๑. หลักการและเหตุผล

บทนํา

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๘
เห็นชอบ
ใหนําการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใช ตามขอเสนอของสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อเปนเครื่องมือ
ผลักดันใหการพัฒนาระบบราชการมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตอไป สํานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะผูดูแลการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จึงกําหนดใหทุกสวนราชการตองปฏิบัติตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ทั้งหมด 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 ที่เ นน การพัฒ นา
คุณ ภาพขา ราชการในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของสมรรถนะ เปนคนดี มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ วาดวยยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการพล
เรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ ตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอ และให สวนราชการที่เกี่ยวของ ถือ ปฏิบัติแ ละ
ดําเนินการตามยุทธศาสตรการพัฒ นาขาราชการพลเรือนดังกลาว ดังนั้น เพื่อสงเสริมใหมีการพัฒนาระบบ
ราชการ และการนําเกณฑการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ไปใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการของหนวยงาน และใชเปนกรอบแนวทางการประเมินตนเอง รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการ
พัฒนาและฝกอบรมทรัพยากรบุคคล จึงกําหนดหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมขึ้น ตามขอกําหนด
ของ “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)” ในหมวด ๕ การมุงเนนทรัพยากรบุคคล ประเด็น
HR ๔ ซึ่งกําหนดใหสวนราชการตองมีระบบการประกันคุณภาพการฝกอบรม รวมถึงการประเมินประสิทธิผล
และความคุมคาของการพัฒนา/ฝกอบรมบุคลากร โดยไดกําหนดตัวบงชี้การประกันคุณภาพการฝกอบรม
ประกอบดวยการประกันดานหลักสูตร ผูสอน วิธีการสอน หองเรียน กลุมเปาหมาย และการวัดและการ
ประเมินผล เพื่อเปนการยกระดับมาตรฐานการฝกอบรมของกรมอนามัยใหมีคุณภาพ

๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อใชเปนเกณฑมาตรฐานกลางในการประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรมอนามัย
๒. เพื่อใชเปนหลักเกณฑในการประเมินประสิทธิผลการฝกอบรม
๓. เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการฝกอบรมของกรมอนามัยใหไดมาตรฐาน มีความคุมคาตอการลงทุน

๓. ขอบเขตการใชหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม
ขอบเขตของการฝกอบรม ที่ตองดําเนินการตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม
ที่กําหนดขึ้น ใชเปนแนวทางในการฝกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในกรมอนามัย รวมทั้งหลักสูตรที่ไดรับการ
จัดสรรงบประมาณประจําปจากกรมอนามัย ในประเภทโครงการฝกอบรม สัมมนา โดยกําหนดใหหลักสูตร/
โครงการฝกอบรม
ที่ประเมินผานเกณฑมาตรฐานตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรม
อนามัย จะตองเปนไปตามเกณฑที่กําหนดครบทุกรายการ โดยมีคะแนน ตั้งแต ๒ ขึ้นไป

2

๔. คํานิยาม
การประกันคุณภาพการฝกอบรม
หมายถึง
กิจกรรมที่มีการวางแผนอยางมี ระบบ
ดําเนินการตามขั้นตอน/กระบวนการ
เพื่อทําใหผลผลิตมีมาตรฐานตามที่กําหนด รวมทั้ง มีการปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง จนสามารถสรางความมั่นใจใหแกผูที่เกี่ยวของไดตามวัตถุประสงคที่ระบุไว
หนวยงานที่จัดอบรม หมายถึง สํานัก กอง ศูนย หรือหนวยงานเทียบเทาระดับกองในสังกัดกรม
อนามัย
บุคลากรกรมอนามัย หมายถึง ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว
ที่ปฏิบัติงานในหนวยงานสังกัดกรมอนามัย
การฝกอบรม หมายถึง กระบวนการพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะ(Skill) ความถนัด
สมรรถนะสวนบุคคล (Individual Capacity) และทัศนคติ (Attitude) อันเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
เกณฑการดําเนินงาน หมายถึง รายละเอียดของการดําเนินงานหรือผลการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุถึง
คุณภาพและมาตรฐานในแตละตัวบงชี้
มาตรฐานคุณภาพ หมายถึง ขอกําหนดคุณภาพประกอบดวย หลักสูตรการฝกอบรม ผูเขารับการ
ฝกอบรม วิทยากร ปจจัยเกื้อหนุนในการฝกอบรม และการวัดและประเมินผลการฝกอบรม
ตัวบงชี้คุณภาพ หมายถึง ขอมูลของการดําเนินงานในแตละมาตรฐานคุณภาพ
เกณฑการประเมินตัวบงชี้ มี ๔ ระดับ โดยมีคะแนนตั้งแต ๐ ถึง ๓ คะแนน ดังนี้
• ๐ คะแนน หมายถึง ไมไดดําเนินการ หรือไมมีผลการดําเนินงาน หรือผลการ
ดําเนินงานไมถึงเกณฑการประเมินระดับ ๑ คะแนน
• ๑ คะแนน หมายถึง มีการดําเนินงานตามเกณฑการดําเนินงานที่กําหนดบางสวนและ
ต่ํากวามาตรฐานที่ควรจะเปน หรือผลการดําเนินงานต่ํากวามาตรฐาน
ที่ควรจะเปน
• ๒ คะแนน หมายถึง มีการดําเนินงานตามเกณฑการดําเนินงานที่กําหนดในระดับที่
ยอมรับไดถึงดี
• ๓ คะแนน หมายถึง มีการดําเนินงานตามเกณฑการดําเนินงานที่กําหนดครบถวน
เปนไปตามมาตรฐานทีก่ ําหนดในระดับดีถึงดีมาก

๕. การประเมินและการคํานวณคะแนน
การประเมินคะแนนไดจากการ นําคะแนนที่ไดในแตละมาตรฐานคุณภาพของเกณฑการประกันฯ
มาหาคาเฉลี่ย ดังสูตรการคํานวณตอไปนี้
คะแนนเฉลี่ย = X1+X2+X3+X4+X5
5
โดย X หมายถึงคะแนนที่ไดจากเกณฑประเมินในแตละมาตรฐานคุณภาพ
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๖. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการฝกอบรม

การที่หลักสูตรฝกอบรมจะไดรับการประเมินใหเปนหลักสูตรที่มีมาตรฐาน และผานเกณฑ
การประกันคุณภาพของการฝกอบรมไดนั้น หลักสูตรฝกอบรมจะตองมีคะแนนเฉลี่ยรวมในทุกเกณฑไมนอยกวา
๒.๐๐ คะแนน จึงจะถือวา หลักสูตรนั้นมีระดับคุณภาพผานเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรมอนามัย
ในระดับที่ยอมรับได

คุณภาพการฝกอบรม
การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ
การดําเนินงานไดคุณภาพต่ํากวามาตรฐาน
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับยอมรับไดถึงดี
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีถึงดีมาก

๗. ผูร ับผิดชอบ

ระดับคะแนน

ผลการประเมิน

นอยกวา ๑.๕๐
๑.๕๐-๑.๙๙
๒.๐๐-๒.๔๙
๒.๕๐-๓.๐๐

ไมผาน
ไมผาน
ผาน
ผาน

ผูรับผิดชอบโครงการ มีหนาที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการโครงการ จัดฝกอบรม ติดตาม
ประเมินผลโครงการ ตามเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม
ผูอํานวยการสํานัก/กอง/ศูนย/หนวยงานเทียบเทาระดับกอง
มีหนาที่รับผิดชอบในการ
ประเมินคุณภาพการฝกอบรมตามเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม
และรายงานกรมอนามัยผาน
กองการเจาหนาที่
กองการเจาหนาที่ กรมอนามัย มีหนาที่รับผิดชอบ ในดานใหคําแนะนํา สงเสริม สนับสนุน
กํากับดูแล และรวบรวมรายงานการฝกอบรมของหนวยงานใหเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม

๘. หลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรมอนามัย

กระบวนการจัดฝกอบรมเปนกระบวนการหนึ่งที่มีขั้นตอนการดําเนินงานที่สําคัญ
ดังนั้นเพื่อใหการ
ดําเนินงานตามขั้นตอนตางๆ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุเปาหมายสูงสุดขององคกร กรมอนามัย จึง
ไดกําหนดองคประกอบในการดําเนินการดานประกันคุณภาพการฝกอบรมขึ้น
เพื่อใชเปนแนวทางการ
ดําเนินงานจัดฝกอบรมของหนวยงานภายในกรมอนามัยใหเปนระบบ
มีมาตรฐานเดียวกัน เปนหลักการ
ประกันคุณภาพการฝกอบรม โดยเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรมอนามัย ที่ครอบคลุมปจจัย
นําเขา (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) ตามทฤษฎีเชิงระบบ คือเริ่มตั้งแตการหา
ความจําเปนในการฝกอบรม ตลอดจนถึง การประเมินและติดตามผลการฝกอบรม โดยแตละหลักสูตรฝกอบรม
จะมีการประเมิน ซึ่งประกอบดวยมาตรฐานคุณภาพ ๕ มาตรฐาน ตัวบงชี้คุณภาพ ๑๘ รายการ ดังนี้
มาตรฐานที่ 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. มีการประเมินเพื่อปรับปรุงหลักสูตร
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มาตรฐานที่ ๒ ผูเขารับการฝกอบรม ประกอบดวย ๓ ตัวบงชี้ ดังนี้
๑. จํานวนผูเขารับการฝกอบรมเหมาะสมกับรูปแบบการจัดกิจกรรม และวัตถุประสงคของหลักสูตร
๒. คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรมเปนไปตามที่กําหนดในหลักสูตร
๓. วิธีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมเหมาะสมกับหลักสูตร
มาตรฐานที่ ๓ วิทยากร ประกอบดวย ๔ ตัวบงชี้ ดังนี้
๑. เปนผูมีความรูความสามารถและประสบการณที่ตรงกับเนื้อหาของหลักสูตร
๒. เคาโครงการสอน (course outline) สอดคลองกับวัตถุประสงค
๓. รูปแบบการฝกอบรมเหมาะสมกับเนื้อหาและระยะเวลาของหลักสูตร
๔. วิทยากรใชสื่อเหมาะสมกับรูปแบบการฝกอบรม
มาตรฐานที่ ๔ ปจจัยเกื้อหนุนในการฝกอบรม ประกอบดวย ๔ ตัวบงชี้ ดังนี้
๑. การจัดสถานที่เหมาะสมกับรูปแบบการฝกอบรมและจํานวนผูเขาอบรม
๒. สิ่งอํานวยความสะดวกเหมาะสมและเพียงพอ เชน เอกสารประกอบการฝกอบรม สื่อ
โสตทัศนูปกรณ
๓. การบริหารจัดการการฝกอบรมเหมาะสม เชน สถานที่ การลงทะเบียน การประสานงาน
กับผูเขารับการอบรม
มาตรฐานที่ ๕ การวัดและประเมินผลการฝกอบรม ประกอบดวย ๔ ตัวบงชี้ ดังนี้
๑. มีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ กอน-หลัง การฝกอบรม (Pre-test/Post – test)
ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร
๒. มีการประเมินผล ความพึงพอใจ เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรมทันที
๓. มีการประเมินผลภายหลังการฝกอบรม ภายในระยะเวลา ๓ เดือน ตามแนวทางการติดตาม
ประเมินประสิทธิผลและความคุมคาของการพัฒนา/ฝกอบรมบุคลากรกรมอนามัย ประกอบดวย
- การประเมินตนเองภายหลังการนําความรูไปปรับใชในการปฏิบัติงาน
- การประเมินโดยผูบังคับบัญชา ภายหลังการฝกอบรม
๔. มีการจัดทําสรุปและวิเคราะหผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม
ในแตละหลักสูตร และมีขอเสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตรในครั้งตอไป
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หลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรมอนามัย

มาตรฐานที่ ๑ หลักสูตรการฝกอบรม
คําอธิบายมาตรฐาน เปนการกําหนดหลักสูตร/โครงการฝกอบรมที่สอดคลองกับนโยบาย หรือยุทธศาสตร
หรือ ภารกิจของหนวยงานตามความจําเปนหรือความตองการของหนวยงาน/กรมอนามัย
และมีการประเมินหลักสูตร/โครงการฝกอบรม เพื่อปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้

หลักฐานอางอิง

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

๑. นโยบายหรือ ยุทธศาสตร หรือภารกิจของหนวยงานหรือแผนพัฒนา
บุคลากรของหนวยงาน/กรมอนามัย (มีอยางใดอยางหนึ่งถือวาผาน
เกณฑ)
๒. หลักสูตรการฝกอบรมที่แสดงถึงความสอดคลองกับ นโยบาย หรือ
ยุทธศาสตร หรือ ภารกิจ หรือ แผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน/
กรมอนามัย
๓. รายงานการประเมินผลตามเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม
ของกรมอนามัย
๒. หลักสูตรสอดคลองกับความ
๑. ผลการวิเคราะหความจําเปนของหนวยงาน/กรมอนามัย หรือ ความ
จําเปน หรือความตองการในการ
ตองการในการฝกอบรมของบุคลากร
ฝกอบรม
๒. รายงานการประเมินผลตามเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม
( Training Need ) ระดับหนวยงาน ของกรมอนามัย
/กรมอนามัย
๓. เนื้อหาหลักสูตร/โครงการ
๑. หลักสูตรการฝกอบรม มีการกําหนดเนื้อหาตรงกับวัตถุประสงคของ
ฝกอบรม สอดคลองกับวัตถุประสงค หลักสูตรอยางชัดเจน
ของหลักสูตร/โครงการฝกอบรม
๒. รายงานการประเมินผลตามเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม
ของกรมอนามัย
๔. มีการประเมินเพื่อปรับปรุง
๑. ผลการวิเคราะหความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับหลักสูตร/
หลักสูตร
โครงการฝกอบรม
๒. รายงานการประเมินผลตามเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม
ของกรมอนามัย
เกณฑการประเมิน ๑. ไมมีการดําเนินการตามตัวบงชี้ หรือดําเนินการตามตัวบงชี้ผาน ๑ ขอ ได ๐ คะแนน
๒. มีการดําเนินการตามตัวบงชีผ้ าน ๒ ขอ
ได ๑ คะแนน
๓. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ผาน ๓ ขอ
ได ๒ คะแนน
๔. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ผานครบทุกขอ
ได ๓ คะแนน
หมายเหตุ หลักฐานอางอิง มีครบทุกรายการที่กําหนด จึงจะผานเกณฑตามตัวบงชี้
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มาตรฐานที่ ๒ ผูเขารับการฝกอบรม
คําอธิบายมาตรฐาน การกําหนดคุณสมบัติ จํานวนและวิธีการคัดเลือกผูเขารับการอบรมเหมาะสมกับหลักสูตร
/โครงการฝกอบรม
ตัวบงชี้

หลักฐานอางอิง

๑. จํานวนผูเขารับการฝกอบรม
๑. หลักสูตรการฝกอบรม มีการกําหนดจํานวนผูเขารับการฝกอบรม
เหมาะสมกับรูปแบบการจัดกิจกรรม ๒. รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม
และวัตถุประสงคของหลักสูตร
๓. รายงานการประเมินผลตามเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม
ของกรมอนามัย
๒. คุณสมบัติของผูเขารับการ
๑. หลักสูตรการฝกอบรม มีการกําหนดคุณสมบัติของผูเขารับการ
ฝกอบรมเปนไปตามที่กําหนด
ฝกอบรม
ในหลักสูตร
๒. รายงานการประเมินผลตามเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม
ของกรมอนามัย
๓. วิธีการคัดเลือกผูเขารับการ
๑. หลักฐานแสดงถึงวิธีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม
ฝกอบรมเหมาะสมกับหลักสูตร
๒. รายงานการประเมินผลตามเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม
ของกรมอนามัย
เกณฑการประเมิน

๑. ไมมีการดําเนินการตามตัวบงชี้
๒. มีการดําเนินการตามตัวบงชีผ้ าน ๑ ขอ
๓. มีการดําเนินการตามตัวบงชีผ้ าน ๒ ขอ
๔. มีการดําเนินการตามตัวบงชีผ้ านครบทุกขอ

ได ๐ คะแนน
ได ๑ คะแนน
ได ๒ คะแนน
ได ๓ คะแนน

หมายเหตุ หลักฐานอางอิง มีครบทุกรายการที่กําหนด จึงจะผานเกณฑตามตัวบงชี้
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มาตรฐานที่ ๓ วิทยากร
คําอธิบายมาตรฐาน วิทยากรมีความรูความสามารถ หรือ ประสบการณที่ตรงกับเนื้อหาหลักสูตร สามารถ
ถายทอดและสื่อสารใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดการเรียนรู และนําไปสูผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงค
ตัวบงชี้
๑. เปนผูมีความรูความสามารถ
และประสบการณที่ตรงกับเนื้อหา
ของหลักสูตร

หลักฐานอางอิง
๑. ประวัติวิทยากร CV (Curriculum-Vitae)
๒. รายงานการประเมินผลตามเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม
ของกรมอนามัย

๒. เคาโครงการสอน (course
๑. รายละเอียดที่แสดงเคาโครงการสอนโดยระบุขอบเขตในแตละหัวขอ
outline) สอดคลองกับวัตถุประสงค วิชา(จากเอกสารการสอน หรือ สื่อการสอน หรือ สรุปเนื้อหาจากผูจัดการ
ฝกอบรม)
๒. รายงานการประเมินผลตามเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม
ของกรมอนามัย
๓. รูปแบบการฝกอบรมเหมาะสม
๑. ผลการประเมินวิทยากร
กับเนื้อหาและระยะเวลา
๒. ภาพถายกิจกรรมการฝกอบรม
ของหลักสูตร
๓. รายงานการประเมินผลตามเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม
ของกรมอนามัย
๔. วิทยากรใชสื่อเหมาะสม
๑. ผลการประเมินวิทยากร
กับรูปแบบการฝกอบรม
๒. รายงานการประเมินผลตามเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม
ของกรมอนามัย
เกณฑการประเมิน ๑. ไมมีการดําเนินการตามตัวบงชี้ หรือดําเนินการตามตัวบงชี้ผาน ๑ ขอ
๒. มีการดําเนินการตามตัวบงชีผ้ าน ๒ ขอ
๓. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ผาน ๓ ขอ
๔. มีการดําเนินการตามตัวบงชีผ้ านครบทุกขอ

หมายเหตุ หลักฐานอางอิง มีครบทุกรายการที่กําหนด จึงจะผานเกณฑตามตัวบงชี้

ได ๐ คะแนน
ได ๑ คะแนน
ได ๒ คะแนน
ได ๓ คะแนน
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มาตรฐานที่ ๔
ปจจัยเกื้อหนุนในการฝกอบรม
คําอธิบายมาตรฐาน ความเหมาะสมของสถานที่ สภาพแวดลอม และองคประกอบที่เอื้อตอการเรียนรู
การจัดสถานที่มคี วามเหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู
กิจกรรมของหลักสูตร
สิ่งอํานวยความสะดวก รวมทั้งเอกสารประกอบการฝกอบรมมีความเหมาะสม
และเพียงพอ
ผูจัดการฝกอบรมมีการประสานงานในการจัดฝกอบรม เชน
ประสานงานกับ ผูเขารับการฝกอบรม การลงทะเบียน และอํานวยความสะดวกในการ
จัดฝกอบรม
ตัวบงชี้

หลักฐานอางอิง

๑. การจัดสถานที่เหมาะสม
กับรูปแบบการฝกอบรมและจํานวน
ผูเขาอบรม

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

๒. สิ่งอํานวยความสะดวกเหมาะสม
และเพียงพอ เชน เอกสาร
ประกอบการฝกอบรม
สื่อ โสตทัศนูปกรณ
๓. การบริหารจัดการการฝกอบรม
เหมาะสม เชน สถานที่
การลงทะเบียน การประสานงาน
กับผูเขารับการฝกอบรม
เกณฑการประเมิน
๑. ไมมีการดําเนินการตามตัวบงชี้
๒. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ผาน ๑ ขอ
๓. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ผาน ๒ ขอ
๔. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ผานครบทุกขอ

ได ๐ คะแนน
ได ๑ คะแนน
ได ๒ คะแนน
ได ๓ คะแนน

หมายเหตุ หลักฐานอางอิง มีครบทุกรายการที่กําหนด จึงจะผานเกณฑตามตัวบงชี้
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มาตรฐานที่ ๕ การวัดและประเมินผลการฝกอบรม
คําอธิบายมาตรฐาน มีการวัดและประเมินผลการฝกอบรมอยางเปนระบบ โดยวัดความรูความเขาใจของ
ผูเขารับการฝกอบรมกอนและหลังการฝกอบรม ประเมินผลการฝกอบรม รวมถึงการ
ติดตามการนําความรูและทักษะไปใชในการปฏิบัติงาน
ตัวบงชี้

หลักฐานอางอิง

๑. มีการประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ กอน-หลัง
การฝกอบรม
(Pre-test/Post – test)
ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร
๒. มีการประเมินผล ความพึงพอใจ
เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรมทันที

๑. สรุปผลการประเมินความรูกอน-หลังการฝกอบรม
๒. รายงานการประเมินผลตามเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม
ของกรมอนามัย
๑. ผลการประเมินการฝกอบรม
๒. รายงานการประเมินผลตามเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม
ของกรมอนามัย

๓. มีการประเมินผลภายหลังการ
๑. แผนการประเมินผลภายหลังการฝกอบรม (หนวยงานตนสังกัดของ
ฝกอบรม ภายในระยะเวลา ๓ เดือน ผูเขารับการฝกอบรมประเมินผลภายหลังการฝกอบรมตามแนวทางการ
ตามแนวทางการติดตาม ประเมิน
ติดตามประเมินประสิทธิผลและความคุมคาของการพัฒนา/ฝกอบรม
ประสิทธิผลและความคุมคาของการ บุคลากรกรมอนามัย)
พัฒนา/ฝกอบรมบุคลากร
๒. ผลการประเมินตนเองภายหลังการฝกอบรม
กรมอนามัย ประกอบดวย
๓. ผลการประเมินโดยผูบังคับบัญชาภายหลังการฝกอบรม
- การประเมินตนเองภายหลัง
๔. รายงานการประเมินผลตามเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม
การนําความรูไปปรับใชในการ
ของกรมอนามัย
ปฏิบัติงาน
- การประเมินโดยผูบังคับบัญชา
ภายหลังการฝกอบรม
๔. มีการจัดทําสรุปและวิเคราะหผล ๑. รายงานการประเมินผลตามเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม
การประเมินตามเกณฑการประกัน ของกรมอนามัย โดยมีการสรุปและวิเคราะหผลการประเมินตามเกณฑ
คุณภาพของการฝกอบรมในแตละ การประกันคุณภาพการฝกอบรม รวมทั้งจะตองมีขอเสนอแนวทาง
หลักสูตร และมีขอเสนอแนวทาง
การพัฒนาหลักสูตรในครั้งตอไป
การพัฒนาหลักสูตรในครั้งตอไป
เกณฑการประเมิน ๑. ไมมีการดําเนินการตามตัวบงชี้ หรือดําเนินการตามตัวบงชี้ผาน ๑ ขอ ได ๐ คะแนน
๒. มีการดําเนินการตามตัวบงชีผ้ าน ๒ ขอ
ได ๑ คะแนน
๓. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ผาน ๓ ขอ
ได ๒ คะแนน
๔. มีการดําเนินการตามตัวบงชีผ้ านครบทุกขอ
ได ๓ คะแนน
หมายเหตุ หลักฐานอางอิง มีครบทุกรายการที่กําหนด จึงจะผานเกณฑตามตัวบงชี้
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รายงานการประเมินผลตามระบบการประกันคุณภาพ
การฝกอบรมของกรมอนามัย
ในการจัดทํารายงานการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมนั้น
รายงานในรูปเลม โดยมีองคประกอบดังนี้
๑. ปกนอก/ปกใน
รายงานการประเมินผลตามเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม
ของกรมอนามัย
หลักสูตร........................................
ดําเนินการระหวางวันที่
...............................................................
จัดโดย
................................................................
๒. บทสรุปผูบริหาร
๓. หลักสูตรฝกอบรม/โครงการ
๔. สรุปผลคะแนนการประเมิน
๕. แบบสรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรมอนามัย
๖. เอกสารหลักฐานประกอบ
๗. รูปภาพประกอบกิจกรรม
๘. อื่น ๆ

(ปอ ๑)

ใหดําเนินการจัดทํา
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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
ลงชื่อ..........................................ผูรับผิดชอบโครงการ
ลงชื่อ..........................................ผูอํานวยการสํานัก/กอง/ศูนยอนามัย
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แบบสรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรมอนามัย
หลักสูตร.......................................................
มาตรฐานที่ ๑ หลักสูตรการฝกอบรม
เกณฑการประเมิน
๐ คะแนน
ไมมีการดําเนินการ
ตามตัวบงชี้ หรือดําเนินการ
ตามตัวบงชีผ้ าน ๑ ขอ

๑ คะแนน
มีการดําเนินการ
ตามตัวบงชีผ้ าน ๒ ขอ

๒ คะแนน
มีการดําเนินการ
ตามตัวบงชีผ้ าน ๓ ขอ

๓ คะแนน
มีการดําเนินการ
ตามตัวบงชีผ้ านครบทุกขอ

หมายเหตุ หลักฐานอางอิง มีครบทุกรายการที่กําหนด จึงจะผานเกณฑตามตัวบงชี้
ตัวบงชี้

๑.๑ หลักสูตรมีความ
สอดคลองกับนโยบาย หรือ
ยุทธศาสตร หรือภารกิจของ
หนวยงานหรือแผนพัฒนา
บุคลากรของหนวยงาน/
กรมอนามัย

๑.๒ หลักสูตรสอดคลองกับ
ความจําเปนหรือความ
ตองการในการฝกอบรม
(Training Need) ระดับ
หนวยงาน/กรมอนามัย
๑.๓ เนื้อหาหลักสูตร/
โครงการฝกอบรม สอดคลอง
กับวัตถุประสงคของหลักสูตร/
โครงการฝกอบรม

การดําเนินการ
มี ไมมี

หลักฐานอางอิง

๑. นโยบายหรือ ยุทธศาสตร หรือภารกิจ
ของหนวยงานหรือแผนพัฒนาบุคลากร
ของหนวยงาน/กรมอนามัย (มีอยางใด
อยางหนึ่งถือวาผานเกณฑ)
๒. หลักสูตรการฝกอบรมที่แสดงถึงความ
สอดคลองกับ นโยบาย หรือ ยุทธศาสตร
หรือ ภารกิจ หรือ แผนพัฒนาบุคลากร
ของหนวยงาน/กรมอนามัย
๓. รายงานการประเมินผลตามเกณฑการ
ประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรม
อนามัย
๑. ผลการวิเคราะหความจําเปนของ
หนวยงาน/กรมอนามัย หรือ ความตองการ
ในการฝกอบรมของบุคลากร
๒. รายงานการประเมินผลตามเกณฑ
การประกันคุณภาพการฝกอบรม
ของกรมอนามัย
๑. หลักสูตรการฝกอบรม มีการกําหนด
เนื้อหาตรงกับวัตถุประสงคของหลักสูตร
อยางชัดเจน
๒. รายงานการประเมินผลตามเกณฑ
การประกันคุณภาพการฝกอบรม
ของกรมอนามัย

มี

ไมมี

ผลการ
ประเมิน
 ผาน
 ไมผาน

 ผาน
 ไมผาน

 ผาน
 ไมผาน
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ตัวบงชี้

๑.๔ มีการประเมิน
เพื่อปรับปรุงหลักสูตร

การดําเนินการ
มี ไมมี

หลักฐานอางอิง

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

มี

ไมมี

ผลการ
ประเมิน
 ผาน
 ไมผาน

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

มาตรฐานที่ ๒ ผูเขารับการฝกอบรม
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เกณฑการประเมิน
๐ คะแนน
ไมมีการดําเนินการ
ตามตัวบงชี้

๑ คะแนน
มีการดําเนินการ
ตามตัวบงชีผ้ าน ๑ ขอ

๒ คะแนน
มีการดําเนินการ
ตามตัวบงชีผ้ าน ๒ ขอ

๓ คะแนน
มีการดําเนินการ
ตามตัวบงชีผ้ านครบทุกขอ

หมายเหตุ หลักฐานอางอิง มีครบทุกรายการที่กําหนด จึงจะผานเกณฑตามตัวบงชี้
ตัวบงชี้

๒.๑ จํานวนผูเขารับการ
ฝกอบรมเหมาะสมกับรูปแบบ
การจัดกิจกรรม และ
วัตถุประสงคของหลักสูตร

การดําเนินการ
มี ไมมี

๒.๒ คุณสมบัติของผูเขารับ
การฝกอบรมเปนไปตาม
ที่กําหนดในหลักสูตร
๒.๓ วิธีการคัดเลือกผูเขารับ
การฝกอบรมเหมาะสมกับ
หลักสูตร

หลักฐานอางอิง

๑. หลักสูตรการฝกอบรม มีการกําหนด
จํานวนผูเขารับการฝกอบรม
๒. รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม
๓. รายงานการประเมินผลตามเกณฑ
การประกันคุณภาพการฝกอบรม
ของกรมอนามัย
๑. หลักสูตรการฝกอบรม มีการกําหนด
คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม
๒. รายงานการประเมินผลตามเกณฑ
การประกันคุณภาพการฝกอบรม
ของกรมอนามัย
๑. หลักฐานแสดงถึงวิธีการคัดเลือก
ผูเขารับการฝกอบรม
๒. รายงานการประเมินผลตามเกณฑ
การประกันคุณภาพการฝกอบรม
ของกรมอนามัย
คะแนนที่ได

มี

ไมมี

ผลการ
ประเมิน
 ผาน
 ไมผาน

 ผาน
 ไมผาน

 ผาน
 ไมผาน

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

มาตรฐานที่ ๓ วิทยากร
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เกณฑการประเมิน
๐ คะแนน
ไมมีการดําเนินการ
ตามตัวบงชี้ หรือดําเนินการ
ตามตัวบงชีผ้ าน ๑ ขอ

๑ คะแนน
มีการดําเนินการ
ตามตัวบงชีผ้ าน ๒ ขอ

๒ คะแนน
มีการดําเนินการ
ตามตัวบงชีผ้ าน ๓ ขอ

๓ คะแนน
มีการดําเนินการ
ตามตัวบงชีผ้ านครบทุกขอ

หมายเหตุ หลักฐานอางอิง มีครบทุกรายการที่กําหนด จึงจะผานเกณฑตามตัวบงชี้
ตัวบงชี้

๓.๑ เปนผูมีความรู
ความสามารถและ
ประสบการณที่ตรงกับเนื้อหา
ของหลักสูตร
๓.๒ เคาโครงการสอน
(course outline) สอดคลอง
กับวัตถุประสงค

๓.๓ รูปแบบการฝกอบรม
เหมาะสมกับเนื้อหาและ
ระยะเวลาของหลักสูตร
๓.๔ วิทยากรใชสื่อเหมาะสม
กับรูปแบบการฝกอบรม

การดําเนินการ
มี ไมมี

หลักฐานอางอิง

๑. ประวัติวิทยากร CV (CurriculumVitae)
๒. รายงานการประเมินผลตามเกณฑ
การประกันคุณภาพการฝกอบรม
ของกรมอนามัย
๑. รายละเอียดที่แสดงเคาโครงการสอน
โดยระบุขอบเขตในแตละหัวขอวิชา
(จากเอกสารการสอน หรือ สื่อการสอน
หรือ สรุปเนื้อหาจากผูจัดการฝกอบรม)
๒. รายงานการประเมินผลตามเกณฑ
การประกันคุณภาพการฝกอบรม
ของกรมอนามัย
๑. ผลการประเมินวิทยากร
๒. ภาพถายกิจกรรมการฝกอบรม
๓. รายงานการประเมินผลตามเกณฑ
การประกันคุณภาพการฝกอบรม
ของกรมอนามัย
๑. ผลการประเมินวิทยากร
๒. รายงานการประเมินผลตามเกณฑ
การประกันคุณภาพการฝกอบรม
ของกรมอนามัย
คะแนนที่ได

มี

ไมมี

ผลการ
ประเมิน
 ผาน
 ไมผาน

 ผาน
 ไมผาน

 ผาน
 ไมผาน

 ผาน
 ไมผาน

ขอเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มาตรฐานที่ ๔ ปจจัยเกื้อหนุนในการฝกอบรม

16

เกณฑการประเมิน
๐ คะแนน
ไมมีการดําเนินการ
ตามตัวบงชี้ หรือดําเนินการ
ตามตัวบงชีผ้ าน ๑ ขอ

๑ คะแนน
มีการดําเนินการ
ตามตัวบงชีผ้ าน ๒ ขอ

๒ คะแนน
มีการดําเนินการ
ตามตัวบงชีผ้ าน ๓ ขอ

๓ คะแนน
มีการดําเนินการ
ตามตัวบงชีผ้ านครบทุกขอ

หมายเหตุ หลักฐานอางอิง มีครบทุกรายการที่กําหนด จึงจะผานเกณฑตามตัวบงชี้
ตัวบงชี้

๔.๑ การจัดสถานที่เหมาะสม
กับรูปแบบการฝกอบรมและ
จํานวนผูเขาอบรม

๔.๒ สิ่งอํานวยความสะดวก
เหมาะสมและเพียงพอ เชน
เอกสารประกอบการฝกอบรม
สื่อ โสตทัศนูปกรณ
๔.๓ การบริหารจัดการ
การฝกอบรมเหมาะสม เชน
สถานที่ การลงทะเบียน
การประสานงานกับผูเขารับ
การอบรม

การดําเนินการ
มี ไมมี

หลักฐานอางอิง

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

มี

ไมมี

ผลการ
ประเมิน
 ผาน
 ไมผาน

 ผาน
 ไมผาน

 ผาน
 ไมผาน

คะแนนที่ได

ขอเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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มาตรฐานที่ ๕ การวัดและประเมินผลการฝกอบรม
เกณฑการประเมิน
๐ คะแนน
ไมมีการดําเนินการ
ตามตัวบงชี้ หรือดําเนินการ
ตามตัวบงชีผ้ าน ๑ ขอ

๑ คะแนน
มีการดําเนินการ
ตามตัวบงชีผ้ าน ๒ ขอ

๒ คะแนน
มีการดําเนินการ
ตามตัวบงชีผ้ าน ๓ ขอ

๓ คะแนน
มีการดําเนินการ
ตามตัวบงชีผ้ านครบทุกขอ

หมายเหตุ หลักฐานอางอิง มีครบทุกรายการที่กําหนด จึงจะผานเกณฑตามตัวบงชี้
ตัวบงชี้

๕.๑ มีการประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ กอน-หลัง
การฝกอบรม
(Pre-test/Post – test )
ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร
๕.๒ มีการประเมินผลความ
พึงพอใจ เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรม
ทันที
๕.๓ มีการประเมินผลภายหลังการ
ฝกอบรมตามแนวทางการติดตาม
ประเมินประสิทธิผลและความ
คุมคาของการพัฒนา/ฝกอบรม
บุคลากรกรมอนามัย ประกอบดวย
- การประเมินตนเองภายหลัง
การนําความรูไปปรับใชในการ
ปฏิบัติงาน
- การประเมินโดยผูบังคับ
บัญชา ภายหลังการฝกอบรม
๕.๔ มีการจัดทําสรุปและวิเคราะห
ผลการประเมินตามเกณฑ
การประกันคุณภาพการฝกอบรม
ในแตละหลักสูตร และมีขอเสนอ
แนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ในครั้งตอไป

การดําเนินการ
มี ไมมี

หลักฐานอางอิง

๑. สรุปผลการประเมินความรูกอน-หลังการ
ฝกอบรม
๒. รายงานการประเมินผลตามเกณฑการประกัน
คุณภาพการฝกอบรมของกรมอนามัย
๑. ผลการประเมินการฝกอบรม
๒. รายงานการประเมินผลตามเกณฑการประกัน
คุณภาพการฝกอบรมของกรมอนามัย
๑. แผนการประเมินผลภายหลังการฝกอบรม
(หนวยงานตนสังกัดของผูเขารับการฝกอบรม
ประเมินผลภายหลังการฝกอบรมตามแนว
ทางการติดตามประเมินประสิทธิผลและความ
คุมคาของการพัฒนา/ฝกอบรมบุคลากรกรม
อนามัย)
๒. ผลการประเมินตนเองภายหลังการฝกอบรม
๓. ผลการประเมินโดยผูบังคับบัญชาภายหลัง
การฝกอบรม
๔. รายงานการประเมินผลตามเกณฑการประกัน
คุณภาพการฝกอบรมของกรมอนามัย
๑. รายงานการประเมินผลตามเกณฑการประกัน
คุณภาพการฝกอบรมของกรมอนามัย โดยมีการ
สรุปและวิเคราะหผลการประเมินตามเกณฑการ
ประกันคุณภาพการฝกอบรม รวมทั้งจะตองมี
ขอเสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตรในครั้งตอไป

มี

ไมมี

ผลการ
ประเมิน
 ผาน
 ไมผาน

 ผาน
 ไมผาน
 ผาน
 ไมผาน

 ผาน
 ไมผาน

คะแนนที่ได

ขอเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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แบบประวัติวิทยากร

(ปอ ๒)

ชื่อ-นามสกุล……………………….............................................................................................................................
ตําแหนงปจจุบัน …………………............................................................................................................................
สถานที่ทํางาน………………………………………………………………………………..…………………………………………………..
ที่อยู…………………………………………………………….……………………………………………………………………………………..
โทรศัพท…………………………โทรสาร…………………………มือถือ......................... E-mail……………….………….……
การศึกษา………………………………………………………………………………………………..…………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….…..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ผลงานและประสบการณการทํางาน……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..
……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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(ปอ ๓)

แบบประเมินวิทยากร
ชื่อวิทยากร.......................................................หัวขอ/เรื่อง.................................................................
วัน/เดือน/ป......................................................เวลา............................................................................
๑. ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร
กรุณาใสเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานเพื่อเปนขอมูลในการจัดฝกอบรมครั้งตอไป
รายการ
๑. การนําเขาสูหลักสูตรอยางเปนระบบ
๒. การจัดลําดับขั้นตอนของเนื้อหาวิชา
๓. เทคนิคและวิธีการที่ใชในการถายทอด
ความรูใหกับผูเ ขารับการอบรม
๔. เปดโอกาสใหซักถามและแสดงความ
คิดเห็น
๕. การใชเวลาเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา
๖. ความชัดเจนของเอกสาร
๗. การใชสื่อเหมาะสมกับรูปแบบการ
ฝกอบรม
๘. ความพึงพอใจตอวิทยากรโดยภาพรวม

มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง
นอย

นอยที่สุด

หมายเหตุ

๒. สิ่งที่ทานประทับใจวิทยากร คือ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………
๓. สิ่งที่วิทยากรควรปรับปรุง คือ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………
๔. ขอเสนอแนะอื่นๆ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………
โปรดสงคืนผูจัดการฝกอบรม ขอขอบคุณในการตอบแบบสอบถามนี้
สํานัก/กอง/ศูนย....................................กรมอนามัย
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(ปอ ๔)

แบบประเมินผลการฝกอบรม..........................
ระหวางวันที่………………….
ณ…………………………………………….
*******************

คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นของทานในเรื่องตอไปนี้โดยทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความเห็น
ของทานมากที่สุด
สวนที่ ๑ ความรูของผูเขารับการฝกอบรม นอย
รายการ
๑. กอนการอบรมทานมีความรูในเรื่องนี้
๒. หลังการอบรมทานไดรบั ความรูในเรื่องนี้
๓. ความรูจ ากการฝกอบรมสามารถนําไปปฏิบตั ิ
ในการทํางาน

มาก
๑

๒ ๓ ๔ ๕ ๖

๗

๘

๙

๑๐

สวนที่ ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝกอบรม (๕ = มากที่สดุ ๔ = มาก ๓ = ปานกลาง ๒ = นอย ๑ = นอยที่สุด)
รายการ
๑. เนื้อหาของการฝกอบรมเหมาะสม
๒. ความครบถวนของหลักสูตร
๓. การชี้แจงวัตถุประสงคของการฝกอบรมชัดเจน
๔. รูปแบบในการจัดฝกอบรมเหมาะสม
๕. ระยะเวลาที่ใชในการฝกอบรมเหมาะสม
๖. สถานที่ในการจัดฝกอบรมเหมาะสม
๗. การดําเนินงาน การประสานงาน และอํานวยความสะดวก
ของผูรับผิดชอบโครงการเหมาะสม
๘. ความพึงพอใจตอการฝกอบรมโดยภาพรวม

๕

ระดับความคิดเห็น
๔
๓
๒

สวนที่ ๓ ขอเสนอแนะอื่น ๆ

๑

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

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

แบบติดตามผลภายหลังการฝกอบรม (ประเมินตนเอง)
หลักสูตรฝกอบรม ...................................
จัดระหวางวันที่...........................................
สถานที่จัด..........................................
(ผูผานการฝกอบรมเปนผูรายงาน)

คําชี้แจง
๑. แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงคเพื่อติดตามประเมินผลโครงการฝกอบรม
หลักสูตร………………………..............................................................
๒. ขอมูลที่ไดจากแบบประเมินในครั้งนี้ จะนําเสนอผลในภาพรวม ไมเจาะจงบุคคลหรือกลุมบุคคลใด
โดยเฉพาะ และจะไมมีผลกระทบใดๆ ตอการปฏิบัติงานของผูรายงาน
๓. การรายงาน แบงเปน ๒ สวน ดังนี้
สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปของผูรายงาน
สวนที่ ๒ การติดตามผลโครงการฝกอบรม
โปรดอานขอความและทําเครื่องหมาย ลงใน  ที่ตรงกับความคิดเห็นทานมากที่สุด หรือเติมขอความ
ลงในชองวาง
สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปของผูรายงาน
๑. ชื่อ-สกุล...................................................................ตําแหนง......................................................................
๒. หนวยงาน.................................................................
สวนที่ ๒ การติดตามผลโครงการฝกอบรม (๕ = มากที่สดุ ๔ = มาก ๓ = ปานกลาง ๒ = นอย ๑ = นอยที่สุด)
๑. การนําความรูและทักษะที่ไดรับจากการฝกอบรมไปปรับใชในการปฏิบัติงานของทาน กอใหเกิดประโยชน
ตอหนวยงาน ในเรื่องตอไปนี้ ในระดับใด (ผูจัดการฝกอบรมระบุหัวขอเรื่องในการอบรม)
หัวขอเรื่อง
๑)............................................................................................
๒) ............................................................................................
๓) ............................................................................................

๕

ระดับความคิดเห็น
๔
๓
๒

๑

๒. ขอเสนอแนะอื่นๆ
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
โปรดสงคืนผูจัดการฝกอบรม ขอขอบคุณในการตอบแบบสอบถามนี้
สํานัก/กอง/ศูนย............................. กรมอนามัย
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(ปอ ๖)

แบบติดตามผลภายหลังการฝกอบรม (ผูบังคับบัญชาชั้นตนประเมิน)
หลักสูตรฝกอบรม............................................
จัดระหวางวันที่......................................
สถานที่จัด...........................................
(ผูบังคับบัญชาชั้นตนของผูผานการฝกอบรมเปนผูรายงาน)

คําชี้แจง
๑. แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงคเพื่อติดตามประเมินผลโครงการฝกอบรมหลักสูตร…………………………
๒. ขอมูลที่ไดจากแบบประเมินในครั้งนี้ จะนําเสนอผลในภาพรวม ไมเจาะจงบุคคลหรือกลุมบุคคลใด
โดยเฉพาะ และจะไมมีผลกระทบใดๆ ตอการปฏิบัติงานของผูรายงาน
๓. การรายงาน แบงเปน ๒ สวน ดังนี้
สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปของผูรายงาน
สวนที่ ๒ การติดตามผลโครงการฝกอบรม
โปรดอานขอความและทําเครื่องหมาย ลงใน  ที่ตรงกับความคิดเห็นทานมากที่สุด หรือเติมขอความลงในชองวาง
สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปของผูรายงาน
๑. ชื่อ-สกุล...................................................................ตําแหนง.......................................................................
๒. หนวยงาน.................................................................
๓. เปนผูบังคับบัญชาของ......................................................(ผูจัดการฝกอบรมระบุชื่อผูผานการฝกอบรม)
สวนที่ ๒ การติดตามผลโครงการฝกอบรม (๕ = มากที่สดุ ๔ = มาก ๓ = ปานกลาง ๒ = นอย ๑ = นอยที่สุด)
๑. หลังจากผานการฝกอบรม ผูใตบังคับบัญชาของทาน มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ
ในเรื่องตอไปนี้ ในระดับใด (ระบุพฤติกรรมที่คาดหวังตามวัตถุประสงคของโครงการฝกอบรม)
พฤติกรรมที่คาดหวัง
๑)............................................................................................
๒) ............................................................................................
๓) ............................................................................................

๕

ระดับความคิดเห็น
๔

๓

๒

๑

๒. การนําความรูและทักษะที่ไดรับจากการฝกอบรมไปปรับใชในการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาของทาน
กอใหเกิดประโยชนตอหนวยงาน ในเรื่องตอไปนี้ ในระดับใด (ผูจัดการฝกอบรมระบุหัวขอเรื่องในการอบรม)
หัวขอเรื่อง
๑)............................................................................................
๒) ............................................................................................
๓) ............................................................................................

๕

ระดับความคิดเห็น
๔

๓

๒

๑
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๓. ทานไดสงเสริม สนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาของทาน นําความรูและทักษะที่ไดรับจากการฝกอบรม
ไปปรับใชใหเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน อยางไรบาง (ตอบไดมากกวา ๑ คําตอบ)
 ๑) มอบหมายงานที่ตองใชความรู ทักษะ ที่ไดรับจากการฝกอบรม ไปปฏิบัติ
 ๒) ใหคําปรึกษา แนะนํา แนวทางการนําความรูและทักษะที่ไดรับจากการฝกอบรม ไปปรับใช
ในการปฏิบัติงาน
 ๓) กลาวแสดงความชื่นชมในผลการปฏิบัติงาน ในเรื่องที่เกี่ยวของกับหลักสูตรการฝกอบรม
 ๔) ไมไดใหการสนับสนุนใดๆ แกผูใตบังคับบัญชา
 ๕) อื่นๆ โปรดระบุ...............................................................................................................................
๔. ถามีการจัดฝกอบรมหลักสูตรนี้อีก ทานจะสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาคนอื่นๆ เขารับการฝกอบรม
อีกหรือไม
 ๑) สนับสนุน
 ๒) ไมสนับสนุน เพราะ..................................................................
.................................................................................................................................................................................
๕. ขอเสนอแนะอื่นๆ
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
โปรดสงคืนผูจัดการฝกอบรม ขอขอบคุณในการตอบแบบสอบถามนี้
สํานัก/กอง/ศูนย............................. กรมอนามัย
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สําเนาคูฉบับ
คําสั่งกรมอนามัย
ที่ ๑๕๕๒ /๒๕๕๓
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานการจัดทําระบบการประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรมอนามัย
--------------------ตามทีก่ รมอนามัย มีนโยบายใหหนวยงานในสังกัด ดําเนินการพัฒนาองคกรตามเกณฑ
คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
โดยในสวนของ หมวด ๕ การมุงเนนทรัพยากรบุคคล (HR ๔)
สวนราชการตองมีระบบการประกันคุณภาพของการฝกอบรม รวมถึงการประเมินประสิทธิผล และความคุมคา
ของการพัฒนา/ฝกอบรมบุคลากร เพื่อยกระดับงานฝกอบรมใหมีมาตรฐานสูง มีความคุมคาตอการลงทุน
มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ และสรางความเชื่อมั่นแกผูเรียน
ดังนั้น เพื่อใหการจัดทําระบบการประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรมอนามัย เปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมายที่กําหนด จึงแตงตั้งคณะทํางานการจัดทําระบบการประกันคุณภาพการ
ฝกอบรมของกรมอนามัย โดยมีองคประกอบ ดังตอไปนี้
๑. ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
ประธาน
๒. ผูแทนกองแผนงาน
คณะทํางาน
๓. ผูแทนกลุมพัฒนาระบบบริหาร
คณะทํางาน
๔. ผูแทนสํานักทันตสาธารณสุข
คณะทํางาน
๕. ผูแทนสํานักโภชนาการ
คณะทํางาน
๖. ผูแทนกองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ
คณะทํางาน
๗. ผูแทนสํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา
คณะทํางาน
๘. ผูแทนสํานักอนามัยการเจริญพันธุ
คณะทํางาน
๙. ผูแทนกองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
คณะทํางาน
๑๐. ผูแทนสํานักสงเสริมสุขภาพ
คณะทํางาน
๑๑. ผูแทนสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
คณะทํางาน
๑๒. ผูแทนศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข
คณะทํางาน
๑๓. ผูแทนศูนยอนามัยที่ ๑
คณะทํางาน
๑๔. ผูแทนศูนยอนามัยที่ ๓
คณะทํางาน
๑๕. ผูแทนศูนยอนามัยที่ ๔
คณะทํางาน
๑๖. ผูแทนศูนยอนามัยที่ ๗
คณะทํางาน
๑๗. นางสาวจันทนา วรรณเพิ่มสุข
กองการเจาหนาที่
คณะทํางานและเลขานุการ
๑๘. นางพรทิพย อุปธรรม
กองการเจาหนาที่
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
๑๙. นางจันทิมา ลิ้มเสรี
กองการเจาหนาที่
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
๒๐. นางสาวเพ็ญพิตรา คูณศรี
กองการเจาหนาที่
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
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บทบาทหนาที่
๑. ดําเนินการจัดทําระบบการประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรมอนามัย
โดยมีการกําหนด
มาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพการฝกอบรม
๒. ดําเนินการจัดทําแบบรายงานการดําเนินการ
ตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพของการ
ฝกอบรม และแบบประเมินประสิทธิผลการพัฒนา/ฝกอบรมบุคลากร เพื่อใชกบั ทุกหนวยงานใน
สังกัดกรมอนามัย
๓. งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
(ลงชื่อ) ประดิษฐ วินิจจะกูล
(นายประดิษฐ วินจิ จะกูล)
รองอธิบดีกรมอนามัยปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย

สําเนาถูกตอง
(นางพรทิพย อุปธรรม)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
กรมอนามัย
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
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รายชื่อคณะทํางานการจัดทําระบบการประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรมอนามัย
************************
ลําดับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

ชื่อ-สกุล/หนวยงาน
กองแผนงาน
นางธีราภรณ ไชยศิริวัฒนะกุล
นางสาววิชุดา สมัยนิยม
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
นางลาวัณย ขําเลขะสิงห
นางนัทฐหทัย ไตรฐิ่น
สํานักทันตสาธารณสุข
นางสาวเพ็ญแข ลาภยิ่ง
นางสาวชนิกา โตเลี้ยง
สํานักโภชนาการ
นายอวัตถ เชาวนลิลิตกุล
นางสายสม สุขใจ
กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ
นายยงยุทธ บุญขันท
นางสุรางค ศรีบุญเรือง
สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา
นางลลนา ทองแท
นายภาคภูมิ องคสุริยานนท
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ
นางสาวกรรณิการ รักเสนาะ
นางสาวฟองจันทร คุปตธรณี
กองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
นางสาวรัตนาวดี ทองสุทธิ์
นางพรเพ็ญ อรัณยะนาค
สํานักสงเสริมสุขภาพ
ร.อ.หญิงฐาปนพร สิงหโกวินท
นางสาวปยะวรรณ กลิ่นสุคนธ
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
นางดรรชนีย มหาชานิกะ
นายปราโมทย เสพสุข

ตําแหนง

หมายเหตุ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
สํารอง
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํารอง
ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ
เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน

สํารอง

นักโภชนาการชํานาญการพิเศษ
นักโภชนาการชํานาญการ

สํารอง

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

สํารอง

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

สํารอง

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน

สํารอง

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

สํารอง

นักวิชาการเผยแพรชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ

สํารอง

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

สํารอง
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ลําดับ
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.

ชื่อ-สกุล/หนวยงาน
ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข
นางสาววิภา รุจิจนากุล
ศูนยอนามัยที่ ๑
นางเตือนใจ ภาคภูมิ
นางสาวพัชรินทร ดั้นเจริญ
ศูนยอนามัยที่ ๓
นางเฉิดโฉม ศิริผล
นายชาญศักดิ์ เทพมาลี
ศูนยอนามัยที่ ๔
นางสาวมันทนา บัววัฒนา
นางสาวจินตนา ชุณหมุกดา
ศูนยอนามัยที่ ๗
นางศุภลักษณ ธนธรรมสถิต
นางสาวสุพัตรา แสนใจ
กองการเจาหนาที่
นางสาวอารีย ภูริวรานนท
นางสาวจันทนา วรรณเพิ่มสุข
นางพรทิพย อุปธรรม
นางจันทิมา ลิ้มเสรี

ตําแหนง

หมายเหตุ

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
เจาพนักงานธุรการอาวุโส

สํารอง

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ

สํารอง

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

สํารอง

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

สํารอง

ผูอํานวยการกอง
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

28

รายงานการประชุม
คณะทํางานการจัดทําระบบประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรมอนามัย
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หองประชุมกองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ

ผูมาประชุม
๑.นางสาวอารีย ภูริวรานนท

๒.นางธีราภรณ ไชยศิริวัฒนะกุล
๓.นางสาววิชุดา สมัยนิยม
๔.นางลาวัณย ขําเลขะสิงห
๕.นางนัทฐหทัย ไตรฐิ่น
๖.นางสาวเพ็ญแข ลาภยิ่ง
๗.นายอวัตถ เชาวนลิลิตกุล
๘.นางสายสม สุขใจ
๙.นายยงยุทธ บุญขันท
๑๐.นางนันทกา หนูเทพ
๑๑.นางสาวฟองจันทร คุปตธรณี
๑๒.นางสาวรัตนาวดี ทองสุทธิ์
๑๓.ร.อ.หญิงฐาปนพร สิงหโกวินท
๑๔.นางสาวปยะวรรณ กลิ่นสุคนธ
๑๕.นางดรรชนีย มหาชานิกะ
๑๖.นางสาววิภา รุจิจนากุล

ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
กองการเจาหนาที่
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
กองแผนงาน
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
กองแผนงาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ
สํานักทันตสาธารณสุข
นักโภชนาการชํานาญการพิเศษ
สํานักโภชนาการ
นักโภชนาการชํานาญการ
สํานักโภชนาการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา
เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
กองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
นักวิชาการเผยแพรชํานาญการพิเศษ
สํานักสงเสริมสุขภาพ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
สํานักสงเสริมสุขภาพ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข

ประธาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
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๑๗.นางเตือนใจ ภาคภูมิ
๑๘.นางเฉิดโฉม ศิริผล
๑๙.นางสาวมันทนา บัววัฒนา
๒๐.นางสาวจินตนา ชุณหมุกดา
๒๑.นางสาวสุพัตรา แสนใจ
๒๒.นางสาวจันทนา วรรณเพิ่มสุข
๒๓.นางพรทิพย อุปธรรม
๒๔.นางจันทิมา ลิ้มเสรี
๒๕.นางสาวเพ็ญพิตรา คูณศรี
ผูเขารวมประชุม
๑.นางประกายดาว หมั่นดี
๒.นางสาวศิริมา ทองผิว
๓.นางสาวไพรินทร ระหัสทอง

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
ศูนยอนามัยที่ ๑
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
คณะทํางาน
ศูนยอนามัยที่ ๓
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
ศูนยอนามัยที่ ๔
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
คณะทํางาน
ศูนยอนามัยที่ ๔
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
คณะทํางาน
ศูนยอนามัยที่ ๗
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
คณะทํางานและเลขานุการ
กองการเจาหนาที่
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
กองการเจาหนาที่
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
กองการเจาหนาที่
นักทรัพยากรบุคคล
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
กองการเจาหนาที่
ศูนยอนามัยที่ ๑
กองการเจาหนาที่
กองการเจาหนาที่

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
๑.๑ คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการจัดทําระบบการประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรมอนามัย
ประธาน ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ (นางสาวอารีย ภูริวรานนท) ไดกลาวเปดประชุม
การจัดทําระบบการประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรมอนามัย เปนการประชุมคณะทํางานครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
ตามคําสั่งกรมอนามัย ที่ ๑๕๕๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ซึ่งคาดวาหลักเกณฑการประกัน
คุณภาพการฝกอบรม จะประกาศใชประมาณปลายเดือน ธันวาคม ๒๕๕๓ หรือ ตนเดือน มกราคม ๒๕๕๔
โครงการที่หนวยงานในกรมอนามัยจัด หลังจากประกาศใชหลักเกณฑนี้แลว ตองใชเกณฑนี้ดวย และขณะนี้
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการกรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ อยูระหวางเสนอกรมอนุมัติแผน
ซึ่งหนวยงานจะตองจัดทําแผนพัฒนาขาราชการรายป และมีแผนพัฒนารายบุคคลดวย
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา
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๒.๑ หลักเกณฑการประกันคุณภาพของการฝกอบรม
เลขานุการ
ชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน ตาม PMQA หมวด ๕ การมุงเทรัพยากรบุคคล
HR ๔ สวนราชการตองมีระบบการประกันคุณภาพของการฝกอบรม รวมถึงการประเมินประสิทธิผลและความ
คุมคาของการพัฒนา/ฝกอบรมของบุคลากร
ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที่ครบถวน คือ
๑) มีหลักเกณฑการประกันคุณภาพของการฝกอบรม ๒) มีการนําหลักเกณฑดังกลาวไปใชในการจัดฝกอบรม
๓) มีการประเมินประสิทธิผลการพัฒนา/ฝกอบรมบุคลากร องคประกอบที่สําคัญ มี ๖ ดาน คือ ๑.หลักสูตร
๒.ผูสอน ๓.วิธีการสอน ๔.หองเรียน ๕.ผูเรียน ๖.การวัดและประเมินผล
รายละเอียดตามเอกสารที่แจก
ในหองประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน
เสนอที่ประชุมพิจารณาฉบับรางคูมือประกันคุณภาพการฝกอบรมของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และยกรางหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรมอนามัย
ที่กองการเจาหนาที่จัดทําขึ้น รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในหองประชุม โดยที่ประชุมไดมีการอภิปราย
กันอยางกวางขวาง สรุปผลไดดังนี้
หลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรมอนามัย
มาตรฐานที่ ๑ หลักสูตรการฝกอบรม
คําอธิบายมาตรฐาน เปนการกําหนดหลักสูตร/โครงการฝกอบรมที่สอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตร
ภารกิจของหนวยงานตามความจําเปน / ความตองการ ของหนวยงาน / องคกร
และมีการประเมินหลักสูตร/โครงการฝกอบรม เพื่อปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตัวบงชี้
๑.มีความสอดคลองกับนโยบาย
ยุทธศาสตร ภารกิจของหนวยงาน
หรือแผนพัฒนาบุคลากรของ
หนวยงาน / กรมอนามัย

หลักฐานอางอิง

๑.นโยบาย ยุทธศาสตร ภารกิจของหนวยงานหรือแผนพัฒนาบุคลากร
ของหนวยงาน /กรมอนามัย
๒.หลักสูตรการฝกอบรม อธิบายถึงความสอดคลองระหวางหลักสูตรกับ
นโยบาย ยุทธศาสตร ภารกิจ หรือ แผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน
/กรมอนามัย
๓.รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการ
ฝกอบรมของกรมอนามัย
๒.สอดคลองกับความจําเปน / ความ ๑.แบบฟอรมการวิเคราะหหาความจําเปนของบุคคลและความตองการ
ตองการในการฝกอบรม ( Training ในการฝกอบรมของ หนวยงาน/กรมอนามัย
Need ) ระดับหนวยงาน /
๒. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการ
กรมอนามัย
ฝกอบรมของกรมอนามัย
๓. เนื้อหาหลักสูตร/โครงการ
๑.หลักสูตรการฝกอบรม ที่มีการกําหนดเนื้อหาใหตรงกับวัตถุประสงค
ฝกอบรม สอดคลองกับวัตถุประสงค ของหลักสูตรอยางชัดเจน
ของหลักสูตร/โครงการฝกอบรม
๒.รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการ
ฝกอบรมของกรมอนามัย
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ตัวบงชี้

หลักฐานอางอิง

๔. มีการประเมินเพื่อปรับปรุง
หลักสูตร

เกณฑการประเมิน

๑.หลักสูตรการฝกอบรม จะตองมีประเด็น ดังตอไปนี้
- มีการกําหนดแนวทางในการประเมินเพื่อปรับปรุงหลักสูตร
- มีการกําหนดระยะเวลาในการประเมินเพื่อปรับปรุงหลักสูตร
๒.รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการ
ฝกอบรมของกรมอนามัย
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

มาตรฐานที่ ๒ ผูเขารับการฝกอบรม
คําอธิบายมาตรฐาน การกําหนดคุณสมบัติ จํานวนและวิธีการคัดเลือกผูเขารับการอบรมทีเหมาะสมกับ
หลักสูตร/โครงการฝกอบรม
ตัวบงชี้

หลักฐานอางอิง

๑. จํานวนผูเขารับการฝกอบรม
เหมาะสมสอดคลองกับรูปแบบการ
จัดกิจกรรม และวัตถุประสงคของ
หลักสูตร
๒. คุณสมบัติของผูเขารับการ
ฝกอบรมเหมาะสมกับหลักสูตร
เชน
- มีความรูพื้นฐาน หรือมีหนาที่
รับผิดชอบในงานที่เกี่ยวของกับ
หลักสูตรนั้น ๆ
๓. วิธีการคัดเลือกผูเขารับการ
ฝกอบรมเหมาะสมกับหลักสูตร/
โครงการฝกอบรม
เกณฑการประเมิน

๑.หลักสูตรการฝกอบรม ที่มีการกําหนด จํานวนผูเขารับการฝกอบรม
๒. รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม
๓. ภาพกิจกรรมการฝกอบรม
๔.รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการ
ฝกอบรมของกรมอนามัย
๑.หลักสูตรการฝกอบรม ที่มีการกําหนดคุณสมบัติของผูเขารับการ
ฝกอบรม
๒.รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพของการ
ฝกอบรมกรมอนามัย
๑. เกณฑการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม
๒.รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการ
ฝกอบรมของกรมอนามัย

๑. ไมมีการดําเนินการตามตัวบงชี้
๒. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ขอ ๑
๓. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ขอ ๑,๒
๔. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ครบทุกขอ

ได ๐ คะแนน
ได ๑ คะแนน
ได ๒ คะแนน
ได ๓ คะแนน
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มาตรฐานที่ ๓ วิทยากร
คําอธิบายมาตรฐาน วิทยากรมีความรูความสามารถและประสบการณที่ตรงกับเนื้อหาหลักสูตร
สามารถถายทอดและสื่อสาร ใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดการเรียนรู และนําไปสู
ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค
ตัวบงชี้
๑. เปนผูมีความรูความสามารถและ
ประสบการณที่ตรงกับเนื้อหา
หลักสูตร

หลักฐานอางอิง
๑.ประวัติวิทยากร CV
๒.รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการ
ฝกอบรมของกรมอนามัย

๒. มีเคาโครงการสอน (course
๑.หลักสูตรการฝกอบรม ที่มีการกําหนด เคาโครงการสอนหรือกําหนด
outline) สอดคลองกับวัตถุประสงค รายละเอียดในแตละหัวขอวิชา
๒.รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการ
ฝกอบรมของกรมอนามัย
๓. รูปแบบการสอน/ฝกอบรม
๑.ผูสอน มีการกําหนดรูปแบบการสอน
เหมาะสมกับเนื้อหาและระยะเวลา ๒.ผูสอน สอนภายในระยะเวลาที่กําหนด ไดเนื้อหาครบถวน
ของหลักสูตร
๓.รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกัน คุณภาพการ
ฝกอบรมของกรมอนามัย
๔. วิทยากรใชสื่อเหมาะสมกับ
๑. ภาพถายสื่อที่ใช
รูปแบบการสอน/ฝกอบรม
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

มาตรฐานที่ ๔ ปจจัยเกื้อหนุนในการฝกอบรม
คําอธิบายมาตรฐาน ความเหมาะสมของสถานที่ สภาพแวดลอมและองคประกอบที่เอื้อตอการเรียนรู การ
จัดสถานที่มคี วามเหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู กิจกรรมของหลักสูตร สิ่งอํานวย
ความสะดวก รวมทั้งเอกสารประกอบการสอน/ฝกอบรมมีความเหมาะสม และ
เพียงพอ ผูจัดการฝกอบรม มีการประสานงานในการจัดฝกอบรม เชน ประสานงานดาน
วิทยากร ผูเขารับการฝกอบรม การลงทะเบียน และอํานวยความสะดวกในการจัด
ฝกอบรม
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ตัวบงชี้

หลักฐานอางอิง

๑.การจัดสถานที่เหมาะสมกับ
๑. ภาพถายการจัดกิจกรรมในสถานที่ฝกอบรม
รูปแบบการสอน/ฝกอบรม/กิจกรรม 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 ๑. ผลการประเมินความพึงพอใจ
เหมาะสม เชน การประสานงานกับ ๒. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการ
วิทยากร / ผูเขารับการอบรม /
ฝกอบรมของกรมอนามัย
สถานที่ การลงทะเบียน
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

มาตรฐานที่ ๕ การวัดและประเมินผลการฝกอบรม
คําอธิบายมาตรฐาน มีการวัดและประเมินผลการฝกอบรมอยางเปนระบบ เพื่อใหทราบวาการฝกอบรม
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค หรือไม รวมถึงการติดตามและกระบวนการวัด
ประสิทธิผลของการฝกอบรม
ตัวบงชี้
๑. มีการประเมินเปรียบเทียบความรู
ความสามารถ ทักษะ กอน-หลัง การ
ฝกอบรม หรือ
Pre-test/Post – test
ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร
๒. มีการประเมินความพึงพอใจ
ในการฝกอบรม

หลักฐานอางอิง
๑.เครื่องมือที่ใชในการประเมินเปรียบเทียบความรู กอน - หลัง
การฝกอบรม
๒.สรุปผลการประเมินความรูกอน-หลังการ ฝกอบรม
๓.รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกัน คุณภาพของการ
ฝกอบรม กรมอนามัย
๑. เครื่องมือ / แบบประเมินความพึงพอใจ
๒. สรุปผลการประเมินความรูกอน-หลังการ ฝกอบรม
๓. สรุปและวิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจ
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ตัวบงชี้

หลักฐานอางอิง

๓.มีการประเมินผลภายหลังการ
๑.แผนการประเมินผลภายหลังการฝกอบรม หนวยงานตนสังกัดของ
ฝกอบรมตามแนวทางการติดตาม
ผูเขารับการอบรมทําการประเมินผลภายหลังการฝกอบรมตามแนว
ประเมินประสิทธิผลและความคุมคา ทางการติดตามประเมินประสิทธิผลและความคุมคาของการพัฒนา/
ของการพัฒนา/ฝกอบรมบุคลากร
ฝกอบรมบุคลากรกรมอนามัย
กรมอนามัย ประกอบดวย
๒.แบบประเมินตนเองภายหลังการฝกอบรม
- การประเมินตนเองภายหลัง
๓.แบบประเมินสําหรับผูบังคับบัญชาภายหลังการฝกอบรม
การฝกอบรม
๔.ผลการประเมินดานประสิทธิผลสําหรับผูเขารับการอบรมและ
- การประเมินโดยผูบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชา
ภายหลังการฝกอบรม
๔. มีการจัดทําสรุปและวิเคราะหผล ๑.รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพของการ
การประเมินตามหลักเกณฑการ
ฝกอบรม กรมอนามัย โดยมีการสรุปและวิเคราะหผลการประเมินตาม
ประกันคุณภาพของการฝกอบรมใน หลักเกณฑการประกันคุณภาพของการฝกอบรม รวมทั้งจะตองมี
แตละหลักสูตร และมีขอเสนอแนว ขอเสนอแนวทางการพัฒนา หลักสูตรในครั้งตอไป
ทางการพัฒนาหลักสูตรในครั้งตอไป
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
มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบตามสรุปรางหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรมอนามัยขางตน
๒. มอบฝายเลขานุการ สรุปหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรมอนามัย
ตามมติที่ประชุม แลวสงใหคณะทํางานทาง e - mail เพื่อตรวจสอบแกไข / ใหความคิดเห็นเพิ่มเติม
และสงกลับกองการเจาหนาที่ เพื่อจะไดจัดทําสรุปเสนอที่ประชุมทบทวน โดยนัดประชุมอีกครั้ง ในวันศุกร
ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ เพื่อพิจารณารางหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม และแบบฟอรม
รายงานตางๆ
วาระที่ ๓
เรื่องอื่นๆ
ไมมี
เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.
นางพรทิพย อุปธรรม
จดรายงานการประชุม
นางสาวจันทนา วรรณเพิ่มสุข
ตรวจรายงานการประชุม
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รายงานการประชุม
คณะทํางานการจัดทําระบบการประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรมอนามัย
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ หองประชุมกองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ กรมอนามัย

ผูมาประชุม
๑.นางสาวอารีย ภูริวรานนท
๒.นางสาววิชุดา สมัยนิยม
๓.นางลาวัณย ขําเลขะสิงห
๔.นางนัทฐหทัย ไตรฐิ่น
๕.นางสาวชนิกา โตเลี้ยง
๖.นางสุรางค ศรีบุญเรือง
๗. นางสาวลลนา ทองแท

๘.นางสาวกรรณิการ รักเสนาะ
๙.นางสาวฟองจันทร คุปตธรณี
๑๐.นางสาวปยะวรรณ กลิ่นสุคนธ
๑๑.นางมานิตย พิรกั ษา
๑๒.นางเตือนใจ ภาคภูมิ
๑๓.นางเฉิดโฉม ศิริผล
๑๔.นางเกวลิน วัฒนกูล
๑๕.นางศุภลักษณ ธนธรรมสถิต

ผูอํานวยการกอง
กองการเจาหนาที่
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
กองแผนงาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน
สํานักทันตสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
แทนนางนันทกา หนูเทพ
สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ
เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
สํานักสงเสริมสุขภาพ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
แทนนางสาววิภา รุจิจนากุล
ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
ศูนยอนามัยที่ ๑
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ศูนยอนามัยที่ ๓
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ศูนยอนามัยที่ ๓
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ศูนยอนามัยที่ ๗

ประธาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
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๑๖.นางสาวจันทนา วรรณเพิ่มสุข
๑๗.นางพรทิพย อุปธรรม
๑๘.นางจันทิมา ลิ้มเสรี
๑๙.นางสาวเพ็ญพิตรา คูณศรี

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
คณะทํางานและเลขานุการ
กองการเจาหนาที่
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
กองการเจาหนาที่
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
กองการเจาหนาที่
นักทรัพยากรบุคคล
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
กองการเจาหนาที่

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

สํานักโภชนาการ
สํานักโภชนาการ
กองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
กองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
ศูนยอนามัยที่ ๔
ศูนยอนามัยที่ ๔

ผูเขารวมประชุม
๑.นางยุวพร ชวงฉ่ํา
๒.นางรุงนภา สินนุกลู
๓.พ.อ.อ.นพรัตน ไชยธงรัตน
๔.นางสาวรัตนติยา ขําแกว
๕.นางสาวศิรมิ า ทองผิว
๖.นางสาวไพรินทร ระหัสทอง

กองการเจาหนาที่
กองการเจาหนาที่
กองการเจาหนาที่
กองการเจาหนาที่
กองการเจาหนาที่
กองการเจาหนาที่

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
ประธานคณะทํางาน นางสาวอารีย ภูริวรานนท กลาวเปดประชุม กองการเจาหนาที่ ไดสรุปราง
การจัดทําระบบการประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรมอนามัย จากการประชุมคณะทํางาน ครั้งที่ ๑/
๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และกองการเจาหนาที่ไดแจงเวียนทางอีเมลใหกับคณะทํางานเพื่อ
ทราบและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม แลว
มติที่ประชุม

รับทราบ
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วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๒๕๕๓

เลขานุการ ขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ ยกรางการจัดทําหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรมอนามัย
ประธาน
ขอใหที่ประชุมรวมกันพิจารณารางหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมของ
กรมอนามัย ที่ไดรับความคิดเห็นจากคณะทํางานอีกครั้ง
โดยที่ประชุมไดมีการอภิปรายกันอยางกวางขวาง
สรุปผลไดดังนี้
หลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรมอนามัย
มาตรฐานที่ ๑ หลักสูตรการฝกอบรม
คําอธิบายมาตรฐาน เปนการกําหนดหลักสูตร/โครงการฝกอบรมที่สอดคลองกับนโยบาย
ยุทธศาสตร
ภารกิจของหนวยงานตามความจําเปนหรือความตองการของหนวยงาน / กรมอนามัย
และมีการประเมินหลักสูตร/โครงการฝกอบรม เพื่อปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้
๑. มีความสอดคลองกับนโยบาย
ยุทธศาสตร ภารกิจของหนวยงาน
หรือแผนพัฒนาบุคลากรของ
หนวยงาน / กรมอนามัย

หลักฐานอางอิง

๑. นโยบาย ยุทธศาสตร ภารกิจของหนวยงานหรือแผนพัฒนาบุคลากร
ของหนวยงาน /กรมอนามัย
๒. หลักสูตรการฝกอบรมที่แสดงถึงความสอดคลองระหวางหลักสูตรกับ
นโยบาย ยุทธศาสตร ภารกิจ หรือ แผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน
/กรมอนามัย
๓. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการ
ฝกอบรมของกรมอนามัย
๒. สอดคลองกับความจําเปน /
๑. ผลการวิเคราะหความจําเปนของหนวยงาน/กรมอนามัย และความ
ความตองการในการฝกอบรม
ตองการในการฝกอบรมของบุคลากร
( Training Need ) ระดับหนวยงาน ๒.รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการ
/กรมอนามัย
ฝกอบรมของกรมอนามัย
๓. เนื้อหาหลักสูตร/โครงการ
๑. หลักสูตรการฝกอบรม มีการกําหนดเนื้อหาตรงกับวัตถุประสงคของ
ฝกอบรม สอดคลองกับวัตถุประสงค หลักสูตรอยางชัดเจน
ของหลักสูตร/โครงการฝกอบรม
๒. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการ
ฝกอบรมของกรมอนามัย
๔. มีการประเมินเพื่อปรับปรุง
๑. ผลการวิเคราะหความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับหลักสูตร/
หลักสูตร
โครงการฝกอบรม
๒. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการ
ฝกอบรมของกรมอนามัย
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ตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน

หลักฐานอางอิง
๑. ไมมีการดําเนินการตามตัวบงชี้ หรือดําเนินการตามตัวบงชี้ ๑ ขอ
๒. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ ๒ ขอ
๓. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ ๓ ขอ
๔. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ ครบทุกขอ

ได ๐ คะแนน
ได ๑ คะแนน
ได ๒ คะแนน
ได ๓ คะแนน

มาตรฐานที่ ๒ ผูเขารับการฝกอบรม
คําอธิบายมาตรฐาน การกําหนดคุณสมบัติ จํานวนและวิธีการคัดเลือกผูเขารับการอบรมเหมาะสมกับ
หลักสูตร/โครงการฝกอบรม
ตัวบงชี้

หลักฐานอางอิง

๑. จํานวนผูเขารับการฝกอบรม
๑. หลักสูตรการฝกอบรม มีการกําหนด จํานวนผูเขารับการฝกอบรม
เหมาะสมกับรูปแบบการจัดกิจกรรม ๒. รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม
และวัตถุประสงคของหลักสูตร
๓. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการ
ฝกอบรมของกรมอนามัย
๒. คุณสมบัติของผูเขารับการ
๑. หลักสูตรการฝกอบรม มีการกําหนดคุณสมบัติของผูเขารับการ
ฝกอบรมเหมาะสมกับหลักสูตร
ฝกอบรม
เชน มีความรูพื้นฐาน หรือมีหนาที่ ๒. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการ
รับผิดชอบในงานที่เกี่ยวของกับ
ฝกอบรมของกรมอนามัย
หลักสูตรนั้น ๆ เปนตน
๓. วิธีการคัดเลือกผูเขารับการ
๑. หลักฐานแสดงถึงวิธีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม
ฝกอบรมเหมาะสมกับหลักสูตร/
๒. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการ
โครงการฝกอบรม
ฝกอบรมของกรมอนามัย
เกณฑการประเมิน

๑. ไมมีการดําเนินการตามตัวบงชี้
๒. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ ๑ขอ
๓. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ ๒ ขอ
๔. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ ครบทุกขอ

ได ๐ คะแนน
ได ๑ คะแนน
ได ๒ คะแนน
ได ๓ คะแนน
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มาตรฐานที่ ๓ วิทยากร
คําอธิบายมาตรฐาน วิทยากรมีความรูความสามารถและประสบการณที่ตรงกับเนื้อหาหลักสูตร
สามารถถายทอดและสื่อสาร ใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดการเรียนรู และนําไปสู
ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค
ตัวบงชี้

หลักฐานอางอิง

๑. เปนผูมีความรูความสามารถและ
ประสบการณที่ตรงกับเนื้อหาของ
หลักสูตร

๑. ประวัติวิทยากร CV (Curriculum-Vitae)
๒. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการ
ฝกอบรมของกรมอนามัย

๒. มีเคาโครงการสอน (course
๑. รายละเอียดที่แสดงเคาโครงการสอนโดยระบุขอบเขตในแตละหัวขอ
outline) สอดคลองกับวัตถุประสงค วิชา (จากเอกสารการสอน หรือ สื่อการสอน หรือ สรุปเนื้อหาจาก
ผูจัดการฝกอบรม)
๒. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการ
ฝกอบรมของกรมอนามัย
๓. รูปแบบการ ฝกอบรมเหมาะสม ๑. ผลการประเมินวิทยากร
กับเนื้อหาและระยะเวลาของ
๒. ภาพถายกิจกรรมการฝกอบรม
หลักสูตร
๓. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการ
ฝกอบรมของกรมอนามัย
๔. วิทยากรใชสื่อเหมาะสมกับ
๑. ผลการประเมินวิทยากร
รูปแบบการฝกอบรม
๒. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการ
ฝกอบรมของกรมอนามัย
เกณฑการประเมิน

๑. ไมมีการดําเนินการตามตัวบงชี้ หรือดําเนินการตามตัวบงชี้ ๑ ขอ
๒. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ ๒ ขอ
๓. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ ๓ ขอ
๔. มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ ครบทุกขอ

ได ๐ คะแนน
ได ๑ คะแนน
ได ๒ คะแนน
ได ๓ คะแนน
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มาตรฐานที่ ๔ ปจจัยเกื้อหนุนในการฝกอบรม
คําอธิบายมาตรฐาน ความเหมาะสมของสถานที่ สภาพแวดลอมและองคประกอบที่เอื้อตอการเรียนรู การจัด
สถานที่มคี วามเหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู กิจกรรมของหลักสูตร สิ่งอํานวยความสะดวก
รวมทั้งเอกสารประกอบการฝกอบรมมีความเหมาะสม และเพียงพอ ผูจัดการฝกอบรม มีการ
ประสานงานในการจัดฝกอบรม เชน ประสานงานดานวิทยากร ผูเขารับการฝกอบรม การ
ลงทะเบียน และอํานวยความสะดวกในการจัดฝกอบรม
ตัวบงชี้
๑. การจัดสถานที่เหมาะสมกับ
รูปแบบการฝกอบรม

หลักฐานอางอิง

๑. ภาพถายการจัดกิจกรรมในสถานที่ฝกอบรม
๒. ผลการประเมินการฝกอบรม
๓. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการ
ฝกอบรมของกรมอนามัย
๒. สิ่งอํานวยความสะดวกเหมาะสม ๑. ตัวอยางเอกสารประกอบการฝกอบรม หรือ CD
และเพียงพอ เชน เอกสาร
๒. ผลการประเมินการฝกอบรม
ประกอบการฝกอบรม ไมค LCD
๓. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการ
เปนตน
ฝกอบรมของกรมอนามัย
๓. การบริหารจัดการ การฝกอบรม ๑. ผลการประเมินการฝกอบรม
เหมาะสม เชน การประสานงานกับ ๒. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการ
วิทยากร / ผูเขารับการอบรม /
ฝกอบรมของกรมอนามัย
สถานที่ การลงทะเบียน เปนตน
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

41

มาตรฐานที่ ๕ การวัดและประเมินผลการฝกอบรม
คําอธิบายมาตรฐาน มีการวัดและประเมินผลการฝกอบรมอยางเปนระบบ โดยวัดความรูความเขาใจของ
ผูเขารับการฝกอบรมกอนและหลังการฝกอบรม ประเมินผลการฝกอบรม รวมถึงการ
ติดตามการนําความรูและทักษะไปใชในการปฏิบัติงาน
ตัวบงชี้
๑. มีการประเมินเปรียบเทียบความรู
ความสามารถ ทักษะ กอน-หลัง การ
ฝกอบรม หรือ
Pre-test/Post – test
ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร
๒. มีการประเมินความพึงพอใจ
ในการฝกอบรม

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

๑. แบบประเมินผลการฝกอบรม
๒. สรุปและวิเคราะหผลการประเมินการฝกอบรม
๓. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการ
ฝกอบรมของกรมอนามัย
๓. มีการประเมินผลภายหลังการ
๑. แผนการประเมินผลภายหลังการฝกอบรม หนวยงานตนสังกัดของ
ฝกอบรมตามแนวทางการติดตาม
ผูเขารับการฝกอบรมประเมินผลภายหลังการฝกอบรมตามแนวทางการ
ประเมินประสิทธิผลและความคุมคา ติดตามประเมินประสิทธิผลและความคุมคาของการพัฒนา/ฝกอบรม
ของการพัฒนา/ฝกอบรมบุคลากร
บุคลากรกรมอนามัย
กรมอนามัย ประกอบดวย
๒. แบบประเมินตนเองภายหลังการฝกอบรม
- การประเมินตนเองภายหลัง
๓. แบบประเมินสําหรับผูบังคับบัญชาภายหลังการฝกอบรม
การนําความรูไปปรับใชในการ
๔. ผลการประเมินดานประสิทธิผลสําหรับผูเขารับการฝกอบรมและ
ปฏิบัติงาน
ผูบังคับบัญชา
- การประเมินโดยผูบังคับบัญชา
ภายหลังการฝกอบรม
๔. มีการจัดทําสรุปและวิเคราะหผล ๑. รายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพของการ
การประเมินตามหลักเกณฑการ
ฝกอบรม กรมอนามัย โดยมีการสรุปและวิเคราะหผลการประเมินตาม
ประกันคุณภาพของการฝกอบรมใน หลักเกณฑการประกันคุณภาพของการฝกอบรม รวมทั้งจะตองมี
แตละหลักสูตร และมีขอเสนอแนว ขอเสนอแนวทางการพัฒนา หลักสูตรในครั้งตอไป
ทางการพัฒนาหลักสูตรในครั้งตอไป
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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อนามัย

๓.๒ รางการจัดทํารายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรม

ประธาน ขอใหที่ประชุมพิจารณารางแบบฟอรมตางๆที่เกี่ยวของ ตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพ
การฝกอบรมของกรมอนามัย ตามเอกสารที่กองการเจาหนาที่ไดสรุปราง เพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณา 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)
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
มติที่ประชุม มอบเลขานุการ จัดทําสรุปรางหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมและรายงาน
ผลการประเมินตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรมอนามัย รวมทั้งแบบฟอรมตางๆ ที่
เกี่ยวของ และจัดทําหนังสือถึงหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย ขอความเห็นและขอเสนอแนะการจัดทําระบบ
การประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรมอนามัยเพื่อดําเนินการปรับปรุงและเสนอกรมพิจารณา เพื่อประกาศใช
ตอไป
วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
ไมมี
เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.
นางพรทิพย อุปธรรม
จดรายงานการประชุม
นางสาวจันทนา วรรณเพิ่มสุข
ตรวจรายงานการประชุม
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รายงานการประชุม
คณะทํางานการจัดทําระบบการประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรมอนามัย
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ หองประชุมกองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ กรมอนามัย
ผูมาประชุม
๑.นางสาวอารีย ภูริวรานนท

ผูอํานวยการกอง
กองการเจาหนาที่
๒.นางธีราภรณ ไชยศิริวัฒนะกุล
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
กองแผนงาน
๓.นางสาววิชุดา สมัยนิยม
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
กองแผนงาน
๔.นางลาวัณย ขําเลขะสิงห
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
๕.นางนัทฐหทัย ไตรฐิ่น
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
๖.นางสาวเพ็ญแข ลาภยิ่ง
ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ
สํานักทันตสาธารณสุข
๗.นางสายสม สุขใจ
นักโภชนาการชํานาญการ
สํานักโภชนาการ
๘.นางสุรางค ศรีบุญเรือง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ
๙. นางสาวลลนา ทองแท
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา
๑๐.นางสาวกรรณิการ รักเสนาะ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ
๑๑.นางสาวฟองจันทร คุปตธรณี
เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ
๑๒.ร.อ.หญิงฐาปนพร สิงหโกวินท นักวิชาการเผยแพรชํานาญการพิเศษ
สํานักสงเสริมสุขภาพ
๑๓.นางสาววิภา รุจิจนากุล
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข
๑๔.นางเตือนใจ ภาคภูมิ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
ศูนยอนามัยที่ ๑
๑๕.นางสาวพัชรินทร ดั้นเจริญ
เจาพนักงานธุรการอาวุโส
ศูนยอนามัยที่ ๑

ประธาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
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๑๖.นางณัฐพร สุจิตโต

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
คณะทํางาน
แทนนางเฉิดโฉม ศิริผล ศูนยอนามัยที่ ๓
๑๗.นางเกวลิน วัฒนกูล
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
คณะทํางาน
ศูนยอนามัยที่ ๓
๑๘.นางสาวมันทนา บัววัฒนา
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
ศูนยอนามัยที่ ๔
๑๙.นางสาวจินตนา ชุณหมุกดา
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
คณะทํางาน
ศูนยอนามัยที่ ๔
๒๐.นางศุภลักษณ ธนธรรมสถิต
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
คณะทํางาน
ศูนยอนามัยที่ ๗
๒๑.นางสาวสุพัตรา แสนใจ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
คณะทํางาน
ศูนยอนามัยที่ ๗
๒๒.นางสาวจันทนา วรรณเพิ่มสุข นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
คณะทํางานและเลขานุการ
กองการเจาหนาที่
๒๓.นางพรทิพย อุปธรรม
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
กองการเจาหนาที่
๒๔.นางจันทิมา ลิ้มเสรี
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
กองการเจาหนาที่
๒๕.นางสาวเพ็ญพิตรา คูณศรี
นักทรัพยากรบุคคล
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
กองการเจาหนาที่
ผูไมมาประชุม
๑.นางสาวรัตนาวดี ทองสุทธิ์
๒.นางพรเพ็ญ อรัณยะนาค
๓.นางดรรชนีย มหาชานิกะ
๔.นายปราโมทย เสพสุข

กองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
กองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม

ผูเขารวมประชุม
๑.นางสาวรัตนติยา ขําแกว

กองการเจาหนาที่

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
ประธานคณะทํางาน ไดกลาวเปดประชุม และใหคณะทํางานฯรวมกันพิจารณาทบทวนราง
การจัดทําหลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรมอนามัย
และแบบฟอรมตางๆ
ที่กองการเจาหนาที่ไดแจงเวียนใหหนวยงานในกรมอนามัย
ใหความคิดเห็นเพิ่มเติมและแกไขขอมูล
ตามหนังสือกองการเจาหนาที่ ที่ สธ ๐๙๐๒.๐๔/ว ๕๒๕๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ และหนวยงานตางๆ
ไดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการจัดทําระบบการประกันคุณภาพการฝกอบรมของกรมอนามัย โดยฝาย
เลขานุการไดรวบรวมขอเสนอความเห็น ใหคณะทํางานฯ เพื่อพิจารณา
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มติที่ประชุม มอบเลขานุการ จัดทําสรุปหลักเกณฑคุณภาพการฝกอบรม รายงานผลการประเมินตาม
หลักเกณฑคุณภาพการฝกอบรมของกรมอนามัย รวมทั้งแบบฟอรมตางๆ ที่เกี่ยวของ แลวสงใหคณะทํางานทาง
อีเมล เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง เพื่อเสนอกรมฯ พิจารณาประกาศใชตอไป
เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.
นางพรทิพย อุปธรรม
จดรายงานการประชุม
นางสาวจันทนา วรรณเพิ่มสุข
ตรวจรายงานการประชุม

