
 
 

แบบประเมินปฏิกิริยาต่อโครงการ 

โครงการอบรมจริยธรรม น้อมน าเกษตรทฤษฎีใหม่ ใส่ใจในระบบฐานข้อมูลสัตว์ 

วันที่ 14 มีนาคม ๒๕60 

ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ชั้น ๖ ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพมหานคร 

 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑.  เพศ    1) หญิง    2) ชาย   ๒.  อายุ..................ปี 
 

๓.  การศึกษา   1) ต ่ากว่าปริญญาตรี   2) ปริญญาตรี  3) สูงกว่าปริญญาตรี 
 

๔.  ต่าแหน่ง..........................................................................................  
 

ส่วนที่ ๒ การประเมินวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

ค าชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็น โดยขีด  ลงในช่องที ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที สุด ได้พิจารณาว่า
วัตถุประสงค์การฝึกอบรมแต่ละข้อบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์การฝึกอบรมเพียงใด 
 

 
 
 

 
 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

๑. เพื อให้ผู้เข้าร่วมโครงการรับรู้และเข้าใจถึง การน่า
จริยธรรมมาใช่ในการปฏิบัติราชการ 

     

๒.   เพื อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจและน้อมน่า
โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ขอ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

     

๓.  เพื อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจในวิธีการข้ึน
ทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และก่าหนด      
พิกัดที ตั้งของเกษตรกรในพ้ืนที กรุงเทพมหานคร
อย่างถูกต้อง 

     



 
 

ส่วนที ่๓ ประเมินผลการด าเนินงานการจัดอบรม 
ค าชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็น โดยขีด  ลงในช่องที ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที สุดเพียงช่องเดียว 
ในแต่ละข้อค่าถาม ความคิดเห็นของท่านมีคุณค่าและประโยชน์อย่างยิ งต่อการพัฒนาหลักสูตรในโอกาสต่อไป 

 

ประเด็นค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

๑.  ความเหมาะสมของหลักสูตร      

๒. การมีส่วนร่วมในกิจกรรม      

๓. วิทยากรมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ  
ตรงตามเนื้อหาหลักสูตร 

     

๔.  วิทยากรมีประสบการณ์ รอบรู้ในเนื้อหาที สอน      

๕.  วิทยากรสามารถถ่ายทอดและสื อสารได้น่าสนใจ      
     เข้าใจง่าย ชัดเจน  

     

๖.  วิทยากรมีบุคลิกภาพ ท่วงท่า น้่าเสียงเป็นมิตร 
กระตุ้นการเรียนรู้ 

     

๗.  วิทยากรสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ดี เปิดโอกาส
ให้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วม 

     

๘.  วิทยากรเปิดโอกาสให้สอบถามและให้ข้อมูล
ย้อนกลับ (Feedback) แก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้
ชัดเจน 

     

๙.  วิทยากรมีเทคนิค วิธีการสอนใหม่ๆ หลากหลาย
เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหา วัตถุประสงค์และ
กลุ่มเป้าหมาย 

     

๑๐.วิทยากรมีการใช้สื อการสอน เอกสารการสอน
สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา และกลุ่มเป้าหมาย 

     



 
 
 

 

ประเด็นค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

๑๑. เทคนิควิธีการฝึกอบรมที วิทยากรใช้ สอดคล้องกับ  
ระยะเวลาในการจัดอบรม 

     

๑๒. เทคนิควิธีการฝึกอบรมที วิทยากรใช้เหมาะสมกับ
จ่านวนผู้อบรม 

     

๑๓. สถานที จัดอบรม มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้            
สงบร่มรื น 

     

๑๔. สถานที จัดอบรมมีสิ งอ่านวยความสะดวก    
โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์มีความพร้อมใช้งาน 

     

๑๕. ขนาดห้องอบรมมีความเหมาะสมกับจ่านวนกับ   
จ่านวนผู้เข้าร่วมอบรม 

     

๑๖. ลักษณะห้องประชุมมีความเหมาะสมสามารถจัด
กิจกรรมการอบรม วิธีการอบรมได้เหมาะสม 

     

๑๗. ความพึงพอใจต่อวิทยากรในภาพรวม      

๑๘. ความพึงพอใจต่อเทคนิคการจัดอบรมในภาพรวม      

๑๙. ความพึงพอใจต่อสถานที การจัดอบรมในภาพรวม      

๒๐. โดยภาพรวมท่านพอใจในการจัดอบรมหลักสูตรนี้
เพียงใด 

     

๒๑. ท่านสามารถน่าความรู้ ทักษะที ได้รับจากการ   
จัดอบรมครั้งนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เพียงใด 

     

๒๒.  ท่านคิดว่าการจัดอบรมครั้งนี้มีประโยชน์คุ้มค่า        
เพียงใด 

     



 
 
 

 

ส่วนที่ ๔ ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 ๔.๑ ด้านการจัดการหลักสูตร (ขอบเขตเนื้อหา การจัดล่าดับ ระยะเวลา กิจกรรมภาคทฤษฎี และปฏิบัติ) 

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

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

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

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

๔.๒ ด้านวิทยากร (ความรู้ ความสามารถ การถ่ายทอด การใช้เทคนิคและสื อการสอน การตอบข้อซักถาม เป็นต้น) 

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

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

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

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

๔.๓ ด้านการจัดการฝึกอบรม (สถานที  อาหาร เครื องดื ม และการให้บริการต่างๆ) 

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

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

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

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

๔.๔ อื นๆ 

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

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

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

ขอความกรุณาให้ข้อคดิเห็น เพื อน่ามาพฒันาการจัดหลักสูตรในครั้งต่อไปขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ครับ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แบบประเมินรายวิชาโครงการอบรม 

หัวข้อ : จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 

            โดย : วิทยากร รอธ. วีรชาติ  เขื อนรัตน์ หรือ ผู้แทน 

ค าชี้แจง  โปรดแสดงความคิดเห็น โดยขีด  ลงในช่องที ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที สุดเพียงช่องเดียว 

 

๑๒. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื นๆ (โปรดระบุ) 

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

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

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

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

 

ประเด็นค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

๑.   วิทยากรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชานี้      

๒.   เทคนิคการสอนของวิทยากรน่าสนใจ ไม่น่าเบื อ      

๓.   การอธิบายตอบปญัหาข้อซักถามของวิทยากรมีความ
ชัดเจน 

     

๔.   วิทยากรมีมนุษยส์ัมพันธ์และอัธยาศัยไมตรี เป็นกันเองกับ
ผู้เข้าร่วมอบรม 

     

๕.   การจัดวิทยากรและเนื้อหามคีวามเหมาะสม      

๖.   ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจจากการบรรยาย ในครั้งนี ้      

๗.   ความรู้ความเข้าใจที ได้รับ ตรงกับความต้องการของท่าน      

๘.   ท่านมั นใจว่าสามารถน่าความรู้ที ได้รับจากการบรรยายไป
ใช้ได้จริง 

     

๙.   สื อและอุปกรณ์ที ใช้ในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม      

๑๐. ระยะเวลาที ใช้ในการบรรยายวิชานี้มีความ  เหมาะสม      

๑๑. ในภาพรวมท่านรูส้ึกพึงพอใจในการบรรยายวิชานี้เพียงใด      



 
 

แบบประเมินรายวิชาโครงการอบรม 

หัวข้อ : การส่งเสริมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

            โดย : วิทยากร นายสมยศ อินทรพิน ต่าแหน่งปศุสัตว์พ้ืนที กรุงเทพมหานคร 

ค าชี้แจง  โปรดแสดงความคิดเห็น โดยขีด  ลงในช่องที ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที สุดเพียงช่องเดียว 

 

๑๒. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื นๆ (โปรดระบุ) 

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

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

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

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

 

ประเด็นค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

๑.   วิทยากรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชานี้      

๒.   เทคนิคการสอนของวิทยากรน่าสนใจ ไม่น่าเบื อ      

๓.   การอธิบายตอบปญัหาข้อซักถามของวิทยากรมีความ
ชัดเจน 

     

๔.   วิทยากรมีมนุษยส์ัมพันธ์และอัธยาศัยไมตรี เป็นกันเองกับ
ผู้เข้าร่วมอบรม 

     

๕.   การจัดวิทยากรและเนื้อหามคีวามเหมาะสม      

๖.   ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจจากการบรรยาย ในครั้งนี ้      

๗.   ความรู้ความเข้าใจที ได้รับ ตรงกับความต้องการของท่าน      

๘.   ท่านมั นใจว่าสามารถน่าความรู้ที ได้รับจากการบรรยายไป
ใช้ได้จริง 

     

๙.   สื อและอุปกรณ์ที ใช้ในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม      

๑๐. ระยะเวลาที ใช้ในการบรรยายวิชานี้มีความ  เหมาะสม      

๑๑. ในภาพรวมท่านรูส้ึกพึงพอใจในการบรรยายวิชานี้เพียงใด      



 
 

แบบประเมินรายวิชาโครงการอบรม 

หัวข้อ : ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนสัตว์และการก่าหนดพิกัดที ตั้งของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที กรุงเทพมหานคร 

โดย : วิทยากร ผู้อ่านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร กรมปศุสัตว์ หรือ (เจ้าหน้าที ที ได้รับมอบหมาย) 

ค าชี้แจง  โปรดแสดงความคิดเห็น โดยขีด  ลงในช่องที ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที สุดเพียงช่องเดียว 

 

๑๒. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื นๆ (โปรดระบุ) 

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

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

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

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

 

ประเด็นค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

๑.   วิทยากรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชานี้      

๒.   เทคนิคการสอนของวิทยากรน่าสนใจ ไม่น่าเบื อ      

๓.   การอธิบายตอบปญัหาข้อซักถามของวิทยากรมีความ
ชัดเจน 

     

๔.   วิทยากรมีมนุษยส์ัมพันธ์และอัธยาศัยไมตรี เป็นกันเองกับ
ผู้เข้าร่วมอบรม 

     

๕.   การจัดวิทยากรและเนื้อหามคีวามเหมาะสม      

๖.   ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจจากการบรรยาย ในครั้งนี ้      

๗.   ความรู้ความเข้าใจที ได้รับ ตรงกับความต้องการของท่าน      

๘.   ท่านมั นใจว่าสามารถน่าความรู้ที ได้รับจากการบรรยายไป
ใช้ได้จริง 

     

๙.   สื อและอุปกรณ์ที ใช้ในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม      

๑๐. ระยะเวลาที ใช้ในการบรรยายวิชานี้มีความ  เหมาะสม      

๑๑. ในภาพรวมท่านรูส้ึกพึงพอใจในการบรรยายวิชานี้เพียงใด      


