
 
 
 

รายงานผลการดําเนินการ 
โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร  

(Core Competency) 
หลักสูตร   

“การเตรียมความพรอมสําหรับการสอบเลื่อนระดับ  
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๔” 

 
 
 
 
 

จัดทําโดย 
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทําโดย สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 

 

รายงานสรุปผล 

การประกันคุณภาพการฝึกอบรม  

การประเมนิประสิทธิผลและความคุ้มค่า 

ของการฝึกอบรมของสาํนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 



คํานํา 
 

ตามท่ีสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้มีการนําเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) มาใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร ประกอบด้วย ๗ หมวด และ
ในหมวดที่ ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล กําหนดประเด็นการประเมิน HR ๔ ให้ส่วนราชการต้องจัดทํา
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม การประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้จัดทําและเผยแพร่หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การฝึกอบรม การประเมินประสิทธิผล และความคุ้มค่าการฝึกอบรมของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ นั้น  

จากการเผยแพร่หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมฯ ข้างต้น สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล จึงได้นําหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ ไปใช้ในโครงการฝึกอบรมฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อนําผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการฝึกอบรมของสํานักงาน 
รวมถึงการปรับปรุงหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรมของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้มี
คุณภาพต่อไป 
 
 
         สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

กันยายน ๒๕๕๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
หน้า 

 
ตอนที่ ๑ การประกันคุณภาพการฝึกอบรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  ๑ 

ตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 - สรุปผลการประเมินหลักสูตรฝึกอบรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕      ๑๐ 
 ตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 
ตอนที่ ๒ การประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าการฝึกอบรม          ๑๖ 

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
- สรุปผลการประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าการฝึกอบรม         ๑๙ 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

บทวิเคราะห์               ๒๕ 
 
ข้อเสนอแนะ               ๒๖ 
 
ภาคผนวก               ๒๗ 

หลักฐานอ้างอิงที่ใช้ประกอบการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทสรุปผู้บริหาร 
 

ตามที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้มีการนําเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) มาใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร ประกอบด้วย ๗ หมวด และ
ในหมวดที่ ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล กําหนดประเด็นการประเมิน HR ๔ ให้ส่วนราชการต้องจัดทํา
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม การประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้จัดทําและเผยแพร่หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การฝึกอบรม การประเมินประสิทธิผล และความคุ้มค่าการฝึกอบรมของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ พร้อมทั้งได้นําหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ ไปใช้ในโครงการฝึกอบรมฯ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อนําผลท่ีได้ไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการฝึกอบรมของ
สํานักงาน รวมถึงการปรับปรุงหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรมของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ให้มีคุณภาพต่อไป 

 จากขอบเขตการดําเนินงานการประกันคุณภาพการฝึกอบรมฯ ข้างต้น พบผลการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 

๑. มีหลักสูตร/โครงการฝึกอบรมซึ่งอยู่ในขอบเขตการดําเนินงานตามหลักเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการฝึกอบรมฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๖ หลักสูตร ได้แก่ ๑) หลักสูตร การ
พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ๒) หลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๓) หลักสูตร การพัฒนาผู้ใช้ระบบงานสารสนเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๔) หลักสูตร การ
เตรียมความพร้อมสําหรับการสอบเลื่อนระดับ ประจําปี ๒๕๕๕ ๕) หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (การสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสํานัก
เทคโนโลยีฯ) และ๖) หลักสูตร การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม 

๒. ผลการประเมินตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ ประกอบด้วย มาตรฐานการ
ดําเนินงาน จํานวน ๓ ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านปัจจัยนําเข้าของการฝึกอบรม มาตรฐานด้าน
กระบวนการดําเนินการฝึกอบรม และมาตรฐานด้านผลจากการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น ๓๕ เกณฑ์
มาตรฐาน (๑๓ ตัวบ่งชี้) พบว่า ผลการประเมินหลักสูตรฝึกอบรม จํานวน ๖ หลักสูตร ดําเนินการได้
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ ร้อยละ ๙๒.๓๗ ของเกณฑ์ที่วางไว้ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยระดับคุณภาพ
การฝึกอบรมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เท่ากับ ๓๒.๕๐ ซึ่งเป็นการดําเนินงานได้คุณภาพใน
ระดับดีมาก 
 
 



๓. ผลการประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าการฝึกอบรม พบว่า ผลการประเมินหลักสูตร
ฝึกอบรม มีประสิทธิผลและความคุ้มค่าการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์ที่กําหนดไว้จํานวน ๖ หลักสูตร 

๔. จากการศึกษาการปฏิบัติตามเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ ที่กําหนดไว้ พบว่า มีเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพฯ จํานวน ๓ เกณฑ์ที่หลักสูตร/โครงการฝึกอบรมไม่สามารถดําเนินการผ่านตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่  

๔.๑ ตัวบ่งชี้ : การวางแผนบริหารโครงการก่อนการฝึกอบรมในด้านการระบุรายละเอียด 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ  

 เกณฑ์ : การดําเนินการแจ้งเวียนโครงการและกําหนดการฝึกอบรมให้กลุ่มเป้าหมาย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า (ไม่น้อยกว่า ๗ วันทําการ) 

๔.๒ ตัวบ่งชี้ : การวางแผนบริหารโครงการก่อนการฝึกอบรมในด้านการกําหนดคุณสมบัติ
ของวิทยากรในโครงการอย่างเป็นระบบ 

 เกณฑ์ : วิทยากรมีการวางแผนการสอนหรือเค้าโครงการสอนในเนื้อหา/หัวข้อที่สอน 
๔.๓ ตัวบ่งชี้ : การรายงานสรุปผลการดําเนินการของหลักสูตร/โครงการฝึกอบรม จัดทํา

หนังสือราชการส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลับต้นสังกัด 
 เกณฑ์ : จัดทําหนังสือราชการส่งตัวผู้เข้ารับการอบรมกลับต้นสังกัด พร้อมรายงานผล

การผ่าน/ไม่ผ่านการฝึกอบรม  

๕. ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการฝึกอบรมฯ ในปีงบประมาณ
ต่อไป ได้แก่ ควรมีการปรับปรุงเกณฑ์การประกันคุณภาพให้เหมาะสมโดยปรับปรุงให้เป็นเกณฑ์ที่
สามารถใช้ได้กับหลักสูตร/โครงการ รวมทั้งควรให้ความสําคัญกับเกณฑ์ที่เป็นองค์ประกอบสําคัญๆ ที่มี
ผลต่อการดําเนินงานฝึกอบรม เพื่อนําไปสู่การตัดสินคุณภาพการฝึกอบรมได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้
ควรมีการพัฒนาแนวทางการประเมินสิทธิผล ความคุ้มค่าการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการ พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินที่ได้เพื่อนําไปสู่การพัฒนาหลักสูตรต่อไป 
 

 
****************************************** 



 ๑ 

ตอนที่ ๑  
การประกันคุณภาพการฝึกอบรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
คําอธิบายมาตรฐานและตัวบ่งชีต้ามหลักเกณฑ์การประกันคณุภาพการฝึกอบรมของสํานักงาน
เลขาธิการวฒุิสภา 
 ตามที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้มีการประกาศใช้หลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการ
ฝึกอบรม การประเมินประสิทธิผล และความคุ้มค่าของการฝึกอบรมของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
เพื่อยกระดับการจัดฝึกอบรมให้มีความเป็นมาตรฐานและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
โดยได้กําหนดมาตรฐานคุณภาพและตัวบ่งชี้คุณภาพของการฝึกอบรม ประกอบด้วย มาตรฐาน จํานวน 
๓ ด้าน (๑๓ ตัวบ่งชี้ ๓๕ เกณฑ์มาตรฐาน) รายละเอียดดังนี้ 
 

  
 ตัวบ่งชี้ 
 ๑.๑ มีการวิเคราะห์และกําหนดโครงการฝึกอบรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับ 
  แนวทางการฝึกอบรมหรือความจําเป็นในการฝึกอบรม 
            ๑.๒  มีการวางแผนการบริหารโครงการก่อนการฝึกอบรมในด้านการระบุ 
   รายละเอียดและการประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ 
 

มาตรฐานที ่๑  ด้านปัจจยันําเข้าของการฝึกอบรม  

คําอธิบายมาตรฐาน  
มีการวิเคราะห์และกําหนดโครงการฝึกอบรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับแนวทางการ

ฝึกอบรมหรือความจําเป็นในการฝึกอบรม และวางแผนการบริหารโครงการก่อนการฝึกอบรม
อย่างเป็นระบบในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การระบุรายละเอียดและประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม 
การกําหนดหลักสูตรและวิธีการฝึกอบรม การกําหนดคุณสมบัติของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม 
การกําหนดคุณสมบัติของวิทยากรในโครงการฝึกอบรม การจัดสถานที่ฝึกอบรม การจัดเอกสาร
การฝึกอบรม และการประมาณค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม 



 ๒ 

 ๑.๓  มีการวางแผนการบริหารโครงการก่อนการฝึกอบรมในด้านการกําหนด 
   หลักสูตรและวิธีการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ 

 ๑.๔  มีการวางแผนการบริหารโครงการก่อนการฝึกอบรมในด้านการกําหนด 
   คุณสมบัติของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ 
 ๑.๕  มีการวางแผนการบริหารโครงการก่อนการฝึกอบรมในด้านการกําหนด 
   คุณสมบัติของวิทยากรในโครงการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ 
 ๑.๖  มีการวางแผนการบริหารโครงการก่อนการฝึกอบรมในด้านการคัดเลือก 
   และการจัดสถานที่ฝึกอบรมอย่างเหมาะสม 
 ๑.๗  มีการวางแผนการบริหารโครงการก่อนการฝึกอบรมในด้านเอกสารการ 
   ฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ 
 ๑.๘  มีการประมาณการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ 
 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑  มีการวิเคราะห์และกําหนดโครงการฝึกอบรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับแนวทาง           
 การฝึกอบรมหรือความจําเป็นในการฝึกอบรม 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

- หลักสูตร/โครงการฝึกอบรมมีความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลหรือความจําเป็นในการฝึกอบรม 

- หลักสูตร/โครงการฝึกอบรมได้รับการพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
- วัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรมสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลหรือความจําเป็นในการฝึกอบรม 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒  มีการวางแผนการบริหารโครงการก่อนการฝึกอบรมในด้านการระบุรายละเอียด 
 และการประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

- วัตถุประสงค์ของหลักสูตร/โครงการฝึกอบรมสามารถวัดผลลัพธ์ของหลักสูตร/
โครงการฝึกอบรมได้ 

- โครงการฝึกอบรมบรรจุข้อมูลรายละเอียดตามองค์ประกอบของการจัดทําโครงการ
ฝึกอบรมอย่างครบถ้วนและชัดเจน ได้แก่ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง ระยะเวลาและสถานที่การฝึกอบรม 
หลักสูตร/ขอบเขตวิชาและวิทยากร วิธีการดําเนินงาน งบประมาณ การติดตาม
ประเมินผล ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และผู้รับผิดชอบโครงการ 



 ๓ 

- เสนอขออนุมัติโครงการฝึกอบรมต่อผู้ บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชา          
ซึ่งสํานักงานฯ ได้มอบอํานาจไว้ และต้องได้รับอนุมัติโครงการฝึกอบรมก่อนการ
ดําเนินการจัดการฝึกอบรม 

- ดําเนินการแจ้งเวียนโครงการฝึกอบรมและกําหนดการฝึกอบรมแก่ผู้ เข้ารับ         
การอบรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๗ วันทําการ  

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓  มีการวางแผนการบริหารโครงการก่อนการฝึกอบรมในด้านการกําหนดหลักสูตร 
 และวิธีการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

- หัวข้อวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร/โครงการฝึกอบรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ 
 โครงการฝึกอบรม 
- วิธีการดําเนินงานหรือเทคนิค วิธีการฝึกอบรมที่ใช้ในแต่ละหัวข้อวิชาเหมาะสมและ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชานั้นๆ  
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔  มีการวางแผนการบริหารโครงการก่อนการฝึกอบรมในด้านการกําหนด 
 คุณสมบัติของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

- มีการกําหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
เข้ารับการฝึกอบรมตรงตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้และสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่มี
ความจําเป็นต้องได้รับการพัฒนา 

- มีการเปิดรับสมัครหรือรับแจ้งรายชื่อผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมให้ดําเนินการแจ้ง
เวียนข้อมูลการเปิดรับสมัครและการรับแจ้งรายชื่อผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมให้
ทราบอย่างทั่วถึง 

- มีการเปิดรับสมัครหรือรับแจ้งรายชื่อผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมให้เปิดรับสมัครหรือ
รับแจ้งรายชื่อผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมล่วงหน้าก่อนกําหนดการฝึกอบรม อย่าง
น้อย ๑๔ วันทําการ (สองสัปดาห์) 

 
 
 
 
 



 ๔ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕  มีการวางแผนการบริหารโครงการก่อนการฝึกอบรมในด้านการกําหนด 
 คุณสมบัติของวิทยากรในโครงการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

- วิทยากรในโครงการฝึกอบรมเป็นผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์
ที่เกี่ยวข้องตรงกับเนื้อหาวิชาที่สอน 

- วิทยากรมีการวางแผนการสอนหรือเค้าโครงการสอนในเนื้อหา/หัวข้อที่สอน 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖  มีการวางแผนการบริหารโครงการก่อนการฝึกอบรมในด้านการคัดเลือกและ 
 การจัดสถานที่ฝึกอบรมอย่างเหมาะสม 
เกณฑ์มาตรฐาน : 
            -  ลักษณะการจัดห้องเรียนเหมาะสมกับหัวข้อวิชาที่สอน 
 - ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมกับจํานวนผู้เรียน 

- สถานที่ฝึกอบรมมีความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗  มีการวางแผนการบริหารโครงการก่อนการฝึกอบรมในด้านเอกสารการฝึกอบรม  
 อย่างเป็นระบบ 
เกณฑ์มาตรฐาน : 
            -  เอกสารการฝึกอบรมต้องมีความครบถ้วนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของ 
  โครงการฝึกอบรม 

- เอกสารการฝึกอบรมเพียงพอต่อจํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
- เอกสารการฝึกอบรมทันต่อความต้องการในการใช้งาน 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๘  มีการวางแผนการบริหารโครงการก่อนการฝึกอบรมในด้านประมาณการค่าใช้จ่าย 
 ในการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ 
เกณฑ์มาตรฐาน : 
 - ยอดเงินประมาณการค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมไม่เกินงบประมาณที่ได้ 
  กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 
 
 
 



 ๕ 

คําอธิบายมาตรฐาน  

วิทยากรสามารถทําให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดกระบวนการเรียนรู้ในการฝึกอบรม รวมทั้ง
หน่วยงานผู้จัดฝึกอบรมได้จัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ในการฝึกอบรม  
เพื่อเอื้ออํานวยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดกระบวนการเรียนรู้  
 

 
 
 

 
 
 
ตัวบ่งชี้ 

๒.๑ วิทยากรสามารถทําให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดกระบวนการเรียนรู้ในการ
ฝึกอบรม 

๒.๒ สภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ในการฝึกอบรมเอื้ออํานวยให้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมเกิดกระบวนการเรียนรู้ในการฝึกอบรม 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑  วิทยากรสามารถทําให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดกระบวนการเรียนรู้ในการฝึกอบรม 
เกณฑ์มาตรฐาน : 
             - วิทยากรปฏิบัติตามแผนการสอนหรือเค้าโครงการสอนที่วางไว้ 
 - วิทยากรมีการชี้แจงวัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชาให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบ 
 - วิทยากรมีการใช้โสตทัศนูปกรณ์ช่วยในการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม  
 -  วิทยากรเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซักถาม แสดงความคิดเห็น 
   
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒  จัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ในการฝึกอบรมเอื้ออํานวย 
 ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดกระบวนการเรียนรู้ในการฝึกอบรม 
เกณฑ์มาตรฐาน : 
            - โสตทัศนูปกรณ์อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 

- สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ ได้แก่ อุณหภูมิ แสงสว่าง การถ่ายเท 
  อากาศเหมาะสม 
 
 

 
 

มาตรฐานที ่๒  ด้านกระบวนการดําเนินการฝึกอบรม  



 ๖ 

คําอธิบายมาตรฐาน  
มีการประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการฝึกอบรมในระดับต่างๆ ที่สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรมเพื่อให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์จากการฝึกอบรม รายงานสรุปการ
ดําเนินโครงการ การบริหารงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อนําผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงแนวทางใน
การฝึกอบรมของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาต่อไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ 
๓.๑ มีการประเมินประสิทธิผลการฝึกอบรมในระดับตอบสนอง 
๓.๒ มีการประเมินประสิทธิผลการฝึกอบรมในระดับการเรียนรู้ 
๓.๓ มีการประเมินประสิทธิผลการฝึกอบรมในระดับพฤติกรรม ในกรณีโครงการ

ฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการนําความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ 
 

ตัวบ่งชี้ 
๓.๑ มีการประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าการฝึกอบรมในระดับต่างๆ  
๓.๒ มีการบริหารงบประมาณที่ได้ในหลักสูตร/โครงการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ 
๓.๓ มีรายงานสรุปผลการดําเนินการของหลักสูตร/โครงการฝึกอบรม 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑  มีการประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าการฝึกอบรมในระดับต่างๆ 
เกณฑ์มาตรฐาน : 
 - มีการประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าการฝึกอบรมในระดับต่างๆ ครบและ

สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของหลักสตูร/โครงการฝึกอบรมที่กําหนดไว้ 
  (ระดับการตอบสนอง – วัดผลด้วยผลการประเมินความพึงพอใจและจํานวนผู้เข้ารับ

การอบรม, ระดับการเรียนรู้ – วัดผลด้วยผลการประเมินความรู้ก่อน-หลังการ
ฝึกอบรม, ระดับพฤติกรรม - วัดผลด้วยผลการประเมินติดตามการนําความรู้ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่) 

มาตรฐานที ่๓ ด้านผลจากการฝึกอบรม  



 ๗ 

- ผลการประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าการฝึกอบรมในระดับต่างๆ ไม่น้อยกว่า
เกณฑ์ที่ กําหนดในผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ของหลักสูตร/
โครงการฝึกอบรม 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒  มีการบริหารงบประมาณที่ได้ในหลักสูตร/โครงการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ 
เกณฑ์มาตรฐาน : 
 - สามารถใช้จ่ายเงินในโครงการฝึกอบรมไม่เกินประมาณการค่าใช้จ่ายที่ตั้งไว้  
 - สามารถดําเนินการเบิกจ่ายเงินได้ตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกําหนดไว้ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ มีรายงานสรุปผลการดําเนินการของหลักสูตร/โครงการฝึกอบรม 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

- มีการสรุปผลรายชื่อผู้ผ่าน/ไม่ผ่านการฝึกอบรม 
- จัดทําหนังสือราชการส่งตัวผู้เข้ารับการอบรมกลับต้นสังกัด พร้อมรายงานผลการ

ผ่าน/ไม่ผ่านการฝึกอบรม 
- บันทึกข้อมูลรายชื่อผู้ผ่าน/ไม่ผ่านการฝึกอบรมลงฐานข้อมลูการฝึกอบรม 
- จัดทํารายงานสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการและเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

ตามลําดับชั้น 
 
 

*********************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘ 

แนวทางการประเมินคุณภาพการฝึกอบรมฯ 
๑. ให้นําหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

ในส่วนมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์มาตรฐานตามที่กําหนดประกอบการพิจารณาประเมินคุณภาพ
หลักสูตร/โครงการฝึกอบรมของสํานักงานฯ 

๒. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมประเมินหลักสูตร/โครงการฝึกอบรมว่าได้มีการ
ดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้หรือไม่ (มี/ไม่มี) โดยดําเนินการประเมินและให้คะแนนใน
แบบประเมินคุณภาพการฝึกอบรมตามข้อกําหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของหลักเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการฝึกอบรม สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ตามเอกสารแนบท้าย HR ๐๑)  
    เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินคุณภาพการฝึกอบรม 
   ให้ ๑ คะแนน หมายถึง มีการดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ 
   ให้ ๐ คะแนน หมายถึง ไม่มีดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ 
    เกณฑ์ตัดสินคุณภาพการฝึกอบรม 
   โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรมที่ผ่านคุณภาพการฝึกอบรม ได้แก่ โครงการ/
หลักสูตรฝึกอบรมที่มีการดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเกณฑ์มาตรฐานที่
กําหนดไว้ 

๓. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมแสดงเอกสารที่สามารถใช้เป็นหลักฐานและ
ตรวจสอบได้ว่าผลการดําเนินงานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ประเมินตนเองในข้อ ๒ 

๔. ก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการประกันคุณภาพการ
ฝึกอบรมจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการฝึกอบรมประจําปีงบประมาณ โดยให้ดําเนินการ
รวบรวมคะแนนที่ได้จากคะแนนการประเมินคุณภาพการฝึกอบรมของแต่ละรายหลักสูตร/โครงการฯ     
ที่อยู่ในขอบเขตการประกันคุณภาพการฝึกอบรมและดําเนินการตามขั้นตอนการฝึกอบรมแล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ของทุกปี และนําไปหาค่าเฉลี่ย โดยค่าเฉลี่ยที่ได้แสดงถึงระดับคุณภาพของ
การฝึกอบรมของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาประจําปีงบประมาณ 
 
 การแบ่งระดับคุณภาพของการฝึกอบรม ได้ใช้สูตรดังนี้  
 
          

 ความกว้างของอันตรภาคชั้น   =  
 
 
 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 
           จํานวนชั้น 



 ๙ 

เมื่อ  กว้างของอันตรภาคชั้น  หมายถึง ความกว้างของคะแนนระดับคุณภาพการฝึกอบรม 
คะแนนสูงสุด  หมายถึง  คะแนนเต็มที่ได้จากการประเมินแบบประเมินคุณภาพ

การฝึกอบรมตามข้อกําหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของ
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา  (๓๕ คะแนน) 

คะแนนต่ําสุด  หมายถึง  คะแนนต่ําสุดที่ได้จากการประเมินแบบประเมินคุณภาพ
การฝึกอบรมตามข้อกําหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของ
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา (๐ คะแนน) 

จํานวนชั้น หมายถึง จํานวนระดับคุณภาพการฝึกอบรม (จํานวน ๔ ระดับ) 
จากสูตรข้างต้น สามารถกําหนดระดับคุณภาพการฝึกอบรม ได้ดังนี้ 
 

ความกว้างของระดับคะแนนคุณภาพการฝึกอบรม    = 
      
      
 =            
       

 = ๘.๗๕ 
 จากการคํานวณดังกล่าวสามารถแบ่งระดับคุณภาพของการฝึกอบรม ดังนี้ 
 
     การแปลความหมายค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพการฝึกอบรมประจําปีงบประมาณ 
 ต่ํากว่า ๘.๗๕  หมายถึง การดําเนินงานยังไม่ได้คุณภาพ 

 ๘.๗๕  – ๑๗.๕๐  หมายถึง การดําเนินงานได้คุณภาพในระดับพอใช้ 
 ๑๗.๕๑ – ๒๖.๒๖  หมายถึง การดําเนินงานได้คุณภาพในระดับดี 
  ๒๖.๒๗ – ๓๕.๐๐ หมายถึง การดําเนินงานได้คุณภาพในระดับดีมาก 
 
 

************************************ 
 
 
 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 
            จํานวนชั้น 

  ๓๕ – ๐ 
     ๔ 



 ๑๐ 

สรุปผลการประเมินหลักสูตรฝึกอบรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 
 ตามที่สํานักงานฯ ได้กําหนดหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา โดยกําหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพฯ จํานวน ๓ ด้าน (รวม ๑๓ ตัวบ่งชี้ ๓๕ เกณฑ์
มาตรฐาน) ได้แก่ ๑) มาตรฐานด้านปัจจัยนําเข้าของการฝึกอบรม ๒) มาตรฐานด้านกระบวนการ
ดําเนินการฝึกอบรม และ๓) มาตรฐานด้านผลจากการฝึกอบรม ทั้งนี้ สํานักงานฯ ได้กําหนดขอบเขต
การดําเนินงานการประกันคุณภาพการฝึกอบรม ดังนี้ 

๑. หน่วยงานและผู้ที่มีบทบาทในการฝึกอบรมบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จะต้อง
ศึกษาและผลักดันให้เกิดการปฏิบัติตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน และจะต้องนําหลักเกณฑ์
ไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิผลความคุ้มค่า พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารหลักฐานสําหรับ
อ้างอิงข้อมูลที่ต้องการในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคุณลักษณะของหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การฝึกอบรมบุคลากร  

๒. หลักสูตร/โครงการฝึกอบรมต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้แก่ หลักสูตร/โครงการฝึกอบรมซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาบุคลากร
การประจําปีงบประมาณของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยเป็นหลักสูตร/โครงการฝึกอบรมที่จัดขึ้น
ภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (In-House Training) และระบุเทคนิควิธีการฝึกอบรมหรือกิจกรรม
การฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมที่เน้นบทบาทของวิทยากรเป็นหลัก ได้แก่ การบรรยายและการ
อภิปรายเป็นคณะ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความรู้/ทักษะที่ต้องการจะฝึกอบรมให้แก่ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม และ/หรือเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนําความรู้/ทักษะที่ได้จากการฝึกอบรม
ดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

 
จากกําหนดขอบเขตการดําเนินงานข้างต้น ประเภทโครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่อยู่ในขอบเขตการดําเนินงานการประกันคุณภาพฯ มีดังนี้ 

 
 
 
 
 
 



 ๑๑ 

 
 

 จากกรอบการดําเนินงานการประกันคุณภาพข้างต้น พบว่า มีหลักสูตร/โครงการ
ฝึกอบรมซึ่งอยู่ในขอบเขตการดําเนินงานตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๖ หลักสูตร ซึ่งผลการประเมินหลักสูตรฝึกอบรม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา มีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กรอบการดําเนินงานการประกันคุณภาพฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
๑. โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานของบุคลากร (Basic Skill) 

- หลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
- หลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- หลักสูตร การพัฒนาผู้ใช้ระบบงานสารสนเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๒. โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Competency) 
- หลักสูตร การเตรียมความพร้อมสําหรับการสอบเลื่อนระดับ ประจําปี ๒๕๕๕ 

๓. โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะงานของบุคลากร (Functional Competency) 
- หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (การสัมมนา  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสํานักเทคโนโลยีฯ) 

๔. โครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
- หลักสูตร การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม 



 ๑๒ 

ตารางที่ ๑  แสดงผลการประเมินหลักสูตรฝึกอบรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
 ตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 จําแนกหลักสูตรฝึกอบรมที่อยู่ในขอบเขตการดําเนินงานการประกันคุณภาพฯ 
 

ม.ด้านปัจจัยนําเข้าของการ
ฝึกอบรม 

ม. ด้านกระบวนการ
ดําเนินการฝึกอบรม 

ม. ด้านผลจากการฝึกอบรม 

ลําดับ 
ชื่อหลักสูตร/โครงการ

ฝึกอบรม 
จํานวน
เกณฑ์

มาตรฐาน 

คะแนนที่ได้
ดําเนินการ 

ตาม
มาตรฐาน 

จํานวน
เกณฑ์

มาตรฐาน 

คะแนนที่ได้
ดําเนินการ 

ตาม
มาตรฐาน 

จํานวน
เกณฑ์

มาตรฐาน 

คะแนนที่ได้
ดําเนินการ 

ตาม
มาตรฐาน 

คะแนนที่ได้ 
(คิดเป็น 
ร้อยละ) 

๑ หลักสูตรการพัฒนา
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

๒๑ ๒๐ ๖ ๖ ๘ ๘ ๓๔ 
(๙๗.๑๔) 

๒ หลักสูตร การพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

๒๑ ๒๑ ๖ ๖ ๘ ๗ ๓๔ 
(๙๗.๑๔) 

๓ หลักสูตร การพัฒนาผู้ใช้
ระบบงานสารสนเทศ
สํานักงานเลขาธกิาร
วุฒิสภา 

๒๑ ๒๑ ๖ ๖ ๘ ๗ ๓๔ 
(๙๗.๑๔) 

๔ หลักสูตร การเตรียม
ความพร้อมสําหรับการ
สอบเลื่อนระดับ 
ประจําปี ๒๕๕๕ 

๒๑ ๒๐ ๖ ๖ ๘ ๖ ๓๒  
(๙๑.๔๒) 

๕ หลักสูตร การพัฒนา
บุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร (การสัมมนาเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของสาํนัก
เทคโนโลยีฯ) 

๒๑ ๑๗ ๖ ๕ ๘ ๗ ๒๙  
(๘๒.๘๕) 

๖ หลักสูตร การเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม
และจริยธรรม 

๒๑ ๒๐ ๖ ๕ ๘ ๖ ๓๑ 
(๘๘.๕๗) 

  

คะแนนเฉลี่ยรวม ๖ หลักสูตร 
๓๒.๓๓ 

(๙๒.๓๗) 
 



 ๑๓ 

 จากตารางที่ ๑ ผลการประเมินหลักสูตรฝึกอบรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตาม
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จําแนกหลักสูตรฝึกอบรม
ที่อยู่ในขอบเขตการดําเนินงานการประกันคุณภาพฯ พบว่า ผลการประเมินหลักสูตรฝึกอบรม จํานวน 
๖ หลักสูตร ดําเนินการได้ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ ร้อยละ ๙๒.๓๗ ของเกณฑ์ที่วางไว้ คิดเป็น
คะแนนเฉลี่ยระดับคุณภาพการฝึกอบรมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เท่ากับ ๓๒.๕๐ ซึ่งเป็นการ
ดําเนินงานได้คุณภาพในระดับดีมาก รายละเอียดจําแนกตามหลักสูตร ดังนี้ 
 

๑. หลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ รวมจํานวน ๓๕ เกณฑ์ (๓๕ คะแนน) ทําได้
ตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน ๓๔ เกณฑ์ (๓๔ คะแนน) คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๔ ซึ่งจากค่าร้อยละ
ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า หลักสูตรฝึกอบรมได้ดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
ของเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ เป็นไปตามเกณฑ์การผ่านตัดสินคุณภาพการฝึกอบรม 

 ๑.๑ มาตรฐานด้านปัจจัยนําเข้าการฝึกอบรม จํานวนคะแนนตามเกณฑ์มาตรฐาน  
   ๒๑ เกณฑ์ ทําได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน ๒๐ เกณฑ์ (๒๐ คะแนน) 
 ๑.๒ มาตรฐานด้านกระบวนการดําเนินการฝึกอบรม จํานวนคะแนนตามเกณฑ์ 
   มาตรฐาน ๖ เกณฑ์ ทําได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน ๖ เกณฑ์ (๖ คะแนน) 
 ๑.๓ มาตรฐานด้านผลจากการฝึกอบรม จํานวนคะแนนตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘  
   เกณฑ์ ทําได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน ๘ เกณฑ์ (๘ คะแนน) 
 
๒. หลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมจํานวน ๓๕ 

เกณฑ์ (๓๕ คะแนน) ทําได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน ๓๔ เกณฑ์ (๓๔ คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 
๙๗.๑๔ ซึ่งจากค่าร้อยละดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า หลักสูตรฝึกอบรมได้ดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ เป็นไปตามเกณฑ์การผ่านตัดสินคุณภาพการ
ฝึกอบรม 

 ๒.๑ มาตรฐานด้านปัจจัยนําเข้าการฝึกอบรม จํานวนคะแนนตามเกณฑ์มาตรฐาน  
   ๒๑ เกณฑ์ ทําได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน ๒๑ เกณฑ์ (๒๑ คะแนน) 
 ๒.๒ มาตรฐานด้านกระบวนการดําเนินการฝึกอบรม จํานวนคะแนนตามเกณฑ์ 
   มาตรฐาน ๖ เกณฑ์ ทําได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน ๖ เกณฑ์ (๖ คะแนน) 
 ๒.๓ มาตรฐานด้านผลจากการฝึกอบรม จํานวนคะแนนตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘  
   เกณฑ์ ทําได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน ๗ เกณฑ์ (๗ คะแนน) 
 
 



 ๑๔ 

๓. หลักสูตร การพัฒนาผู้ใช้ระบบงานสารสนเทศสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมจํานวน ๓๕ 
เกณฑ์ (๓๕ คะแนน) ทําได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ๓๔ เกณฑ์ (๓๔ คะแนน) คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๔           
ซึ่งจากค่าร้อยละดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า หลักสูตรฝึกอบรมได้ดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ ของเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ เป็นไปตามเกณฑ์การผ่านตัดสินคุณภาพการฝึกอบรม 

 ๓.๑ มาตรฐานด้านปัจจัยนําเข้าการฝึกอบรม จํานวนคะแนนตามเกณฑ์มาตรฐาน  
   ๒๑ เกณฑ์ ทําได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน ๒๑ เกณฑ์ (๒๑ คะแนน) 
 ๓.๒ มาตรฐานด้านกระบวนการดําเนินการฝึกอบรม จํานวนคะแนนตามเกณฑ์ 
   มาตรฐาน ๖ เกณฑ์ ทําได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน ๖ เกณฑ์ (๖ คะแนน) 
 ๓.๓ มาตรฐานด้านผลจากการฝึกอบรม จํานวนคะแนนตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘  
   เกณฑ์ ทําได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน ๗ เกณฑ์ (๗ คะแนน) 
 

 ๔. หลักสูตร การเตรียมความพร้อมสําหรับการสอบเลื่อนระดับ ประจําปี ๒๕๕๕ รวมจํานวน 
๓๕ เกณฑ์ (๓๕ คะแนน) ทําได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน ๓๒ เกณฑ์ (๓๒ คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 
๙๑.๔๒ ซึ่งจากค่าร้อยละดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า หลักสูตรฝึกอบรมได้ดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ เป็นไปตามเกณฑ์การผ่านตัดสินคุณภาพการ
ฝึกอบรม 

 ๔.๑ มาตรฐานด้านปัจจัยนําเข้าการฝึกอบรม จํานวนคะแนนตามเกณฑ์มาตรฐาน  
   ๒๑ เกณฑ์ ทําได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน ๒๐ เกณฑ์ (๒๑ คะแนน) 
 ๔.๒ มาตรฐานด้านกระบวนการดําเนินการฝึกอบรม จํานวนคะแนนตามเกณฑ์ 
   มาตรฐาน ๖ เกณฑ์ ทําได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน ๖ เกณฑ์ (๖ คะแนน) 
 ๔.๓ มาตรฐานด้านผลจากการฝึกอบรม จํานวนคะแนนตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘  
   เกณฑ์ ทําได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน ๖ เกณฑ์ (๖ คะแนน) 

 
 ๕. หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (การสัมมนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสํานักเทคโนโลยีฯ) รวมจํานวน ๓๕ เกณฑ์ (๓๕ คะแนน) ทําได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน จํานวน ๒๙ เกณฑ์ (๒๙ คะแนน) คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๘๕ ซึ่งจากค่าร้อยละดังกล่าว 
แสดงให้เห็นว่า หลักสูตรฝึกอบรมได้ดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเกณฑ์
มาตรฐานที่กําหนดไว้ เป็นไปตามเกณฑ์การผ่านตัดสินคุณภาพการฝึกอบรม 
 
 
 



 ๑๕ 

 ๕.๑ มาตรฐานด้านปัจจัยนําเข้าการฝึกอบรม จํานวนคะแนนตามเกณฑ์มาตรฐาน  
   ๒๑ เกณฑ์ ทําได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน ๑๗ เกณฑ์ (๑๗ คะแนน) 
 ๕.๒ มาตรฐานด้านกระบวนการดําเนินการฝึกอบรม จํานวนคะแนนตามเกณฑ์ 
   มาตรฐาน ๖ เกณฑ์ ทําได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน ๕ เกณฑ์ (๕ คะแนน) 
 ๕.๓ มาตรฐานด้านผลจากการฝึกอบรม จํานวนคะแนนตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘  
      เกณฑ์ ทําได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน ๗ เกณฑ์ (๗ คะแนน) 
 

 ๖. หลักสูตร การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม รวมจํานวน ๓๕ เกณฑ์ (๓๕ 
คะแนน) ทําได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน ๓๑ เกณฑ์ (๓๑ คะแนน) คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๕๗ ซึ่งจากค่า
ร้อยละดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า หลักสูตรฝึกอบรมได้ดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ ของเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ เป็นไปตามเกณฑ์การผ่านตัดสินคุณภาพการฝึกอบรม 

 ๖.๑ มาตรฐานด้านปัจจัยนําเข้าการฝึกอบรม จํานวนคะแนนตามเกณฑ์มาตรฐาน  
   ๒๑ เกณฑ์ ทําได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน ๒๐ เกณฑ์ (๒๐ คะแนน) 
 ๖.๒ มาตรฐานด้านกระบวนการดําเนินการฝึกอบรม จํานวนคะแนนตามเกณฑ์ 
   มาตรฐาน ๖ เกณฑ์ ทําได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน ๕ เกณฑ์ (๕ คะแนน) 
 ๖.๓ มาตรฐานด้านผลจากการฝึกอบรม จํานวนคะแนนตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘  
   เกณฑ์ ทําได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน ๖ เกณฑ์ (๖ คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖ 

ตอนที่ ๒  
การประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าการฝึกอบรม 

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

ขอบเขตการประเมินประสิทธิผลโครงการฝึกอบรม/พัฒนา ของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

ประเมินเฉพาะโครงการตามพัฒนาบุคลากรประจําปีงบประมาณของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ที่เป็นประเภท “การฝึกอบรมภายในที่สํานักงานฯ จัดให้มีขึ้น (In-House Training)” โดยประเมิน
ประสิทธิผลของหลักสูตรการฝึกอบรม จากวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม และนําแนวทางของ 
Kirkpatrick มาใช้ประเมินให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

 ทั้งนี้สามารถแสดงรายละเอียดของสิ่งที่ประเมิน เครื่องมือที่ใช้ การแปรผลการประเมิน
ประสิทธิผล ได้ดังนี้ 

 

สิ่งที่ประเมิน เครื่องมือที่ใช้ ช่วงเวลา 
ที่ประเมิน 

การแปรผลการประเมิน
ประสิทธิผล 

หมายเหตุ 

การประเมิน ระดับ ๑ 
การตอบสนอง 
(Reaction) 
ประเมินความ 
พึงพอใจของผู้เข้ารับ
การอบรมต่อ หลักสูตร
ฝึกอบรม 

แบบประเมินความ
พึงพอใจของ
บุคลากรต่อ
หลักสูตรฝึกอบรม 

 

หลังจากการ
อบรมเสร็จสิ้น 

• ค่าเฉลี่ย ๔.๒๑ - ๕.๐๐ 
หมายถึง ระดับดีมาก 

• ค่าเฉลี่ย ๓.๔๑ - ๔.๒๐ 
หมายถึง ระดับดี 

• ค่าเฉลี่ย ๒.๖๑ - ๓.๔๐ 
หมายถึง ระดับปานกลาง 

• ค่าเฉลี่ย ๑.๘๑ - ๒.๖๐ 
หมายถึง ระดับพอใช้ 

• ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐ - ๑.๘๐ 
หมายถึง ระดับควรปรับปรุง 

ประเมินทุกหลักสูตร 

ประเมินการ 
เข้าร่วมหลักสูตร 
ฝึกอบรม 

แบบบันทึกเวลา
การเข้ารับการ
อบรม 
 

ระหว่างการ
อบรม และ 
อบรมเสร็จสิ้น 

เปรียบเทียบจํานวนของ
กลุ่มเป้าหมายกับจํานวนของผู้
ท่ีได้เข้ารับการอบรมครบตาม
เวลาที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 

ประเมินทุกหลักสูตร 



 ๑๗ 

สิ่งที่ประเมิน เครื่องมือที่ใช้ ช่วงเวลา 
ที่ประเมิน 

การแปรผลการประเมิน
ประสิทธิผล 

หมายเหตุ 

การประเมิน ระดบั ๒  
การเรียนรู้ (Learning) 
ประเมินความรู้ /ทักษะ 

แบบทดสอบความรู้
ก่อน และหลัง 
การอบรม 
 

ก่อนการอบรม 
และหลังอบรม
เสร็จสิ้น 

เปรียบเทียบผลการทดสอบ
ก่อนเข้ารับการอบรม (Pre-
test) และหลังเข้ารับการ
อบรม (Post-test) ของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมว่าเพิ่มขึ้น
หรือไม่ 

ประเมินหลักสูตรที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ความรู้ / ทักษะ 
ในเรื่องที่ฝึกอบรม
ให้แก่ผู้รับการอบรม 

การประเมิน ระดบั ๓ 
พฤติกรรม (Behavior) 
ประเมินการนําความรู้
ท่ีได้รับไปใช้ 

แบบสอบถามเพื่อ
ติดตามผลการ
อบรม 
 

หลังจากอบรม
เสร็จสิ้น 
๓ เดือน 

หาค่าร้อยละ (Percentage) 
ของความคิดเห็นต่อการนํา
ความรู้ท่ีได้รับจากการ
ฝึกอบรมมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ประเมินหลักสูตรที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 
ให้ผู้รับการอบรม
สามารถนําความรู้ท่ีได้
จากการอบรมไปปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงาน 

 
 
๒.๗ ความคุ้มค่าของโครงการ/หลักสูตร ฝึกอบรมของสํานักงานฯ 

ความคุ้มค่าของโครงการ/หลักสูตรฝึกอบรมของสํานักงานฯ ประเมินจากมิติประสิทธิภาพ
ของการดําเนินการ โดยพิจารณาปริมาณผลผลิตที่ทําได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ได้แก่ จํานวน
กลุ่มเป้าหมายที่ได้เข้ารับการอบรมครบตามเวลาที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และมิติประสิทธิผลในการ
ดําเนินโครงการ/หลักสูตร โดยพิจารณาจากระดับความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/
หลักสูตรฝึกอบรม ดังนั้นความคุ้มค่าของโครงการ/หลักสูตร จึงสามารถพิจารณาจากผลการประเมิน
ประสิทธิผลของการฝึกอบรม เนื่องจากการประเมินประสิทธิผลของโครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม  
ที่สํานักงานฯ ได้ดําเนินการตามแนวทางที่กล่าวมาข้างต้น ทําให้สํานักงานฯ ทราบได้ว่าหลักสูตรที่จัดขึ้น
เกิดผลคุ้มค่าทั้งต่อการบริหารจัดการโครงการ ที่สามารถจัดอบรมให้กลุ่มเป้าหมายได้ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ เกิดความพึงพอใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมในระดับใด และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ/หลักสูตร ทําให้เกิดความคุ้มค่าต่อตัวผู้เข้ารับการอบรมทั้งการเพิ่มพูนความรู้หรือในการนํา
ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทํางาน และพัฒนาพฤติกรรมในการทํางาน   

  

 

 

 



 ๑๘ 

 ๒.๘ ตัวช้ีวัด และเกณฑ์ในการประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าการฝึกอบรม 

 สํานักงานฯ ได้กําหนดตัวชี้วัด และเกณฑ์ในการประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าการ
ฝึกอบรมโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

การประเมิน ตัวชี้วัด เกณฑ์ ช่วงเวลา 
ที่ประเมิน 

เครื่องมือที่ใช้ หมายเหตุ 

๑. ประเมินความ 
พึงพอใจของผู้เข้ารับ
การอบรมต่อ 
หลักสูตรฝึกอบรม 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อ 
หลักสูตรฝึกอบรม 

มีผลการประเมินความ
พึงพอใจของบุคลากร
ต่อหลักสูตรฝึกอบรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

หลังจากการ
อบรมเสร็จสิ้น 

แบบประเมินความ
พึงพอใจของ
บุคลากรต่อ
หลักสูตรฝึกอบรม 

ประเมินทุกหลักสูตร 

๒. ประเมินการ 
เข้าร่วมหลักสูตร 
ฝึกอบรม 

ร้อยละของกลุ่ม 
เป้าหมายที่ได้เข้ารับ
การอบรมครบตาม
เวลาที่กําหนดไว้ใน
หลักสูตร   
 

ร้อยละ ๘๕ ของ
กลุ่มเป้าหมาย ได้เข้ารับ
การอบรมครบตามเวลา
ท่ีกําหนดไว้ในหลกัสูตร 
 

ระหว่างการ
อบรม และ 
อบรมเสร็จสิ้น 

แบบบันทึกเวลา
การเข้ารับการ
อบรม 

ประเมินทุกหลักสูตร 

๓. ประเมินความรู้ /
ทักษะ 

ร้อยละของผู้เขา้รับ
การอบรมมีความรู้ /
ทักษะ เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้า
รับการอบรม  
มีความรู้ / ทักษะ
เพิ่มขึ้น 

ก่อนการอบรม 
และหลังอบรม
เสร็จสิ้น 

แบบทดสอบ
ความรู้ก่อน  
และหลัง 
การอบรม 

ประเมินหลักสูตรที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ความรู้ / ทักษะ 
ในเรื่องที่ฝึกอบรม
ให้แก่ผู้รับการอบรม 

๔. ประเมินการนํา
ความรู้ท่ีได้รับไปใช้ 
 
 

ร้อยละของผู้เข้ารับ
การอบรมนําความรู้ท่ี
ได้รับจากหลักสูตร
ฝึกอบรมไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  

ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้า
รับการอบรม  
ได้นําความรู้ท่ีได้รับจาก 
หลักสูตรฝึกอบรมไป
ปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  

หลังจากอบรม
เสร็จสิ้น 
๓ เดือน 

แบบสอบถามเพื่อ
ติดตามผลการ
อบรม 
 

ประเมินหลักสูตรที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 
ให้ผู้รับการอบรม
สามารถนําความรู้ท่ีได้
จากการอบรมไปปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงาน 

๕ ประเมินความ
คิดเห็นของผู้เข้ารับ
การอบรมต่อความ
คุ้มค่าของหลักสูตร
ฝึกอบรม 

ร้อยละความคิดเห็น
ของผู้เข้ารับการ
อบรมต่อความคุ้มค่า
ของหลักสูตร
ฝึกอบรม 

ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้า
รับการอบรมมีความ
คิดเห็นว่าหลักสูตร
ฝึกอบรมมีความคุ้มค่า 

หลังจากอบรม
เสร็จสิ้น 
 

แบบสอบถามความ
คิดเห็นต่อความ
คุ้มค่าของหลักสูตร 

ประเมินทุกหลักสูตร 

 
 
 



 ๑๙ 

สรุปผลการประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าการฝึกอบรม 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

ตามที่สํานักงานฯ ได้กําหนดแนวทางการประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าการฝึกอบรม
ของสํานักงานฯ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยกําหนดขอบเขตการประเมินเฉพาะโครงการตาม
พัฒนาบุคลากรประจําปีงบประมาณของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่เป็นประเภท “การฝึกอบรม
ภายในที่สํานักงานฯ จัดให้มีขึ้น (In-House Training)” โดยประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรการ
ฝึกอบรม จากวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม และนําแนวทางของ Kirkpatrick มาใช้ประเมินให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 
 จากขอบเขตการประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าการฝึกอบรมข้างต้น พบว่า               
มีหลักสูตร/โครงการฝึกอบรมซึ่งอยู่ในขอบเขตการประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าการฝึกอบรม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๖ หลักสูตร รายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๐ 

ตารางที่ ๒ แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าการฝึกอบรมของสํานักงานฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
 

ระดับการประเมิน 

ผลประเมินความ 
พึงพอใจ 

ผลประเมินการ 
เข้าร่วมหลักสูตร 

ฝึกอบรม 

ผลประเมินความรู้ 
/ทักษะ 

ผลประเมินการนํา
ความรู้ที่ได้ 
รับไปใช ้

ลําดับ หลักสูตร/โครงการ 

ค่า 
ร้อยละ 

ผ่าน
เกณฑ์ 

ค่า 
ร้อยละ 

ผ่าน
เกณฑ์ 

ค่า 
ร้อยละ 

ผ่าน
เกณฑ์ 

ค่า 
ร้อยละ 

ผ่าน
เกณฑ์ 

ประเมิน
ความ
คุ้มค่า
การ

ฝึกอบรม 

๑ หลักสูตร การพัฒนา
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

๘๗.๔๐ / ๙๖.๑๕ / ๙๒.๐๐ / - - คุ้มค่า 
(ร้อยละ 
๙๖.๙๐) 

๒ หลักสูตร การพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

๘๘.๑๒   / ๙๖.๐๐ / ๙๑.๖๗ / - - คุ้มค่า 
(ร้อยละ

๑๐๐.๐๐) 

๓ หลักสูตร การพัฒนา
ผู้ใช้ระบบงาน
สารสนเทศสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

๘๕.๘๕ / ๙๒.๒๒ / ๘๗.๗๓ / - - คุ้มค่า 
(ร้อยละ 
๙๖.๐๙) 

๔ หลักสูตร การเตรียม
ความพร้อมสําหรับ 
การสอบเลื่อนระดับ 
ประจําปี ๒๕๕๕ 

๘๕.๐๒ / ๙๗.๗๑ / ๘๖.๒๘ / ๑๐๐.๐๐ / คุ้มค่า 
(ร้อยละ 
๙๗.๓๐) 

๕ หลักสูตร การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของสาํนัก
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

๘๑.๗๓ / ๘๙.๘๐ / ๙๗.๗๓ / ๑๐๐.๐๐ / คุ้มค่า 
(ร้อยละ 

๑๐๐.๐๐) 

๖ หลักสูตร การเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริยธรรม 

๙๕.๙๐ / ๙๕.๖๔ / ๘๗.๗๔ / ๙๗.๘๐ / คุ้มค่า 
(ร้อยละ 
๙๓.๗๐) 

 
 
 
 



 ๒๑ 

จากตารางที่ ๒ แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าการฝึกอบรมของสํานักงานฯ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ พบว่า หลักสูตร/โครงการฝึกอบรมซึ่งอยู่ในขอบเขตการประเมิน
ประสิทธิผลและความคุ้มค่าการฝึกอบรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๖ หลักสูตร          
มีประสิทธิผลและความคุ้มค่าการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์ที่กําหนดไว้จํานวน ๖ หลักสูตร รายละเอียด
จําแนกตามหลักสูตร ดังนี้ 
 

๑. หลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ พบว่า ผลการประเมินประสิทธิผลและความ
คุ้มค่าการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์ตามท่ีวางไว้ โดยแบ่งระดับการประเมิน ๓ ระดับตามวัตถุประสงค์
โครงการฯ ดังนี้ 

 ๑.๑  การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อหลักสูตรฝึกอบรม พบว่า 
ร้อยละ ๘๗.๔๐ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ มีความพึงพอใจ
ต่อหลักสูตรฝึกอบรม อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ 

 ๑.๒ การประเมินการเข้าร่วมหลักสูตร พบว่า ร้อยละ ๙๖.๑๕ ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ได้เข้ารับการฝึกอบรมตามเวลาที่กําหนดไว้ใน
หลักสูตร อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ 

 ๑.๓ การประเมินความรู้/ทักษะ พบว่า ร้อยละ ๙๒.๐๐ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
หลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรมเพิ่มมากขึ้นจาก
ก่อนการฝึกอบรม อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ 

 ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ ๙๖.๙๐ เห็นว่าหลักสูตรฯ มีความคุ้มค่าการ
ฝึกอบรม 

 
๒. หลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่า ผลการ

ประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์ตามที่วางไว้ โดยแบ่งระดับการประเมิน ๓ 
ระดับตามวัตถุประสงค์โครงการฯ ดังนี้ 

 ๒.๑  การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อหลักสูตรฝึกอบรม พบว่า 
ร้อยละ ๘๘.๑๒ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรม อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ 

 ๒.๒ การประเมินการเข้าร่วมหลักสูตร พบว่า ร้อยละ ๙๖.๐๐ ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้ารับการฝึกอบรม
ตามเวลาที่กําหนดไว้ในหลักสูตร อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ 



 ๒๒ 

 ๒.๓ การประเมินความรู้/ทักษะ พบว่า ร้อยละ ๙๑.๖๗ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
หลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลการทดสอบความรู้หลังการ
ฝึกอบรมเพิ่มมากขึ้นจากก่อนการฝึกอบรม อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ 

 ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ เห็นว่าหลักสูตรฯ มีความคุ้มค่าการ
ฝึกอบรม 

 
๓. หลักสูตร การพัฒนาผู้ใช้ระบบงานสารสนเทศสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พบว่า ผลการ

ประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์ตามที่วางไว้ โดยแบ่งระดับการประเมิน ๓ 
ระดับตามวัตถุประสงค์โครงการฯ ดังนี้ 

 ๓.๑  การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อหลักสูตรฝึกอบรม พบว่า 
ร้อยละ ๘๕.๘๕ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาผู้ใช้ระบบงานสารสนเทศสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรม อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ 

 ๓.๒ การประเมินการเข้าร่วมหลักสูตร พบว่า ร้อยละ ๙๒.๒๒ ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาผู้ใช้ระบบงานสารสนเทศสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามเวลาที่กําหนดไว้ในหลักสูตร อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ 

 ๓.๓ การประเมินความรู้/ทักษะ พบว่า ร้อยละ ๘๗.๗๓ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
หลักสูตร การพัฒนาผู้ใช้ระบบงานสารสนเทศสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีผลการทดสอบความรู้หลัง
การฝึกอบรมเพิ่มมากขึ้นจากก่อนการฝึกอบรม อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ 

 ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ ๙๖.๐๙ เห็นว่าหลักสูตรฯ มีความคุ้มค่าการ
ฝึกอบรม 

 
๔. หลักสูตร การเตรียมความพร้อมสําหรับการสอบเลื่อนระดับ ประจําปี ๒๕๕๕ พบว่า            

ผลการประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์ตามที่วางไว้ โดยแบ่งระดับการ
ประเมิน ๓ ระดับตามวัตถุประสงค์โครงการฯ ดังนี้ 

 ๔.๑  การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อหลักสูตรฝึกอบรม พบว่า 
ร้อยละ ๘๕.๐๒ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การเตรียมความพร้อมสําหรับการสอบเลื่อนระดับ 
ประจําปี ๒๕๕๕ มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรม อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ 

 ๔.๒ การประเมินการเข้าร่วมหลักสูตร พบว่า ร้อยละ ๙๗.๗๑ ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม หลักสูตร การเตรียมความพร้อมสําหรับการสอบเลื่อนระดับ ประจําปี ๒๕๕๕ ได้เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามเวลาที่กําหนดไว้ในหลักสูตร อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ 



 ๒๓ 

 ๔.๓ การประเมินความรู้/ทักษะ พบว่า ร้อยละ ๘๖.๒๘ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
หลักสูตร การเตรียมความพร้อมสําหรับการสอบเลื่อนระดับ ประจําปี ๒๕๕๕ มีผลการทดสอบความรู้
หลังการฝึกอบรมเพิ่มมากขึ้นจากก่อนการฝึกอบรม อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ 

 ๔.๔ การประเมินการนําความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ พบว่า ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม หลักสูตร การเตรียมความพร้อมสําหรับการสอบเลื่อนระดับ ประจําปี ๒๕๕๕ มีการนําความรู้
ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ 

 ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ ๙๗.๓๐ เห็นว่าหลักสูตรฯ มีความคุ้มค่าการ
ฝึกอบรม 

 
๕. หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่า ผลการ

ประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์ตามที่วางไว้ โดยแบ่งระดับการประเมิน ๓ 
ระดับตามวัตถุประสงค์โครงการฯ ดังนี้ 

 ๕.๑  การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อหลักสูตรฝึกอบรม พบว่า 
ร้อยละ ๘๑.๗๓ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรม อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ 

 ๕.๒ การประเมินการเข้าร่วมหลักสูตร พบว่า ร้อยละ ๘๙.๘๐ ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้ารับการฝึกอบรม
ตามเวลาที่กําหนดไว้ในหลักสูตร อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ 

 ๕.๓ การประเมินความรู้/ทักษะ พบว่า ร้อยละ ๙๗.๗๓ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลการทดสอบความรู้หลังการ
ฝึกอบรมเพิ่มมากขึ้นจากก่อนการฝึกอบรม อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ 

 ๕.๔ การประเมินการนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ พบว่า ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการนําความรู้ที่ได้ไป
ปรับใช้ในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ 

 ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ เห็นว่าหลักสูตรฯ มีความคุ้มค่าการ
ฝึกอบรม 

 
 
 
 
 



 ๒๔ 

๖. หลักสูตร การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม สื่อสาร พบว่า ผลการ
ประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าการฝึกอบรมไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่วางไว้ ดังนี้ 

 ๖.๑ การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อหลักสูตรฝึกอบรม พบว่า 
ร้อยละ ๙๕.๙๐ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและ
จริยธรรม มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรม อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ 

 ๖.๒ การประเมินการเข้าร่วมหลักสูตร พบว่า ร้อยละ ๙๕.๖๔ ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม หลักสูตร การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม ได้เข้ารับการฝึกอบรมตาม
เวลาที่กําหนดไว้ในหลักสูตร อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ 

 ๖.๓ การประเมินความรู้/ทักษะ พบว่า ร้อยละ ๘๗.๗๔ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
หลักสูตร การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม มีผลการทดสอบความรู้หลังการ
ฝึกอบรมเพิ่มมากขึ้นจากก่อนการฝึกอบรม อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ 

 ๖.๔ การประเมินการนําความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ พบว่า ร้อยละ ๙๗.๘๐ ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม หลักสูตร การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม มีการนําความรู้ที่ได้ไปปรับใช้
ในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ 

 ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ ๙๓.๗๐ เห็นว่าหลักสูตรฯ มีความคุ้มค่าการ
ฝึกอบรม 

 
 

******************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๕ 

บทวิเคราะห์ 
ผลการประกนัคุณภาพการฝึกอบรม การประเมินประสิทธิผล และความคุ้มค่า 

การฝึกอบรมของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 จากผลการประกันคุณภาพการฝึกอบรม การประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าการฝึกอบรม
ของสํานักงานฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จะเห็นได้ว่าหลักสูตร/โครงการฝึกอบรมส่วนใหญ่         
มีการปฏิบัติตามเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ ที่กําหนดไว้ 

ทั้งนี้ มีเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ จํานวน ๓ เกณฑ์ที่หลักสูตร/โครงการฝึกอบรมไม่สามารถ
ดําเนินการผ่านตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานได้ ดังนี้ 

๑. ตัวบ่งชี้ : การวางแผนบริหารโครงการก่อนการฝึกอบรมในด้านการระบุรายละเอียด 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ  

เกณฑ์ : การดําเนินการแจ้งเวียนโครงการและกําหนดการฝึกอบรมให้กลุ่มเป้าหมายและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า (ไม่น้อยกว่า ๗ วันทําการ) 
 ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ที่ไม่ผ่านตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานข้างต้น          
พบข้อมูลสอดคล้องตรงกัน โดยหลักสูตร/โครงการที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีการดําเนินการแจ้งเวียน
โครงการและกําหนดการฝึกอบรมให้กลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า แต่ไม่
สามารถดําเนินการได้ทันก่อน ๗ วันทําการ เนื่องจากต้นเรื่องส่งโครงการ/หลักสูตรมาให้ผู้จัดในระยะ
กระชั้นชิดกับช่วงเวลาในการกําหนดจัดโครงการฯ ทําให้การดําเนินการแจ้งเวียนโครงการและ
กําหนดการฝึกอบรมให้กลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า ไม่สามารถดําเนินการได้
ทันภายใน ๗ วันทําการตามที่กําหนดไว้  

๒. ตัวบ่งชี้ : การวางแผนบริหารโครงการก่อนการฝึกอบรมในด้านการกําหนดคุณสมบัติ
ของวิทยากรในโครงการอย่างเป็นระบบ 

เกณฑ์ : วิทยากรมีการวางแผนการสอนหรือเค้าโครงการสอนในเนื้อหา/หัวข้อที่สอน 
 ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ที่ไม่ผ่านตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานข้างต้น พบ
พบข้อมูลสอดคล้องตรงกัน โดยวิทยากรไม่ได้ดําเนินการเขียนแผนการสอนหรือเค้าโครงการสอนใน
เนื้อหา/หัวข้อที่สอนให้แก่ผู้จัดโครงการ/หลักสูตร แต่ก่อนการดําเนินงานนั้นผู้จัดโครงการ/หลักสูตรได้มี
การประสานวิทยากรเก่ียวกับวัตถุประสงค์และหัวข้อวิชาที่ต้องการให้บรรยายก่อนการจัดฝึกอบรม
เรียบร้อยทุกครั้ง 
 
 



 ๒๖ 

 
๓. ตัวบ่งชี้ : การรายงานสรุปผลการดําเนินการของหลักสูตร/โครงการฝึกอบรม จัดทํา

หนังสือราชการส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลับต้นสังกัด 
เกณฑ์ : จัดทําหนังสือราชการส่งตัวผู้เข้ารับการอบรมกลับต้นสังกัด พร้อมรายงานผล

การผ่าน/ไม่ผ่านการฝึกอบรม 
ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ที่ไม่ผ่านตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานข้างต้น 

พบข้อมูลสอดคล้องตรงกัน โดยส่วนใหญ่ภายหลังการจัดโครงการเสร็จสิ้น ผู้จัดโครงการ/หลักสูตร             
ได้จัดทําบันทึกรายงานผลการผ่าน/ไม่ผ่านการฝึกอบรมไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือนําเรียน
เลขาธิการวุฒิสภาเพื่อโปรดทราบเรียบร้อยแล้ว แต่ขาดการบันทกึส่งตัวผู้เข้ารับการอบรมกลับต้นสังกัด 
 
 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดาํเนินงานการประกันคุณภาพการฝึกอบรม การประเมินประสทิธิผล
และความคุม้ค่าการฝึกอบรมของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

๑. เกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม ควรมีการปรับปรุงให้เหมาะสมโดยปรับปรุงให้เป็น
เกณฑ์ที่สามารถใช้ได้กับหลักสูตร/โครงการ และควรให้ความสําคัญกับเกณฑ์ที่เป็นองค์ประกอบสําคัญๆ 
ที่มีผลต่อการดําเนินงานฝึกอบรม เพื่อนําไปสู่การตัดสินคุณภาพการฝึกอบรมได้อย่างแท้จริง 

๒. การประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าการฝึกอบรมของสํานักงานฯ ควรมีการพัฒนาแนว
ทางการประเมินสิทธิผล ความคุ้มค่าการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมทั้ง
รายงานผลการประเมินที่ได้เพื่อนําไปสู่การพัฒนาหลักสูตรต่อไป 
 
 

********************************************* 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๗ 
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