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หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของการฝึกอบรมกรมปศุสัตว์ 

 
บทน า 
 การจัดฝึกอบรมต้องมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบต้ังแต่การก าหนดความต้องการจ าเป็นในการ
ฝึกอบรม หรือการก าหนดความสามารถหรือสมรรถนะที่จ าเป็นในการฝึกอบรม (Define Training needs) 
การสร้างและพัฒนาหลักสูตร (Design and Plan Training)  การด าเนินการฝึกอบรม (Provide for Training)  
และการประเมินติดตามผลการฝึกอบรม (Evaluate Training) ซึ่งเมื่อได้ก าหนดความต้องการจ าเป็นในการ
ฝึกอบรมมาแล้ว การด าเนินงานจัดฝึกอบรม เพื่อให้ได้คุณภาพ บรรลุวัตถุประสงค์โครงการ จ าเป็นต้องมีการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ก่อให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุ ด ดังนั้น กรมปศุสัตว์จึงได้มีการ
ก าหนดหลักเกณฑ์ เพื่อให้ การด าเนินการจัดฝึกอบรมของกรมปศุสัตว์ เป็นมาตรฐานเดียวกัน  และใช้เป็น
หลักการประกันคุณภาพการฝึกอบรมให้เกิดประสิทธิผล ความคุ้มค่าและความเชื่อมั่นในระบบการจัด
ฝึกอบรมของกรมปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับองค์กร 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้การจัดฝึกอบรมของกรมปศุสัตว์มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการที่
ถูกต้อง 

2. เพื่อให้การจัดฝึกอบรมของกรมปศุสัตว์เกิดประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความพึงพอใจและเชื่อมั่นในมาตรฐานการฝึกอบรมของกรมปศุสัตว์ 
 
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
 กระบวนการจัดฝึกอบรม เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีขั้นตอนการด าเนินงานที่ส าคัญ  ดังนั้น เพื่อให้การ
ด าเนินงานตามขั้นตอนต่างๆเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์กร 
 กรมปศุสัตว์จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์การฝึกอบรม ข้ึน เพื่อใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานจัดฝึกอบรม
ของหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ให้เป็นระบบ มีมาตรฐานเดียวกัน เป็นหลักการประกันคุณภาพการฝึกอบรม
ของกรมปศุสัตว์ โดยหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมปศุสัตว์ ประกอบด้วย 6 มาตรฐาน 7 
ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

มาตรฐานท่ี 1  การก าหนดหลักสูตรและจัดท าโครงการฝึกอบรม 
   ตัวชี้วัด 1.1 การก าหนดหลักสูตรการฝึกอบรม 
    1.2 การจัดท าโครงการฝึกอบรม 
 
 มาตรฐานท่ี 2 การคัดเลือกและสรรหาวิทยากร 
   ตัวชี้วัด 2.1 การคัดเลือกและสรรหาวิทยากร 
 
 มาตรฐานท่ี 3 การก าหนดเทคนิควิธีการฝึกอบรม  
   ตัวชี้วัด 3.1 การก าหนดเทคนิควิธีการฝึกอบรม 
 
 มาตรฐานท่ี 4 การก าหนดและคัดเลือกผู้เข้าอบรม 
   ตัวชี้วัด 4.1 การก าหนดและคัดเลือกผู้เข้าอบรม 
 
 มาตรฐานท่ี 5 การก าหนดสถานที่ฝึกอบรม 
   ตัวชี้วัด 5.1 การก าหนดสถานที่ฝึกอบรม 
 
 มาตรฐานท่ี 6 การวัดและประเมินผลการฝึกอบรม 
   ตัวชี้วัด 6.1 ก าหนดวิธีการวัดและประเมินผลการฝึกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
มาตรฐานท่ี 1 การก าหนดหลักสูตรและจัดท าโครงการฝึกอบรม 
ค าอธิบายมาตรฐาน การก าหนดหลักสูตรและจัดโครงการฝึกอบรม เป็นกิจกรรมหนึ่ง และเป็น

กระบวนการในการบริหารจัดการฝึกอบรมที่ส าคัญ เพื่อแก้ปัญหาของหน่วยงาน
และพัฒนาองค์กร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้วยวิธีการฝึกอบรมโดยหน่วยงานภายใน 
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานอย่างมี
คุณภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ตัวบ่งชี้มาตรฐานท่ี 1 ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด คือ 
 ตัวชี้วัดที ่1.1 การก าหนดหลักสูตรการฝึกอบรม 
 ตัวชี้วัดที ่1.2 การจัดท าโครงการฝึกอบรม 
ตัวชี้วัด ประเด็นพิจารณา ข้อมูลที่ต้องการ 

(หลักฐานท่ีแสดง/เคร่ืองมือ/วิธีการ) 

1.1 การ
ก าหนด
หลักสูตร
การ
ฝึกอบรม 

1.1.1 มีการวิเคราะห์ก าหนดหลักสูตรให้ตรงตาม
ความต้องการหรือความสามารถที่จ าเป็น โดย
พิจารณาจากคุณภาพงานหรือผลผลิตที่ต้องการหรือ
สมรรถนะที่กรมปศุสัตว์ก าหนด หรือนโยบายของ
ผู้บริหาร 
1.1.2 ก าหนดขอบเขตของหลักสูตรให้ชัดเจน
สอดคล้องกับความต้องการของบุคคลและหน่วยงาน  
1.1.3 ก าหนดรายละเอียดของหลักสูตร 
ประกอบด้วย หมวดวิชา/หัวข้อวิชา/และระยะเวลา
ของแต่ละหัวข้อวิชา 
1.1.4 แต่ละหัวข้อวิชา ก าหนดวัตถุประสงค์และ
ประเด็นเนื้อหา หรือแนวทางฝึกอบรม ประกอบด้วย
แนวคิด ทฤษฎี วิธีปฏิบัติ การประยุกต์ใช้ เป็นต้น  
1.1.5 แต่ละหัวข้อวิชาก าหนดเทคนิค วิธีการ หรือสื่อ
ที่ใช้ในการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับแนวทาง
ฝึกอบรม 

1. เอกสารโครงการฝึกอบรมที่ได้
ก าหนดเนื้อหาหลักสูตรตรงตามความ
ต้องการของบุคคลและหน่วยงาน ซึ่ง
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาบุคลากรหรือแผนพัฒนา
บุคลากรประจ าปี หรือผลการวิเคราะห์
ความจ าเป็นในการพัฒนา หรือ
ความสามารถที่ต้องพัฒนา หรือ
สมรรถนะที่กรมปศุสัตว์ก าหนดหรือ
นโยบายของผู้บริหาร 
2. เอกสารโครงการฝึกอบรมที่มีการ
จัดท ารายละเอียดหลักสูตรตาม
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพที่
ก าหนด 

เกณฑ์การให้คะแนน 1. ด าเนินการตามข้อ 1 ได้ 1 คะแนน 
   2. ด าเนินการตามข้อ 1,2 ได้ 2 คะแนน 

3. ด าเนินการตามข้อ 1,2,3 ได้ 3 คะแนน 
   4. ด าเนินการตามข้อ 1,2,3,4 ได้ 4 คะแนน 
   5. ด าเนินการครบถ้วน 5 ข้อ ได้ 5 คะแนน 
 
 



 

ตัวชี้วัด ประเด็นพิจารณา ข้อมูลที่ต้องการ 
(หลักฐานท่ีแสดง/เคร่ืองมือ/วิธีการ) 

1.2 การ
จัดท า
โครงการ
ฝึกอบรม 

1.2.1 โครงการฝึกอบรมประกอบด้วยหัวข้อต่างๆที่
ส าคัญครบถ้วน ดังนี้ 
     - ชื่อโครงการ/หลักสูตร 
     - หลักการและเหตุผล 
     - วัตถุประสงค์การฝึกอบรม 
     - กลุ่มเป้าหมาย 
     - รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร 
     - สถานที่ฝึกอบรม 
     - ระยะเวลา ช่วงเวลาการฝึกอบรม 
     - วิทยากรและเทคนิคการฝึกอบรม 
     - ที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรม 
     - ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรม 
     - งบประมาณการฝึกอบรม 
     - การประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม 
1.2.2 เขียนรายละเอียดแต่ละหัวข้อชัดเจน ถูกต้อง
ครบถ้วน และสอดคล้องกันทั้งโครงการ 
1.2.3 ก าหนดตารางการฝึกอบรม จัดล าดับแต่ละ
หัวข้อการฝึกอบรม ตามล าดับช่วงเวลาก่อน-หลังได้
ชัดเจน  สอดคล้องกับการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์โครงการฝึกอบรม 
1.2.4 จัดท ารายละเอียดงบประมาณ เพื่อให้ได้รับ
การจัดสรรอย่างเหมาะสมเพียงพอ และสอดคล้อง
กับระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท ารายชื่อผู้
เข้ารับการอบรมตามกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
1.2.5 ได้รับอนุมัติโครงการฝึกอบรม งบประมาณ
และรายชื่อผู้เข้าอบรมตามล าดับขั้นตอน 

1.เอกสารโครงการฝึกอบรมตรงตาม
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพที่
ก าหนดและผ่านการพิจารณาจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
2.เอกสารรายละเอียดงบประมาณ
ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดย
ผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
3. เอกสารรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
4. เอกสารการอนุมัติโครงการฝึกอบรม 
งบประมาณและรายชื่อผู้เข้าอบรมจาก
ผู้บริหารระดับสูงตามล าดับ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 1. ด าเนินการตามข้อ 1 ได้ 1 คะแนน 
   2. ด าเนินการตามข้อ 1,2 ได้ 2 คะแนน 

3. ด าเนินการตามข้อ 1,2,3 ได้ 3 คะแนน 
   4. ด าเนินการตามข้อ 1,2,3,4 ได้ 4 คะแนน 
   5. ด าเนินการครบถ้วน 5 ข้อ ได้ 5 คะแนน 
 
 



 

มาตรฐานท่ี 2 การคัดเลือกและสรรหาวิทยากร 
ค าอธิบายมาตรฐาน การคัดเลือกและสรรหาวิทยากร เป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญที่สุดของ

โครงการฝึกอบรม วิธีการคัดเลือกและสรรหาวิทยากรต้องมีความชัดเจน 
เฉพาะเจาะจง เพื่อให้ได้วิทยากรท่ีมีคุณสมบัติ ตรงตามวัตถุประสงค์ของโ ครงการ
มากที่สุด โดยต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการถ่ายทอดเนื้อหา
ให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ และน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์โครงการฝึกอบรม 

ตัวบ่งชี้มาตรฐานท่ี 2 ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด คือ 
 ตัวชี้วัดที่ 2.1 การคัดเลือกและสรรหาวิทยากร 

ตัวชี้วัด ประเด็นพิจารณา ข้อมูลที่ต้องการ 
(หลักฐานท่ีแสดง/เคร่ืองมือ/วิธีการ) 

2.1 การคัดเลือก
และสรรหาวิทยากร 

2.1.1 พิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ  
หรือประสบการณ์ตรงตามหัวข้อวิชาหรือหลักสูตรที่
ก าหนด 
2.1.2 พิจารณาความสามารถในการถ่ายทอด 
สื่อสารได้น่าสนใจ เข้าใจง่าย ชัดเจน บุคลิกภาพ 
ท่วงท่า น้ าเสียง เป็นมิตร กระตุ้นการเรียนรู้ดี 
2.1.3 การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ดี เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วม สามารถตอบค าถามให้ข้อมูล
ย้อนกลับ(Feedback) แก่ผู้เรียนได้ชัดเจน 
2.1.4 มีเทคนิควิธีการสอนใหม่ๆที่หลากหลาย 
รวมทั้งสื่อการสอน เอกสารการสอน สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชา และมีความเหมาะสมตรงตาม
กลุ่มเป้าหมาย 
2.1.5 วิทยากรด าเนินการสอนได้ตามเนื้อหาและ
วัตถุประสงค์ของแต่ละหัวข้อวิชา 

1. ประวัติวิทยากรหรือ
หลักฐานอ่ืนๆ ได้แก่ คุณวุฒิ
หรือใบประกาศเกียรติคุณ 
หรือใบรับรองความสามารถ
ในเรื่องที่ถ่ายทอด เป็นต้น          
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติ 
ประสบการณ์ของวิทยากร  
2. สรุปรายงานการ
ประเมินผลวิทยากร 
3. เอกสาร สื่อ หรือแผนการ
สอนของวิทยากร 

เกณฑ์การให้คะแนน 1. ด าเนินการตามข้อ 1 ได้ 1 คะแนน 
   2. ด าเนินการตามข้อ 1,2 ได้ 2 คะแนน 

3. ด าเนินการตามข้อ 1,2,3 ได้ 3 คะแนน 
   4. ด าเนินการตามข้อ 1,2,3,4 ได้ 4 คะแนน 
   5. ด าเนินการครบถ้วน 5 ข้อ ได้ 5 คะแนน 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานท่ี 3 การก าหนดเทคนิควิธีการฝึกอบรม 
ค าอธิบายมาตรฐาน เทคนิควิธีการฝึกอบรม คือ การน าเครื่องมือ วิธีการต่างๆมาใช้ในการถ่ายทอดให้

เกิดการเรียนรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่
เหมาะสม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์โครงการฝึกอบรม 
การก าหนดเทคนิค วิธีการฝึกอบรมต้องพิจารณาวัตถุประสงค์การเรียนรู้ คุณสมบัติ
ความสามารถ ท้ังข้อดี ข้อจ ากัด ในแต่ละเทคนิควิธีการ ให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องทัง้เนื้อหาสาระของหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้มาตรฐานท่ี 3 ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด คือ 
 ตัวชี้วัดที่ 3.1 การก าหนดเทคนิควิธีการฝึกอบรม 

ตัวชี้วัด ประเด็นพิจารณา ข้อมูลที่ต้องการ 
(หลักฐานท่ีแสดง/เคร่ืองมือ/วิธีการ) 

3.1 การก าหนด
เทคนิควิธีการ
ฝึกอบรม 

3.1.1 มีการก าหนดเทคนิควิธีการฝึกอบรมใน
โครงการฝึกอบรมที่ชัดเจน 
3.1.2 มีการก าหนดวิธีการฝึกอบรมในรายละเอียด 
เนื้อหาหลักสูตรของแต่ละหัวข้อวิชาชัดเจน 
3.1.3 เทคนิควิธีการฝึกอบรมที่ใช้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การฝึกอบรม เนื้อหาวิชาและระยะเวลา
ที่ก าหนด 
3.1.4 เทคนิควิธีการฝึกอบรมที่ใช้สอดคล้องกับกลุ่ม
ผู้เข้าอบรม 
3.1.5 เทคนิค วิธีการฝึกอบรมเหมาะสมสอดคล้อง
กับทักษะ ความสามารถเฉพาะของวิทยากร 

1. โครงการฝึกอบรมมีการ
ก าหนดเทคนิควิธีการ
ฝึกอบรมชัดเจน 
2. สรุปรายงานการ
ประเมินผลโครงการ 
3. ภาพกิจกรรม เอกสาร   
สื่อการเรียนการสอน ที่ใช้
แสดงถึงเทคนิค วิธีการ
ฝึกอบรม  

เกณฑ์การให้คะแนน 1. ด าเนินการตามข้อ 1 ได้ 1 คะแนน 
   2. ด าเนินการตามข้อ 1,2 ได้ 2 คะแนน 

3. ด าเนินการตามข้อ 1,2,3 ได้ 3 คะแนน 
   4. ด าเนินการตามข้อ 1,2,3,4 ได้ 4 คะแนน 
   5. ด าเนินการครบถ้วน 5 ข้อ ได้ 5 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานท่ี 4 การก าหนดและคัดเลือกผู้เข้าอบรม 
ค าอธิบายมาตรฐาน การก าหนดผู้เข้าอบรมและการคัดเลือกเป็นขั้นตอนหนึ่งของการฝึกอบรมที่ส าคัญ 

และมีผลต่อความส าเร็จของโครงการฝึกอบรม การด าเนินงานเพื่อบรรลุ 
วัตถุประสงค์โครงการอย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น จ าเป็นต้องมีการก าหนด
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม จ านวนกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนวิธีการคัดเลือกผู้เข้าอบรมที่มี
ความเหมาะสมถูกต้องและสอดคล้องกับหลักวิชาและวัตถุประสงค์โครงการ 

ตัวบ่งชี้มาตรฐานท่ี 4 ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด คือ 
 ตัวชี้วัดที่ 4.1 การก าหนดและคัดเลือกผู้เข้าอบรม 

ตัวชี้วัด ประเด็นพิจารณา ข้อมูลที่ต้องการ 
(หลักฐานท่ีแสดง/เคร่ืองมือ/วิธีการ) 

4.1 การก าหนดและ
คัดเลือกผู้เข้าอบรม 

4.1.1 มีการก าหนดคุณสมบัติและจ านวน
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนไว้ในโครงการฝึกอบรม 
 4.1.2 การก าหนดคุณสมบัติผู้เข้าอบรมหรือ
กลุ่มเป้าหมายตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
4.1.3 การก าหนดจ านวนผู้เข้าอบรมเหมาะสม
สอดคล้องกับเทคนิควิธีการฝึกอบรม หรือกิจกรรม
การฝึกอบรมที่ใช้ 
4.1.4 ผู้บังคับบัญชาคัดเลือกผู้เข้าอบรมตามขั้นตอน
วิธีการและตรงตามคุณสมบัติ และจ านวนเป้าหมาย
ที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ 
4.1.5 ผู้บังคับบัญชาต้องมีการติดตามหรือสนับสนุน
ใหผู้้เข้าอบรมน าความรู้ ทักษะ ที่ได้จากการฝึกอบรม
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

1. โครงการฝึกอบรมมีการ
ก าหนดคุณสมบัติและ
จ านวนผู้เข้าอบรมชัดเจน
ตามหลักเกณฑ์การประกัน
คุณภาพ 

2. หนังสือคัดเลือกผู้เข้า
อบรม หนังสืออนุมัติผู้เข้า
อบรม 
3. แนวทางการติดตามผล
หรือแนวทางสนับสนุนให้ผู้
เข้าอบรมน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ 

เกณฑ์การให้คะแนน 1. ด าเนินการตามข้อ 1 ได้ 1 คะแนน 
   2. ด าเนินการตามข้อ 1,2 ได้ 2 คะแนน 

3. ด าเนินการตามข้อ 1,2,3 ได้ 3 คะแนน 
   4. ด าเนินการตามข้อ 1,2,3,4 ได้ 4 คะแนน 
   5. ด าเนินการครบถ้วน 5 ข้อ ได้ 5 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานท่ี 5 การก าหนดสถานที่ฝึกอบรม 
ค าอธิบายมาตรฐาน การก าหนดสถานที่ส าหรับฝึกอบรม ต้องมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีสิ่ง

อ านวยความสะดวก เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมของหลักสูตรที่
ก าหนด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวบ่งชี้มาตรฐานท่ี 5 ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด คือ 
 ตัวชี้วัดที่ 5.1 การก าหนดสถานที่ฝึกอบรม 

ตัวชี้วัด ประเด็นพิจารณา ข้อมูลที่ต้องการ 
(หลักฐานท่ีแสดง/เคร่ืองมือ/วิธีการ) 

5.1 การก าหนด
สถานที่ฝึกอบรม 

5.1.1 มีการก าหนดสถานที่ส าหรับฝึกอบรมชัดเจน
ในโครงการฝึกอบรม 
 5.1.2 สถานที่ฝึกอบรมที่ก าหนด มีบรรยากาศ
โดยรวมเอื้อต่อการเรียนรู้  
5.1.3 ห้องฝึกอบรมมีขนาดห้องและจ านวนห้อง
เพียงพอเหมาะสมกับจ านวนผู้เข้าอบรม และ
กิจกรรมฝึกอบรมที่น ามาใช้ 
5.1.4 ลักษณะห้องฝึกอบรม สามารถจัดห้องเรียนได้
ตามกิจกรรม เทคนิควิธีการฝึกอบรมที่ก าหนดม ี
อุณหภูมิ แสง สี เสียง ห้องเรียนเหมาะสมต่อการ
เรียนรู้ 
5.1.5 มีสิ่งอ านวยความสะดวก โสตทัศนูปกรณ์ 
อุปกรณ์ การติดต่อสื่อสารเพียงพอ มีสภาพพร้อม   
ใช้งาน 

1. โครงการฝึกอบรมมีการ
ก าหนดสถานที่ฝึกอบรม
ชัดเจน 
2. สรุปการประเมินผลความ
เหมาะสมของสถานที่
ฝึกอบรม 
3. ภาพกิจกรรมการ
ฝึกอบรม บรรยากาศ
ห้องเรียน และสถานที่
โดยรอบ 

เกณฑ์การให้คะแนน 1. ด าเนินการตามข้อ 1 ได้ 1 คะแนน 
   2. ด าเนินการตามข้อ 1,2 ได้ 2 คะแนน 

3. ด าเนินการตามข้อ 1,2,3 ได้ 3 คะแนน 
   4. ด าเนินการตามข้อ 1,2,3,4 ได้ 4 คะแนน 
   5. ด าเนินการครบถ้วน 5 ข้อ ได้ 5 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานท่ี 6 การวัดและประเมินผลการฝึกอบรม 
ค าอธิบายมาตรฐาน การวัดและประเมินผลการฝึกอบรมเป็นกระบวนการวัดผลการฝึกอบรม เพื่อให้ทราบถึงผลการ

ด าเนินงานอย่างเป็นระบบทั้งกระบวนการว่าบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการ
ฝึกอบรมหรือไม่ เพียงใด โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการฝึกอบรมเป็นหลัก 

ตัวบ่งชี้มาตรฐานท่ี 6 ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด คือ  
 ตัวชี้วัดที่ 6.1 การวัดและประเมินผลการฝึกอบรม 

ตัวชี้วัด ประเด็นพิจารณา ข้อมูลที่ต้องการ 
(หลักฐานท่ีแสดง/เคร่ืองมือ/วิธีการ) 

6.1 การวัดและ
ประเมินผลการ
ฝึกอบรม 

6.1.1 มีการก าหนดแนวทางการประเมินผลและ
ติดตามผลการฝึกอบรมทุกหลักสูตรในโครงการ
ฝึกอบรม 
6.1.2 การก าหนดแนวทางการประเมินและ
ติดตามผลการฝึกอบรมมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์โครงการฝึกอบรมที่ก าหนด 
6.1.3 มีเครื่องมือและวิธีการวัดผลการฝึกอบรม
ตามแนวทางที่ก าหนดในโครงการฝึกอบรม 
6.1.4 มีการวัดและประเมินผลการฝึกอบรมทุก
หลักสูตรอย่างน้อย 2 ระดับ คือ 
          1) การประเมินปฏิกิริยาผู้เข้าอบรมต่อการ
บริหารจัดการโครงการฝึกอบรม เพื่อน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงโครงการ 
          2) การประเมินการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรม 
เพื่อให้ทราบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์การฝึกอบรม 
          3) การประเมินผลการน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
6.1.5 มีการสรุป รายงานผลการประเมินการ
ฝึกอบรมของทุกโครงการเสนอผู้บริหารกรม     
ปศุสัตว์ 

1. โครงการฝึกอบรมมีการก าหนด
วิธีการประเมินและติดตามผลการ
ฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพ ได้แก่ การประเมิน
โครงการฝึกอบรมและประเมินการ
เรียนรู้ เช่น ประเมินวิทยากร 
ประเมินเทคนิควิธีการสอน 
ประเมินสถานที่ รวมทั้งประเมิน
ความรู้ของผู้อบรม เป็นต้น 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล 
3. มีหลักฐานแสดงวิธีการประเมินและ
ติดตามผล เช่น มีการก าหนด
วัตถุประสงค์การประเมิน มีผลการ
วิเคราะห์ มีการแปลผล และมีการสรุป
รายงานผล 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 1. ด าเนินการตามข้อ 1 ได้ 1 คะแนน 
   2. ด าเนินการตามข้อ 1,2 ได้ 2 คะแนน 

3. ด าเนินการตามข้อ 1,2,3 ได้ 3 คะแนน 
   4. ด าเนินการตามข้อ 1,2,3,4 ได้ 4 คะแนน (ข้อ 4 ต้องด าเนินการอย่างน้อย 2 ระดับ ข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์หลักสูตร) 

   5. ด าเนินการครบถ้วน 5 ข้อ ได้ 5 คะแนน 
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