คูมือการปฏิบัติงาน
(Work Manual)

การประเมินผลโครงการฝกอบรม

สวนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
กรมชลประทาน

มิถุนายน 2561

คูมือการปฏิบัติงาน
(Work Manual)

การประเมินผลโครงการฝกอบรม

รหัสคูมือ สบค./สพบ.8/2561
หนวยงานที่จัดทํา
ฝายบริหารการฝกอบรม สวนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่ปรึกษา
ผูอํานวยการสวนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หัวหนาฝายบริหารการฝกอบรม
พิมพครั้งที่ ..........
จํานวน ......... เลม
เดือน……….. พ.ศ. ……………
หมวดหมู บริหารงานบุคคล

คูมือการปฏิบัติงาน
(Work Manual)

การประเมินผลโครงการฝกอบรม
จัดทําโดย
นางสาวนิตยา อินทะนะ
สังกัด สวนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นางกชพร การัณยกรกุล
สังกัด สวนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นางสาวธมนตวรรณ เฉลิมสัตย
สังกัด สวนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

สามารถติดตอสอบถามรายละเอียด/ขอมูลเพิ่มเติมไดที่
สวนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
เบอรโทรศัพท 0 2583 4193 – 4

คํานํา

ตามคํ า สั่ งสํ า นั กบริ ห ารทรัพยากรบุคคลที่ 3 /2560 แตง ตั้งผูบ ริห ารการจัดการความรู
(Chief Knowledge Office หรือ CKO และคณะทํางานจัดการความรู (Knowledge Management Team
หรือ Km Team ซึ่งไดกําหนดใหคณะทํางานไดดําเนินการศึกษา วิเคราะหเพื่อกําหนดกระบวนงานทั้งหมด
ของสํ านั กบริ ห ารทรั พยากรบุ คคล ศึ กษาปรับ ปรุงกระบวนงานทั้งหมดของสํานักบริห ารทรัพยากรบุคคล
และดําเนินการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงกระบวนงานตามแนวทางที่คณะกรรมการจัดการความรู
กรมชลประทานกําหนด เพื่อเปนองคความรูในคลังความรูของสํานักบริหารทรัพยากรบุคลากร คณะทํางาน
จัด ทํ า คู มือจึ งได จั ดทํ า คู มือการปฏิ บั ติงานดานการประเมิน ผลโครงการใหส อดคลองกับ เกณฑการประกัน
คุ ณ ภาพและการประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลความคุ ม ค า ของการฝ ก อบรมเพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น การฝ ก อบรม
มี การดํ า เนิ น การให เ ป น มาตรฐานเดี ย วกัน ทั่ว ทั้งองค กร และไดพิจ ารณาแลว เห็ น วากระบวนการที่สําคั ญ
ที่ควรพิจารณาจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน ไดแก
1. กระบวนการหาความตองการและความจําเปนในการฝกอบรม
2. กระบวนการบริหารโครงการฝกอบรม
3. กระบวนการดําเนินการดานคาใชจายในการฝกอบรม
4. กระบวนการประเมินผลโครงการฝกอบรม
5. กระบวนการติดตามผลโครงการฝกอบรม
ทั้งนี้ ไดนําขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการมากําหนดตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนการ
เพื่ อ ให ส ามารถติ ด ตามผลการดํ า เนิ น การในภาพรวมถึ ง ความสํ า เร็ จ ของการดํ า เนิ น การตามหลั ก เกณฑ
การประกันคุณภาพการฝกอบรมและการประเมินประสิทธิผลความคุมคาของการฝกอบรมไดอยางชัดเจน
สํ า หรั บ คู มื อ ฉบั บ นี้ เ ป น คู มื อ การปฏิ บั ติ ง าน กระบวนการดํ า เนิ น การด า นบริ ห ารโครงการฝ ก อบรม
ซึ่งมี องคป ระกอบของกระบวนการ แยกเป น กระบวนการย อย 3 กระบวนการ ได แ ก กระบวนการสร า ง
หลักสูตรการฝกอบรม กระบวนการเขียนโครงการฝกอบรม และกระบวนการดําเนินการฝกอบรม เพื่อใหทุก
สํานัก/กอง ที่ดําเนินการจัดการฝกอบรมไดใชเปนแนวทางในการดําเนินการดานการบริหารโครงการฝกอบรม
ใหถูกตอง และเปนไปในทิศทางเดียวกัน
คณะผู จั ดทํ า หวั งเป น อยางยิ่งวาคูมือฉบับ นี้ จะเปน ประโยชนตอผูรับ ผิดชอบการจัดการ
ฝกอบรมของทุกหนว ยงานภายในกรมชลประทาน ที่จะชว ยใหมีความเขาใจในกระบวนการที่เกี่ ยวของกั บ
การบริหารโครงการฝกอบรมและสามารถใชเปนแนวทางในการดําเนินการไดอยางเปนระบบมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล บรรลุผลสําเร็จไดตามหลักเกณฑประกันคุณภาพการฝกอบรมและการประเมินผลความคุมคา
ของการฝกอบรมที่กําหนดไว
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คูมือการปฏิบัตงิ าน
การประเมินผลโครงการฝกอบรม
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหกรมชลประทานมีคูมือการประเมินผลการฝกอบรมที่ชัดเจน อยางเปนลายลักษณ
อักษร ที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของการประเมินผลโครงการฝกอบรม และสรางมาตรฐาน
การประเมินผลโครงการฝกอบรมที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได
มาตรฐานเป น ไปตามเป า หมาย ได ผ ลิ ต ผลหรือ การบริ การที่ มีคุ ณภาพ และบรรลุ ข อกํ าหนดที่ สํ าคั ญของ
กระบวนการประเมินผล
1.2 เพื่อเปนหลักฐานแสดงวิธีการประเมินผลโครงการฝกอบรมที่สามารถถายทอดใหกับ
ผูเขามาปฏิบัติงานใหม พัฒนาใหการทํางานเปนมืออาชีพ และใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอก หรือผูใชบริการใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจาก
กระบวนการที่มีอยูเพื่อขอรับบริการที่ตรงกับความตองการ
1.3 เพื่ อใช เ ป น เครื่ องมื อในการตรวจสอบผลการดําเนิน การฝกอบรมวาไดบ รรลุผ ลตาม
วัตถุประสงคของโครงการหรือไมเพียงใด

2. ขอบเขต
คูมือการประเมินผลโครงการฝกอบรม ประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ ดังนี้
2.1 การกําหนดกรอบของการประเมิน โดยผูประเมินผลการฝก อบรมกําหนดประเด็นการ
ประเมินผลโครงการ กําหนดตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ และกําหนดเกณฑการประเมินผลโครงการ
2.2 การวางแผนการประเมินผลโครงการ โดยผูประเมินผลการฝกอบรมกําหนดวัตถุประสงค
การประเมินผลโดยกํ าหนดประเด็น การประเมินผลแยกตามประเภทของการประเมิน คือ การประเมินผล
การเรียนรู (Learning) การประเมินพฤติกรรม (Behavior) หรือ การประเมินผลปฏิกิริยา (Reaction) แลว
กําหนดประเด็น กําหนดแหลงที่มาของขอมูล กําหนดชวงเวลาเก็บขอมูล วิธีการหรือเครื่องมือในการเก็บขอมูล
และเลือกใชคาสถิติที่เหมาะสมในการประเมินผลโครงการ
2.3 การดําเนินการประเมินผลโครงการฝกอบรม
2.3.1 โดยผูประเมินผลการฝกอบรมเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชเครื่องมือที่ออกแบบไว
หรือแบบประเมินผลตาง ๆ ตามกําหนดเวลาการเก็บขอมูล และวิธีการเก็บขอมูลที่ไดวางแผนไว
2.3.2 การวิเคราะหขอมูล โดยผูประเมินผลการฝกอบรมจัดระบบขอมูลและใชเครื่องมือ
ทางสถิติวิเคราะหและอธิบายผลการวิเคราะห ซึ่งสถิติที่ใชอาจเปนคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test
2.4 การจัดทํารายงานผลการประเมินผลโครงการฝกอบรม โดยผูประเมินผลการฝกอบรม
จัดทํารายงานการประเมินผลโครงการฝกอบรมใหมีสาระสําคัญครบถวน

3. คําจํากัดความ
3.1 การประเมินผลการฝกอบรม คือ ความพยายามที่จะวัดวาการดําเนินการฝกอบรมนั้นได
บรรลุถึงวัตถุประสงคที่ตั้งไวอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพียงใด โดยอาศัยวิธีการอยางเปนระบบ
เพื่ อที่จ ะประเมิ น คุ ณค า หรื อตีร าคาการฝกอบรมที่ไดกระทําไปโดยการพิจ ารณาจากปฏิกิริยาของผูเขารับ
1

การฝกอบรมที่มีตอโครงการฝกอบรม และจากการเรียนรู การปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทํางาน
อันเกิดจากผลการฝกอบรมของผูผานการฝกอบรม และเปนการวัดวาการดําเนินการฝกอบรมนั้นมีขอดีหรือ
อุปสรรคปญหาที่ตองพัฒนาหรือปรับปรุงแกไขหรือไม อยางไร
3.2 ประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation) คือ การตรวจสอบความรูสึก
หรือความพอใจของผูเขารับการอบรม
3.3 ประเมินการเรียนรู (Learning
Evaluation) คือ การตรวจสอบผลการเรียน
โดยตรวจสอบใหครอบคลุม ทั้งดานความรู (Knowledge) ทักษะ (Skills) และเจตคติ (Attitude)
3.4 ประเมิน พฤติกรรมที่เ ปลี่ย นไประหวางการอบรม (Behavior Evaluation) คือ
การตรวจสอบวาผูเขารับการฝกอบรมไดปรับเปลีย่ นพฤติกรรมไปตามความคาดหวังของโครงการหรือไม
3.5 e - Training หมายถึง การดําเนินการระบบบริหารการฝกอบรมในรูปแบบออนไลนที่
เปนลักษณะของการดําเนินการผานการใชงานบนอินเตอรเน็ต
3.6 ระบบบริหารการฝกอบรมในรูปแบบออนไลน หมายถึง ระบบบริหารการฝกอบรมที่
พัฒนาขึ้นในรูปแบบ Web Application โดยสามารถเรียกใชงานผานระบบอินเตอรเน็ต และรองรับการใชงาน
ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอรและ อุปกรณพกพาตาง ๆ

4. หนาที่ความรับผิดชอบ
4.1 อธิบดี รับทราบและพิจารณาผลการดําเนินโครงการและผลการประเมินผลโครงการ
4.2 ผู อํ า นวยการสํ า นั ก บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล รั บ ทราบและพิ จ ารณาผลการดํ า เนิ น
โครงการและผลการประเมินผลโครงการ เสนอกรมรับทราบ
4.3 ผูอํานวยการสวนพัฒนาทรัพยากรบุคคล พิจารณาตรวจสอบ กลั่นกรองผลการดําเนิน
โครงการและผลการประเมินผลโครงการ และใหขอเสนอแนะเสนอผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
4.4 หัวหนาฝายบริหารการฝกอบรม ใหคําแนะนํา ควบคุม ตรวจสอบกลั่นกรองผลการ
ประเมินโครงการ
4.5 หั ว หน า โครงการ ใหคําปรึกษาแนะนํา ควบคุม ตรวจสอบ การกํ าหนดขอบเขตและ
วัต ถุป ระสงคการประเมิน ผลโครงการฝกอบรม การวางแผนการประเมิน ผล การดําเนิน การประเมิน ผล
การจัดทํารายงานและเสนอรายงานผลการประเมินผลโครงการฝกอบรม เสนอกรมผานผูบังคับบัญชาตามลําดับ
4.6 ผู ป ระเมิ น ผลโครงการฝ ก อบรม กํ า หนดขอบเขตและวั ต ถุ ป ระสงค ก ารประเมิ น ผล
โครงการฝ กอบรม วางแผนการประเมิ น ผลโครงการฝก อบรม ดําเนิน การประเมิน ผล จัดทํ ารายงานการ
ประเมินผลโครงการ
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สรุปกระบวนการประเมินผลโครงการฝกอบรม
ประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ ดังนี้
1. กําหนดกรอบของการประเมิน
2. การวางแผนการประเมินผลการฝกอบรม
3. การดําเนินการประเมินผลการฝกอบรม
4. จัดทํารายงานผลการประเมินผล

Work flow กระบวนการประเมินผลโครงการฝกอบรม
ลําดับที่

ผังกระบวนการ

เวลา

1.

กําหนดกรอบของการประเมิน

1 วัน

2.

การวางแผนประเมินผลการฝกอบรม

2 วัน

3.

การดําเนินการประเมินผลการฝกอบรม

1 วัน

4.

จัดทํารายงานผลการประเมินผล

2 วัน

รวมเวลาทั้งหมด 6 วัน
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5. Work Flow กระบวนการ

ชื่อกระบวนการ : การประเมินผลโครงการฝกอบรม
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนการ : รอยละ 70 ของโครงการฝกอบรมที่ดําเนินการประเมินผลโครงการตามเกณฑมาตรฐานการประเมินผลการฝกอบรม
ตามคูมือการประเมินผลโครงการฝกอบรมของกรม
ลําดับ

ผังกระบวนการ

1.

ระยะเวลา
1 วัน

กําหนดกรอบของ
การประเมิน

รายละเอียดงาน
กําหนดกรอบการประเมินผลโครงการฝกอบรม
โดย
1.1 กําหนดประเด็นการประเมินผลโครงการ
1.2 กําหนดตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินผล
โครงการ
1.3 กําหนดเกณฑชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
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มาตรฐาน / คุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

1.1 ประเด็นตองสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของหลักสูตร
1.2 ตัวชี้วัดและเกณฑ
ดานผลผลิต
- จํานวนผูเขารับการฝกอบรมเปนไป
ตามเปาหมายที่กําหนด
- รอยละ 70 ของผูเขารับ
การฝกอบรมผานเกณฑการประเมิน
ในระดับดี
ดานผลลัพธ รอยละ 70 ของผูผาน
การฝกอบรมมีการวางแผน
การนําความรูจากการฝกอบรม
ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
ความคุมคา จํานวนคาใชจายในการ
ดําเนินโครงการต่ํากวางบประมาณที่
ไดรับการจัดสรร ไมนอยกวา รอยละ 2

ผูประเมินผล
โครงการ
ฝกอบรม

ลําดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

1.3 รอยละ 70 ของรายงานการ
ประเมินผลโครงการฝกอบรมดําเนินการ
ตามคูมือการประเมินผลโครงการ
ฝกอบรมของกรม
2.

การวางแผนประเมินผล
การฝกอบรม

2 วัน

2.1 สรางเครื่องมือ
2.2 กําหนดกลุมเปาหมาย
2.3 การกําหนดวิธีการเก็บขอมูล
2.4 เลือกวิธีการวิเคราะหขอมูลหรือสถิติ
ดําเนินการผานระบบบริหารการฝกอบรมใน
รูปแบบ ออนไลน (e-Training)
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2.1 เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล
ผูประเมินผล
- มีความเที่ยงตรง (ตรวจโดย
โครงการ
ผูเชี่ยวชาญ)
ฝกอบรม
- นาเชื่อถือ (มีการสุมทดลองใช)
- นําไปใชไดจริง (ตรวจโดยผูเ ชี่ยวชาญ)
ดําเนินการผานระบบบริหารการ
ฝกอบรมในรูปแบบ ออนไลน (e-Training)
2.2 กลุมเปาหมาย
- ตรงประเด็น : เปนผูที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนตามเกณฑที่กําหนดของการ
ฝกอบรม
- มีปริมาณที่เหมาะสม จํานวนผูที่ตอบ
แบบประเมินผลจะตอง ไมต่ํากวารอยละ
80 ของผูเขารับการฝกอบรม
2.3 วิธีการเก็บขอมูล
- เลือกวิธีการเก็บขอมูลที่สอดคลองกับ
ประเด็นที่จะประเมิน กลุมเปาหมายที่
จะประเมินมีจํานวนครบถวน และ
ประเมินในเวลาที่เหมาะสม

ลําดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

2.4 วิธีการวิเคราะหขอมูลหรือสถิติ
ใชคาสถิติที่เหมาะสมลักษณะของขอมูล
และความตองการใชขอมูล
3.

4

การดําเนินการประเมินผล
การฝกอบรม

1 วัน

เก็บรวบรวมขอมูล
1. จัดระบบขอมูล
2. ใชเครื่องมือทางสถิติ
3. วิเคราะหขอมูล
ดําเนินการผานระบบบริหารการฝกอบรมใน
รูปแบบ ออนไลน (e-Training)

1. เก็บรวบรวมขอมูลไมต่ํากวารอยละ
80 ของผูเขารับการฝกอบรม
2. ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการ
จัดระบบและประมวลผลขอมูล
ดําเนินการผานระบบบริหารการ
ฝกอบรมในรูปแบบ ออนไลน
(e-Training)
3. การวิเคราะหขอมูลที่สามารถสรุป
ผลสําเร็จของโครงการและสามารถ
นํามาใชเปนขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุง/พัฒนาการฝกอบรมและการ
ปฏิบัติงานได

ผูประเมินผล
โครงการ
ฝกอบรม

จัดทํารายงานผลการประเมินผล
โครงการฝกอบรม

2 วัน

สรุปผลและจัดทําขอเสนอแนะ

จัดทํารายงานประเมินผลโครงการ
ฝกอบรม ประกอบดวยสาระสําคัญ
ที่ครบถวนตามโครงสรางรายงาน
การประเมินผลโครงการฝกอบรม

ผูประเมินผล
โครงการ
ฝกอบรม
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายละเอียดงาน

ระเบียบ เอกสาร
บันทึก แนวทาง
แบบฟอรมที่ใช
-

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. กําหนดกรอบการประเมินผล ผูประเมินผลการฝกอบรมกําหนดกรอบการ
ประเมินผลโครงการฝกอบรมหลังจากมีการ
กําหนดโครงการฝกอบรมแลว โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. กําหนดประเด็นการประเมินผลโครงการ โดย
พิจารณาจากขอบเขตและวัตถุประสงคของ
โครงการ ครอบคลุมวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
ของโครงการฝกอบรม วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
ของหลักสูตร หัวขอวิชาตาง ๆ และตัวชี้วัด
ผลสําเร็จของโครงการ
2. กําหนดตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ
- ตองระบุผลผลิตและผลลัพธของโครงการที่
คาดหวัง
- นําผลผลิตและผลลัพธมาแปลงเปนตัวชี้วัดและ
คาเปาหมาย
3. กําหนดเกณฑการประเมินผลความสําเร็จของ
โครงการใหสอดคลองกับเปาหมาย
- ศึกษาขอมูลผลการดําเนินการที่ผานมาเพื่อ
เปนแนวทางในการกําหนดเกณฑการประเมินผล
สําเร็จของโครงการฝกอบรมและ/หรือทบทวน
เกณฑที่เคยนํามาใชในการประเมินผลโครงการ
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ผูรับผิดชอบ
ผูประเมินผล
โครงการ
ฝกอบรม

เงื่อนไข
1. การกําหนดประเด็นการประเมิน
จะตองสะทอนวัตถุประสงคของโครงการ
2. การกําหนดตัวชี้วัดจะตองตรงกับ
ประเด็นที่ตองการจะวัด ไมยุงยาก
ซับซอน และสามารถเก็บขอมูลไดจริง
3. การกําหนดเกณฑสามารถกําหนดจาก
ขอมูลพื้นฐานที่มีอยูเดิม (base line) หรือ
ขอมูลที่มีการกําหนดเปนมาตรฐานอยูแลว

รายละเอียดงาน

ระเบียบ เอกสาร
บันทึก แนวทาง
แบบฟอรมที่ใช

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- จัดทํารางเกณฑการประเมินผลสําเร็จของ
โครงการ
- ทดสอบเกณฑ
- กําหนดเกณฑที่จะนําไปใชในการประเมินผล
ความสําเร็จของโครงการ

2. การวางแผนประเมินผลการ
ฝกอบรม

การวางแผนประกอบไปดวยขั้นตอนดังนี้
2.1 สรางเครื่องมือ
สวนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ดําเนินการผานระบบบริหาร
การฝกอบรม ในรูปแบบ ออนไลน (e-Training)
2.2 กําหนดกลุมเปาหมาย
2.3 การกําหนดวิธีการเก็บขอมูล
2.4 เลือกวิธีการวิเคราะหขอมูล หรือสถิติ
ผูประเมินผลการฝกอบรมวางแผนเพื่อดําเนินการ
ประเมินผลการฝกอบรม ดังนี้
1. ระบุหลักการและเหตุผล
2. กําหนดวัตถุประสงคของการประเมินผลการ
ฝกอบรม
3. ระบุประเด็นและประเภทของการประเมิน
ไดแก

ผูรับผิดชอบ

1. แบบฟอรมที่ 1 ผูประเมินผล
การวางแผนการ
โครงการ
ประเมินผลการ
ฝกอบรม
ฝกอบรม
2. ตัวอยางการวาง
แผนการประเมินผล
การฝกอบรม
3. แบบฟอรมที่ 2
แบบประเมิน ผล
โครงการฝกอบรม
4. แบบฟอรมที่ 3
แบบ
ประเมินผลการ
สัมมนา
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เงื่อนไข

หลักเกณฑการประกันคุณภาพและการ
ประเมินประสิทธิผลความคุมคาของการ
ฝกอบรม มีการวัดและประเมินผลการฝก
อบรมทันที หลังเสร็จสิ้นโครงการ
มี 2 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 การประเมิน
ความรูสึกของผูเขารับการอบรมที่มีตอ
การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ
เนื้อหาหลักสูตร วิธีการพัฒนา วิทยากร
สภาพแวดลอมการเรียนรู และระยะเวลา
ดําเนินการ ตองประเมินผลทุกโครงการ
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
ระดับที่ 2 การประเมินการเรียนรูของ
ผูเขารับการอบรมกอนและหลังการ
ฝกอบรม

รายละเอียดงาน

ระเบียบ เอกสาร
บันทึก แนวทาง
แบบฟอรมที่ใช

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- ประเด็นการประเมินการเรียนรู เชน
ประเมินความรูกอนและหลังการฝกอบรม โดยใช
แบบทดสอบ
- ประเด็นการประเมินการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมโดยการสังเกตพฤติกรรม เปนการ
ประเมินไดทั้ง ระหวางและหลังการฝกอบรม
- ประเด็นการประเมินปฏิกิริยา คือ ความ
คิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับการ
บรรลุวัตถุประสงคโครงการฝกอบรม ความ
เหมาะสมของหัวขอวิชา ความเหมาะสมของ
วิทยากร ความเหมาะสมของกระบวนการ
ฝกอบรม ความพึงพอใจในการฝกอบรม
ความคุมคาของโครงการฝกอบรม
- ประเด็นการประเมินผลลัพธ เปนการ
ประเมินติดตามผลหลังการฝกอบรม
4. กําหนดประเด็นยอยของคําถามในแตละ
ประเภทของการประเมิน
5. ระบุวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
- ชวงเวลา เชน กอนการฝกอบรม ระหวาง
การฝกอบรมและหลังการฝกอบรม
- วิธีเก็บรวบรวมขอมูลที่สําคัญ เชน
การใชแบบทดสอบความรูกอนและหลัง
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เงื่อนไข
สําหรับการประเมิน การประยุกตใช
ความรู และทักษะที่ไดรับจากการ
ฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงาน
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานและ
ประเมินความคุมคาของโครงการตอง
ติดตามผลทุกโครงการเมื่อเสร็จสิ้น
โครงการ อยางนอย 3 – 6 เดือน

รายละเอียดงาน

ระเบียบ เอกสาร
บันทึก แนวทาง
แบบฟอรมที่ใช

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การฝกอบรม แบบสังเกต แบบสอบถาม
6. กําหนดเทคนิคทางสถิติที่ใชในการพรรณนา
และแสดงผลขอมูลที่ไดจาก การประเมิน เชน
- การประเมินปฏิกิริยาใชจํานวน รอยละ
คาเฉลี่ย
- ประเมินผลการเรียนรูใชแบบทดสอบเปน
เครื่องมือ และใชคาสถิติ t-test วัดนัยสําคัญของ
ผลการทดสอบ
7. ออกแบบเครื่องมือวัด ไดแก
- แบบทดสอบความรูกอนและหลังการ
ฝกอบรม
- แบบวัดทักษะหรือความสามารถของผูเขา
รับการฝกอบรม หรือแบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินผลโครงการ
สวนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ดําเนินการผานระบบบริหาร
การฝกอบรม ในรูปแบบ ออนไลน (e-Training)
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ผูรับผิดชอบ

เงื่อนไข

รายละเอียดงาน
3. การดําเนินการประเมินผล
การฝกอบรม

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การดําเนินการประเมินผล ประกอบไปดวย
ขั้นตอนดังนี้
1. เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบทดสอบ
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ หรือแบบสังเกต
หรือดําเนินการในระบบบริหารการฝกอบรม
ในรูปแบบ ออนไลน (e-Training) ตามความ
เหมาะสมกับลักษณะของขอมูล โดย
- จัดเตรียมเครื่องมือที่จะใชในการประเมิน
ขอมูลใหพรอม เชน แบบทดสอบแบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ หรือแบบสังเกต อุปกรณที่ใชใน
การตอบแบบประเมิน หรือดําเนินการในระบบ
บริหารการฝกอบรมในรูปแบบ ออนไลน
(e-Training)
- แจกแบบทดสอบแบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ หรือสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูจาก
สถานการณจริงในการฝกปฏิบัติ หรือดําเนินการ
ในระบบบริหารการฝกอบรมในรูปแบบ ออนไลน
(e-Training)
- ชีแ้ จงแนวทางการตอบแบบทดสอบ
แบบสอบถาม การสัมภาษณที่ใชเปนแบบประเมิน
หรือดําเนินการในระบบบริหารการฝกอบรมใน
รูปแบบ ออนไลน (e-Training)
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ระเบียบ เอกสาร
บันทึก แนวทาง
แบบฟอรมที่ใช
-

ผูรับผิดชอบ
ผูประเมินผล
โครงการ
ฝกอบรม

เงื่อนไข
1. การจัดเก็บขอมูลจะตองเลือกวิธีการ
จัดเก็บขอมูลที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค
และสามารถดําเนินการไดโดยไมสิ้นเปลือง
งบประมาณและระยะเวลา
2. การเลือกใชสถิติจะตองพิจารณาให
เหมาะสมกับความตองการนําไปใช
ประโยชนและระดับของขอมูล

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และอยูกํากับดูแลใหคําปรึกษา
- เก็บแบบประเมิน หรือดําเนินการในระบบ
บริหารการฝกอบรมในรูปแบบ ออนไลน
(e-Training)
- ตรวจสอบขอมูลในแบบสอบถามเบื้องตน
(ความถูกตองครบถวนของการตอบแบบสอบถาม)
หรือดําเนินการในระบบบริหารการฝกอบรม
ในรูปแบบ ออนไลน (e-Training)
2. จัดระบบและวิเคราะหขอมูล
- เตรียมโปรแกรมคอมพิวเตอรและเครื่อง
ใหพรอม
- นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม มาลงรหัส
- กรอกขอมูลลงในระบบ
- ประมวลผลสถิติดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
โดยเลือกใชคาสถิติที่เหมาะสม
กับประเภทของขอมูล ซึ่งคาสถิติที่ใชในการ
ประมวลผลสวนใหญ ไดแก จํานวนรอยละ
คาสูงสุด-ต่ําสุด คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คา t-test
หรือดําเนินการในระบบบริหารการฝกอบรมใน
รูปแบบ ออนไลน (e-Training)
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ระเบียบ เอกสาร
บันทึก แนวทาง
แบบฟอรมที่ใช

ผูรับผิดชอบ

เงื่อนไข

รายละเอียดงาน
4. การจัดรายงานการ
ประเมินผลโครงการฝกอบรม

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- อานคาสถิติเพื่อแปลผล
- จัดทําสรุปผลการวิเคราะห
- สรุปผลทางสถิติวาประเด็นใด ที่บรรลุผลและ
ไมบรรลุผล
- นําปญหาของการจัดฝกอบรมมาจัดลําดับ
ความสําคัญ โดยพิจารณาจากความถี่ของปญหา
ที่ผูประเมินมาเปนขอพิจารณาในการจัดลําดับ
กรณีใชระบบบริหารการฝกอบรม ในรูปแบบ
ออนไลน (e-Training) สามารถนําขอออกมูล
รายงานการประเมินผล จากระบบไดเลย
1. ระบุองคประกอบ หรือหัวขอในการจัดทํา
รายงาน
2. นําขอมูลที่ไดจากสรุปผลการวิเคราะห
จากระบบบริหารการฝกอบรม ในรูปแบบ
ออนไลน (e-Training) มาจัดทํารายงานการ
ประเมินผลโครงการฝกอบรม
3. สรุปผลสําเร็จของโครงการเปรียบเทียบกับ
เกณฑชี้วัดการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ฝกอบรม
4. กําหนดแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุง
โครงการใหสอดคลองกับปญหาที่ตรวจพบ

ระเบียบ เอกสาร
ผูรับผิดชอบ
บันทึก แนวทาง
แบบฟอรมที่ใช
1.โครงสรางรายงาน ผูประเมินผล
ประเมินผลโครงการ โครงการ
ฝกอบรม
ฝกอบรม
2. ตัวอยางการ
เขียนรายงาน
ประเมินผลโครงการ
ฝกอบรม
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เงื่อนไข
การจัดทํารายงานการประเมินผลโครงการ
ฝกอบรมตอผูบังคับบัญชาภายใน 60 วัน
หลังจากเสร็จสิ้นการฝกอบรม โดยมี
องคประกอบ ไดแก
1. บทสรุปสําหรับผูบริหาร
2. บทนํา ประกอบดวย
- ความเปนมาของโครงการฝกอบรม
- ชวงเวลาและสถานที่ดําเนินการ
ฝกอบรม
- วัตถุประสงคของโครงการฝกอบรม
- จํานวนและหนวยงานตนสังกัดของผู
เขารับการฝกอบรม
- จุดมุงหมายของการประเมินผล
3. บทที่ 1 ระเบียบวิธี การประเมินผล
ประกอบดวย
- วัตถุประสงคและขอบเขตของการ
ประเมินผล
- วิธีการประเมินผลโครงการ
- การเก็บรวบรวมขอมูล
- เกณฑการประเมิน
4. บทที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูล
ประกอบดวย

รายละเอียดงาน

ระเบียบ เอกสาร
บันทึก แนวทาง
แบบฟอรมที่ใช

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผูรับผิดชอบ

เงื่อนไข
- ผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝกอบรม
- ความเหมาะสมของกระบวนการ
ฝกอบรม
- ความเหมาะสมของหัวขอวิชาตาม
หลักสูตร
- ความเหมาะสมของวิทยากร
- ความเหมาะสมของกระบวนการ
ฝกอบรมในภาพรวม
- ความพึงพอใจในโครงการฝกอบรม
- ความคุมคาของโครงการฝกอบรม
5. บทที่ 3 สรุปและขอเสนอแนะ
ประกอบดวย
- สรุปผลการประเมิน
- ขอดี และขอควร ปรับปรุงของโครงการ
- ขอสังเกตที่เปนประโยชน
- ขอเสนอแนะ

6. ภาคผนวก

- รายละเอียดโครงการฝกอบรม
- กําหนดการของโครงการฝกอบรม
- หลักสูตรการฝกอบรม
- ผลงานของผูเขารับการฝกอบรม
- แบบทดสอบความรู
- แบบประเมินผล
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7. ระบบติดตามประเมินผล
กระบวนการ
1. กําหนดกรอบการประเมินผล
โครงการฝกอบรมโดย

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

วิธีการติดตามประเมินผล

1.1 ประเด็นตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของ - ตรวจสอบประเด็นการประเมิน
หลักสูตร
ตัวชี้วัดและเกณฑและเกณฑชี้วัดผล
1.2 ตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินผลโครงการ สําเร็จของโครงการ ใหเปนไปตาม
มาตรฐาน
ดานผลผลิต
- ความถูกตองครบถวนของขอมูลใน
- จํานวนผูเขารับการฝกอบรมเปนไปตาม
ระบบบริหารการฝกอบรม ในรูปแบบ
เปาหมายที่กําหนด
ออนไลน (e-Training)
- รอยละ 70 ของผูเขารับการฝกอบรมผาน
เกณฑการประเมินในระดับดี
ดานผลลัพธ รอยละ 70 ของผูผานการ
ฝกอบรมมีการวางแผน การนําความรูจากการ
ฝกอบรมไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
ความคุมคา จํานวนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการต่ํากวางบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
ไมนอยกวารอยละ 2
1.3 กําหนดเกณฑชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
รอยละ 70 ของรายงานการประเมินผลโครง
ฝกอบรมดําเนินการตามคูมือการประเมินผล
โครงการฝกอบรมของกรม
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ผูติดตาม/
ประเมินผล
หัวหนาโครงการ

ขอเสนอแนะ

กระบวนการ
2. การวางแผนการประเมินผลการ
ฝกอบรม

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

วิธีการติดตามประเมินผล

2.1 การสรางเครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล
- มีความเที่ยงตรง (ตรวจโดยผูเชี่ยวชาญ)
- นาเชื่อถือ (มีการสุมทดลองใช)
- นําไปใชไดจริง (ตรวจโดยผูเ ชี่ยวชาญ)
- ดําเนินการผานระบบบริหารการฝกอบรม
ในรูปแบบ ออนไลน (e-Training)
2.2 กําหนดกลุมเปาหมาย
- ตรงประเด็น : เปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวน
ตามเกณฑที่กําหนดของการฝกอบรม
- มีปริมาณที่เหมาะสม จํานวนผูที่ตอบแบบ
ประเมินผลจะตอง ไมต่ํากวารอยละ 80 ของผู
เขารับการฝกอบรม
2.3 การกําหนดวิธีการเก็บขอมูล
- เลือกวิธีการเก็บขอมูลที่สอดคลองกับประเด็น
ที่จะประเมิน กลุมเปาหมายที่จะประเมินใหได
ครบถวน ในเวลาที่เหมาะสม
- ดําเนินการผานระบบบริหารการฝกอบรม
ในรูปแบบ ออนไลน (e-Training)
2.4 เลือกวิธีการวิเคราะหขอมูลหรือสถิติ
- ใชคาสถิติที่เหมาะสมกับความตองการของ
ขอมูลและความตองการใชขอมูล
- ดําเนินการผานระบบบริหารการฝกอบรม
ในรูปแบบ ออนไลน (e-Training)

- นําเสนอแผนการประเมินตอหัวหนา
โครงการและทีมงานเพื่อรวมพิจารณา
ความถูกตองและเหมาะสมของแผนการ
ประเมินผลโครงการ
- ความถูกตองครบถวนของขอมูลใน
ระบบบริหารการฝกอบรม ในรูปแบบ
ออนไลน (e-Training)
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ผูติดตาม/
ประเมินผล
ผูประเมินผล
โครงการ

ขอเสนอแนะ

กระบวนการ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

วิธีการติดตามประเมินผล

3.การดําเนินการประเมินผลการ
ฝกอบรม

1. เก็บรวบรวมขอมูลไมต่ํากวารอยละ 80 ของ
ผูเขารับการฝกอบรม
2. ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการจัดระบบและ
ประมวลผลขอมูล
3. การวิเคราะหขอมูลที่สามารถสรุปผลสําเร็จ
ของโครงการและสามารถนํามาใชเปน
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาการฝกอบรม
และการปฏิบัติงานได
ดําเนินการผานระบบบริหารการฝกอบรม
ในรูปแบบออนไลน (e-Training)

- กํากับดูแลการจัดเก็บและวิเคราะห
ขอมูลใหเปนไปตามแผนการ
ประเมินผลภายในเวลาที่กําหนด
- ความถูกตองครบถวนของขอมูลใน
ระบบบริหารการฝกอบรม ในรูปแบบ
ออนไลน (e-Training)

4. การจัดทํารายงานประเมินผล
โครงการฝกอบรม

จัดทํารายงานประเมินผลโครงการฝกอบรม
ประกอบดวยสาระสําคัญที่ครบถวนตาม
โครงสรางรายงานการประเมินผลโครงการ
ฝกอบรม

ตรวจสอบรายงานการประเมินผล
โครงการฝกอบรมใหมีความถูกตอง
สมบูรณครบถวนและนําเสนอกรม
ภายใน 60 วันนับจากวันเสร็จสิ้น
โครงการ
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ผูติดตาม/
ประเมินผล
หัวหนาโครงการ

หัวหนาโครงการ

ขอเสนอแนะ

7. เอกสารอางอิง
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

แบบฟอรมที่ 1 แบบฟอรมการวางแผนการประเมินผลโครงการฝกอบรม
ตัวอยางการวางแผนการประเมินผลโครงการฝกอบรม
แบบฟอรมที่ 2 แบบประเมินผลโครงการฝกอบรม
แบบฟอรมที่ 3 แบบประเมินผลโครงการสัมมนา
โครงสรางรายงานการประเมินผลโครงการฝกอบรม
ตัวอยางรายงานการประเมินผลโครงการฝกอบรม
รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวกที่แนบ

8. แบบฟอรมที่ใช
8.1
8.2
8.3
8.4

แบบฟอรมที่ 1 แบบฟอรมการวางแผนการประเมินผลโครงการฝกอบรม
แบบฟอรมที่ 2 แบบประเมินผลโครงการฝกอบรม
แบบฟอรมที่ 3 แบบประเมินผลโครงการสัมมนา
โครงสรางรายงานการประเมินผลโครงการฝกอบรม
รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวกที่แนบ
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ภาคผนวก
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แบบฟอรมที่ 1 แบบฟอรมการวางแผนการประเมินผลโครงการฝกอบรม
วัตถุประสงคการประเมินผล :
ประเด็น/ประเภทการประเมิน

คําถามยอยในแตละประเด็น

แหลงที่มา
ของขอมูล
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ชวงเวลาเก็บ
ขอมูล

วิธีการ/เครื่องมือในการ
เก็บขอมูล

การวิเคราะหขอมูล

ตัวอยาง การวางแผนการประเมินผลโครงการฝกอบรม
วัตถุประสงคการประเมินผล : 1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝกอบรม
ประเด็น/ประเภทการประเมิน

คําถามยอยในแตละประเด็น

แหลงที่มา
ของขอมูล

ชวงเวลาเก็บ
ขอมูล

วิธีการ/เครื่องมือในการ
เก็บขอมูล

การวิเคราะหขอมูล

1.1 จํานวนผูเขารับการฝกอบรม
จริงเปรียบเทียบกับจํานวนผูเขารับ
การฝกอบรมตามเปาหมาย

-

การลงนาม
ในแบบลง
ชื่อของผูเขา
รับการ
ฝกอบรม

ตั้งแตวันเริ่มการ
ฝกอบรมถึงวัน
สิ้นสุดการ
ฝกอบรม

แบบลงชื่อ

หาคารอยละ

1.2 ความรูความเขาใจของผูเขารับ
การฝกอบรมเปรียบเทียบระหวาง
กอนและหลังการฝกอบรมเกี่ยวกับ
เนื้อหาวิชาตามหลักสูตร/ประเมิน
การเรียนรู

ความรูความเขาใจของผูเขารับการ
ฝกอบรมกอนและหลังการฝกอบรม

การทดสอบดวย
แบบทดสอบ(ขอเขียน)
กอน-หลังการฝกอบรม

- เปรียบเทียบจํานวนผูผ าน
การทดสอบตามเกณฑที่
กําหนดและวิเคราะหจํานวน
ผูผานเกณฑ โดยใชคารอยละ
- จากคะแนนผลการทดสอบ
ทั้งสองครั้ง หาคาเฉลี่ยและ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
แตละครั้งและทดสอบความ
แตกตางของคาคะแนนที่ได
จากการทดสอบ โดยใช
คาสถิติ t-test แบบจับคู
(Paired Test) ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05

ผูเขารับการ กอนเริ่มและ
หลังการ
ฝกอบรม
ฝกอบรม
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ประเด็น/ประเภทการประเมิน
1.3 ความสามารถของผูเขารับการ
ฝกอบรม/ประเมินการเรียนรู

1.4 จํานวนผูเขารับการฝกอบรมที่มี
การวางแผนโครงการ/กิจกรรมที่จะ
ดําเนินการหลังการฝกอบรม

คําถามยอยในแตละประเด็น
ความสามารถของผูเขารับการ
ฝกอบรมตามกิจกรรมฝกปฏิบัติใน
หลักสูตร

-

แหลงที่มา
ของขอมูล
วิทยากร

ชวงเวลาเก็บ
ขอมูล
ระหวางการ
ฝกอบรม

แบบ
วันที่หลังเสร็จ
วางแผน
สิน้ โครงการ
โครงการ/
กิจกรรมที่จะ
ดําเนินการ
หลังการ
ฝกอบรม
จากระบบ
บริหารการ
ฝกอบรม
ในรูปแบบ
ออนไลน
(e-Training)
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วิธีการ/เครื่องมือในการ
เก็บขอมูล

การวิเคราะหขอมูล

- การมอบหมายชิ้นงาน
(Assignment) ใหปฏิบัติ
เปนรายบุคคลหรือเปน
กลุม
- ขอสอบฝกปฏิบัติเพื่อ
วัดทักษะ

จากผลคะแนนการฝกปฏิบัติ
ตามเกณฑที่กําหนด
โดยเปรียบเทียบผูผานการ
ทดสอบตามเกณฑที่กําหนด
และวิเคราะหผลโดยใชคา
รอยละ

แบบฟอรมการวางแผน
ติดตามโครงการ
ฝกอบรม
สวนพัฒนาทรัพยากร
บุคคล สํานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ดําเนินการผานระบบ
บริหารการฝกอบรม
ในรูปแบบ ออนไลน (eTraining)

นับจํานวนผูที่ดําเนินการ
จัดทําแผน/โครงการ/
กิจกรรมที่จะดําเนินหลังการ
ฝกอบรม โดยคิดเปนรอยละ
ของผูเขารับการฝกอบรม
ทั้งหมด

ประเด็น/ประเภทการประเมิน
1.5 คาใชจายในการดําเนินการ
ฝกอบรม

1.6 ความคิดเห็นของผูเขารับการ
ฝกอบรมเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุ
ประสงคของโครงการฝกอบรม/
ประเมินปฏิกิริยา

คําถามยอยในแตละประเด็น
-

แหลงที่มา
ของขอมูล

ชวงเวลาเก็บ
ขอมูล

หลังเสร็จสิ้น
ผลสรุป
คาใชจายใน โครงการ
การฝกอบรม

การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ ผูเขารับการ หลังการ
ฝกอบรม
ในเรื่อง........ (ตามวัตถุ ประสงคของ ฝกอบรม
โครงการที่กําหนด)
จากระบบ
บริหารการ
ฝกอบรม
ในรูปแบบ
ออนไลน
(e-Training)
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วิธีการ/เครื่องมือในการ
เก็บขอมูล
บัญชีสรุปคาใชจายใน
การฝกอบรม

การวิเคราะหขอมูล
เปรียบเทียบคาใชจายในการ
จัดฝกอบรมจริงกับคาใชจาย
ตามงบประมาณที่ไดรับการ
อนุมัติจัดสรร โดยคิดเปน
รอยละงบประมาณที่
ประหยัดได

การสอบถามโดยใชแบบ หาคาเฉลี่ย
ประเมินผลโครงการ
สวนพัฒนาทรัพยากร
บุคคล สํานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ดําเนินการผานระบบ
บริหารการฝกอบรม
ในรูปแบบ ออนไลน
(e-Training)

วัตถุประสงคการประเมินผล : 2. ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝกอบรม
แหลงที่มาของ ชวงเวลาเก็บ
ประเด็นการประเมิน
คําถามยอยในแตละประเด็น
ขอมูล
ขอมูล
2.1 ความเหมาะสมของหัวขอวิชา - การบรรลุวัตถุประสงคของหัวขอ ผูเขารับการ หลังการ
ตามหลักสูตร/ประเมินปฏิกิริยา
วิชา
ฝกอบรม
ฝกอบรม
- ความสอดคลองของเนื้อหาวิชากับ จากระบบ
วัตถุประสงคของหัวขอวิชา
บริหาร
- ประโยชนที่ไดรับจากหัวขอวิชาตาง ๆ การฝกอบรม
ชวยเสริมการปฏิบัติงานในหนาที่
ในรูปแบบ
และความรับผิดชอบ
ออนไลน (e- ความเหมาะสมของระยะเวลาการ Training)
บรรยายในแตละหัวขอวิชา
- ความเหมาะสมของระยะเวลาการ
ฝกปฏิบัติในแตละหัวขอวิชา (ถามี)
2.2 ความเหมาะสมของวิทยากร/ - มีความรูและประสบการณในเรื่อง
ประเมินปฏิกิริยา
ทีบ่ รรยาย..... (ตามหัวขอวิชาใน
หลักสูตร)
- มีความสามารถในการถายทอด
ความรู
- เทคนิควิธีในการนําเสนอเนื้อหาวิชา
- ความสามารถในการสราง
บรรยากาศเรียนรู
- ความชัดเจนในการตอบขอซักถาม

ผูเขารับการ
ฝกอบรม

หลังการ
ฝกอบรม

เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ
จากระบบ
บริหาร การ
ฝกอบรม
ในรูปแบบ

ระหวาง
การฝกอบรม
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วิธีการ/เครื่องมือในการ
การวิเคราะหขอมูล
เก็บขอมูล
การสอบถามโดยใชแบบ หาคาเฉลี่ย
ประเมินผลโครงการ
สวนพัฒนาทรัพยากร
บุคคล สํานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ดําเนินการผานระบบ
บริหารการฝกอบรม
ในรูปแบบ ออนไลน
(e-Training)

การสอบถามโดยใชแบบ
ประเมินผลโครงการ
การสังเกตการณ
สวนพัฒนาทรัพยากร
บุคคล สํานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ดําเนินการผานระบบ
บริหารการฝกอบรม
ในรูปแบบ ออนไลน

หาคาเฉลี่ย

ประเด็นการประเมิน

คําถามยอยในแตละประเด็น
- ใหคําแนะนํา
- ความเหมาะสมของวิทยากร
โดยรวม
- ความครบถวนของกิจกรรมการ
เรียนรูตามหลักสูตร
- ความเหมาะสมของเนื้อหาใน
หลักสูตร

2.3 ความเหมาะสมของ
กระบวนการฝกอบรมในภาพรวม/
ประเมินปฏิกิริยา

- การจัดกิจกรรมการเรียนรูใน
หลักสูตร
- การบริหารการฝกอบรมระหวาง
การฝกอบรม
- สภาพแวดลอมและการจัด
หองเรียน
- ระยะเวลาการฝกอบรม
- จํานวนผูเขารวมการฝกอบรมใน
ครั้งนี้
- เอกสารประกอบการฝกอบรม/
โสตทัศนูปกรณ
- การประสานงานและการใหบริการ
ของเจาหนาที่จัดฝกอบรม
- ประโยชนที่ไดรับจากการฝกอบรม
ครั้งนี้

แหลงที่มาของ
ขอมูล
ออนไลน
(e-Training)

ชวงเวลาเก็บ
ขอมูล

วิธีการ/เครื่องมือในการ
เก็บขอมูล
(e-Training)

ผูเขารับ
การฝกอบรม
จากระบบ
บริหาร
การฝกอบรม
ในรูปแบบ
ออนไลน
(e-Training)

หลังการ
ฝกอบรม

การสอบถามโดยใชแบบ
ประเมินผลโครงการ
สวนพัฒนาทรัพยากร
บุคคล สํานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ดําเนินการผานระบบ
บริหารการฝกอบรม
ในรูปแบบ ออนไลน
(e-Training)
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การวิเคราะหขอมูล

หาคาเฉลี่ย

วัตถุประสงคการประเมินผล : 3. ประเมินความพึงพอใจในการฝกอบรม
ประเด็นการประเมิน
ประเมินความพึงพอใจในการ
ฝกอบรม/ประเมินปฏิกิริยา

แหลงที่มาของ ชวงเวลาเก็บ วิธีการ/เครื่องมือในการ
การวิเคราะหขอมูล
ขอมูล
ขอมูล
เก็บขอมูล
การสอบถามโดยใชแบบ หาคาเฉลี่ย
- ความพึงพอใจในการฝกอบรม ครั้งนี้ ผูเขารับการ หลังการ
ฝกอบรม
ประเมินผลโครงการ
และคารอยละ
- การจัดโครงการฝกอบรมครั้งนี้
ฝกอบรม
เปนไปตามคาดหวังของทานหรือไม จากระบบ
เพราะ .....
บริหาร
การฝกอบรม
ในรูปแบบ
ออนไลน
(e-Training)
คําถามยอยในแตละประเด็น
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วัตถุประสงคการประเมินผล : 4. ประเมินความคุมคาของโครงการฝกอบรม
แหลงที่มาของ ชวงเวลาเก็บ
ประเด็นการประเมิน
คําถามยอยในแตละประเด็น
ขอมูล
ขอมูล
ประเมินความคุมคาของโครงการ
การฝกอบรมครั้งนี้ไดผลคุมคาหรือไม ผูเขารับการ หลังการ
ฝกอบรม
ฝกอบรม/ประเมินปฏิกิริยา
เพราะ .....
ฝกอบรม
จากระบบ
บริหารการ
ฝกอบรม
ในรูปแบบ
ออนไลน
(e-Training)
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วิธีการ/เครื่องมือในการ
การวิเคราะหขอมูล
เก็บขอมูล
การสอบถามโดยใชแบบ คารอยละ
ประเมินผลโครงการ
สวนพัฒนาทรัพยากร
บุคคล สํานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ดําเนินการผานระบบ
บริหารการฝกอบรม
ในรูปแบบ ออนไลน
(e-Training)

วัตถุประสงคการประเมินผล : 5. ประเมินปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการฝกอบรม
แหลงที่มาของ ชวงเวลาเก็บ วิธีการ/เครื่องมือในการ
การวิเคราะหขอมูล
ประเด็นการประเมิน
คําถามยอยในแตละประเด็น
ขอมูล
ขอมูล
เก็บขอมูล
การสอบถามโดยใชแบบ จัดกลุมขอมูลที่ไดจาก
หลังการ
- ผูเขารับ
- การจัดฝกอบรมครั้งนี้ มีขอดี
ประเมินปญหา อุปสรรค และ
ประเมินผลโครงการ
ขอเสีย หรือขอควรปรับปรุงอยางไร การฝกอบรม ฝกอบรม
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงและ
คําถามปลายเปด
สวนพัฒนาทรัพยากร
พัฒนาโครงการฝกอบรม/ประเมิน บาง กรุณาเสนอแนะเพื่อการพัฒนา จากระบบ
เชิงพรรณนา
บุคคล สํานักบริหาร
- ทานคิดวาควรจัดอบรมหลักสูตร บริหารการ
ปฏิกิริยา
ทรัพยากรบุคคล
ฝกอบรม
อะไรเพิ่มเติม เพื่อใหสามารถนํา
ดําเนินการผานระบบ
ความรูที่ไดไปใชใหเกิดประโยชนกับ ในรูปแบบ
บริหารการฝกอบรม
ออนไลน
การปฏิบัติหนาที่ของทาน
ในรูปแบบ ออนไลน
(e-Training)
(e-Training)
กอนการ
- เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ ฝกอบรม และ - สํารวจเอกสารที่
ระหวางการ เกี่ยวของ
- การสอบถามผูเกี่ยวของ
ฝกอบรม
- การสังเกตการณ
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1

แบบฟอรมที่ 2 แบบประเมินผลโครงการฝกอบรม
หลักสูตร.........................................................
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  หรือเติมขอความลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. เพศ
 1) หญิง
 2) ชาย
2. อายุ ………..….ป
3. ตําแหนง............................................สังกัด (ฝาย/สวน)...............................................สํานัก/กอง
...........................................
4. วุฒิการศึกษาสูงสุด
 1) ต่ํากวาระดับปริญญาตรี
 2) ปริญญาตรี
 3) ปริญญาโท
ปริญญาเอก

 4)

แบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของหัวขอวิชา
วิชา......................................................
ระดับความคิดเห็น

ความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวขอวิชา

มาก

(5)

คอนขาง
มาก (4)

ปานกลาง

(3)

คอนขาง
นอย (2)

นอย

(1)

1. ความสอดคลองของเนื้อหาวิชากับวัตถุประสงคของหัวขอวิชา
2. ประโยชนที่ไดรับจากหัวขอวิชานี้ชวยเสริมการปฏิบัติงาน
ในหนาที่และความรับผิดชอบ
3. ความเหมาะสมของระยะเวลาการฝกอบรมในหัวขอวิชานี้
ขอเสนอแนะอื่น ๆ (โปรดระบุ)
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………

หมายเหตุ : ประเมินเปนรายหัวขอวิชา จํานวนแบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวขอวิชาจะมีจํานวนตามหัวขอวิชาที่กําหนดไวใน
หลักสูตร
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2

แบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิทยากร

ระดับความคิดเห็น

ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร

มาก
(5)

คอนขาง
มาก (4)

ปานกลาง

(3)

คอนขาง
นอย (2)

นอย

(1)

1. ความรูและประสบการณในเรือ่ งที่บรรยาย
- (ระบุหัวขอวิชาที่บรรยาย)
2. ความสามารถในการถายทอดความรู
3. เทคนิควิธีในการนําเสนอเนื้อหาวิชา
4. ความสามารถในการสรางบรรยากาศเรียนรู
5. ความชัดเจนในการตอบขอซักถาม - ใหคําแนะนํา
6. ความเหมาะสมของวิทยากรโดยรวม
ขอเสนอแนะอื่น ๆ (โปรดระบุ)

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

หมายเหตุ : ประเมินวิทยากรรายบุคคลหรือรายกลุมวิชา จํานวนแบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรจะมีตามจํานวนวิทยากร

แบบประเมินผลความเหมาะสมของโครงการในภาพรวม

ระดับความคิดเห็น

รายการประเมิน

มาก
(5)

คอนขาง
มาก (4)

ปานกลาง

(3)

1. ความครบถวนของกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตร
2. ความเหมาะสมของเนื้อหาในหลักสูตร
3. การบริหารการฝกอบรมระหวางการฝกอบรม
4. สภาพแวดลอมและการจัดหองเรียน
5. ระยะเวลาการฝกอบรม
6. จํานวนผูเขารวมการฝกอบรมในครั้งนี้
7. เอกสารประกอบการฝกอบรม/ โสตทัศนูปกรณ
8. การประสานงานและการใหบริการของเจาหนาที่จัดฝกอบรม
9. ประโยชนที่ไดรับจากการฝกอบรมครั้งนี้
10. ความพึงพอใจในการฝกอบรมครั้งนี้
12. ทานคิดวาการจัดโครงการฝกอบรมครั้งนี้ เปนไปตามคาดหวังของทานหรือไม
1) 

เปนไปตามคาดหวัง

2) 

ไมเปนไปตามคาดหวัง

เพราะ………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
13. ทานคิดวาการจัดโครงการฝกอบรมครั้งนี้ไดผลคุมคาหรือไม
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คอนขาง
นอย (2)

นอย

(1)

1)  ไมคุมคา

2) 

คุมคา

เพราะ………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
14. การจัดการฝกอบรมครั้งนี้ มีขอดี หรือขอควรปรับปรุงอยางไรบาง กรุณาเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
15. ทานคิดวาควรจัดอบรมหลักสูตรอะไรเพิ่มเติม เพื่อใหสามารถนําความรูที่ไดไปใชใหเกิดประโยชนกับการปฏิบัตหิ นาที่ของ
ทาน
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
 ขอขอบคุณในความรวมมือ สวนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

หมายเหตุ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักบริ หารทรัพยากรบุคคล ดําเนินการผ่านระบบ
บริ หารการฝึ กอบรมในรู ปแบบ online (e – Training)
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แบบฟอรมที่ 3 แบบประเมินผลการสัมมนา เรื่อง ……………………………
ณ ……………………….. วันที่ ………………………..
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  หรือเติมขอความลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. เพศ
 1) หญิง
 2) ชาย
2. อายุ ………..….ป
3. ตําแหนง...........................................สังกัด (ฝาย/สวน).............................................สํานัก/กอง
..............................................
4. วุฒิการศึกษาสูงสุด  1) ต่ํากวาระดับปริญญาตรี
 2) ปริญญาตรี
 3) ปริญญาโท
ปริญญาเอก

 4)

ตอนที่ 2 การประเมินผลการสัมมนาในภาพรวม
ระดับความคิดเห็น/ความเหมาะสม
รายการประเมิน

มาก

(5)

คอนขา
งมาก

(4)

ปานกลาง

(3)

คอนขาง
นอย (2)

นอย

(1)

1.ความรู ความสามารถ และทักษะของวิทยากร
2.เทคนิควิธีในการนําเสนอเนื้อหาวิชา
3.การบริหารการสัมมนาระหวางการสัมมนา
4.สภาพแวดลอมและการจัดหองสัมมนา
5.ระยะเวลาการสัมมนา
6.จํานวนผูเ ขารวมการสัมมนาในครั้งนี้
7.เอกสารประกอบการสัมมนา/โสตทัศนูปกรณ
8.การประสานงานและการใหบริการของเจาหนาที่จัดการ
สัมมนา
9.ประโยชนที่ไดรับจากการสัมมนาครั้งนี้
10.ความพึงพอใจโดยรวมจากการสัมมนาครั้งนี้
11. ทานคิดวาการจัดสัมมนาครัง้ นี้ไดผลคุมคาหรือไม
1)  ไมคุมคา
2)  คุมคา
เพราะ………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะอื่น ๆ (โปรดระบุ)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
 ขอขอบคุณที่ให้ ความร่ วมมือ

หมายเหตุ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักบริ หารทรัพยากรบุคคล ดําเนินการผ่านระบบ
บริ หารการฝึ กอบรมในรู ปแบบ
online
(e – Training)
โครงสร
างรายงานการประเมิ
นผลโครงการฝกอบรม
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โครงสรางรายงานการประเมินผลโครงการฝกอบรม
1. บทสรุปสําหรับผูบริหาร
2. บทนํา ประกอบดวย
- ความเปนมาของโครงการฝกอบรม
- ชวงเวลาและสถานที่ดําเนินการฝกอบรม
- วัตถุประสงคของโครงการฝกอบรม
- จํานวนและหนวยงานตนสังกัดของผูเขารับการฝกอบรม
- จุดมุงหมายของการประเมินผล
3. บทที่ 1 ระเบียบวิธีการประเมินผล ประกอบดวย
- วัตถุประสงคและขอบเขตของการประเมินผล
- วิธีการประเมินผลโครงการ
- การเก็บรวบรวมขอมูล
- เกณฑการประเมิน
- วิธีการวิเคราะหขอมูล
4. บทที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย
- ผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝกอบรม
- ความเหมาะสมของกระบวนการฝกอบรม
- ความเหมาะสมของหัวขอวิชาตามหลักสูตร
- ความเหมาะสมของวิทยากร
- ความเหมาะสมของกระบวนการฝกอบรมในภาพรวม
- ความพึงพอใจของโครงการฝกอบรม
- ความคุมคาของโครงการฝกอบรม
5. บทที่ 3 สรุปผลการประเมินและขอเสนอแนะ ประกอบดวย
- สรุปผลการประเมิน
- ขอดี และขอควรปรับปรุงของโครงการฝกอบรม
- ขอสังเกตที่เปนประโยชน
- ขอเสนอแนะ
6. ภาคผนวก
- รายละเอียดโครงการฝกอบรม
- กําหนดการของโครงการฝกอบรม
- หลักสูตรการฝกอบรม
- ผลงานของผูเขารับการฝกอบรม
- แบบทดสอบความรู
- แบบประเมินผล
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ตัวอยางรายงานประเมินผลโครงการฝกอบรม
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โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรผูปฏิบัติงานดานกอสรางระดับตน รุนที่ 3
ระหวางวันที่ 6 - 13 กุมภาพันธ 2561
ณ อาคารอรุณ อินทรปาลิต สถาบันพัฒนาการชลประทาน
กรมชลประทาน อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ดําเนินการโดย
สวนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
กรมชลประทาน
35

คํานํา
รายงานการประเมินผลโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผูปฏิบัติงานดานกอสรางระดับตน
รุนที่ 3 ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเสนอผลการดําเนินโครงการฝกอบรมในเรื่องดังตอไปนี้ คือ
1.
2.
3.
4
5.

ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคของโครงการ
ความเหมาะสมของกระบวนการฝกอบรม
ความพึงพอใจของโครงการฝกอบรม
ความคุมคาของโครงการฝกอบรม
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการฝกอบรม

จากการประเมินผลโครงการฝกอบรมในประเด็นตาง ๆ ขางตน มีขอคนพบซึ่งนําไปสูขอเสนอแนะ
บางประการ ซึ่งผูประเมินจะไดนําไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการใหดียิ่งขึ้นตอไป
การประเมินผลโครงการฝกอบรม รวมทั้งการดําเนินโครงการฝกอบรมนี้จะสําเร็จลุลวงไปดวยดี
ไมไดถาขาดความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของตั้งแต รองอธิบดีฝายกอสราง รองอธิบดีฝายบริหาร ผูอํานวยการ
สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล ผูอาํ นวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ ผูอํานวยการกองพัฒนาแหลงน้ํา
ขนาดกลาง ผูอํานวยการสวนพัฒนาทรัพยากรบุคคล และที่สําคัญอยางยิ่งสําหรับการประเมินผลโครงการคือ
ผูเขารับการฝกอบรมและวิทยากรในโครงการ จึงขอถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกทานที่ใหความรว มมือสนับ สนุน
การดําเนินโครงการและการประเมินผลโครงการในครั้งนี้
สวนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
กุมภาพันธ 2561
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สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
บทนํา
บทที่ 1 ระเบียบวิธีการประเมินผล
1. วัตถุประสงคและขอบเขตของการประเมิน
2. วิธกี ารประเมินผลโครงการ
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. เกณฑการประเมิน
5. วิธีการวิเคราะหขอมูล

หนา

1
5
6
7
7
8

บทที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูล
1. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝกอบรม
2. ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝกอบรม
- ความเหมาะสมของหัวขอวิชาตามหลักสูตร
- ความเหมาะสมของวิทยากร
- ความเหมาะสมของกระบวนการฝกอบรมในภาพรวม
3. ความพึงพอใจของโครงการฝกอบรม
4. ความคุมคาของโครงการฝกอบรม

16
19
28
29
29

บทที่ 3 สรุปผลการประเมินและขอเสนอแนะ

30

11

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
1. คะแนนทดสอบกอน และหลังเขารับการฝกอบรม
2. ตารางสรุปการประเมินความรูความเขาใจ พฤติกรรมและผลงานที่ผานเกณฑการประเมิน
ในระดับดี
3. ประมวลภาพกิจกรรม
ภาคผนวก ข
1. บันทึกขอความ ขออนุมัติจัดโครงการฝกอบรม
2. รายละเอียดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
3. แบบประเมินผลโครงการฝกอบรม
4. แบบสังเกตพฤติกรรม
5. แบบทดสอบ
6. รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม
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สารบัญตาราง
ตารางที่ 1.1 จํานวนผูเขารับการฝกอบรมเปรียบเทียบกับจํานวนเปาหมาย
ตารางที่ 1.2 จํานวนผูเขารับการฝกอบรมที่มีผลการประเมินความรูความสามารถที่ผาน
เกณฑการประเมินในระดับดี
ตารางที่ 1.3 แสดงผลคะแนนทดสอบความรูความเขาใจกอนและหลัง
การฝกอบรมของผูเขารับการฝกอบรม
ตารางที่ 1.4 แสดงผลการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบความรูความเขาใจกอน
และหลังการฝกอบรม
ตารางที่ 1.5 แสดงจํานวนผูเขารับการฝกอบรมที่มีผลการประเมินพฤติกรรม/ผลงาน
ที่ผานเกณฑการประเมินในระดับดี
ตารางที่ 1.6 แสดงจํานวนผูเขารับการฝกอบรมที่มีผลการประเมินความรูความเขาใจ
และพฤติกรรมที่ผานเกณฑการประเมินในระดับดี
ตารางที่ 1.7 จํานวนผูเขารับการฝกอบรมที่มีการวางแผนนําความรูไปประยุกตใช
ในการทํางาน
ตารางที่ 1.8 จํานวนคาใชจายในการดําเนินการฝกอบรมเปรียบเทียบกับงบประมาณ
ที่ไดรับการจัดสรร
ตารางที่ 1.9 การคํานวณตนทุนผลผลิตของโครงการฝกอบรม
ตารางที่ 2.1 ความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับความเหมาะสมดานความ
สอดคลองของเนื้อหาวิชากับวัตถุประสงคของหัวขอวิชา
ตารางที่ 2.2 ความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับประโยชนที่ไดรับจาก
หัวขอวิชาตาง ๆ ชวยเสริมการปฏิบัติงานในหนาที่และความรับผิดชอบ
ตารางที่ 2.3 ความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับความเหมาะสมของระยะเวลา
ในการฝกอบรมในแตละหัวขอวิชา
ตารางที่ 2.4 ความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิทยากร
ในหัวขอวิชา ศึกษาขอมูลรายงานการศึกษาโครงการพัฒนาแหลงน้ํา
(นางสาวฉวี วงศประสิทธิพร)
ตารางที่ 2.5 ความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
วิทยากรในหัวขอวิชา งานสํารวจ (นายมังกร สมัครเขตรการ และ
นายโพธิ์ทอง ศรีวงษา)
ตารางที่ 2.6 ความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
วิทยากรในหัวขอวิชา การออกแบบกอสราง และการแกไขแบบ
(นายไกรฤกษ อินทชนันทร)
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หนา
11
11
12
12
13
13
14
14
15
16
17
18
19

20
21

สารบัญตาราง(ตอ)
ตารางที่ 2.7 ความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิทยากร
ในหัวขอวิชา การคํานวณปริมาณงานและราคาคากอสรางพรอมจัดทํา
ประมาณการ (นายชัยรัตน สีดวง และ นายไพฑูรย กุลไทย)
ตารางที่ 2.8 ความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
วิทยากรในหัวขอวิชา การวางแผนงานกอสราง (นายธรรมนูญ อินทรนุช)
ตารางที่ 2.9 ความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
วิทยากรในหัวขอวิชา การควบคุมงานกอสราง (นายพงษศักดิ์ เลียววงศวาน)
ตารางที่ 2.10 ความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิทยากร
ในหัวขอวิชา การดูงานภาคสนาม (นายโชค พรินทรากูล)
ตารางที่ 2.11 ความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
วิทยากรในหัวขอวิชา การบริหารสัญญา (นายอธิวัฒน โยอาศรี)
ตารางที่ 2.12 คาเฉลี่ยความคิดเห็นในภาพรวมของผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับความ
เหมาะสมของวิทยากรในหลักสูตร
ตารางที่ 2.13 ความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
กระบวนการฝกอบรมในภาพรวม
ตารางที่ 3.1 แสดงความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ในการฝกอบรม
ตารางที่ 4.1 แสดงความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับความคุมคา
ของโครงการฝกอบรม
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หนา
22

23
24
25
26
27
28
29
29

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
สว นพั ฒ นาทรั พยากรบุ คคล สํานักบริห ารทรัพยากรบุคคลไดดําเนิน การจัดโครงการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผูปฏิบัติงานดานกอสรางระดับตน รุนที่ 3 ระหวางวันที่ 6 – 13 กุมภาพัน ธ 2561
ณ อาคารอรุณ อินทรปาลิต สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
และดูงานภาคสนามโครงการกอสราง จังหวัดสมุทรปราการ โดยเนื้อหาของหลักสูตรจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอผู
เขารับการฝกอบรม
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงานดานกอสราง จําเปนอยางยิ่งที่ผูปฏิบัติงานดานกอสราง
ตองเปนผูที่มีความรู ทักษะดานการกอสรางและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหเปนไป
ตามการปรับเลื่อนระดับตําแหนง ตามความรู ความสามารถ และทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงานใหขาราชการผู
ที่มีหนาที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานดานกอสราง ของกรมชลประทาน ที่อยูในประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
(O1) และประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (K1) สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง และเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน การประเมินผลการฝกอบรมไดจัดทําขึ้นหลังจากที่ไดดําเนินการจัดฝกอบรมแลวเสร็จ โดยการรวบรวม
ขอ มูล จากแบบประเมิน และวิ เ คราะห ขอมูล เพื่อใหไดทราบถึงผลการดําเนิน โครงการ มีผ ลสรุป การดําเนิน
โครงการและขอเสนอแนะ ดังนี้
1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามเกณฑการประเมินผลโครงการ
1.1 มีจํานวนผูเขารับการฝกอบรมเปรียบเทียบกับจํานวนเปาหมายที่กําหนด รอยละ 100
1.2 มีจํานวนผูผานเกณฑการประเมินโครงการดานความรู ความเขาใจจากการทําแบบทดสอบ
กอนและหลังการฝกอบรม จํานวนรอยละ 100 มากกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ รอยละ 70 และคะแนนการ
ประเมินพฤติกรรมการเรียนรูและผลงานในระดับดีขึ้นไป จํานวนรอยละ 100 ซึ่งมากกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ
รอยละ 70 ทั้งนี้ คะแนนการประเมินความรู ความเขาใจของผูเขารับการฝกอบรมกอนการฝกอบรมเฉลี่ยเทากับ
9.43 คะแนน และหลังการฝกอบรมเฉลี่ยเทากับ 17.69 คะแนน โดยคะแนนกอนและหลังการฝกอบรมมี
ความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
1.3 มีจํานวนผูเขารับการฝกอบรมที่มีการวางแผนการนําความรูไปประยุกตใชในการทํางาน
จํานวนรอยละ 100 ซึ่งมากกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ รอยละ 70
1.4 ใชงบประมาณในการดําเนินการนอยกวางบประมาณที่ไดรับการจัดสรร รอยละ 43.91
ซึ่ง ใชง บประมาณนอ ยกวา ที ่ไ ดรับ การจัด สรร และมากกวาเกณฑมาตรฐานความคุมคาในดานการใชจาย
งบประมาณ ซึ่งเกณฑกําหนดไววาคาใชจายในการจัดฝกอบรมตองนอยกวางบประมาณที่ไดรับการจัดสรร อยางนอย
รอยละ 2 เนื่องจากผูเขารับ การฝกอบรมอยูสวนกลางไมมีสิทธิ์พักและไมประสงคจ ะพักกับทางโรงแรมที่ทาง
ผูจัดโครงการจัดให และมีตนทุนผลผลิตในการฝกอบรมตอหนวย จํานวน 131.92 บาท/ชั่วโมง/คน
2. การประเมิน ความเหมาะสมของการจัด การฝก อบรมจากความคิด เห็น ของผู เ ขา รับ
การฝกอบรม พบวากระบวนการฝกอบรมมีความเหมาะสม ทั้งในเรื่องของความเหมาะสมของการจัดหัวขอวิชา
ความสอดคลองของหัวขอวิชากับวัตถุประสงค การไดรับประโยชนและความเหมาะสมของวิทยากร
3. ผูเขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจในโครงการฝกอบรม เนื่องจากเห็นวาไดรับความรูจาก
หลักสูตรนี้เปนอยางมากและนําความรูที่ไดรับไปใชในการปฏิบัติงานดานการกอสรางไดอยางถูกตองและเปน
มาตรฐาน
4. ความคุมคาของโครงการฝกอบรม ในความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมเห็นวามีความคุมคา
คือ ไดรับประโยชนจากการฝกอบรม ไดรับความรูเกี่ยวกับการกอสรางที่ถูกตอง สามารถนําไปปรับใชในงานที่ทําให
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และวิทยากรมีความรูความสามารถในเรื่องที่บรรยายเปนอยางดี
40

5. ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาโครงการตามความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรม
5.1 ระยะเวลาในการจัดฝกอบรมนอยเกินไป (ผูแสดงความคิดเห็น จํานวน 5 คน)
5.2 ควรจัดหลักสูตรเนนเฉพาะเรื่องการคํานวณปริมาณงานและราคาคากอสรางพรอมจัดทํา
ประมาณการ (ผูแสดงความคิดเห็น จํานวน 2 คน)
5.3 ควรเพิ่มความรูดานการกอสรางโครงการชลประทานขนาดเล็ก การถอดแบบปริมาณงาน
กอสราง และการจัดทําแผนจัดซื้อจัดจางงานดานกอสราง (ผูแสดงความคิดเห็น จํานวน 4 คน)
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ความเปนมาและความสําคัญ

บทนํา

สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล ในฐานะหนวยงานที่รับผิดชอบในดานการพัฒนาบุคลากรของ
กรมใหมีความรู ความเขาใจ ประสบการณและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางถูกตอง
ตรงตามหลักวิช าการ โดยตองดํา เนิน การใหครอบคลุมทั้ง ขาราชการ ลูก จางประจํา และพนักงานราชการ
ขา ราชการเปน บุค ลากรลํา ดับ แรกที่สํา นัก บริห ารทรัพ ยากรบุค คลไดดํา เนิน การจัด ทํา หลัก สูต รมาตรฐาน
ซึ่งเปนหลักสูตรภาคบังคับสําหรับขาราชการกรมชลประทาน โดยแบงเปน 11 สายงาน จําแนกกลุมผูเขารับการ
ฝกอบรมเปน 3 กลุม คือ 1) ระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงาน 2) ระดับชํานาญการและชํานาญงาน 3) ระดับ
ชํานาญการพิเศษและอาวุโส โดยมุงเนนใหบุคลากรมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน
ในหนา ที่ค วามรับ ผิด ชอบและตอ การมอบหมายงานของผูบัง คับ บัญชา และสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
งานกอสรางโครงการชลประทาน แบงเปน ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก รวมทั้งงาน
กอสรางเพื่อจัดระบบน้ําเพื่อการเกษตร เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานตองมีความรู ความเขาใจและทักษะในการปฏิบัติงาน
ดานการทดสอบวัสดุตาง ๆ ที่ใชในการกอสราง สามารถควบคุมการใชวัสดุกอสรางชนิดตาง ๆ ใหเปนไปตามหลัก
วิชาการ และเปนมาตรฐานเดียวกัน
สวนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล จึงไดจัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรผูปฏิบัติงานดานกอสรางระดับตนรุนที่ 3 เปนหลักสูตรมาตรฐานภาคบังคับสําหรับขาราชการสายงาน
กอสราง ระดับปฏิบัติงาน (O1) และปฏิบัติการ (K1) โดยใหผูปฏิบัติงานดานกอสรางไดรับความรู ความเขาใจ
และมีทักษะประสบการณในการปฏิบัติงานดานกอสราง อันจะเกิดประโยชนตอกรมชลประทานตอไป
วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรม
1. มี ความรู ความเข าใจและทักษะในการปฏิ บัติงานก อสรางได อย างถูกตองและเป นมาตรฐาน
เดียวกัน
2. มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น และประสบการณ ในการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน
อันเปนการสงเสริมการจัดการความรูและความสัมพันธที่ดี และเปนประโยชนในการติดตอประสานงานของกรม
ชลประทานตอไป
หัวขอในการฝกอบรม
1. ศึกษาขอมูลรายงานการศึกษาโครงการพัฒนาแหลงน้ํา
3
2. งานสํารวจ
3
3. การออกแบบกอสราง และการแกไขแบบ
6
4. การคํานวณปริมาณงานและราคาคากอสรางพรอมจัดทําประมาณการ
6
5. การวางแผนงานกอสราง
6
6. การควบคุมงานกอสราง
6
7. การบริหารสัญญา
6
8. ดูงานภาคสนาม (1 วัน)
6
รวมทั้งสิ้น 42
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ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
เดียวกัน

ผานการฝกอบรมมีขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนมาตรฐาน

คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม
1. นายชางชลประทานปฏิบัติงาน นายชางโยธาปฏิบัติงาน วิศวกรชลประทานปฏิบัติการและ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
2. สังกัดกองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง สํานักจัดรูปที่ดินกลาง สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ
และสํานักงานชลประทานที่ 1 – 17
3. ผูทําหนาที่รับผิดชอบในการควบคุมงานกอสราง หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกอสราง
จํานวนผูเขารับการฝกอบรม
จํานวน 51 คน
ระยะเวลาการฝกอบรม
ระหว า งวั น ที่ 6 – 13 กุ มภาพัน ธ 2561 ณ อาคารอรุณ อิน ทรปาลิต สถาบัน พัฒ นาการ
ชลประทาน กรมชลประทาน อําเภอปากเกร็ด จั งหวัดนนทบุรี และดูงานภาคสนามโครงการกอสร าง จังหวั ด
สมุทรปราการ
วิทยากรในการฝกอบรม
1. นางสาวฉวี วงศประสิทธิพร

วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ
สํานักบริหารโครงการ
นายชางสํารวจอาวุโส
สํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา
นายชางสํารวจอาวุโส
สํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา
ที่ปรึกษา
สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม
วิศวกรชลประทานชํานาญการ
กองแผนงาน
วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ
สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ
หัวหนาฝายวิศวกรรม
สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ
วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ
สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ
หัวหนาหนวยตรวจสอบและวิเคราะหดานวิศวกรรม
สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ
นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ
กองพัสดุ

2. นายมังกร สมัครเขตรการ
3. นายโพธิ์ทอง ศรีวงษา
4. นายไกรฤกษ อินทชนะนันท
5. นายชัยรัตน สีดวง
6. นายไพฑูรย กุลไทย
7. นายธรรมนูญ อินทรนุช
8. นายพงษศักดิ์ เลียววงศวาน
9. นายโชค พรินทรากูล
10. นายอธิวัฒน โยอาศรี
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ผูรับผิดชอบและผูประสานงาน
1. นางสาวนิตยา อินทะนะ
2. นางสาวธมนตวรรณ เฉลิมสัตย
3. นางสาวลฎาภา พูลคลาย

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

จุดมุงหมายของการประเมินผลโครงการ
การจั ด ทํ า รายงานผลการประเมิ น โครงการฝ ก อบรมครั้ ง นี้ มี จุ ด มุ ง หมายเพื่ อ ประเมิ น
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการวาสามารถบรรลุวัตถุประสงคของโครงการเพียงใด ความพึงพอใจและความคุมคาของ
โครงการ ความเหมาะสมของกระบวนการฝกอบรม ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการปรับปรุงและ
พัฒนาโครงการฝกอบรม การวางแผนการนําความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเพื่อประเมินความ
คุมคาของโครงการจากการประหยัดคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรม ซึ่งจะเปนประโยชนในการนําผล
การประเมินไปใช ในการพัฒนาโครงการฝกอบรมใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเปนประโยชนตอผูบริหารใน
การไดรับทราบผลการดําเนินการและใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการจัดฝกอบรมตอไป
การประเมินผลการฝกอบรม
1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝกอบรม
1.1 จํานวนผูเขารับการฝกอบรมจริง ตองไมต่ํากวาจํานวนผูเขารับการการฝกอบรมตาม
เปาหมายโครงการที่กําหนดไว
1.2 รอยละ 70 ของผูเขารับการฝกอบรมผานเกณฑการประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ
การประเมิน จําแนก ดังนี้
1.2.1 ประเมินความรู ความเขาใจ โดยการทดสอบกอน-หลังการฝกอบรม
1.2.2 ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู และการฝกปฏิบัติของผูเขารับการฝกอบรม
1.3 ประเมินจํานวนของผูผานการฝกอบรมที่มีการวางแผนการนําความรูจากการฝกอบรม
ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
1.4 ประเมินคาใชจายในการดําเนินโครงการเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
2. ประเมิน ความเหมาะสมของกระบวนการฝก อบรม โดยใชแ บบสอบถามหลัง เสร็จ สิ ้น
การฝกอบรม
3. การประเมินความพึงพอใจในการฝกอบรม โดยใชแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นการฝกอบรม
4. การประเมินความคุมคาของโครงการ โดยใชแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นการฝกอบรม
5. การประเมิน ปญ หา อุป สรรค และขอ เสนอแนะ โดยใชแ บบสอบถามหลัง เสร็จ สิ ้น
การฝกอบรม
เกณฑชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
ที่กําหนด

1. จํานวนผูเขารับการฝกอบรมจริง ตองไมต่ํากวาจํานวนผูเขารับการฝกอบรมตามเปาหมาย

2. รอยละ 70 ของผูเขารับการฝกอบรมผานเกณฑการประเมินในระดับดี
3. ร อ ยละ 70 ของผู ผ า นการฝ ก อบรมมี ก ารวางแผนการนํ า ความรู จ ากการฝ ก อบรมไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
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รอยละ 2

4. จํานวนคาใชจายในการดําเนินโครงการ ต่ํากวางบประมาณที่ไดรับการจัดสรรไมนอยกวา

5. ค า เฉลี่ ย ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของผู เ ข า รั บ การฝ ก อบรมเกี่ ย วกั บ ความเหมาะสมของ
กระบวนการฝกอบรมในภาพรวม อยูในระดับไมต่ํากวา คอนขางมาก
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บทที่ 1
ระเบียบวิธีการประเมินผล
1. วัตถุประสงคและขอบเขตของการประเมิน
1.1 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝกอบรม
1.1.1 ประเมินจํานวนผูเขารับการฝกอบรมเปรียบเทียบกับจํานวนเปาหมายของผูเขารับ
การฝกอบรมตามที่กําหนดไวในโครงการที่ไดรับการอนุมัติ
1.1.2 ประเมินจํานวนผูผานการฝกอบรมตามเกณฑการประเมินของโครงการ ซึ่งกําหนด
แนวทางการประเมิน ดังนี้
1) ประเมินความรูผลจากการทดสอบความรู ความเขาใจ ของผูเขารับการฝกอบรม
เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาตามหลักสูตร โดยใหผูเขารับการฝกอบรมทําแบบทดสอบกอนและหลังการฝกอบรม
2) ประเมินความสามารถในการฝกปฏิบัติงานดานกอสราง
1.1.3 ประเมินจํานวนผูผานการฝกอบรมที่มีการวางแผนการนําความรูไปประยุกตใช
ในการปฏิบัติงาน
1.1.4 ประเมินคาใชจายในการดําเนินโครงการเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร

วิชา
รับผิดชอบ

1.2 เพื่อประเมินความเหมาะสมของกระบวนการจัดการฝกอบรม
1.2.1 ความเหมาะสมของหัวขอวิชาตามหลักสูตร
1) ความเหมาะสมดานความสอดคลองของเนื้อหาวิชากับวัตถุประสงคของหัวขอ
2) ประโยชนที่ไดรับจากหัวขอวิชาชวยเสริมการปฏิบัติงานในหนาที่ และความ
3) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝกอบรมในแตละหัวขอวิชา
1.2.2 ความเหมาะสมของวิทยากร
1.2.3 ความเหมาะสมของกระบวนการฝกอบรมในภาพรวม ไดแก
1) ความครบถวนของกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตร
2) ความเหมาะสมของเนื้อหาในหลักสูตร
3) การจัดกิจกรรมการเรียนรูในหลักสูตร
4) การบริหารการฝกอบรมระหวางการฝกอบรม
5) ความเหมาะสมดานสภาพแวดลอมและการจัดหองฝกอบรม
6) ความเหมาะสมของระยะเวลาการฝกอบรมในภาพรวม
7) ความเหมาะสมของจํานวนผูเขารับการฝกอบรม
8) ความเหมาะสมดานเอกสารประกอบการฝกอบรม/โสตทัศนูปกรณ
9) การประสานงานและการใหบริการของเจาหนาที่จัดฝกอบรม
10) ประโยชนที่ไดรับจากการฝกอบรมในครั้งนี้
1.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจในการฝกอบรม
1.4 เพื่อประเมินความคุมคาของโครงการ
1.5 เพื่อประเมินปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
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2. วิธีการประเมินผลโครงการ
1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝกอบรม
1.1 ประเมินจํานวนผูเขารับการฝกอบรมเปรียบเทียบกับจํานวนเปาหมายของผูเขารับการ
ฝกอบรมตามที่กําหนดไวในโครงการที่ไดรับการอนุมัติ โดยเปรียบเทียบเปนคารอยละ
1.2 ประเมิ นจํ านวนผู ผ านการฝ กอบรมตามเกณฑ การประเมิ นของโครงการ ซึ่ งกํ าหนด
แนวทาง การประเมิน ดังนี้
1) ประเมิ น ความรู ความเข าใจของผูเ ขารั บ การฝก อบรมเกี่ย วกั บ เนื้ อหาวิ ช าตาม
หลักสูต ร โดยประเมิน คาเฉลี่ยคะแนนทดสอบของผูเขารับ การฝกอบรมเปรีย บเทีย บระหวางกอนและหลัง
การฝกอบรม
2) ประเมินความสามารถในการฝกปฏิบัติงานดานกอสราง
1.3 ประเมิ นจํ านวนผู ผานการฝ กอบรมที่ มีการวางแผนการนํ าความรู จากการฝกอบรมไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
1.4 ประเมิน คา ใชจ า ยในการดํ า เนิน โครงการเปรีย บเทีย บกับ งบประมาณที ่ไ ดร ับ
การจัดสรร
2. การประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝกอบรม โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็น
จากผูเขารับการฝกอบรม เพื่อประเมินความเหมาะสมในประเด็นตอไปนี้
2.1 ความเหมาะสมของหัวขอวิชาตามหลักสูตร
1) ความเหมาะสมดานความสอดคลองของเนื้อหาวิชากับวัตถุประสงคของหัวขอวิชา
2) ประโยชนที่ไ ดรับ จากหัว ขอ วิช าชว ยเสริม การปฏิบัติง านในหนา ที่ และความ
รับผิดชอบ
3) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝกอบรมในแตละหัวขอวิชา
2.2 ความเหมาะสมของวิทยากร
2.3 ความเหมาะสมของกระบวนการฝกอบรมในภาพรวม ไดแก
1) ความครบถวนของกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตร
2) ความเหมาะสมของเนื้อหาในหลักสูตร
3) การจัดกิจกรรมการเรียนรูในหลักสูตร
4) การบริหารการฝกอบรมระหวางการฝกอบรม
5) ความเหมาะสมดานสภาพแวดลอมและการจัดหองฝกอบรม
6) ความเหมาะสมของระยะเวลาการฝกอบรมในภาพรวม
7) ความเหมาะสมของจํานวนผูเขารับการฝกอบรม
8) ความเหมาะสมดานเอกสารประกอบการฝกอบรม/โสตทัศนูปกรณ
9) การประสานงานและการใหบริการของเจาหนาที่จัดฝกอบรม
10) ประโยชนที่ไดรับจากการฝกอบรมในครั้งนี้
3. การประเมินความพึงพอใจของโครงการในการฝกอบรม โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็น
จากผูเขารับการฝกอบรม
4. การประเมินความคุมคาของโครงการในการฝกอบรม โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็น
จากผูเขารับการฝกอบรม
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5. การประเมิ น ป ญหา อุปสรรค และขอ เสนอแนะในการปรับปรุงและพั ฒนาโครงการ
ฝกอบรม โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นจากผูเขารับการฝกอบรม
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
3.1 เก็บขอมูลจํานวนผูลงทะเบียนเขารับการฝกอบรมในวันที่มีการฝกอบรม
3.2 เก็บรวมรวมขอมูลจํานวนผูผานเกณฑการประเมินผลความรูความสามารถ คือ
1) เก็บขอมูลผลสัมฤทธิ์ดานความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาตามหลักสูตรจาก
ผลคะแนนการทดสอบกอนและหลังการฝกอบรม
2) เก็บขอมูลผลสัมฤทธิ์ดานความสามารถของผูเขารับการฝกอบรมในการฝกปฏิบัติงาน
ดานกอสราง
3.3 เก็บ รวบรวมจํา นวนผูผานการฝกอบรมที่มีก ารวางแผนการนํา ความรูไปประยุกตใ ช
ในการทํางาน โดยรวบรวมแผนปฏิบั ติการกิจ กรรมที่ จะดําเนิ นการหลั งการฝกอบรม จากระบบบริ หารการ
ฝกอบรมในรูปแบบ ออนไลน (e – Training)
3.4 เก็บขอมูลคาใชจายในการดําเนินการฝกอบรม
3.5 เก็บรวบรวมขอมูลการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝกอบรม ความพึงพอใจ
และความคุม คา ของโครงการ ตลอดจนขอ มูล เกี่ย วกับ ประเมิน ปญ หา อุป สรรค และขอ เสนอแนะในการ
ปรับปรุงและพัฒนาโครงการฝกอบรม จากแบบประเมินผลโครงการ จากระบบบริหารการฝกอบรมในรูปแบบ
ออนไลน (e – Training)
ผลการเก็บรวบรวมขอมูลทําโดยรวบรวมแบบทดสอบกอนและหลังการฝกอบรม และรวบรวม
แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมหลังจากเสร็จสิ้นการฝกอบรมแลว และมีผูตอบแบบสอบถาม
ในระบบบริหารการฝกอบรมในรูปแบบ ออนไลน (e – Training) จํานวน 51 คน จากผูเขารับการฝกอบรม
จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 100
4. เกณฑการประเมิน
4.1 รอยละ 100 ของผูสมัครเขารับการฝกอบรมมาเขารับการฝกอบรมตามจํานวนเปาหมายที่
กําหนด
4.2 รอยละ 70 ของผูผานการฝกอบรมมีผลการประเมินความรูความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา
ในหลักสูตรจากผลการทําแบบทดสอบกอนและหลังการฝกอบรม
4.3 รอยละ 70 ของผูผานการฝก อบรมมีการวางแผนการนําความรูจ ากการฝก อบรมไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
4.4 คาใชจายในการดําเนิน การฝกอบรมนอยกวางบประมาณที่ไดรับการจัด สรรอยางนอย
รอยละ 2
4.5 คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการ
ฝกอบรม อยูในระดับไมต่ํากวา “คอนขางมาก”
4.6 คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับความพึงพอใจในการฝกอบรม
อยูในระดับไมต่ํากวา “คอนขางมาก”
4.7 ระดับความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับความคุมคาของโครงการฝกอบรมอยูใน
ระดับ ไมต่ํากวา “รอยละ 80”
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5. วิธีการวิเคราะหขอมูล
5.1 วิเคราะหขอมูลจํานวนผูเขารับการฝกอบรมเปรียบเทียบเปาหมายของจํานวนผูเขารับการ
ฝกอบรม ตามที่กําหนดในโครงการฝกอบรม โดยหาคารอยละ
5.2 วิเ คราะหขอมูล จํานวนผูผานเกณฑการประเมิน ผลความรูค วามสามารถของผูเ ขารับ
การฝกอบรม โดยหาคาจํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา P Value หรือ (Sig) ที่ไดจากการวิเคราะห
t-test เพื่อวิเ คราะหห าความแตกตางของคะแนนกอ นและหลังการฝกอบรม เสนอเปน ตารางประกอบ
การบรรยาย
5.3 วิเคราะหจํานวนผูผานการฝกอบรมที่มีการวางแผนการนําความรูไปประยุกตใชในการทํางาน
โดยหาคารอยละเสนอเปนตารางประกอบการบรรยาย
5.4 วิเ คราะหคา ใชจ า ยในการดํ า เนิน การฝก อบรมเปรีย บเทีย บกับ งบประมาณที ่ไ ดร ับ
การจัดสรรโดยหาคารอยละเสนอเปนตารางประกอบการบรรยาย
5.5 วิเคราะหความเหมาะสมของกระบวนการฝกอบรม โดยการหาคารอยละและคาเฉลี่ย
เสนอเปนตารางประกอบการบรรยาย ซึ่งจะแสดงตารางผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรม
ในเรื่องตาง ๆ โดยนําขอมูลจากระบบบริหารการฝกอบรมในรูปแบบ ออนไลน (e – Training) ดังตอไปนี้
5.5.1 ความเหมาะสมของหัวขอวิชาตามหลักสูตร
1) ความเหมาะสมดานความสอดคลองของเนื้ อหาวิช ากับ วั ตถุ ป ระสงค ของ
หัวขอวิชา
2) ประโยชนที่ไดรับจากหัวขอวิชาชวยเสริมการปฏิบัติงานในหนาที่ และความ
รับผิดชอบ
3) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝกอบรมในแตละหัวขอวิชา
5.5.2 ความเหมาะสมของวิทยากร
5.5.3 ความเหมาะสมของกระบวนการฝกอบรมในภาพรวม ไดแก
1) ความครบถวนของกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตร
2) ความเหมาะสมของเนื้อหาในหลักสูตร
3) การจัดกิจกรรมการเรียนรูในหลักสูตร
4) การบริหารการฝกอบรมระหวางการฝกอบรม
5) ความเหมาะสมดานสภาพแวดลอมและการจัดหองฝกอบรม
6) ความเหมาะสมของระยะเวลาการฝกอบรมในภาพรวม
7) ความเหมาะสมของจํานวนผูเขารับการฝกอบรม
8) ความเหมาะสมดานเอกสารประกอบการฝกอบรม/โสตทัศนูปกรณ
9) การประสานงานและการใหบริการของเจาหนาที่จัดฝกอบรม
10) ประโยชนที่ไดรับจากการฝกอบรมในครั้งนี้
5.6 วิเคราะหความพึงพอใจในการฝกอบรมของผูเขารับการฝกอบรม โดยหาคารอยละเสนอ
เปนตารางประกอบการบรรยาย
5.7 วิเคราะหความคุมคาของโครงการจากการตอบแบบสอบถาม โดยหาคารอยละเสนอเปน
ตารางประกอบการบรรยาย
5.8 วิ เ คราะห ค วามคิ ด เห็ น ของผู เ ข ารั บ การฝ กอบรมในการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาโครงการ
ฝกอบรม
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บทที่ 2
ผลการวิเคราะหขอมูล
การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินผล จะนําเสนอผลการวิเคราะหโดยเรียงลําดับตาม
วัตถุประสงคของการประเมินผล ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝกอบรม เสนอผลการวิเคราะหในประเด็น ดังตอไปนี้
1.1 จํา นวนผู เ ข า รั บ การฝกอบรมจริงเปรีย บเทีย บกับ จํานวนผูเขารับ การฝกอบรมตาม
เปาหมายที่กําหนด
1.2 รอยละของผูผานเกณฑการประเมินผลความรูความสามารถตามเกณฑการประเมินผล
โครงการ ไดแก
1.2.1 ความรู ความเขาใจ ของผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาตามหลักสูตร
โดยใหผูเขารับการฝกอบรมทําแบบทดสอบกอนและหลังการฝกอบรม
1.2.2 ประเมินความสามารถในการฝกปฏิบัติงานดานกอสราง
1.3 รอยละผูผานการฝกอบรมที่มีการวางแผนการนําความรูไปประยุกตใชในการทํางาน
1.4 รอยละคาใชจายในการดําเนินการฝกอบรมที่ประหยัดไดเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณ
ที่ไดรับการจัดสรร
2. ความเหมาะสมของกระบวนการจั ด การฝ ก อบรม เสนอผลการวิ เ คราะห ใ นประเด็ น
ดังตอไปนี้
2.1 ความเหมาะสมของหัวขอวิชาตามหลักสูตร
1) ความเหมาะสมดานความสอดคลองของเนื้อหาวิชากับวัตถุประสงคของหัวขอวิชา
2) ประโยชนที่ไดรับ จากหัว ขอวิช าชว ยเสริมการปฏิบัติง านในหนา ที่ และความ
รับผิดชอบ
3) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝกอบรมในแตละหัวขอวิชา
2.2 ความเหมาะสมของวิทยากร
2.3 ความเหมาะสมของกระบวนการฝกอบรมในภาพรวม ไดแก
1) ความครบถวนของกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตร
2) ความเหมาะสมของเนื้อหาในหลักสูตร
3) การจัดกิจกรรมการเรียนรูในหลักสูตร
4) การบริหารการฝกอบรมระหวางการฝกอบรม
5) ความเหมาะสมดานสภาพแวดลอมและการจัดหองฝกอบรม
6) ความเหมาะสมของระยะเวลาการฝกอบรมในภาพรวม
7) ความเหมาะสมของจํานวนผูเขารับการฝกอบรม
8) ความเหมาะสมดานเอกสารประกอบการฝกอบรม/โสตทัศนูปกรณ
9) การประสานงานและการใหบริการของเจาหนาที่จัดฝกอบรม
10) ประโยชนที่ไดรับจากการฝกอบรมในครั้งนี้
3. ความพึงพอใจในโครงการฝกอบรม
4. ความคุมคาของโครงการฝกอบรม
5. ความคิ ด เห็ น เกี่ยวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา
โครงการฝกอบรม
50

คิดเห็นไว ดังนี้

การกําหนดมาตรวัดระดับความคิดเห็นในแบบสอบถาม และกําหนดคาคะแนนระดับความ

ระดับความคิดเห็น
คาคะแนน
นอย
1
คอนขางนอย
2
ปานกลาง
3
คอนขางมาก
4
มาก
5
เกณฑที ่ใ ชใ นการวิเ คราะหข อ มูล เกี่ย วกับ คา เฉลี ่ย ระดับ ความคิด เห็น ของผู เ ขา รับ
การฝกอบรมไดกําหนดเกณฑในการแปลความหมายของคาเฉลี่ยไว ดังนี้
คาเฉลี่ย
ความหมาย
1.00 – 1.80
นอย
1.81 – 2.60
คอนขางนอย
2.61 – 3.40
ปานกลาง
3.41 – 4.20
คอนขางมาก
4.21 – 5.00
มาก
รอยละคะแนนทดสอบกอนและหลังการฝกอบรม และคะแนนการฝกปฏิบัติกําหนดไว ดังนี้
รอยละ
ความหมาย
0 - 59
ไมผานการประเมิน
60 – 69
พอใช
70 – 79
ดี
80 – 100
ดีมาก
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1. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝกอบรม
1.1 จํานวนผูเขารับการฝกอบรม
ตารางที่ 1.1 จํานวนผูเขารับการฝกอบรมเปรียบเทียบกับจํานวนเปาหมาย
ผูเขารับการฝกอบรม

จํานวน

รอยละ

ตามเปาหมาย

50

100

มาลงทะเบียน

51

100

ผลการวิเคราะหขอมูล มีจํานวนผูมาลงทะเบียนเขารับการฝกอบรมสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวในโครงการ จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 100 ซึ่งเปนไปตามเกณฑชี้วัด
ความสําเร็จของโครงการที่กําหนดไว
1.2 จํานวนผูเขารับการฝกอบรมที่มีผลการประเมินความรูความสามารถที่ผานเกณฑการประเมินในระดับดี
ตารางที่ 1.2 จํานวนผูเขารับการฝกอบรมที่มีผลการประเมินความรูความสามารถที่ผานเกณฑการประเมินในระดับดี (รวมมากกวา 70 คะแนนขึ้นไป)
ผูเขารับการฝกอบรม

จํานวน

รอยละ

ผาน

51

100

ไมผาน

-

-
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ตารางที่ 1.3 แสดงผลคะแนนทดสอบความรูความเขาใจกอนและหลังการฝกอบรมของผูเขารับการฝกอบรม
คะแนน

คาเฉลี่ย

จํานวนคน

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

กอนการฝกอบรม

9.43

51

2.914

หลังการฝกอบรม

17.69

51

2.214

ผลการวิเคราะหขอมูล ตารางที่ 1.2 และ 1.3 ผูเขารับการฝกอบรมที่มีผลการประเมินความรูความสามารถผานเกณฑการประเมินในระดับดีมาก จํานวน 51 คน คิดเปน
รอยละ 100 และมีคาเฉลี่ยโดยการทดสอบความรูความเขาใจกอนการฝกอบรม 9.43 และหลังการฝกอบรม 17.69 ซึ่งแสดงวาคาเฉลี่ยความรูความเขาใจหลังการ
ฝกอบรมสูงกวากอนการฝกอบรม
1.3 ผลการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบความรูความเขาใจกอนและหลังการฝกอบรม
ตารางที่ 1.4 แสดงผลการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบความรูความเขาใจกอนและหลังการฝกอบรม
คะแนน
ผลการทดสอบเพือ่ เปรียบเทียบคะแนน
ทดสอบความรูความเขาใจกอน และหลัง
การฝกอบรม

คาเฉลี่ยของผลตางระหวาง
คะแนนการทดสอบกอนและ
หลังการฝกอบรม

คาประมาณสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของผลตาง

จํานวนคน

t-value

-8.255

3.230

51

-18.251

P-Value
(Sig)
.000**

**p<.05
ผลการวิเคราะหขอมูล ตารางที่ 1.4 ผลการทดสอบดวยคาสถิติ t-test แบบจับคูที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา คะแนนผลการทดสอบกอนและหลังการฝกอบรมมี
ความแตกตางกัน แสดงวาการฝกอบรมมีผลทําใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจมากขึ้น
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ตารางที่ 1.5 แสดงจํานวนผูเขารับการฝกอบรมที่มีผลการประเมินพฤติกรรม/ผลงานที่ผานเกณฑการประเมินในระดับดี
ผูเขารับการฝกอบรม

จํานวน (คน)

คิดเปนรอยละ

หมายเหตุ

ผูเขารับการฝกอบรมที่ผานเกณฑการประเมิน
พฤติกรรม/ผลงานไมต่ํากวาระดับดี
(ได 14 คะแนนขึ้นไป)

51

100

คะแนนประเมินพฤติกรรม/ผลงาน เต็ม 20 คะแนน
ตองมีผลการประเมิน 14 คะแนนขึ้นไป จึงจะผานเกณฑ
การประเมินในระดับดี

ผลการวิเคราะหขอมูล ตารางที่ 1.5 ผูเขารับการฝกอบรมที่มีผลการประเมินพฤติกรรม/ผลงานที่ผานเกณฑการประเมินในระดับดีมาก มีจํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ
100 ซึ่งมีคาเฉลี่ยมากกวาเกณฑที่กําหนดไว (ดูจากตารางสรุปคะแนนผลการประเมินพฤติกรรมและผลงาน ตามภาคผนวก ก)
ตารางที่ 1.6 แสดงจํานวนผูเขารับการฝกอบรมที่มีผลการประเมินความรูความเขาใจและพฤติกรรมที่ผานเกณฑการประเมินในระดับดี
เกณฑการประเมิน
1. ผลการประเมินความรูความเขาใจ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
2. ผลการประเมินพฤติกรรม/ผลงาน (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
รวม 40 คะแนน
ผูเขารับการฝกอบรมที่ผานเกณฑการประเมินในระดับดีขึ้นไป
(ได 28 คะแนนขึ้นไป)

จํานวน (คน)
51
51
51

รอยละ
100
100
100

หมายเหตุ
คะแนนเต็ม 40 คะแนน ตองทําคะแนนใหได
28 คะแนนขึ้นไป จึงจะผานเกณฑการประเมิน
ในระดับดี

ผลการวิเคราะหขอมูล ตารางที่ 1.6 จํานวนผูเขารับการฝกอบรม มีผลการประเมินความรู ความเขาใจ ในระดับดีและดีมากจํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 100 และมี
ผลประเมินพฤติกรรม/ผลงาน ในระดับดีมากจํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 100 ในภาพรวมผานเกณฑการประเมินในระดับดีและดีมาก จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 100
แสดงวาผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความสามารถผานเกณฑการประเมินผลของโครงการ (รอยละ 70 ของผูเขารับการฝกอบรมผานเกณฑการประเมินในระดับดี) (ดูจาก
ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินความรูความเขาใจและพฤติกรรม ตามภาคผนวก ก)
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1.4 การวางแผนนําความรูไปประยุกตใชในการทํางาน
ตารางที่ 1.7 จํานวนผูเขารับการฝกอบรมที่มีการวางแผนนําความรูไปประยุกตใชในการทํางาน
ผูเขารับการฝกอบรม

จํานวน

รอยละ

มีการวางแผนนําความรูไปประยุกตใช

51

100

ไมมีการวางแผนนําความรูไปประยุกตใช

-

-

ผลการวิเคราะหขอมูล หลังจากการฝกอบรมแลว ผูเขารับการฝกอบรมไดมีการวางแผนการนําความรูไปประยุกตใชในการทํางาน จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 100
โดยบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑชี้วัดความสําเร็จของโครงการที่กําหนดไว
1.5 คาใชจายในการดําเนินการฝกอบรม
ตารางที่ 1.8 จํานวนคาใชจายในการดําเนินการฝกอบรมเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณ

จํานวน/บาท

รอยละ

ไดรับการจัดสรรตามแผน

503,780.00

100

คาใชจายในการดําเนินการฝกอบรมจริง

282,578.50

56.09

งบประมาณที่ใชจายจริงนอยกวา
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร

221,201.50

43.91
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1.6 การคํานวณตนทุนผลผลิตของโครงการฝกอบรม
โดยใชสูตรการคํานวณ =

งบประมาณในการดําเนินการฝกอบรมจริง (ตนทุนรวม)
ปริมาณ (จํานวนชั่วโมงรวม x จํานวนผูเขารับการฝกอบรม)

=

ตนทุนตอหนวย (บาท/ชั่วโมง/คน)

ตารางที่ 1.9 การคํานวณตนทุนผลผลิตของโครงการฝกอบรม
งบประมาณในการดําเนินการ
ฝกอบรมจริง (บาท)
282,578.50

จํานวนชั่วโมงรวม ผูเขารับการฝกอบรม
(ชั่วโมง)
(คน)
42
51

ปริมาณ
(จํานวนชั่วโมงXผูเขารับการฝกอบรม)
2,142

ตนทุนตอหนวย
(บาท/ชั่วโมง/คน)
131.92

ผลการวิเคราะหขอมูล จากขอ 1.5 และ 1.6 สรุปไดวา การดําเนินการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูต รผูปฏิบัติงานดานกอสรางระดับตน รุนที่ 3 ใชงบประมาณนอยกวา
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร จํานวน 221,201.50 บาท คิดเปนรอยละ 43.91 ประหยัดไดมากกวาเกณฑชี้วัดความสําเร็จของโครงการ ในดานความคุมคาของ
การประหยัดคาใชจาย ซึ่งเกณฑกําหนดไววาคาใชจายในการจัด การฝกอบรมตองนอยกวางบประมาณที่ไดรับ การจัด สรร อยางนอย รอยละ 2 เนื่องจากผูเขารับ
การฝกอบรมอยูสวนกลางไมมีสิทธิ์พักและไมประสงคจะพักกับทางโรงแรมที่ทางผูจัดโครงการจัดให และมีตนทุนผลผลิตในการฝกอบรมตอหนวย จํานวน 131.92 บาท/
ชั่วโมง/คน
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2. ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝกอบรม ดังนี้
2.1 ความเหมาะสมของหัวขอวิชาตามหลักสูตร
ตารางที่ 2.1 ความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับความเหมาะสมดานความสอดคลองของเนื้อหาวิชากับวัตถุประสงคของหัวขอวิชา
หัวขอวิชา

ระดับความคิดเห็น
มาก
คอนขางมาก
ปานกลาง
คอนขางนอย
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
31 60.78 17 33.34 2
3.92
1
1.96

ระดับ
นอย
คาเฉลี่ย ความคิดเห็น
โดยเฉลี่ย
จํานวน รอยละ
4.53
มาก

1. ศึกษาขอมูลรายงานการศึกษาโครงการ
พัฒนาแหลงน้ํา
2. งานสํารวจ
29 56.86 19 37.26 2
3.92
1
1.96
3. การออกแบบกอสราง และการแกไขแบบ
32 62.75 18 35.29
1
1.96
4. การคํานวณปริมาณงานและราคาคากอสราง
32 62.75 18 35.29
1
1.96
พรอมจัดทําประมาณการ
5. การวางแผนงานกอสราง
28 54.90 22 43.14
1
1.96
6. การควบคุมการกอสราง
34 66.67 16 31.37
1
1.96
7. ดูงานภาคสนาม
34 66.67 14 27.45 2
3.92
1
1.96
8. การบริหารสัญญา
36 70.59 14 27.45 1
1.96
ความคิดเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับความเหมาะสมดานความสอดคลองของเนื้อหาวิชากับวัตถุประสงคของหัวขอวิชา

-

-

4.49
4.59
4.59

มาก

-

-

4.51
4.63
4.59
4.69
4.58

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ผลการวิเคราะหขอมูล คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับความเหมาะสมดานความสอดคลองของเนื้อหาวิชากับวัตถุประสงคของหัวขอวิชา
ในทุกหัวขอวิชา อยูในระดับ “มาก” โดยมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นในภาพรวม อยูในระดับ “มาก”
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มาก
มาก

ตารางที่ 2.2 ความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับประโยชนที่ไดรับจากหัวขอวิชาชวยเสริมการปฏิบัติงานในหนาที่และความรับผิดชอบ
หัวขอวิชา

ระดับความคิดเห็น
มาก
คอนขางมาก
ปานกลาง
คอนขางนอย
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
29 56.86 20 39.22 1
1.96
1
1.96

1. ศึกษาขอมูลรายงานการศึกษาโครงการ
พัฒนาแหลงน้ํา
2. งานสํารวจ
27 52.94 21 41.18 2
3.92
1
3. การออกแบบกอสราง และการแกไขแบบ
32 62.75 16 31.37 2
3.92
1
4. การคํานวณปริมาณงานและราคาคากอสราง
31 60.78 17 33.34 2
3.92
1
พรอมจัดทําประมาณการ
5. การวางแผนงานกอสราง
29 56.86 18 35.30 3
5.88
1
6. การควบคุมการกอสราง
30 58.82 16 31.37 4
7.85
1
7. การบริหารสัญญา
32 62.75 18 35.29
1
8. ดูงานภาคสนาม
37 72.55 13 25.49 1
1.96
ความคิดเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับประโยชนที่ไดรับจากหัวขอวิชาชวยเสริมการปฏิบัติงานในหนาที่และความรับผิดชอบ

ระดับ
นอย
คาเฉลี่ย ความคิดเห็น
โดยเฉลี่ย
จํานวน รอยละ
4.51
มาก

1.96
1.96
1.96

-

-

4.45
4.55
4.53

มาก

1.96
1.96
1.96
-

-

-

4.47
4.47
4.59
4.71
4.54

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ผลการวิเคราะหขอมูล คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับประโยชนที่ไดรับจากหัวขอวิชาชวยเสริมการปฏิบัติงานในหนาที่และความรับผิดชอบ
ในทุกหัวขอวิชา อยูในระดับ “มาก” โดยมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นในภาพรวม อยูในระดับ “มาก”
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มาก
มาก

ตารางที่ 2.3 ความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝกอบรมในแตละหัวขอวิชา
หัวขอวิชา

ระดับความคิดเห็น
มาก
คอนขางมาก
ปานกลาง
คอนขางนอย
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
23 45.10 20 39.22 6 11.76 2
3.92

1. ศึกษาขอมูลรายงานการศึกษาโครงการ
พัฒนาแหลงน้ํา
2. งานสํารวจ
25 49.02 17 33.33 8 15.69 1
1.96
3. การออกแบบกอสราง และการแกไขแบบ
28 54.90 19 37.26 2
3.92
2
3.92
4. การคํานวณปริมาณงานและราคาคากอสราง
28 54.90 21 41.18 1
1.96
1
1.96
พรอมจัดทําประมาณการ
5. การวางแผนงานกอสราง
28 54.90 20 39.22 2
3.92
1
1.96
6. การควบคุมการกอสราง
34 66.67 15 29.41 1
1.96
1
1.96
7. การบริหารสัญญา
31 60.78 16 31.38 3
5.88
1
1.96
8. ดูงานภาคสนาม
34 66.67 15 29.41 2
3.92
ความคิดเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝกอบรมในแตละหัวขอวิชา

ระดับ
นอย
คาเฉลี่ย ความคิดเห็น
โดยเฉลี่ย
จํานวน รอยละ
4.25
มาก
-

-

4.29
4.43
4.49

มาก

-

-

4.47
4.61
4.51
4.63
4.46

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ผลการวิเคราะหขอมูล คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝกอบรมในแตละหัวขอวิชา อยูในระดับ “มาก”
โดยมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นในภาพรวม อยูในระดับ “มาก”
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มาก
มาก

2.2 ความเหมาะสมของวิทยากร
ตารางที่ 2.4 ความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิทยากรในหัวขอวิชา ศึกษาขอมูลรายงานการศึกษาโครงการพัฒนาแหลงน้ํา
(นางสาวฉวี วงศประสิทธิพร)
ประเด็นการประเมิน
1. ความรูและประสบการณในเรื่องที่บรรยาย
2. ความสามารถในการถายทอดความรู
3. เทคนิคในการนําเสนอเนื้อหาวิชา
4. ความสามารถในการสรางบรรยากาศเรียนรู
5. ความชัดเจนในการตอบขอซักถาม-ให
คําแนะนํา
6. ความเหมาะสมของวิทยากรโดยรวม

มาก
จํานวน รอยละ
31 60.78
33 64.71
28 54.90
30 58.82
32 62.75

ระดับความคิดเห็น
คอนขางมาก
ปานกลาง
คอนขางนอย
นอย
คาเฉลี่ย
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
18 35.30 1
1.96
1
1.96
4.55
15 29.41 2
3.92
1
1.96
4.57
19 37.25 3
5.89
1
1.96
4.45
16 31.38 4
7.84
1
1.96
4.47
18 35.29
1
1.96
4.59

33 64.71 16 31.37 1
1.96
1
1.96
ความคิดเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิทยากร (นางสาวฉวี วงศประสิทธิพร)

-

-

ระดับ
ความคิดเห็น
โดยเฉลี่ย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.59
4.54

ผลการวิเคราะหขอมูล คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิทยากร (นางสาวฉวี วงศประสิทธิพร) ในทุกประเด็นการประเมิน
อยูในระดับ “มาก” โดยมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นในภาพรวม อยูในระดับ “มาก”
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มาก
มาก

ตารางที่ 2.5 ความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิทยากรในหัวขอวิชา งานสํารวจ (นายมังกร สมัครเขตรการ และ นายโพธิ์ทอง ศรีวงษา)
ประเด็นการประเมิน
1. ความรูและประสบการณในเรื่องที่บรรยาย
2. ความสามารถในการถายทอดความรู
3. เทคนิคในการนําเสนอเนื้อหาวิชา
4. ความสามารถในการสรางบรรยากาศเรียนรู
5. ความชัดเจนในการตอบขอซักถาม-ให
คําแนะนํา
6. ความเหมาะสมของวิทยากรโดยรวม

มาก
จํานวน รอยละ
29 56.86
27 52.94
27 52.94
24 47.06
27 52.94

ระดับความคิดเห็น
คอนขางมาก
ปานกลาง
คอนขางนอย
นอย
คาเฉลี่ย
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
18 35.30 3
5.88
1
1.96
4.47
19 37.26 4
7.84
1
1.96
4.41
18 35.29 5
9.81
1
1.96
4.39
22 43.14 3
5.88
2
3.92
4.33
19 37.26 4
7.84
1
1.96
4.41

30 58.82 17 33.34 3
5.88
1
1.96
ความคิดเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิทยากร (นายมังกร สมัครเขตรการ และ นายโพธิ์ทอง ศรีวงษา)

-

ระดับ
ความคิดเห็น
โดยเฉลี่ย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.49
4.42

ผลการวิเคราะหขอมูล คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิทยากร (นายมังกร สมัครเขตรการ และนายโพธิ์ทอง ศรีวงษา)
ในทุกประเด็นการประเมิน อยูในระดับ “มาก” โดยมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นในภาพรวม อยูในระดับ “มาก”
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มาก
มาก

ตารางที่ 2.6 ความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิทยากรในหัวขอวิชา การออกแบบกอสราง และการแกไขแบบ (นายไกรฤกษ อินทชนะนันทร)
ประเด็นการประเมิน
1. ความรูและประสบการณในเรื่องที่บรรยาย
2. ความสามารถในการถายทอดความรู
3. เทคนิคในการนําเสนอเนื้อหาวิชา
4. ความสามารถในการสรางบรรยากาศเรียนรู
5. ความชัดเจนในการตอบขอซักถาม-ให
คําแนะนํา
6. ความเหมาะสมของวิทยากรโดยรวม

มาก
จํานวน รอยละ
30 58.83
32 62.75
29 56.86
28 54.90
34 66.67

ระดับความคิดเห็น
คอนขางมาก
ปานกลาง
คอนขางนอย
นอย
คาเฉลี่ย
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
17 33.33 3
5.88
1
1.96
4.49
17 33.33 1
1.96
1
1.96
4.57
20 39.22 1
1.96
1
1.96
4.51
19 37.26 3
5.88
1
1.96
4.45
15 29.41 1
1.96
1
1.96
4.61

31 60.78 19 37.26
1
1.96
ความคิดเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิทยากร (นายไกรฤกษ อินทชนะนันทร)

-

-

ระดับ
ความคิดเห็น
โดยเฉลี่ย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.57
4.53

ผลการวิเคราะหขอมูล คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิทยากร (นายไกรฤกษ อินทชนะนันทร) ในทุกประเด็นการ
ประเมิน อยูในระดับ “มาก” โดยมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นในภาพรวม อยูในระดับ “มาก”
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มาก
มาก

ตารางที่ 2.7 ความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิทยากรในหัวขอวิชา การคํานวณปริมาณงานและราคาคากอสรางพรอมจัดทําประมาณการ
(นายชัยรัตน สีดวง และ นายไพฑูรย กุลไทย)
ประเด็นการประเมิน
1. ความรูและประสบการณในเรื่องที่บรรยาย
2. ความสามารถในการถายทอดความรู
3. เทคนิคในการนําเสนอเนื้อหาวิชา
4. ความสามารถในการสรางบรรยากาศเรียนรู
5. ความชัดเจนในการตอบขอซักถาม-ให
คําแนะนํา
6. ความเหมาะสมของวิทยากรโดยรวม

มาก
จํานวน รอยละ
33 64.71
33 64.71
31 60.78
30 58.82
35 68.63

ระดับความคิดเห็น
คอนขางมาก
ปานกลาง
คอนขางนอย
นอย
คาเฉลี่ย
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
16 31.37 1
1.96
1
1.96
4.59
17 33.33
1
1.96
4.61
18 35.30 1
1.96
1
1.96
4.55
20 39.22
1
1.96
4.55
14 27.45 1
1.96
1
1.96
4.63

34 66.67 16 31.37
1
1.96
ความคิดเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิทยากร (นายชัยรัตน สีดวง และ นายไพฑูรย กุลไทย)

-

-

ระดับ
ความคิดเห็น
โดยเฉลี่ย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.63
4.59

ผลการวิเคราะหขอมูล คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิทยากร (นายชัยรัตน สีดวง และ นายไพฑูรย กุลไทย) ในทุกประเด็น
การประเมิน อยูในระดับ “มาก” โดยมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นในภาพรวม อยูในระดับ “มาก”
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มาก
มาก

ตารางที่ 2.8 ความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิทยากรในหัวขอวิชา การวางแผนงานกอสราง (นายธรรมนูญ อินทรนุช)
ประเด็นการประเมิน
1. ความรูและประสบการณในเรื่องที่บรรยาย
2. ความสามารถในการถายทอดความรู
3. เทคนิคในการนําเสนอเนื้อหาวิชา
4. ความสามารถในการสรางบรรยากาศเรียนรู
5. ความชัดเจนในการตอบขอซักถาม-ให
คําแนะนํา
6. ความเหมาะสมของวิทยากรโดยรวม

มาก
จํานวน รอยละ
28 54.90
29 56.86
29 56.86
29 56.86
31 60.78

ระดับความคิดเห็น
คอนขางมาก
ปานกลาง
คอนขางนอย
นอย
คาเฉลี่ย
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
21 41.18 1
1.96
1
1.96
4.49
20 39.22 1
1.96
1
1.96
4.51
18 35.30 3
5.88
1
1.96
4.47
19 37.26 2
3.92
1
1.96
4.49
18 35.29 1
1.96
1
1.96
4.55

32 62.75 18 35.30
1
1.96
ความคิดเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิทยากร (นายธรรมนูญ อินทรนุช)

-

-

ระดับ
ความคิดเห็น
โดยเฉลี่ย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.59
4.52

ผลการวิเคราะหขอมูล คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิทยากร (นายธรรมนูญ อินทรนุช) ในทุกประเด็นการประเมิน อยูในระดับ
“มาก” โดยมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นในภาพรวม อยูในระดับ “มาก”
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มาก
มาก

ตารางที่ 2.9 ความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิทยากรในหัวขอวิชา การควบคุมงานกอสราง (นายพงษศักดิ์ เลียวงศวาน)
ประเด็นการประเมิน
1. ความรูและประสบการณในเรื่องที่บรรยาย
2. ความสามารถในการถายทอดความรู
3. เทคนิคในการนําเสนอเนื้อหาวิชา
4. ความสามารถในการสรางบรรยากาศเรียนรู
5. ความชัดเจนในการตอบขอซักถาม-ให
คําแนะนํา
6. ความเหมาะสมของวิทยากรโดยรวม

มาก
จํานวน รอยละ
32 62.75
31 60.79
30 58.83
29 56.87
32 62.75

ระดับความคิดเห็น
คอนขางมาก
ปานกลาง
คอนขางนอย
นอย
คาเฉลี่ย
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
17 33.33 1
1.96
1
1.96
4.57
19 37.25
1
1.96
4.57
19 37.25 1
1.96
1
1.96
4.53
19 37.25 2
3.92
1
1.96
4.49
17 33.33 1
1.96
1
1.96
4.57

32 62.75 17 33.33 1
1.96
1
1.96
ความคิดเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิทยากร (นายพงษศักดิ์ เลียววงศวาน)

-

-

ระดับ
ความคิดเห็น
โดยเฉลี่ย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.57
4.45

ผลการวิเคราะหขอมูล คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิทยากร (นายพงษศักดิ์ เลียววงศวาน) ในทุกประเด็นการประเมิน
อยูในระดับ “มาก” โดยมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นในภาพรวม อยูในระดับ “มาก”
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มาก
มาก

ตารางที่ 2.10 ความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิทยากรในหัวขอวิชา การดูงานภาคสนาม (นายโชค พรินทรากูล)
ประเด็นการประเมิน
1. ความรูและประสบการณในเรื่องที่บรรยาย
2. ความสามารถในการถายทอดความรู
3. เทคนิคในการนําเสนอเนื้อหาวิชา
4. ความสามารถในการสรางบรรยากาศเรียนรู
5. ความชัดเจนในการตอบขอซักถาม-ให
คําแนะนํา
6. ความเหมาะสมของวิทยากรโดยรวม

มาก
จํานวน รอยละ
35 68.63
36 70.59
34 66.67
35 68.63
37 72.55

ระดับความคิดเห็น
คอนขางมาก
ปานกลาง
คอนขางนอย
นอย
คาเฉลี่ย
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
14 27.45 1
1.96
1
1.96
4.63
12 23.53 2
3.92
1
1.96
4.63
14 27.45 2
3.92
1
1.96
4.59
13 25.49 2
3.92
1
1.96
4.61
10 19.61 3
5.88
1
1.96
4.63

37 72.55 10 19.61 3
5.88
1
ความคิดเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิทยากร (นายโชค พรินทรากูล)

1.96

-

-

ระดับ
ความคิดเห็น
โดยเฉลี่ย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.63
4.62

ผลการวิเคราะหขอมูล คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิทยากร (นายโชค พรินทรากูล) ในทุกประเด็นการประเมิน
อยูในระดับ “มาก” โดยมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นในภาพรวม อยูในระดับ “มาก”
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มาก
มาก

ตารางที่ 2.11 ความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิทยากรในหัวขอวิชา การบริหารสัญญา (นายอธิวัฒน โยอาศรี)
ประเด็นการประเมิน
1. ความรูและประสบการณในเรื่องที่บรรยาย
2. ความสามารถในการถายทอดความรู
3. เทคนิคในการนําเสนอเนื้อหาวิชา
4. ความสามารถในการสรางบรรยากาศเรียนรู
5. ความชัดเจนในการตอบขอซักถาม-ให
คําแนะนํา
6. ความเหมาะสมของวิทยากรโดยรวม

มาก
จํานวน รอยละ
37 72.55
36 70.59
34 66.67
33 64.71
35 68.63

ระดับความคิดเห็น
คอนขางมาก
ปานกลาง
คอนขางนอย
นอย
คาเฉลี่ย
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
13 25.49 1
1.96
4.71
12 23.53 3
5.88
4.65
16 31.37 1
1.96
4.65
17 33.33 1
1.96
4.63
16 31.37
4.69

35 68.63 14 27.45 2
3.92
ความคิดเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิทยากร (นายอธิวัฒน โยอาศรี)

-

-

-

ระดับ
ความคิดเห็น
โดยเฉลี่ย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.65
4.63

ผลการวิเคราะหขอมูล คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิทยากร (นายอธิวัฒน โยอาศรี) ในทุกประเด็นการประเมิน อยูในระดับ
“มาก” โดยมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นในภาพรวม อยูในระดับ “มาก”
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มาก
มาก

ตารางที่ 2.12 คาเฉลี่ยความคิดเห็นในภาพรวมของผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิทยากรในหลักสูตร
วิทยากร
1. นางสาวฉวี วงศประสิทธิพร
2. นายมังกร สมัครเขตรการ และ
นายโพธิ์ทอง ศรีวงษา
3. นายไกรฤกษ อินทชนะนันท
4. นายชัยรัตน สีดว ง และ
นายไพฑูรย กุลไทย
5. นายธรรมนูญ อินทรนุช
6. นายพงษศักดิ์ เลียววงศวาน
7. นายโชค พรินทรากูล
8. นายอธิวัฒน โยอาศรี

คาเฉลี่ยความ ระดับความคิดเห็น
คิดเห็นในภาพรวม
โดยเฉลี่ย
4.54
มาก
4.42
มาก

วิชา
ศึกษาขอมูลรายงานการศึกษาโครงการพัฒนาแหลงน้ํา
งานสํารวจ
การออกแบบกอสราง และการแกไขแบบ
การคํานวณปริมาณงานและราคาคากอสรางพรอมจัดทําประมาณการ

4.53
4.59

มาก
มาก

การวางแผนงานกอสราง
การควบคุมการกอสราง
ดูงานภาคสนาม
การบริหารสัญญา

4.52
4.45
4.62
4.63
4.54

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

คาเฉลี่ยรวม

ผลการวิเคราะหขอมูล คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในภาพรวมของผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิทยากรทุกทานในหลักสูตรอยูในระดับ “มาก”
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2.3 ความเหมาะสมของกระบวนการฝกอบรมในภาพรวม
ตารางที่ 2.13 คิดเห็นในภาพรวมของผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการฝกอบรมในภาพรวม
ประเด็นการประเมิน

ระดับความคิดเห็น/ความเหมาะสม
ระดับ
มาก
คอนขางมาก
ปานกลาง
คอนขางนอย
นอย
คาเฉลี่ย ความคิดเห็น
โดยเฉลีย่
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
27 52.94 20 39.22 3
5.88
1
1.96
4.43
มาก

1. ความครบถวนของกิจกรรมการเรียนรู
ตามหลักสูตร
2. ความเหมาะสมของเนื้อหาในหลักสูตร
34 66.67 14 27.45 2
3.92
1
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรูในหลักสูตร
34 66.67 14 27.45 2
3.92
1
4. การบริหารการฝกอบรมระหวางการฝกอบรม 30 58.82 17 33.34 3
5.88
1
5. สภาพแวดลอมและการจัดหองฝกอบรม
31 60.79 15 29.41 4
7.84
1
6. ระยะเวลาการฝกอบรม
25 49.02 18 35.29 6 11.77 2
27 52.94 20 39.22 3
5.88
1
7. จํานวนผูเขารับการฝกอบรมในครั้งนี้
8. เอกสารประกอบการฝกอบรม/
23 45.10 20 39.22 5
9.80
3
โสตทัศนูปกรณ
9. การประสานงานและการใหบริการของ
34 66.67 11 21.57 4
7.84
2
เจาหนาที่จัดฝกอบรม
1 60.78 17 33.34 2
3.92
1
10. ประโยชนที่ไดรับจากการฝกอบรมครั้งนี้
ความคิดเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการฝกอบรมในภาพรวม

1.96
1.96
1.96
1.96
3.92
1.96
5.88

-

-

4.59
4.59
4.49
4.49
4.29
4.43
4.24

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.92

-

-

4.51

มาก

1.96

-

-

4.53
4.46

มาก
มาก

ผลการวิเคราะหขอมูล คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการฝกอบรมในภาพรวม ในทุกประเด็นการประเมิน อยูในระดับ “มาก” โดยมีคาเฉลี่ย
ความคิดเห็นในภาพรวม อยูในระดับ “มาก”
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3. ความพึงพอใจของโครงการฝกอบรม
3.1 ความพึงพอใจของโครงการฝกอบรม
ตารางที่ 3.1 แสดงความคิดเห็นของผูรับการฝกอบรมเกี่ยวกับความพึงพอใจในการฝกอบรม
ประเด็นการประเมิน
ความพึงพอใจ

ระดับความคิดเห็น/ความเหมาะสม
มาก
คอนขางมาก
ปานกลาง
คอนขางนอย
นอย
คาเฉลี่ย
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
30 58.82 16 31.38 4
7.84
1
1.96
4.47

ระดับ
ความคิดเห็น
โดยเฉลี่ย
มาก

ผลการวิเคราะหขอมูล ผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญ มีความพึงพอใจในกระบวนการฝกอบรมเนื่องจากเห็นวาไดรับความรูจากหลักสูตรนี้เปนอยางมาก โดยมีคาเฉลี่ยระดับ
ความคิดเห็นอยูในระดับ “มาก”
4. ความคุมคาของโครงการฝกอบรม
ตารางที่ 4.1 แสดงความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับความคุมคาของโครงการฝกอบรม
การจัดโครงการฝกอบรม

จํานวน

รอยละ

คุมคา

50

98.04

ไมคุมคา

1

1.96

ผลการวิเคราะหขอมูล ผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญมีความคิดเห็นวาโครงการฝกอบรมนี้มีความคุมคา คิดเปนรอยละ 98.04
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บทที่ 3
สรุปผลการประเมินและขอเสนอแนะ
จากการดําเนินโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผูปฏิบัติงานดานกอสรางระดับตนรุนที่ 3
มีผลสรุปการดําเนินโครงการและขอเสนอแนะ ดังนี้
1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามเกณฑการประเมินผลโครงการ
1.1 มีจํานวนผูเขารับการฝกอบรมเปรียบเทียบกับจํานวนเปาหมายที่กําหนดคือ รอยละ 100
1.2 มีจํานวนผูผานเกณฑการประเมินโครงการดานความรูความเขาใจจากการทําแบบทดสอบ
กอนและหลังการฝกอบรม ในระดับดีขึ้นไป จํานวนรอยละ 100 และประเมินพฤติกรรมการเรียนรูและผลงานในระดับดี
ขึ้นไป จํานวนรอยละ 100 ซึ่งมากกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ รอยละ 70 ทั้งนี้ คะแนนการประเมินความรู ความ
เขาใจของผูเ ขารับการฝกอบรมกอนการฝ กอบรมเฉลี่ยเทากับ 9.43 คะแนน และหลังการฝกอบรมเฉลี่ย เทากั บ
17.69 คะแนน โดยคะแนนกอนและหลังการฝกอบรมมีความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
1.3 จํานวนผูเขารับการฝกอบรมที่มีการวางแผนการนําความรูไปประยุกตใชในการทํางาน จํานวน
รอยละ 100 ซึ่งมากกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ รอยละ 70
1.4 ใชงบประมาณในการดําเนินการนอยกวางบประมาณที่ไดรับการจัดสรร รอยละ 43.91 ซึ่ง ใช
งบประมาณนอยกวาที่ไดรับ การจัดสรร และมากกวาเกณฑมาตรฐานความคุมคาในดานการใชจายงบประมาณ
ซึ่งเกณฑกําหนดไววาคาใชจายในการจัดฝกอบรมตองนอยกวางบประมาณที่ไดรับการจัดสรรอยางนอย รอยละ 2
เนื่องจากผูเขารับการฝกอบรมอยูสวนกลางไมมีสิทธิ์พักและไมประสงคจะพักกับทางโรงแรมที่ทางผูจัดโครงการจัดให
และมีตนทุนผลผลิตในการฝกอบรมตอหนวย จํานวน 131.92 บาท/ชั่วโมง/คน
2. การประเมิ นความเหมาะสมของการจัดการฝกอบรมจากความคิดเห็นของผู เข ารั บการฝกอบรม
พบวากระบวนการฝกอบรมมีความเหมาะสม ทั้งในเรื่องของความเหมาะสมของการจัดหัวขอวิชา ความสอดคลองของ
หัวขอวิชากับวัตถุประสงค การไดรับประโยชนและความเหมาะสมของวิทยากร
3. ผู เข ารับการฝกอบรมมี ความพึงพอใจในโครงการฝกอบรม เนื่องจากเห็น วาได รับ ความรูจ าก
หลักสูตรนี้เปนอยางมากและนําความรูที่ไดรับไปใชในการปฏิบัติงานดานการกอสรางไดอยางถูกตองและเปนมาตรฐาน
4. ความคุมคาของโครงการฝกอบรม ในความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมเห็นวามีความคุมคา
คือ ไดรับประโยชนจากการฝกอบรม ไดรับความรูเกี่ยวกับการกอสรางอยางถูกตอง สามารถนําไปปรับใชในงานที่ทํา
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และวิทยากรมีความรูความสามารถในเรื่องที่บรรยายเปนอยางดี
5. ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาโครงการตามความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรม
5.1 ระยะเวลาในการจัดฝกอบรมนอยเกินไป (ผูแสดงความคิดเห็น จํานวน 5 คน)
5.2 ควรจัดหลักสูตรเนนเฉพาะเรื่องการคํานวณปริมาณงานและราคาคากอสรางพรอมจัดทํา
ประมาณการ (ผูแสดงความคิดเห็น จํานวน 2 คน)
5.3 ควรเพิ่มความรูดานการกอสรางโครงการชลประทานขนาดเล็ก การถอดแบบปริมาณงาน
กอสราง และการจัดทําแผนจัดซื้อจัดจางงานดานกอสราง (ผูแสดงความคิดเห็น จํานวน 4 คน)
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ภาคผนวก ก

1. คะแนนทดสอบกอน และหลังเขารับการฝกอบรม
2. ตารางสรุปการประเมินความรูความเขาใจ พฤติกรรมและผลงานที่ผานเกณฑการประเมิน
ในระดับดี
3. ประมวลภาพกิจกรรม
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

ภาคผนวก ข

บันทึกขอความ ขออนุมตั ิจัดโครงการฝกอบรม
รายละเอียดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
แบบประเมินผลโครงการฝกอบรม
แบบสังเกตพฤติกรรม
แบบทดสอบ
รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม
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ตัวอยางบันทึกขอความเสนอรายงานประเมินผล
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บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล สวนพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร. 0 2583 4193 - 4
ที่ สบค.
วันที่
กุมภาพันธ 2561
เรื่อง รายงานการประเมินผลโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผูปฏิบัติงานดานกอสรางระดับตน
รุนที่ 3

เรียน รธร.
ตามที่ กรมอนุ มั ติให ส ว นพั ฒ นาทรัพยากรบุคคล สํ านัก บริห ารทรั พยากรบุ คคล ดําเนิน การจั ด
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผูปฏิบัติงานดานกอสรางระดับตน รุนที่ 3 ระหวางวันที่ 6 - 13 กุมภาพันธ
2561 ณ อาคารอรุณ อิน ทรปาลิต สถาบัน พัฒ นาการชลประทาน กรมชลประทาน อํา เภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี นั้น
บัดนี้ สํานักบริหารทรัพยากรบุคคลไดดําเนินการรวบรวมผล และจัดทํารายงานประเมินผลเสร็จสิ้น
ลงแลว ทั้งนี้ การประเมินผลดังกลาว เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน
และการประชุม ระหวางประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 หมวดที่ 2 คาใชจายในการฝกอบรม ขอที่ 23 กําหนดให
ผูดําเนินการจัดโครงการจัดทํารายงานการประเมินผลในดานบรรลุวัตถุประสงคของโครงการเสนอตอหัวหนาสวน
ราชการผูจัดการฝกอบรมภายใน 60 วัน นับแตสิ้นสุดการฝกอบรม/สัมมนา โดยมีผลสรุปการประเมิน ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคของโครงการ
ตารางที่ 1 แสดงผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝกอบรม
ประเด็นการประเมิน
1. จํานวนผูเขารับการฝกอบรมเปรียบเทียบกับจํานวนเปาหมายที่กําหนด
2. ผูผานเกณฑประเมินผลความรู ความเขาใจ และพฤติกรรมที่ไมต่ํากวาระดับดี
3. การวางแผนการนําความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัตงิ าน
4. รอยละของงบประมาณที่ใชจายจริงนอยกวางบประมาณที่ไดรับจัดสรร
ตารางที่ 2 แสดงตนทุนผลผลิตของโครงการฝกอบรม
งบประมาณในการ
จํานวน ผูเขารับการ
ปริมาณ
ดําเนินการฝกอบรมจริง ชั่วโมง
ฝกอบรม
(จํานวนชั่วโมงXผูเขารับการฝกอบรม)
(บาท)
(ชั่วโมง)
(คน)
282,578.50
42
51
2,142

รอยละ
100
100
100
43.91

ตนทุนตอหนวย
(บาท/ช.ม./คน)

131.92

ผลการ...
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-2ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝกอบรมในดานจํานวนผูเขารับการฝกอบรมการประเมิน
ความรู ความเขาใจ และการวางแผนการนําความรูจากการฝกอบรมไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานเปนไปตามเกณฑที่
กําหนด ใชจ ายงบประมาณในการดําเนินการนอยกวางบประมาณที่ไดรับจัดสรร รอยละ 43.91 โดยประหยัดได
มากกวา เกณฑม าตรฐานความคุม คาในดา นการใชจายงบประมาณ ซึ่งกําหนดไววา จํานวนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการตองนอยกวางบประมาณที่ไดรับจัดสรรอยางนอย รอยละ 2 เนื่องจากผูเขารับการฝกอบรมอยูสวนกลางไมมีสิทธิ์
พักและไมประสงคจะพักกับทางโรงแรมที่ทางผูจัดโครงการจัดให และมีตนทุนผลผลิตในการฝกอบรมตอหนวย จํานวน
131.92 บาท/ชั่วโมง/คน
2. ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการจัดการฝกอบรม
ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการจัดการฝกอบรม
ประเด็นการประเมิน
คาเฉลี่ย
1. ความเหมาะสมดานความสอดคลองของเนื้อหาวิชา
4.58
2. ประโยชนที่ไดรับจากหัวขอวิชา
4.54
3. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝกอบรม
4.46
4. คาเฉลี่ยความคิดเห็นความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม
4.54
5. ความเหมาะสมของกระบวนการฝกอบรมในภาพรวม
4.46

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3. ความพึงพอใจของโครงการฝกอบรม
ตารางที่ 4 แสดงคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของโครงการฝกอบรม
ประเด็นการประเมิน
คาเฉลี่ย
ความพึงพอใจ
4.47

ระดับ
มาก

4. ความคุมคาของโครงการฝกอบรม
ตารางที่ 5 แสดงคารอยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับความคุมคาของโครงการฝกอบรม
ประเด็นการประเมิน
คุมคา

รอยละ
98.04

จากขอ 2. - 4. สามารถสรุปไดวาคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับความ
เหมาะสมของกระบวนการฝกอบรม และความพึงพอใจของโครงการฝกอบรมอยูในระดับ “มาก” ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ี
กําหนดคือ ไมต่ํากวาระดับ “คอนขางมาก” และผูเขารับการฝกอบรม รอยละ 100 มีความเห็นวา โครงการฝกอบรมนี้มี
ความคุมคา ซึ่งมากกวาเกณฑที่กําหนดคือ ไมต่ํากวา “รอยละ 80” จึงสามารถสรุปไดวาเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
5. ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาโครงการตามความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรม
5.1 ระยะเวลาในการจัดฝกอบรมนอยเกินไป (ผูแสดงความคิดเห็น จํานวน 5 คน)
5.2 ควรจัด...
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-35.2 ควรจัดหลักสูตรเนนเฉพาะเรื่องการคํานวณปริมาณงานและราคาคากอสรางพรอมจัดทํา
ประมาณการ (ผูแสดงความคิดเห็น จํานวน 2 คน)
5.3 ควรเพิ่มความรูดานการกอสรางโครงการชลประทานขนาดเล็ก การถอดแบบปริมาณงาน
กอสราง และการจัดทําแผนจัดซื้อจัดจางงานดานกอสราง (ผูแสดงความคิดเห็น จํานวน 4 คน)
สรุปผลการประเมิน
จากการวิ เ คราะห ค วามคิ ด เห็ น ของผู เ ข า รั บ การฝ ก อบรมในการประเมิ น ผลโครงการ ได แ ก
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝกอบรม ความเหมาะสมของกระบวนการฝกอบรม ความพึงพอใจของโครงการฝกอบรม และ
ความคุมคาของโครงการฝกอบรมพบวา ผลการประเมินเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรื่องคืนสวนพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อเก็บไวเปนหลักฐานในการ
ตรวจสอบประเมินผลการดําเนินงานขององคกรตอไป

(นายมนัส กําเนิดมณี)
ผอ.พด. รักษาราชการแทน ผส.บค.
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