
“บุคลากรเป็นคนดี มีความเช่ียวชาญ เรียนรู้และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง” 

แนวทางการประเมินคุณภาพการฝึกอบรม  
1. หน่วยงานผู้จัดด าเนินการประเมินคุณภาพการฝึกอบรมทุกมาตรฐานตามที่ได้มีการด าเนินการฝกึอบรมว่าได้มีการด าเนินการหรือไม่ 

ตามแบบประเมินคุณภาพการฝึกอบรมฉบับน้ี 
 กรณีที่ได้ด าเนินการใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องมีการด าเนินการ และคิดคะแนน = 1 คะแนน  
 กรณีที่ไม่ได้ด าเนินการให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องไม่มีการด าเนินการ และคิดคะแนน = 0 คะแนน  
 รวมผลคะแนนท้ังหมดที่ค านวณได้ (คะแนนเต็ม = 28 คะแนน) บันทึกในช่องคะแนนรวม 
 น าไปค านวณร้อยละคุณภาพการฝึกอบรม  

2. น าร้อยละคุณภาพการฝึกอบรมที่ค านวณ มาได้เปรียบเทียบกับระดับคุณภาพที่ก าหนด เพื่อให้ทราบว่าผลการประเมินคุณภาพการ
ฝึกอบรมของโครงการ/หลักสูตรนั้นๆ อยู่ระดับใด และลงช่ือผู้ตอบแบบประเมินในส่วนค ารับรอง 

3. น าแบบประเมินคุณภาพการฝึกอบรมที่ด าเนินการประเมินแล้วเสร็จ ส่งให้กองแผนงานและวิชาการ  
ภายหลังอบรมแล้วเสร็จ ไม่เกิน         วัน  

4. กองแผนงานและวิชาการ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาและจัดท าหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรมและการประเมิน
ประสิทธิผลความคุ้มค่าการฝึกอบรม และโครงการประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการฝึกอบรมโดยการติดตามและ
ประเมินผลหลังฝึกอบรม 3 เดือน ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ด าเนินการวิเคราะห์และสรุปผลภาพรวมของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าปีงบประมาณ และแจ้งผู้บริหารเพื่อรับทราบ และพัฒนาแนวทางการพัฒนาบุคลากร
โดยวิธีการฝึกอบรมของส านักงานฯ ต่อไป 
 
 
       

-ลับ- 

 
 
เรียน 

ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

แบบประเมินคุณภาพการฝึกอบรมของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

พับและปิดผนึกตามรอยนี้ 
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ค าชี้แจง 



“บุคลากรเป็นคนดี มีความเช่ียวชาญ เรียนรู้และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง” 

แบบประเมินคุณภาพการฝึกอบรม  
โครงการ/หลักสตูรการฝึกอบรม  ………………………………………………………………………………..………… 

วัน  / เดือน / ปี……………………………………   เวลา ……………………………. 
สถานที่จัด ……………………………………………………………………………………………….. 

 หน่วยงานผู้จัด…………………………………………………………………….. 

รายการการตรวจสอบ การด าเนินการ คะแนนที่ได้รับ 
(มี=1 / ไม่มี=0) มี ไม่มี 

มาตรฐานที่ 1 การเตรียมการก่อนการฝึกอบรม  
องค์ประกอบท่ี 1 การคัดเลือกหลักสูตรการฝึกอบรม 
1.1 หลักสูตรการฝึกอบรมมีความสอดคล้องกับให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของ

องค์กร และ/หรือ วิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตรด์้านการบริหารทรัพยากรบคุคล และ/
หรือ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน  

   
 

.................... 
1.2 หัวข้อ/เนื้อหาหลักสตูรการฝึกอบรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการฯ   .................... 
1.3 หลักสูตรการฝึกอบรมได้จากการหาความจ าเป็น และความต้องการในการฝึกอบรมของ

บุคลากร 
   

.................... 
1.4 หลักสูตรการฝึกอบรมมีการประเมิน ปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่องให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 
   

.................... 
องค์ประกอบท่ี 2 การคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม 
2.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีคณุสมบัตเิหมาะสมกับหัวข้อ/เนื้อหาหลักสตูรการฝึกอบรม   .................... 
2.2 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้พื้นฐาน หรือหน้าท่ีรับผิดชอบในงานท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรการ

ฝึกอบรมนั้นๆ  
  

.................... 
2.3 ผู้เข้ารับการอบรมมีความจ าเป็นท่ีต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากร

รายบุคคล (IDP) 
   

.................... 
2.4 มีการก าหนดจ านวนผู้เข้ารบัการอบรมเหมาะสมกับหลักสูตรการฝึกอบรม   .................... 
องค์ประกอบท่ี 3 การคัดเลือกวิทยากร 
3.1 วิทยากรเป็นผู้มีคณุวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับเนื้อหาท่ีอบรม   .................... 
3.2 วิทยากรมีแผนการสอนที่ชัดเจนเหมาะสมกับเนื้อหา และ/หรือ มีการชี้แจงวัตถุประสงค์

ขอบเขตของเนื้อหาในการอบรมเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบ 
   

.................... 
3.3 วิทยากรเป็นผู้มีประสบการณท์ี่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการสอน/เนื้อหาทีอ่บรม   .................... 
3.4 หน่วยงานผู้จัดประสานวิทยากร เพื่อจัดท าประวัติวิทยากร    .................... 
องค์ประกอบท่ี 4 การจัดเตรียมสถานที ่
4.1 จัดหาสถานท่ีฝึกอบรมได้อย่างเหมาะสมกับหัวข้อ/เนื้อหาหลักสตูรการฝึกอบรม และเอื้อต่อ

การจัดกจิกรรม รวมทั้งมีความปลอดภัยส าหรับผู้เข้ารับการอบรม และวิทยากร 
   

.................... 
4.2 ขนาดห้องอบรมเหมาะสมกับจ านวนผู้เข้ารับการอบรม   .................... 
4.3 ลักษณะ/รูปแบบการจัดห้องเรียนเหมาะสมกับหัวข้อ/เนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมหรือ

กิจกรรมที่ใช้ 
  

.................... 
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รายการการตรวจสอบ การด าเนินการ คะแนนที่ได้รับ 
(มี=1 / ไม่มี=0) มี ไม่มี 

องค์ประกอบท่ี 5 การจัดเตรียมสื่อ หรืออุปกรณ์สนับสนนุการเรียนรู้  
5.1 จัดเตรียมเอกสารในการฝึกอบรม ได้แก่ ก าหนดการ เอกสารประกอบการอบรม แบบ

ประเมินผลการฝึกอบรม  
   

.................... 
5.2 จัดเตรียมอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ในการอบรม มีความเหมาะสม ทั่วถึง เช่น 

โสตทัศนูปกรณ์ทีส่มบรูณ์ ป้ายช่ือวิทยากร ป้ายช่ือผู้เข้ารับการอบรม ป้ายต้อนรับ อุปกรณ์ใน
พิธีเปิด–ปิด เป็นต้น 

  
 

.................... 
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานว่าด้วยการด าเนินการฝึกอบรม 
องค์ประกอบท่ี 1 วิทยากร 
1.1 วิทยากรมีการชีแ้จงวัตถุประสงค์ของหัวข้อ/เนื้อหาหลักสตูรการฝึกอบรมใหผู้้เข้ารบัการอบรม

ทราบ  
   

.................... 
1.2 วิทยากรด าเนินการฝึกอบรมตามแผน หรือตารางการฝึกอบรม    .................... 
1.3 วิทยากรสามารถถ่ายทอด/สื่อสารให้เกดิความเข้าใจ รวมทั้งมีเทคนิคและวิธีการสอนที่ใช้ใน

แต่ละหัวข้อ/เนื้อหาหลักสตูรการฝกึอบรมอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และระยะเวลาของหัวข้อ/เนื้อหาหลักสตูรการฝึกอบรม 

  
 

.................... 
1.4 วิทยากรเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมมีการซักถาม   .................... 
องค์ประกอบท่ี 2 สถานที่อบรม สื่อ หรืออุปกรณ์สนับสนนุการเรียนรู้ 
2.1 สถานท่ีอบรมมีความพร้อม เพียงพอ และเหมาะสมกับจ านวนผู้เข้ารับการอบรม   .................... 
2.2 สื่อ หรืออุปกรณส์นับสนุนการเรียนรูม้ีความพร้อม เพียงพอ และเหมาะสมกับจ านวนผู้เข้ารับ

การอบรม 
   

.................... 
2.3 เอกสารประกอบการอบรมมีความพร้อม เพียงพอ และเหมาะสมกับจ านวน 
     ผู้เข้ารับการอบรม 

   
.................... 

องค์ประกอบท่ี 3 การด าเนินงานโดยหน่วยงานผู้จัด 
3.1 หน่วยงานผู้จัดมีการด าเนินการจัดท าแบบใบเซ็นชื่อวิทยากร และใบเซ็นช่ือผู้อบรม   .................... 
3.2 หน่วยงานผู้จัดมีการด าเนินการจัดท าแบบประเมินผลการฝึกอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

ท าการประเมินผล/ให้ข้อเสนอแนะต่อความเหมาะสมของสถานท่ี อปุกรณ์ สื่อและเอกสาร
ประกอบการอบรม รวมทั้งประเมนิวิทยากร และหน่วยงานผู้จัด 

   
 

.................... 
3.3 หน่วยงานผู้จัดอ านวยความสะดวก/ให้ความช่วยเหลือวิทยากร ผู้เข้ารับการอบรมอย่าง

เหมาะสม จนเสรจ็สิ้นการฝึกอบรม 
   

.................... 
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานว่าด้วยการด าเนินการหลังการฝึกอบรม 
องค์ประกอบท่ี 1 การประเมินผลก่อนและหลังการฝึกอบรม 
1.1 มีการประเมินผลการฝึกอบรม จัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรม และเสนอผู้บังคับบญัชา/
ผู้บริหาร เพื่อรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการเชิงนโยบาย  

   
.................... 

ดังนั้น คะแนนรวมทั้ง 3 องค์ประกอบ (คะแนนเต็ม = 28 คะแนน) .................... 
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ร้อยละของคุณภาพการฝึกอบรม    
 
 
 
 
 

 
                                 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส าหรับ 
เจ้าหน้าที่ผู้ตอบแบบประเมินคุณภาพการฝึกอบรม  

ส าหรับ 
เจ้าหน้าท่ีกลุ่มการจัดการความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สขุภาพ   
กองแผนงานและวชิาการ  

ค ารับรอง :  
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลทีต่อบแบบประเมินคุณภาพการ
ฝึกอบรมฉบับนีเ้ป็นความจริงทุกประการ และได้แนบหลักฐาน 
ดังนี ้โปรดท าเครื่องหมาย ✓ 
 บันทึกขออนุมัตโิครงการ และ/หรอื 
 โครงการฝึกอบรม  
 ก าหนดการฝึกอบรม 
 เอกสารประกอบการฝกึอบรม  
 แบบตรวจความพร้อมก่อนการฝึกอบรม (F-FDA-T-35) 
 แบบสรุปผลการฝึกอบรม (F-FDA-T-37) 
 แบบประเมินคุณภาพการฝึกอบรม (F-FDA-T-38) 
 ประวัติวิทยากร 

ร้อยละของคณุภาพการฝึกอบรม = .............................. 
ผลการประเมินคณุภาพการฝึกอบรม อยู่ระดับ 
                ดีเลิศ (> ร้อยละ 90)            
                ดีมาก (ร้อยละ 80 - 89)                  
                ดี (ร้อยละ 70 - 79)             
                พอใช้ (ร้อยละ 60 - 69)                                                               
                ต้องปรับปรุง (< ร้อยละ 60) 
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (unit cost) เท่ากับ .................................. 

 
ลงช่ือ ................................................... ผูต้อบแบบประเมิน 

          (………………………………………….……….) 
ต าแหน่ง ........................................................... 
                  ………/…………../…………… 

 

 
ลงช่ือ ...............................................ผู้บันทึกข้อมูล 

                            (………………………………………….……….) 
                 ต าแหน่ง ........................................................... 
                                     ………/…………../…………… 

  

โปรดน ำข้อมูลส่งให้กองแผนงำนและวิชำกำร ภำยหลังอบรมแล้วเสร็จ ไม่เกิน 30 วัน 

ระดับ ผลการประเมินร้อยละของคุณภาพการฝึกอบรม 
ดีเลิศ ผลการประเมินมากกว่าร้อยละ 90 
ดีมาก ผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 -  89 

ด ี ผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 - 79 
พอใช้ ผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60 - 69 

ตอ้งปรับปรุง ผลการประเมินน้อยกว่าร้อยละ  60 

น าคะแนนที่ได้มาค านวณ 

 
ร้อยละของคณุภาพการฝึกอบรม = คะแนนรวมขององค์ประกอบยอ่ยทุกองค์ประกอบ   x 100  =                  x 100  = 

                                                จ านวนข้อทั้งหมดของทุกองค์ประกอบย่อย                28 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการฝึกอบรม 
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