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สรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ผ่านการฝึกอบรม  
กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

รอบการประเมินที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) 

 ------------------------------------ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ก ำหนดตัวชี้วัดส ำหรับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำร
ในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตัวชี้วัดที่ ๒.๒๐ (๑) ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิบัติงำนกรมสอบสวนคดีพิเศษสู่กำรเป็นระบบรำชกำร ๔.๐ ตำมเกณฑ์ PMQA ๔.๐ 
กองพัฒนำและสนับสนุนคดีพิเศษจึงได้ก ำหนดให้มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรฝึกอบรมตำมแผนปฏิบัติกำร  
กำรพัฒนำบุคลำกรกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งพิจำรณำจำกร้อยละของบุคลำกร
กรมสอบสวนคดีพิเศษที่ได้รับกำรพัฒนำโดยวิธีกำรฝึกอบรมที่ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำรกำรพัฒนำบุคลำกร    
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วน ำควำมรู้ ทักษะ และควำมเชี่ยวชำญที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน 

โครงกำรฝึกอบรมที่ต้องมีกำรติดตำมและประเมินผล คือ  
๑. เป็นโครงกำรที่มีระยะเวลำกำรฝึกอบรม ตั้งแต่ ๕ วันขึ้นไป  
๒. เป็นโครงกำรฝึกอบรมที่จัดโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ และหลักสูตรที่ส่งบุคลำกรไปอบรมกับ

หน่วยงำนภำยนอก แล้วเสร็จก่อนรอบกำรประเมินอย่ำงน้อย ๓ เดือน 
ในรอบกำรประเมินที่ ๑ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กองพัฒนำและสนับสนุนคดีพิเศษ   

จึงได้ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมในโครงกำรที่ด ำเนินกำรตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม  - ๓๑ 
ธันวำคม ๒๕๖๑ จ ำนวน ๖ โครงกำร ดังนี้  

๑. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ รุ่นที่ ๑๙ (จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ ๑๐ พฤษภำคม 
- ๒๘ มิถุนำยน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทำรำศูนย์รำชกำรและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ      
กรุงเทพฯ และต่ำงจังหวัด) 

๒. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการคดีพิเศษ” รุ่นที่ ๖ (จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ ๒๙ 
ตุลำคม - ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทำรำศูนย์รำชกำรและคอนเวนชันเซ็นเตอร์         
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โรงแรม เดอะรีเจ้นท์ ชะอ ำบีช รีสอร์ท และค่ำยนเรศวร อ ำเภอชะอ ำ จังหวัดเพชรบุรี) 

๓. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การข่าวเพื่อสนับสนุนคดีพิเศษ (จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ ๑๒ - ๒๓ 
พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้ำ แกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี และวิทยำลัยมหำดไทย อ ำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี) 

๔. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจค้น/ยึดและตรวจ
พิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร  (จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ ๒๖ - ๓๐ 
พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๑ อำคำรกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ และโรงแรม
นำรำ ซอยแจ้งวัฒนะ ๑๓ กรุงเทพฯ) 

๕. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การตรวจสอบ วิเคราะห์ เชื่อมโยง และรวบรวม
พยานหลักฐานทางการเงิน (จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ ๑๑ - ๒๑ ธันวำคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส 
แวนด้ำ แกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และโรงแรมไมด้ำ แกรนด์ ทวำรวดี ถนนเพชร
เกษม อ ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม) 

 



๒ 

 

 
 

๖. โครงการส่งบุคลากรไปเข้ารับการอบรมภายนอก จ ำนวน ๘ หลักสูตร ประกอบด้วย 
๖.๑ หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรม ระดับกลาง รุ่นที่ ๑๔ (ยธก.๑๔) (จัดขึ้น

ระหว่ำงวันที่ ๑๖ ตุลำคม - ๒๖ ธันวำคม ๒๕๖๑ ณ วิทยำลัยกำรยุติธรรม ส ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม) 
๖.๒ หลักสูตร ทักษะด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่เป็น

ผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและงานวิชาการ (Academic) (จัดขึ้นในวันที่ ๑, ๒, ๕, ๙, ๑๒ และ ๒๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ 
ณ อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี) 

๖.๓ หลักสูตร ผู้บริหารงานยุติธรรม ระดับกลาง รุ่นที่ ๑๙ (บธก.๑๙) (จัดขึ้นระหว่ำง
วันที่ ๕ พฤศจิกำยน - ๔ ธันวำคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมลองบีช ชะอ ำ เพชรบุรี นครรำชสีมำ บุรีรัมย์ และโรงแรม
เซ็นทรำ บำยเซ็นทำรำศูนย์รำชกำรและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ) 

๖.๔ หลักสูตรผู้ก ากับ รุ่นที่ ๑๑๘  (จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ - ๑ 
มีนำคม ๒๕๖๒ ณ วิทยำลัยกำรต ำรวจ กองบัญชำกำรศึกษำ) 

๖.๕ หลักสูตร ผู้บริหารงานยุติธรรม ระดับต้น รุ่นที่ ๒๘ (บธต.๒๘) (จัดขึ้นระหว่ำง
วันที่ ๑๓ - ๑๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ และ ๑๙ - ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแคนทำรี เบย์โฮเทล อ ำเภอเมือง 
จังหวัดระยอง และโรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้ำ แกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี) 

๖.๖ หลักสูตร เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน ระดับต้น รุ่นที่ ๖ (จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 
๒๖ พฤศจิกำยน - ๒๑ ธันวำคม ๒๕๖๑ ณ ส ำนักงำน ป.ป.ช.) 

๖.๗ หลักสูตรผู้ก ากับ รุ่นที่ ๑๑๙ (จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๖๑ - ๒๙ 
มีนำคม ๒๕๖๒ ณ วิทยำลัยกำรต ำรวจ กองบัญชำกำรศึกษำ) 

๖.๘ หลักสูตร พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ รุ่นที่ ๕๓ (จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ ๒๔ - ๒๘ ธันวำคม ๒๕๖๑ ณ บ้ำนทะเลสีครีมรีสอร์ท อ ำเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสงครำม  

ผู้ตอบแบบประเมินแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม และผู้บังคับบัญชำ
ชั้นต้นของผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม และเพ่ือให้ทรำบถึงผลกำรปฏิบัติงำนและระดับของกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือ
สมรรถนะของผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม กองพัฒนำและสนับสนุนคดีพิเศษจึงได้มีหนังสือถึงหัวหน้ำหน่วยงำนในสังกัด             
กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยแนบ QR Code แบบติดตำมและประเมินผลด้วยแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form) 
คือ แบบ ตป.๑ (ผู้บังคับบัญชำชั้นต้นเป็นผู้รำยงำน) และแบบ ตป.๒ (ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมเป็นผู้รำยงำน) พร้อม
รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรม เพ่ือให้แต่ละหน่วยงำนด ำเนินกำรท ำแบบประเมิน โดยกลุ่มประชำกรที่ใช้ในกำรติดตำม
ประเมินผล คือ ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม จ ำนวน ๒๔๒ คน และผู้บังคับบัญชำชั้นต้นของผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม จ ำนวน 
๒๔๒ คน รวมผู้เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน ๔๘๔ คน มีผู้ตอบแบบประเมิน จ ำนวน ๔๔๕ คน (คิดเป็นร้อยละ 
๙๑.๙๔) โดยเป็นผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม จ ำนวน ๒๓๓ คน (คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๘) และผู้บังคับบัญชำชั้นต้นของ      
ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม จ ำนวน ๒๑๒ คน (คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๖๐)  

สรุปผลกำรประเมินกำรน ำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะ ของผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมไปใช้โดยตรง 
หรือประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๓๕ และผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมที่ไม่ได้น ำควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
และทักษะ ไปใช้โดยตรง หรือประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๕  

 

 

 



๓ 

 

 
 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลในกำรติดตำมและประเมินผลผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมตำมแผนปฏิบัติกำร        
กำรพัฒนำบุคลำกร กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

๑. ผู้ผ่านการฝึกอบรม 

    ๑.๑ สรุปผลจากแบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กลุ่มผู้ผ่านการฝึกอบรม 

หัวข้อการประเมิน 

หลักสูตร 

เจ้าหน้าที่
คดีพิเศษ  
รุ่นที่ ๑๙ 

 การ
บริหาร

จัดการคดี
พิเศษ  
รุ่นที่ ๖ 

การข่าว
เพื่อ

สนับสนุน
คดีพิเศษ 

ความเชี่ยวชาญ   
ด้านการตรวจค้น/ยึด

และตรวจพิสูจน์
พยานหลักฐานทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 
คอมพิวเตอร์ และ 

การสื่อสาร 

การตรวจสอบ 
วิเคราะห์ 

เชื่อมโยง และ
รวบรวม

พยานหลักฐาน
ทางการเงิน 

โครงการ
ส่งบุคลากร
ไปเข้ารับ
การอบรม
ภายนอก 

๑. การประเมินหลักสตูร
ฝึกอบรม 

    หลักสูตรนี้สำมำรถ
พัฒนำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
และทักษะตรงตำมควำม
ต้องกำรและมีประโยชน์กับ
กำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำน 

๔.๔๐ ๔.๓๓ ๔.๔๑ ๔.๔๒ ๔.๕๖ ๔.๕๒ 

๒. การประเมินความรู้ 
ความสามารถ และทักษะ
ของผู้ผ่านการฝึกอบรม 

    ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมมี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
ทักษะเพิ่มมำกขึ้น และน ำ
ควำมรู้และทักษะมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 

 

 

 

 

๔.๒๗ ๔.๑๖ ๔.๒๙ ๔.๑๑ ๔.๓๓ ๔.๓๓ 



๔ 

 

 
 

หัวข้อการประเมิน 

หลักสูตร 

เจ้าหน้าที่
คดีพิเศษ  
รุ่นที่ ๑๙ 

 การ
บริหาร

จัดการคดี
พิเศษ  
รุ่นที่ ๖ 

การข่าว
เพื่อ

สนับสนุน
คดีพิเศษ 

ความเชี่ยวชาญ   
ด้านการตรวจค้น/ยึด

และตรวจพิสูจน์
พยานหลักฐานทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 
คอมพิวเตอร์ และ 

การสื่อสาร 

การตรวจสอบ 
วิเคราะห์ 

เชื่อมโยง และ
รวบรวม

พยานหลักฐาน
ทางการเงิน 

โครงการ
ส่งบุคลากร
ไปเข้ารับ
การอบรม
ภายนอก 

๓. การประเมินพฤติกรรม
ของผู้ผ่านการฝึกอบรม 

    ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม
สำมำรถแก้ไขปัญหำและ
อุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 
ให้เสร็จลุล่วง สำมำรถ
ปฏิบัติงำนทีไ่ด้รับมอบหมำย
ได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ     
มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
และพัฒนำงำนที่ได้รบั
มอบหมำย สำมำรถพัฒนำ
ควำมสัมพันธ์และให้     
ควำมร่วมมือกับเพื่อน
ร่วมงำนได้ดีขึ้น 

๔.๒๙ ๔.๓๑ ๔.๓๒ ๔.๑๑ ๔.๓๗ ๔.๔๑ 

๔. การประเมินผลลัพธ์การ
พัฒนาและการน าไปใช้
ประโยชน์ของผูผ้่านการ
ฝึกอบรม 

        ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม 
น ำควำมรู้และทักษะที่ได้รบั
ไปใช้ในกำรพัฒนำตนเอง 
สำมำรถเผยแพร่หรือ
ถ่ำยทอด หรือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่ำงผู้ร่วมงำน 
หรือให้ค ำแนะน ำกบัทีมงำน 
สำมำรถเสริมสร้ำง
ภำพลักษณ์ที่ดีของ
หน่วยงำนและในภำพรวม
คิดว่ำหลักสูตรมีประโยชน์  

๔.๓๓ ๔.๒๗ ๔.๒๑ ๔.๑๗ ๔.๓๘ ๔.๕๑ 



๕ 

 

 
 

  จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลในประเด็นต่ำง ๆ ในกำรตอบแบบติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ       
ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมในภำพรวมทั้ง ๖ โครงกำร สำมำรถอธิบำยได้ดังนี้ 

  ๑. การประเมินหลักสูตรการฝึกอบรม หลักสูตรนี้สำมำรถพัฒนำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมให้มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และทักษะตรงตำมควำมต้องกำร และมีประโยชน์กับกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน สอดคล้องกับ
ควำมเห็นในระดับมำกที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย ๔.๔๓ 

  ๒. การประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะ ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมมคีวำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะ 
เพ่ิมมำกขึ้น สำมำรถน ำควำมรู้ และทักษะไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน สอดคล้องกับควำมเห็นในระดับ       
มำกที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย ๔.๒๕ 

  ๓. การประเมินพฤติกรรมของผู้ผ่านการฝึกอบรม ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมสำมำรถแก้ไขปัญหำและอุปสรรค
ในกำรปฏิบัติงำนให้เสร็จลุล่วง สำมำรถปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์และพัฒนำงำนที่ได้รับมอบหมำย สำมำรถพัฒนำควำมสัมพันธ์และให้ควำมร่วมมือกับเพ่ือนร่วมงำนได้ดีขึ้น 
สอดคล้องกับควำมเห็นในระดับมำกที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย ๔.๓๐ 

  ๔. การประเมินผลลัพธ์การพัฒนาและการน าไปใช้ประโยชน์ของผู้ผ่านการฝึกอบรม ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม   
ได้น ำควำมรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ในกำรพัฒนำตนเอง สำมำรถเผยแพร่หรือถ่ำยทอด หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่ำงผู้ร่วมงำน หรือให้ค ำแนะน ำกับทีมงำน สำมำรถเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงำนและในภำพรวมคิด
ว่ำหลักสูตรนี้มีประโยชน์ สอดคล้องกับควำมเห็นในระดับมำกที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย ๔.๓๒ 

  ดังนั้น ผลกำรประเมินจำกกำรตอบแบบติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมมีคะแนน
เฉลี่ยกำรแปลอยู่ในระดับ ๕ คะแนนเฉลี่ย ๔.๓๒ สอดคล้องกับควำมเห็นในระดับมำกที่สุด 

  ๑.๒ การน าความรู้ ความสามารถ ทักษะ ของผู้ผ่านการฝึกอบรมจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ 

การน าความรู้ 
ความสามารถ 

ทักษะ ของผูผ้่าน
การฝึกอบรมจาก
การฝึกอบรมไปใช้

ประโยชน ์

หลักสูตร (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

เจ้าหน้าที่
คดีพิเศษ 
รุ่นที่ ๑๙ 

 การ
บริหาร
จัดการ

คดีพิเศษ 
รุ่นที่ ๖ 

การข่าว
เพื่อ

สนับสนุน
คดีพิเศษ 

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการตรวจค้น/

ยึดและตรวจ
พิสูจน์

พยานหลักฐาน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
คอมพิวเตอร์ และ

การสื่อสาร 

การตรวจสอบ 
วิเคราะห์ 

เชื่อมโยง และ
รวบรวม

พยานหลักฐาน
ทางการเงิน 

โครงการ
ส่งบุคลากร
ไปเข้ารับ
การอบรม
ภายนอก 

๑. น ำไปใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนโดยตรง 

๓๕.๐๖ ๑๒.๕๐ ๓๙.๒๙ ๑๘.๗๕ ๔๖.๘๘ ๓๗.๕๐ ๓๑.๖๖ 

๒. น ำไปประยุกต์ใช้
ในกำรปฏิบัติงำน 

๖๔.๙๔ ๘๑.๒๕ ๖๐.๗๑ ๖๒.๕๐ ๕๓.๑๒ ๖๒.๕๐ ๖๔.๑๗ 

๓. ไม่ได้น ำไปใช้ใน
กำรปฏิบัติงำน 

๐ ๖.๒๕ ๐ ๑๘.๗๕ ๐ ๐ ๔.๑๗ 



๖ 

 

 
 

       ตารางสรุปผลการน าความรู้ ความสามารถ ทักษะ ของผู้ผ่านการฝึกอบรมจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ 

การน าความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ      

ของผู้ผ่านการฝึกอบรม
จากการฝึกอบรมไปใช้

ประโยชน ์

หลักสูตร (ร้อยละ) 

เจ้าหน้าที่
คดีพิเศษ 
รุ่นที่ ๑๙ 

 การบริหาร
จัดการคดี

พิเศษ รุ่นที่ ๖ 

การข่าวเพ่ือ
สนับสนุนคดี

พิเศษ 

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการตรวจค้น/

ยึดและตรวจ
พิสูจน์

พยานหลักฐาน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
คอมพิวเตอร์ และ

การสื่อสาร 

การตรวจสอบ 
วิเคราะห์ 

เชื่อมโยง และ
รวบรวม

พยานหลักฐาน
ทางการเงิน 

โครงการ
ส่งบุคลากร
ไปเข้ารับ
การอบรม
ภายนอก 

๑. ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมได้
น ำไปใชโ้ดยตรง หรือ
ประยุกต์ใช ้

๑๐๐ ๙๓.๗๕ ๑๐๐ ๘๑.๒๕ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๒. ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม
ไม่ไดน้ ำไปใช้หรือ
ประยุกต์ใช ้

๐ ๖.๒๕ ๐ ๑๘.๗๕ ๐ ๐ 

  จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลในประเด็นต่ำง ๆ จำกกำรประเมินผลกำรน ำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะของ       
ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมจำกกำรฝึกอบรมไปใช้โดยตรง หรือประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน สรุปได้ดังนี้ 

  ๑. ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมน ำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรมไปใช้โดยตรงในกำร
ปฏิบัติงำน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖๖  

  ๒. ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมน ำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๑๗  

  ๓. ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมไม่ได้น ำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรมไปใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน คิดเป็นร้อยละ ๔.๑๗ 

   ดังนั้น ผลกำรประเมินกำรน ำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะของผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมจำกกำรฝึกอบรมไป
ใช้โดยตรง หรือประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๓ และผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมที่ไม่ได้น ำควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และทักษะที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรมไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน คิดเป็นร้อยละ ๔.๑๗ 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 

 

 
 

๒. ผู้บังคับบัญชาของผูผ้่านการฝึกอบรม 

    ๒.๑ สรุปผลจากแบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กลุ่มผู้บังคับบัญชาของผู้ผ่านการฝึกอบรม 

หัวข้อการประเมิน 

หลักสูตร 

เจ้าหน้าที่
คดีพิเศษ  
รุ่นที่ ๑๙ 

 การ
บริหาร

จัดการคดี
พิเศษ  
รุ่นที่ ๖ 

การข่าว
เพื่อ

สนับสนุน
คดีพิเศษ 

ความเชี่ยวชาญ   
ด้านการตรวจค้น/ยึด

และตรวจพิสูจน์
พยานหลักฐานทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 
คอมพิวเตอร์ และ 

การสื่อสาร 

การตรวจสอบ 
วิเคราะห์ 

เชื่อมโยง และ
รวบรวม

พยานหลักฐาน
ทางการเงิน 

โครงการ
ส่งบุคลากร
ไปเข้ารับ
การอบรม
ภายนอก 

๑. การประเมินหลักสตูร
ฝึกอบรม 

    หลักสูตรนี้สำมำรถ
พัฒนำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
และทักษะตรงตำมควำม
ต้องกำรและมีประโยชน์กับ
กำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำน 

๔.๒๘ ๔.๑๖ ๓.๙๗ ๔.๒๕ ๔.๓๓ ๔.๕๓ 

๒.  การประเมินความรู้  
ความสามารถ และทักษะ
ของผู้ผ่านการฝึกอบรม 

    ผู้ใต้บังคับบัญชำมีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และทักษะ
เพิ่มมำกขึ้น และน ำควำมรู้
และทักษะมำประยุกต์ใช้ใน
กำรปฏิบัติงำน 

 

 

 

 

 

๔.๑๗ ๓.๘๔ ๓.๘๒ ๔.๑๗ ๔.๔๑ ๔.๕๒ 



๘ 

 

 
 

หัวข้อการประเมิน 

หลักสูตร 

เจ้าหน้าที่
คดีพิเศษ  
รุ่นที่ ๑๙ 

 การ
บริหาร

จัดการคดี
พิเศษ  
รุ่นที่ ๖ 

การข่าว
เพื่อ

สนับสนุน
คดีพิเศษ 

ความเชี่ยวชาญ   
ด้านการตรวจค้น/ยึด

และตรวจพิสูจน์
พยานหลักฐานทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 
คอมพิวเตอร์ และ 

การสื่อสาร 

การตรวจสอบ 
วิเคราะห์ 

เชื่อมโยง และ
รวบรวม

พยานหลักฐาน
ทางการเงิน 

โครงการ
ส่งบุคลากร
ไปเข้ารับ
การอบรม
ภายนอก 

๓. การประเมินพฤติกรรม
ของผู้ผ่านการฝึกอบรม 

    ผู้ใต้บังคับบัญชำสำมำรถ
แก้ไขปัญหำและอุปสรรคใน
กำรปฏิบัติงำนให้เสร็จลุล่วง 
สำมำรถปฏบิัติงำนทีไ่ด้รับ
มอบหมำยได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ มีควำมคิด
ริเริ่มสร้ำงสรรค์และพัฒนำ
งำนทีไ่ด้รับมอบหมำย 
สำมำรถพัฒนำควำมสัมพนัธ์
และให้ควำมร่วมมือกับ
เพื่อนร่วมงำนได้ดีขึ้น 

๔.๒๕ ๓.๘๘ ๔.๐๘ ๔.๓๑ ๔.๓๘ ๔.๕๑ 

๔. การประเมินผลลัพธ์การ
พัฒนาและการน า ไปใช้
ประโยชน์ของผู้ผ่านการ
ฝึกอบรม 

        ผู้ใต้บังคับบัญชำน ำ
ควำมรู้และทักษะที่ได้รบัไป
ใช้ในกำรพัฒนำตนเอง 
สำมำรถเผยแพร่หรือ
ถ่ำยทอด หรือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่ำงผู้ร่วมงำน 
หรือให้ค ำแนะน ำกบัทีมงำน 
สำมำรถเสริมสร้ำง
ภำพลักษณ์ที่ดีของ
หน่วยงำนและในภำพรวม
คิดว่ำหลักสูตรมีประโยชน์  

๔.๒๑ ๓.๙๑ ๓.๙๓ ๔.๒๐ ๔.๓๓ ๔.๔๗ 

 



๙ 

 

 
 

จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลในประเด็นต่ำง ๆ ในกำรตอบแบบติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ       
ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมในภำพรวมทั้ง ๖ โครงกำร สำมำรถอธิบำยได้ดังนี้ 

  ๑. การประเมินหลักสูตรการฝึกอบรม หลักสูตรนี้สำมำรถพัฒนำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมให้มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และทักษะตรงตำมควำมต้องกำร และมีประโยชน์กับกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน สอดคล้องกับ
ควำมเห็นในระดับมำกที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย ๔.๒๙ 

  ๒. การประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะ ผู้ใต้บังคับบัญชำมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะ 
เพ่ิมมำกขึ้น สำมำรถน ำควำมรู้ และทักษะไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน สอดคล้องกับควำมเห็นในระดับมำก           
ที่คะแนนเฉลี่ย ๔.๑๙ 

  ๓. การประเมินพฤติกรรมของผู้ผ่านการฝึกอบรม ผู้ใต้บังคับบัญชำสำมำรถแก้ไขปัญหำและอุปสรรคใน
กำรปฏิบัติงำนให้เสร็จลุล่วง สำมำรถปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์และพัฒนำงำนที่ได้รับมอบหมำย สำมำรถพัฒนำควำมสัมพันธ์และให้ควำมร่วมมือกับเพ่ือนร่วมงำนได้ดีขึ้น 
สอดคล้องกับควำมเห็นในระดับมำกที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย ๔.๒๕ 

  ๔. การประเมินผลลัพธ์การพัฒนาและการน าไปใช้ประโยชน์ของผู้ผ่านการฝึกอบรม ผู้ใต้บังคับบัญชำ
ได้น ำควำมรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ในกำรพัฒนำตนเอง สำมำรถเผยแพร่หรือถ่ำยทอด หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่ำงผู้ร่วมงำน หรือให้ค ำแนะน ำกับทีมงำน สำมำรถเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงำนและในภำพรวมคิด
ว่ำหลักสูตรนี้มีประโยชน์ สอดคล้องกับควำมเห็นในระดับมำก ที่คะแนนเฉลี่ย ๔.๒๐ 

  ดังนั้น ผลกำรประเมินจำกกำรตอบแบบสอบถำมของผู้บังคับบัญชำของผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม มีคะแนนเฉลี่ย
กำรแปลอยู่ในระดับ ๕ คะแนนเฉลี่ย ๔.๒๓ สอดคล้องกับควำมเห็นในระดับมำกที่สุด 

  ๑.๒ การน าความรู้ ความสามารถ ทักษะ ของผู้ผ่านการฝึกอบรมจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ 

การน าความรู้ 
ความสามารถ 

ทักษะ ของผูผ้่าน
การฝึกอบรมจาก
การฝึกอบรมไปใช้

ประโยชน ์

หลักสูตร (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

เจ้าหน้าที่
คดีพิเศษ 
รุ่นที่ ๑๙ 

 การ
บริหาร
จัดการ

คดีพิเศษ 
รุ่นที่ ๖ 

การข่าว
เพื่อ

สนับสนุน
คดีพิเศษ 

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการตรวจค้น/

ยึดและตรวจ
พิสูจน์

พยานหลักฐาน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
คอมพิวเตอร์ และ

การสื่อสาร 

การตรวจสอบ 
วิเคราะห์ 

เชื่อมโยง และ
รวบรวม

พยานหลักฐาน
ทางการเงิน 

โครงการ
ส่งบุคลากร
ไปเข้ารับ
การอบรม
ภายนอก 

๑. น ำไปใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนโดยตรง 

๔๙.๒๘ ๑๐.๓๔ ๓๑.๕๘ ๑๖.๖๗ ๕๑.๘๕ ๓๔.๔๘ ๓๒.๓๗ 

๒. น ำไปประยุกต์ใช้
ในกำรปฏิบัติงำน 

๔๙.๒๘ ๘๖.๒๑ ๕๗.๘๙ ๘๐ ๔๘.๑๕ ๖๕.๕๒ ๖๔.๕๐ 

๓. ไม่ได้น ำไปใช้ใน
กำรปฏิบัติงำน 

๑.๔๔ ๓.๔๕ ๑๐.๕๓ ๓.๓๓ ๐ ๐ ๓.๑๓ 



๑๐ 

 

 
 

        ตารางสรุปผลการน าความรู้ ความสามารถ ทักษะ ของผู้ผ่านการฝึกอบรมจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ 

การน าความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ      

ของผู้ผ่านการฝึกอบรม
จากการฝึกอบรมไปใช้

ประโยชน ์

หลักสูตร (ร้อยละ) 

เจ้าหน้าที่
คดีพิเศษ 
รุ่นที่ ๑๙ 

 การบริหาร
จัดการคดี

พิเศษ รุ่นที่ ๖ 

การข่าวเพ่ือ
สนับสนุนคดี

พิเศษ 

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการตรวจค้น/

ยึดและตรวจ
พิสูจน์

พยานหลักฐาน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
คอมพิวเตอร์ และ

การสื่อสาร 

การตรวจสอบ 
วิเคราะห์ 

เชื่อมโยง และ
รวบรวม

พยานหลักฐาน
ทางการเงิน 

โครงการ
ส่งบุคลากร
ไปเข้ารับ
การอบรม
ภายนอก 

๑. ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมได้
น ำไปใชโ้ดยตรง หรือ
ประยุกต์ใช ้

๙๘.๕๖ ๙๖.๕๕ ๘๙.๔๗ ๙๖.๖๗ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๒. ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม
ไม่ไดน้ ำไปใช้หรือ
ประยุกต์ใช ้

๑.๔๔ ๓.๔๕ ๑๐.๕๓ ๓.๓๓ ๐ ๐ 

  จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลในประเด็นต่ำง ๆ จำกกำรประเมินผลกำรน ำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะของ       
ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมจำกกำรฝึกอบรมไปใช้โดยตรง หรือประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน สรุปได้ดังนี้ 

  ๑. ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมน ำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรมไปใช้โดยตรงในกำร
ปฏิบัติงำน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๓๗  

  ๒. ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมน ำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๕๐  

  ๓. ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมไม่ได้น ำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรมไปใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๓ 

   ดังนั้น ผลกำรประเมินกำรน ำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะของผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมจำกกำรฝึกอบรมไป
ใช้โดยตรง หรือประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๗ และผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมที่ไม่ได้น ำควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และทักษะที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรมไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๓ 

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

 
 
 



๑๑ 

 

 
 

สรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ผ่านการฝึกอบรม  
กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

รอบการประเมินที่ ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(๑ เมษายน ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) 

 ------------------------------------ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ก ำหนดตัวชี้วัดส ำหรับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำร
ในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตัวชี้วัดที่ ๒.๒๐ (๑) ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิบัติงำนกรมสอบสวนคดีพิเศษสู่กำรเป็นระบบรำชกำร ๔.๐ ตำมเกณฑ์ PMQA ๔.๐ 
กองพัฒนำและสนับสนุนคดีพิเศษจึงได้ก ำหนดให้มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรฝึกอบรมตำมแผนปฏิบัติกำร  
กำรพัฒนำบุคลำกรกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งพิจำรณำจำกร้อยละของบุคลำกร
กรมสอบสวนคดีพิเศษที่ได้รับกำรพัฒนำโดยวิธีกำรฝึกอบรมที่ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำรกำรพัฒนำบุคลำกร    
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วน ำควำมรู้ ทักษะ และควำมเชี่ยวชำญที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน 

โครงกำรฝึกอบรมที่ต้องมีกำรติดตำมและประเมินผล คือ  
๑. เป็นโครงกำรที่มีระยะเวลำกำรฝึกอบรม ตั้งแต่ ๕ วันขึ้นไป  
๒. เป็นโครงกำรฝึกอบรมที่จัดโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ และหลักสูตรที่ส่งบุคลำกรไปอบรมกับ

หน่วยงำนภำยนอก แล้วเสร็จก่อนรอบกำรประเมินอย่ำงน้อย ๓ เดือน 
ในรอบกำรประเมินที่ ๒ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กองพัฒนำและสนับสนุนคดีพิเศษ   

จึงได้ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมในโครงกำรที่ด ำเนินกำรตั้งแต่วันที่ ๑ มกรำคม - ๓๐ 
เมษำยน ๒๕๖๒ จ ำนวน ๓ โครงกำร ดังนี้  

๑. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การท าส านวนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษและการ
ด าเนินคดีพิเศษในศาล” ซึ่งจัดขึ้นระหว่ำงวันที่ ๒๕ ธันวำคม ๒๕๖๑ - ๒๓ มกรำคม ๒๕๖๒ ณ ห้องวิวิธกิจกรรม 
ส ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม ชั้น ๙ อำคำรรัฐประศำสนภักดี ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ  

๒. โครงการ “การเพิ่มศักยภาพพนักงานสอบสวน - สืบสวนในการสอบปากค า” ซึ่งจัดขึ้น
ระหว่ำงวันที่ ๒๑ - ๒๔ มกรำคม ๒๕๖๒ ณ ห้องฝึกอบรมสถำบันเพื่อกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย ชั้น ๑๕ อำคำร
จีพีเอฟ วิทยุ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 

๓. โครงการส่งบุคลากรไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรความเชี่ยวชาญกับหน่วยงานภายนอก
จ ำนวน ๔ หลักสูตร ประกอบด้วย 

  ๓.๑ หลักสูตร Intermediate ด้ำน Information Technology ซึ่งจัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 
๓๑ มกรำคม - ๑๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทำวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  

  ๓.๒ หลักสูตร กำรต่อต้ำนข่ำวกรอง รุ่นที่ ๒๖ ซึ่งจัดขึ้นระหว่ำงวันที่ ๑๒ กุมภำพันธ์ - 
๑๒ มิถุนำยน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนรักษำควำมปลอดภัย ศูนย์รักษำควำมปลอดภัย กองบัญชำกำรกองทัพไทย  

  ๓.๓ หลักสูตร กำรบริหำรงำนต ำรวจชั้นสูง รุ่นที่ ๔๖ ซึ่งจัดขึ้นระหว่ำงวันที่ ๒๕ 
กุมภำพันธ์ - ๑๔ มิถุนำยน ๒๕๖๒ ณ วิทยำลัยกำรต ำรวจ  

  ๓.๔ หลักสูตรจิตอำสำ “หลักสูตรประจ ำ” รุ่นที่ ๓/๒๕๖๒ ซึ่งจัดขึ้นระหว่ำงวันที่ ๑๒ 
มีนำคม - ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนจิตอำสำ พ้ืนที่กองพันฝึกส่วนหลัง กองบัญชำกำรทหำรมหำดเล็ก     
รำชวัลลภรักษำพระองค์ เขตพระรำชฐำนในพระองค์ "วิภำวดี"  



๑๒ 

 

 
 

ผู้ตอบแบบประเมินแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม และผู้บังคับบัญชำ
ชั้นต้นของผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม และเพ่ือให้ทรำบถึงผลกำรปฏิบัติงำนและระดับของกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือ
สมรรถนะของผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม กองพัฒนำและสนับสนุนคดีพิเศษจึงได้มีหนังสือถึงหัวหน้ำหน่วยงำนในสังกัด             
กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยแนบ QR Code แบบติดตำมและประเมินผลด้วยแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form) 
คือ แบบ ตป.๑ (ผู้บังคับบัญชำชั้นต้นเป็นผู้รำยงำน) และแบบ ตป.๒ (ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมเป็นผู้รำยงำน) พร้อม
รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรม เพ่ือให้แต่ละหน่วยงำนด ำเนินกำรท ำแบบประเมิน โดยกลุ่มประชำกรที่ใช้ในกำรติดตำม
ประเมินผล คือ ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม จ ำนวน ๗๓ คน และผู้บังคับบัญชำชั้นต้นของผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม จ ำนวน ๗๓ คน 
รวมผู้เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน ๑๔๖ คน มีผู้ตอบแบบประเมิน จ ำนวน ๑๓๔ คน (คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘) โดยเป็น 
ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม จ ำนวน ๗๐ คน (คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๙) และผู้บังคับบัญชำชั้นต้นของผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม 
จ ำนวน ๖๔ คน (คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๗)  

สรุปผลกำรประเมินกำรน ำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะ ของผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมไปใช้โดยตรง 
หรือประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔ และผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมที่ไม่ได้น ำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
ทักษะ ไปใช้โดยตรง หรือประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน คิดเป็นร้อยละ ๒.๖  

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลในกำรติดตำมและประเมินผลผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมตำมแผนปฏิบัติกำร        
กำรพัฒนำบุคลำกร กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

๑. ผู้ผ่านการฝึกอบรม 

    ๑.๑ สรุปผลจากแบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กลุ่มผู้ผ่านการฝึกอบรม 

หัวข้อการประเมิน 
หลักสูตร 

หลักสูตร “การท าส านวน
การสืบสวนสอบสวนคดี
พิเศษและการด าเนินคดี

พิเศษในศาล” 

โครงการ “การเพิ่ม
ศักยภาพพนักงานสอบสวน 

- สืบสวนในการ
สอบปากค า” 

โครงการส่งบุคลากรไป
เข้ารับการฝึกอบรมกับ

หน่วยงานภายนอก 

๑. การประเมินหลักสตูรฝึกอบรม 

    หลักสูตรนี้สำมำรถพัฒนำ       
ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมให้มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และทักษะตรงตำม
ควำมต้องกำรและมปีระโยชน์กบั
กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 

๔.๒๖ ๔.๕๘ ๔.๘๐ 

๒. การประเมินความรู้ 
ความสามารถ และทักษะของ     
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 

    ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมมีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และทักษะเพิ่ม    
มำกข้ึน และน ำควำมรู้และทักษะ 
มำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบตัิงำน 

๔.๑๖ 
 
 

 

๔.๒๗ ๔.๖๐ 



๑๓ 

 

 
 

หัวข้อการประเมิน 
หลักสูตร 

หลักสูตร “การท าส านวน
การสืบสวนสอบสวนคดี
พิเศษและการด าเนินคดี

พิเศษในศาล” 

โครงการ “การเพิ่ม
ศักยภาพพนักงานสอบสวน 

- สืบสวนในการ
สอบปากค า” 

โครงการส่งบุคลากรไป
เข้ารับการฝึกอบรมกับ

หน่วยงานภายนอก 

๓. การประเมินพฤติกรรมของ    
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 

    ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมสำมำรถแก้ไข
ปัญหำและอุปสรรคในกำร
ปฏิบัติงำน ให้เสร็จลุล่วง สำมำรถ
ปฏิบัติงำนทีไ่ด้รับมอบหมำยได้
อย่ำงมีประสทิธิภำพ มีควำมคิด
ริเริ่มสร้ำงสรรค์และพัฒนำงำนที่
ได้รับมอบหมำย สำมำรถพัฒนำ
ควำมสัมพันธ์และให้ควำมร่วมมอื 
กับเพื่อนร่วมงำนได้ดีขึ้น 

๔.๑๘ ๔.๓๕ ๔.๖๕ 

๔. การประเมินผลลัพธ์การพฒันา
และการน าไปใชป้ระโยชน์ของ    
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 

        ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมน ำควำมรู้
และทักษะทีไ่ด้รับไปใช้ในกำร
พัฒนำตนเอง สำมำรถเผยแพร่หรือ
ถ่ำยทอด หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่ำงผู้ร่วมงำน หรือให้ค ำแนะน ำ
กับทีมงำน สำมำรถเสริมสร้ำง
ภำพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงำนและใน
ภำพรวมคิดว่ำหลักสูตรมีประโยชน์  

๔.๒๒ ๔.๔๖ ๔.๖๕ 

  จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลในประเด็นต่ำง ๆ ในกำรตอบแบบติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ       
ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมในภำพรวมทั้ง ๓ โครงกำร สำมำรถอธิบำยได้ดังนี้ 

  ๑. การประเมินหลักสูตรการฝึกอบรม หลักสูตรนี้สำมำรถพัฒนำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมให้มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และทักษะตรงตำมควำมต้องกำร และมีประโยชน์กับกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน สอดคล้องกับ
ควำมเห็นในระดับมำกที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๕ 

  ๒. การประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะ ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมมคีวำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะ 
เพ่ิมมำกขึ้น สำมำรถน ำควำมรู้ และทักษะไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน สอดคล้องกับควำมเห็นในระดับ       
มำกที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย ๔.๓๔ 

 



๑๔ 

 

 
 

  ๓. การประเมินพฤติกรรมของผู้ผ่านการฝึกอบรม ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมสำมำรถแก้ไขปัญหำและอุปสรรค
ในกำรปฏิบัติงำนให้เสร็จลุล่วง สำมำรถปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์และพัฒนำงำนที่ได้รับมอบหมำย สำมำรถพัฒนำควำมสัมพันธ์และให้ควำมร่วมมือกับเพ่ือนร่วมงำนได้ดีขึ้น 
สอดคล้องกับควำมเห็นในระดับมำกที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย ๔.๓๙ 

  ๔. การประเมินผลลัพธ์การพัฒนาและการน าไปใช้ประโยชน์ของผู้ผ่านการฝึกอบรม ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม   
ได้น ำควำมรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ในกำรพัฒนำตนเอง สำมำรถเผยแพร่หรือถ่ำยทอด หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่ำงผู้ร่วมงำน หรือให้ค ำแนะน ำกับทีมงำน สำมำรถเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงำนและในภำพรวมคิด
ว่ำหลักสูตรนี้มีประโยชน์ สอดคล้องกับควำมเห็นในระดับมำกที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย ๔.๔๔ 

  ดังนั้น ผลกำรประเมินจำกกำรตอบแบบติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม     
มีคะแนนเฉลี่ยกำรแปลอยู่ในระดับ ๕ คะแนนเฉลี่ย ๔.๔๓ สอดคล้องกับควำมเห็นในระดับมำกที่สุด 

  ๑.๒ การน าความรู้ ความสามารถ ทักษะ ของผู้ผ่านการฝึกอบรมจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ 

การน าความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
ของผู้ผ่านการฝึกอบรมจากการ

ฝึกอบรมไปใช้ประโยชน ์

หลักสูตร (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

หลักสูตร “การท า
ส านวนการสืบสวน
สอบสวนคดีพิเศษ
และการด าเนินคดี

พิเศษในศาล” 

โครงการ “การเพิ่ม
ศักยภาพพนักงาน
สอบสวน - สืบสวน
ในการสอบปากค า” 

โครงการส่งบุคลากร
ไปเข้ารับการ
ฝึกอบรมกับ

หน่วยงานภายนอก 

๑. น ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนโดยตรง ๔๐.๔ ๖๑.๕ ๒๐ ๔๐.๖๓ 

๒. น ำไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏบิตัิงำน ๕๓.๘ ๓๐.๘ ๘๐ ๕๔.๘๗ 

๓. ไม่ได้น ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน ๕.๘ ๗.๗ ๐ ๔.๕ 

       ตารางสรุปผลการน าความรู้ ความสามารถ ทักษะ ของผู้ผ่านการฝึกอบรมจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ 

การน าความรู้ ความสามารถ ทักษะ      
ของผู้ผ่านการฝึกอบรมจากการ

ฝึกอบรมไปใช้ประโยชน ์

หลักสูตร (ร้อยละ) 

หลักสูตร “การท า
ส านวนการสืบสวน

สอบสวนคดีพิเศษและ
การด าเนินคดีพิเศษใน

ศาล” 

โครงการ “การเพิ่ม
ศักยภาพพนักงาน

สอบสวน - สืบสวนใน
การสอบปากค า” 

โครงการส่งบุคลากรไป
เข้ารับการฝึกอบรมกับ

หน่วยงานภายนอก 

๑. ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมไดน้ ำไปใช้
โดยตรง หรือประยุกต์ใช ้

๙๔.๒ ๙๒.๓ ๑๐๐ 

๒. ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมไม่ได้น ำไปใช้
หรือประยุกต์ใช้ 

๕.๘ ๗.๗ ๐ 



๑๕ 

 

 
 

  จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลในประเด็นต่ำง ๆ จำกกำรประเมินผลกำรน ำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะของ       
ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมจำกกำรฝึกอบรมไปใช้โดยตรง หรือประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน สรุปได้ดังนี้ 

  ๑. ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมน ำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรมไปใช้โดยตรงในกำร
ปฏิบัติงำน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๖๓  

  ๒. ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมน ำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๘๗  

  ๓. ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมไม่ได้น ำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรมไปใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน คิดเป็นร้อยละ ๔.๕ 

   ดังนั้น ผลกำรประเมินกำรน ำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะของผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมจำกกำรฝึกอบรมไป
ใช้โดยตรง หรือประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๕ และผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมที่ไม่ได้น ำควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และทักษะที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรมไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน คิดเป็นร้อยละ ๔.๕ 

๒. ผู้บังคับบัญชาของผูผ้่านการฝึกอบรม 

    ๒.๑ สรุปผลจากแบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กลุ่มผู้บังคับบัญชาของผู้ผ่านการฝึกอบรม 

หัวข้อการประเมิน 

หลักสูตร 

หลักสูตร “การท าส านวน
การสืบสวนสอบสวนคดี
พิเศษและการด าเนินคดี

พิเศษในศาล” 

โครงการ “การเพิ่ม
ศักยภาพพนักงาน

สอบสวน - สืบสวนใน
การสอบปากค า” 

โครงการส่งบุคลากรไป
เข้ารับการฝึกอบรมกับ

หน่วยงานภายนอก 

๑. การประเมินหลักสตูรฝึกอบรม 

    หลักสูตรนี้สำมำรถพัฒนำผู้เข้ำรับ
กำรฝึกอบรมให้มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และทักษะตรงตำม
ควำมต้องกำรและมปีระโยชน์กบักำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 

๔.๓๐ ๓.๘๘ ๔.๗๐ 

๒. การประเมินความรู้ 
ความสามารถ และทักษะของผู้ผ่าน
การฝึกอบรม 

    ผู้ใต้บังคับบัญชำมีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และทักษะเพิ่มมำกขึ้น 
และน ำควำมรู้และทักษะมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 

 

 

๔.๒๑ ๔.๐๐ ๔.๔๐ 



๑๖ 

 

 
 

หัวข้อการประเมิน 

หลักสูตร 

หลักสูตร “การท าส านวน
การสืบสวนสอบสวนคดี
พิเศษและการด าเนินคดี

พิเศษในศาล” 

โครงการ “การเพิ่ม
ศักยภาพพนักงาน

สอบสวน - สืบสวนใน
การสอบปากค า” 

โครงการส่งบุคลากรไป
เข้ารับการฝึกอบรมกับ

หน่วยงานภายนอก 

๓. การประเมินพฤติกรรมของผู้ผ่าน
การฝึกอบรม 

    ผู้ใต้บังคับบัญชำสำมำรถแก้ไข
ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบตัิงำน
ให้เสร็จลุล่วง สำมำรถปฏิบัติงำนที่
ได้รับมอบหมำยได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ มีควำมคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์และพฒันำงำนทีไ่ด้รบั
มอบหมำย สำมำรถพัฒนำ
ควำมสัมพันธ์และให้ควำมร่วมมอืกับ
เพื่อนร่วมงำนได้ดีขึ้น 

๔.๓๐ ๓.๙๖ ๔.๓๕ 

๔. การประเมินผลลัพธ์การพัฒนา
และการน าไปใช้ประโยชน์ของผู้ผ่าน
การฝึกอบรม 

        ผู้ใต้บังคับบัญชำน ำควำมรู้และ
ทักษะที่ได้รบัไปใช้ในกำรพฒันำ
ตนเอง สำมำรถเผยแพร่หรือถ่ำยทอด 
หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำง
ผู้ร่วมงำน หรือให้ค ำแนะน ำกับ
ทีมงำน สำมำรถเสริมสร้ำง
ภำพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงำนและใน
ภำพรวมคิดว่ำหลักสูตรมีประโยชน์  

๔.๒๖ ๓.๙๖ ๔.๖๕ 

จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลในประเด็นต่ำง ๆ ในกำรตอบแบบติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ       
ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมในภำพรวมทั้ง ๓ โครงกำร สำมำรถอธิบำยได้ดังนี้ 

  ๑. การประเมินหลักสูตรการฝึกอบรม หลักสูตรนี้สำมำรถพัฒนำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมให้มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และทักษะตรงตำมควำมต้องกำร และมีประโยชน์กับกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน สอดคล้องกับ
ควำมเห็นในระดับมำกที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย ๔.๒๙ 

  ๒. การประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะ ผู้ใต้บังคับบัญชำมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะ 
เพ่ิมมำกขึ้น สำมำรถน ำควำมรู้ และทักษะไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน สอดคล้องกับควำมเห็นในระดับมำก           
ที่คะแนนเฉลี่ย ๔.๒๐ 



๑๗ 

 

 
 

  ๓. การประเมินพฤติกรรมของผู้ผ่านการฝึกอบรม ผู้ใต้บังคับบัญชำสำมำรถแก้ไขปัญหำและอุปสรรคใน
กำรปฏิบัติงำนให้เสร็จลุล่วง สำมำรถปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์และพัฒนำงำนที่ได้รับมอบหมำย สำมำรถพัฒนำควำมสัมพันธ์และให้ควำมร่วมมือกับเพ่ือนร่วมงำนได้ดีขึ้น 
สอดคล้องกับควำมเห็นในระดับมำก ที่คะแนนเฉลี่ย ๔.๒๐ 

  ๔. การประเมินผลลัพธ์การพัฒนาและการน าไปใช้ประโยชน์ของผู้ผ่านการฝึกอบรม ผู้ใต้บังคับบัญชำ
ได้น ำควำมรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ในกำรพัฒนำตนเอง สำมำรถเผยแพร่หรือถ่ำยทอด หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่ำงผู้ร่วมงำน หรือให้ค ำแนะน ำกับทีมงำน สำมำรถเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงำนและในภำพรวมคิด
ว่ำหลักสูตรนี้มีประโยชน์ สอดคล้องกับควำมเห็นในระดับมำกที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย ๔.๒๙ 

  ดังนั้น ผลกำรประเมินจำกกำรตอบแบบสอบถำมของผู้บังคับบัญชำของผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม มีคะแนนเฉลี่ย
กำรแปลอยู่ในระดับ ๕ คะแนนเฉลี่ย ๔.๒๕ สอดคล้องกับควำมเห็นในระดับมำกที่สุด 

  ๑.๒ การน าความรู้ ความสามารถ ทักษะ ของผู้ผ่านการฝึกอบรมจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ 

การน าความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ ของผูผ้่านการฝึกอบรม

จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ 

หลักสูตร (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

หลักสูตร “การท าส านวน
การสืบสวนสอบสวนคดี
พิเศษและการด าเนินคดี

พิเศษในศาล” 

โครงการ “การเพิ่ม
ศักยภาพพนักงาน
สอบสวน - สืบสวน
ในการสอบปากค า” 

โครงการส่งบุคลากรไป
เข้ารับการฝึกอบรมกับ

หน่วยงานภายนอก 

๑. น ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน
โดยตรง 

๒๙.๘ ๖๖.๗ ๘๐ ๕๘.๘ 

๒. น ำไปประยุกต์ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

๖๘.๑ ๓๓.๓ ๒๐ ๔๐.๕ 

๓. ไม่ได้น ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน ๒.๑ ๐ ๐ ๐.๗ 

        ตารางสรุปผลการน าความรู้ ความสามารถ ทักษะ ของผู้ผ่านการฝึกอบรมจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ 

การน าความรู้ ความสามารถ 
ทักษะของผู้ผ่านการฝึกอบรม

จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ 

หลักสูตร (ร้อยละ) 

หลักสูตร “การท าส านวน
การสืบสวนสอบสวนคดี
พิเศษและการด าเนินคดี

พิเศษในศาล” 

โครงการ “การเพิ่ม
ศักยภาพพนักงาน

สอบสวน - สืบสวนใน
การสอบปากค า” 

โครงการส่งบุคลากรไปเข้า
รับการฝึกอบรมกับ
หน่วยงานภายนอก 

๑. ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมไดน้ ำไปใช้
โดยตรง หรือประยุกต์ใช ้

๙๗.๙ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๒. ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมไม่ได้
น ำไปใช้หรือประยุกต์ใช ้

๒.๑ ๐ ๐ 



๑๘ 

 

 
 

  จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลในประเด็นต่ำง ๆ จำกกำรประเมินผลกำรน ำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะของ       
ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมจำกกำรฝึกอบรมไปใช้โดยตรง หรือประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน สรุปได้ดังนี้ 

  ๑. ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมน ำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรมไปใช้โดยตรงในกำร
ปฏิบัติงำน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๘  

  ๒. ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมน ำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๕  

  ๓. ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมไม่ได้น ำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรมไปใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน คิดเป็นร้อยละ ๐.๗ 

   ดังนั้น ผลกำรประเมินกำรน ำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะของผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมจำกกำรฝึกอบรม  
ไปใช้โดยตรง หรือประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓ และผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมที่ไม่ได้น ำควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และทักษะที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรมไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน คิดเป็นร้อยละ ๐.๗ 

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

 
 


