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คํานํา
ตามคํ า สั่ ง สํ า นั ก บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลที่ 3 /2560 แต ง ตั้ ง ผู บ ริ ห ารการจั ด การความรู
(Chief Knowledge Office หรือ CKO และคณะทํางานจัดการความรู (Knowledge Management Team
หรือ Km Team ซึ่งไดกําหนดใหคณะทํางานไดดําเนินการศึกษา วิเคราะหเพื่อกําหนดกระบวนงานทั้งหมด
ของสํ า นั กบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ศึ กษาปรั บ ปรุ ง กระบวนงานทั้ งหมดของสํ า นั ก บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
และดําเนินการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงกระบวนงานตามแนวทางที่คณะกรรมการจัดการความรู
กรมชลประทานกําหนด เพื่อเปนองคความรูในคลังความรูของสํานักบริหารทรัพยากรบุคคลการ คณะทํางาน
จั ด ทํ า คู มื อ จึ ง ได จั ด ทํ า คู มื อ การติ ด ตามผลโครงการฝ ก อบรม ให ส อดคล อ งกั บ เกณฑ ก ารประกั น คุ ณ ภาพ
และการประเมิน ประสิทธิผ ลความคุมคาของการฝกอบรม และไดพิจ ารณาแลว เห็ นว ากระบวนการที่สํ าคั ญ
ที่ควรพิจารณาจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน ไดแก
1.
2.
3.
4.
5.

กระบวนการหาความตองการและความจําเปนในการฝกอบรม
กระบวนการบริหารโครงการฝกอบรม
กระบวนการดําเนินการดานคาใชจายในการฝกอบรม
กระบวนการประเมินผลโครงการฝกอบรม
กระบวนการติดตามผลโครงการฝกอบรม

ทั้งนี้ ไดนําขอกําหนดที่ สําคัญของกระบวนการมากําหนดตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนการ
เพื่ อ ให ส ามารถติ ด ตามผลการดํ า เนิ น การในภาพรวมถึ ง ความสํ า เร็ จ ของการดํ า เนิ น การตามหลั ก เกณฑ
การประกั น คุ ณภาพการฝ กอบรมและการประเมิน ประสิทธิผ ลความคุมคาของการฝกอบรมไดอยางชัดเจน
สํ า หรั บ คู มื อ ฉบั บ นี้ เ ป น คู มื อ การปฏิ บั ติ ง าน กระบวนการติ ด ตามผลโครงการฝ ก อบรม เพื่ อ ให เ จ า หน า ที่
ที่ดําเนินการจัดการฝกอบรมไดใชเปนแนวทางในการติดตามผลโครงการฝกอบรมใหถูกตองและเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน
คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอผูรับผิดชอบการจัดการฝกอบรม
ภายในกรมชลประทาน ที่จะชวยใหมีความเขาใจในกระบวนการที่เกี่ยวของกับกระบวนการติดตามผลโครงการ
ฝกอบรม และสามารถใชเ ปน แนวทางในการดําเนิน การไดอยางเปนระบบ มีป ระสิ ทธิ ภ าพและประสิทธิ ผ ล
บรรลุผลสําเร็จไดตามหลักเกณฑประกันคุณภาพการฝกอบรมและการประเมินผลความคุมคาของการฝกอบรม
ที่กําหนดไว
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คูมือการปฏิบัตงิ าน (Work Manual)
การติดตามผลโครงการฝกอบรม
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหกรมชลประทานมีการจัดทําคูมือการติดตามผลโครงการฝกอบรมที่ชัดเจน อยางเปน
ลายลั กษณ อักษรที่ แสดงถึ ง รายละเอี ย ดขั้น ตอนการการติดตามผลโครงการฝก อบรมและสรางมาตรฐาน
การติดตามผลโครงการฝกอบรมที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลงาน
ที่ไดมาตรฐานเป นไปตามเปา หมาย ไดผ ลผลิตหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุขอกําหนดที่สําคัญ
ของกระบวนการการติดตามผลโครงการฝกอบรม
1.2 เพื่ อ เป น หลั ก ฐานแสดงวิ ธี ก ารการติ ด ตามผลโครงการฝ ก อบรมที่ ส ามารถถ า ยทอด
ใหกับผูเขามาปฏิบัติงานใหม พัฒนาใหการทํางานเปนมืออาชีพและใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอก ผูใชบริการ ใหสามารถเขาใจและใชประโยชน
จากกระบวนการที่ มี อ ยู เพื่ อ ให ส ามารถดํ า เนิ น การติ ด ตามผลโครงการฝ ก อบรมและจั ด ทํ า รายงานผล
การติดตามผลโครงการฝกอบรมไดอยางถูกตองเปนมาตรฐานเดียวกัน
1.3 เพื่อใชเปนเครื่องมือในการตรวจสอบผลการดําเนินการติดตามผลโครงการฝกอบรมวาบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ ตามเกณฑชี้วัดความสําเร็จของโครงการฝกอบรมที่กําหนดไวหรือไม

2. ขอบเขต
คูมือการติดตามผลโครงการฝกอบรม ประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ ดังนี้
2.1 การกํ า หนดกรอบของการติดตามผลโครงการฝกอบรม โดยผูติดตามผลโครงการฝกอบรม
กํ า หนดประเด็ น การติ ด ตามผลโครงการ กํ าหนดตั ว ชี้ วั ด การติ ด ตามผลโครงการ และกํ าหนดเกณฑ ชี้ วั ด
ความสําเร็จของโครงการ
2.2 การวางแผนการติ ด ตามผลโครงการฝ ก อบรม โดยผู ติ ด ตามผลโครงการฝ ก อบรมกํ า หนด
วั ต ถุ ป ระสงค ก ารติ ด ตามผลโดยกํ า หนดประเด็ น การติ ด ตามผลการ วั ต ถุ ป ระสงค ข องการติ ด ตามผล
จะตองสะทอนถึงประโยชนหรือผลลัพธ หรือผลกระทบที่ไดรับจากการฝกอบรม ไดแก การประยุกตใชความรู
ทักษะ การเปลี่ ย นแปลงพฤติ กรรมหลั งเสร็จ สิ้น โครงการตามวัตถุป ระสงคของโครงการ ผลการฝกอบรม
ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน ความคุมคาตอการลงทุนในการดําเนินการโครงการ โดยผูจัดการฝกอบรม
ที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูติดตามผลโครงการฝกอบรมเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการ
2.3 การดําเนินการติดตามผลโครงการฝกอบรม
2.3.1 ผู ติ ด ตามผลโครงการฝ ก อบรมเก็ บ รวบรวมข อ มู ล โดยใช เ ครื่ อ งมื อ ที่ อ อกแบบไว
หรือแบบประเมินผลตาง ๆ ตามกําหนดเวลาการเก็บขอมูล และวิธีการเก็บขอมูลที่ไดวางแผนไว
2.3.2 การวิ เ คราะห ขอมูล โดยผูติดตามผลการฝกอบรมจัดระบบขอมูล และใชเครื่องมื อ
ทางสถิติวิเคราะหและอธิบายผลการวิเคราะห ซึ่งสถิติที่ใชไดแก รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปนตน
2.4 การจั ด ทํ า รายงานผลการติ ด ตามผลโครงการฝ ก อบรม โดยผู ติ ด ตามผลการฝ ก อบรม
จัดทํารายงานการติดตามผลโครงการฝกอบรมใหมีสาระสําคัญครบถวน

๑

3. คําจํากัดความ
3.1 การติดตามผลโครงการฝ กอบรม คือ กระบวนการพิจ ารณาตรวจสอบผลการดําเนิน การ
ฝกอบรมอยางเปนระบบและถูกตอง โดยผลจากการติดตามผลโครงการฝกอบรมจะชวยใหทราบผลสัมฤทธิ์
ของโครงการฝ กอบรมว า ผู เ ข า รั บ การฝก อบรมสามารถนําความรูแ ละทั กษะที่ไ ดรับ จากการฝก อบรมไป
ประยุ ก ต ใ ช ใ นการปฏิ บั ติ ง านได ห รื อ ไม มี ก ารเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมในการทํ า งานไปในทิ ศ ทางใด
เมื่ อเปรีย บเที ยบกั บ วั ตถุ ป ระสงค ของโครงการฝกอบรมที่กําหนดไว สามารถใช เปน แนวทางในการแก ไข
ปรั บ ปรุงโครงการฝ กอบรมให เ หมาะสม มีป ระสิทธิภาพและเปน ประโยชนตอการปฏิบัติงานของผูเขารับ
การฝกอบรมอีกทั้งเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร และหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการ
พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมตอไป (คูมือหลักเกณฑการประกันคุณภาพ และการประเมินประสิทธิผลความคุมคา
ของการฝกอบรม, กันยายน พ.ศ.2552)
3.2 e-Training หมายถึง การดําเนินการระบบบริหารการฝกอบรมในรูปแบบออนไลนที่เปนลักษณะ
ของการดําเนินการผานการใชงานบนอินเตอรเน็ต
3.3 ระบบบริหารการฝกอบรมในรูปแบบออนไลน หมายถึง ระบบบริหารการฝกอบรมที่พัฒนาขึ้น
ในรูปแบบ Web Application โดยสามารถเรียกใชงานผานระบบอินเตอรเน็ต และรองรับการใชงานทั้งบนเครื่อง
คอมพิวเตอรและ อุปกรณพกพาตาง ๆ

4. หนาที่ความรับผิดชอบ
4.1 อธิบดี รับทราบและพิจารณาผลการติดตามผลโครงการฝกอบรม ตลอดจนตัดสินใจสั่งการอยางใด
อยางหนึ่ง เพื่อใหเกิดการพัฒนาโครงการฝกอบรมใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป
4.2 ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล รับทราบและพิจารณาผลการติดตามผลโครงการ
ฝกอบรม เสนอกรมรับทราบ
4.3 ผูอํา นวยการส วนพั ฒ นาทรัพยากรบุคคล พิ จ ารณา ตรวจสอบกลั่ น กรองผลการติดตามผล
โครงการฝกอบรม และใหคําปรึกษา แนะนํา ขอเสนอแนะ
4.4 หั ว หน า ฝ า ยบริ ห ารการฝก อบรม ให คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า ควบคุ ม ตรวจสอบกลั่ น กรองผล
การติดตามผลโครงการ
4.5 หัวหนาโครงการ ใหคําปรึ กษาแนะนํา ควบคุม ตรวจสอบ พิ จารณาการกํ าหนดขอบเขต
และวั ต ถุ ป ระสงค ก ารติ ดตามผลโครงการฝก อบรม ออกแบบการติด ตามผลโครงการฝ กอบรม การสร า ง
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช ใ นการติ ด ตามผล ดํ า เนิ น การติ ดตามผลโครงการฝ กอบรม วิเ คราะหข อ มูล จัด ทํ ารายงาน
การติดตามผล
4.6 ผูติดตามผลโครงการฝกอบรม กําหนดขอบเขตและวัตถุประสงคการติดตามผลโครงการฝกอบรม
ออกแบบการติดตามผลโครงการฝกอบรม การสร างเครื่องมือที่ใชในการติดตามผล ดําเนินการติดตามผล
โครงการฝกอบรม วิเคราะหขอมูล จัดทํารายงานการติดตามผลโครงการฝกอบรม

๒

สรุปกระบวนการติดตามผลโครงการฝกอบรม
กระบวนการติดตามผลโครงการฝกอบรม ประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ ดังนี้
1.
2.
3.
4.

กําหนดกรอบของการติดตามผลการฝกอบรม
การวางแผนติดตามผลการฝกอบรม
การดําเนินการติดตามผลการฝกอบรม
จัดทํารายงานผลการติดตามผลโครงการฝกอบรม

Work Flow กระบวนการติดตามผลโครงการฝกอบรม
ลําดับ
ที่

เวลา

1

กําหนดกรอบของการติดตาม
ผลการฝกอบรม

2 วัน

2

การวางแผนติดตาม
ผลการฝกอบรม

2 วัน

การดําเนินการ
ติดตามผลการ
ฝกอบรม

เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
อบรมแลวไมนอยกวา
3-6 เดือน

3

4

ผังกระบวนการ

จัดทํารายงานผลการติดตามผล
โครงการฝกอบรม
รวมเวลาทั้งหมด 186 วัน

๓

2 วัน

5. Work Flow กระบวนการ

ชื่อกระบวนการ : กระบวนการติดตามผลโครงการฝกอบรม
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนการ : รอยละ 60 ของโครงการฝกอบรมที่ดําเนินการติดตามผลโครงการตามแนวทางที่กําหนดตามคูมือการติดตามผลโครงการฝกอบรมของกรม
ระยะ
ลําดับ
ผังกระบวนการ
รายละเอียดงาน
มาตรฐาน / คุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ
ที่
เวลา
1
2 วัน กําหนดกรอบการติดตามผลโครงการ
1.1 วัตถุประสงคของการติดตามผลการ
ผูติดตามผล
ฝกอบรมโดย
ฝกอบรมตองสอดคลองกับวัตถุประสงคและ
โครงการฝกอบรม
กําหนดกรอบของ
1.1 กําหนดวัตถุประสงคของการติดตามผล ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
การติดตามผลการฝกอบรม
โครงการ
1.2 ตัวชี้วัดและเกณฑชี้วัดความสําเร็จของการ
1.2 กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของการ
ฝกอบรม ไดแก
ฝกอบรม
1) รอยละ 70 ของผูเขารับการฝกอบรม
1.3 กําหนดเกณฑชี้วัดความสําเร็จของ
ที่มีการนําความรูจากการฝกอบรมไป
โครงการ
ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
2) รอยละ 70 ของผูเขารับการฝกอบรม
ที่มีการการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตาม
วัตถุประสงคของโครงการ
3) รอยละ 70 ของผูบังคับบัญชาตน
สังกัดของผูเขารับการฝกอบรมที่ใหความเห็นวา
การฝกอบรมโครงการฝกอบรมมีประโยชนตอ
ประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน

๔

ลําดับ
ที่
2

ผังกระบวนการ
การวางแผนติดตามผล
การฝกอบรม

ระยะ
เวลา
2 วัน

รายละเอียดงาน
2.1 สรางเครื่องมือ นําเครื่องมือที่ใชในการ
เก็บขอมูลมาใช
2.2 กําหนดกลุมเปาหมาย
2.3 กําหนดวิธีการเก็บขอมูล
2.4 เลือกวิธีการวิเคราะหขอมูลหรือสถิติ

๕

มาตรฐาน / คุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

2.1 เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล
ผูติดตามผล
- มีความเที่ยงตรง (ตรวจโดยผูเชี่ยวชาญ) โครงการฝกอบรม
- นาเชื่อถือ (มีการสุมทดลองใช)
- นําไปใชไดจริง (ตรวจโดยผูเชี่ยวชาญ)
- ใชระบบคอมพิวเตอร สรางเครื่องมือ
และเก็บรวบรวมขอมูล โดยระบบบริหารการ
ฝกอบรมในรูปแบบออนไลน (e-Training)
2.2 กลุมเปาหมาย
- ตรงประเด็น : เปนผูผานการฝกอบรม
หลักสูตรที่จะดําเนินการติดตาม
- มีปริมาณที่เหมาะสม จํานวนผูตอบแบบ
ติดตามจะตอง ไมต่ํากวารอยละ 70 ของผูผาน
การฝกอบรม
2.3 วิธีการเก็บขอมูล
- เลือกวิธีการเก็บขอมูลที่สอดคลองกับ
ประเด็นที่จะติดตาม กลุมเปาหมายที่จะติดตาม
ใหไดครบถวน ในเวลาที่เหมาะสม
2.4 วิธีการวิเคราะหขอมูลหรือสถิติ ใชคาสถิติ
ที่เหมาะสมกับลักษณะของขอมูลและความ
ตองการใชขอมูล
2.5 ใชระบบคอมพิวเตอรเพื่อสรางเครื่องมือ
และเก็บรวบรวมขอมูล โดยระบบบริหารการ
ฝกอบรมในรูปแบบออนไลน (e-Training)

ลําดับ
ที่
3

ผังกระบวนการ
การดําเนินการติดตามผล
การฝกอบรม

4.

จัดทํารายงานผลการติดตาม
ผลโครงการฝกอบรม

ระยะ
รายละเอียดงาน
เวลา
เมื่อเสร็จ 1. เก็บขอมูล ใชระบบบริหารการฝกอบรมใน
รูปแบบออนไลน (e-Training)
สิ้น
โครงการ 2. จัดระบบขอมูลและวิเคราะหขอมูล
ฝกอบรม
แลวไม
นอยกวา
3-6
เดือน

2 วัน

สรุปผลและจัดทําขอเสนอแนะ

๖

มาตรฐาน / คุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

1. เก็บรวบรวมขอมูลไมต่ํากวารอยละ 70 ของ ผูติดตามผล
ผูผานการฝกอบรม
โครงการฝกอบรม
2. ใชระบบคอมพิวเตอรเพื่อสรางเครื่องมือและ
เก็บรวบรวมขอมูล โดยระบบบริหารการ
ฝกอบรมในรูปแบบออนไลน (e-Training)
3. ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการจัดระบบ
และประมวลผลขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูลที่สามารถสรุปผลสําเร็จ
ของโครงการและสามารถนํามาใชเปน
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาการ
ฝกอบรมและการปฏิบัติงานได
- จัดทํารายงานติดตามผลโครงการฝกอบรม ผูติดตามผล
ประกอบดวยสาระสําคัญที่ครบถวนตาม
โครงการฝกอบรม
โครงสรางรายงานการติดตามผลโครงการ
ฝกอบรม
- ขอเสนอแนะที่สามารถนําไปใชในการปฏิบัติ
ไดทั้งในระดับหนวยงานและกรม

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. กําหนดกรอบการติดตามผล
โครงการฝกอบรมโดย
1.1 กําหนดวัตถุประสงค
ของการติดตามผลโครงการ
1.2 กําหนดตัวชี้วัดและ
เกณฑการประติดตามผล
โครงการ

ผูติดตามผลการฝกอบรมกําหนดกรอบ
การติ ด ต ามผ ล โ ครงการ ฝ ก อบร ม
หลังจากเสร็จสิ้นโครงการฝกอบรมแลว
ไม น อ ยกว า 3-6 เดื อ น โดยมี ขั้ น ตอน
ดังนี้
1. กําหนดวัตถุประสงคของการติดตาม
ผลโครงการฝกอบรมตามหลักเกณฑ
ประกันคุณภาพการฝกอบรมและการ
ประเมินประสิทธิผลและความคุมคาของ
การฝกอบรม ดังนี้
1.1 ติดตามผลการนําความรูและ
ทักษะที่ไดรับจากการฝกอบรมไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
1.2 ติดตามการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมตามวัตถุประสงคของโครงการ
1.3 ติดตามผลของการฝกอบรมที่มี
ตอผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน
1.4 ติดตามความคุมคาของ
โครงการฝกอบรม
- ความคุมคาอาจพิจารณาจาก
การนําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมไป

เอกสาร/ระเบียบ/
ผูรับผิดชอบ
แบบฟอรมที่ใช
หลักเกณฑประกันคุณภาพ ผูติดตามผล
การฝกอบรมและการ
โครงการฝกอบรม
ประเมินประสิทธิผลและ
ความคุมคาของการ
ฝกอบรม

๗

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงคของการ
ติดตามผลการฝกอบรม
ตองสอดคลองกับ
วัตถุประสงคและตัวชี้วัด
ความสําเร็จของโครงการ

หมายเหตุ

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ประยุกตใชประโยชนในการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดไว การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
ของผูผานการฝกอบรมเมื่อเทียบกับ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานในชวงกอนเขา
รับการฝกอบรม การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานของผูผาน
การฝกอบรมหลังการฝกอบรมที่มีตอการ
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
หนวยงาน
1.5 สรุปผลการติดตามเพื่อ
วิเคราะหปญหาและกําหนด
ขอเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุง
2. กําหนดตัวชี้วัดการติดตามผล
โครงการ
- ตองระบุผลสําเร็จหรือผลลัพธของ
โครงการที่คาดหวัง
- นําผลสําเร็จหรือผลลัพธมาแปลง
เปนตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
3. กําหนดเกณฑชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการใหสอดคลองกับเปาหมาย
- ศึกษาขอมูลผลการดําเนินการที่

เอกสาร/ระเบียบ/
แบบฟอรมที่ใช

๘

ผูรับผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

รายละเอียดงาน

2. การวางแผนติดตามผลการ
ฝกอบรม
2.1 สรางเครื่องมือ
2.2 กําหนดกลุมเปาหมาย
2.3 การกําหนดวิธีการเก็บ
ขอมูล
2.4 เลือกวิธีการวิเคราะห
ขอมูลหรือสถิติ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผานมาเพื่อเปนแนวทางในการกําหน
เกณฑการติดตามความสําเร็จของ
โครงการฝกอบรมและ/หรือทบทวน
เกณฑที่เคยนํามาใชในการติดตามผล
โครงการ
- จัดทํารางเกณฑการติดตาม
ความสําเร็จของโครงการ
- กําหนดเกณฑที่จะนําไปใชในการ
ติดตามผลความสําเร็จของโครงการ
ผูติดตามผลการฝกอบรมวางแผนเพื่อ
ดําเนินการติดตามผลการฝกอบรม ดังนี้
2.1 สรางเครื่องมือ
2.1.1 สรางแผนปฏิบัติการหรือ
กิจกรรมที่จะดําเนินการหลังการ
ฝกอบรม

เอกสาร/ระเบียบ/
แบบฟอรมที่ใช

ผูรับผิดชอบ

1. แผนปฏิบัติการหรือ
ผูติดตามผล
กิจกรรมที่จะดําเนินการ
โครงการฝกอบรม
หลังการฝกอบรม
2. ระบบการบริหารการ
ฝกอบรมในรูปแบบ
ออนไลน (e-Training)
1) สรางแผนปฏิบัติการ โดย ขั้นตอนการจัดการขอมูล
กิจกรรมทีร่ ะบุในแผนจะตองสอดคลองกับ
หลักสูตร
ประโยชนทไี่ ดรบั ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 3. แบบฟอรมที่ 1
ได และสามารถดําเนินการไดจริงภายใน 6
การวางแผนการติดตามผล
เดือน
การฝกอบรม
2) นําแผนปฏิบตั ิการใสใน
ระบบบริหารการฝกอบรมในรูปแบบออนไลน 4. ตัวอยางการวางแผนการ
ติดตามผลการฝกอบรม
(e-Training)
๙

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

- การวางแผนการติดตาม
ผลการฝกอบรมตอง
สอดคลองกับหลักเกณฑ
การประกันคุณภาพและ
การประเมินประสิทธิผล
ความคุมคาของการ
ฝกอบรม
- ดําเนินการผานระบบ
บริหารการฝกอบรม ใน
รูปแบบออนไลน
(e-Training)

หมายเหตุ

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3) เก็บขอมูลวันสุดทายของ
การฝกอบรม โดยผูเขารับการฝกอบรม
เลือกระยะเวลาที่จะดําเนินการทํา
กิจกรรมในระบบบริหารการฝกอบรม
รูปแบบออนไลน (e-Training) หัวขอ
แบบติดตามฯ : ทําแผนปฏิบัติการ
2.1.2 สรางแบบติดตามผล
โครงการ
1) ระบุหลักการและ
เหตุผล
2) กําหนดวัตถุประสงค
ของการติดตามผลการฝกอบรม
3) ระบุประเด็นหรือปจจัย
ของผลลัพธ เปนประเด็นการติดตามผล
หลังการฝกอบรม
4) กําหนดประเด็นยอย
ของคําถามในแตละประเด็น
5) สรางแบบติดตามผล
โครงการฝกอบรมใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคและประเด็นของการ
ติดตาม
2.2 กําหนดกลุมเปาหมาย

เอกสาร/ระเบียบ/
แบบฟอรมที่ใช
5. แบบฟอรมที่ 2 แบบ
ติดตามผลโครงการ
ฝกอบรม

๑๐

ผูรับผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กําหนดกลุมเปาหมายของผูเขารับ
การฝกอบรมที่จะดําเนินการติดตามผล
2.3 การกําหนดวิธีการเก็บขอมูล
2.3.1 เก็บขอมูลหลังเสร็จสิ้น
โครงการฝกอบรมอยางนอย 3 - 6
เดือน
2.3.2 เก็บรวบรวมขอมูล โดยใช
ระบบบริหารการฝกอบรมในรูปแบบ
ออนไลน (e-Training) ในการติดตาม
ผลการดําเนินการตามแผนงาน/
โครงการหรือกิจกรรมที่ผูเขารับการ
ฝกอบรมได
วางแผนการนําความรูไปประยุกตใช
ในการปฏิบัติงานไว
2.4 เลือกวิธีการวิเคราะหขอมูลหรือ
สถิติ
2.4.1 กําหนดเทคนิคทางสถิติที่ใช
ในการพรรณนาและแสดงผลขอมูลที่ได
จากการวิเคราะหผลการติดตาม

เอกสาร/ระเบียบ/
แบบฟอรมที่ใช

๑๑

ผูรับผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

3. การดําเนินการติดตามผล
การฝกอบรม
1. เก็บขอมูลโดยใชระบบบริหาร
การฝกอบรมในรูปแบบออนไลน
(e-Training)
2. จัดระบบขอมูลและวิเคราะห
ขอมูล

1. เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชระบบ
บริหารการฝกอบรมในรูปแบบออนไลน
(e-Training) โดย
- เมื่อครบกําหนด 4 เดือน 15 วัน
นับจากการดําเนินการจัดโครงการ
ฝกอบรมแลวเสร็จ ทําบันทึกถึงสํานัก/
กอง แจงใหผูบังคับบัญชาของผูผานการ
ฝกอบรม (เหนือขึ้นไป 1 ระดับ) ตอบ
แบบติดตามในระบบบริหารการ
ฝกอบรมในรูปแบบออนไลน
(e-Training)
- ตรวจสอบจํานวนผูตอบแบบ
ติดตามผลการฝกอบรมในระบบบริหาร
การฝกอบรมในรูปแบบออนไลน
(e-Training) (ขอมูลไมต่ํากวารอยละ
70 ของผูผานการฝกอบรม)
- เมื่อครบกําหนด 5 เดือน 15 วัน
แตขอมูลยังไมครบ 70% ใหทําบันทึก
ถึงสํานัก/กอง แจงใหผูบังคับบัญชาของ
ผูผานการฝกอบรม (เหนือขึ้นไป 1
ระดับ) ตอบแบบติดตามในระบบบริหาร
การฝกอบรมในรูปแบบออนไลน

เอกสาร/ระเบียบ/
ผูรับผิดชอบ
แบบฟอรมที่ใช
ผูติดตามผล
แบบติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ โครงการฝกอบรม
การของผูผานการฝกอบรม

๑๒

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน
- ดําเนินการติดตามผล
การฝกอบรมตามแผนการ
ติดตามการฝกอบรมที่
กําหนดไว
- กรณีผูเขารับการฝกอบ
อบรมมีการเปลี่ยน
ผูบังคับบัญชาภายหลังการ
ฝกอบรมเสร็จสิ้น
ใหดําเนินการดังนี้
1. หากเปลี่ยน
ผูบังคับบัญชาภายใน
1-4 เดือนหลังการ
ฝกอบรม
ใหผูติดตามผลเปน
ผูบังคับบัญชาเดิม
2. หากเปลี่ยนผูบังคับ
ในเดือน 5-6 เดือน
หลังการฝกอบรม
ใหผูติดตามผลเปน
ผูบังคับบัญชาใหม

หมายเหตุ

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(e-Training) ครั้งที่ 2
2. จัดระบบและวิเคราะหขอมูล
- นําขอมูลจากระบบบริหารการ
ฝกอบรมในรูปแบบออนไลน
(e-Training) มาประมวลผลสถิติดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอร โดยเลือกใช
คาสถิติที่เหมาะสมกับประเภทของขอมูล
ซึ่งคาสถิติที่ใชในการประมวลผลสวน
ใหญ ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
- อานคาสถิติเพื่อแปลผล
- จัดทําสรุปผลการวิเคราะห
- สรุปผลทางสถิติวาประเด็นใดที่
บรรลุผลและไมบรรลุผล โดย
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดและเกณฑชี้วัด
ความสําเร็จของโครงการ
- นําปญหาของการจัดฝกอบรมมา
จัดลําดับความสําคัญ โดยพิจารณาจาก
ความถี่ของปญหาที่ผูประเมินมาเปน
ขอพิจารณาในการจัดลําดับ
.

เอกสาร/ระเบียบ/
แบบฟอรมที่ใช

๑๓

ผูรับผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

รายละเอียดงาน
4. การจัดรายงานการ
ประเมินผลโครงการฝกอบรม

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ระบุองคประกอบ หรือหัวขอในการ
จัดทํารายงาน
2. นําขอมูลที่ไดจากระบบบริหารการ
ฝกอบรม กรมชลประทาน มาวิเคราะห
เพื่อจัดทํารายงานการติดตามผล
โครงการฝกอบรม
3. สรุปผลสําเร็จของโครงการ
ประกอบดวย
3.1 การนําความรูที่ไดรับจากการ
ฝกอบรมไปประยุกตใชประโยชนในการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดไว
3.2 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงานของผูผานการฝกอบรมเมื่อ
เทียบกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานในชวง
กอนเขารับการฝกอบรม
3.3 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงานของผูผานการฝกอบรมหลัง
การฝกอบรมที่มีตอการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
หนวยงาน
4. ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
4.1 ขอเสนอแนะของผูบังคับบัญชาของ

เอกสาร/ระเบียบ/
ผูรับผิดชอบ
แบบฟอรมที่ใช
ตามตัวอยางรายงานผลการ ผูติดตามผล
ติดตามโครงการฝกอบรมที่ โครงการฝกอบรม
แนบ

๑๔

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน
ผูติดตามผลการฝกอบรม
จัดทํารายงานการติดตาม
ผลโครงการฝกอบรม
ประกอบดวยองคประกอบ
ไดแก
1. วัตถุประสงคของการ
ติดตามผล
2. ขอบเขตการติดตามผล
3. เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล
4. วิธีการวิเคราะหขอมูล
และสถิติ และสรุปผลการ
วิเคราะหที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ผลการ
วิเคราะหขอมูล
5. ภาคผนวก
- บันทึกขออนุมัติจัด
โครงการฝกอบรม
- รายละเอียดโครงการ
- กําหนดการของ
โครงการฝกอบรม
- แบบติดตามผล

หมายเหตุ

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผูเขารับการฝกอบรม
4.2 ขอเสนอแนะของผูติดตามผลการ
ฝกอบรม

เอกสาร/ระเบียบ/
แบบฟอรมที่ใช

ผูรับผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน
- แผนปฏิบัติการหรือ
กิจกรรมที่จะดําเนินการ
หลังการฝกอบรม
- รายชื่อผูดําเนินการ
ตอบแบบติดตามผล
- รายชื่อผูผานการ
ฝกอบรม
ทั้งนี้ สรุปผลการประเมิน
ความคุมคาของโครงการ
ฝกอบรม มีวิธีคํานวณ ดังนี้
1. นําผลมาแปลงเปนคา
คะแนนตามที่กําหนด
2. คํานวณคาน้ําหนักที่ได
จริง ตามสูตร
คาคะแนนที่ได x น้ําหนัก (%)
คาคะแนนเต็ม

3. รวมคาน้ําหนักใน
ภาพรวม
4. แปลงคาน้ําหนักตาม
เกณฑการประเมินความ
คุมคาของโครงการ
๑๕

หมายเหตุ

ระบบติดตามประเมินผล
กระบวนการ
1. กําหนดกรอบของการติดตามผล

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

วิธีการติดตามประเมินผล

1.1 วัตถุประสงคของการติดตามผลการ
ฝกอบรมตองสอดคลองกับวัตถุประสงคและ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1.2 ตัวชี้วัดและเกณฑชี้วัดความสําเร็จของการ
ฝกอบรม ไดแก
1) รอยละ 70 ของผูเขารับการฝกอบรมที่
มีการนําความรูจากการฝกอบรมไปประยุกตใช
ในการปฏิบัติงาน
2) รอยละ 70 ของผูเขารับการฝกอบรมที่
มีการการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตาม
วัตถุประสงคของโครงการ
3) รอยละ 70 ของผูบังคับบัญชาตนสังกัด
ของผูเขารับการฝกอบรมที่ใหความเห็นวาการ
ฝกอบรมโครงการฝกอบรมมีประโยชนตอ
ประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน

- ตรวจสอบการกําหนดวัตถุประสงค
และตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
ใหเปนไปตามมาตรฐาน
- ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลใน
ระบบบริหารการฝกอบรมในรูปแบบ
ออนไลน (e-Training)

๑๖

ผูติดตาม/
ประเมินผล
หัวหนาโครงการ
ผูติดตามผลโครงการ
ฝกอบรม

ขอเสนอแนะ

กระบวนการ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

ผูติดตาม/
ประเมินผล
ผูติดตามผลโครงการ
นําเสนอแผนการติดตามตอหัวหนา
โครงการและทีมงานเพื่อรวมพิจารณา ฝกอบรม
ตรวจสอบความถูกตอง และความ
เหมาะสมของแผนการติดตามผล
โครงการ
วิธีการติดตามประเมินผล

2. การวางแผนติดตามผลการฝกอบรม 2.1 เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล
- มีความเที่ยงตรง (ตรวจโดยผูเชี่ยวชาญ)
- นาเชื่อถือ (มีการสุมทดลองใช)
- นําไปใชไดจริง (ตรวจโดยผูเชี่ยวชาญ)
2.2 กลุมเปาหมาย
- ตรงประเด็น : เปนผูผานการฝกอบรม
หลักสูตรที่จะดําเนินการติดตาม
- มีปริมาณที่เหมาะสม จํานวน
ผูบังคับบัญชาเขามาทําติดตามผลโครงการ
ฝกอบรม จะตองไมต่ํากวารอยละ 70 ของผูผ าน
การฝกอบรม
2.3 วิธีการเก็บขอมูล
- เลือกวิธีการเก็บขอมูลที่สอดคลองกับ
ประเด็นที่จะติดตาม กลุมเปาหมายที่จะติดตาม
ใหไดครบถวน ในเวลาที่เหมาะสม
2.4 วิธีการวิเคราะหขอมูลหรือสถิติ
ใชคาสถิติที่เหมาะสมกับลักษณะของขอมูลและ
ความตองการใชขอมูล
2.5 ใชระบบคอมพิวเตอรเพื่อสรางเครื่องมือ
และเก็บรวบรวมขอมูล โดยระบบบริหารการ
ฝกอบรมในรูปแบบออนไลน (e-Training)
๑๗

ขอเสนอแนะ

กระบวนการ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

ผูติดตาม/
ประเมินผล
- จัดเก็บและวิเคราะหขอมูลใหเปนไป ผูติดตามผลโครงการ
ตามแผนการประเมินผลภายในเวลาที่ ฝกอบรม
กําหนด โดยดําเนินการผานระบบ
บริหาร การฝกอบรมในรูปแบบ
ออนไลน (e-training)
วิธีการติดตามประเมินผล

3. การดําเนินการติดตามผลการ
ฝกอบรม

1. เก็บรวบรวมขอมูลไมต่ํากวารอยละ 70 ของ
ผูผานการฝกอบรม
2. ใชระบบบริหารการฝกอบรมในรูปแบบ
ออนไลน (e-training) เปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล จัดระบบและประมวลผลขอมูล
3. การวิเคราะหขอมูลที่สามารถสรุปผลสําเร็จ
ของโครงการและสามารถนํามาใชเปน
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาการ
ฝกอบรมและการปฏิบัติงานได

4. จัดทํารายงานผลการติดตามผล
โครงการฝกอบรม

- จัดทํารายงานติดตามผลโครงการฝกอบรม
ประกอบดวยสาระสําคัญที่ครบถวนตาม
โครงสรางรายงานการติดตามผลโครงการ
ฝกอบรม
- ขอเสนอแนะของผูบังคับบัญชาของผูผานการ
ฝกอบรม และของผูติดตามผลโครงการที่
สามารถนําไปใชในการปฏิบัติไดทั้งในระดับ
หนวยงานและกรม

๑๘

- ตรวจสอบรายงานการติดตามผล
โครงการฝกอบรมใหมีความสมบูรณ
ถูกตอง ครบถวนสาระสําคัญของ
รายงาน และนําเสนอกรมภายใน 7
เดือนนับจากวันเสร็จสิ้นโครงการ

หัวหนาโครงการ
ผูติดตามผลโครงการ
ฝกอบรม

ขอเสนอแนะ

8. เอกสารอางอิง
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

แบบฟอรมที่ 1 แบบฟอรมการวางแผนการติดตามผลโครงการฝกอบรม
ตัวอยางการวางแผนการติดตามผลโครงการฝกอบรม
แบบฟอรมที่ 2 แบบติดตามผลโครงการฝกอบรม
โครงสรางรายงานการติดตามผลโครงการฝกอบรม
ตัวอยางรายงานการติดตามผลโครงการฝกอบรม
รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวกที่แนบ

9. แบบฟอรมที่ใช
9.1 แบบฟอรมที่ 1 แบบฟอรมการวางแผนการติดตามผลโครงการฝกอบรม
9.2 แบบฟอรมที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของผูผานการฝกอบรม
9.3 โครงสรางรายงานการติดตามผลโครงการฝกอบรม
รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวกที่แนบ

๑๙

ภาคผนวก

๒๐

แบบฟอรมการวางแผนการติดตามผลโครงการฝกอบรม
วัตถุประสงคการติดตามผล :
:
ประเด็น/ประเภทการประเมิน

1. ติดตามผลการนําความรูและทักษะที่ไดรับจากการฝกอบรมไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
2. ติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงคของโครงการ
คําถามยอยในแตละประเด็น

1. การนําความรูและทักษะของผู 1.1 เมื่อผูใตบังคับบัญชาของทานได
เขารับการฝกอบรมไปประยุกตใชใน กลับไปปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน
การปฏิบัติงาน
หลังการเขาอบรมหลักสูตรนี้แลวได
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการตามที่
กําหนดไวหรือไม
1.2 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการของผูใตบังคับบัญชา
ของทานเปนที่ยอมรับจากทานเพียงใด
2. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตาม 2.1 หลังจากผานการฝกอบรม
วัตถุประสงคของโครงการ
ผูใตบังคับบัญชาของทานมีการ
การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
หรือสมรรถนะ ในเรื่องตอไปนี้ ในระดับ
ใด (ระบุพฤติกรรมที่คาดหวังตาม
วัตถุประสงคของโครงการฝกอบรม)

แหลงที่มาของขอมูล

ชวงเวลาเก็บ
ขอมูล

วิธีการ/เครื่องมือในการ
เก็บขอมูล

การวิเคราะหขอมูล

ผูบังคับบัญชาของผูเขา ภายหลังจากเสร็จ
รับการฝกอบรม
สิ้นการฝกอบรม
แลว 3-6 เดือน

แบบติดตามผลการ
หาคารอยละ
ดําเนินงานตาม
หารคาเฉลี่ย
แผนปฏิบัติการของผูผาน
การฝกอบรม

ผูบังคับบัญชาของผูเขา ภายหลังจากเสร็จ
สิ้นการฝกอบรม
รับการฝกอบรม
แลว 3-6 เดือน

หาคาเฉลี่ย
แบบติดตามผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการของผูผาน
การฝกอบรม

๒๑

แบบฟอรมการวางแผนการติดตามผลโครงการฝกอบรม
วัตถุประสงคการติดตามผล : 3. ติดตามผลของการฝกอบรมที่มีตอผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน
: 4. ประเมินความคุมคาของโครงการฝกอบรม
ประเด็น/ประเภทการประเมิน
3. การนําความรูและทักษะที่ไดรับ
จากการฝกอบรมไปปรับใชในการ
ปฏิบัติงาน กอใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตอหนวยงาน

4. ความคุมคาของโครงการ
ติดตามความคุมคาของโครงการ
ฝกอบรม

คําถามยอยในแตละประเด็น

ชวงเวลาเก็บ
ขอมูล
ผูบังคับบัญชาของผูเขา ภายหลังจากเสร็จ
รับการฝกอบรม
สิ้นการฝกอบรม
แลว 3-6 เดือน
แหลงที่มาของขอมูล

3.1 การนําความรูและทักษะที่ไดรับ
จากการฝกอบรมไปปรับใชในการ
ปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา
กอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตอหนวยงานในเรื่องตอไปนี้ ในระดับใด
(ระบุประโยชนของโครงการฝกอบรมที่
คาดวาจะมีผลตอประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอหนวยงาน)
ผูบังคับบัญชาของผูเขา ภายหลังจากเสร็จ
รับการฝกอบรม
สิ้นการฝกอบรม
แลว 3-6 เดือน

๒๒

วิธีการ/เครื่องมือใน
การเก็บขอมูล
แบบติดตามผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการของผู
ผานการฝกอบรม

แบบติดตามผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการของผู
ผานการฝกอบรม

การวิเคราะหขอมูล
หาคาเฉลี่ย

นําผลรวมของคาเฉลี่ย
ดานการนําความรูและ
ทักษะไปประยุกตใชใน
การปฏิบัติงาน ดานการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ตามวัตถุประสงค

แบบฟอรมการวางแผนการติดตามผลโครงการฝกอบรม
วัตถุประสงคการติดตามผล : 5. ติดตามความคุมคาของโครงการฝกอบรม
: 6. ติดตามขอเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง
ประเด็น/ประเภทการประเมิน

5.ขอเสนอแนะในการพัฒนา
ปรับปรุง

คําถามยอยในแตละประเด็น

แหลงที่มาของขอมูล

ชวงเวลาเก็บ
ขอมูล

ขอเสนอแนะอื่นๆในการพัฒนาปรับปรุง ผูบังคับบัญชาของผูเขา ภายหลังจากเสร็จ
....
รับการฝกอบรม
สิ้นการฝกอบรม
แลว 3-6 เดือน

๒๓

วิธีการ/เครื่องมือในการ
เก็บขอมูล

การวิเคราะหขอมูล

ของโครงการ ดานการ
นําความรูและทักษะที่
ไดรับไปปรับใชในการ
ปฏิบัติงาน กอใหเกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอ
หนวยงานมาใหคา
น้ําหนักและคํานวณ
ความคุมคาของ
โครงการ
แบบติดตามผลการ
จัดกลุมขอมูลที่ไดจาก
ดําเนินงานตาม
คําถามปลายเปดเชิง
แผนปฏิบัติการของผูผาน พรรณนา
การฝกอบรม

แบบติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของผูผานการฝกอบรมโครงการฝกอบรม หลักสูตร
........................................................ รุนที่ ...............
(ผูบังคับบัญชาชั้นตนของผูผานการฝกอบรมเปนผูรายงาน)

คําชี้แจง

1. แบบรายงานนี้มีวัตถุประสงคเพื่อติดตามประเมินผลโครงการฝกอบรม หลักสูตร ………………………………
รุนที่ ………….
2. ขอมูลที่ไดจากการการรายงานในครั้งนี้จะนําเสนอผลในภาพรวม ไมเจาะจงบุคคลหรือกลุมบุคคลใดโดยเฉพาะและจะไม
มีผลกระทบใดๆ ตอการปฏิบัตงิ านของผูรายงาน
3. การรายงาน แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูรายงาน
ตอนที่ 2 การติดตามผลโครงการฝกอบรม
คําชี้แจง โปรดอานขอความในแตละขอและทําเครื่องหมาย ลงใน  ที่ตรงกับความคิดเห็นทานมากที่สุดหรือเติมขอความลง
ในชองวาง
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูรายงาน
1. อายุ  1) 31-35 ป  2) 36-40 ป  3) 41-45 ป  4) 45-50 ป  5) มากกวา 50 ป
2. อายุราชการ  1) 6 - 10 ป  2) 11 - 15 ป  3) 16 - 20 ป
 4) 21 - 25 ป  5)
มากกวา 25 ป
3. ระดับตําแหนงในปจจุบัน  1) ระดับชํานาญการ  2) ระดับชํานาญการพิเศษขึ้นไป  3) ชํานาญงาน
 4) อาวุโส  5) อํานวยการ ระดับตน  6) อํานวยการ ระดับสูง
4. เปนผูบังคับบัญชาของ ...........................................................................(ระบุช่อื ผูผานการฝกอบรมที่เปนผูใตบังคับบัญชา)
ตอนที่ 2 การติดตามผลโครงการฝกอบรม
2.1 วิธีการในการคัดเลือกบุคคล (ผูใตบังคับบัญชา) เขารับการฝกอบรม (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)
 1) เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑที่หลักสูตรกําหนดไว
 2) ตําแหนงหนาที่และความรับผิดชอบจําเปนตองใชความรูจากหลักสูตรการฝกอบรมนั้นๆ ในการปฏิบัติงาน
 3) เปนเจาหนาที่ที่ยังไมเคยเขารับการอบรมหลักสูตรนั้นๆ
 4) อาวุโส
 5) คัดเลือกเฉพาะผูที่แสดงเจตนาจะเขารับการอบรม (ตามความสมัครใจ)
 6) ผูที่มีชองวางสมรรถนะตามแผนพัฒนารายบุคคล ซึ่งตองไดรับการพัฒนาโดยวิธีการฝกอบรม
 7) อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................................................................................
2.2 เมื่อเสร็จสิ้นการฝกอบรมหลักสูตร............................................................................... ผูใตบังคับบัญชาของทานรายงาน
ผลการฝกอบรมใหทานทราบหรือไม อยางไร
 1) สรุปรายงานใหทราบ
 3) รายงานเมื่อทานสอบถาม
 2) มารายงานดวยตนเอง
 4) ไมมีการรายงานในทางใดเลย
2.3 เมื่อผูใตบังคับบัญชาของทานไดกลับไปปฏิบัตงิ านในหนวยงานของทานหลังการเขาอบรมหลักสูตรนี้แลวไดดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการตามทีก่ ําหนดไวหรือไม
 1) ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว ครบถวนทุกกิจกรรมตามแผน
 2) ดําเนินการเสร็จเพียงบางกิจกรรม ยังไมครบถวนตามแผน
 3) อยูระหวางดําเนินการ ยังไมมีก-2ิจกรรมใดแลวเสร็จ
 4) ยังไมไดดาํ เนินการ
๒๔

พลิก

2.4 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของผูใ ตบังคับบัญชาของทานเปนทีย่ อมรับจากทานเพียงใด

1)
2)
3)

1)
2)
3)

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่ผูผานการฝกอบรมระบุไว
แตยังไมมีการดําเนินการตามแผน

ไมเปนที่ยอมรับ
นอย

คอนขางนอย

ปานกลาง

(ใหผูใตบังคับบัญชาของทานกรอกรายการกิจกรรม และทานเปนผูประเมิน)

มาก

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่ผูผานการฝกอบรมระบุไว
และมีการดําเนินการตามแผนจริง

คอนขางมาก

ระดับการยอมรับ

เหตุผลที่ยังไมดําเนินการ

(ใหผูใตบังคับบัญชาของทานกรอกรายการกิจกรรม และทานเปนผูประเมิน)

2.5 หลังจากผานการฝกอบรม ผูใตบังคับบัญชาของทานมีการเปลี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ ในเรื่อง
ตอไปนี้ ในระดับใด (ระบุพฤติกรรมที่คาดหวังตามวัตถุประสงคของโครงการฝกอบรม)

1)
2)
3)
4)
5)

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

นอย

คอนขางนอย

ปานกลาง

มาก

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน

คอนขางมาก

ระดับการเปลี่ยนแปลง
ไมเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม

-3-

1) .......................................................................................
2) .......................................................................................
3) .......................................................................................
๒๕

นอย

คอนขางนอย

ปานกลาง

มาก

เรื่อง

คอนขางมาก

2.6 การนําความรูและทักษะที่ไดรับจากการฝกอบรมไปปรับใชในการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชากอใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอหนวยงานในเรื่องตอไปนี้ ในระดับใด (ระบุประโยชนของโครงการฝกอบรมที่คาดวาจะมีผล
ตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอหนวยงาน)
ระดับการเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ไมเกิด
ประสิทธิภาพ
และ
ประสิทธิผล

สาเหตุ

-32.7 ทานไดสงเสริม สนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาของทานนําความรูและทักษะที่ไดรับจากการฝกอบรมไปปรับใชใหเปน
ประโยชนในการปฏิบัติงาน อยางไรบาง (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)
 1) มอบหมายงานที่ตองใชความรู ทักษะที่ไดรับจากการฝกอบรมใหปฏิบัติ
 2) ใหคําปรึกษา แนะนําแนวทางการนําความรูและทักษะที่ไดรับจากการฝกอบรมไปปรับใชในการปฏิบัติงาน
 3) จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงงานตามที่ผูเขารับการอบรมเสนอขอตามความเหมาะสม
 4) กลาวแสดงความชื่นชมในผลการปฏิบัติงานในเรื่องที่เกี่ยวของกับหลักสูตรการฝกอบรม
 5) ไมไดใหการสนับสนุนใดๆ แกผูใตบังคับบัญชา
 6) อื่น ๆ โปรดระบุ........................................................................................................................................................
2.8 ถามีการจัดฝกอบรมหลักสูตรนี้อีก ทานจะสนับสนุนใหผใู ตบังคับบัญชาคนอื่น ๆ เขารับการอบรมอีกหรือไม
 1) สนับสนุน
 2) ไมสนับสนุน เพราะ.......................................................................................................
2.9 ขอเสนอแนะอื่นๆ ในการปรับปรุงพัฒนา
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ : กําหนดใหสงรายงานภายใน 6 เดือน นับตั้งแตวันสงตัว

ขอขอบพระคุณที่ให้ ความร่ วมมือ

๒๖

แผนปฏิบัติการหรือกิจกรรมที่จะดําเนินการหลังการฝกอบรม
โครงการฝกอบรม หลักสูตร ....................................................................................................รุนที่...............
ระหวางวันที่ ..................................................................................................................................................
ชื่อผูเขาฝกอบรม (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................................
ตําแหนง .................................................................สังกัด .............................................................................
ลําดับ
ที่

กิจกรรมที่ขาพเจาจะปฏิบัติ
เมื่อกลับไปปฏิบัติงานตามปกติ

ระยะเวลาที่คาดวาจะแลวเสร็จ
ภายใน ภายใน
อื่นๆ
3 เดือน 6 เดือน
(ระบุ)

ลงชื่อ......................................................
(....................................................)

๒๗

ตัวอย่ างหนังสื อแจ้ งเวียนติดตามผล ครั้งที่ 1 (4 เดือน 15 วัน)

บันทึกขอความ

สวนราชการ สวนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๐ ๒๕๘๓ ๔๑๙๓ - 4
ที่
วันที่
เรื่อง ขอใหผูบังคับบัญชาชั้นตน (ผูบังคับบัญชาที่สูงกวา 1 ระดับ) ของผูเขารับการฝกอบรมติดตามผลการฝกอบรม
โครงการฝกอบรม...........................................................................................................

เรียน
ตามที่ทานไดสงบุคลากรในสังกัดเขารับการฝกอบรมโครงการฝกอบรม.................................
ระหวางวันที่ ................................................. ณ ................................................................................. นั้น
บัดนี้ สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล ขอใหทานแจงผูบังคับบัญชาชั้นตน (ผูบังคับบัญชาที่สูงกวา
1 ระดับ) ของผูเขารับการฝกอบรมตามรายชื่อที่แนบ ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สามารถ
เขาดําเนินการผานทาง website ของสวนพัฒนาทรัพยากรบุคคล http://person.rid.go.th/training/ หัวขอ
ระบบบริหารการฝกอบรมกรมชลประทาน (E- Training) หรือสแกน QR Code ดานลางนี้ และขอใหดําเนินการให
แลวเสร็จภายในวันที่ ..........................................
1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจงผูบังคับบัญชาชั้นตน (ผูบังคับบัญชาที่สูงกวา 1 ระดับ) ของผูเขารับ
การฝกอบรมดําเนินการติดตามผลการฝกอบรมตามระยะเวลาดังกลาว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
....................................................................... และ.................................................................
โทร. .................................... ซึ่งผลที่ไดจากการติดตามครั้งนี้จะนํามาวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของโครงการ และ
ประโยชนของโครงการที่มีตอการปฏิบัติงานของผูผานการฝกอบรม และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางาน
ของผูผาน การฝกอบรมเพื่อเสนอกรมพิจารณาตอไป

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

ระบบบริหารการฝกอบรม
(E-Training)
๒๘

รายชื่อผูดําเนินการทําแบบติดตามผลโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร..............................................................................
ระหวางวันที่ .............................................................
ณ .....................................................................................
ลําดับ

ชื่อ - นามสุกล

ชื่อตําแหนง

๒๙

ชื่อผูบังคับบัญชา

ตัวอย่ างหนังสื อแจ้ งเวียนติดตามผล ครั้งที่ 2 (5 เดือน)

บันทึกขอความ

สวนราชการ สวนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๐ ๒๕๘๓ ๔๑๙๓ - 4
ที่
วันที่
เรื่อง ขอใหผูบังคับบัญชาชั้นตน (ผูบังคับบัญชาที่สูงกวา 1 ระดับ) ของผูเขารับการฝกอบรมติดตามผลการฝกอบรม
โครงการฝกอบรม......................................... (ที่ยังไมดําเนินการใหแลวเสร็จ)

เรียน
ตามบันทึก .................................... ลงวันที่ ............................. เรื่อง ขอใหผูบังคับบัญชา
ชั้น ต น (ผู บั งคั บบั ญชาที่ สูงกว า 1 ระดั บ) ของผูเขารับการฝกอบรม ติดตามผลการฝกอบรมโครงการฝ กอบรม
........................................................... ภายในวันที่ ........................................... นั้น
บัดนี้ สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล ขอใหทานแจงผูบังคับบัญชาชั้นตน (ผูบังคับบัญชาที่สูงกวา
1 ระดับ) ของผูเขารับการฝกอบรมที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จตามรายชื่อที่แนบ ติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิ บั ติ ก าร สามารถเข า ดํ า เนิ น การผ า นทาง website
ของส ว นพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล
http://person.rid.go.th/training/ หัวขอ ระบบบริหารการฝกอบรมกรมชลประทาน (E- Training) หรือสแกน
QR Code ดานลางนี้ และขอใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน......................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจงผูบังคับบัญชาชั้นตน (ผูบังคับบัญชาที่สูงกวา 1 ระดับ) ของผูเขารับ
การฝกอบรมตามระยะเวลาดังกลาว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ .........................................................
และ.................................................................................... โทร. ..................................... ซึ่งผลที่ไดจากการติดตามครั้ง
นี้ จ ะนํ า มาวิ เ คราะห ผ ลสั มฤทธิ์ ข องโครงการ และประโยชนของโครงการที่ มีตอ การปฏิบัติ งานของผู ผา น
การฝกอบรม และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานของผูผาน การฝกอบรมเพื่อเสนอกรมพิจารณาตอไป

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

ระบบบริหารการฝกอบรม
(E-Training)
๓๐

รายชื่อผูดําเนินการทําแบบติดตามผลโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร...................................................................
ระหวางวันที่ ................................................
ณ ..............................................................................................
ลําดับ

ชื่อ - นามสุกล

ชื่อตําแหนง

๓๑

ชื่อผูบังคับบัญชา

สถานะการตอบ
แบบติดตาม

ตัวอยาง

รายงานการติดตามผลโครงการ

๓๒

รายงานการติดตามผล
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการจัดทําแผนงานและงบประมาณงานกอสราง รุนที่ 2

ระหวางวันที่ 2 – ๓ พฤศจิกายน 2560
ณ อาคารอรุณ อินทรปาลิต สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ดําเนินการโดย
สวนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
๓๓

ข
คํานํา
รายงานการติ ด ตามผลโครงการฝ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร หลั ก สู ต รการจั ด ทํ าแผนงานและ
งบประมาณงานกอสราง รุนที่ 2 มีความสําคัญไมเพียงทําใหทราบผลการดําเนินงานการฝกอบรมวา สามารถ
นําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานไดมากนอยเพียงใด แตยังทําใหทราบขอมูลอื่น ๆ เพื่อนํามาพิจารณาถึง
ความคุมคาในการจัดการฝกอบรมและพัฒนา ปรับปรุงการจัดฝกอบรมครั้งตอไปใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
การนําเสนอการติดตามผลโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทําแผนงานและ
งบประมาณงานกอสราง รุนที่ 2 ดังกลาว จะทําใหเห็นภาพผลการดําเนินโครงการไดอยางชัดเจน อันจะเปน
แนวทางในการดําเนินโครงการและการติดตามประเมินผลโครงการฝกอบรมอื่น ๆ ตอไป
สวนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
มิถุนายน 2561

๓๔

ค
บทคัดยอ
ส ว นพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ คคล สํานั กบริห ารทรัพ ยากรบุ คคล ไดดํ าเนิน โครงการฝ กอบรม
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร หลั ก สู ต รการจั ด ทํ า แผนงานและงบประมาณงานก อ สร า ง รุ น ที่ 2 ระหว า งวั น ที่ ๒ – 3
พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารอรุณ อินทรปาลิต สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อําเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจทักษะในการปฏิบัติงานกอสรางและ
การจัดทํางบประมาณงานกอสราง ไดอยางถูกตอง มีโอกาสศึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณใน
การปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน โดยผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 55 คน
การติดตามผลโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทําแผนงานและงบประมาณ
งานกอสราง รุนที่ 2 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
1. มีความรูความเขาใจและทักษะในการปฏิบัติงานกอสราง การวางแผนงานกอสรางและ
การจัดทํางบประมาณงานกอสราง ไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
2. มี โ อกาสแลกเปลี่ย นความรู ความคิ ดเห็น และประสบการณ ในการปฏิบัติง านซึ่งกั น
และกั น อั น เป น การส ง เสริ ม การจั ด การความรู แ ละความสั ม พั น ธ ที่ ดี แ ละเป น ประโยชน ในการติ ด ต อ
ประสานงานของกรมชลประทานตอไป
เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบติดตามผลโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทํา
แผนงานและงบประมาณงานกอสราง รุนที่ 2 จํานวน 55 คน ไดรับกลับคืนมาทั้งหมด 42 ฉบับ คิดเปน
รอยละ 76.36 วิเคราะหขอมูลโดยหาความถี่ รอยละคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห
เนื้อหา
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. การนําความรูและทักษะที่ไดรับจากการฝกอบรม ของผูผานการฝกอบรมไปประยุกต
ใชในการปฏิบัติงาน
พบว า ผู เ ข า รั บ การฝก อบรมมีการนําความรู และทั กษะที่ ไดรับ จากการฝก อบรมไปใช
ประโยชนในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดไว รอยละ 100.00 นําไปใชครบถวนทุกกิจกรรมตามแผน
คิดเปนรอยละ 88.10 (จํานวน 37 คน) นําไปใชบางกิจกรรมตามแผน คิดเปนรอยละ 11.90 (จํานวน 5 คน)
และผูบังคับบัญชาเห็นวา การนําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมไปประยุกตใชประโยชนในการปฏิบัติงานตามแผน
ปฏิบตั ิการของผูใตบังคับบัญชาเปนที่ยอมรับของผูบังคับบัญชา อยูในระดับ “มาก”
2. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของผูผานการฝกอบรม เมื่อเทียบกับพฤติกรรม
การปฏิบัติงานในชวงกอนเขารับการฝกอบรม
พบว า ผู เ ข า รั บ การฝ ก อบรมมี ก ารเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมในการปฏิ บั ติ ง านตาม
วัตถุประสงคของโครงการ ไดแก มีความรู ความเขาใจการจัดทําแผนงานและงบประมาณงานกอสราง ไดอยาง
ถูกตอง แลกเปลี่ยนเรียนรู และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนงานกอสราง จึงทําใหผูบังคับบัญชาเห็นวา
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชามีการเปลี่ยนแปลงไปภายหลังเขารับการฝกอบรม อยูในระดับ
“มาก”
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ง
3. ผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานของผูผานการฝกอบรมที่มีตอการเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของหนวยงาน
พบว าสว นใหญขาราชการของกรมชลประทานที่ผ านการฝกอบรมสามารถวางแผนงาน
ก อสร างและจั ด ทํ างบประมาณงานก อสร าง ได อย างถู กต องตามหลั ก วิ ช าการ ทํ าให ผู บั งคั บบั ญชาเห็ นว า
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานภายหลังเขารับการฝกอบรมมีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของหนวยงาน อยูในระดับ “มาก”
4. ผลการประเมินความคุมคาของโครงการฝกอบรม
ในภาพรวม มีความคุมคาอยูในระดับ “มาก” (รอยละ 88)
5. ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
5.1 ขอเสนอแนะของผูบังคับบัญชาของผูรับการฝกอบรม
ควรจัดขึ้นในปตอไป เพราะสามารถนํามาใชในการทํางานได (จํานวน 2 คน)
ควรมีการปรับปรุงและทบทวนองคความรูนี้อยางตอเนื่อง (จํานวน 2 คน)
ควรจัดใหมีการจัดโครงการฯ ในสวนภูมิภาค (จํานวน 1 คน)
5.2 ขอเสนอแนะของผูติดตามผลโครงการ
หลักสูตรที่ดําเนินการจัดฝกอบรม ถึงแมวาจะมีการวางแผนการนําความรู ที่ไดรับ
จากการฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการดีแลว หากผูบังคับบัญชาของผูเขารับการฝกอบรม
ไมใหความสําคัญในการติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม สนับสนุน การดําเนินงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการแลว
การฝกอบรมก็ไมสามารถเพิ่มเติมประสิทธิภาพใหการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานเพิ่มขึ้นได ดังนั้น
ผูบังคับบัญชาของผูเขารับการฝกอบรม จึงเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จของการนําความรูที่ไดรับจาก
การฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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จ
สารบัญ

หนา
คํานํา
ข
บทคัดยอ
ค
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
1
วัตถุประสงคของการติดตามประเมินผลการฝกอบรม
1
ขอบเขตการติดตามประเมินผลการฝกอบรม
1
วิธีดําเนินการติดตามประเมินผลการฝกอบรม
2
- เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูล
2
- วิธีวิเคราะหและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
3
- เกณฑที่ใชในการประเมินความคุมคาของการฝกอบรม
4
การวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการวิเคราะห
5
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
5
ตอนที่ 2 การติดตามผลโครงการฝกอบรม
6
2.1 วิธีการในการเลือกบุคคล
6
2.2 การรายงานผลการฝกอบรมของผูใตบังคับบัญชาเมื่อเสร็จสิ้นการฝกอบรม
6
2.3 การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการของผูใตบังคับบัญชาตามที่กําหนดไว
7
หลังไดกลับไปปฏิบัติงานในหนวยงานแลว
2.4 การยอมรับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของ
8
ผูใตบังคับบัญชา
2.5 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาตาม
9
วัตถุประสงคของโครงการฝกอบรม
2.6 การนําความรู ทักษะที่ไดรับจากการฝกอบรมไปปรับใชในการปฏิบัติงาน 10
ของผูใตบังคับบัญชากอใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลตอหนวยงาน
2.7 ความคุมคาของโครงการฝกอบรม
11
2.8 การสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชานําความรูและทักษะที่ไดรับจากฝกอบรม 12
ไปปรับใชใหเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน
2.9 การสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชา คนอื่น ๆ เขารับการฝกอบรม
12
2.10 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
13
ภาคผนวก

บันทึกขอความ ขออนุมัติจัดโครงการฝกอบรม
- รายละเอียดโครงการฝกอบรม
- แบบติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของผูผานการฝกอบรม
- แผนปฏิบัติการผูผานการฝกอบรม
- รายชื่อผูดําเนินการตอบแบบติดตามผล
- รายชื่อผูผานการฝกอบรม
-
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ฉ
สารบัญตาราง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 2
ตารางที่ 3
ตารางที่ 4
ตารางที่ 5
ตารางที่ 6
ตารางที่ 7
ตารางที่ 8
ตารางที่ 9
ตารางที่ 10
ตารางที่ 11
ตารางที่ 12
ตารางที่ 13
ตารางที่ 14

โครงสรางของแบบสอบถามผูผานการฝกอบรม
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลจําแนกตามคําถาม
เกณฑที่ใชในการติดตามความคุมคาของโครงการ
ตารางแสดงความถี่และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม
ตารางแสดงความถี่และรอยละของการจําแนกตามวิธีการคัดเลือกบุคคล
ตารางแสดงความถี่และรอยละของการรายงานผลการฝกอบรมของ
ผูใตบังคับบัญชาภายหลังเสร็จโครงการฝกอบรม
ตารางแสดงความถี่และรอยละของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ตามที่กําหนดไว
ตารางแสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมาย
ของการยอมรับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ของผูใตบังคับบัญชา
ตารางแสดงเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมาย
พฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะของผูใตบังคับบัญชา
ตารางแสดงเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมาย
การนําความรูที่ไดรับไปปรับใชในการปฏิบัติงานกอใหเกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของหนวยงาน
สรุปผลการประเมินความคุมคาของโครงการฝกอบรม
ตารางแสดงความถี่ รอยละของการสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชา
นําความรูและทักษะที่ไดรับจากการฝกอบรมไปปรับใชใหเปนประโยชน
ในการปฏิบัติงาน
ตารางแสดงความถี่ รอยละของการสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาคนอื่น ๆ
เขารับการฝกอบรม
ตารางแสดงความถี่ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
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หนา
2
3
4
5
6
6
7
8
9
10
11
12
12
13

รายงานการติดตามผล
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทําแผนงานและงบประมาณงานกอสราง รุนที่ 2
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล ในฐานะหนวยงานที่รับผิดชอบในดานการพัฒนาบุคลากรของ
กรมให มี ค วามรู ความเข า ใจ ประสบการณ แ ละทั ศ นคติ ที่ ดี ใ นการปฏิ บั ติ ง าน สามารถปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด
อยางถูกตองตรงตามหลักวิชาการ โดยตองดําเนินการใหครอบคลุมทั้งขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงาน
ราชการ ข า ราชการเป น บุ คลากรลํ า ดั บ แรกที่สํ านั กบริห ารทรั พยากรบุ คคลไดดํ าเนิน การจั ดทํ าหลัก สูต ร
มาตรฐาน ซึ่งเปนหลักสูตรภาคบังคับสําหรับขาราชการกรมชลประทาน โดยแบงเปน 11 สายงาน จําแนกกลุม
ผูเขารับการฝกอบรมเปน 3 กลุม คือ 1) ระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงาน 2) ระดับชํานาญการและชํานาญงาน
3) ระดับชํานาญการพิเศษและอาวุโส โดยมุงเนนใหบุคลากรมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมตอการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบ และตอการมอบหมายงานของผูบังคับบัญชา สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
งานกอสรางโครงการชลประทาน แบงเปนขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก รวมทั้งงาน
ก อ สร า งเพื่ อ จั ด ระบบน้ํ า เพื่ อ การเกษตร เจ า หน า ที่ ผู ป ฏิ บั ติ ง านต อ งมี ค วามรู ความเข า ใจและทั ก ษะ
ในการปฏิบัติงาน ประกอบกับปจจุบัน กฎ ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติงานในการกอสรางไดพัฒนาขึ้น ผูที่มี
หนาที่เกี่ยวของกับงานกอสรางที่ยังขาดประสบการณในการปฏิบัติงาน จําเปนตองไดรับการพัฒนาใหมีความรู
ความเขาใจ และทักษะในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตองเปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน
สํานักบริหารทรัพยากรบุคคลจึงไดกําหนดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทํา
แผนงานและงบประมาณงานกอสราง เปนหลักสูตรมาตรฐานภาคบังคับสําหรับขาราชการสายงานกอสราง
ระดับปฏิบัติงาน (O1) และปฏิบัติการ (K1) โดยใหผูปฏิบัติงานดานกอสราง ไดรับความรู ความเขาใจ และมี
ทักษะประสบการณในการปฏิบัติงานดานกอสราง อันจะเกิดประโยชนตอกรมชลประทานตอไป
วัตถุประสงคของการติดตามผลโครงการฝกอบรม
1. เพื่อศึกษาผลการนําความรูและทักษะที่ไดรับจากการฝกอบรม “โครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทําแผนงานและงบประมาณงานกอสราง รุนที่ 2” ของผูผานการฝกอบรมไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของผูผานการฝกอบรม “โครงการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสู ตรการจัดทําแผนงานและงบประมาณงานกอสร าง รุนที่ 2” เมื่ อเทียบกั บ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานในชวงกอนเขารับการฝกอบรมขอบเขตการติดตามประเมินผลโครงการฝกอบรม
3. เพื่อศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานของผูผานการฝกอบรม “โครงการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทําแผนงานและงบประมาณงานกอสราง รุนที่ 2” ที่มีตอการเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของหนวยงาน
4. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะ “โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทําแผนงานและ
งบประมาณงานกอสราง รุนที่ 2”
5. เพื่อประเมินความคุมคาของโครงการฝกอบรม
๓๙

ขอบเขตการติดตามประเมินผลโครงการฝกอบรม
ประชากรและกลุมตัวอยาง
เปนผูบังคับบัญชาของผูผานการฝกอบรม “โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการ
จัดทําแผนงานและงบประมาณงานกอสราง รุนที่ 2” จํานวน 55 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของผู บั ง คั บ บั ญ ชาของผู ผ า นการฝ ก อบรม “โครงการฝ ก อบรม
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทําแผนงานและงบประมาณงานกอสราง รุนที่ 2” ในประเด็นหลัก ๆ ดังนี้

1. ผลการนําความรูและทักษะที่ไดรับจากการฝกอบรม “โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการจัดทําแผนงานและงบประมาณงานกอสราง รุนที่ 2” ของผูผานการฝกอบรมไปประยุกตใช
ในการปฏิบัติงาน
2. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของผูผานการฝกอบรม “โครงการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทํ าแผนงานและงบประมาณงานกอสราง รุนที่ 2” เมื่อเทียบกั บพฤติ กรรม
การปฏิบัติงานในชวงกอนเขารับการฝกอบรม
3. ผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานของผูผานการฝกอบรม “โครงการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทําแผนงานและงบประมาณงานกอสราง รุนที่ 2” ที่มีตอการเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของหนวยงาน
4. ข อ เสนอแนะ “โครงการฝ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร หลั ก สู ต รการจั ด ทํ า แผนงานและ
งบประมาณงานกอสราง รุนที่ 2” เพื่อการปรับปรุงพัฒนา
วิธีดําเนินการติดตามประเมินผลโครงการฝกอบรม
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ผู ติ ด ตามผล ทํ า การสร า งเครื่ อ งมื อ คื อ แบบสอบถามสํ า หรั บ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาของผู ผ า น
การฝกอบรม “โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทําแผนงานและงบประมาณงานกอสราง รุนที่ 2”
ดวยตนเองโดยมีขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการติดตามและประเมินผลโครงการฝกอบรม
2. กําหนดกรอบโครงสรางของแบบสอบถามใหครอบคลุม และตอบวัตถุประสงคของการ
ติดตามผลโครงการฝกอบรม รวมถึงกําหนดรูปแบบของขอคําถาม และดําเนินการสรางขอคําถาม
3. เครื่องมือหรือแบบสอบถามที่ไดมีทั้งหมด 2 ตอน มีรายละเอียดดังตารางที่ 1
4. นําแบบสอบถามไปเก็ บรวบรวมขอมูลโดยทําหนังสือขอความรว มมื อในการเก็ บข อมู ล
ไปยังผูบังคับบัญชาของผูผานการฝกอบรม
5. คัดเลือกแบบสอบถามฉบับสมบูรณนําไปวิเคราะหขอมูล

๔๐

ตารางที่ 1 โครงสรางของแบบสอบถามผูผานการฝกอบรม “โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทํา
แผนงานและงบประมาณงานกอสราง รุนที่ 2”
ตอนที่
1

2

เนื้อหาสาระ
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
การติดตามผลโครงการฝกอบรม
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
จํานวน

รูปแบบคําตอบ

จํานวนขอ

- Multiple Choice
- Open - ended
- Open - ended
- Multiple Choice
- Checklist
- Rating Scale
- Open - ended

3
1
8

1
3 หนา

วิธีวิเคราะหและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ผูติดตามผลดําเนินการดังนี้
1. สรางคูมือลงรหัสแบบสอบถามและนําขอมูลมาลงรหัส
2. ตรวจใหคะแนนตามเกณฑการใหคะแนน
3. นําคะแนนที่ไดไปวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติโดยใชคาสถิติคือ การหาความถี่
รอยละ คาเฉลี่ยมัชฌิมาเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหาดังมีรายละเอียดการวิเคราะห
จําแนกตามคําถาม ดังตอไปนี้
ตารางที่ 2 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลจําแนกตามคําถาม
คําถามเพื่อการประเมินผล
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

คาสถิติ
- ความถี่
- รอยละ
2. วิธีการในการเลือกบุคคลเขารับการฝกอบรม
- ความถี่
- รอยละ
3. เมื่อเสร็จสิ้นการฝกอบรมผูใ ตบังคับบัญชารายงานผลการฝกอบรมอยางไร
- ความถี่
- รอยละ
4. เมื่อผูใตบังคับบัญชากลับไปปฏิบัติงานในหนวยงานภายหลังการอบรมแลว
- ความถี่
ไดดําเนินตามแผนปฏิบัติการตามที่กําหนดไวหรือไม
- รอยละ
5. ผูผานการอบรมนําความรูแ ละทักษะที่ไดรับจากการฝกอบรมไปประยุกตใช
- คาเฉลี่ย
ประโยชนในการปฏิบัติงานอยางไร
- สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
6. ผูผานการอบรมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน เมื่อเทียบกับ - คาเฉลี่ย
พฤติกรรมการปฏิบัติงานในชวงกอนเขารับการฝกอบรม หรือไม อยางไร
- สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
7. การนําความรูและทักษะที่ไดรับจากการฝกอบรมไปปรับใชในการปฏิบัติงาน - คาเฉลี่ย
ของผูใตบังคับบัญชากอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอหนวยงานใน
- สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เรื่องใด ในดานใด
๔๑

8. การสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชานําความรูและทักษะที่ไดรับไปปรับใช
ประโยชนในการปฏิบัติงาน ภายหลังเขารับการฝกอบรม “โครงการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทําแผนงานและงบประมาณงานกอสราง รุนที่ 2”
9. ถามีการจัดฝกอบรมอีกจะสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาคนอื่น ๆ เขารับการ
อบรมอีก
10. ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา “โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการจัดทําแผนงานและงบประมาณงานกอสราง รุนที่ 2”คืออะไร

- ความถี่
- รอยละ
- ความถี่
- รอยละ
- การวิเคราะหเนื้อหา

เกณฑที่ใชในการประเมินความคุมคาของโครงการ
1. รอยละ 70 ของผูเขารับการฝกอบรมที่มีการนําความรูจากการฝกอบรมไปประยุกตใชใน
การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการตามที่กําหนดไว
2. รอยละ 70 ของผูเขารับการฝกอบรมที่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงคของ
โครงการระดับไมต่ํากวาปานกลาง
3. ร อ ยละ 70 ของผู บั ง คั บ บั ญ ชาสั ง กั ด ของผู เ ข า รั บ การฝ ก อบรมที่ ใ ห ค วามเห็ น ว า
การฝกอบรมของโครงการฝกอบรมมีประโยชนชวยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผลงาน
หรือบริการของหนวยงาน ในระดับไมต่ํากวาปานกลาง
ในการติดตามความคุมคาของโครงการฝกอบรม กําหนดเกณฑและใหคาน้ําหนักดังตอไปนี้
ตารางที่ 3 เกณฑท่ใี ชในการติดตามความคุมคาของโครงการ
ประเด็น
1. การนําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมไปประยุกตใชประโยชนในการปฏิบัติงานตามแผน
ปฏิบัติการที่กําหนดไว
2. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของผูผานการฝกอบรมเมื่อเทียบกับพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานในชวงกอนเขารับการฝกอบรม
3. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของผูผานการฝกอบรมหลังการฝกอบรมที่มีตอ
การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหนวยงาน
เกณฑที่ใชในการติดตามความคุมคาของโครงการ
เกณฑการประเมินความคุมคาของโครงการ
คะแนนเฉลี่ยรวม 80 % ขึ้นไป = “คุมคามาก”
คะแนนเฉลี่ยรวม 66-79 % = “คุมคาปานกลาง”
คะแนนเฉลี่ยรวม 51-65 % = “คุมคานอย”
คะแนนเฉลี่ยรวมไมเกิน 50 % = “ไมคุมคา”
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น้ําหนัก
(%)
40
40
20

การวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการวิเคราะห
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (ผูบังคับบัญชาของผูผานการฝกอบรม)
จากการออกแบบสอบถามให ผู บั ง คั บ บั ญ ชาของผ า นการฝ ก อบรม “โครงการฝ กอบรม
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทําแผนงานและงบประมาณงานกอสราง รุนที่ 2” จํานวน 55 คน ไดรับ
แบบสอบถามกลับคืนมาทั้งสิ้น 42 ฉบับ คิดเปนรอยละ 76.36 ผานตามเกณฑมาตรฐานการเก็บรวบรวมขอมูล
ที่กําหนด (การเก็บรวบรวมขอมูลการติดตามผลการฝกอบรมตองไมต่ํากวารอยละ 70 ของผูผานการฝกอบรม)
ตารางที่ 4 ตารางแสดงความถี่และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม
ขอมูลทั่วไป
อายุ
31 – 35 ป
36 – 40 ป
41 – 45 ป
46-50 ป
มากกวา 50 ป
รวม
อายุราชการ
6 – 10 ป
16 - 20
21-25 ป
มากกวา 25 ป
รวม
ระดับตําแหนงปจจุบัน ชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษขึ้นไป
ชํานาญงาน
อาวุโส
อํานวยการระดับตน
อํานวยการระดับสูง
รวม

ความถี่
7
3
14
7
11
42
11
7
๑0
14
42
4
15
4
9
9
1
42

รอยละ
16.67
7.14
33.33
16.67
26.19
100
26.19
16.67
23.81
33.33
100
9.52
35.72
9.52
21.43
21.43
2.38
100

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล ทั่ว ไปของผูตอบแบบสอบถามผลปรากฏวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญอายุ 41- 45 ป จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 33.33 อายุราชการ มากกวา 25 ป
จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 33.33 และระดับตําแหนงปจจุบันเปนชํานาญการพิเศษขึ้นไป จํานวน 15 คน
คิดเปนรอยละ 35.72

๔๓

ตอนที่ 2 การติดตามผลโครงการฝกอบรม
2.1 วิธีการในการเลือกบุคคล (ผูใตบังคับบัญชา) เขารับการฝกอบรม
ตารางที่ 5 ตารางแสดงความถี่และรอยละของการจําแนกตามวิธีการคัดเลือกบุคคลเขารับการฝกอบรม
(จํานวน 42 คน)
•
•
•
•
•
•
•

วิธีเลือกบุคคลเขารับการฝกอบรม
จํานวน
42
เลือกผูมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑที่หลักสูตรกําหนดไว
เลือกผูที่มีตําแหนงหนาที่และความรับผิดชอบจําเปนตองใชความรูจาก 42
หลักสูตรการฝกอบรมนั้น ๆ ในการปฏิบัติงาน
42
เลือกเจาหนาที่ที่ยังไมเคยเขารับการอบรมหลักสูตรนั้น ๆ
42
เลือกตามลําดับอาวุโส
42
เลือกเฉพาะผูที่แสดงเจตนาจะเขารับการอบรม (ตามความสมัครใจ)
42
ผูที่มีชองวางสมรรถนะตามแผนพัฒนารายบุคคล ซึ่งตองไดรับการ
พัฒนา โดยวิธีการฝกอบรม
42
อื่น ๆ

ความถี่
42
42

รอยละ
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

41
๒7
41
41

97.62
64.29
97.62
97.62

-

-

จากตารางที่ 5 เหตุผลในการเลือกบุคคลเขารับการฝกอบรมสวนใหญ ผูบังคับบัญชาคัดเลือก
ผูมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑที่หลักสูตรกําหนดไว คิดเปนรอยละ ๑๐๐ และเลือกผูที่มีตําแหนงหนาที่และความ
รั บ ผิ ด ชอบจํ า เป น ต องใช ความรู จ ากหลั ก สูตรการฝกอบรมนั้ น ๆ ในการปฏิบั ติงาน คิ ดเป น รอ ยละ ๑๐๐
เลือกเจาหนาที่ที่ยังไมเคยเขารับการอบรมหลักสูตรนั้น ๆ เลือกเฉพาะผูที่แสดงเจตนาจะเขารับการอบรม (ตาม
ความสมัครใจ) คิดเปนรอยละ 97.62 และผูที่มีชองวางสมรรถนะตามแผนพัฒนารายบุคลซึ่งตองไดรับการ
พัฒนาโดยวิธีการฝกอบรม คิดเปนรอยละ 97.62 และเลือกตามลําดับอาวุโส คิดเปนรอยละ 64.23 ตามลําดับ
(หมายเหตุเปนการเลือกคําตอบแบบหลายคําตอบ)
2.2 การรายงานผลการฝกอบรมของผูใตบังคับบัญชาเมื่อเสร็จสิ้นการฝกอบรม
ตารางที่ 6 ตารางแสดงความถี่และรอยละของการรายงานผลการฝกอบรมของผูใตบังคับบัญชาภายหลัง
เสร็จโครงการฝกอบรม
การรายงานผลการฝกอบรม
• ผูเขาอบรมสรุปรายงานใหทราบ
• ผูเขาอบรมรายงานผลการฝกอบรมดวยตนเอง
• ผูเขาอบรมรายงานเมื่อสอบถาม
• ไมมีการรายงานในทางใดเลย
รวม

ความถี่
25
๑5
2
42

รอยละ
59.52
35.72
4.76
100

จากตารางที่ 6 เมื่ อ สิ้ น สุ ด การฝ ก อบรม ส ว นใหญ ผู เ ข า อบรมสรุ ป รายงานให ท ราบ
รอยละ 59.52 รองลงมาผูเขาอบรมรายงานผลการฝกอบรมดวยตนเอง คิดเปนรอยละ 35.72
๔๔

2.3 การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการของผูใตบังคับบัญชาตามที่กําหนดไว หลังได
กลับไปปฏิบัติงานในหนวยงานแลว
ตารางที่ 7 ตารางแสดงความถี่และรอยละของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการตามที่กําหนดไว
การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
• ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวครบถวนทุกกิจกรรมตามแผน
• ดําเนินการเสร็จเพียงบางกิจกรรม ยังไมครบถวนตามแผน
• อยูระหวางดําเนินการ ยังไมมีกิจกรรมใดแลวเสร็จ
• ยังไมไดดําเนินการ
รวม

ความถี่
37
5
42

รอยละ
88.10
11.90
100

จากตารางที่ 7 วิเคราะหการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการตามที่กําหนดไว สวนใหญผูเขารับ
การฝกอบรมดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวครบถวนทุกกิจกรรมตามแผน คิดเปนรอยละ 88.10 ดําเนินการ
เสร็ จเพียงบางกิจ กรรม ยังไมครบถวนตามแผน คิดเปนรอยละ 11.9๐ ซึ่งเมื่อเปรียบเที ยบกั บเกณฑ
การประเมินผลความสําเร็จของโครงการแลว ปรากฏวาเปนไปตามเกณฑที่กําหนด (เกณฑการวิเคราะหผลการ
นําความรู ที่ได จากการฝ กอบรมไปประยุ กตใชในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดไว ตองไมต่ํากวา
รอยละ 70) อยางไรก็ตาม หากรวมผูที่มีการนําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดไวเพียงบางกิจกรรมจะมีผูนําไปใชประโยชนตามแผนปฏิบัติการรวม รอยละ 100

๔๕

2.4 การยอมรับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของผูใตบังคับบัญชา
ตารางที่ 8 ตารางแสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายการยอมรับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของผูใตบังคับบัญชา
ระดับการยอมรับ

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่ผูผานการฝกอบรม
ระบุไว
และมีการดําเนินการตามแผนจริง
(ใหผูใตบังคับบัญชาของทานกรอกรายการกิจกรรม
และทานเปนผูประเมิน)
1) มีความรูความเขาใจและทักษะในการปฏิบัติงาน
กอสราง การวางแผนงานกอสราง และการจัดทํา
งบประมาณงานกอสรางไดอยางถูกตองตามหลัก
วิชาการ
2) มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นและ
ประสบการณในการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน อันเปน
การสงเสริมการจัดการความรูและความสัมพันธที่ดี
และเปนประโยชนในการติดตอประสานงานของกรม
ชลประทานตอไป
3) ถายทอดความรู และประสบการณการวางแผน
งบประมาณงานกอสรางใหกับผูอื่นไดอยางถูกตอง
ในภาพรวม
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่ผูผานการฝกอบรม
ระบุไว
แตยังไมมีการดําเนินการตามแผน
(ใหผูใตบังคับบัญชาของทานกรอกรายการกิจกรรม
และทานเปนผูประเมิน)
-

ไมเปนที่
ยอมรับ

Mean

N

S.D.

การแปล
ความ

4.19

42

0.46

คอนขางมาก

-

4.26

42

0.59

มาก

-

4.25

42

0.7๖

มาก

-

4.๒๓

42

0.60

มาก

-

เหตุผลที่ยังไมดําเนินการ
-

จากตารางที่ 8 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการยอมรับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิ บั ติ ก ารของผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชา) มี โ อกาสแลกเปลี่ ย นความรู ความคิ ด เห็ น และประสบการณ
ในการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน อันเปนการสงเสริมการจัดการความรูและความสัมพันธที่ดีและเปนประโยชน
ในการติดตอประสานงานของกรมชลประทานตอไป “มาก” (Mean = 4.26) รองลงมามีความรูความเขาใจ
และทักษะในการปฏิบัติงานกอสราง การวางแผนงานกอสราง และการจัดทํางบประมาณงานกอสรางไดอยาง
ถูกตองตามหลักวิชาการ “คอ นขา งมาก” (Mean = 4.19) และถายทอดความรู และประสบการณ
การทําแผนงานและงบประมาณงานกอสรางใหกับผูอื่นไดอยางถูกตอง “มาก” (Mean = 4.25) โดยในภาพรวม
อยูในระดับ “มาก” (Mean=4.๒๓)

๔๖

เกณฑที่ใชในการแปลความหมายระดับการยอมรับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีดังนี้
4.21 – 5.00 การยอมรับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในระดับมาก
3.41 – 4.20 การยอมรับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในระดับคอนขางมาก
2.61 – 3.40 การยอมรับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในระดับปานกลาง
1.81 – 2.60 การยอมรับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในระดับคอนขางนอย
1.0 – 1.80 การยอมรับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในระดับนอย
ของโครงการ

2.5 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาตามวัตถุประสงค

ตารางที่ 9 ตารางแสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การปฏิบัติงานหรือสมรรถนะของผูใตบังคับบัญชา
ระดับการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ตามวัตถุประสงคของโครงการฝกอบรม

ไม
เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม

Mean

N

S.D.

การแปลความ

1) มีความรูความเขาใจและทักษะในการ
4.19
ปฏิบัติงานกอสราง การวางแผนงานกอสราง
และการจัดทํางบประมาณงานกอสรางไดอยาง
ถูกตองตามหลักวิชาการ
2) มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น
4.26
และประสบการณในการปฏิบัติงานซึ่งกันและ
กัน อันเปนการสงเสริมการจัดการความรูและ
ความสัมพันธที่ดีและเปนประโยชนในการ
ติดตอประสานงานของกรมชลประทานตอไป
รวม
4.23

42

0.46

คอนขางมาก

-

42

0.59

มาก

-

42

0.53

มาก

-

จากตารางที่ 9 การวิเคราะหขอมูลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา
สวนใหญมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นและประสบการณในการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน อันเป น
การส งเสริ มการจั ดการความรู และความสั มพัน ธ ที่ ดี และเปน ประโยชน ในการติดต อประสานงานของกรม
ชลประทานตอไป อยูในระดับ “มาก” (Mean = 4.26) รองลงมามีความรูความเขาใจและทักษะในการปฏิบัติงาน
กอสราง การวางแผนงานกอสราง และการจัดทํ างบประมาณงานก อสร างได อย างถู กตองตามหลักวิ ชาการ
อยูในระดับ “คอนขางมาก” (Mean = 4.19) ในภาพรวม อยูในระดับ “มาก” (Mean = 4.23) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ
กั บเกณฑ ประเมิ นผลความสํ าเร็ จของโครงการแล ว ปรากฏว า สู ง กว า เกณฑ ที่ กํ า หนดของโครงการ (เกณฑ
การวิเคราะหผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงคของโครงการตองไมต่ํากวาระดับปานกลาง)

๔๗

เกณฑที่ใชในการแปลความหมายระดับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน มีดังนี้
4.21 – 5.00 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระดับมาก
3.41 – 4.20 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระดับคอนขางมาก
2.61 – 3.40 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระดับปานกลาง
1.81 – 2.60 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระดับคอนขางนอย
1.00 – 1.80 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระดับนอย
2.6 การนํ า ความรู ทั ก ษะที่ ไ ด รั บ จากการฝ ก อบรมไปปรั บ ใช ใ นการปฏิ บั ติ ง านของ
ผูใตบังคับบัญชากอใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลตอหนวยงาน
ตารางที่ 10 ตารางแสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายการนําความรูและทักษะ
ที่ ไ ด รั บ จากการฝ ก อบรมไปปรั บ ใช ใ นการปฏิ บั ติ ง านก อ ให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิ ผ ล
ตอหนวยงาน
การปรับใชความรูในการปฏิบัติงาน
กอใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลตอ
หนวยงาน
ขาราชการของกรมชลประทานที่ผานการ
ฝกอบรมสามารถวางแผนงานกอสรางและ
จัดทํางบประมาณงานกอสราง ไดอยางถูกตอง
ตามหลักวิชาการ
รวม

ระดับการเปลี่ยนแปลง

ไม
เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม

Mean

N

S.D.

การแปลความ

4.17

42

0.54

คอนขางมาก

-

4.17

42

0.54

คอนขางมาก

-

จากตารางที่ 10 ผลการวิเคราะหการนําความรูและทักษะที่ไดรับจากการฝกอบรมไปปรับใช
ในการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชากอใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลตอหนวยงาน สามารถประยุกตใชใน
การปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม และขาราชการของกรมชลประทานที่ผานการฝกอบรมสามารถวางแผนงาน
กอสรางและจั ดทํ างบประมาณงานกอสราง ไดอยางถู กต องตามหลั กวิชาการ อยูในระดั บ “คอนข างมาก”
(Mean = 4.17) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑการประเมินผลความสําเร็จของโครงการแลว ปรากฏวาไมต่ํากวา
เกณฑ ที่ กํ า หนด (เกณฑ ก ารวิ เ คราะห ผ ลของโครงการฝ ก อบรมที่ มี ต อ ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
ของหนวยงาน ตองไมต่ํากวาระดับปานกลาง)
เกณฑที่ใชในการแปลความหมายระดับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน มีดังนี้
4.21 – 5.00 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระดับมาก
3.41 – 4.20 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระดับคอนขางมาก
2.61 – 3.40 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระดับปานกลาง
1.81 – 2.60 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระดับคอนขางนอย
1.00 – 1.80 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระดับนอย
๔๘

2.7 ความคุมคาของโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทําแผนงานและ
งบประมาณงานกอสราง รุนที่ 2
ตารางที่ 11 สรุปผลการประเมินความคุมคาของโครงการฝกอบรม
ประเด็น

ผล

1. การนําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรม
มาก
ไปประยุกตใชประโยชนในการปฏิบตั ิงาน
ตามแผนปฏิบัติการของผูใตบังคับบัญชาเปน
ทีย่ อมรับของผูบังคับบัญชา
2.การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงาน คอนขางมาก
ของผูใตบังคับบัญชา
3.การนําความรู ทักษะที่ไดรับจากการ
คอนขางมาก
ฝกอบรมไปปรับใชในการปฏิบัติงานของ
ผูใตบังคับบัญชากอใหเกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลตอหนวยงาน
ความคุมคาในภาพรวม

-

คา
น้ําหนัก
คะแนน** (%)
5
40

คิดเปน
รอยละ
40

การประเมิน
ความคุมคา
-

4

40

32

-

4

20

16

-

-

100

88

คุมคาในระดับ
มาก

จากตารางที่ 11 ประมวลสรุปความคุมคาของโครงการฝกอบรม ในภาพรวม มีความคุมคา
อยูในระดับ “มาก” (รอยละ 88)
หมายเหตุ ** คาคะแนนที่คณะผูติดตามผลกําหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระดับ “มาก” ใหคาคะแนน “5”
ระดับ “คอนขางมาก” ใหคาคะแนน “4”
ระดับ “ปานกลาง” ใหคาคะแนน “3” ระดับ “คอนขางนอย” ใหคาคะแนน “2”
ระดับ “นอย” ใหคาคะแนน “1”
เกณฑการประเมินความคุมคาของโครงการ มีดังนี้
คะแนนเฉลี่ยรวม 80 % ขึ้นไป = “คุมคาในระดับมาก” คะแนนเฉลีย่ รวม 66-79 % = “คุมคาในระดับปานกลาง”
คะแนนเฉลี่ยรวม 51-65 % = “คุมคาในระดับนอย” คะแนนเฉลีย่ รวมไมเกิน 50 % = “ไมคุมคา”

๔๙

2.8 การสนั บสนุ น ให ผูใ ต บั งคั บบั ญชานํ า ความรูแ ละทั ก ษะ ที่ ไ ด รั บ จากการฝ ก อบรม
ไปปรับใชใหเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน
ตารางที่ 12 ตารางแสดงความถี่ รอยละของการสงเสริมสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชานําความรูและทักษะ
ที่ไดรับจากการฝกอบรมไปปรับใชใหเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน (จํานวน 42 คน)
•
•
•
•
•

การสนับสนุนของผูบังคับบัญชา
การมอบหมายงานที่ตองใชความรู ทักษะ ที่ไดรับจากการ
ฝกอบรมใหปฏิบัติ
ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับ แนวทางการนําความรูและ
ทักษะที่ไดรับจากการฝกอบรมไปปรับใชในการปฏิบัติงาน
เพื่อพัฒนาปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงงานตามที่
ผูเขารับการอบรมเสนอขอตามความเหมาะสม
กลาวแสดงความชื่นชมในผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับ
หลักสูตรการฝกอบรม
ไมไดใหการสนับสนุนใด ๆ แกผูใตบังคับบัญชา

• อื่น ๆ เชน สนับสนุนใหมีสวนรวมในทุกกิจกรรม ฯ

จํานวน
42

ความถี่
42

รอยละ
100.00

42

42

100.00

42

42

100.00

42

42

100.00

42

17

40.48

42

-

-

จากตารางที่ 12 ผลการวิเคราะหการสงเสริมสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชานําความรูและ
ทักษะที่ไดรับจากการฝกอบรมไปปรับใชใหเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน สวนใหญผูบังคับบัญชา มอบหมาย
งานที่ตองใชความรู ทักษะ ที่ไดรับจากการฝกอบรมใหปฏิบัติ ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับ แนวทางการนํา
ความรูและทักษะที่ไดรับจากการฝกอบรมไปปรับใชในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้ น จั ดสรรทรั พยากรเพื่ อสนั บ สนุ นการพัฒ นาปรับ ปรุงงานตามที่ผูเขารับการอบรมเสนอขอตามความ
เหมาะสม และกลาวแสดงความชื่นชมในผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับหลักสูตรการฝกอบรม คิดเปนรอยละ
100 รองลงมาไม ไ ด ใ ห ก ารสนั บ สนุ น ใด ๆ แก ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชา ร อ ยละ 40.48 ตามลํ า ดับ (หมายเหตุ
เปนการเลือกคําตอบแบบหลายคําตอบ )
2.9 การสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาคนอื่น ๆ เขารับการอบรม
ตารางที่ 13 ตารางแสดงความถี่ รอยละของการสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาคนอื่น ๆ เขารับการอบรม
การสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาคนอื่นเขารับการอบรม
การสนับสนุนใหผูบังคับบัญชาคนอื่น ๆ สนับสนุน
เขารับการอบรม
ไมสนับสนุน
รวม

ความถี่
42
42

รอยละ
100.00
100

จากตารางที่ 13 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาคนอื่น ๆ
เขารับการอบรม ถามี การจัดฝกอบรมหลักสูต รนี้อีก ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะสนับสนุน ใหใตบังคั บ
บัญชาเขาอบรม คิดเปนรอยละ 100
๕๐

2.10 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
2.10.1 ขอเสนอแนะของผูบังคับบัญชาของผูเขารับการฝกอบรม
ตารางที่ 14 ตารางแสดงความถี่ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
ขอเสนอแนะ
ควรจัดขึ้นในปตอไป เพราะสามารถนํามาใชในการทํางานได
ควรมีการปรับปรุงและทบทวนองคความรูนี้อยางตอเนื่อง
ควรจัดใหมีการจัดโครงการฯ ในสวนภูมิภาค

ผูตอบ
แบบสอบถาม
2
2
1

จากตารางที่ 14 ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ควรจัดขึ้นในป
ตอไป เพราะสามารถนํามาใชในการทํางานได (จํานวน 2 คน) ควรมีการปรับปรุงและทบทวนองคความรูนี้
อยางตอเนื่อง (จํานวน 2 คน) และควรจัดใหมีการจัดโครงการฯ ในสวนภูมิภาค (จํานวน 1 คน)
2.10.2 ขอเสนอแนะของผูติดตามโครงการ
หลักสูตรที่ดําเนินการจัดฝกอบรม ถึงแมวาจะมีการวางแผนการนําความรู
ที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการดีแลว หากผูบังคับบัญชาของผูเขารับการ
ฝกอบรมไมใหความสําคัญในการติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม สนับสนุน การดําเนินงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติ
การแลว การฝกอบรมก็ไมสามารถเพิ่มเติมประสิทธิภาพใหการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานเพิ่มขึ้นได
ดังนั้น ผูบังคับบัญชาของผูเขารับการฝกอบรม จึงเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จของการนําความรู
ที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

๕๑

ภาคผนวก
1.
2.
3.
4.
5.
6.

บันทึกขอความอนุมัติจดั โครงการฝกอบรม
รายละเอียดโครงการฝกอบรม
แบบติดตามผล
แผนการปฏิบัติการหรือกิจกรรมที่จะดําเนินการหลังการฝกอบรม
รายชื่อผูดําเนินการตอบแบบติดตามผล
รายชื่อผูผา นการฝกอบรม

๕๒

