีการวางแผนอยางมีระบบ
และกลไกที่ทําใหผลผลิตมีมาตรฐานตามที่ระบุไว ตลอดจนการรักษาและปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต
อยางตอเนื่อง สามารถสรางความมั่นใจและรับรองมาตรฐานแกผูที่เกี่ยวของไดตามที่ระบุไว
บุ คลากรของจั งหวั ด หมายถึง บุ ค คลที่ ป ฏิบั ติงานภายใต สว นราชการของจังหวัด ไดแ ก
ผูบริหาร ขาราชการพลเรือนสามัญ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ
การพัฒนาบุคลากรของจังหวัด หมายถึง กระบวนการที่จัดทําขึ้นเพื่อปรับปรุงและเพิ่มพูน
ความรู ทักษะ ความชํานาญ ทัศนคติ และคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมใหเกิดขึ้นแกบุคลากรของ
จังหวัด เพื่อยกระดับมาตรฐานการทํางานใหสูงขึ้น บรรลุตามเปาหมายขององคกรและทําใหบุคลากรมี
ความเจริญกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงานมากยิ่งขึ้น โดยมีวิธีการพัฒนาที่หลากหลาย ไดแก การ
ฝกอบรม การศึกษาดูงาน การสัมมนา และการเรียนรูดวยตนเองจากชุดฝกหรือแบบเรียนสําเร็จรูป

การฝก อบรม (Training) หมายถึง กิจกรรมที่กําหนดขึ้น เพื่อเพิ่มพูน ความรู ความเขาใจ
ความสามารถ ทักษะ ความชํานาญ ทัศนคติ รวมถึงการสรางเสริมใหมีคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากร
ของจังหวัด ตามหลักสูตรการฝกอบรมที่กําหนดดวยเทคนิคและวิธีการหลายรูปแบบ
การศึกษาดูงาน (Study Visit) หมายถึง กิจกรรมที่กําหนดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศนและ
ประสบการณในการทํางานที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่รับผิดชอบ
สัมมนา (Seminar) หมายถึง กิจกรรมการระดมสมอง ที่กําหนดขึ้นเพื่อสรางความเขาใจใน
การปฏิ บั ติ ง านให เ ป น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น สอดรั บ กั บ นโยบายของจั ง หวั ด มั ก ใช ใ นการกํ า หนด
เปาหมายของนโยบาย และการชี้แจงเรื่องจําเปนกอนเผยแพร
การเรียนรูดวยตนเอง (Self-Learning) หมายถึง กระบวนการพัฒนาความรูดวยตนเอง
ของบุคลากรของจังหวัด ผานสื่อ วัสดุอุปกรณ หรือเครื่องมือที่ใชในการเรียน
ระบบและกลไกการพั ฒ นาบุ ค ลากร (Process) หมายถึ ง ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น งานที่ มี
ความสัมพันธและเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ โดยอาศัยปจจัยเกื้อหนุนในการพัฒนาบุคลากร ที่เปน
กลไกใหดําเนินงานพัฒนาบุคลากรบรรลุเปาหมาย
มาตรฐาน (Standard Development) หมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ/คุณภาพที่
ประสงคใ หเกิดขึ้น เพื่อใหเป นหลั กในการเทียบเคีย งสําหรับ สงเสริมและกํากับ ดูแลการตรวจสอบ
ประเมินผล
มาตรฐานคุณภาพ (Quality Standards) หมายถึง ขอกําหนดคุณภาพอันเปนที่ยอมรับของ
ผูรับผิดชอบดานการพัฒนาบุคลากร ที่มีผลตอคุณภาพการพัฒนาบุคลากร
ตัวบงชี้คุณภาพ (Quality Indicators) หมายถึง ขอมูลที่แสดงใหเห็นถึงการดําเนินงานในแต
ละมาตรฐานคุณภาพ
การควบคุมคุณภาพ หมายถึง การกําหนดใหมีระบบและกลไกในแตละมาตรฐาน เพื่อกํากับ
การดําเนินงานฝกอบรมบุคลากรของผูรับผิดชอบดานการฝกอบรมบุคลากรใหไดผลตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑที่กําหนด
การตรวจสอบคุณภาพ หมายถึง การกํากับดูแลระบบและกลไกการดําเนินงานเพื่อใหไดผล
เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด

การประเมิ น คุ ณ ภาพ หมายถึ ง การประเมิ น ค า ระดั บ คุ ณ ภาพการดํ า เนิ น งานฝ ก อบรม
บุคลากรตามตามระบบกลไกควบคุมคุณภาพ โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่สงผลตอคุณภาพ
ตามหลักเกณฑ
ปจจัยเกื้อหนุน หมายถึง ทรัพยากรที่ใชในการพัฒนาบุคลากร เชน เงินงบประมาณ บุคคล
วัสดุ อุปกรณ ตลอดจนนโยบายและแนวคิดในการบริหารงานการพัฒนาบุคลากร การวิเคราะหความ
จํ าเป น ในการพั ฒ นาบุ ค ลากร สื่ อ และเทคโนโลยีที่ใ ชเ พื่ อ อํานวยความสะดวก หรื อ เพื่ อ ทําใหก าร
ดําเนินงานฝกอบรมบุคลากร บรรลุเปาหมาย
ผลลัพธของการพัฒนาบุคลากร (Outputs) หมายถึง ความรู ความเขาใจ เจตคติ ทักษะที่
เกิดขึ้นในตัวบุคลากร ซึ่งตรงตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในโครงการการพัฒนา / ฝกอบรมบุคลากร

ขั้นตอนการฝกอบรมบุคลากร
จังหวัดสมุทรสาคร ไดนําหลักการและแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของ W. Edwards
Deming ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานการบริหารคุณภาพ หรือเรียกวา “วงจร Deming” โดยนําแนวคิด
เกี่ยวกั บวงจร PDCA ซึ่งเนนถึงความสัมพันธ 4 ขั้นตอน ประกอบไปดวย “การวางแผน” อยาง
รอบคอบ เพื่อ “การปฏิบัติ” อยางคอยเปนคอยไป แลวจึง “ตรวจสอบ” ผลที่เกิดขึ้น และ “หาวิธีการ
ปฏิบัติใหมใหบรรลุเปาหมาย และเกิดประสิทธิผลสูงสุด” จากแนวคิดดังกลาวผนวกกับแนวคิดในการ
พั ฒ นาบุ ค ลากรของเมธี ป ลั น ธนานนท จึ ง ได ขั้ น ตอนของการฝ ก อบรมบุ ค ลากร ของจั ง หวั ด
สมุทรสาคร ดังนี้
1. ขั้นตอนการวางแผนและวิเคราะหหาความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร
ขั้ น ตอนการวางแผนครอบคลุ ม ถึ ง การกํ า หนดกรอบหั ว ข อ ที่ ต อ งการปรั บ ปรุ ง และ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหมๆ ในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน หรือเรียกวา
ขั้นตอนการวิเคราะหหาความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร โดยพิจารณาวามีความจําเปนตองใชขอมูล
ใดบาง และจะตองวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมได แลวกําหนดทางเลือกในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือ
หาปญหาที่ตองแกไขหรือปรับปรุงโดยวิธีการฝกอบรมบุคลากร การสํารวจความตองการบุคลากร ที่
ทําใหบุคลากรมีความพึงพอใจสูงและมีระดับขวัญและกําลังใจสูงในการปฏิบัติงาน การวางแผนมี 2
ประเภท คือ
1.1 การวางแผนเพื่ออนาคต เปนการวางแผนสําหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตหรือกําลังจะ
เกิดขึ้น บางสิ่งเราไมสามารถควบคุมไดแตเราสามารถเตรียมความพรอมสําหรับสิ่งนั้นได

1.2 การวางแผนเพื่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เปนการวางแผนเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพที่
เกิ ด ขึ้ น ในป จ จุ บั น เพื่ อ สภาพที่ ดี ขึ้ น ซึ่ ง เราสามารถควบคุ ม ผลที่ เ กิ ด ในอนาคตได ด ว ยการเริ่ ม ต น
เปลี่ยนแปลงตั้งแตปจจุบัน
สิ่ ง ที่ ต อ งคํ า นึ ง ในการวางแผนการฝ ก อบรมบุ ค ลากรมี อ ยู ห ลายประการ เช น จะจั ด
โครงการอะไร ด ว ยวิ ธี อ ย า งไร เรื่ อ งอะไรควรอยู ใ นการวางแผนระยะยาว อะไรเป น สิ่ ง ที่ ต อ งรี บ
ดําเนินการ สิ่งที่อาจจะเกิดปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามแผนมีอะไรบาง ถามีปญหาเกิดขึ้นจะมี
วิธีการขจัด ปญหาอยางไร ตลอดจนการวางแผนในดานการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการบริหาร การ
พัฒนาบุคลากร การกําหนดตัวบุคลากรที่จะรับผิดชอบ โดยทั่วไปจะดําเนินการ ดังนี้
การกํ า หนดขอบข า ยของการฝ ก อบรม โดยกํ า หนดว า จะฝ ก อบรมโดยวิ ธี ก ารใดบ า ง
เพื่อที่จะแกไขปญหาของหนวยงาน เชน การจัดฝกอบรมโดยวิธีการบรรยาย การฝกปฏิบัติ การสง
บุคลากรไปศึกษาดูงาน การอบรมโดยการสอนงานขณะปฏิบัติงานจริง การเรียนรูดวยตนเอง เปนตน
- การวางแผนดําเนินการพัฒนาบุคคลในแตละวิธีหรือแตละเรื่อง
- กําหนดผูรับผิดชอบวามีผูใดรับผิดชอบงานใด อยางไร
- กําหนดงบประมาณคาใชจายในการพัฒนา จะใชงบประมาณหมวดใด จํานวนเทาใด
- กําหนดระบบ วิธีการติดตามและประเมินผลในการพัฒนาบุคลากรวาจะติดตามผล
และประเมินผลอยางไร
- จัดทําโครงการและเสนอผูมีอํานาจเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ
2. ขั้นตอนการปฏิบัติ
ขั้นตอนการปฏิบัติ คือ การลงมือกระทําตามทางเลือกที่ไดกําหนดไวในขั้นตอนของการ
วางแผน ในขั้นนี้ตอ งตรวจสอบระหวางการปฏิบั ติดว ยวาไดดําเนินการไปในทิศทางที่ตั้งใจหรือ ไม
พรอมกับสื่อสารใหผูที่เกี่ยวของรับทราบดวย

ผังลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมาตรฐานระยะเวลาของกระบวนการ
กระบวนการจัดโครงการฝกอบรมบุคลากร สามารถจัดทําเปนผังลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน
7 กิจกรรม คือ
กิจกรรมที่ 1 การศึกษา วิเคราะหขอมูล
กิจกรรมที่ 2 การจัดทําโครงการและแผนปฏิบัติการ หรือปฏิทินการดําเนินงาน
กิจกรรมที่ 3 เสนอขออนุมัติ หรือขอความเห็นชอบจากผูบริหาร
กิจกรรมที่ 4 จัดเตรียมเอกสาร และวัสดุ อุปกรณ
กิจกรรมที่ 5 ประสานวิทยากร และบุคคลที่เกี่ยวของ
กิจกรรมที่ 6 ดําเนินการตามตารางปฏิทินปฏิบัติงานที่กําหนดไว
กิจกรรมที่ 7 สรุปรายงานผลตอผูบริหาร

ทั้ง 7 กิ จ กรรมดั ง กลา ว มีผั ง ลํ า ดั บ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งาน และมาตรฐานระยะเวลาของ
กระบวนการแตละกิจกรรม ดังนี้
แผนภูมิลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมาตรฐานระยะเวลาของกระบวนการ





ศึกษา วิเคราะห
ขอมูล

ทําโครงการและแผนปฏิบัติการ
หรือปฏิทินการดําเนินงาน



เห็นชอบ

จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ
อุปกรณที่เกี่ยวของ
ประสานวิทยากรและ
บุคลากรที่เกี่ยวของ

เสนอ
อนุมตั ิ



ดําเนินการตามแผนงาน/
ปฏิทินปฏิบัติงาน



ไมเห็นชอบ

สรุปรายงานผล
การดําเนินงาน


กิจกรรมนี้มีมาตรฐาน ระยะเวลามาตรฐานเชิงคุณภาพ รวม 60 วัน โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการ
ดําเนินการ ดังนี้
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน: รายละเอียดของกิจกรรม
มาตรฐานงาน : ระยะเวลา
มาตรฐานเชิงคุณภาพ
ดําเนินการศึกษาวิเคราะหขอมูล เพื่อนํามาประกอบการ
 ขั้นตอนนี้ใชเวลาประมาณ 15
ดําเนินงาน ไดแก เนื้อหาหลักสูตร วิทยากร สถานที่ วิธีการ
วัน
ระยะเวลา กลุมเปาหมาย การประเมินผล และรายงาน
จัดทําโครงการและแผน หรือปฏิทินดําเนินการ พรอม
 ขัน้ ตอนนี้ใชเวลาประมาณ 7
เอกสารที่เกี่ยวของ เชน หนังสือแจงหนวยงาน หนังสือเชิญ
วัน และมีระยะเวลาที่รอคอย
วิทยากร ตารางการอบรม
ประมาณ 5 วัน
เสนอผูบริหารพิจารณาอนุมัติโครงการและแผน
 ขั้นตอนนี้ใชเวลาประมาณ 5
วันทําการ
 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณที่จําเปนตองใชในการจัด
 ขั้นตอนนี้ใชเวลาประมาณ 5
อบรม ไดแก ทะเบียนรายชื่อ เอกสารการยืมเงินทดรองราชการ วันทําการ
แบบประเมินผล เครื่องเขียน โสตทัศนูปกรณ ฯลฯ
ประสานวิทยากร เพื่อนัดหมายและจัดทําเอกสารการ
ขั้นตอนนี้ใชเวลาประมาณ 8
บรรยายรวมทั้งประสานผูบริหาร หนวยงานจัดสถานที่ และอื่นๆ วันทําการ
ที่เกี่ยวของ
ดําเนินการบริหารจัดโครงการตามแผนงานที่ไดกําหนดไว
ขั้นตอนนี้ใหเวลารวมกัน
ประมาณ 3-5 วัน
สรุปรายงานผลการจัดโครงการอบรมเสนอผูบริหาร(การ
ขั้นตอนนี้ใชเวลาประมาณ 10
ประมวลผลแบบประเมิน การรายงานผล)
วันทําการ
3. ขั้นการตรวจสอบ
ขั้นตอนการตรวจสอบ คือ การกํากับติดตามและประเมินผลการฝกอบรมบุคลากรดวยวิธี
ตางๆ ตามแผนที่กําหนดไววาไดดําเนินการตามแผนงาน วัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวแคไหน
การติดตามและประเมินผลงาน รวมถึงการประเมินประสิทธิผลและความคุมคาของการฝกอบรม
บุคลากรสามารถดําเนินการไดเปน 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การติดตามและประเมินผลในระหวางการดําเนินการฝกอบรมบุคลากร
ระยะที่ 2 ประเมินผลหลังจากเสร็จสิ้นการฝกอบรมบุคลากร หรือหลังสิ้นสุดโครงการ

ระยะที่ 3 การติดตามและประเมินผลภายหลังจากที่บุคคลนั้นกลับไปปฏิบัติงานในระยะ
หนึ่ง เพื่อจะไดทราบวาผูนั้นไดนําผลการฝกอบรมบุคลากรไปใชประโยชนแกตนเองอยางไรบาง
4. ขั้นตอนการพิจารณาการดําเนินงานใหเหมาะสมและมีคุณภาพ
ขั้นตอนการพิจารณาการดําเนินงานใหเหมาะสมและมีคุณภาพ หรือการวิจัยผลงานดาน
การฝกอบรมบุคลากรเพื่อปรับปรุงหรือหาวิธีการที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ตลอดจนใหความสําคัญกับ
งานดานการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง โดยพิจารณาผลที่ไดจากการตรวจสอบในขั้นตอนที่ 3 เพื่อ
ปรับปรุงใหดีขึ้นนําผลไปใชในการวางแผนตอไป ซึ่งมี 2 กรณี คือ ผลการพัฒนาบุคลากรที่เกิดขึ้น
เปนไปตามแผนที่วางไว หรือไมเปนไปตามแผนที่วางไว หากเปนกรณีแรก คือ เปนไปตามแผนที่วางไวก็
ใหนําแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดทําเปนมาตรฐาน พรอมทั้งหาวิธีการปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น
อยางตอเนื่องตอไป ซึ่งอาจทําใหบรรลุเปาหมายไดเร็วกวาเดิม หรือเสียคาใชจายนอยกวาเดิม หรือทํา
ใหคุณ ภาพดียิ่งขึ้น และหากเป นกรณีที่ 2 คือผลที่ไ ดไมบ รรลุตามแผนที่ว างไว เราควรนําขอมู ล ที่
รวบรวมไวมาวิเคราะหพิจารณาวาจะดําเนินการอยางไรตอไป เชน มองหาทางเลือกใหมที่นาจะเปนไป
ได ใชความพยายามใหมากขึ้นกวาเดิม ขอความชวยเหลือจากผูรู หรือเปลี่ยนเปาหมายใหม ซึ่งเปน
วิธีการที่จะทําใหการปฏิบัติงานมีความเหมาะสมและมีคุณภาพมากขึ้น

สวนที่ 2
หลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมจังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร ไดกําหนดองคประกอบหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม สําหรับสวนราชการ
และหนวยงานตางๆ ของจังหวัด โดยกําหนดเปน 5 หลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม ตัวบงชี้ ดังนี้
หลักเกณฑที่ 1 ดานหลักสูตร/หัวขอการฝกอบรม
1.1 มีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดหรือแผนกลยุทธการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลจังหวัดหรือภารกิจของหนวยงาน
1.2 มีการกําหนด หลักสูตร/หัวขอการฝกอบรมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสถานการณและ
เทคโนโลยี
1.3 มีการประเมินผล หลักสูตร/หัวขอการฝกอบรมสม่ําเสมอ
หลักเกณฑที่ 2 ดานวิทยากร
2.1 เปนผูมีความรูความสามารถตรงกับวิชาที่ฝกอบรม
2.2 รูปแบบการบรรยายของวิทยากรเหมาะสมกับเนื้อหาและระยะเวลาของหลักสูตร/หัวขอการ
ฝกอบรม
2.3 มีการเรียบเรียงเนื้อหา และมีการถายทอดที่เขาใจงาย
หลักเกณฑที่ 3 ดานปจจัยเกื้อหนุนในการฝกอบรม
3.1 การจัดสถานที่เหมาะสมกับรูปแบบการฝกอบรม
3.2 เอกสาร, วัสดุอุปกรณ และโสตทัศนูปกรณในการฝกอบรมเหมาะสม
3.3 การบริหารจัดการฝกอบรมเหมาะสม
หลักเกณฑที่ 4 ดานผูเขารับการฝกอบรม
4.1 จํานวนผูเขารับการฝกอบรมเหมาะสมกับรูปแบบการจัดกิจกรรมและวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.2 ผูเขารับการฝกอบรมมีระยะเวลาการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 80
4.3 ผูเขารับการฝกอบรมมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ
หลักเกณฑที่ 5 ดานการวัดผลและติดตามประเมินผลการฝกอบรม
5.1 มีการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ กอน-หลังการฝกอบรม ตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตร/หัวขอการฝกอบรม
5.2 มีการประเมินความพึงพอใจในการฝกอบรม
5.3 มีการประเมินผลภายหลังการฝกอบรมโดยมีระยะเวลาอยางนอย 1 เดือนหลังเสร็จสิ้นการฝกอบรม
5.4 มีการจัดทําสรุป วิเคราะห การประเมินตามเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม ในแต
ละโครงการ หรือหลักสูตร

ผูประเมินโครงการฝกอบรม
หัวหนาสวนราชการผูรับผิดชอบการฝกอบรมเปนผูประเมินโครงการฝกอบรมตามแบบ
ประเมินโครงการฝกอบรมที่กําหนดและรายงานผลการประเมินตามแบบตางๆ ในภาคผนวกและ
เอกสารอางอิงใหจังหวัดทราบหลังเสร็จสิ้นการฝกอบรมไมนอยกวา 30 วัน
ระยะเวลาการรายงานวัดผลและประเมินผลการฝกอบรม
ภายในระยะเวลา 3 เดือน หลังจากเสร็จสิ้นการอบรม

รายละเอียดหลักเกณฑและตัวบงชี้การประกันคุณภาพการฝกอบรม
หลักเกณฑที่ 1

ดานหลักสูตร/หัวขอการฝกอบรม (15%)

คําอธิบายหลักเกณฑ มีการกําหนดหัวขอการฝกอบรมใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรพัฒนา
จังหวัดหรือแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดสมุทรสาคร หรือ
ภารกิจของหนวยงานตามความจําเปนของจังหวัดสมุทรสาคร มีการปรับปรุง
หัวขอการฝกอบรมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ มีการประเมินผลหลักสูตร
สม่ําเสมอ
ตัวบงชี้
หลักฐานอางอิง
1. มีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
การพัฒนาจังหวัดหรือแผนกลยุทธการ
2. แผนกลยุทธและยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากร
บริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดหรือภารกิจ
บุคคลจังหวัดสมุทรสาคร
ของหนวยงาน
3. เอกสารที่แสดงถึงความจําเปนในการฝกอบรม
4. หลักสูตรการฝกอบรมหรือกําหนดการฝกอบรมที่
แสดงถึงความสอดคลองกับขอ 1, 2 หรือ 3
5. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑ
2. มีการกําหนด หลักสูตร/หัวขอการ
1. เอกสารแสดงความสอดคลองระหวางวัตถุประสงค
ฝกอบรมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
กับหัวขอการฝกอบรม
สถานการณ และเทคโนโลยี
2. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑ
3. มีการประเมินผลหลักสูตร/หัวขอการ
1. เอกสารการประเมินหลักสูตรหัวขอแตละโครงการ
ฝกอบรมสม่ําเสมอ
2. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑ
เกณฑการประเมิน
1.
2.
3.
4.

ไมมีการดําเนินการตามตัวบงชี้
มีการดําเนินการตามตัวบงชี้
มีการดําเนินการตามตัวบงชี้
มีการดําเนินการตามตัวบงชี้

ได 0 คะแนน
1
ขอ ได
2
ขอ ได
3
ขอ ได

1
2
3

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หลักเกณฑที่ 2

วิทยากร (15%)

คําอธิบายหลักเกณฑ เปนวิทยากรผูมีคุณวุฒิ มีความรูความสามารถตรงกับเนื้อหาวิชาที่ฝกอบรม
หรือมีประสบการณที่เกี่ยวของกับหัวขอวิชาที่ฝกอบรม ไมนอยกวา 2 ป และ
มีการประเมินความสามารถในการถายทอด สื่อสารความรูความสามารถของ
วิทยากร โดยผูเขารับการฝกอบรม
ตัวบงชี้
1. เปนผูมีความรูความสามารถตรงกับวิชาที่
ฝกอบรม
2. รูปแบบการบรรยายของวิทยากรเหมาะสมกับ
เนื้อหาและระยะเวลาของหลักสูตร/หัวขอการ
ฝกอบรม
3. มีการเรียบเรียงเนื้อหา และมีการถายทอดที่
เขาใจงาย

หลักฐานอางอิง
1. ประวัติวิทยากร
2. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑ
1. แบบประเมินวิทยากร
2. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑ
1. แบบประเมินวิทยากร
2. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑ

เกณฑการประเมิน
1.
2.
3.
4.

ไมมีการดําเนินการตามตัวบงชี้
มีการดําเนินการตามตัวบงชี้
มีการดําเนินการตามตัวบงชี้
มีการดําเนินการตามตัวบงชี้

ได 0 คะแนน
1
ขอ ได
2
ขอ ได
3
ขอ ได

1
2
3

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หลักเกณฑที่ 3

ปจจัยเกื้อหนุนในการฝกอบรม (15%)

คําอธิบายหลักเกณฑ ความเหมาะสมของสถานที่ สภาพแวดลอม องคประกอบที่เอื้อตอการเรียน
กิจกรรมของหลักสูตร/โครงการสิ่งอํานวยความสะดวก รวมทั้งเอกสาร
ประกอบการฝกอบรมมีความเหมาะสมและเพียงพอ ผูจัดการฝกอบรม มีการ
ประสานงานในการจัดฝกอบรม เชน ประสานงานดานวิทยากร ผูเขารับการ
ฝกอบรม การลงทะเบียน และอํานวยความสะดวกในการจัดการฝกอบรม
ตัวบงชี้
1. การจัดสถานที่เหมาะสมกับรูปแบบการ
ฝกอบรม

หลักฐานอางอิง
1. ภาพถายการจัดกิจกรรมในสถานที่ฝกอบรม
2. ผลการประเมินการฝกอบรม
3. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑ
2. เอกสาร, วัสดุอุปกรณ และโสตทัศนูปกรณใน 1. ตัวอยางเอกสารประกอบการฝกอบรม
การฝกอบรมเหมาะสม
2. ผลการประเมินการฝกอบรม
3. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑ
3. การบริหารจัดการฝกอบรมเหมาะสม เชน การ 1. ผลการประเมินการฝกอบรม
ประสานงานวิทยากร ผูเขารับการฝกอบรม
2. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑ
สถานที่ลงทะเบียน
เกณฑการประเมิน
1.
2.
3.
4.

ไมมีการดําเนินการตามตัวบงชี้
มีการดําเนินการตามตัวบงชี้
มีการดําเนินการตามตัวบงชี้
มีการดําเนินการตามตัวบงชี้

ได 0 คะแนน
1
ขอ ได
2
ขอ ได
3
ขอ ได

1
2
3

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หลักเกณฑที่ 4

ผูเขารับการฝกอบรม (15%)

คําอธิบายหลักเกณฑ จํานวนผูเขารับการฝกอบรมตองเหมาะสมกับรูปแบบ การจัดกิจกรรมและ
วัตถุประสงคของหลักสูตร/โครงการมีระยะเวลาการฝกอบรมไมนอยกวารอย
ละ 80 ของระยะเวลาการฝกอบรมและผูเขารับการฝกอบรมมีสวนรวมใน
กิจกรรมตางๆ
ตัวบงชี้
1. จํานวนผูเขารับการฝกอบรมเหมาะสม
กับรูปแบบการจัดกิจกรรมและ
วัตถุประสงคของหลักสูตร/โครงการ
2. ผูเขารับการฝกอบรมมีระยะเวลาการ
ฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 80

หลักฐานอางอิง
1. หลักสูตรหรือกําหนดการฝกอบรม หรือโครงการมี
การกําหนดจํานวนผูเขารับการฝกอบรม
2. รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม
3. รายงานผลการประเมินตามเกณฑ
1. บัญชีลงทะเบียนผูเขารับการฝกอบรม
2. รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม
3. รายงานผลการประเมินตามเกณฑ

3. ผูเขารับการอบรมมีสวนรวมในกิจกรรม 1. ภาพถายการจัดกิจกรรมตางๆ
ตางๆ ของการฝกอบรม เชน เสนอความ
2.รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม
คิดเห็น สอบถามขอสงสัย ระดมสมอง
3.รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑ
เกณฑการประเมิน
1.
2.
3.
4.

ไมมีการดําเนินการตามตัวบงชี้
มีการดําเนินการตามตัวบงชี้
มีการดําเนินการตามตัวบงชี้
มีการดําเนินการตามตัวบงชี้

ได 0 คะแนน
1
ขอ ได
2
ขอ ได
3
ขอ ได

1
2
3

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หลักเกณฑที่ 5

การวัดและประเมินผลการฝกอบรม (40%)

คําอธิบายหลักเกณฑ มีการวัดและประเมินผลการฝกอบรมอยางเปนระบบโดยวัดความรูความ
เขาใจของผูเขารับการฝกอบรมกอนและหลังการฝกอบรม ประเมินผลการ
ฝกอบรมรวมถึง ติดตามการนําความรูและทักษะไปใชในการปฏิบัติงาน
ตัวบงชี้
หลักฐานอางอิง
1. มีการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ กอน- 1. แบบประเมินเปรียบเทียบความรู กอน-หลัง การ
หลังการฝกอบรม ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร/
ฝกอบรม
โครงการ
2. สรุปผลการประเมินความรู กอน-หลัง การ
ฝกอบรม
3. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑ
2. มีการประเมินความพึงพอใจในการฝกอบรม
1. แบบประเมินผลการฝกอบรม
2. สรุปและวิเคราะหผลการประเมินการฝกอบรม
3. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑ
3. มีการประเมินผลภายหลังการฝกอบรมโดยมี
1. แบบประเมินตนเองภายหลังการฝกอบรม
ระยะเวลาอยางนอย 1 เดือนหลังเสร็จสิ้นการ
2. แบบประเมินสําหรับผูบังคับบัญชาหลังการ
ฝกอบรม
ฝกอบรม
3. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑ
4. มีการจัดทําสรุป วิเคราะห การประเมินตามเกณฑ 1. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑพรอม
การประกันคุณภาพการฝกอบรม ในแตละโครงการ หลักฐานอางอิง
หรือหลักสูตร/หัวขอและมีขอเสนอแนะในการพัฒนา
หลักสูตรในครั้งตอไป
เกณฑการประเมิน
1.
2.
3.
4.

ไมมีการดําเนินการตามตัวบงชี้
มีการดําเนินการตามตัวบงชี้
มีการดําเนินการตามตัวบงชี้
มีการดําเนินการตามตัวบงชี้

ได 0 คะแนน
1
ขอ ได
2
ขอ ได
3
ขอ ได

เกณฑการประเมินภาพรวมโครงการ
คาคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 2.00 ขึ้นไป ถือวาผานหลักเกณฑ

1
2
3

คะแนน
คะแนน
คะแนน

ตัวอยางการคิดคะแนนการประเมินโครงการตามเกณฑ
แบบประเมินผลหลักประกันคุณภาพการฝกอบรมจังหวัดสมุทรสาคร
ชื่อหลักสูตร .....................................................
วันที่ .........................................................
สถานที่จัด .................................................................
หัวขอ
1. ดานหลักสูตร/หัวขอการฝกอบรม (รอยละ 15)
- มีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดหรือ
แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดหรือภารกิจของ
หนวยงาน
- มีการกําหนด หลักสูตร/หัวขอการฝกอบรมใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณและเทคโนโลยี
- มีการประเมินหลักสูตร/หัวขอการฝกอบรมอยางสม่ําเสมอ
สรุปคะแนน
2. ดานวิทยากร (รอยละ 15)
- เปนผูมีความรูความสามารถตรงกับวิชาที่ฝกอบรม
- รูปแบบการบรรยายของวิทยากรเหมาะสมกับเนื้อหาและ
ระยะเวลาของหลักสูตร/หัวขอการฝกอบรม
- มีการเรียบเรียงเนื้อหา และมีการถายทอดที่เขาใจงาย
สรุปคะแนน
3. ดานปจจัยเกื้อหนุนในการฝกอบรม (รอยละ 15)
- การจัดสถานที่เหมาะสมกับรูปแบบการฝกอบรม
- เอกสาร, วัสดุอุปกรณ และโสตทัศนูปกรณในการฝกอบรม
เหมาะสม
- การบริหารจัดการฝกอบรมเหมาะสม เชน การประสานงาน
วิทยากร ผูเขารับการฝกอบรม สถานที่ลงทะเบียน
สรุปคะแนน
4. ดานผูเ ขารับการฝกอบรม (รอยละ 15)
- จํานวนผูเขารับการฝกอบรมเหมาะสมกับรูปแบบการจัด
กิจกรรมและวัตถุประสงคของหลักสูตร
- ผูเขารับการฝกอบรมตองมีระยะเวลาการฝกอบรมไมนอย
กวารอยละ 80

การประเมิน
ผาน
ไมผาน

หลักฐานอางอิง




3.00

0.45




3.00

0.45




2.00

0.30




หัวขอ
- ผูเขารับการอบรมมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของการ
ฝกอบรม เชน เสนอความคิดเห็น สอบถามขอสงสัย
สรุปคะแนน
5. ดานการวัดและประเมินผลการฝกอบรม (รอยละ 40)
- มีการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ กอน-หลังการ
ฝกอบรม ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร/หัวขอการฝกอบรม
- มีการประเมินความพึงพอใจในการฝกอบรม
- มีการประเมินผลภายหลังการฝกอบรมโดยมีระยะเวลาอยาง
นอย 1 เดือนหลังเสร็จสิ้นการฝกอบรม
- มีการจัดทําสรุป วิเคราะห การประเมินตามเกณฑการประกัน
คุณภาพการฝกอบรม ในแตละโครงการ หรือหลักสูตร และมี
ขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรในครั้งตอไป
สรุปคะแนน
คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักภาพรวมโครงการ

การประเมิน
ผาน
ไมผาน

2.00

หลักฐานอางอิง

0.30






3.00


1.20
2.70

แบบประเมินวิทยากร
หลักสูตร
วันที่
เดือน
พ.ศ.
หนวยงานรับผิดชอบการฝกอบรม

สถานที่

สวนที่ 1 ขอมูลของผูเขารับการอบรม
1. การศึกษา  ต่ํากวาปริญญาตรี  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  สูงกวาปริญญาโท
2. ประเภทตําแหนง  ทั่วไป
 วิชาการ  อํานวยการ  ไมมี
สวนที่ 2 การประเมินผล : 5=มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=นอย 1=นอยที่สุด
ชื่อวิทยากร
รายการประเมิน
1. การถายทอดชัดเจนเขาใจงาย
2. การเรียงลําดับเนื้อหาและการถายทอดที่เขางาย
3. การสรุปและทบทวนใหเขาใจยิ่งขึ้น
4. การยกตัวอยาง/กิจกรรมในการฝกอบรม
5. รูปแบบการบรรยายเหมาะสมกับเนื้อหาและระยะเวลา
6. วิทยากรใชสื่อในการนําเสนอที่เหมาะสม
7. โดยรวมวิทยากรมีความสามารถเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาเพียงใด
สิ่งที่ทานประทับใจวิทยากรมากที่สุด

สิ่งที่วิทยากรควรปรับปรุงมากที่สุด

ขอขอบคุณในความรวมมือของทาน

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

แบบรายงานผลการฝกอบรมตามหลักเกณฑประกันคุณภาพการฝกอบรม
หนวยงาน

วัน/เดือน/ป
เวลา

หองและ
สถานที่

โครงการ/หลักสูตร

ลักษณะและ
จํานวนผูรับ
วิธีการฝกอบรม
การฝกอบรม
(คน)

ผลการ
ประเมินการ
อบรม
(คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก)

วิทยากร

ผูบันทึก

(
วันที่

ผลประเมินตาม
เกณฑการประกัน
คุณภาพการฝก
อบรม
(ผาน/ไมผาน)

ผูตรวจสอบ

)

(

)
วันที่

ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ

(สําหรับผูบังคับบัญชา)

แบบติดตามผลการฝกอบรม
หลักสูตร
วันที่
เดือน
พ.ศ.
สถานที่
โปรดแสดงความคิดเห็นของทานในประเด็นตางๆ เพื่อประโยชนในการจัดฝกอบรมครั้งตอไป
สวนที่ 1 ขอมูลของผูเขารับการอบรม
1. ชื่อ ....................................................................................
2. ตําแหนง ...........................................................................
3. หนวยงาน .........................................................................
สวนที่ 2 การประเมินผล : 5=มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง

2=นอย

1=นอยที่สุด

รายการประเมิน
5 4 3 2 1
1. หลังจากที่ผูใตบังคับบัญชาของทานผานการฝกอบรมแลวไดนําความรูทไี่ ดรับจากการ
ฝกอบรมมาใชในการปฏิบัตงิ านในหนาทีม่ ากนอยเพียงใด
2. ในการนําความรู ความเขาใจที่ไดรับจากการฝกอบรมมาปรับใชในการปฏิบัติงาน
ผูใตบังคับบัญชาของทานที่ผา นการฝกอบรมประสบปญหาและอุปสรรคมากนอยเพียงใด
3. หลังจากผูใตบังคับบัญชาของทานที่ผา นการฝกอบรมแลว เมือ่ กลับมาปฏิบัตงิ านใน
หนวยงาน ผลการปฏิบัติงานเปนที่ยอมรับจากผูที่เกี่ยวของหรือไม
4. หลังจากผูใตบังคับบัญชาของทานที่ผา นการฝกอบรมแลว และกลับมาปฏิบัตงิ านใน
หนวยงาน ทานพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูใ ตบังคับบัญชาของทานมากนอยเพียงใด
5. ทานคิดวาประโยชนที่ผูใตบังคับบัญชาของทานไดรับจากการอบรมในหลักสูตรนี้
บรรลุผลตามความคาดหวังของทานมากนอยเพียงใด
6. หลักสูตรนี้คุมคากับเวลา และคาใชจาย
7. ผูใตบงั คับบัญชาของทานที่ผานการฝกอบรมสามารถลดขอผิดพลาดจากการปฏิบัตงิ าน
ได และปฏิบตั ิงานไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
8. ขอเสนอแนะอื่นๆ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9. หลักสูตรหรือหัวขอวิชาทีต่ อ งการใหจดั การฝกอบรม โปรดระบุ(เรียงลําดับความตองการจากมากไปหานอย)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................
ขอขอบคุณในความรวมมือของทาน

แบบประเมินการฝกอบรม
หลักสูตร
วันที่ เดือน
พ.ศ.
สถานที่
หนวยงานรับผิดชอบการฝกอบรม
โปรดแสดงความคิดเห็นของทานในประเด็นตางๆ เพื่อประโยชนในการจัดฝกอบรมครั้งตอไป
สวนที่ 1 ขอมูลของผูเขารับการอบรม
1. การศึกษา ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
2. ประเภท  ขาราชการ  ลูกจางประจํา  พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว
สวนที่ 2 การประเมินผล : 5=มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=นอย 1=นอยที่สุด
รายการประเมิน
5
4
3
2
1
ดานการบริหารจัดการ
1. เนื้อหาการฝกอบรมตรงกับวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด
2. ระยะเวลาในการฝกอบรมเหมาะสมเพียงใด
3. รูปแบบและวิธีการฝกอบรมเหมาะสมเพียงใด
4. คุณภาพของเอกสารประกอบการฝกอบรม
5. การใหบริการของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ
ดานโสตทัศนูปกรณ
6. สถานที่จดั ฝกอบรม
7. โสตทัศนูปกรณ
8. การใหบริการของเจาหนาที่โสตทัศนศึกษา
ดานอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม
9. คุณภาพของ อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม
10. การใหบริการของเจาหนาที่บริการอาหารวางฯ
ผูเขารับการฝกอบรม
11. จํานวนผูเ ขารับการอบรมเหมาะสม
12. ผูเขารับการฝกอบรมไดเขารวมในกิจกรรม
ภาพรวม
13. ความพึงพอใจตอการฝกอบรมโดยรวม
ขอเสนอแนะ
14. ขอเสนอแนะอื่นๆ ที่เห็นวาจะชวยใหการฝกอบรมครั้งนี้สมบูรณยงิ่ ขึ้น
..................................................................................................................................................................
15. หลักสูตรหรือหัวขอวิชาที่ตองการใหจัดการฝกอบรม โปรดระบุ(เรียงลําดับความตองการจากมากไปหานอย)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 มีตอ่ ด้ านหลัง

แบบประเมินผลหลักประกันคุณภาพการฝกอบรมจังหวัดสมุทรสาคร
ชื่อหลักสูตร .....................................................
วันที่ .........................................................
สถานที่จัด .................................................................
หัวขอ
1. ดานหลักสูตร/หัวขอการฝกอบรม (รอยละ 15)
- มีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัดหรือแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด
หรือภารกิจของหนวยงาน
- มีการกําหนด หลักสูตร/หัวขอการฝกอบรมใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณและเทคโนโลยี
- มีการประเมินหลักสูตร/หัวขอการฝกอบรมอยาง
สม่ําเสมอ
สรุปคะแนน
2. ดานวิทยากร (รอยละ 15)
- เปนผูมีความรูความสามารถตรงกับวิชาที่ฝกอบรม
- รูปแบบการบรรยายของวิทยากรเหมาะสมกับเนื้อหา
และระยะเวลาของหลักสูตร/หัวขอการฝกอบรม
- มีการเรียบเรียงเนื้อหา และมีการถายทอดที่เขาใจงาย
สรุปคะแนน
3. ดานปจจัยเกื้อหนุนในการฝกอบรม (รอยละ 15)
- การจัดสถานที่เหมาะสมกับรูปแบบการฝกอบรม
- เอกสาร, วัสดุอุปกรณ และโสตทัศนูปกรณในการ
ฝกอบรมเหมาะสม
- การบริหารจัดการฝกอบรมเหมาะสม เชน การ
ประสานงานวิทยากร ผูเขารับการฝกอบรม สถานที่
ลงทะเบียน
สรุปคะแนน

การประเมิน
ผาน ไมผาน

หลักฐานอางอิง

หัวขอ
4. ดานผูเขารับการฝกอบรม (รอยละ 15)
- จํานวนผูเ ขารับการฝกอบรมเหมาะสมกับรูปแบบการ
จัดกิจกรรมและวัตถุประสงคของหลักสูตร
- ผูเขารับการฝกอบรมตองมีระยะเวลาการฝกอบรมไม
นอยกวารอยละ 80
- ผูเขารับการอบรมมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของ
การฝกอบรม เชน เสนอความคิดเห็น สอบถามขอสงสัย
สรุปคะแนน
5. ดานการวัดและประเมินผลการฝกอบรม (รอยละ
40)
- มีการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ กอนหลังการฝกอบรม ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร/หัวขอการ
ฝกอบรม
- มีการประเมินความพึงพอใจในการฝกอบรม
- มีการประเมินผลภายหลังการฝกอบรมโดยมี
ระยะเวลาอยางนอย 1 เดือนหลังเสร็จสิ้นการฝกอบรม
- มีการจัดทําสรุป วิเคราะห การประเมินตามเกณฑ
การประกันคุณภาพการฝกอบรม ในแตละโครงการ หรือ
หลักสูตร และมีขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรในครั้ง
ตอไป
สรุปคะแนน
คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักภาพรวมโครงการ

การประเมิน
ผาน ไมผาน

หลักฐานอางอิง

