
หลักเกณฑ์ 

การประกันคุณภาพการัฝืกอบรม
(ฉบับปรับปรุง ป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



ส่วนที่ ๑ ความเป็นมา

ความเป็นมา JI

ตามเจตนารมณ์สำคัญของพระราซบัญญัติระเบียบข้าราซการพลเรือน พ.ศ. ๒๕;๕๑ ทีมีผลใช้บังคับตังแต่ 

วันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕;๕๑ กำหนดให้มีการวางระบบบริหารงานบุคคล จากเติมที่เน้นพัฒนาข้าราชการให้มีความ 

เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาเป็นการพัฒนาให้เป็นผู้รู้รอบ รู้ลีก และเป็นแรงผลักดันต่อความสำเร็จขององค์กร 

ปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นที่ประชาซนและผลสัมฤทธี้ มีการจัดเตรียมกำลังคนภาครัฐให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังน้ัน สำนักงาน ก.พ. จึงได้ปรับปรุงยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือนฉบับ 

ปี พ.ศ. ๒๕;๔๗ ที่ส่วนราชการยึดเป็นแนวทางในการพัฒนาข้าราชการ และมีความก้าวหน้าในการดำเนินงานมาโดย 

ลำดับ

สำนักงาน ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลซึ่งมีภารกิจเกี่ยวกับการกำกับดูแลงานด้านการ 

บริหารงานบุคคลภาครัฐ จึงได้ดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๔๒-๒๔๔๖ ข้ึน 

ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๔๔๒ เห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ 

พลเรือน พ.ศ. ๒๔๔๒-๒๔๔๖ ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอและให้ส่วนราชการถือปฏิบัติและดำเนินการตาม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือนดังกล่าว ที่เน้นการพัฒนาคุณภาพข้าราชการในการปฏิบัติงานบนพื้นฐาน 

ของสมรรถนะ เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม กอปรกับสำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมส่วน 

ราชการให้มีการพัฒนาระบบราชการและได้นำเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการ 

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานสู่ระดับมาตรฐานสากลและใช้เป็นกรอบแนวทางการประเมินตนเอง 

รวมทั้งเป็นบรรทัดฐานในการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการภาครัฐของหน่วยงาน เพื่อยกระดับการพัฒนา 

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามคำรับรองการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๓ โดยหมวด ๔ การ 

มุ่งเน้นทรัพยากรบุคคลได้กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีระบบประกันคุณภาพการผีเกอบรม รวมถึงการประเมิน 

ประสิทธิผลและความคุ้มค่าการพัฒนาผเีกอบรมบุคลากร (HR ๔) เพ่ือให้งานผีเกอบรมได้มาตรฐานและเป็นการ 

ยกระดับงานผีเกอบรมให้มีมาตรฐานสูงขึ้น มีความคุ้มค่า สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้ารับการอบรม เป็นที่ยอมรับ 

ตลอดจนสามารถตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรได้ สำนักงานเศรษฐกิจ 

การเกษตรตระหนักถึง ความสำคัญในการดำเนินการพัฒนาบุคลากรโดยคำนึงถึงการบริหารจัดการด้านการพัฒนา 

บุคลากรที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรและความต้องการของบุคลากร มีความคุ้มค่าต่อการลงทุน 

จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ การผีเกอบรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรขึ้น เพ่ือให้มั่นใจว่าการ 

ดำเนินการพัฒนาบุคลากรจะสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีคุณภาพอย่าง 

แห้จริง

หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการจกอบรม สำนักงาบเศรษฐกิจการเกษตร ฉบับปรับปรุง (จงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) หนัา ๑



๑. เพื่อให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการ'ฝึกอบรม และเป็นเกณฑ์ 

กลางในการประเมินโครงการฝึกอบรม

๒. เพื่อให้การดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ การ‘ฝึกอบรม 

ท่ีกำหนด

๓. เพ่ือสร้างความเช่ือม่ัน'ในด้านการมีมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับแก่ผู้เข้ารับการ'ฝึกอบรม 

๔. เพ ื่อยกระดับการจัดการ'ฝ ึกอบรมให้ม ีความเป็นมาตรฐานและทำให้เก ิดความคุ้มค่าในการใช้ 

งบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากร

..ๆ
ขอบเขตและเงื่อนไขของการใช้หลักเกณฑ์ I

๑. ใช้หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการ‘ฝึกอบรมบุคลากรเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติในการจัด 

‘ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรภายในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการ 

'ฝึกอบรมของบุคลากร

๒. ใช้หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการ'ฝึกอบรมบุคลากรเฉพาะหลักสูตรที่เพิ่มพูนทักษะด้านวิชาการ 

เฉพาะทาง ที่มีระยะเวลาการจัดตั้งแต่ ๓ วันข้ึนไป แต่ไม่เกิน ๓ เดือน

การประกันคุณภาพ หมายถึง กิจกรรมที่มีการวางแผนอย่างมีระบบ ในกระบวนการบริหารคุณภาพ เพ่ือ 

ทำให้ผลผลิตมีมาตรฐานตามที่กำหนด รวมท้ัง มีการปรับปรุง พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนสามารถสร้างความ 

ม่ันใจให้แก่ผู้ท่ีเก่ียวช้องได้ตามท่ีระบุไว้

มาตรฐานคุณภาพ หมายถึง ข้อกำหนดคุณภาพอันเป็นที่ยอมรับของผู้รับผิดขอบด้านการพัฒนาบุคลากร 

ที่มีผลต่อคุณภาพการฝึกอบรม

ตัวบ่งซี้คุณภาพ หมายถึง ข้อมูลท่ีแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานในแต่ละมาตรฐานคุณภาพ

การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการในการพัฒนาบุคคลอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยให้ผู้เช้ารับการฝึกอบรม 

เกิดความรู้ความเช้าใจ ความขำนาญ และมีทัศนคติท่ีถูกต้องในเรื่องใดเรื่องหนึ่งถึงขั้นสามารถนำความรู้ในเรื่องนั้น 

ไปปฏิบัติภาระหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประกันคุณภาพการฝึกอบรม หมายถึง กิจกรรมการฝึกอบรมที่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ มีกลไก 

และกระบวนการพัฒนาที่สร้างความเชื่อมั่นและรับรองมาตรฐานแก่บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมว่าได้ผ่าน 

กระบวนการท่ีได้มาตรฐานท่ีส่วนราขการกำหนด

หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการปีกอบรม สำนักงาบเศรษฐกิจการเกษตร ฉบับปรับปรุง (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) หนัา ๒



ระบบการประกันคุณภาพการฝึกอบรม หมายถึง การกำหนดมาตรฐานการ'ฝึกอบรมเพื่อให้การ'ฝึกอบรม 

โครงการต่าง  ๆ มีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียม่ันใจว่าการฝึกอบรมมีคุณภาพ

ผู้รับผิดขอบการจัดฝึกอบรมนำหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ในส่วนมาตรฐาน ตัวบ่งซี้ และเกณฑ์พิจารณาตามที่กำหนดประกอบการพิจารณาประเมินคุณภาพโครงการ/ 

หลักสูตรฝึกอบรม โดยโครงการ/หลักสูตรที่ผ่านคุณภาพการฝึกอบรมต้องมีการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานไม่ 

น้อยกว่าร้อยละ ๗๕: ของเกณฑ์มาตรฐานท่ีกำหนดไว้
t■ ■ ■ ■ ■ ■ &»______________

บทบาทจองผู้รับผิดชอบ I

๑. สำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม และผลักดันให้ 

มีการนำหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมไปใช้ในการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

๒. หน่วยงานต่าง  ๆ ที่ดำเนินการจัดฝึกอบรม มีการนำหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมไปใช้

หลักเกณฑ์การประกับคุณภาพการ13กอบรม สำนักงาบเศรษฐกิจการเกษตร ฉบับปรับปรุง (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) หนัา ๓



ส่วนที่ ๒

มาตรฐานคุณภาพ และตัวบ่งซี้คุณภาพของการผีเกอบรมบุคลากร 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เพ่ือให้การประเมินคุณภาพการผเีกอบรมของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีคุณภาพ ได้มาตรฐานสามารถ 

วัดผลและตรวจสอบได้ ดังน้ัน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จึงได้กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพของการ 

ผีเกอบรม เพ่ือใช้ในการประเมินคุณภาพของการผีเกอบรม ประกอบด้วยตัวบ่งซี้ที่ครอบคลุม ๖ ประเด็น ดังน้ี 

๑. ด้านหลักสูตรการผีเกอบรม 

๒. ด้านวิทยากร 

๓. ด้านเทคนิค วิธีการผีเกอบรม 

๔. ด้านกลุ่มเป้าหมาย 

๔. ด้านสถานท่ีผีเกอบรม 

๖. ด้านการวัดและการประเมินผล

หลักเกณฑ์การประกับคุณภาพการจกอบรม สำนักงาบเศรษฐกิจการเกษตร ฉบับปรับปรุง (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) หนัา ๔



มาตรฐานที่ ๑ ะ ด้านหลักสูตรการ?เกอบรม
ร______________________________

คำอธิบายมาตรฐาน ะ

การกำหนดหลักสูตรการ‘ฝิกอบรม ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายสำคัญ แผนปฏิบัติราชการกระทรวง แผนปฏิบัติราชการ 

ประจำปีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร รวมถึงสอดคล้องกับสมรรถนะของ 

บุคลากรกับตำแหน่งงานที่ยังมีความจำเป็นต้องพัฒนา เพ่ือกำหนดหลักสูตรให้ตรงตามวัตถุประสงค์

มาตรฐานที่ ๑ ะ ด้านหลักสูตรการ?เกอบรม

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา เอกสารหลักฐาน

๑.๑ การกำหนด ๑. มีการวิเคราะห์และกำหนดหลักสูตรการ?เกอบรมที่ - แผนปฏิบัติการด้านการ

หลักสูตรการ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม พัฒนาบุคลากร/แผนปฏิบัติ

แกอบรม แห่งชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายสำคัญ การ (Action Plan) ประจำปี

แผนปฏิบัติราชการกระทรวง แผนปฏิบัติราชการประจำปี - เอกสารโครงการแกอบรมที่

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา มีการจัดทำรายละเอียด

บุคลากร

๒. กำหนดขอบเขตของหลักสูตรซัดเจน สอดคล้องกับความ 

ต้องการชองบุคลากรและหน่วยงาน 

๓. กำหนดรายละเอียดของหลักสูตร ประกอบด้วย หัวข้อ 

รายวิชาและระยะเวลาของแต่ละหัวข้อวิชา

หลักสูตร

เกณฑ์การให้คะแนน ๑. ดำเนินการตามข้อ ๑ = ๑  คะแนน 

๒. ดำเนินการตามข้อ ๑,๒ = ๒ คะแนน 

๓. ดำเนินการตามข้อ ๑,๒,๓ = ๓ คะแนน

หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการปีกอบรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ฉบับปรับปรุง (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒(ราอ!ร) หน้า ๕



ตัวบ่งขี้ เกณฑ์พิจารณา เอกสารหลักฐาน

๑.๒ การจัดทำ 

โครงการ 

แกอบรม

๑. โครงการแกอบรมประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ทีส่ำคัญ 

ครบถ้วน ดังน้ี

- ขื่อโครงการ/หลักสูตร

- หลักการและเหตุผล

- วัตถุประสงค์การแกอบรม

- กลุ่มเป้าหมาย

- รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร

- สถานที่แกอบรม

- ระยะเวลา ช่วงเวลาการแกอบรม

- วิทยากรและเทคนิคการแกอบรม

- ที่ปรึกษาโครงการแกอบรม

- ผู้รับผิดชอบโครงการแกอบรม

- งบประมาณการแกอบรม

- การประเมินผลและการติดตามผลการแกอบรม 

๒. เขียนรายละเอียดโครงการแต่หัวข้อขัดเจน ถูกต้อง 

ครบถ้วนและสอดคล้องกันท้ังโครงการ

๓. จัดทำรายขื่อผู้เข้ารับการแกอบรมตามกลุ่มเป้าหมายท่ี 

กำหนด

- เอกสารโครงการแ ก อบรมท่ี 

มกีารจัดทำรายละเอียด 

หลักสูตร

-เอกสารรายขื่อผู้เข้ารับการ 

แกอบรม

เกณฑ์การให้คะแนน ๑. ดำเนินการตามข้อ ๑ = ๑  คะแนน 

๒. ดำเนินการตามข้อ ๑,๒ = ๒ คะแนน 

๓. ดำเนินการตามข้อ ๑,๒,๓ = ๓ คะแนน

หลักเกณฑ์การประกับคุณภาพการ13กอบรม ลัาบักงานเศรษฐกิจการเกษตร ฉบับปรับปรุง (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) หน้า ๖



คำอธิบายมาตรฐาน ะ

การพิจารณา กลั่นกรอง คัดเลือก วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ คุณวุฒิและมีประสบการณ์การทำงาน 

ที่เกี่ยวข้องคับเนื้อหาวิชาที่สอน หรือเป็นผู้มีผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ นานาชาติ รวมทั้งมี 

ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิผล และเหมาะสมกับ 

หลักสูตรฝึกอบรม

มาตรฐานที่ ๒ ะ ด้านวิทยากร

ตัวบ่งซี้ เกณฑ์พิจารณา เอกสารหลักฐาน

๒.๑ การคัดเลือก 

และสรรหา 

วิทยากร

๑. วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ตรง 

ตามหัวข้อวิชาหรือหลักสูตรที่กำหนด 

๒. วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดได้น่าสนใจ สร้าง 

บรรยากาศการเรียนรู้ เปีดโอกาสให้ผู้เข้ารับการ'ฝึกอบรมมี 

ส่วนร่วม สามารถตอบคำถามให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เข้ารับ 

การฝึกอบรมได้ซัดเจน

๓. วิทยากรมีเทคนิควิธีการสอนใหม่ๆ ที่หลากหลายสื่อการ 

สอน เอกสารการสอน สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา มีความ 

เหมาะสมตรงตามกลุ่มเป็าหมาย และดำเนินการสอนได้ตาม 

เนื้อหาและวัตถุประสงค์ของแต่ละหัวข้อวิชา

- ประวัติวิทยากร

- สรุปผลการจัดอบรม

เกณฑ์การให้คะแนน ๑. ดำเนินการตามข้อ ๑ = ๑  คะแนน

๒. ดำเนินการตามข้อ ๑,๒ = ๒ คะแนน

๓. ดำเนินการตามข้อ ๑,๒1๓ = ๓ คะแนน

หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการลกอบรม ลัานักงาบเศรษฐกิจการเกษตร ฉบับปรับปรุง (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) หน้า ฅเ



มาตรฐานที่ ๓ ะ ด้านเทคนิค วิธีการ'แกอบรม 1
[ * ________________r
คำอธิบายมาตรฐาน ะ

การนำเครื่องมือวิธีการต่างๆ มาใช้ในการถ่ายทอดให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้เข้ารับการแ ก อบรมเพื่อให้เกิด 

ความรู้ทักษะ และทัศนคติที่เหมาะสม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์โครงการแกอบรม การ 

กำหนดเทคนิค วิธีการ'แ กอบรม ต้องมืความเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร/โครงการ

มาตรฐานที่ ๓ ะ ด้านเทคนิค วิธีการแ ก อบรม

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา เอกสารหลักฐาน

๓.๑ การกำหนด ๑. มีการกำหนดเทคนิค วิธีการแกอบรมในโครงการแกอบรม - เอกสารโครงการแ ก อบรมมี

การกำหนดเทคนิค วิธีการเทคนํค วธการ ทขัดเจน

แกอบรม ๒. เทคนิค วิธีการแกอบรมท่ีใข้เหมาะสมและสอดคล้องกับ แกอบรมที่ขัดเจน

เน้ือหาของแต่ละหลักสูตร - สรุปผลการจัดแ กอบรม

๓. เทคนิค วิธีการแกอบรมที่ใข้สอดคล้องเหมาะสมกับ - ภาพกิจกรรม เอกสาร ส่ือ

กลุ่มเป๋าหมาย การสอนท่ีใช้แสดงถึงเทคนิค 

วิธีการแกอบรม

เกณฑ์การให้คะแนน ๑. ดำเนินการตามข้อ ๑ = ๑  คะแนน 

๒. ดำเนินการตามข้อ ๑,๒ = ๒ คะแนน 

๓. ดำเนินการตามข้อ ๑,๒1๓ = ๓ คะแนน

หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการแกอบรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ฉบับปรับปรุง (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) หนัา ๘



มาตรฐานที่ ๔ ะ ด้านกลุ่มเป้าหมาย

คำอธิบายมาตรฐาน ะ

การพิจารณาจำนวนกลุ่มเป ้าหมายให ้เหมาะสมกับหลักส ูตร รวมถึงการพิจารณาคุณสมบัต ิของ 

กลุ่มเป้าหมาย โดยพิจารณาจากประเภทและระดับตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ ประสบการณ์ในการทำงาน 

ความรู้ความสามารถ ความจำเป็นในการนำองค์ความรู้ไปใช้จริง รวมถึงต้องมีความรู้พื้นฐานหรือการปฏิบัติงานที 

เก่ียวช้องกับหลักสูตรน้ันๆ

มาตรฐานที่ ๔ ะ ด้านกลุ่มเป้าหมาย

ตัวบ่งขี้ เกณฑ์พิจารณา เอกสารหลักฐาน

๔.๑ การกำหนด 

กลุ่มเป้าหมายเช้า 

รับการแกอบรม

๑. มีการกำหนดคุณสมบัติและจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 

ไว้ในโครงการแ ก อบรม

๒. การกำหนดคุณสมบัติผู้เช้ารับการแ ก อบรมหรือ 

กลุ่มเป้าหมายตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

๓. การกำหนดจำนวนผู้เช้ารับการแ ก อบรมเหมาะสม 

สอดคล้องกับเทคนิค วิธีการแ ก อบรม หรือกิจกรรมการ 

แ ก อบรมท่ีใช้

- โครงการแ ก อบรมมีการ 

กำหนดคุณสมบัติและจำนวน 

ผู้เช้ารับการแ ก อบรมชัดเจน

- รายขื่อผู้เช้ารับการแ ก อบรม

เกณฑ์การให้คะแนน ๑. ดำเนินการตามข้อ ๑ = ๑  คะแนน 

๒. ดำเนินการตามข้อ ๑,๒ = ๒ คะแนน 

๓. ดำเนินการตามข้อ ๑,๒1๓ = ๓ คะแนน

หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการสิกอบรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ฉบับปรับปรุง (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒(ะ๖๒) หน้า ๙



มาตรฐานที่ ๕ : ด้านสถานที่แ ก อบรมI * _______ P
คำอธิบายมาตรฐาน ะ

การพิจารณา คัดเลือก สถานทีแ่ ก อบรม ที่มีความเหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนา รวมถึง 

ลักษณะการจัดห้องเรียนต้องเหมาะสมกับหัวข้อวิซา หรือกิจกรรมที่ใช้'ประกอบการ'ฝิกอบรม โดยพิจารณาตาม 

ประเภทหรือลักษณะการแกอบรม/สัมมนา เซ่น การอภิปรายการประชุมเซิงปฏิบัติการ การบรรยาย เป็นต้น

มาตรฐานที่ ๕ : ด้านสถานที่แ ก อบรม

ตัวบ่งซี้ เกณฑ์พิจารณา เอกสารหลักฐาน

๕.ร) สถานท่ี 

แ ก อบรม

๑. มีการกำหนดสถานที่สำหรับแ ก อบรมท่ีซัดเจนในโครงการ 

แ ก อบรม

๒. สถานทีแ่ ก อบรมมีความเหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้ 

และกิจกรรมของหลักสูตร

๓. สถานทีแ่ ก อบรมมีสิ่งอำนวยความสะดวก โสตทัศนูปกรณ์ 

อุปกรณ์การติดต่อสื่อสาร มีสภาพพร้อมใช้งาน

- โครงการแ ก อบรมมีการ 

กำหนดสถานทีแ่ ก อบรม 

ซัดเจน

- สรุปผลการจัดแ ก อบรม

- ภาพกิจกรรมการแ ก อบรม 

บรรยากาศห้องแ ก อบรม

เกณฑ์การให้คะแนน ๑. ดำเนินการตามข้อ ๑ = ๑  คะแนน

๒. ดำเนินการตามข้อ ๑1๒ = ๒ คะแนน

๓. ดำเนินการตามข้อ ๑1๒1๓ = ๓ คะแนน

หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการปีกอบรม สำนักงาบเศรษฐกิจการเกษตร ฉบับปรับปรุง (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) หน้า ๑๐



---------- ------------------- - — ---------------------------

มาตรฐานที่ ๖ ะ ด้านการวัดผลและการประเมินผล I[ 3 ___1____F
คำอธิบายมาตรฐาน ะ

การวัดระดับความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้ารับการแ ก อบรมทั้งก่อนการเข้าแ ก อบรมและหลังการแ ก อบรม 

รวมทั้งการประเมินการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง  ๆ ของผู้เรียนเพื่อประเมินผลลัมฤทธี้ที่ได้จากการแ ก อบรม และ 

ต้องมีการดำเนินการประเมินประสิทธิผล และความคุ้มค่าของการแ ก อบรม

มาตรฐานที่ ๖ ะ ด้านการวัดผลและการประเมินผล

ตัวบ่งขี้ เกณฑ์พิจารณา เอกสารหลักฐาน

๖.๑ การวัดและ 

ประเมินผลการ 

แกอบรม

๑. มีแบบสอบถามและผลคะแนนการวัดระดับความรู้ ความ 

เข้าใจของผู้เข้าร่วมอบรมทั้งก่อนและหลังการอบรมใน 

หลักสูตรที่มีความจำเป็น และสามารถวัดระดับความรู้ก่อน 

และหลังการแกอบรมไต้

๒. มีการประเมินผลความพึงพอใจหลังการแกอบรม 

๓. มีการติดตามผลการนำความรู้ไปปรับใช้ภายหลังการ 

แกอบรม (ระยะเวลา ๖ เดือน ภายหลังการแกอบรม)

- สรุปผลการแกอบรม

- สรุปผลการติดตามผลการ 

นำความรู้ไปปรับใช้ภายหลัง 

การแกอบรม

หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการรกอบรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ฉบับปรันปรุง (ปีงบประมาณ พ.ศ. fexttofe) หน้า ๑๑



ภาคผนวก

แบบฟอร์มที่ใข้ในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการแ ก อบรม

•  แบบประเมินผลความพึงพอใจในการแกอบรม

•  แบบติดตามผลภายหลังการแ ก อบรม

- สำหรับผู้ผ่านการแกอบรม

- สำหรับผู้บังคับบัญชา (เหนือไป ๑ ระดับชั้น)

•  แบบประเมินการประกันคุณภาพการแ ก อบรม

หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการแกอบรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ฉบับปรับปรุง (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) หน้า ๑๒



แบบประเมินผลความพึงพอใจในการ!เกอบรม

โครงการ?เกอบรมหลักสูตร................................................................................

วันที่................................................. เวลา.............................. สถานที่?เกอบรม

©. ข้อมูลทั่วไป

ตำแหน่ง.................................................................สังกัด.................................

๒. ความคิดเห็นด้านเนื้อหา

รายละเอียดการประเมิน

ระดับความคิดเห็น

มาก 

ท่ีสุด
มาก

ปาน

กลาง
น้อย

น้อย 

ที่สุด

๒.๑ ก่อนเข้ารับการ?เกอบรม ท่านมีความร้ในเร่ืองท่ีเข้ารับการอบรม

๒.๒ หลังเข้ารับการ?เกอบรม ท่านมีความรู้ในเร่ืองท่ีเข้ารับการอบรม

๒.๓ เน้ือหาวิชาตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

๒.๔ เน้ือหาวิชาเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

๒.๕ ความรู้ท่ีได้รับสามารถนาไปประยุกตํใข้ได้จริง

๓. ความคิดเห็นด้านวิทยากร (ขื่อ-สกุล.....................................................................................................)

รายละเอียดการประเมิน

ระดับความคิดเห็น

มาก 

ท่ีสุด
มาก

ปาน

กลาง
น้อย

น้อย 

ที่สุด

๓.๑ ความสามารถในการนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้

๓.๒ การกระตุ้นความมีส่วนร่วมของผู้เข้าอบรม

๓.๓ การตอบข้อซักถามได้ชัดเจนและตรงประเด็น

๓.๔ การสรุปประเด็นของเน้ือหา

๔. ความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการโครงการ

รายละเอียดการประเมิน

ระดับความคิดเห็น

มาก

ที่สุด
มาก

ปาน

กลาง
น้อย

น้อย 

ที่สุด

๔.๑ ความเหมาะสมชองระยะเวลาสำหรับหัวข้อวิชาน้ี

๔.๒ ความเหมาะสมชองเอกสาร

๔.๓ ความเหมาะสมชองเคร่ืองเสียง ไมโครโฟนและโสตทัศนูปกรณ์

๔.๔ ความเหมาะสมของสถานท่ี

๔.๔ การประสานงานและอำนวยความสะดวก

๕. ข้อเสนอแนะอื่นๆ



แบบติดตามผลภายหลังการ?เกอบรม สำหรับผู้ฝานการ?เกอบรม

โครงการ?เกอบรมหลักสูตร...............................................................................................................

ระหว่างวันที.่..................................................... สถานที่?เกอบรม....................................................

คำชีแ้จง แบบติดตามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการนำความรู้/ทักษะที่ได้รับจากการ?เกอบรมไปปรับใช้ใน 

การปฏิทัติงาน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของท่านหลังการ?เกอบรม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา 

แนวทางการให้ความรู้ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของท่านได้อย่างเหมาะสมต่อไป

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

ตำแหน่ง.................................................................สังกัด...............................................................

ส่วนที่ ๒ การนำความรู้ที่ได้รับจากการ?เกอบรมไปปรับใช้

๑. ท่านสามารถนำความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน

D ใช่ □  ไมใช่ เพราะ......................................................................................................

๒. หลังจากเข้ารับการ?เกอบรม ความรู้ที่ได้รับสามารถช่วยทำให้ท่านปฏิบัติงานดีขึ้นหรือไม่

D ใช่ □  ไมใช่ เพราะ.......................................................................................................

๓. ระดับการนำความรู้ไปใช้ประโยฃน์

ประเด็น
ระดับประโยชน์/การน่าไปใช ้

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด

๑. ความร ู้ความเข ้าใจ

๒. การถ ่ายทอดความร ู้ให ้ก ับบ ุคลากรใน ห น ่วยงาน

๓. การให ้ค ำแ น ะน ่า /ให ้ค ำป ร ึกษ าห ากม ีป ัญ ห าเก ี่ย วก ับ เร ื่อ งท ี่อบ รม

๔. ความสามารถใน การพ ัฒ น างาน ท ี่ร ับผ ิดซอบ

๕. การน ่าผลการ?เกอบรมไปประย ุกต ํใช ้ก ับการปฏ ิบ ัต ิงาน จร ิง

๔. โปรดยกตัวอย่าง งาน/โครงการที่ได้นำความรู้ไปถ่ายทอดหรือนำไปใช้ และผลที่เกิดขึ้น

ส่วนที่ ๓ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ?เกอบรม

๑. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาบุคลากร

๒. หลักสูตร/หัวข้อที่ท่านต้องการ?เกอบรมเพื่อสนับสนุนการทำงาน



แบบติดตามผลภายหลังการแ ก อบรม สำหรับผู้บังคับบัญชา (เหนือไป ๑ ระคับชั้น)
ร.______________________________________________________________ _ _ -

โครงการแ ก อบรมห ล ักสูตร................................................................................................

ระหว่างวันที.่..................................................... สถานทีแ่ ก อบรม......................................

คำชีแ้จง แบบติดตามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการนำความรู้/ทักษะทีไ่ดร้ับจากการแ กอบรมไปปรับใช้ไน

การปฏิบัติงาน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านภายหลังการแ ก อบรม เพื่อเป็นประโยขน์ 

ต่อการพิจารณาแนวทางการให้ความรู้ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของท่านได้อย่างเหมาะสมต่อไป

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

ตำแหน่ง.................................................................สังกัด........................................................................

ส่วนที่ ๒ การนำความรู้ที่ได้รับจากการแ ก อบรมไปปรับใช้

๑. ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านสามารถนำความรู้,ท่ีได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน

□  ใช่ □ ไม่ใช่ เพราะ................................................................................................................

๒. หลังจากเข้ารับการแ ก อบรม ความรู้ที่ได้รับสามารถช่วยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านปฏิบัติงานดีฃี้นหรือไม่

□  ใช่ □ ไม่ใช่ เพราะ....................................................................................................

๓. ระดับการนำความรู้ไปใช้ประโยขน่ของผู้ใต้บังคับบัญชา

ประเด็น
ระดับประโยช น ํ/การน ำไป ใช ้

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด

๑. ความร ู้ความเข ้าใจ

๒. การถ ่ายทอดความร ู้ไห ้ก ับบ ุคลากรใน ห น ่วยงาน

๓. การให ้ค ำแ น ะน ำ/ไห ้ค ำป ร ึกษ าห ากม ีป ีญ ห าเก ี่ย วก ับ เร ื่อ งท ี่อบ รม

๔. ความสามารถในการพ ัฒ นางาน ท ี่ร ับผ ิดชอบ

๕. การน ำผลการแกอบ รมไปป ระย ุกตไข ้ก ับ การปฏ ิบ ัต ิงาน จร ิง

๔. โปรดยกตัวอย่าง งาน/โครงการที่ผู้ใต้บังคับบัญขาของท่านได้นำความรู้ไปถ่ายทอดหรือนำไปใช้ และผลที่เกิดขึ้น

ส่วนที่ ๓ ความคิดเห็บเกี่ยวกับการแ ก อบรม

๑. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาบุคลากร

๒. หลักสูตร/หัวข้อที่ท่านต้องการแ ก อบรมเพื่อสนับสนุนการทำงาน



แบบประเมินการประกันคุณภาพการฝึกอบรม

โครงการ‘ฝึกอบรมหลักสูตร........................................................................................................

ระหว่างวันที่................................................... สถานที่ฝึกอบรม.................................................

ผู้รับผิดขอบหลักสูตร............................................ สังกัด.............................................................

คำแนะนำ โปรดกรอกคะแนนที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงตามการประเมิน ลงในซ่อง “ คะแนนที่ได้รับ”

ตัวบ่งซี้
คะแนน

เต็ม

คะแนน 

ท่ีได้รับ
เอกสารอ้าง

มาตรฐานที่ ๑ : ด้านหลักสูตรการฝึกอบรม 

๑.๑ การกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรม ๓

๑.๒ การจัดทำโครงการฝึกอบรม ๓

มาตรฐานที่ ๒ : ด้านวิทยากร 

๒.๑ การคัดเลือกและสรรหาวิทยากร ๓

มาตรฐานที่ ๓ : ด้านเทคนิค วิธีการฝึกอบรม 

๓.๑ การกำหนดเทคนิค วิธีการฝึกอบรม ๓

มาตรฐานที่ ๔ : ด้านกลุ่มเป้าหมาย

๔.๑ การกำหนดกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรม ๓

มาตรฐานที่ ๔ : ด้านสถานที่ฝึกอบรม 

๔.๑ สถานที่ฝึกอบรม ๓

มาตรฐานที่ ๖ : ด้านการวัดผลและประเมินผล 

๖.๑ การวัดและประเมินผลการฝึกอบรม ๓

คะแนน ๒๑

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

สรุปผลการประเมินคุณภาพการ'ฝึกอบรม 1LJ________ ____________ F
คำแนะนำ โปรดกรอกข้อมูลลงในซ่องว่างการประเมิน

๑. ผลคะแนนการประเมินคุณภาพการฝึกอบรม : จากการประเมินการจัดฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์การ 

ประกันคุณภาพการฝึกอบรมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบว่าได้ผลรวมคะแนนการประเมินคุณภาพการฝึกอบรม

จำนวน......... คะแนน จากคะแนนตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานคุณภาพการฝึกอบรม จำนวน ๒๑ คะแนน คิด

เป็นร้อยละ............... ของเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้

๒. โครงการ/หสักสูตรฝึกอบรมที่ได้รับการพิจารณาให้ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานคุณภาพจะต้อง 

ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗(£ ของเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

อ  ผ่าน n  ไม่ผ่าน


