
บทนํา
๑. หลักการและเหตุผล

ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการประชุมเม่ือวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๘ เหน็ชอบ
ใหนําการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใช ตามขอเสนอของสํานักงาน ก.พ.ร. เพ่ือเปนเครื่องมือ
ผลักดันใหการพัฒนาระบบราชการมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตอไป สํานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะผูดูแลการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จึงกําหนดใหทุกสวนราชการตองปฏิบัติตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ท้ังหมด ๗ หมวด ไดแก หมวด ๑ การนําองคกร หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร หมวด ๓ การให
ความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห และการจัดการองคความรู
หมวด ๕ การมุงเนนทรัพยากรบุคคล หมวด ๖ การจัดการกระบวนการ และหมวด ๗ ผลลัพทการดําเนินการ
กรมอนามัย ไดจัดทํายุทธศาสตรและแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมอนามัย ที่เนนการพัฒนา
คุณภาพขาราชการในการปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของสมรรถนะ เปนคนดี มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม ตามมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ วาดวยยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการพล
เรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. เสนอ และใหสวนราชการท่ีเก่ียวของ  ถือปฏิบัติและ
ดําเนินการตามยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการพลเรือนดังกลาว ดังนั้น เพ่ือสงเสริมใหมีการพัฒนาระบบ
ราชการ และการนําเกณฑการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) ไปใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการของหนวยงาน และใชเปนกรอบแนวทางการประเมินตนเอง รวมท้ังดําเนินการเก่ียวกับการ
พัฒนาและฝกอบรมทรัพยากรบุคคล จึงกําหนดหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมข้ึน ตามขอกําหนด
ของ “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)” ในหมวด ๕ การมุงเนนทรัพยากรบุคคล ประเด็น
HR ๔ ซึ่งกําหนดใหสวนราชการตองมีระบบการประกันคุณภาพการฝกอบรม รวมถึงการประเมินประสิทธิผล
และความคุมคาของการพัฒนา/ฝกอบรมบุคลากร โดยไดกําหนดตัวบงชี้การประกันคุณภาพการฝกอบรม
ประกอบดวยการประกันดานหลักสูตร ผูสอน วิธีการสอน หองเรียน กลุมเปาหมาย และการวัดและการ
ประเมินผล เพ่ือเปนการยกระดับมาตรฐานการฝกอบรมของกรมอนามัยใหมีคุณภาพ

๒. วัตถุประสงค
๑. เพ่ือใชเปนเกณฑมาตรฐานกลางในการประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรมอนามัย
๒. เพ่ือใชเปนหลักเกณฑในการประเมินประสิทธิผลการฝกอบรม
๓. เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการฝกอบรมของกรมอนามัยใหไดมาตรฐาน มีความคุมคาตอการลงทุน

๓. ขอบเขตการใชหลกัเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม
ขอบเขตของการฝกอบรม ท่ีตองดําเนินการตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม

ท่ีกําหนดข้ึน ใชเปนแนวทางในการฝกอบรม เพ่ือพัฒนาบุคลากรภายในกรมอนามัย รวมท้ังหลักสูตรท่ีไดรับการ
จัดสรรงบประมาณประจําปจากกรมอนามัย ในประเภทโครงการฝกอบรม สัมมนา โดยกําหนดใหหลักสูตร/
โครงการฝกอบรม ท่ีประเมินผานเกณฑมาตรฐานตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรม
อนามัย จะตองเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดครบทุกรายการ โดยมีคะแนน ตั้งแต ๒ ข้ึนไป
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๔. คํานิยาม
การประกันคุณภาพการฝกอบรม หมายถึง กิจกรรมท่ีมีการวางแผนอยางมีระบบ

ดําเนินการตามข้ันตอน/กระบวนการ เพ่ือทําใหผลผลติมีมาตรฐานตามท่ีกําหนด รวมท้ัง มีการปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง จนสามารถสรางความม่ันใจใหแกผูท่ีเก่ียวของไดตามวัตถุประสงคท่ีระบุไว

หนวยงานท่ีจัดอบรม หมายถึง สํานัก กอง  ศูนย หรอืหนวยงานเทียบเทาระดับกองในสังกัดกรม
อนามัย

บุคลากรกรมอนามัย หมายถึง ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว
ท่ีปฏิบัติงานในหนวยงานสังกัดกรมอนามัย

การฝกอบรม หมายถึง กระบวนการพัฒนาความรู ความสามารถ   ทักษะ(Skill) ความถนัด
สมรรถนะสวนบุคคล (Individual  Capacity) และทัศนคติ (Attitude) อันเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

เกณฑการดําเนินงาน หมายถึง  รายละเอียดของการดําเนินงานหรือผลการดําเนินงาน เพ่ือใหบรรลุถึง
คุณภาพและมาตรฐานในแตละตัวบงชี้

มาตรฐานคุณภาพ หมายถึง  ขอกําหนดคุณภาพประกอบดวย หลักสูตรการฝกอบรม ผูเขารับการ
ฝกอบรม วิทยากร ปจจัยเก้ือหนุนในการฝกอบรม และการวัดและประเมินผลการฝกอบรม

ตัวบงช้ีคุณภาพ หมายถึง ขอมูลของการดําเนินงานในแตละมาตรฐานคุณภาพ
เกณฑการประเมินตัวบงช้ี มี ๔ ระดับ โดยมีคะแนนตั้งแต ๐ ถึง ๓ คะแนน ดังนี้

• ๐ คะแนน หมายถึง ไมไดดําเนินการ หรือไมมีผลการดําเนินงาน หรือผลการ
ดําเนินงานไมถึงเกณฑการประเมินระดับ ๑ คะแนน

• ๑ คะแนน หมายถึง มีการดําเนินงานตามเกณฑการดําเนินงานท่ีกําหนดบางสวนและ
ต่ํากวามาตรฐานท่ีควรจะเปน หรือผลการดําเนินงานต่ํากวามาตรฐาน
ท่ีควรจะเปน

• ๒ คะแนน  หมายถึง มีการดําเนินงานตามเกณฑการดําเนินงานท่ีกําหนดในระดับท่ี
ยอมรับไดถึงดี

• ๓ คะแนน  หมายถึง มีการดําเนินงานตามเกณฑการดําเนินงานท่ีกําหนดครบถวน
เปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดในระดับดีถึงดีมาก

๕. การประเมินและการคํานวณคะแนน
การประเมินคะแนนไดจากการ นําคะแนนท่ีไดในแตละมาตรฐานคุณภาพของเกณฑการประกันฯ

มาหาคาเฉลี่ย ดังสูตรการคํานวณตอไปนี้
คะแนนเฉลี่ย = X1+X2+X3+X4+X5

5
โดย X หมายถึงคะแนนท่ีไดจากเกณฑประเมินในแตละมาตรฐานคุณภาพ
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๖. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการฝกอบรม
การท่ีหลักสูตรฝกอบรมจะไดรับการประเมินใหเปนหลักสูตรท่ีมีมาตรฐาน และผานเกณฑ

การประกันคุณภาพของการฝกอบรมไดนั้น หลักสูตรฝกอบรมจะตองมีคะแนนเฉลี่ยรวมในทุกเกณฑไมนอยกวา
๒.๐๐ คะแนน จึงจะถือวา หลักสูตรนั้นมีระดับคุณภาพผานเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรมอนามัย
ในระดับท่ียอมรับได

คุณภาพการฝกอบรม ระดับคะแนน ผลการประเมิน

การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ นอยกวา ๑.๕๐ ไมผาน
การดําเนินงานไดคุณภาพต่ํากวามาตรฐาน ๑.๕๐-๑.๙๙ ไมผาน
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับยอมรับไดถึงดี ๒.๐๐-๒.๔๙ ผาน
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีถึงดีมาก ๒.๕๐-๓.๐๐ ผาน
๗. ผูรับผดิชอบ

ผูรับผิดชอบโครงการ มีหนาท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการโครงการ จัดฝกอบรม ติดตาม
ประเมินผลโครงการ ตามเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม

ผูอํานวยการสํานัก/กอง/ศูนย/หนวยงานเทียบเทาระดับกอง มีหนาท่ีรับผิดชอบในการ
ประเมินคุณภาพการฝกอบรมตามเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม และรายงานกรมอนามัยผาน
กองการเจาหนาท่ี

กองการเจาหนาท่ี กรมอนามัย มีหนาท่ีรับผิดชอบ  ในดานใหคําแนะนํา  สงเสริม สนับสนุน
กํากับดูแล และรวบรวมรายงานการฝกอบรมของหนวยงานใหเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม

๘. หลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรมอนามัย
กระบวนการจัดฝกอบรมเปนกระบวนการหนึ่งท่ีมีข้ันตอนการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังนั้นเพ่ือใหการ

ดําเนินงานตามข้ันตอนตางๆ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุเปาหมายสูงสุดขององคกร กรมอนามัย จึง
ไดกําหนดองคประกอบในการดําเนินการดานประกันคุณภาพการฝกอบรมข้ึน เพ่ือใชเปนแนวทางการ
ดําเนินงานจัดฝกอบรมของหนวยงานภายในกรมอนามัยใหเปนระบบ มีมาตรฐานเดียวกัน เปนหลักการ
ประกันคุณภาพการฝกอบรม โดยเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรมอนามัย ท่ีครอบคลุมปจจัย
นําเขา (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) ตามทฤษฎีเชิงระบบ      คือเริ่มตั้งแตการหา
ความจําเปนในการฝกอบรม ตลอดจนถึง การประเมินและติดตามผลการฝกอบรม   โดยแตละหลักสูตรฝกอบรม
จะมีการประเมิน ซึ่งประกอบดวยมาตรฐานคุณภาพ ๕ มาตรฐาน ตัวบงชี้คุณภาพ ๑๘ รายการ ดังนี้

มาตรฐานท่ี ๑ หลักสูตรการฝกอบรม ประกอบดวย ๔ ตัวบงชี้ ดังนี้
๑. หลักสูตรมีความสอดคลองกับนโยบาย หรือ ยุทธศาสตร หรือ ภารกิจของหนวยงาน หรือแผนพัฒนา

บุคลากรของหนวยงาน / กรมอนามัย
๒. หลักสูตรสอดคลองกับความจําเปน หรือความตองการในการฝกอบรม ( Training Need ) ระดับ

หนวยงาน /กรมอนามัย
๓. เนื้อหาหลักสูตร/โครงการฝกอบรม สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร/โครงการฝกอบรม
๔. มีการประเมินเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร
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มาตรฐานท่ี ๒ ผูเขารับการฝกอบรม ประกอบดวย ๓ ตัวบงชี้ ดังนี้
๑. จํานวนผูเขารับการฝกอบรมเหมาะสมกับรูปแบบการจัดกิจกรรม และวัตถุประสงคของหลักสูตร
๒. คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรมเปนไปตามท่ีกําหนดในหลักสูตร
๓. วิธีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมเหมาะสมกับหลักสูตร

มาตรฐานท่ี ๓ วิทยากร ประกอบดวย ๔ ตัวบงชี้ ดังนี้
๑. เปนผูมีความรูความสามารถและประสบการณท่ีตรงกับเนื้อหาของหลักสูตร
๒. เคาโครงการสอน (course outline) สอดคลองกับวัตถุประสงค
๓. รูปแบบการฝกอบรมเหมาะสมกับเนื้อหาและระยะเวลาของหลักสูตร
๔. วิทยากรใชสื่อเหมาะสมกับรูปแบบการฝกอบรม

มาตรฐานท่ี ๔ ปจจัยเกื้อหนุนในการฝกอบรม ประกอบดวย ๔ ตัวบงชี้ ดังนี้
๑. การจัดสถานท่ีเหมาะสมกับรูปแบบการฝกอบรมและจํานวนผูเขาอบรม
๒. สิ่งอํานวยความสะดวกเหมาะสมและเพียงพอ เชน เอกสารประกอบการฝกอบรม สื่อ

โสตทัศนูปกรณ
๓. การบริหารจัดการการฝกอบรมเหมาะสม   เชน สถานท่ี การลงทะเบียน    การประสานงาน

กับผูเขารับการอบรม

มาตรฐานท่ี ๕ การวัดและประเมินผลการฝกอบรม ประกอบดวย ๔ ตัวบงชี้ ดังนี้
๑. มีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ กอน-หลัง การฝกอบรม (Pre-test/Post – test)

ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร
๒. มีการประเมินผล ความพึงพอใจ เม่ือสิ้นสุดการฝกอบรมทันที
๓. มีการประเมินผลภายหลังการฝกอบรม ภายในระยะเวลา ๓ เดือน ตามแนวทางการติดตาม

ประเมินประสิทธิผลและความคุมคาของการพัฒนา/ฝกอบรมบุคลากรกรมอนามัย   ประกอบดวย
- การประเมินตนเองภายหลังการนําความรูไปปรับใชในการปฏิบัติงาน
- การประเมินโดยผูบังคับบัญชา ภายหลังการฝกอบรม

๔. มีการจัดทําสรุปและวิเคราะหผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม
ในแตละหลักสูตร และมีขอเสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตรในครั้งตอไป
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หลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรมอนามัย
มาตรฐานท่ี ๑ หลักสูตรการฝกอบรม
คําอธิบายมาตรฐาน เปนการกําหนดหลักสูตร/โครงการฝกอบรมท่ีสอดคลองกับนโยบาย หรือยุทธศาสตร

หรือ ภารกิจของหนวยงานตามความจําเปนหรือความตองการของหนวยงาน/กรมอนามัย
และมีการประเมินหลักสูตร/โครงการฝกอบรม เพ่ือปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพ

ตัวบงช้ี หลักฐานอางอิง
๑. หลักสูตรมีความสอดคลองกับ
นโยบาย หรือ ยุทธศาสตร หรือ
ภารกิจ ของหนวยงาน หรือ
แผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน/
กรมอนามัย

๑. นโยบายหรือ ยุทธศาสตร หรือภารกิจของหนวยงานหรือแผนพัฒนา
บุคลากรของหนวยงาน/กรมอนามัย (มีอยางใดอยางหนึ่งถือวาผาน
เกณฑ)
๒. หลักสูตรการฝกอบรมท่ีแสดงถึงความสอดคลองกับ นโยบาย หรือ
ยุทธศาสตร หรือ ภารกิจ หรือ แผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน/
กรมอนามัย
๓. รายงานการประเมินผลตามเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม
ของกรมอนามัย

๒. หลักสูตรสอดคลองกับความ
จําเปน หรือความตองการในการ
ฝกอบรม
( Training Need ) ระดับหนวยงาน
/กรมอนามัย

๑. ผลการวิเคราะหความจําเปนของหนวยงาน/กรมอนามัย หรือ ความ
ตองการในการฝกอบรมของบุคลากร
๒. รายงานการประเมินผลตามเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม
ของกรมอนามัย

๓. เนื้อหาหลักสูตร/โครงการ
ฝกอบรม สอดคลองกับวัตถุประสงค
ของหลักสูตร/โครงการฝกอบรม

๑. หลักสูตรการฝกอบรม มีการกําหนดเนื้อหาตรงกับวัตถุประสงคของ
หลักสูตรอยางชัดเจน
๒. รายงานการประเมินผลตามเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม
ของกรมอนามัย

๔. มีการประเมินเพ่ือปรับปรุง
หลักสูตร

๑. ผลการวิเคราะหความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับหลักสูตร/
โครงการฝกอบรม
๒. รายงานการประเมินผลตามเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม
ของกรมอนามัย

เกณฑการประเมิน ๑. ไมมีการดําเนินการตามตัวบงชี้ หรือดําเนินการตามตัวบงชี้ผาน ๑ ขอ ได ๐ คะแนน
๒. มีการดําเนินการตามตัวบงชีผ้าน ๒ ขอ ได ๑ คะแนน
๓. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ผาน ๓ ขอ ได ๒ คะแนน
๔. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ผานครบทุกขอ ได ๓ คะแนน

หมายเหตุ หลักฐานอางอิง มีครบทุกรายการท่ีกําหนด จึงจะผานเกณฑตามตัวบงชี้
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มาตรฐานท่ี ๒ ผูเขารับการฝกอบรม
คําอธิบายมาตรฐาน การกําหนดคุณสมบัติ จํานวนและวิธีการคัดเลือกผูเขารับการอบรมเหมาะสมกับหลักสูตร

/โครงการฝกอบรม

ตัวบงช้ี หลักฐานอางอิง
๑. จํานวนผูเขารับการฝกอบรม
เหมาะสมกับรูปแบบการจัดกิจกรรม
และวัตถุประสงคของหลักสูตร

๑. หลักสูตรการฝกอบรม มีการกําหนดจํานวนผูเขารับการฝกอบรม
๒. รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม
๓. รายงานการประเมินผลตามเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม
ของกรมอนามัย

๒. คุณสมบัติของผูเขารับการ
ฝกอบรมเปนไปตามท่ีกําหนด
ในหลักสูตร

๑. หลักสูตรการฝกอบรม มีการกําหนดคุณสมบัติของผูเขารับการ
ฝกอบรม
๒. รายงานการประเมินผลตามเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม
ของกรมอนามัย

๓. วิธีการคัดเลือกผูเขารับการ
ฝกอบรมเหมาะสมกับหลักสูตร

๑. หลักฐานแสดงถึงวิธีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม
๒. รายงานการประเมินผลตามเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม
ของกรมอนามัย

เกณฑการประเมิน ๑. ไมมีการดําเนินการตามตัวบงชี้ ได ๐ คะแนน
๒. มีการดําเนินการตามตัวบงชีผ้าน ๑ ขอ ได ๑ คะแนน
๓. มีการดําเนินการตามตัวบงชีผ้าน ๒ ขอ ได ๒ คะแนน
๔. มีการดําเนินการตามตัวบงชีผ้านครบทุกขอ ได ๓ คะแนน

หมายเหตุ หลักฐานอางอิง มีครบทุกรายการท่ีกําหนด จึงจะผานเกณฑตามตัวบงชี้
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มาตรฐานท่ี ๓ วิทยากร
คําอธิบายมาตรฐาน วิทยากรมีความรูความสามารถ หรือ ประสบการณท่ีตรงกับเนื้อหาหลักสูตร สามารถ

ถายทอดและสื่อสารใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดการเรียนรู และนําไปสูผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงค

ตัวบงช้ี หลักฐานอางอิง
๑. เปนผูมีความรูความสามารถ
และประสบการณท่ีตรงกับเนื้อหา
ของหลักสูตร

๑. ประวัติวิทยากร CV (Curriculum-Vitae)

๒. รายงานการประเมินผลตามเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม
ของกรมอนามัย

๒. เคาโครงการสอน (course
outline) สอดคลองกับวัตถุประสงค

๑. รายละเอียดท่ีแสดงเคาโครงการสอนโดยระบุขอบเขตในแตละหัวขอ
วิชา(จากเอกสารการสอน หรือ สื่อการสอน หรือ สรุปเนื้อหาจากผูจัดการ
ฝกอบรม)
๒. รายงานการประเมินผลตามเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม
ของกรมอนามัย

๓. รูปแบบการฝกอบรมเหมาะสม
กับเนื้อหาและระยะเวลา
ของหลักสูตร

๑. ผลการประเมินวิทยากร
๒. ภาพถายกิจกรรมการฝกอบรม
๓. รายงานการประเมินผลตามเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม
ของกรมอนามัย

๔. วิทยากรใชสื่อเหมาะสม
กับรูปแบบการฝกอบรม

๑. ผลการประเมินวิทยากร
๒. รายงานการประเมินผลตามเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม
ของกรมอนามัย

เกณฑการประเมิน ๑. ไมมีการดําเนินการตามตัวบงชี้ หรือดําเนินการตามตัวบงชี้ผาน ๑ ขอ ได ๐ คะแนน
๒. มีการดําเนินการตามตัวบงชีผ้าน ๒ ขอ ได ๑ คะแนน
๓. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ผาน ๓ ขอ ได ๒ คะแนน
๔. มีการดําเนินการตามตัวบงชีผ้านครบทุกขอ ได ๓ คะแนน

หมายเหตุ หลักฐานอางอิง มีครบทุกรายการท่ีกําหนด จึงจะผานเกณฑตามตัวบงชี้
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มาตรฐานท่ี ๔ ปจจัยเกื้อหนุนในการฝกอบรม
คําอธิบายมาตรฐาน ความเหมาะสมของสถานท่ี สภาพแวดลอม และองคประกอบท่ีเอ้ือตอการเรียนรู

การจัดสถานท่ีมีความเหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู กิจกรรมของหลักสูตร
สิ่งอํานวยความสะดวก รวมท้ังเอกสารประกอบการฝกอบรมมีความเหมาะสม
และเพียงพอ ผูจัดการฝกอบรมมีการประสานงานในการจัดฝกอบรม เชน
ประสานงานกับ ผูเขารับการฝกอบรม การลงทะเบียน   และอํานวยความสะดวกในการ
จัดฝกอบรม

ตัวบงช้ี หลักฐานอางอิง
๑. การจัดสถานท่ีเหมาะสม
กับรูปแบบการฝกอบรมและจํานวน
ผูเขาอบรม

๑. ภาพถายการจัดกิจกรรมในสถานท่ีฝกอบรม
๒. ผลการประเมินการฝกอบรม
๓. รายงานการประเมินผลตามเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม
ของกรมอนามัย

๒. สิ่งอํานวยความสะดวกเหมาะสม
และเพียงพอ เชน เอกสาร
ประกอบการฝกอบรม
สื่อ โสตทัศนูปกรณ

๑. ตัวอยางเอกสารประกอบการฝกอบรม  หรือ CD
๒. ผลการประเมินการฝกอบรม
๓. รายงานการประเมินผลตามเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม
ของกรมอนามัย

๓. การบริหารจัดการการฝกอบรม
เหมาะสม   เชน  สถานท่ี
การลงทะเบียน    การประสานงาน
กับผูเขารับการฝกอบรม

๑. ผลการประเมินการฝกอบรม
๒. รายงานการประเมินผลตามเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม
ของกรมอนามัย

เกณฑการประเมิน ๑. ไมมีการดําเนินการตามตัวบงชี้ ได ๐ คะแนน
๒. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ผาน ๑ ขอ ได ๑ คะแนน
๓. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ผาน ๒ ขอ ได ๒ คะแนน
๔. มีการดําเนนิการตามตัวบงชี้ผานครบทุกขอ ได ๓ คะแนน

หมายเหตุ หลักฐานอางอิง มีครบทุกรายการท่ีกําหนด จึงจะผานเกณฑตามตัวบงชี้



9

มาตรฐานท่ี ๕ การวัดและประเมินผลการฝกอบรม
คําอธิบายมาตรฐาน มีการวัดและประเมินผลการฝกอบรมอยางเปนระบบ  โดยวัดความรูความเขาใจของ

ผูเขารับการฝกอบรมกอนและหลังการฝกอบรม ประเมินผลการฝกอบรม รวมถึงการ
ติดตามการนําความรูและทักษะไปใชในการปฏิบัติงาน

ตัวบงช้ี หลักฐานอางอิง
๑. มีการประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ กอน-หลัง
การฝกอบรม
(Pre-test/Post – test)
ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร

๑. สรุปผลการประเมินความรูกอน-หลังการฝกอบรม
๒. รายงานการประเมินผลตามเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม
ของกรมอนามัย

๒. มีการประเมินผล ความพึงพอใจ
เม่ือสิ้นสุดการฝกอบรมทันที

๑. ผลการประเมินการฝกอบรม
๒. รายงานการประเมินผลตามเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม
ของกรมอนามัย

๓. มีการประเมินผลภายหลังการ
ฝกอบรม ภายในระยะเวลา ๓ เดือน
ตามแนวทางการติดตาม ประเมิน
ประสิทธิผลและความคุมคาของการ
พัฒนา/ฝกอบรมบุคลากร
กรมอนามัย   ประกอบดวย

- การประเมินตนเองภายหลัง
การนําความรูไปปรับใชในการ
ปฏิบัติงาน

- การประเมินโดยผูบังคับบัญชา
ภายหลังการฝกอบรม

๑. แผนการประเมินผลภายหลังการฝกอบรม (หนวยงานตนสังกัดของ
ผูเขารับการฝกอบรมประเมินผลภายหลังการฝกอบรมตามแนวทางการ
ติดตามประเมินประสิทธิผลและความคุมคาของการพัฒนา/ฝกอบรม
บุคลากรกรมอนามัย)
๒. ผลการประเมินตนเองภายหลังการฝกอบรม
๓. ผลการประเมินโดยผูบังคับบัญชาภายหลังการฝกอบรม
๔. รายงานการประเมินผลตามเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม
ของกรมอนามัย

๔. มีการจัดทําสรุปและวิเคราะหผล
การประเมินตามเกณฑการประกัน
คุณภาพของการฝกอบรมในแตละ
หลักสูตร และมีขอเสนอแนวทาง
การพัฒนาหลักสูตรในครั้งตอไป

๑. รายงานการประเมินผลตามเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม
ของกรมอนามัย โดยมีการสรุปและวิเคราะหผลการประเมินตามเกณฑ
การประกันคุณภาพการฝกอบรม รวมท้ังจะตองมีขอเสนอแนวทาง
การพัฒนาหลักสูตรในครั้งตอไป

เกณฑการประเมิน ๑. ไมมีการดําเนินการตามตัวบงชี้ หรือดําเนินการตามตัวบงชี้ผาน ๑ ขอ ได ๐ คะแนน
๒. มีการดําเนินการตามตัวบงชีผ้าน ๒ ขอ ได ๑ คะแนน
๓. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ผาน ๓ ขอ ได ๒ คะแนน
๔. มีการดําเนินการตามตัวบงชีผ้านครบทุกขอ ได ๓ คะแนน

หมายเหตุ หลักฐานอางอิง มีครบทุกรายการท่ีกําหนด จึงจะผานเกณฑตามตัวบงชี้
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(ปอ ๑)

รายงานการประเมินผลตามระบบการประกันคุณภาพ
การฝกอบรมของกรมอนามัย

ในการจัดทํารายงานการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมนั้น ใหดําเนินการจัดทํา
รายงานในรูปเลม โดยมีองคประกอบดังนี้

๑. ปกนอก/ปกใน

รายงานการประเมินผลตามเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม
ของกรมอนามัย

หลักสูตร........................................
ดําเนินการระหวางวันท่ี

...............................................................
จัดโดย

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

๒. บทสรุปผูบริหาร

๓. หลักสูตรฝกอบรม/โครงการ

๔. สรุปผลคะแนนการประเมิน

๕. แบบสรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรมอนามัย

๖. เอกสารหลักฐานประกอบ

๗. รูปภาพประกอบกิจกรรม

๘. อ่ืน ๆ
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สรุปผลคะแนนการประเมิน

หลักสูตรฝกอบรม/โครงการ.....................................................................

มาตรฐานที่ ๑ หลักสูตรการฝกอบรม ……………คะแนน

มาตรฐานที่ ๒ ผูเขารับการฝกอบรม ……………คะแนน

มาตรฐานที่ ๓ วิทยากร ……………คะแนน

มาตรฐานที่ ๔ ปจจัยเกื้อหนุนในการฝกอบรม ……………คะแนน

มาตรฐานที่ ๕ การวัดและประเมินผลการฝกอบรม ……………คะแนน

รวม ……………คะแนน

คะแนนรวมเฉลี่ย   เทากับ ...............คะแนน

ลงช่ือ..........................................ผูรับผิดชอบโครงการ

ลงช่ือ..........................................ผูอํานวยการสํานัก/กอง/ศูนยอนามัย
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แบบสรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรมอนามัย
หลักสูตร.......................................................
มาตรฐานท่ี ๑ หลักสูตรการฝกอบรม
เกณฑการประเมิน

๐ คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน
ไมมีการดําเนินการ
ตามตัวบงช้ี หรือดําเนินการ
ตามตัวบงช้ีผาน ๑ ขอ

มีการดําเนินการ
ตามตัวบงช้ีผาน ๒ ขอ

มีการดําเนินการ
ตามตัวบงช้ีผาน ๓ ขอ

มีการดําเนินการ
ตามตัวบงช้ีผานครบทุกขอ

หมายเหตุ หลักฐานอางอิง มีครบทุกรายการท่ีกําหนด จึงจะผานเกณฑตามตัวบงชี้

ตัวบงชี้ การดําเนินการ หลักฐานอางอิง มี ไมมี ผลการ
ประเมินมี ไมมี

๑.๑ หลักสูตรมีความ
สอดคลองกับนโยบาย หรือ
ยุทธศาสตร หรือภารกิจของ
หนวยงานหรือแผนพัฒนา
บุคลากรของหนวยงาน/
กรมอนามัย

๑. นโยบายหรือ ยุทธศาสตร หรือภารกิจ
ของหนวยงานหรือแผนพัฒนาบุคลากร
ของหนวยงาน/กรมอนามัย (มีอยางใด
อยางหนึ่งถือวาผานเกณฑ)
๒. หลักสูตรการฝกอบรมท่ีแสดงถึงความ
สอดคลองกับ นโยบาย หรือ ยุทธศาสตร
หรือ ภารกิจ หรือ แผนพัฒนาบุคลากร
ของหนวยงาน/กรมอนามัย
๓. รายงานการประเมินผลตามเกณฑการ
ประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรม
อนามัย

 ผาน

 ไมผาน

๑.๒ หลักสูตรสอดคลองกับ
ความจําเปนหรือความ
ตองการในการฝกอบรม
(Training Need) ระดับ
หนวยงาน/กรมอนามัย

๑. ผลการวิเคราะหความจําเปนของ
หนวยงาน/กรมอนามัย หรือ ความตองการ
ในการฝกอบรมของบุคลากร
๒. รายงานการประเมินผลตามเกณฑ
การประกันคุณภาพการฝกอบรม
ของกรมอนามัย

 ผาน

 ไมผาน

๑.๓ เนื้อหาหลักสูตร/
โครงการฝกอบรม สอดคลอง
กับวัตถุประสงคของหลักสูตร/
โครงการฝกอบรม

๑. หลักสูตรการฝกอบรม มีการกําหนด
เนื้อหาตรงกับวัตถุประสงคของหลักสูตร
อยางชัดเจน
๒. รายงานการประเมินผลตามเกณฑ
การประกันคุณภาพการฝกอบรม
ของกรมอนามัย

 ผาน

 ไมผาน
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ตัวบงชี้ การดําเนินการ หลักฐานอางอิง มี ไมมี ผลการ
ประเมินมี ไมมี

๑.๔ มีการประเมิน
เพ่ือปรับปรุงหลักสูตร

๑. ผลการวิเคราะหความสอดคลองระหวาง
วัตถุประสงคกับหลักสูตร/โครงการ
ฝกอบรม
๒. รายงานการประเมินผลตามเกณฑ
การประกันคุณภาพการฝกอบรม
ของกรมอนามัย

 ผาน

 ไมผาน

คะแนนท่ีได

ขอเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

มาตรฐานท่ี ๒ ผูเขารับการฝกอบรม
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เกณฑการประเมิน

๐ คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน
ไมมีการดําเนินการ
ตามตัวบงช้ี

มีการดําเนินการ
ตามตัวบงช้ีผาน ๑ ขอ

มีการดําเนินการ
ตามตัวบงช้ีผาน ๒ ขอ

มีการดําเนินการ
ตามตัวบงช้ีผานครบทุกขอ

หมายเหตุ หลักฐานอางอิง มีครบทุกรายการท่ีกําหนด จึงจะผานเกณฑตามตัวบงชี้

ตัวบงชี้ การดําเนินการ หลักฐานอางอิง มี ไมมี ผลการ
ประเมินมี ไมมี

๒.๑ จํานวนผูเขารับการ
ฝกอบรมเหมาะสมกับรูปแบบ
การจัดกิจกรรม และ
วัตถุประสงคของหลักสูตร

๑. หลักสูตรการฝกอบรม มีการกําหนด
จํานวนผูเขารับการฝกอบรม
๒. รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม
๓. รายงานการประเมินผลตามเกณฑ
การประกันคุณภาพการฝกอบรม
ของกรมอนามัย

 ผาน

 ไมผาน

๒.๒ คุณสมบัติของผูเขารับ
การฝกอบรมเปนไปตาม
ท่ีกําหนดในหลักสูตร

๑. หลักสูตรการฝกอบรม มีการกําหนด
คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม
๒. รายงานการประเมินผลตามเกณฑ
การประกันคุณภาพการฝกอบรม
ของกรมอนามัย

 ผาน

 ไมผาน

๒.๓ วธิีการคัดเลือกผูเขารับ
การฝกอบรมเหมาะสมกับ
หลักสูตร

๑. หลักฐานแสดงถึงวิธีการคัดเลือก
ผูเขารับการฝกอบรม
๒. รายงานการประเมินผลตามเกณฑ
การประกันคุณภาพการฝกอบรม
ของกรมอนามัย

 ผาน

 ไมผาน

คะแนนท่ีได

ขอเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

มาตรฐานท่ี ๓ วิทยากร
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เกณฑการประเมิน

๐ คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน
ไมมีการดําเนินการ
ตามตัวบงช้ี หรือดําเนินการ
ตามตัวบงช้ีผาน ๑ ขอ

มีการดําเนินการ
ตามตัวบงช้ีผาน ๒ ขอ

มีการดําเนินการ
ตามตัวบงช้ีผาน ๓ ขอ

มีการดําเนินการ
ตามตัวบงช้ีผานครบทุกขอ

หมายเหตุ หลักฐานอางอิง มีครบทุกรายการท่ีกําหนด จึงจะผานเกณฑตามตัวบงชี้

ตัวบงชี้ การดําเนินการ หลักฐานอางอิง มี ไมมี ผลการ
ประเมินมี ไมมี

๓.๑ เปนผูมีความรู
ความสามารถและ
ประสบการณท่ีตรงกับเนื้อหา
ของหลักสูตร

๑. ประวัติวิทยากร CV (Curriculum-
Vitae)
๒. รายงานการประเมินผลตามเกณฑ
การประกันคุณภาพการฝกอบรม
ของกรมอนามัย

 ผาน

 ไมผาน

๓.๒ เคาโครงการสอน
(course outline) สอดคลอง
กับวัตถุประสงค

๑. รายละเอียดท่ีแสดงเคาโครงการสอน
โดยระบุขอบเขตในแตละหัวขอวิชา
(จากเอกสารการสอน หรือ สื่อการสอน
หรือ สรุปเนื้อหาจากผูจัดการฝกอบรม)
๒. รายงานการประเมินผลตามเกณฑ
การประกันคุณภาพการฝกอบรม
ของกรมอนามัย

 ผาน

 ไมผาน

๓.๓ รูปแบบการฝกอบรม
เหมาะสมกับเนื้อหาและ
ระยะเวลาของหลักสูตร

๑. ผลการประเมินวิทยากร
๒. ภาพถายกิจกรรมการฝกอบรม
๓. รายงานการประเมินผลตามเกณฑ
การประกันคุณภาพการฝกอบรม
ของกรมอนามัย

 ผาน

 ไมผาน

๓.๔ วิทยากรใชสื่อเหมาะสม
กับรูปแบบการฝกอบรม

๑. ผลการประเมินวิทยากร
๒. รายงานการประเมินผลตามเกณฑ
การประกันคุณภาพการฝกอบรม
ของกรมอนามัย

 ผาน

 ไมผาน

คะแนนท่ีได

ขอเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มาตรฐานท่ี ๔ ปจจัยเกื้อหนุนในการฝกอบรม



16

เกณฑการประเมิน

๐ คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน
ไมมีการดําเนินการ
ตามตัวบงช้ี หรือดําเนินการ
ตามตัวบงช้ีผาน ๑ ขอ

มีการดําเนินการ
ตามตัวบงช้ีผาน ๒ ขอ

มีการดําเนินการ
ตามตัวบงช้ีผาน ๓ ขอ

มีการดําเนินการ
ตามตัวบงช้ีผานครบทุกขอ

หมายเหตุ หลักฐานอางอิง มีครบทุกรายการท่ีกําหนด จึงจะผานเกณฑตามตัวบงชี้

ตัวบงชี้ การดําเนินการ หลักฐานอางอิง มี ไมมี ผลการ
ประเมินมี ไมมี

๔.๑ การจัดสถานท่ีเหมาะสม
กับรูปแบบการฝกอบรมและ
จํานวนผูเขาอบรม

๑. ภาพถายการจัดกิจกรรมในสถานท่ี
ฝกอบรม
๒. ผลการประเมินการฝกอบรม
๓. รายงานการประเมินผลตามเกณฑ
การประกันคุณภาพการฝกอบรม
ของกรมอนามัย

 ผาน

 ไมผาน

๔.๒ สิ่งอํานวยความสะดวก
เหมาะสมและเพียงพอ เชน
เอกสารประกอบการฝกอบรม
สื่อ โสตทัศนูปกรณ

๑. ตัวอยางเอกสารประกอบการฝกอบรม
หรือ CD
๒. ผลการประเมินการฝกอบรม
๓. รายงานการประเมินผลตามเกณฑ
การประกันคุณภาพการฝกอบรม
ของกรมอนามัย

 ผาน

 ไมผาน

๔.๓ การบริหารจัดการ
การฝกอบรมเหมาะสม เชน
สถานท่ี การลงทะเบียน
การประสานงานกับผูเขารับ
การอบรม

๑. ผลการประเมินการฝกอบรม
๒. รายงานการประเมินผลตามเกณฑ
การประกันคุณภาพการฝกอบรม
ของกรมอนามัย

 ผาน

 ไมผาน

คะแนนท่ีได

ขอเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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มาตรฐานท่ี ๕ การวัดและประเมินผลการฝกอบรม

เกณฑการประเมิน

๐ คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน
ไมมีการดําเนินการ
ตามตัวบงช้ี หรือดําเนินการ
ตามตัวบงช้ีผาน ๑ ขอ

มีการดําเนินการ
ตามตัวบงช้ีผาน ๒ ขอ

มีการดําเนินการ
ตามตัวบงช้ีผาน ๓ ขอ

มีการดําเนินการ
ตามตัวบงช้ีผานครบทุกขอ

หมายเหตุ หลักฐานอางอิง มีครบทุกรายการท่ีกําหนด จึงจะผานเกณฑตามตัวบงชี้

ตัวบงชี้ การดําเนินการ หลักฐานอางอิง มี ไมมี ผลการ
ประเมินมี ไมมี

๕.๑ มีการประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ กอน-หลัง
การฝกอบรม
(Pre-test/Post – test )
ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร

๑. สรุปผลการประเมินความรูกอน-หลังการ
ฝกอบรม
๒. รายงานการประเมินผลตามเกณฑการประกัน
คุณภาพการฝกอบรมของกรมอนามัย

 ผาน

 ไมผาน

๕.๒ มีการประเมินผลความ
พึงพอใจ เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรม
ทันที

๑. ผลการประเมินการฝกอบรม
๒. รายงานการประเมินผลตามเกณฑการประกัน
คุณภาพการฝกอบรมของกรมอนามัย

 ผาน

 ไมผาน

๕.๓ มีการประเมินผลภายหลังการ
ฝกอบรมตามแนวทางการติดตาม
ประเมินประสิทธิผลและความ
คุมคาของการพัฒนา/ฝกอบรม
บุคลากรกรมอนามยั ประกอบดวย

- การประเมินตนเองภายหลัง
การนําความรูไปปรับใชในการ
ปฏิบัติงาน

- การประเมินโดยผูบังคับ
บัญชา ภายหลังการฝกอบรม

๑. แผนการประเมินผลภายหลังการฝกอบรม
(หนวยงานตนสังกัดของผูเขารับการฝกอบรม
ประเมินผลภายหลังการฝกอบรมตามแนว
ทางการติดตามประเมินประสิทธิผลและความ
คุมคาของการพัฒนา/ฝกอบรมบคุลากรกรม
อนามัย)
๒. ผลการประเมินตนเองภายหลังการฝกอบรม
๓. ผลการประเมินโดยผูบังคับบญัชาภายหลัง
การฝกอบรม
๔. รายงานการประเมินผลตามเกณฑการประกัน
คุณภาพการฝกอบรมของกรมอนามัย

 ผาน

 ไมผาน

๕.๔ มีการจดัทําสรปุและวิเคราะห
ผลการประเมินตามเกณฑ
การประกันคณุภาพการฝกอบรม
ในแตละหลักสตูร และมีขอเสนอ
แนวทางการพัฒนาหลักสตูร
ในครั้งตอไป

๑. รายงานการประเมินผลตามเกณฑการประกัน
คุณภาพการฝกอบรมของกรมอนามัย โดยมีการ
สรุปและวิเคราะหผลการประเมินตามเกณฑการ
ประกันคณุภาพการฝกอบรม รวมท้ังจะตองมี
ขอเสนอแนวทางการพัฒนาหลักสตูรในครั้งตอไป

 ผาน

 ไมผาน

คะแนนท่ีได

ขอเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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(ปอ ๒)
แบบประวัติวิทยากร

ช่ือ-นามสกุล……………………….............................................................................................................................

ตําแหนงปจจุบัน …………………............................................................................................................................

สถานท่ีทํางาน………………………………………………………………………………..…………………………………………………..

ท่ีอยู…………………………………………………………….……………………………………………………………………………………..

โทรศัพท…………………………โทรสาร…………………………มือถือ......................... E-mail……………….………….……

การศึกษา………………………………………………………………………………………………..…………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….…..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ผลงานและประสบการณการทํางาน……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..
……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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(ปอ ๓)
แบบประเมินวิทยากร

ช่ือวิทยากร.......................................................หัวขอ/เรื่อง.................................................................
วัน/เดือน/ป......................................................เวลา............................................................................

๑. ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร

กรุณาใสเครื่องหมาย ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานเพ่ือเปนขอมูลในการจัดฝกอบรมครั้งตอไป

รายการ ระดับความคิดเห็น หมายเหตุมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด
๑. การนําเขาสูหลักสตูรอยางเปนระบบ
๒. การจดัลําดับข้ันตอนของเน้ือหาวิชา
๓. เทคนิคและวิธีการท่ีใชในการถายทอด
ความรูใหกับผูเขารับการอบรม
๔. เปดโอกาสใหซักถามและแสดงความ
คิดเห็น
๕. การใชเวลาเหมาะสมกับเน้ือหาวิชา
๖. ความชัดเจนของเอกสาร
๗. การใชสื่อเหมาะสมกับรูปแบบการ
ฝกอบรม
๘. ความพึงพอใจตอวิทยากรโดยภาพรวม

๒. สิ่งท่ีทานประทับใจวิทยากร  คือ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………

๓. สิ่งท่ีวิทยากรควรปรับปรุง คือ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………

๔. ขอเสนอแนะอ่ืนๆ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………

โปรดสงคืนผูจัดการฝกอบรม  ขอขอบคุณในการตอบแบบสอบถามน้ี
สํานัก/กอง/ศูนย....................................กรมอนามัย
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(ปอ ๔)
แบบประเมินผลการฝกอบรม..........................

ระหวางวันที่………………….
ณ…………………………………………….

*******************
คําช้ีแจง โปรดแสดงความคิดเห็นของทานในเรื่องตอไปนี้โดยทําเครื่องหมาย ลงในชองท่ีตรงกับความเห็น
ของทานมากท่ีสุด

สวนท่ี ๑ ความรูของผูเขารับการฝกอบรม นอย                           มาก

รายการ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐
๑. กอนการอบรมทานมีความรูในเรื่องน้ี
๒. หลังการอบรมทานไดรบัความรูในเรื่องน้ี
๓. ความรูจากการฝกอบรมสามารถนําไปปฏิบตัิ
ในการทํางาน

สวนท่ี ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝกอบรม (๕ = มากท่ีสดุ ๔ = มาก ๓ = ปานกลาง ๒ = นอย ๑ = นอยท่ีสุด)

รายการ ระดับความคิดเห็น
๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๑. เน้ือหาของการฝกอบรมเหมาะสม
๒. ความครบถวนของหลักสตูร
๓. การช้ีแจงวัตถุประสงคของการฝกอบรมชัดเจน
๔. รูปแบบในการจัดฝกอบรมเหมาะสม
๕. ระยะเวลาท่ีใชในการฝกอบรมเหมาะสม
๖. สถานท่ีในการจดัฝกอบรมเหมาะสม
๗. การดาํเนินงาน การประสานงาน และอํานวยความสะดวก
ของผูรับผิดชอบโครงการเหมาะสม
๘. ความพึงพอใจตอการฝกอบรมโดยภาพรวม

สวนท่ี ๓ ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

โปรดสงคืนผูจัดการฝกอบรม  ขอขอบคุณในการตอบแบบสอบถามนี้
สํานัก/กอง/ศูนย............................. กรมอนามัย
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(ปอ ๕)
แบบติดตามผลภายหลังการฝกอบรม (ประเมินตนเอง)

หลักสูตรฝกอบรม ...................................
จัดระหวางวันท่ี...........................................

สถานท่ีจัด..........................................
(ผูผานการฝกอบรมเปนผูรายงาน)

คําช้ีแจง
๑. แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามประเมินผลโครงการฝกอบรม

หลักสูตร………………………..............................................................
๒. ขอมูลท่ีไดจากแบบประเมินในครั้งนี้ จะนําเสนอผลในภาพรวม ไมเจาะจงบุคคลหรือกลุมบุคคลใด

โดยเฉพาะ และจะไมมีผลกระทบใดๆ ตอการปฏิบัติงานของผูรายงาน
๓. การรายงาน แบงเปน ๒ สวน ดังนี้

สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปของผูรายงาน
สวนท่ี ๒ การติดตามผลโครงการฝกอบรม

โปรดอานขอความและทําเครื่องหมายลงใน  ท่ีตรงกับความคิดเห็นทานมากท่ีสุด หรือเติมขอความ
ลงในชองวาง

สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปของผูรายงาน
๑. ชื่อ-สกุล...................................................................ตําแหนง......................................................................
๒. หนวยงาน.................................................................

สวนท่ี ๒ การติดตามผลโครงการฝกอบรม (๕ = มากท่ีสดุ ๔ = มาก ๓ = ปานกลาง ๒ = นอย ๑ = นอยท่ีสุด)

๑. การนําความรูและทักษะท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปปรับใชในการปฏิบัติงานของทาน กอใหเกิดประโยชน
ตอหนวยงาน ในเรื่องตอไปนี้ ในระดับใด (ผูจัดการฝกอบรมระบุหัวขอเรื่องในการอบรม)

หัวขอเร่ือง ระดับความคิดเห็น
๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๑)............................................................................................
๒) ............................................................................................
๓) ............................................................................................

๒. ขอเสนอแนะอ่ืนๆ
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

โปรดสงคืนผูจัดการฝกอบรม  ขอขอบคุณในการตอบแบบสอบถามนี้
สํานัก/กอง/ศูนย............................. กรมอนามัย
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(ปอ ๖)
แบบติดตามผลภายหลังการฝกอบรม (ผูบังคับบัญชาช้ันตนประเมิน)

หลักสูตรฝกอบรม............................................
จัดระหวางวันท่ี......................................

สถานท่ีจัด...........................................
(ผูบังคับบัญชาชั้นตนของผูผานการฝกอบรมเปนผูรายงาน)

คําช้ีแจง
๑. แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามประเมินผลโครงการฝกอบรมหลักสูตร…………………………
๒. ขอมูลท่ีไดจากแบบประเมินในครั้งนี้ จะนําเสนอผลในภาพรวม ไมเจาะจงบุคคลหรือกลุมบุคคลใด

โดยเฉพาะ และจะไมมีผลกระทบใดๆ ตอการปฏิบัติงานของผูรายงาน
๓. การรายงาน แบงเปน ๒ สวน ดังนี้

สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปของผูรายงาน
สวนท่ี ๒ การติดตามผลโครงการฝกอบรม

โปรดอานขอความและทําเครื่องหมายลงใน  ท่ีตรงกับความคิดเห็นทานมากท่ีสุด หรือเติมขอความลงในชองวาง

สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปของผูรายงาน
๑. ชื่อ-สกุล...................................................................ตําแหนง.......................................................................
๒. หนวยงาน.................................................................
๓. เปนผูบังคับบัญชาของ......................................................(ผูจัดการฝกอบรมระบุชื่อผูผานการฝกอบรม)

สวนท่ี ๒ การติดตามผลโครงการฝกอบรม (๕ = มากท่ีสดุ ๔ = มาก ๓ = ปานกลาง ๒ = นอย ๑ = นอยท่ีสุด)
๑. หลังจากผานการฝกอบรม ผูใตบังคับบัญชาของทาน มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ
ในเรื่องตอไปนี้ ในระดับใด (ระบุพฤติกรรมท่ีคาดหวังตามวัตถุประสงคของโครงการฝกอบรม)

พฤติกรรมท่ีคาดหวัง ระดับความคิดเห็น
๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๑)............................................................................................
๒) ............................................................................................
๓) ............................................................................................

๒. การนําความรูและทักษะท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปปรับใชในการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาของทาน
กอใหเกิดประโยชนตอหนวยงาน ในเรื่องตอไปนี้ ในระดับใด (ผูจัดการฝกอบรมระบุหัวขอเรื่องในการอบรม)

หัวขอเรื่อง ระดับความคิดเห็น
๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๑)............................................................................................
๒) ............................................................................................
๓) ............................................................................................
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๓. ทานไดสงเสริม  สนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาของทาน    นําความรูและทักษะท่ีไดรับจากการฝกอบรม
ไปปรับใชใหเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน อยางไรบาง (ตอบไดมากกวา ๑ คําตอบ)

 ๑) มอบหมายงานท่ีตองใชความรู ทักษะ ท่ีไดรับจากการฝกอบรม ไปปฏิบัติ
 ๒) ใหคําปรึกษา แนะนํา แนวทางการนําความรูและทักษะท่ีไดรับจากการฝกอบรม ไปปรับใช

ในการปฏิบัติงาน
 ๓) กลาวแสดงความชื่นชมในผลการปฏิบัติงาน ในเรื่องท่ีเก่ียวของกับหลักสูตรการฝกอบรม
 ๔) ไมไดใหการสนับสนุนใดๆ แกผูใตบังคับบัญชา
 ๕) อ่ืนๆ โปรดระบุ...............................................................................................................................

๔. ถามีการจัดฝกอบรมหลักสูตรนี้อีก     ทานจะสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาคนอ่ืนๆ เขารับการฝกอบรม
อีกหรือไม

 ๑) สนับสนุน  ๒) ไมสนับสนุน เพราะ..................................................................
.................................................................................................................................................................................

๕. ขอเสนอแนะอ่ืนๆ
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

โปรดสงคืนผูจัดการฝกอบรม ขอขอบคุณในการตอบแบบสอบถามนี้
สํานัก/กอง/ศูนย............................. กรมอนามัย
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สําเนาคูฉบับ

คําสั่งกรมอนามัย
ท่ี ๑๕๕๒ /๒๕๕๓

เรื่อง  แตงตั้งคณะทํางานการจัดทําระบบการประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรมอนามัย
---------------------

ตามท่ีกรมอนามัย มีนโยบายใหหนวยงานในสังกัด ดําเนินการพัฒนาองคกรตามเกณฑ
คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยในสวนของ หมวด ๕ การมุงเนนทรัพยากรบุคคล (HR ๔)
สวนราชการตองมีระบบการประกันคุณภาพของการฝกอบรม รวมถึงการประเมินประสิทธิผล และความคุมคา
ของการพัฒนา/ฝกอบรมบุคลากร เพ่ือยกระดับงานฝกอบรมใหมีมาตรฐานสูง มีความคุมคาตอการลงทุน
มีมาตรฐานเปนท่ียอมรับ  และสรางความเชื่อม่ันแกผูเรียน

ดังนั้น   เพ่ือใหการจัดทําระบบการประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรมอนามัย เปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด จึงแตงตั้งคณะทํางานการจัดทําระบบการประกันคุณภาพการ
ฝกอบรมของกรมอนามัย โดยมีองคประกอบ ดังตอไปนี้

๑. ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี ประธาน
๒. ผูแทนกองแผนงาน คณะทํางาน
๓. ผูแทนกลุมพัฒนาระบบบริหาร คณะทํางาน
๔. ผูแทนสํานักทันตสาธารณสุข คณะทํางาน
๕. ผูแทนสํานักโภชนาการ คณะทํางาน
๖. ผูแทนกองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ คณะทํางาน
๗. ผูแทนสํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา คณะทํางาน
๘. ผูแทนสํานักอนามัยการเจริญพันธุ คณะทํางาน
๙. ผูแทนกองออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ คณะทํางาน
๑๐. ผูแทนสํานักสงเสริมสุขภาพ คณะทํางาน
๑๑. ผูแทนสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม คณะทํางาน
๑๒. ผูแทนศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข คณะทํางาน
๑๓. ผูแทนศูนยอนามัยท่ี ๑ คณะทํางาน
๑๔. ผูแทนศูนยอนามัยท่ี ๓ คณะทํางาน
๑๕. ผูแทนศูนยอนามัยท่ี ๔ คณะทํางาน
๑๖. ผูแทนศูนยอนามัยท่ี ๗ คณะทํางาน
๑๗. นางสาวจันทนา วรรณเพ่ิมสุข กองการเจาหนาท่ี คณะทํางานและเลขานุการ
๑๘. นางพรทิพย อุปธรรม กองการเจาหนาท่ี คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
๑๙. นางจันทิมา ลิ้มเสรี กองการเจาหนาท่ี คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
๒๐. นางสาวเพ็ญพิตรา  คูณศรี กองการเจาหนาท่ี คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
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บทบาทหนาท่ี
๑. ดําเนินการจัดทําระบบการประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรมอนามัย โดยมีการกําหนด

มาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพการฝกอบรม
๒. ดําเนินการจัดทําแบบรายงานการดําเนินการ ตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพของการ

ฝกอบรม และแบบประเมินประสิทธิผลการพัฒนา/ฝกอบรมบุคลากร เพ่ือใชกับทุกหนวยงานใน
สังกัดกรมอนามัย

๓. งานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย

ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

สั่ง ณ วันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓

(ลงชื่อ) ประดิษฐ  วินิจจะกูล
(นายประดิษฐ  วินจิจะกูล)

รองอธิบดีกรมอนามัยปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย

สําเนาถูกตอง

(นางพรทิพย  อุปธรรม)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

กรมอนามัย
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
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รายช่ือคณะทํางานการจัดทําระบบการประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรมอนามัย

************************

ลําดับ ช่ือ-สกุล/หนวยงาน ตําแหนง หมายเหตุ
กองแผนงาน

๑. นางธีราภรณ  ไชยศิริวัฒนะกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
๒. นางสาววิชุดา  สมัยนิยม นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ สํารอง

กลุมพัฒนาระบบบริหาร
๓. นางลาวัณย  ขําเลขะสิงห นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
๔. นางนัทฐหทัย  ไตรฐ่ิน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํารอง

สํานักทันตสาธารณสุข
๕. นางสาวเพ็ญแข  ลาภย่ิง ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ
๖. นางสาวชนิกา  โตเลี้ยง เจาพนักงานทันตสาธารณสขุชํานาญงาน สํารอง

สํานักโภชนาการ
๗. นายอวัตถ  เชาวนลิลิตกุล นักโภชนาการชํานาญการพิเศษ
๘. นางสายสม  สุขใจ นักโภชนาการชํานาญการ สํารอง

กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ
๙. นายยงยุทธ  บุญขันท นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
๑๐. นางสุรางค  ศรีบุญเรือง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํารอง

สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา
๑๑. นางลลนา  ทองแท นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
๑๒. นายภาคภูมิ  องคสุริยานนท นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํารอง

สํานักอนามัยการเจริญพันธุ
๑๓. นางสาวกรรณิการ  รักเสนาะ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
๑๔. นางสาวฟองจันทร  คุปตธรณี เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน สํารอง

กองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
๑๕. นางสาวรัตนาวดี  ทองสุทธิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
๑๖. นางพรเพ็ญ  อรัณยะนาค นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํารอง

สํานักสงเสริมสุขภาพ
๑๗. ร.อ.หญิงฐาปนพร  สิงหโกวินท นักวิชาการเผยแพรชํานาญการพิเศษ
๑๘. นางสาวปยะวรรณ  กลิ่นสุคนธ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ สํารอง

สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
๑๙. นางดรรชนีย  มหาชานิกะ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
๒๐. นายปราโมทย เสพสุข นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สํารอง
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ลําดับ ช่ือ-สกุล/หนวยงาน ตําแหนง หมายเหตุ
ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข

๒๑. นางสาววิภา  รุจิจนากุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ศูนยอนามัยท่ี ๑

๒๒. นางเตือนใจ  ภาคภูมิ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
๒๓. นางสาวพัชรินทร  ดั้นเจริญ เจาพนักงานธุรการอาวุโส สํารอง

ศูนยอนามัยท่ี ๓
๒๔. นางเฉิดโฉม ศิริผล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
๒๕. นายชาญศักดิ์  เทพมาลี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ สํารอง

ศูนยอนามัยท่ี ๔
๒๖. นางสาวมันทนา  บัววัฒนา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
๒๗. นางสาวจินตนา  ชุณหมุกดา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํารอง

ศูนยอนามัยท่ี ๗
๒๘. นางศุภลักษณ  ธนธรรมสถิต นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
๒๙. นางสาวสุพัตรา  แสนใจ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํารอง

กองการเจาหนาท่ี
๓๐. นางสาวอารีย ภูริวรานนท ผูอํานวยการกอง
๓๑. นางสาวจันทนา  วรรณเพิ่มสุข นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
๓๒. นางพรทิพย  อุปธรรม นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
๓๓. นางจันทิมา  ลิ้มเสรี นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
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รายงานการประชุม
คณะทํางานการจัดทําระบบประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรมอนามัย

ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๔
วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ หองประชุมกองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ
ผูมาประชุม
๑.นางสาวอารีย  ภูริวรานนท ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี                           ประธาน

กองการเจาหนาท่ี
๒.นางธีราภรณ  ไชยศิริวัฒนะกุล            นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ       คณะทํางาน

กองแผนงาน
๓.นางสาววิชุดา  สมัยนิยม                   นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ คณะทํางาน

กองแผนงาน
๔.นางลาวัณย  ขําเลขะสิงห                  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ       คณะทํางาน

กลุมพัฒนาระบบบริหาร
๕.นางนัทฐหทัย  ไตรฐิ่น                      นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ       คณะทํางาน

กลุมพัฒนาระบบบริหาร
๖.นางสาวเพ็ญแข  ลาภยิ่ง                   ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน

สํานักทันตสาธารณสุข
๗.นายอวัตถ  เชาวนลิลิตกุล                 นักโภชนาการชํานาญการพิเศษ                          คณะทํางาน

สํานักโภชนาการ
๘.นางสายสม  สุขใจ                          นักโภชนาการชํานาญการ คณะทํางาน

สํานักโภชนาการ
๙.นายยงยุทธ  บุญขันท                      นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน

กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ
๑๐.นางนันทกา  หนูเทพ                     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ                คณะทํางาน

สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา
๑๑.นางสาวฟองจันทร  คุปตธรณี           เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน                             คณะทํางาน

สํานักอนามัยการเจริญพันธุ
๑๒.นางสาวรัตนาวดี  ทองสุทธิ์              นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ              คณะทํางาน

กองออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ
๑๓.ร.อ.หญิงฐาปนพร  สิงหโกวินท         นักวชิาการเผยแพรชํานาญการพิเศษ                    คณะทํางาน

สํานักสงเสริมสขุภาพ
๑๔.นางสาวปยะวรรณ  กลิ่นสุคนธ         นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ                คณะทํางาน

สํานักสงเสริมสขุภาพ
๑๕.นางดรรชนีย  มหาชานิกะ               นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ                คณะทํางาน

สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
๑๖.นางสาววิภา  รุจิจนากุล                 นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                       คณะทํางาน

ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข
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๑๗.นางเตือนใจ  ภาคภูมิ                 นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ                     คณะทํางาน
ศูนยอนามัยท่ี ๑

๑๘.นางเฉิดโฉม   ศิริผล                  นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการ คณะทํางาน
ศูนยอนามัยท่ี ๓

๑๙.นางสาวมันทนา  บัววัฒนา          นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ                     คณะทํางาน
ศูนยอนามัยท่ี ๔

๒๐.นางสาวจินตนา  ชุณหมุกดา        นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการ                            คณะทํางาน
ศูนยอนามัยท่ี ๔

๒๑.นางสาวสุพัตรา  แสนใจ              นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการ คณะทํางาน
ศูนยอนามัยท่ี ๗

๒๒.นางสาวจันทนา  วรรณเพ่ิมสุข      นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ         คณะทํางานและเลขานุการ
กองการเจาหนาท่ี

๒๓.นางพรทิพย  อุปธรรม                นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
กองการเจาหนาท่ี

๒๔.นางจันทิมา  ลิ้มเสรี                   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ         คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
กองการเจาหนาท่ี

๒๕.นางสาวเพ็ญพิตรา  คูณศรี           นักทรัพยากรบุคคล                       คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
กองการเจาหนาท่ี

ผูเขารวมประชุม
๑.นางประกายดาว  หม่ันดี           ศูนยอนามัยท่ี ๑
๒.นางสาวศิริมา  ทองผิว              กองการเจาหนาท่ี
๓.นางสาวไพรินทร  ระหัสทอง       กองการเจาหนาท่ี

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

วาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
๑.๑ คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการจัดทําระบบการประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรมอนามัย

ประธาน ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี (นางสาวอารีย  ภูริวรานนท) ไดกลาวเปดประชุม
การจัดทําระบบการประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรมอนามัย เปนการประชุมคณะทํางานครั้งท่ี ๑/๒๕๕๔
ตามคําสั่งกรมอนามัย ท่ี ๑๕๕๒/๒๕๕๓ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ซึ่งคาดวาหลักเกณฑการประกัน
คุณภาพการฝกอบรม จะประกาศใชประมาณปลายเดือน ธันวาคม ๒๕๕๓ หรือ ตนเดือน มกราคม ๒๕๕๔
โครงการท่ีหนวยงานในกรมอนามัยจัด หลังจากประกาศใชหลักเกณฑนี้แลว ตองใชเกณฑนี้ดวย และขณะนี้
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการกรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ อยูระหวางเสนอกรมอนุมัติแผน
ซึ่งหนวยงานจะตองจัดทําแผนพัฒนาขาราชการรายป และมีแผนพัฒนารายบุคคลดวย

มติท่ีประชุม รับทราบ

วาระท่ี ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา
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๒.๑ หลักเกณฑการประกันคุณภาพของการฝกอบรม
เลขานุการ ชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน ตาม PMQA หมวด ๕ การมุงเทรัพยากรบุคคล

HR ๔ สวนราชการตองมีระบบการประกันคุณภาพของการฝกอบรม รวมถึงการประเมินประสิทธิผลและความ
คุมคาของการพัฒนา/ฝกอบรมของบุคลากร ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการท่ีครบถวน คือ
๑) มีหลักเกณฑการประกันคุณภาพของการฝกอบรม ๒) มีการนําหลักเกณฑดังกลาวไปใชในการจัดฝกอบรม
๓) มีการประเมินประสิทธิผลการพัฒนา/ฝกอบรมบุคลากร องคประกอบท่ีสําคัญ มี ๖ ดาน คือ ๑.หลักสูตร
๒.ผูสอน ๓.วธิีการสอน ๔.หองเรียน ๕.ผูเรียน ๖.การวัดและประเมินผล รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจก
ในหองประชุม

มติท่ีประชุม รับทราบ

ประธาน เสนอท่ีประชุมพิจารณาฉบับรางคูมือประกันคุณภาพการฝกอบรมของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และยกรางหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรมอนามัย
ท่ีกองการเจาหนาท่ีจัดทําข้ึน รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกในหองประชุม โดยท่ีประชุมไดมีการอภิปราย
กันอยางกวางขวาง สรุปผลไดดังนี้

หลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรมอนามัย
มาตรฐานท่ี ๑ หลักสูตรการฝกอบรม
คําอธิบายมาตรฐาน เปนการกําหนดหลักสูตร/โครงการฝกอบรมท่ีสอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตร

ภารกิจของหนวยงานตามความจําเปน / ความตองการ ของหนวยงาน / องคกร
และมีการประเมินหลักสูตร/โครงการฝกอบรม เพ่ือปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน

ตัวบงช้ี หลักฐานอางอิง
๑.มีความสอดคลองกับนโยบาย
ยุทธศาสตร ภารกิจของหนวยงาน
หรือแผนพัฒนาบุคลากรของ
หนวยงาน / กรมอนามัย

๑.นโยบาย ยุทธศาสตร ภารกิจของหนวยงานหรือแผนพัฒนาบุคลากร
ของหนวยงาน /กรมอนามัย
๒.หลักสูตรการฝกอบรม อธิบายถึงความสอดคลองระหวางหลักสูตรกับ
นโยบาย ยุทธศาสตร  ภารกิจ หรือ แผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน
/กรมอนามัย
๓.รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการ
ฝกอบรมของกรมอนามัย

๒.สอดคลองกับความจําเปน / ความ
ตองการในการฝกอบรม ( Training
Need ) ระดับหนวยงาน /
กรมอนามัย

๑.แบบฟอรมการวิเคราะหหาความจําเปนของบุคคลและความตองการ
ในการฝกอบรมของ หนวยงาน/กรมอนามัย
๒. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการ
ฝกอบรมของกรมอนามัย

๓. เนื้อหาหลักสูตร/โครงการ
ฝกอบรม สอดคลองกับวัตถุประสงค
ของหลักสูตร/โครงการฝกอบรม

๑.หลักสูตรการฝกอบรม ท่ีมีการกําหนดเนื้อหาใหตรงกับวัตถุประสงค
ของหลักสูตรอยางชัดเจน
๒.รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการ
ฝกอบรมของกรมอนามัย
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ตัวบงช้ี หลักฐานอางอิง
๔. มีการประเมินเพ่ือปรับปรุง
หลักสูตร

๑.หลักสูตรการฝกอบรม จะตองมีประเด็น ดังตอไปนี้
- มีการกําหนดแนวทางในการประเมินเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร
- มีการกําหนดระยะเวลาในการประเมินเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร

๒.รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการ
ฝกอบรมของกรมอนามัย

เกณฑการประเมิน ๑. ไมมีการดําเนินการตามตัวบงชี้ ได ๐ คะแนน
๒. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ขอ ๑ หรือขอ ๒ ได ๑ คะแนน
๓. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ขอ ๑ หรือขอ ๒ และขอ ๓ ได ๒ คะแนน
๔. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ขอ ๑ หรือขอ ๒ และขอ ๓-๔ ได ๓ คะแนน

มาตรฐานท่ี ๒ ผูเขารับการฝกอบรม
คําอธิบายมาตรฐาน การกําหนดคุณสมบัติ จํานวนและวิธีการคัดเลือกผูเขารับการอบรมทีเหมาะสมกับ

หลักสูตร/โครงการฝกอบรม
ตัวบงช้ี หลักฐานอางอิง

๑. จํานวนผูเขารับการฝกอบรม
เหมาะสมสอดคลองกับรูปแบบการ
จัดกิจกรรม และวัตถุประสงคของ
หลักสูตร

๑.หลักสูตรการฝกอบรม ท่ีมีการกําหนด จํานวนผูเขารับการฝกอบรม
๒. รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม
๓. ภาพกิจกรรมการฝกอบรม
๔.รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการ
ฝกอบรมของกรมอนามัย

๒. คุณสมบัติของผูเขารับการ
ฝกอบรมเหมาะสมกับหลักสูตร
เชน
- มีความรูพ้ืนฐาน หรือมีหนาท่ี
รับผิดชอบในงานท่ีเก่ียวของกับ
หลักสูตรนั้น ๆ

๑.หลักสูตรการฝกอบรม ท่ีมีการกําหนดคุณสมบัติของผูเขารับการ
ฝกอบรม
๒.รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพของการ
ฝกอบรมกรมอนามัย

๓. วิธีการคัดเลือกผูเขารับการ
ฝกอบรมเหมาะสมกับหลักสูตร/
โครงการฝกอบรม

๑. เกณฑการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม
๒.รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการ
ฝกอบรมของกรมอนามัย

เกณฑการประเมิน ๑. ไมมีการดําเนินการตามตัวบงชี้                     ได ๐ คะแนน
๒. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ขอ ๑ ได ๑ คะแนน
๓. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ขอ ๑,๒ ได ๒ คะแนน
๔. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ครบทุกขอ            ได ๓ คะแนน
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มาตรฐานท่ี ๓ วิทยากร
คําอธิบายมาตรฐาน วิทยากรมีความรูความสามารถและประสบการณท่ีตรงกับเนื้อหาหลักสูตร

สามารถถายทอดและสื่อสาร ใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดการเรียนรู และนําไปสู
ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค

ตัวบงช้ี หลักฐานอางอิง
๑. เปนผูมีความรูความสามารถและ
ประสบการณท่ีตรงกับเนื้อหา
หลักสูตร

๑.ประวัติวิทยากร CV
๒.รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการ
ฝกอบรมของกรมอนามัย

๒. มีเคาโครงการสอน (course
outline) สอดคลองกับวัตถุประสงค

๑.หลักสูตรการฝกอบรม ท่ีมีการกําหนด เคาโครงการสอนหรือกําหนด
รายละเอียดในแตละหัวขอวิชา
๒.รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการ
ฝกอบรมของกรมอนามัย

๓. รูปแบบการสอน/ฝกอบรม
เหมาะสมกับเนื้อหาและระยะเวลา
ของหลักสูตร

๑.ผูสอน  มีการกําหนดรูปแบบการสอน
๒.ผูสอน  สอนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  ไดเนื้อหาครบถวน
๓.รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกัน คุณภาพการ
ฝกอบรมของกรมอนามัย

๔. วิทยากรใชสื่อเหมาะสมกับ
รูปแบบการสอน/ฝกอบรม

๑. ภาพถายสื่อท่ีใช
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขาอบรม
๓. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการ
ฝกอบรมของกรมอนามัย

เกณฑการประเมิน ๑. ไมมีการดําเนินการตามตัวบงชี้             ได ๐ คะแนน
๒. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ขอ ๑,๒ ได ๑ คะแนน
๓. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ขอ ๑,๒,๓ ได ๒ คะแนน
๔. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ครบทุกขอ    ได ๓ คะแนน

มาตรฐานท่ี ๔ ปจจัยเกื้อหนุนในการฝกอบรม
คําอธิบายมาตรฐาน ความเหมาะสมของสถานท่ี สภาพแวดลอมและองคประกอบท่ีเอ้ือตอการเรียนรู การ

จัดสถานท่ีมีความเหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู กิจกรรมของหลักสูตร สิ่งอํานวย
ความสะดวก รวมท้ังเอกสารประกอบการสอน/ฝกอบรมมีความเหมาะสม  และ
เพียงพอ ผูจัดการฝกอบรม  มีการประสานงานในการจัดฝกอบรม  เชน  ประสานงานดาน
วิทยากร   ผูเขารับการฝกอบรม การลงทะเบียน   และอํานวยความสะดวกในการจัด
ฝกอบรม
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ตัวบงช้ี หลักฐานอางอิง
๑.การจัดสถานท่ีเหมาะสมกับ
รูปแบบการสอน/ฝกอบรม/กิจกรรม

๑. ภาพถายการจัดกิจกรรมในสถานท่ีฝกอบรม
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขาอบรม
๓. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการ
ฝกอบรมของกรมอนามัย

๒.สิ่งอํานวยความสะดวกเหมาะสม
และเพียงพอ เชน เอกสาร
ประกอบการสอน ไมค LCD

๑. ตัวอยางเอกสารประกอบการสอน/ฝกอบรม  หรือ CD
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขาอบรม
๓. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพของการ
ฝกอบรม กรมอนามัย

๓. การบริหารจัดการ การฝกอบรม
เหมาะสม เชน  การประสานงานกับ
วิทยากร / ผูเขารับการอบรม /
สถานท่ี การลงทะเบียน

๑. ผลการประเมินความพึงพอใจ
๒. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการ
ฝกอบรมของกรมอนามัย

เกณฑการประเมิน ๑. ไมมีการดําเนินการตามตัวบงชี้               ได ๐ คะแนน
๒. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ ๑ ขอ ได ๑ คะแนน
๓. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ ๒ ขอ          ได ๒ คะแนน
๔. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ครบทุกขอ      ได ๓ คะแนน

มาตรฐานท่ี ๕ การวัดและประเมินผลการฝกอบรม
คําอธิบายมาตรฐาน มีการวัดและประเมินผลการฝกอบรมอยางเปนระบบ เพ่ือใหทราบวาการฝกอบรม

บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค หรือไม รวมถึงการติดตามและกระบวนการวัด
ประสิทธิผลของการฝกอบรม

ตัวบงช้ี หลักฐานอางอิง
๑. มีการประเมินเปรียบเทียบความรู
ความสามารถ ทักษะ กอน-หลัง การ
ฝกอบรม หรือ
Pre-test/Post – test
ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร

๑.เครื่องมือท่ีใชในการประเมินเปรียบเทียบความรู   กอน - หลัง
การฝกอบรม
๒.สรุปผลการประเมินความรูกอน-หลังการ ฝกอบรม
๓.รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกัน คุณภาพของการ
ฝกอบรม กรมอนามัย

๒. มีการประเมินความพึงพอใจ
ในการฝกอบรม

๑. เครื่องมือ / แบบประเมินความพึงพอใจ
๒. สรุปผลการประเมินความรูกอน-หลังการ ฝกอบรม
๓. สรุปและวิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจ
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ตัวบงช้ี หลักฐานอางอิง
๓.มีการประเมินผลภายหลังการ
ฝกอบรมตามแนวทางการติดตาม
ประเมินประสิทธิผลและความคุมคา
ของการพัฒนา/ฝกอบรมบุคลากร
กรมอนามัย ประกอบดวย

- การประเมินตนเองภายหลัง
การฝกอบรม

- การประเมินโดยผูบังคับบัญชา
ภายหลังการฝกอบรม

๑.แผนการประเมินผลภายหลังการฝกอบรม   หนวยงานตนสังกัดของ
ผูเขารับการอบรมทําการประเมินผลภายหลังการฝกอบรมตามแนว
ทางการติดตามประเมินประสิทธิผลและความคุมคาของการพัฒนา/
ฝกอบรมบุคลากรกรมอนามัย
๒.แบบประเมินตนเองภายหลังการฝกอบรม
๓.แบบประเมินสําหรับผูบังคับบัญชาภายหลังการฝกอบรม
๔.ผลการประเมินดานประสิทธิผลสําหรับผูเขารับการอบรมและ
ผูบังคับบัญชา

๔. มีการจัดทําสรุปและวิเคราะหผล
การประเมินตามหลักเกณฑการ
ประกันคุณภาพของการฝกอบรมใน
แตละหลักสูตร และมีขอเสนอแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตรในครั้งตอไป

๑.รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพของการ
ฝกอบรม กรมอนามัย โดยมีการสรุปและวิเคราะหผลการประเมินตาม
หลักเกณฑการประกันคุณภาพของการฝกอบรม รวมท้ังจะตองมี
ขอเสนอแนวทางการพัฒนา หลักสูตรในครั้งตอไป

เกณฑการประเมิน ๑. ไมมีการดําเนินการตามตัวบงชี้                            ได ๐ คะแนน
๒. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ขอ ๑ หรือ ๒ ได ๑ คะแนน
๓. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ขอ ๑ หรือ ๒ และ ๓ ได ๒ คะแนน
๔. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ครบทุกขอ                   ได ๓ คะแนน

มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบตามสรุปรางหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรมอนามัยขางตน
๒. มอบฝายเลขานุการ     สรุปหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรมอนามัย

ตามมติท่ีประชุม     แลวสงใหคณะทํางานทาง e - mail เพ่ือตรวจสอบแกไข / ใหความคิดเห็นเพ่ิมเติม
และสงกลับกองการเจาหนาท่ี   เพ่ือจะไดจัดทําสรุปเสนอท่ีประชุมทบทวน โดยนัดประชุมอีกครั้ง ในวันศุกร
ท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ เพ่ือพิจารณารางหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม  และแบบฟอรม
รายงานตางๆ
วาระท่ี ๓ เรื่องอ่ืนๆ

ไมมี

เลิกประชุม  เวลา ๑๖.๓๐ น.

นางพรทิพย  อุปธรรม
จดรายงานการประชุม
นางสาวจันทนา  วรรณเพ่ิมสุข
ตรวจรายงานการประชุม
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รายงานการประชุม
คณะทํางานการจัดทําระบบการประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรมอนามัย

ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๔
วันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ หองประชุมกองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ กรมอนามัย
ผูมาประชุม
๑.นางสาวอารีย  ภูริวรานนท           ผูอํานวยการกอง ประธาน

กองการเจาหนาท่ี
๒.นางสาววิชุดา  สมัยนิยม นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ คณะทํางาน

กองแผนงาน
๓.นางลาวัณย  ขําเลขะสิงห             นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน

กลุมพัฒนาระบบบริหาร
๔.นางนัทฐหทัย  ไตรฐิ่น นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน

กลุมพัฒนาระบบบริหาร
๕.นางสาวชนิกา  โตเลี้ยง                เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน คณะทํางาน

สํานักทันตสาธารณสุข
๖.นางสุรางค  ศรีบุญเรือง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ คณะทํางาน

กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ
๗. นางสาวลลนา ทองแท                นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ คณะทํางาน

แทนนางนันทกา หนูเทพ
สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา

๘.นางสาวกรรณิการ  รักเสนาะ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ คณะทํางาน
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ

๙.นางสาวฟองจันทร คุปตธรณี เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน คณะทํางาน
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ

๑๐.นางสาวปยะวรรณ กลิ่นสุคนธ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน
สํานักสงเสริมสุขภาพ

๑๑.นางมานติย พิรกัษา เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน คณะทํางาน
แทนนางสาววิภา  รจุิจนากุล
ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข

๑๒.นางเตือนใจ  ภาคภูมิ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน
ศูนยอนามัยท่ี ๑

๑๓.นางเฉิดโฉม  ศิริผล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ คณะทํางาน
ศูนยอนามัยท่ี ๓

๑๔.นางเกวลิน  วัฒนกูล                นักวิชาการสาธารณสขุชํานาญการ คณะทํางาน
ศูนยอนามัยท่ี ๓

๑๕.นางศุภลักษณ  ธนธรรมสถิต นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ คณะทํางาน
ศูนยอนามัยท่ี ๗
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๑๖.นางสาวจันทนา  วรรณเพ่ิมสุข      นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ คณะทํางานและเลขานุการ
กองการเจาหนาท่ี

๑๗.นางพรทิพย  อุปธรรม นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
กองการเจาหนาท่ี

๑๘.นางจันทิมา  ลิ้มเสรี                  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
กองการเจาหนาท่ี

๑๙.นางสาวเพ็ญพิตรา  คูณศรี นักทรัพยากรบุคคล คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
กองการเจาหนาท่ี

ผูไมมาประชุม
๑.นายอวัตถ เชาวนลิลิตกุล สํานักโภชนาการ
๒.นางสายสม สุขใจ สํานักโภชนาการ
๓.นางสาวรัตนาวดี ทองสุทธิ์ กองออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ
๔.นางพรเพ็ญ อรัณยะนาค กองออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ
๕.นางดรรชนีย มหาชานิกะ สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
๖.นายปราโมทย เสพสุข สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
๗.นางสาวมันทนา บัววัฒนา ศูนยอนามัยท่ี ๔
๘.นางสาวจินตนา ชุณหมุกดา ศูนยอนามัยท่ี ๔

ผูเขารวมประชุม
๑.นางยุวพร  ชวงฉํ่า กองการเจาหนาท่ี
๒.นางรุงนภา สินนุกูล กองการเจาหนาท่ี
๓.พ.อ.อ.นพรัตน ไชยธงรัตน กองการเจาหนาท่ี
๔.นางสาวรัตนติยา  ขําแกว กองการเจาหนาท่ี
๕.นางสาวศิรมิา  ทองผิว กองการเจาหนาท่ี
๖.นางสาวไพรินทร  ระหัสทอง กองการเจาหนาท่ี

เริ่มประชุม  เวลา ๐๙.๐๐ น.

วาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ

ประธานคณะทํางาน นางสาวอารีย  ภูริวรานนท กลาวเปดประชุม กองการเจาหนาท่ี ไดสรุปราง
การจัดทําระบบการประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรมอนามัย จากการประชุมคณะทํางาน ครั้งท่ี ๑/
๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และกองการเจาหนาท่ีไดแจงเวียนทางอีเมลใหกับคณะทํางานเพ่ือ
ทราบและใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติม แลว

มติท่ีประชุม รับทราบ
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วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๔ วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

เลขานุการ ขอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน
๒๕๕๓

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

วาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ ยกรางการจัดทําหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรมอนามัย

ประธาน ขอใหท่ีประชุมรวมกันพิจารณารางหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมของ
กรมอนามัย ท่ีไดรับความคิดเห็นจากคณะทํางานอีกครั้ง โดยท่ีประชุมไดมีการอภิปรายกันอยางกวางขวาง
สรุปผลไดดังนี้

หลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรมอนามัย
มาตรฐานท่ี ๑ หลักสูตรการฝกอบรม
คําอธิบายมาตรฐาน เปนการกําหนดหลักสูตร/โครงการฝกอบรมท่ีสอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตร

ภารกิจของหนวยงานตามความจําเปนหรือความตองการของหนวยงาน / กรมอนามัย
และมีการประเมินหลักสูตร/โครงการฝกอบรม เพ่ือปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพ

ตัวบงช้ี หลักฐานอางอิง
๑. มีความสอดคลองกับนโยบาย
ยุทธศาสตร ภารกิจของหนวยงาน
หรือแผนพัฒนาบุคลากรของ
หนวยงาน / กรมอนามัย

๑. นโยบาย ยุทธศาสตร ภารกิจของหนวยงานหรือแผนพัฒนาบุคลากร
ของหนวยงาน /กรมอนามัย
๒. หลักสูตรการฝกอบรมท่ีแสดงถึงความสอดคลองระหวางหลักสูตรกับ
นโยบาย ยุทธศาสตร  ภารกิจ หรือ แผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน
/กรมอนามัย
๓. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการ
ฝกอบรมของกรมอนามัย

๒. สอดคลองกับความจําเปน /
ความตองการในการฝกอบรม
( Training Need ) ระดับหนวยงาน
/กรมอนามัย

๑. ผลการวิเคราะหความจําเปนของหนวยงาน/กรมอนามัย และความ
ตองการในการฝกอบรมของบุคลากร
๒.รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการ
ฝกอบรมของกรมอนามัย

๓. เนื้อหาหลักสูตร/โครงการ
ฝกอบรม สอดคลองกับวัตถุประสงค
ของหลักสูตร/โครงการฝกอบรม

๑. หลักสูตรการฝกอบรม มีการกําหนดเนื้อหาตรงกับวัตถุประสงคของ
หลักสูตรอยางชัดเจน
๒. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการ
ฝกอบรมของกรมอนามัย

๔. มีการประเมินเพ่ือปรับปรุง
หลักสูตร

๑. ผลการวิเคราะหความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับหลักสูตร/
โครงการฝกอบรม
๒. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการ
ฝกอบรมของกรมอนามัย
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ตัวบงช้ี หลักฐานอางอิง
เกณฑการประเมิน ๑. ไมมีการดําเนินการตามตัวบงชี้ หรือดําเนินการตามตัวบงชี้ ๑ ขอ ได ๐ คะแนน

๒. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ ๒ ขอ ได ๑ คะแนน
๓. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ ๓ ขอ ได ๒ คะแนน
๔. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ ครบทุกขอ ได ๓ คะแนน

มาตรฐานท่ี ๒ ผูเขารับการฝกอบรม
คําอธิบายมาตรฐาน การกําหนดคุณสมบัติ จํานวนและวิธีการคัดเลือกผูเขารับการอบรมเหมาะสมกับ

หลักสูตร/โครงการฝกอบรม

ตัวบงช้ี หลักฐานอางอิง
๑. จํานวนผูเขารับการฝกอบรม
เหมาะสมกับรูปแบบการจัดกิจกรรม
และวัตถุประสงคของหลักสูตร

๑. หลักสูตรการฝกอบรม มีการกําหนด จํานวนผูเขารับการฝกอบรม
๒. รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม
๓. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการ
ฝกอบรมของกรมอนามัย

๒. คุณสมบัติของผูเขารับการ
ฝกอบรมเหมาะสมกับหลักสูตร
เชน มีความรูพ้ืนฐาน หรือมีหนาท่ี
รับผิดชอบในงานท่ีเก่ียวของกับ
หลักสูตรนั้น ๆ เปนตน

๑. หลักสูตรการฝกอบรม มีการกําหนดคุณสมบัติของผูเขารับการ
ฝกอบรม
๒. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการ
ฝกอบรมของกรมอนามัย

๓. วิธีการคัดเลือกผูเขารับการ
ฝกอบรมเหมาะสมกับหลักสูตร/
โครงการฝกอบรม

๑. หลักฐานแสดงถึงวิธีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม
๒. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการ
ฝกอบรมของกรมอนามัย

เกณฑการประเมิน ๑. ไมมีการดําเนินการตามตัวบงชี้                     ได ๐ คะแนน
๒. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ ๑ขอ ได ๑ คะแนน
๓. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ ๒ ขอ ได ๒ คะแนน
๔. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ ครบทุกขอ ได ๓ คะแนน
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มาตรฐานท่ี ๓ วิทยากร
คําอธิบายมาตรฐาน วิทยากรมีความรูความสามารถและประสบการณท่ีตรงกับเนื้อหาหลักสูตร

สามารถถายทอดและสื่อสาร ใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดการเรียนรู และนําไปสู
ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค

ตัวบงช้ี หลักฐานอางอิง
๑. เปนผูมีความรูความสามารถและ
ประสบการณท่ีตรงกับเนื้อหาของ
หลักสูตร

๑. ประวัติวิทยากร CV (Curriculum-Vitae)

๒. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการ
ฝกอบรมของกรมอนามัย

๒. มีเคาโครงการสอน (course
outline) สอดคลองกับวัตถุประสงค

๑. รายละเอียดท่ีแสดงเคาโครงการสอนโดยระบุขอบเขตในแตละหัวขอ
วิชา (จากเอกสารการสอน หรือ สื่อการสอน หรือ สรุปเนื้อหาจาก
ผูจัดการฝกอบรม)
๒. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการ
ฝกอบรมของกรมอนามัย

๓. รูปแบบการ ฝกอบรมเหมาะสม
กับเนื้อหาและระยะเวลาของ
หลักสูตร

๑. ผลการประเมินวิทยากร
๒. ภาพถายกิจกรรมการฝกอบรม
๓. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการ
ฝกอบรมของกรมอนามัย

๔. วิทยากรใชสื่อเหมาะสมกับ
รูปแบบการฝกอบรม

๑. ผลการประเมินวิทยากร
๒. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการ
ฝกอบรมของกรมอนามัย

เกณฑการประเมิน ๑. ไมมีการดําเนินการตามตัวบงชี้ หรือดําเนินการตามตัวบงชี้ ๑ ขอ ได ๐ คะแนน
๒. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ ๒ ขอ ได ๑ คะแนน
๓. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ ๓ ขอ ได ๒ คะแนน
๔. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ ครบทุกขอ ได ๓ คะแนน
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มาตรฐานท่ี ๔ ปจจัยเกื้อหนุนในการฝกอบรม
คําอธิบายมาตรฐาน ความเหมาะสมของสถานท่ี สภาพแวดลอมและองคประกอบท่ีเอ้ือตอการเรียนรู การจัด

สถานท่ีมีความเหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู กิจกรรมของหลักสูตร สิ่งอํานวยความสะดวก
รวมท้ังเอกสารประกอบการฝกอบรมมีความเหมาะสม  และเพียงพอ ผูจัดการฝกอบรม  มีการ
ประสานงานในการจัดฝกอบรม  เชน  ประสานงานดานวิทยากร   ผูเขารับการฝกอบรม การ
ลงทะเบียน   และอํานวยความสะดวกในการจัดฝกอบรม

ตัวบงช้ี หลักฐานอางอิง
๑. การจัดสถานท่ีเหมาะสมกับ
รูปแบบการฝกอบรม

๑. ภาพถายการจัดกิจกรรมในสถานท่ีฝกอบรม
๒. ผลการประเมินการฝกอบรม
๓. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการ
ฝกอบรมของกรมอนามัย

๒. สิ่งอํานวยความสะดวกเหมาะสม
และเพียงพอ เชน เอกสาร
ประกอบการฝกอบรม ไมค LCD
เปนตน

๑. ตัวอยางเอกสารประกอบการฝกอบรม  หรือ CD
๒. ผลการประเมินการฝกอบรม
๓. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการ
ฝกอบรมของกรมอนามัย

๓. การบริหารจัดการ การฝกอบรม
เหมาะสม เชน  การประสานงานกับ
วิทยากร / ผูเขารับการอบรม /
สถานท่ี การลงทะเบียน เปนตน

๑. ผลการประเมินการฝกอบรม
๒. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการ
ฝกอบรมของกรมอนามัย

เกณฑการประเมิน ๑. ไมมีการดําเนินการตามตัวบงชี้               ได ๐ คะแนน
๒. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ ๑ ขอ ได ๑ คะแนน
๓. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ ๒ ขอ          ได ๒ คะแนน
๔. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ครบทุกขอ      ได ๓ คะแนน
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มาตรฐานท่ี ๕ การวัดและประเมินผลการฝกอบรม
คําอธิบายมาตรฐาน มีการวัดและประเมินผลการฝกอบรมอยางเปนระบบ โดยวัดความรูความเขาใจของ

ผูเขารับการฝกอบรมกอนและหลังการฝกอบรม ประเมินผลการฝกอบรม รวมถึงการ
ติดตามการนําความรูและทักษะไปใชในการปฏิบัติงาน

ตัวบงช้ี หลักฐานอางอิง
๑. มีการประเมินเปรียบเทียบความรู
ความสามารถ ทักษะ กอน-หลัง การ
ฝกอบรม หรือ
Pre-test/Post – test
ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร

๑. แบบประเมินเปรียบเทียบความรู   กอน – หลัง การฝกอบรม
๒. สรุปผลการประเมินความรูกอน-หลังการฝกอบรม
๓. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการ
ฝกอบรมของกรมอนามัย

๒. มีการประเมินความพึงพอใจ
ในการฝกอบรม

๑. แบบประเมินผลการฝกอบรม
๒. สรุปและวิเคราะหผลการประเมินการฝกอบรม
๓. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการ
ฝกอบรมของกรมอนามัย

๓. มีการประเมินผลภายหลังการ
ฝกอบรมตามแนวทางการติดตาม
ประเมินประสิทธิผลและความคุมคา
ของการพัฒนา/ฝกอบรมบุคลากร
กรมอนามัย ประกอบดวย

- การประเมินตนเองภายหลัง
การนําความรูไปปรับใชในการ
ปฏิบัติงาน

- การประเมินโดยผูบังคับบัญชา
ภายหลังการฝกอบรม

๑. แผนการประเมินผลภายหลังการฝกอบรม   หนวยงานตนสังกัดของ
ผูเขารับการฝกอบรมประเมินผลภายหลังการฝกอบรมตามแนวทางการ
ติดตามประเมินประสิทธิผลและความคุมคาของการพัฒนา/ฝกอบรม
บุคลากรกรมอนามัย
๒. แบบประเมินตนเองภายหลังการฝกอบรม
๓. แบบประเมินสําหรับผูบังคับบัญชาภายหลังการฝกอบรม
๔. ผลการประเมินดานประสิทธิผลสําหรับผูเขารับการฝกอบรมและ
ผูบังคับบัญชา

๔. มีการจัดทําสรุปและวิเคราะหผล
การประเมินตามหลักเกณฑการ
ประกันคุณภาพของการฝกอบรมใน
แตละหลักสูตร และมีขอเสนอแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตรในครั้งตอไป

๑. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพของการ
ฝกอบรม กรมอนามัย โดยมีการสรุปและวิเคราะหผลการประเมินตาม
หลักเกณฑการประกันคุณภาพของการฝกอบรม รวมท้ังจะตองมี
ขอเสนอแนวทางการพัฒนา หลักสูตรในครั้งตอไป

เกณฑการประเมิน ๑. ไมมีการดําเนินการตามตัวบงชี้ หรือดําเนินการตามตัวบงชี้ ๑ ขอ ได ๐ คะแนน
๒. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ ๒ ขอ ได ๑ คะแนน
๓. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ ๓ ขอ ได ๒ คะแนน
๔. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ ครบทุกขอ ได ๓ คะแนน
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๓.๒ รางการจัดทํารายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรม
อนามัย

ประธาน ขอใหท่ีประชุมพิจารณารางแบบฟอรมตางๆท่ีเก่ียวของ ตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพ
การฝกอบรมของกรมอนามัย ตามเอกสารท่ีกองการเจาหนาท่ีไดสรุปราง เพ่ือเสนอท่ีประชุมพิจารณา     ซึ่ง
คณะทํางาน ไดพิจารณารางแบบฟอรมตางๆ แลว สรุปผลไดดังนี้

๑. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรมอนามัย (ปก ๑)
๒. แบบประวัติวิทยากร (ปก ๒)
๓. แบบประเมินวิทยากร (ปก ๓)
๔. แบบประเมินผลการฝกอบรม (ปก ๔)
๕. แบบติดตามผลภายหลังการฝกอบรม ประเมินตนเอง (ปก ๕)
๖. แบบติดตามผลภายหลังการฝกอบรม ผูบังคับบัญชาประเมิน (ปก ๖)

รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบ

มติท่ีประชุม มอบเลขานุการ จัดทําสรุปรางหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมและรายงาน
ผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรมอนามัย รวมท้ังแบบฟอรมตางๆ ท่ี
เก่ียวของ และจัดทําหนังสือถึงหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย    ขอความเห็นและขอเสนอแนะการจัดทําระบบ
การประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรมอนามัยเพ่ือดําเนินการปรับปรุงและเสนอกรมพิจารณา เพ่ือประกาศใช
ตอไป

วาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ

ไมมี

เลิกประชุม  เวลา ๑๖.๐๐ น.

นางพรทิพย  อุปธรรม
จดรายงานการประชุม
นางสาวจันทนา  วรรณเพ่ิมสุข
ตรวจรายงานการประชุม
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รายงานการประชุม
คณะทํางานการจัดทําระบบการประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรมอนามัย

ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๔
วันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ หองประชุมกองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ กรมอนามัย

ผูมาประชุม
๑.นางสาวอารีย  ภูริวรานนท           ผูอํานวยการกอง                                             ประธาน

กองการเจาหนาท่ี
๒.นางธีราภรณ  ไชยศิริวัฒนะกุล       นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน

กองแผนงาน
๓.นางสาววิชุดา  สมัยนิยม              นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ                           คณะทํางาน

กองแผนงาน
๔.นางลาวัณย  ขําเลขะสิงห             นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน

กลุมพัฒนาระบบบริหาร
๕.นางนัทฐหทัย  ไตรฐิ่น นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ         คณะทํางาน

กลุมพัฒนาระบบบริหาร
๖.นางสาวเพ็ญแข ลาภยิ่ง ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน

สํานักทันตสาธารณสุข
๗.นางสายสม  สุขใจ นักโภชนาการชํานาญการ คณะทํางาน

สํานักโภชนาการ
๘.นางสุรางค  ศรีบุญเรือง               นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                         คณะทํางาน

กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ
๙. นางสาวลลนา ทองแท                นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ คณะทํางาน

สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา
๑๐.นางสาวกรรณิการ  รักเสนาะ        นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                        คณะทํางาน

สํานักอนามัยการเจริญพันธุ
๑๑.นางสาวฟองจันทร  คุปตธรณี       เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน                               คณะทํางาน

สํานักอนามัยการเจริญพันธุ
๑๒.ร.อ.หญิงฐาปนพร  สิงหโกวินท     นักวิชาการเผยแพรชํานาญการพิเศษ                      คณะทํางาน

สํานักสงเสริมสุขภาพ
๑๓.นางสาววิภา  รุจิจนากุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ คณะทํางาน

ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข
๑๔.นางเตือนใจ  ภาคภูมิ                นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ                  คณะทํางาน

ศูนยอนามัยท่ี ๑
๑๕.นางสาวพัชรินทร  ดั้นเจรญิ         เจาพนักงานธุรการอาวุโส คณะทํางาน

ศูนยอนามัยท่ี ๑
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๑๖.นางณัฐพร  สุจิตโต นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                         คณะทํางาน
แทนนางเฉิดโฉม  ศิริผล   ศูนยอนามัยท่ี ๓

๑๗.นางเกวลิน  วัฒนกูล                นักวิชาการสาธารณสขุชํานาญการ                         คณะทํางาน
ศูนยอนามัยท่ี ๓

๑๘.นางสาวมันทนา  บัววัฒนา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน
ศูนยอนามัยท่ี ๔

๑๙.นางสาวจินตนา  ชุณหมุกดา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ คณะทํางาน
ศูนยอนามัยท่ี ๔

๒๐.นางศุภลักษณ  ธนธรรมสถิต       นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                         คณะทํางาน
ศูนยอนามัยท่ี ๗

๒๑.นางสาวสุพัตรา  แสนใจ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                         คณะทํางาน
ศูนยอนามัยท่ี ๗

๒๒.นางสาวจันทนา  วรรณเพ่ิมสุข      นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ       คณะทํางานและเลขานุการ
กองการเจาหนาท่ี

๒๓.นางพรทิพย  อุปธรรม                นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ        คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
กองการเจาหนาท่ี

๒๔.นางจันทิมา  ลิ้มเสรี นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ        คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
กองการเจาหนาท่ี

๒๕.นางสาวเพ็ญพิตรา  คูณศรี          นักทรัพยากรบุคคล                      คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
กองการเจาหนาท่ี

ผูไมมาประชุม
๑.นางสาวรัตนาวดี   ทองสุทธิ์ กองออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ
๒.นางพรเพ็ญ   อรัณยะนาค กองออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ
๓.นางดรรชนีย   มหาชานิกะ สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
๔.นายปราโมทย   เสพสุข สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม

ผูเขารวมประชุม
๑.นางสาวรัตนติยา  ขําแกว กองการเจาหนาท่ี

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

ประธานคณะทํางาน    ไดกลาวเปดประชุม และใหคณะทํางานฯรวมกันพิจารณาทบทวนราง
การจัดทําหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรมอนามัย                    และแบบฟอรมตางๆ
ท่ีกองการเจาหนาท่ีไดแจงเวียนใหหนวยงานในกรมอนามัย           ใหความคิดเห็นเพ่ิมเติมและแกไขขอมูล
ตามหนังสือกองการเจาหนาท่ี ท่ี สธ ๐๙๐๒.๐๔/ว ๕๒๕๒ ลงวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ และหนวยงานตางๆ
ไดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการจัดทําระบบการประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรมอนามัย โดยฝาย
เลขานุการไดรวบรวมขอเสนอความเห็น ใหคณะทํางานฯ เพ่ือพิจารณา
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มติท่ีประชุม มอบเลขานุการ จัดทําสรุปหลักเกณฑคุณภาพการฝกอบรม รายงานผลการประเมินตาม
หลักเกณฑคุณภาพการฝกอบรมของกรมอนามัย รวมท้ังแบบฟอรมตางๆ ท่ีเก่ียวของ แลวสงใหคณะทํางานทาง
อีเมล เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง เพ่ือเสนอกรมฯ พิจารณาประกาศใชตอไป

เลิกประชุม  เวลา ๑๖.๐๐ น.

นางพรทิพย  อุปธรรม
จดรายงานการประชุม
นางสาวจันทนา  วรรณเพ่ิมสุข
ตรวจรายงานการประชุม


