มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์
และเครื่องมือการประเมินการฝึกอบรม

กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทร.034-225400
โทรสาร. 034-225399

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

- ๕๕ รายชื่อคณะทางานจัดทามาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
เพื่อการประเมินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาครูคณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา
ที่ปรึกษา
รองเลขาธิการ กศน. รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา
รองผู้อานวยการสถาบันพัฒนาครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
รองผู้อานวยการสถาบันพัฒนาครู
คณาจารย์และบุคลากรทางศึกษา

นายประเสริฐ หอมดี
นายประสิทธิ์ เขียวศรี
นางสาวศกลวรรณ เปลี่ยนขา

คณะทางาน
๑. นางชุติญา หิรญ
ั คุปต์
๒. นางสาวอรทัย ศักดิส์ ูง
๓. นายบูรชัย ศิริมหาสาคร
๔. นางอรวรรณ วงษ์ประคอง
๕. นางสาวนพมาศ ณะมาชิต
๖. นางสาวณัฐชากานต์ เซี่ยงหวอง
๗. นางสาวศศิ โพธิส์ ุวรรณ
๘. นางสาวธนันดา รังสิกุล

รวบรวมและเรียบเรียง
นางสาวอรทัย ศักดิ์สูง
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนามาตรฐานและเครือข่าย
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

- ๕๔ รายชื่อคณะผู้เข้าร่วมประชุมจัดทามาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
เพื่อการประเมินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาครูคณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา
๑. นางสาวศกลวรรณ เปลี่ยนขา

รองผู้อานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา
2. นางนวลวรรณ บุญฤทธิ์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาผู้นา
3. นางชุติญา หิรญ
ั คุปต์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย
4. นายดิเรก ทรัพย์ประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มวิจยั และพัฒนา
5. นางณัฏฐ์สิตา ศิริรตั น์
หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6. นางสาวญาณี จันทร์สมวงศ์
หัวหน้าภาคพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1
7. นางชัชฏา พารุ่ง
ครูชานาญการพิเศษ
8. นางสุพรรณี สมิท
ครูชานาญการพิเศษ
9. นางจิรัฐ อนุเชิงชัย
ครูชานาญการพิเศษ
10. นางสาวอรทัย ศักดิส์ ูง
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
๑1 นายบูรชัย ศิรมิ หาสาคร
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
๑2. นางอรวรรณ วงษ์ประคอง
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
๑3. นางกรรัตน์ โชคประเสริฐ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
๑4. นางสาวดวงพร เจียมอัมพร
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
15. นางอาพร จิตรใจ
ครูชานาญการ
16.นายสุวรรณ ภูติวณิชย์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
17. นางกวิสรา ชวนวัน
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
๑8. นางสาวณัฐชากานต์ เซี่ยงหวอง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
๑9. นางสาวนพมาศ ณะมาชิต
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
20. นางสาวศศิ โพธิ์สุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
21. นางสาวธนันดา รังสิกุล
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
22. นางสาวณัฐชนันท์ จันทคุปต์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
๒3. นางสาวพณณกร ฝอยทอง
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
๒4. นางสาววรนุช สาเกผล
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
๒5. นายเจริญ ภู่วิจิตร์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์
และเครื่องมือการประเมินการฝึกอบรม

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

- ๕๓ มาตรฐาน

6 ด้านการ
ติดตามผล
ผู้ผ่าน
ฝึกอบรม

ตัวบ่งชี้

6.1 มีการวางแผน
ติดตามผลผูผ้ ่านการ
ฝึกอบรม
6.2 มีการดาเนินการ
ติดตามผลผูผ้ ่านการ
ฝึกอบรม
6.3 ร้อยละของผู้ผ่าน
การฝึกอบรมที่นาองค์
ความรู้ที่ได้รับจาการ
ฝึกอบรมไปประยุกต์
ใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อการปฏิบตั ิงาน

เกณฑ์คะแนน
1
2
3
คะแนน คะแนน คะแนน

หลักฐานอ้างอิง
ประกอบ

คานา
สถาบั น พั ฒ นาครู คณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
เป็นหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีอานาจหน้าที่เป็น
ศู น ย์ ก ลางในการประสานงานการพั ฒ นาครู คณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรทาง
การศึกษาสาหรับหน่วยงานทางการศึกษา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พัฒนา
ระบบและมาตรฐานการฝึกอบรม รวมทั้งส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย
การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
จากภารกิจดังกล่าวสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา จึงได้พัฒนามาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์และเครื่องมือการประเมิน
การฝึกอบรม เพื่อให้ใช้เป็นแนวปฏิบัติ สาหรับหน่วยงานฝึ กอบรมในสังกั ด
สานั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปในทิศ ทางเดี ย วกั น และ
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน
การจัดทามาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ และเครื่องมือการประเมิน
การฝึกอบรมนี้ ได้รับความร่วมมือจากนักทรัพยากรบุคคลและข้าราชการครู
ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในการดาเนินงาน
จนประสบผลสาเร็จเป็นอย่างดี จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์
และเครื่องมือการประเมินการฝึกอบรมจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ในการ
ดาเนินการจัดฝึกอบรมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

(นายประเสริฐ หอมดี)
รองเลขาธิการ กศน. รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา
7 กันยายน 2559

- ๕๒ เกณฑ์คะแนน
มาตรฐาน

5. ด้าน
การบริหาร
จัดการ
โครงการ
ฝึกอบรม

ตัวบ่งชี้

5.1 มีการประชุมวาง
แผนการบริหารจัดการ
โครงการก่อน ระหว่าง
และหลังการฝึกอบรม
5.2 มีการดาเนินการ
ตามแผนการบริหาร
จัดการโครงการ
5.3 มีการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม
๕.๔ ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ต่อการบริหารจัดการ
โครงการ
๕.๕ ร้อยละของโครงการ
ฝึกอบรมที่ดาเนินการ
เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของ
สคบศ.

1
2
3
คะแนน คะแนน คะแนน

หลักฐานอ้างอิง
ประกอบ

- ๕๑ เกณฑ์คะแนน
มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

2. ด้าน
ผู้เข้ารับ
การฝึก
อบรม

2.3 ร้อยละของผู้ที่ผ่าน
การฝึกอบรมมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามที่ สคบศ.กาหนด

3. ด้าน
วิทยากร

3.1 มีกระบวนการ
คัดเลือกวิทยากร
3.2 ระดับความคิดเห็น
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ที่มีต่อวิทยากรรายวิชา
3.3 ระดับความคิดเห็น
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ที่มีต่อวิทยากรใน
ภาพรวมทุกหลักสูตร
ของ สคบศ.

4. ด้าน
ปัจจัย
สนับสนุน
การฝึก
อบรม

4.1 ร้อยละความพึง
พอใจที่มีต่อสถานที่และ
สิ่งอานวยความสะดวก
4.2 ร้อยละความ
พึงพอใจที่มีต่อสื่อ
ประกอบการฝึกอบรม
4.3 ร้อยละความ
พึงพอใจที่มีต่อคุณภาพ
การให้บริการ

1
2
3
คะแนน คะแนน คะแนน

หลักฐานอ้างอิง
ประกอบ

สารบัญ
คานา
หน้า
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
1

ยุทธศาสตร์
2

มาตรฐานและตัวบ่งชี้การฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
3
และบุคลากรทางการศึกษา

ความสัมพันธ์ของมาตรฐานและตัวบ่งชีก้ ารฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาครู 7
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ เพื่อการประเมินการฝึกอบรม
10
- มาตรฐานที่ 1 ด้านหลักสูตรฝึกอบรม
10
- มาตรฐานที่ 2 ด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรม
๒๓
- มาตรฐานที่ 3 ด้านวิทยากร
๒๗
- มาตรฐานที่ 4 ด้านปัจจัยสนับสนุนการฝึกอบรม
๓๑
- มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการโครงการฝึกอบรม
๓๕
- มาตรฐานที่ 6 ด้านการติดตามผลการฝึกอบรม
๔๒
ภาคผนวก
- แบบประเมินมาตรฐานและตัวบ่งชี้การฝึกอบรม
๔๗
ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
- รายชื่อคณะผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณามาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ ๕๔
การฝึกอบรม ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
- รายชื่อคณะทางานพัฒนามาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์และเครื่องมือ ๕๕
การประเมินการฝึกอบรม ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา


- ๕๐-

-1วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรชั้นนาในการส่งเสริมและพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

มาตรฐาน

1. ด้าน 1.4 มีการทดลองใช้
หลักสูตร หลักสูตรและปรบปรุง
ฝึกอบรม หลักสูตรหลังทดลองใช้
กรณีสร้าง หลักสูตรใหม่
1.5 มีการใช้หลักสูตรใน
การฝึกอบรมและมีการ
ประเมินหลักสูตร

พันธกิจ

1. พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
2. ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา
3. ติดตาม ประเมินผล วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
4. เป็นศูนย์กลางในการประสานการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา

ตัวบ่งชี้

1.6 ร้อยละของ
หลักสูตรที่สอดคล้องกับ
กฎหมาย/นโยบาย/
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ในภาพรวมของ สคบศ.
1.7 ร้อยละของหลักสูตร
ในภาพรวมของ สคบศ.ที่
ตอบสนองความต้องการ
ของ ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม
2 .ด้าน
ผู้เข้ารับ
การฝึก
อบรม

2.1 มีกระบวนการ
คัดเลือกผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม
2.2 ร้อยละของผูเ้ ข้ารับ
การฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามทีห่ ลักสูตร
กาหนด

เกณฑ์คะแนน
1
2
3
คะแนน คะแนน คะแนน

หลักฐานอ้างอิง
ประกอบ
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ตอนที่ 2 สภาพการฝึกอบรม ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ดาเนินการตาม
มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ การฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ แลบุคลากร
ทางการศึกษา
คาชี้แจง โปรดกรอกข้อมูลลงในช่องว่างและทาเครื่องหมาย / ลงในช่องคะแนน
ให้ตรงกับสภาพความเป็นจริง
กาหนดค่าคะแนน
1. หมายถึง
มีความสอดคล้องกับมาตรฐานในระดับน้อย
2. หมายถึง
มีความสอดคล้องกับมาตรฐานในระดับปานกลาง
3. หมายถึง
มีความสอดคล้องกับมาตรฐานในระดับมาก
เกณฑ์คะแนน
มาตรฐาน

1. ด้าน
หลักสูตร
ฝึกอบรม

ตัวบ่งชี้

1.1 มีการวิเคราะห์
สภาพปัจจุบัน ปัญหา
ด้านความสอดคล้องกับ
กฎหมาย/นโยบาย/
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
สคบศ. เพื่อเป็นข้อมูล
ในการจัดทาหลักสูตร
1.2 มีการสารวจหา
ความต้องการจาเป็นใน
การฝึกอบรมหรือมีการ
ประเมิน หลักสูตรเดิม
เพื่อปรับปรุงหลักสูตร
1.3 มีกระบวนการ
จัดทาหลักสูตร

1
2
3
คะแนน คะแนน คะแนน

หลักฐานอ้างอิง
ประกอบ

ยุทธศาสตร์
1. ส่งเสริมและพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อรองรับการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล
2. สร้างและพัฒนาคุณภาพของเครือข่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา
3. ยกระดับการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนนโยบาย
การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
4. เพิ่มขีดความสามารถในการเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน
การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

-3มาตรฐานและตัวบ่งชี้การฝึกอบรม
ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านหลักสูตรฝึกอบรม
คาอธิบายมาตรฐาน
มีการวางแผนการจัดทาหลักสูตรฝึกอบรมโดยการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน
ปัญหาด้านความสอดคล้องกับกฎหมาย/นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
สคบศ. ส ารวจความต้ อ งการจ าเป็ น ในการฝึ ก อบรมหรื อ ประเมิ น หลั ก สู ต รเดิ ม
เพื่อปรับปรุงหลักสูตร ทดลองใช้หลักสูตรใหม่ ดาเนินการฝึกอบรม ประเมินผล
รายงานผล และปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
ตัวบ่งชี้
1.1 มีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ด้านความสอดคล้องกับกฎหมาย/
นโยบาย/ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ สคบศ. เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทาหลักสูตร
1.2 มีการสารวจหาความต้องการจาเป็นในการฝึกอบรมหรือมีการประเมิน
หลักสูตรเดิมเพื่อปรับปรุงหลักสูตร
1.3 มีกระบวนการจัดทาหลักสูตร
1.4 มีการทดลองใช้หลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรหลังทดลองใช้ * กรณีสร้าง
หลักสูตรใหม่
1.5 มีการใช้หลักสูตรในการฝึกอบรมและ มีการประเมินหลักสูตร
1.6 ร้อยละของหลักสูตรทีส่ อดคล้องกับกฎหมาย/นโยบาย/ยุทธศาสตร์
การพัฒนาในภาพรวมของ สคบศ.
1.7 ร้อยละของหลักสูตรในภาพรวมของ สคบศ.ที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
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3. วันที่ / เดือน/ ปี ที่ดาเนินการ ......................................................
4. กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรม
ผู้บริหารการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ศึกษานิเทศก์
ครู
อื่น ๆ
5. ระดับ
เชี่ยวชาญ
จานวน .............. คน
ชานาญการพิเศษ จานวน .............. คน
ชานาญการ
จานวน .............. คน
ปฏิบัติการ
จานวน .............. คน
ปฏิบัติงาน
จานวน ............ คน
อื่น ๆ
จานวน ............. คน
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แบบประเมิน มาตรฐาน ตัวบ่งชี้
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
คาชี้แจง
แบบประเมิน มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา จัดทาขึ้นเพื่อใช้ในการประเมินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนา
ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และของหน่วยงานฝึกอบรมสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ องค์ประกอบของแบบประเมินแบ่งออกเป็น
2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงานที่ดาเนินการฝึกอบรมครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ตอนที่ 2 สภาพการฝึกอบรม ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ดาเนินการ
ตามมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ การฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ แลบุคลากร
ทางการศึกษา
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงานที่ดาเนินการฝึกอบรมครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
คาแนะนา โปรดกรอกข้อมูลลงในช่องว่างและทาเครื่องหมาย / ลงใน
หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงของการประเมิน
1. หน่วยงาน ..................................................................................
................................................................................................................................
2. ชื่อโครงการ/หลักสูตร ................................................................
................................................................................................................................
.................................................................................................................................

-4มาตรฐานที่ 2 ด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรม
คาอธิบายมาตรฐาน
มีการคัดเลือกผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมกับหลักสูตร
การฝึกอบรม
ตัวบ่งชี้
2.1 มีกระบวนการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
2.2 ร้อยละของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามทีห่ ลักสูตรกาหนด
2.3 ร้อยละของผู้ทผี่ ่านการฝึกอบรมมีคณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่ สคบศ.
กาหนด

มาตรฐานที่ 3 ด้านวิทยากร
คาอธิบายมาตรฐาน
มีการคัดเลือกวิทยากรที่มคี วามรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตรงตาม
หลักสูตรฝึกอบรมและมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
3.1 มีกระบวนการคัดเลือกวิทยากร
3.2 ระดับความคิดเห็นของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อวิทยากรรายวิชา
3.3 ระดับความคิดเห็นของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อวิทยากรใน
ภาพรวมทุกหลักสูตรของ สคบศ.

-5มาตรฐานที่ 4 ด้านปัจจัยสนับสนุนการฝึกอบรม
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คาอธิบายมาตรฐาน
ปัจจัยที่สนับสนุนต่อการฝึกอบรมมีความเหมาะสม ด้านสถานที่ สิ่งอานวย
ความสะดวก สื่อประกอบการฝึกอบรมและคุณภาพการให้บริการ
ตัวบ่งชี้
4.1 ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
4.2 ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อสื่อประกอบการฝึกอบรม
4.3 ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ

มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการโครงการฝึกอบรม
คาอธิบายมาตรฐาน
ขั้นตอนและกลไกการบริหารจัดการโครงการฝึกอบรม ให้มปี ระสิทธิภาพ
ประกอบด้วย ขั้นตอนการดาเนินงาน 3 ระยะคือ 1) ก่อนการฝึกอบรม ๒) ระหว่างการ
ฝึกอบรม ๓) หลังการฝึกอบรม
ตัวบ่งชี้
5.1 มีการประชุมวางแผนการบริหารจัดการโครงการ ก่อน ระหว่างและ
หลังการฝึกอบรม
5.2 มีการดาเนินการตามแผนการบริหารจัดการโครงการ
5.3 มีการประเมินผลสัมฤทธิข์ องผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ภาคผนวก
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สูตรการคานวณ

-6แหล่งข้อมูล

ตัวบ่งชี้ 6.3 ร้อยละของผูผ้ ่านการอบรมที่นาองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไป
ประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ประเภทของตัวบ่งชี้
ผลผลิต (Output)

พิจารณาจาก
ร้อยละของผูผ้ ่านการ
อบรมที่นาองค์ความรู้ทไี่ ด้รับ
จากการฝึกอบรมไป
ประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบตั ิงาน

ข้อมูลที่ต้องการ
1.จานวนกลุ่มตัวอย่างที่
ผ่านการฝึกอบรมนาความรู้
ไปประยุกต์ใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงาน
2. จานวนกลุ่มตัวอย่างที่
ผ่านการฝึกอบรม

จานวนผู้ผ่านการอบรมที่นาองค์ความรู้ทไี่ ด้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้
ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน x 100
——————————————————————
จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ผ่านการฝึกอบรม

เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน หมายถึง จานวนผูผ้ า่ นการอบรมที่นาองค์ความรู้ที่ได้รบั จากการ
ฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงาน < ร้อยละ 70
2 คะแนน หมายถึง จานวนผูผ้ า่ นการอบรมที่นาองค์ความรู้ที่ได้รบั จากการ
ฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงาน = ร้อยละ 70-80
3 คะแนน หมายถึง จานวนผูผ้ า่ นการอบรมที่นาองค์ความรู้ที่ได้รบั จากการ
ฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงาน > ร้อยละ 80

ตัวบ่งชี้
5.4 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการบริหารจัดการ
โครงการ
5.5 ร้อยละของโครงการฝึกอบรมที่ดาเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของ สคบศ.

มาตรฐานที่ 6 ด้านการติดตามผลผู้ผ่านการฝึกอบรม
คาอธิบายมาตรฐาน
ขั้นตอนและกลไกการติดตามผลผู้ผ่านการฝึกอบรมหลังเสร็จสิ้น
การฝึกอบรมประกอบด้วย การวางแผน ดาเนินการติดตาม ประเมินผล เพื่อให้
ได้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการดาเนินการ
โครงการต่อไปหรือยุติโครงการ
ตัวบ่งชี้
6.1 มีการวางแผนติดตามผลผู้ผ่านการฝึกอบรม
6.2 มีการดาเนินการติดตามผลผูผ้ ่านการฝึกอบรม
6.3 ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมที่นาองค์ความรู้ที่ได้รับจาการฝึกอบรม
ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
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ความสัมพันธ์ของมาตรฐานและตัวบ่งชีก้ ารฝึกอบรม
ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

คาอธิบาย

สูตรการคานวณ

แหล่งข้อมูล

ตัวบ่งชี้ 6.2 มีการดาเนินการติดตามผลผู้ผ่านการฝึกอบรม

6 มาตรฐาน

1. ด้านหลักสูตร
ฝึกอบรม

24 ตัวชี้วัด

1. มีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ด้านความ
สอดคล้องกับกฎหมาย/ นโยบาย/ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ สคบศ. เพื่อเป็นข้อมูลในการจัด
หลักสูตร
2. มีการสารวจหาความต้องการจาเป็นในการฝึกอบรม
หรือมีการประเมินหลักสูตรเดิมเพื่อปรับปรุงหลักสูตร
3. มีกระบวนการจัดทาหลักสูตร
4. มีการทดลองใช้หลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร
หลังทดลองใช้ * กรณีสร้างหลักสูตรใหม่
5. มีการใช้หลักสูตรในการฝึกอบรมและมีการประเมิน
หลักสูตร
6. ร้อยละของหลักสูตรทีส่ อดคล้องกับกฎหมาย/
นโยบาย/ยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวม
ของ สคบศ.
7. ร้อยละของหลักสูตรในภาพรวมของ สคบศ.ที่
ตอบสนองความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ประเภทของตัวบ่งชี้
ผลผลิต (Output)

ข้อมูลที่ต้องการ
พิจารณาจาก
1.เครื่องมือติดตามผล
1.การพัฒนาเครื่องมือ
ผู้ผ่านการฝึกอบรม
ติดตามผลผูผ้ ่านการ
2. แผนการติดตาม
ฝึกอบรม
3. คาสั่งแต่งตั้ง
2.มีการดาเนินการติดตาม
คณะกรรมการติดตามผล
ผลผู้ผ่านการฝึกอบรม
3.มีการวิเคราะห์ ประมวล ผู้ผ่านการฝึกอบรม
4. รายงานผลการติดตาม
ผลการติดตามผู้ผา่ นการ
ผลผู้ผ่านการฝึกอบรม
ฝึกอบรม
4. มีการรายงานผลการ
ติดตามผลผูผ้ ่านการ
ฝึกอบรม
เกณฑ์การให้คะแนน

1 คะแนน หมายถึง มีการดาเนินการในข้อแรก
2 คะแนน หมายถึง มีการดาเนินการ 2 ข้อแรก
3 คะแนน หมายถึง มีการดาเนินการครบทุกข้อ

- 4๓-
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มาตรฐานที่ 6 ด้านการติดตามผลผู้ผ่านการฝึกอบรม
คาอธิบาย

สูตรการคานวณ

แหล่งข้อมูล

ตัวบ่งชี้ 6.1 มีการวางแผนติดตามผลผู้ผ่านการฝึกอบรม
ประเภทของตัวบ่งชี้
ผลผลิต (Output)

พิจารณาจาก
1. มีการประชุมวางแผนการ
ติดตามผลผูผ้ ่านการ
ฝึกอบรม
2. มีแผนการติดตาม
ผลผู้ผ่านการฝึกอบรม
3. มีแผนการใช้จ่าย
งบประมาณในการติดตาม

ข้อมูลที่ต้องการ
1.รายงานการประชุมวาง
แผนการติดตามผลผูผ้ ่านการ
ฝึกอบรม
2.แผนการติดตาม
3. แผนการใช้จ่าย
งบประมาณในการติดตาม

2. ด้านผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม

8. มีกระบวนการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
9. ร้อยละของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามทีห่ ลักสูตร กาหนด
10. ร้อยละของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมมีคณ
ุ ลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามที่ สคบศ. กาหนด

3. ด้านวิทยากร

11. มีกระบวนการคัดเลือกวิทยากร
12. ระดับความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ที่มีต่อวิทยากรรายวิชา
13. ระดับความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ที่มีต่อวิทยากรในภาพรวมทุกหลักสูตรของ
สคบศ.

4. ด้านปัจจัย
สนับสนุนการ
ฝึกอบรม

14. ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อสถานที่และ
สิ่งอานวยความสะดวก
15. ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อสือ่ ประกอบ
การฝึกอบรม
16. ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพ
การให้บริการ

เกณฑ์การให้คะแนน
1. คะแนน หมายถึง มีการ
ดาเนินการในข้อแรก
2. คะแนน หมายถึง มีการ
ดาเนินการ 2 ข้อแรก
3 คะแนน หมายถึง มีการ
ดาเนินการครบทุกข้อ
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5. ด้านการบริหาร
จัดการฝึกอบรม

6. ด้านการติดตามผล
ผู้ผ่านการฝึกอบรม

17. มีการประชุมวางแผนการบริหารจัดการโครงการ
ก่อน ระหว่างและหลังการฝึกอบรม
18. มีการดาเนินการตามแผนการบริหารจัดการ
โครงการฝึกอบรม
19. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
20. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ที่มีต่อการบริหารจัดการโครงการ
21. ร้อยละของโครงการฝึกอบรมที่ดาเนินการเป็น
ตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีของ สคบศ.

22. มีการวางแผนติดตามผลผูผ้ ่านการฝึกอบรม
23. มีการดาเนินการติดตามผลผูผ้ ่านการฝึกอบรม
24. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมที่นาองค์ความรู้
ที่ได้รับจาการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงาน

คาอธิบายมาตรฐาน
ขั้นตอนและกลไกการ ติดตามผลผู้ผ่านการฝึกอบรมหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม
ประกอบด้วย การวางแผน ดาเนินการติดตาม ประมวลผล เพื่อให้ได้ข้อมูลและสารสนเทศ
ประกอบการตัดสินใจสาหรับผู้บริหารในการดาเนินการโครงการหรือยุติโครงการ

ตัวบ่งชี้
6.1 มีการวางแผนติดตามผลผู้ผ่านการฝึกอบรม
6.2 มีการดาเนินการติดตามผลผูผ้ ่านการฝึกอบรม
6.3 ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมที่นาองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
ไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
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- ๔๑คาอธิบาย

สูตรการคานวณ

แหล่งข้อมูล

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์เพื่อการประเมิน
การฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา

ตัวบ่งชี้ 5.5 ร้อยละของโครงการฝึกอบรมที่ดาเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัตริ าชการ
ประจาปีของ สคบศ.
ประเภทของตัวบ่งชี้
ผลผลิต (Output)

ข้อมูลที่ต้องการ
พิจารณาจาก
1. จานวนหลักสูตร /
ร้อยละของโครงการ
ฝึกอบรมที่ดาเนินการเป็นไป โครงการตามแผนพัฒนา
พัฒนา ประจาปี ของ สคบศ.
ตามแผนปฏิบัตริ าชการ
2. จานวนหลักสูตร /
ประจาปีของ สคบศ.
โครงการพัฒนาที่ดาเนินการ
ตามแผนงานและระยะเวลาที่
กาหนด

จานวนหลักสูตร / โครงการที่ดาเนินการตามแผนงานและระยะเวลาทีก่ าหนด x 100
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

จานวนหลักสูตร/โครงการพัฒนาบุคลากรทั้งหมด ตามแผนพัฒนาของ สคบศ.

5 หมายถึง มาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน

1 คะแนน หมายถึง มีจานวนหลักสูตร / โครงการทีด่ าเนินการตาม
แผนงานและระยะเวลาที่กาหนด < ร้อยละ 70
2 คะแนน หมายถึง มีจานวนหลักสูตร / โครงการทีด่ าเนินการตาม
แผนงานและระยะเวลาที่กาหนด = ร้อยละ 70-80
3 คะแนน หมายถึง มีจานวนหลักสูตร / โครงการทีด่ าเนินการตาม
แผนงานและระยะเวลาที่กาหนด > ร้อยละ 80

มาตรฐานที่ 1 ด้านหลักสูตรฝึกอบรม
คาอธิบายมาตรฐาน
มีการวางแผนการจัดทาหลักสูตรฝึกอบรมโดยการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน
ปัญหาด้านความสอดคล้องกับกฎหมาย/นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของ สคบศ.
สารวจความต้องการจาเป็นในการฝึกอบรมหรือประเมินหลักสูตรเดิมเพื่อปรับปรุง
หลักสูตร ทดลองใช้หลักสูตรใหม่ ดาเนินการฝึกอบรม ประเมินผล รายงานผล และ
ปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
ตัวบ่งชี้
1.1 มีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั ปัญหา ด้านความสอดคล้องกับกฎหมาย
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ สคบศ. เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทาหลักสูตร
1.2 มีการสารวจหาความต้องการจาเป็นในการฝึกอบรมหรือมีการประเมิน
หลักสูตรเดิมเพื่อปรับปรุงหลักสูตร
1.3 มีกระบวนการจัดทาหลักสูตร
1.4 มีการทดลองใช้หลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรหลังทดลองใช้
* กรณีสร้างหลักสูตรใหม่
1.5 มีการใช้หลักสูตรในการฝึกอบรมและมีการประเมินหลักสูตร
1.6 ร้อยละของหลักสูตรที่สอดคล้องกับกฎหมาย/นโยบาย/ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาในภาพรวมของ สคบศ.
1.7 ร้อยละของหลักสูตรในภาพรวมของ สคบศ.ที่ตอบสนองความต้องการ
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
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- ๔๐ คาอธิบาย

คาอธิบาย

สูตรการคานวณ

พิจารณาจาก
1. มีกฎหมาย/นโยบาย/
ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบตั กิ าร
๒. มีการกาหนด
ผู้รับผิดชอบ/คณะกรรมการ/
คณะทางานในการวิเคราะห์
สภาพปัจจุบัน ปัญหา ด้าน
ความสอดคล้องกับกฎหมาย/
นโยบาย/ยุทธศาสตร์/
แผนปฏิบัติการ
3. มีการจัดทารายงานผล
การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน
ปัญหา ด้านความสอดคล้อง
กับกฎหมาย/นโยบาย/
ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบตั ิการ
4. มีการนาผลการวิเคราะห์
ไปใช้ในการกาหนดหลักสูตร/
พัฒนาหลักสูตร

แหล่งข้อมูล

แหล่งข้อมูล

ตัวบ่งชี้ 1.1 มีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ด้านความสอดคล้องกับกฎหมาย/
นโยบาย/ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ สคบศ. เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทาหลักสูตร
ประเภทของตัวบ่งชี้
ปัจจัยนาเข้า (Input)

สูตรการคานวณ

ข้อมูลที่ต้องการ
1. เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาท
หน้าที่ของ สคบศ.
2. แผนงาน/โครงการของ
สคบศ.
3. คาสั่งคณะกรรมการ/
แต่งตั้งคณะทางาน
4. เอกสารหรือรายงานผล
การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน
ปัญหาด้านความสอดคล้อง
ของกฎหมาย/นโยบาย/
ยุทธศาสตร์/ แผนปฏิบัติการ
กับหลักสูตรฝึกอบรม
5. รายงานการประชุม
รายงานผลการดาเนินงาน
หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ตัวบ่งชี้ 5.4 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการบริหาร
จัดการโครงการ
ประเภทของตัวบ่งชี้
ผลผลิต (Output)

พิจารณาจาก

ข้อมูลที่ต้องการ

ร้อยละความพึงพอใจของ 1. ผลการสารวจความ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อการ พึงพอใจของผู้เข้ารับการ
อบรมที่มีต่อการ
บริหารจัดการโครงการ
บริหารจัดการโครงการ
2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มี
ต่อการบริหารจัดการ
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ x 100
โครงการ
——————————
5
5 หมายถึง มาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน

1 คะแนน หมายถึง ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ < ร้อยละ 70
2 คะแนน หมายถึง ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ = ร้อยละ 70-80
3 คะแนน หมายถึง ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ > ร้อยละ 80

- 12 -

- 3๙คาอธิบาย

สูตรการคานวณ

แหล่งข้อมูล
คาอธิบาย

สูตรการคานวณ

ตัวบ่งชี้ 5.3 มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ประเภทของตัวบ่งชี้
กระบวนการ (Process)

พิจารณาจาก
1. มีคณะกรรมการหรือ
คณะทางานประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม
2. มีผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม
3. มีผลสารวจความพึง
พอใจของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมต่อการบริหาร
จัดการโครงการ
4. มีผลการประเมิน
วิทยากร
เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน หมายถึง มีการ
ดาเนินการ 2 ข้อแรก
2 คะแนน หมายถึง มีการ
ดาเนินการ 3 ข้อแรก
3 คะแนน หมายถึง มีการ
ดาเนินการครบทุกข้อ

ข้อมูลที่ต้องการ
1. คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการหรือ
คณะทางาน
2. ผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม
3. รายงานผลสารวจ
ความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมต่อการบริหาร
จัดการโครงการ
4. รายงานผลการ
ประเมินวิทยากร

เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน มีการ
ดาเนินการ 2 ข้อแรก
2 คะแนน มีการดาเนินการ
3 ข้อแรก
3 คะแนน มีการดาเนินการ
ครบทุกข้อ

แหล่งข้อมูล
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- 3๘ คาอธิบาย

คาอธิบาย

สูตรการคานวณ

พิจารณาจาก
กรณีที่ 1 สร้างหลักสูตรใหม่
สารวจความต้องการจาเป็น
ในการฝึกอบรม
1. สร้างเครื่องมือเพื่อสารวจ
ความต้องการจาเป็นในการ
ฝึกอบรมให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย/นโยบาย/
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ สคบศ.
2. ตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ
3. ดาเนินการสารวจ วิเคราะห์
และสรุปผลความต้องการจาเป็น
ในการฝึกอบรม
4. รายงานผลการสารวจ
ความต้องการจาเป็น
กรณีที่ 2 พัฒนาหลักสูตร
เดิม การประเมินหลักสูตรเดิม
เพือ่ ปรับปรุงหลักสูตร

แหล่งข้อมูล

แหล่งข้อมูล

ตัวบ่งชี้ 1.2 มีการสารวจหาความต้องการจาเป็นในการฝึกอบรมหรือมีการประเมิน
หลักสูตรเดิมเพื่อปรับปรุงหลักสูตร
ประเภทของตัวบ่งชี้
ปัจจัยนาเข้า (Input)

สูตรการคานวณ

ข้อมูลที่ต้องการ

กรณีที่ 1 สร้างหลักสูตร
ใหม่
1. เครื่องมือสารวจความ
ต้องการจาเป็นในการ
ฝึกอบรม
2. ผลการตรวจสอบ
เครื่องมือของผู้เชี่ยวชาญ/
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้บังคับบัญชา/คณะทางาน
3. รายงานผลการสารวจ
วิเคราะห์ความต้องการ
จาเป็นในการฝึกอบรม

3. เอกสารแสดงขั้นตอนการ
ดาเนินงานระหว่างการฝึกอบรม
- ทะเบียนรับรายงานตัว และ
บัญชีลงเวลา
- กาหนดการปฐมนิเทศและ
พิธีเปิด
- ตารางการฝึกอบรม
- แบบประเมินที่เกีย่ วข้องกับ
การฝึกอบรม ได้แก่ แบบสารวจ
ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมต่อการบริหารจัดการ
โครงการ แบบประเมินวิทยากร
รายวิชา แบบประเมินผลสัมฤทธิ์
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
แบบประเมินองค์ความรู้
4. - เอกสารแสดงขั้นตอน
การดาเนินงานหลังเสร็จสิ้น
การฝึกอบรม
- รายงานผลการดาเนินงาน
ฝึกอบรม
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- 3๗คาอธิบาย

สูตรการคานวณ

แหล่งข้อมูล
คาอธิบาย

สูตรการคานวณ

แหล่งข้อมูล

1. ผลการประเมินการใช้
หลักสูตรเดิม
2. ประชุมปฏิบัติการ
ปรับปรุง/ทบทวน
หลักสูตรเดิม
3. สรุปผลการปรับปรุง
หลักสูตรเดิมเพื่อนาไปใช้
ในการฝึกอบรม

กรณีที่ 2 พัฒนาหลักสูตรเดิม
1. ผลการประเมิน
หลักสูตรเดิม
2. รายงานการประชุม
ปฏิบัติการปรับปรุงทบทวน
หลักสูตร
3. รายงานสรุปผลการ
ปรับปรุงหลักสูตรเดิม
เพื่อนาไปใช้ในการฝึกอบรม

ตัวบ่งชี้ 5.2 มีการดาเนินการตามแผนการบริหารจัดการโครงการฝึกอบรม
ประเภทของตัวบ่งชี้ พิจารณาจาก
กระบวนการ (Process)
1. มีการดาเนินการก่อนการ
ฝึกอบรม
2. มีการดาเนินการระหว่าง
การฝึกอบรม
3. มีการดาเนินการหลัง
เสร็จสิ้นการฝึกอบรม

ข้อมูลที่ต้องการ
1. แผนการดาเนินงาน
2. เอกสารแสดงขั้นตอนการ
ดาเนินงานก่อนการฝึกอบรม
- รายงานการประชุม
วางแผน
- อนุมัติจัดกิจกรรมตาม
โครงการ
- คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการหรือ
คณะทางาน
- หนังสือเชิญวิทยากร
- หนังสือแจ้งผู้เข้ารับการ
เกณฑ์การให้คะแนน
ฝึกอบรม
- ทะเบียนประวัติ
1. คะแนน มีการดาเนินการ
online
ในข้อแรก
- เอกสารขอใช้ห้อง
2 คะแนน มีการดาเนินการ
ประชุมและสื่อ
2 ข้อแรก
3 คะแนน มีการดาเนินการ โสตทัศนูปกรณ์ อาหาร
อาหารว่างและเครื่องดืม่
ครบทุกข้อ
- ตารางการฝึกอบรม

เกณฑ์การให้คะแนน
กรณีที่ 1 เกณฑ์การให้
คะแนน
1 คะแนน หมายถึง
มีการดาเนินการในข้อ 1
และข้อ 2
2 คะแนน หมายถึง
มีการดาเนินการ
ในข้อ 1 - 3
3 คะแนน หมายถึง
มีการดาเนินการครบ
ทุกข้อ

- 15 คาอธิบาย

สูตรการคานวณ

กรณีที่ 2 เกณฑ์
การให้คะแนน
1 คะแนน หมายถึง
มีการดาเนินการในข้อ 1
2 คะแนน หมายถึง
มีการดาเนินการ ข้อ 2
3 คะแนน หมายถึง
มีการดาเนินการครบ
ทุกข้อ

- 3๖มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการโครงการฝึกอบรม
แหล่งข้อมูล

คาอธิบาย

สูตรการคานวณ

แหล่งข้อมูล

ตัวบ่งชี้ 5.1 มีการประชุมวางแผนการบริหารจัดการโครงการ ก่อน ระหว่าง
และหลังการฝึกอบรม
ประเภทของตัวบ่งชี้
ผลผลิต (Output)

พิจารณาจาก
1. การประชุมวางแผนการ
บริหารจัดการโครงการก่อน
ระหว่าง และหลังการ
ฝึกอบรม
2. มีแผนการดาเนินงานและ
ปฏิทินปฏิบัติงาน
3. มีแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ

เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน หมายถึง มีการ
ดาเนินการในข้อแรก
2 คะแนน หมายถึง มีการ
ดาเนินการ 2 ข้อแรก
3 คะแนน หมายถึง มีการ
ดาเนินการครบทุกข้อ

ข้อมูลที่ต้องการ
1. รายงานการประชุม
วางแผนการบริหารจัดการ
โครงการ ก่อน ระหว่าง
และหลังการฝึกอบรม
2. แผนการดาเนินงาน
3. ปฏิทินปฏิบตั ิงาน
4. แผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ
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- 3๕มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการโครงการฝึกอบรม
คาอธิบายมาตรฐาน
ขั้นตอนและกลไกการบริหารจัดการโครงการฝึกอบรม ให้มีประสิทธิภาพ
ประกอบด้วย ขั้นตอนการดาเนินงาน 3 ระยะคือ 1) ก่อนการฝึกอบรม ๒) ระหว่างการ
ฝึกอบรม ๓) หลังการฝึกอบรม

ตัวบ่งชี้
5.1 มีการประชุมวางแผนการบริหารจัดการโครงการก่อน ระหว่าง
และหลังการฝึกอบรม
5.2 มีการดาเนินการตามแผนการบริหารจัดการโครงการ
5.3 มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
5.4 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อการบริหารจัดการโครงการ
5.5 ร้อยละของโครงการฝึกอบรมที่ดาเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของ สคบศ.

คาอธิบาย

สูตรการคานวณ

แหล่งข้อมูล

ตัวบ่งชี้ 1.3 มีกระบวนการจัดทาหลักสูตร
ประเภทของตัวบ่งชี้
ปัจจัยนาเข้า (Input)

พิจารณาจาก
1. มีร่างหลักสูตร โดยมี
องค์ประกอบของหลักสูตร
ดังต่อไปนี้
1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 วัตถุประสงค์
1.3 โครงสร้าง หลักสูตร
1.4 เนือ้ หาสาระทีต่ อบสนอง
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.5 กระบวนการฝึก
อบรมและมีกิจกรรมที่
ยืดหยุ่นหลากหลายและ
สอดคล้องกับหลักสูตร
เพื่อส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้
1.6 สื่อที่ใช้ในการ
ฝึกอบรมที่เหมาะสมกับ
เนื้อหาของหลักสูตร
1.7 ระยะเวลาในการ
ฝึกอบรม

ข้อมูลที่ต้องการ
1. ผลการวิพากษ์หลักสูตร
2. หลักสูตรฝึกอบรม
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- 17 คาอธิบาย

สูตรการคานวณ

1.8 แนวทางการฝึกอบรม
1.9 การประเมินผล
1.10 คุณสมบัติของผูเ้ ข้ารับ
การฝึกอบรม
1.11 คุณสมบัติของ
วิทยากร
2. วิพากษ์หลักสูตร
3. ปรับปรุงหลักสูตร
4. นาหลักสูตรไปทดลองใช้
หรือใช้จริง
เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน หมายถึง
มีการดาเนินการในข้อ 1
2 คะแนน หมายถึง
มีการดาเนินการ ในข้อ 1-3
3 คะแนน หมายถึง
มีการดาเนินการครบทุกข้อ

แหล่งข้อมูล

คาอธิบาย

สูตรการคานวณ

แหล่งข้อมูล

ตัวบ่งชี้ 4.3 ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ
ประเภทของตัวบ่งชี้

ผลผลิต (Output)

พิจารณาจาก
ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มตี ่อ
คุณภาพการให้บริการ

ข้อมูลที่ต้องการ
1. ผลการสารวจความ
พึงพอใจของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมที่มตี ่อคุณภาพ
การให้บริการ
2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มตี ่อ
คุณภาพการให้บริการ

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ x 100
————————————————5
5 หมายถึง มาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน หมายถึง ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ < ร้อยละ 70
2 คะแนน หมายถึง ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ = ร้อยละ 70-80
3 คะแนน หมายถึง ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ > ร้อยละ 80
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- 33คาอธิบาย

สูตรการคานวณ

แหล่งข้อมูล

ตัวบ่งชี้ 4.2 ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อสื่อประกอบการฝึกอบรม
ประเภทของตัวบ่งชี้
ผลผลิต (Output)

พิจารณาจาก
ร้อยละความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อสื่อ
ประกอบการฝึกอบรม

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ x 100
——————————————5

ข้อมูลที่ต้องการ
1. ผลการสารวจความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มี
ต่อสถานที่และสิ่งอานวย
ความสะดวก
2. ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจของ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มตี ่อ
สถานที่และสิ่งอานวยความ
สะดวก

5 หมายถึง มาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน หมายถึง ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ < ร้อยละ 70
2 คะแนน หมายถึง ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ = ร้อยละ 70-80
3 คะแนน หมายถึง ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ > ร้อยละ 80

คาอธิบาย

สูตรการคานวณ

แหล่งข้อมูล

ตัวบ่งชี้ 1.4 มีการทดลองใช้หลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรหลังทดลองใช้ * กรณีสร้าง
หลักสูตรใหม่
ประเภทของตัวบ่งชี้
ปัจจัยนาเข้า (Input)

พิจารณาจาก
1. มีการดาเนินการทดลอง
ใช้หลักสูตร
2. มีรายงานผลการทดลอง
ใช้หลักสูตร
3. มีการปรับปรุงหลักสูตร
เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน หมายถึง
มีการดาเนินการในข้อ 1
2 คะแนน หมายถึง
มีการดาเนินการ ในข้อ 2
3 คะแนน หมายถึง
มีการดาเนินการครบทุกข้อ

ข้อมูลที่ต้องการ
1. รายงานผลการทดลอง
ใช้หลักสูตร
2. หลักสูตรฝึกอบรม
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- 19 คาอธิบาย
คาอธิบาย

สูตรการคานวณ

สูตรการคานวณ

แหล่งข้อมูล

แหล่งข้อมูล
ตัวบ่งชี้ 4.1 ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อสถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวก

ตัวบ่งชี้ 1.5 มีการใช้หลักสูตรในการฝึกอบรมและมีการประเมินหลักสูตร
ประเภทของตัวบ่งชี้
ปัจจัยนาเข้า (Input)

พิจารณาจาก
1. มีการดาเนินการใช้
หลักสูตร
2. มีการประเมินการใช้
หลักสูตร
2.1 ศึกษา วิเคราะห์
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
การฝึกอบรม
2.2 สร้างและพัฒนา
เครื่องมือเพื่อประเมินผล
หลักสูตร
2.3 นาเครื่องมือให้
ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/
ผู้บังคับบัญชา/คณะทางาน
ตรวจสอบ แก้ไขและ
ปรับปรุง
2.4 ดาเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และ
สรุปผลการประเมินหลักสูตร
3. รายงานผลการใช้
หลักสูตร

ข้อมูลที่ต้องการ
1. รายงานผลการใช้
หลักสูตร
2. หลักสูตรฝึกอบรม

ประเภทของตัวบ่งชี้

ผลผลิต (Output)

ข้อมูลที่ต้องการ
พิจารณาจาก
ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อ 1. ผลการสารวจความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการอบรมที่มตี ่อ
สถานที่ และสิ่งอานวย
สถานที่และสิง่ อานวยความ
ความสะดวก
สะดวก
2. ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจของ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มตี ่อ
สถานที่และสิ่งอานวยความ
สะดวก
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ x 100
————————————
5
5 หมายถึง มาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ

1 คะแนน หมายถึง ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ < ร้อยละ 70
2 คะแนน หมายถึง ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ = ร้อยละ 70-80
3 คะแนน หมายถึง ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ > ร้อยละ 80
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- 31-

มาตรฐานที่ 4 ด้านปัจจัยสนับสนุนการฝึกอบรม
คาอธิบายมาตรฐาน
ปัจจัยที่สนับสนุนต่อการฝึกอบรมมีความเหมาะสม ด้านสถานที่ สิ่งอานวย
ความสะดวก สื่อประกอบการฝึกอบรมและคุณภาพการให้บริการ

ตัวบ่งชี้
4.1 ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
4.2 ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อสือ่ ประกอบการฝึกอบรม
4.3 ร้อยละความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ

คาอธิบาย

สูตรการคานวณ

เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน หมายถึง
มีการดาเนินการในข้อ 1
2 คะแนน หมายถึง
มีการดาเนินการ ในข้อ 2
3 คะแนน หมายถึง
มีการดาเนินการครบทุกข้อ

แหล่งข้อมูล
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- 21คาอธิบาย

สูตรการคานวณ

แหล่งข้อมูล

ตัวบ่งชี้ 1.6 ร้อยละของหลักสูตรที่สอดคล้องกับกฎหมาย/นโยบาย/ยุทธศาสตร์
การพัฒนาในภาพรวมของ สคบศ.
ประเภทของตัวบ่งชี้
ผลลัพธ์ (Outcome)

พิจารณาจาก
ร้อยละของหลักสูตรที่
สอดคล้องกับกฎหมาย/
นโยบาย/ยุทธศาสตร์
การพัฒนาในภาพรวม
ของ สคบศ.

ข้อมูลที่ต้องการ
1. กฎหมาย/นโยบาย/
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ
2. จานวนโครงการที่
ผ่านการวิเคราะห์ความ
สอดคล้องกับกฎหมาย/
นโยบาย/ยุทธศาสตร์/
แผนงาน/โครงการ

จานวนหลักสูตรที่สอดคล้องกับกฎหมาย/นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของ สคบศ. x 100
————————————————————————————————

คาอธิบาย

สูตรการคานวณ

ตัวบ่งชี้ 3. 3 ระดับความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อวิทยากรในภาพรวม
ทุกหลักสูตรของ สคบศ.
ประเภทของตัวบ่งชี้
ผลผลิต
(Output)

ข้อมูลที่ต้องการ
พิจารณาจาก
1. ผลรวมของค่าเฉลี่ยระดับ
ระดับความคิดเห็น
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มี ความคิดเห็นของผูเ้ ข้ารับ
การฝึกอบรมที่มีต่อวิทยากร
ต่อวิทยากรในภาพรวมทุก
ในภาพรวมทุกหลักสูตรของ
หลักสูตรของ สคบศ.
สคบศ.
2. จานวนหลักสูตรทั้งหมด
ของ สคบศ.

ผลรวมของค่าเฉลีย่ ระดับความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มตี อ่ วิทยากร
ในภาพรวมทุกหลักสูตรของ สคบศ.
————————————————————
จานวนหลักสูตรทั้งหมดของ สคบศ.

จานวนหลักสูตรฝึกอบรมทั้งหมดในรอบปีงบประมาณ

เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน หมายถึง มีจานวนหลักสูตรทีส่ อดคล้องกับกฎหมาย/นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ ของ สคบศ. < ร้อยละ 50
2 คะแนน หมายถึง มีจานวนหลักสูตรทีส่ อดคล้องกับกฎหมาย/นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ ของ สคบศ. = ร้อยละ 50-75
3 คะแนน หมายถึง มีจานวนหลักสูตรทีส่ อดคล้องกับกฎหมาย/นโยบาย/
ยทธศาสตร์ ของ สคบศ. > ร้อยละ 75

แหล่งข้อมูล

เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน หมายถึง ค่าเฉลีย่ ระหว่าง 1.00 – 3.00
2 คะแนน หมายถึง ค่าเฉลีย่ ระหว่าง 3.01 – 4.00
3 คะแนน หมายถึง ค่าเฉลีย่ ระหว่าง 4.01 – 5.00
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- 29 คาอธิบาย

สูตรการคานวณ

แหล่งข้อมูล

ตัวบ่งชี้ 3. 2 ระดับความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อวิทยากรรายวิชา
ประเภทของตัวบ่งชี้
กระบวนการ (Process)

ข้อมูลที่ต้องการ
พิจารณาจาก
ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมที่มตี ่อวิทยากร
รายวิชาในแต่ละหลักสูตร

ผลรวมของค่าเฉลีย่ ระดับความคิดเห็นที่มีต่อวิทยากรรายวิชาในแต่ละหลักสูตร
—————————————————————————————
จานวนรายวิชาในหลักสูตร

เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน หมายถึง ค่าเฉลีย่ ระหว่าง 1.00 – 3.00
2 คะแนน หมายถึง ค่าเฉลีย่ ระหว่าง 3.01 – 4.00
3 คะแนน หมายถึง ค่าเฉลีย่ ระหว่าง 4.01 – 5.00

คาอธิบาย

สูตรการคานวณ

แหล่งข้อมูล

ตัวบ่งชี้ 1.7 ร้อยละของหลักสูตรในภาพรวมของ สคบศ.ที่ตอบสนองความต้องการ
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ประเภทของตัวบ่งชี้
ผลลัพธ์ (Outcome)

พิจารณาจาก
ร้อยละของหลักสูตร
ในภาพรวมของ สคบศ.
ที่ตอบสนองความต้องการ
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ข้อมูลที่ต้องการ
1. จานวนหลักสูตรทั้งหมด
ในรอบปีงบประมาณ
2. จานวนหลักสูตรที่สร้าง/
พัฒนา เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้อบรม

จานวนหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม x 100
——————————————————————————
จานวนหลักสูตรฝึกอบรมทั้งหมดในรอบปีงบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน หมายถึง มีจานวนหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เข้ารับการอบรม < ร้อยละ 50
2 คะแนน หมายถึง มีจานวนหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เข้ารับการอบรม = ร้อยละ 50-75
3 คะแนน หมายถึง มีจานวนหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เข้ารับการอบรม > ร้อยละ 75
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- 23 มาตรฐานที่ 3 ด้านวิทยากร
มาตรฐานที่ 2 ด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรม
คาอธิบายมาตรฐาน
มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับหลักสูตรการ
ฝึกอบรม

ตัวบ่งชี้
2.1 มีกระบวนการคัดเลือกผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
2.2 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
หลักสูตรกาหนด
2.3 ร้อยละของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมมีคณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงค์
ตามที่ สคบศ. กาหนด

คาอธิบาย

สูตรการคานวณ

แหล่งข้อมูล

ตัวบ่งชี้ 3.1 มีกระบวนการคัดเลือกวิทยากร
ประเภทของตัวบ่งชี้ พิจารณาจาก
กระบวนการ
(Process)
1. มีการกาหนดคุณสมบัติ
ของวิทยากร
2. มีการพิจารณาคัดเลือก
วิทยากรตามคุณสมบัติ
ที่กาหนด
3. มีผลการคัดเลือกวิทยากร
ที่ตรงตามคุณสมบัติ

เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน มีการดาเนินการ
ในข้อแรก
2 คะแนน มีการดาเนินการ
2 ข้อแรก
3 คะแนน มีการดาเนินการ
ครบทุกข้อ

ข้อมูลที่ต้องการ
1. รายชื่อวิทยากรทีต่ รง
ตามเกณฑ์หรือ
มีคุณสมบัตดิ ้านความรู้และ
ประสบการณ์
ตามหลักสูตรฝึกอบรม
2. เอกสารที่ระบุคุณสมบัติ
ของวิทยากรด้านคุณวุฒิ
ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ของวิทยากร
ตรงตามเนื้อหาวิชา
3. หนังสือเชิญวิทยากร
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มาตรฐานที่ 3 ด้านวิทยากร
คาอธิบายมาตรฐาน
มีการคัดเลือกวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตรงตาม
หลักสูตรฝึกอบรมและมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ตัวบ่งชี้
3.1 มีกระบวนการคัดเลือกวิทยากร
3.2 ระดับความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มตี ่อวิทยากรรายวิชา
ในหลักสูตร
3.3 ระดับความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มตี ่อวิทยากร
ในภาพรวมทุกหลักสูตรของ สคบศ.

คาอธิบาย

สูตรการคานวณ

แหล่งข้อมูล

ตัวบ่งชี้ 2.1 มีกระบวนการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ประเภทของตัวบ่งชี้ พิจารณาจาก
กระบวนการ
1. มีคณะกรรมการหรือ
(Process)
คณะทางาน
2. มีการกาหนดคุณสมบัติ
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ
เกณฑ์การคัดเลือกผูเ้ ข้ารับ
การฝึกอบรม
3. มีการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรม
4. มีการพิจารณาคัดเลือก
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตาม
คุณสมบัติและเกณฑ์ที่
กาหนด และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ โควต้า
ที่ สคบศ. กาหนด
เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน มีการ
ดาเนินการ 2 ข้อแรก
2 คะแนน มีการ
ดาเนินการ 3 ข้อแรก
3 คะแนน มีการดาเนินการ
ครบทุกข้อ

ข้อมูลที่ต้องการ
1. คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการหรือ
คณะทางาน
2. เอกสารที่ระบุคุณสมบัติ
และเกณฑ์การคัดเลือกผูเ้ ข้า
รับการฝึกอบรม
3. ข้อมูลการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
4. รายชื่อผูส้ มัครเข้ารับการ
ฝึกอบรมและรายชื่อผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือกเข้ารับ
การฝึกอบรม
5. สถิตริ ายชื่อผูเ้ ข้ารับการ
อบรมของ สคบศ. ทั้งหมด
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- 25 คาอธิบาย

สูตรการคานวณ

แหล่งข้อมูล

ตัวบ่งชี้ 2.2. ร้อยละของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามทีห่ ลักสูตร
กาหนด
ประเภทของตัวบ่งชี้ พิจารณาจาก
ข้อมูลที่ต้องการ
ผลผลิต
ร้อยละของผู้เข้ารับ 1. จานวนผูเ้ ข้ารับการ
(Output)
การฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์การ ฝึกอบรมทีผ่ ่านเกณฑ์
การประเมินทั้งหมด
ประเมินตามที่หลักสูตร
2. จานวนผูเ้ ข้ารับการ
กาหนด
ฝึกอบรมทั้งหมด

จานวนผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมทีผ่ า่ นเกณฑ์การประเมินทัง้ หมด x 100
——————————————————————
จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด

คาอธิบาย

สูตรการคานวณ

แหล่งข้อมูล

ตัวบ่งชี้ 2.3 ร้อยละของผู้ทผี่ ่านการฝึกอบรมมีคณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่ สคบศ.
กาหนด
ประเภทของตัวบ่งชี้
ผลผลิต (Output)

พิจารณาจาก
ร้อยละของผู้ที่ผ่าน
การฝึกอบรมมีคณ
ุ ลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามที่ สคบศ.
กาหนด

ข้อมูลที่ต้องการ
1. แบบประเมินคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ของ สคบศ.
2. จานวนผูท้ ผี่ า่ นการฝึกอบรม
มีคณ
ุ ลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
ตามที่ สคบศ. กาหนด
3. จานวนผูเ้ ข้ารับการ
ฝึกอบรมทั้งหมด

จานวนผูท้ ผี่ า่ นการฝึกอบรมมีคณ
ุ ลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ตามที่ สคบศ. กาหนด x 100
———————————————————————————
จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด

เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน หมายถึง จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทีผ่ ่านเกณฑ์
การประเมินทั้งหมด < ร้อยละ 70
2 คะแนน หมายถึง จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทีผ่ ่านเกณฑ์
การประเมินทั้งหมด = ร้อยละ 70-80
3 คะแนน หมายถึง จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทีผ่ ่านเกณฑ์
การประเมินทัง้ หมด > ร้อยละ 80

เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน หมายถึง มีจานวนผูผ้ า่ นการฝึกอบรมมีคณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงค์
ตามที่ สคบศ. กาหนด < ร้อยละ 70
2 คะแนน หมายถึง มีจานวนผูผ้ า่ นการฝึกอบรมมีคณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงค์
ตามที่ สคบศ. กาหนด = ร้อยละ 70-80
3 คะแนน หมายถึง มีจานวนผูผ้ า่ นการฝึกอบรมมีคณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงค์
ตามที่ สคบศ. กาหนด > ร้อยละ 80

