
 
 

แบบประเมินปฏิกริิยาต่อโครงการ 

โครงการอบรมจริยธรรมและส่งเสริมแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

และเกษตรทฤษฎีใหม่ การปฏบิตัิราชการตามตัวชี้วัดและคํารบัรองของกรมปศสุตัว์ 

และการกําหนดพกิดัทีต่ัง้ของเกษตรกรผูเ้ลี้ยงสตัว์ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

ณ ห้องประชมุกองสง่เสริมและพฒันาการปศสุตัว์ ชั้น ๖ ตกึชัยอัศวรกัษ์ กรมปศสุตัว์ กรุงเทพมหานคร 

 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

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

๓.  การศึกษา   1) ตํ่ากว่าปริญญาตร ี  2) ปริญญาตรี  3) สูงกว่าปริญญาตร ี
 

๔.  ตําแหน่ง.......................................................................................... 
 

ส่วนที่ ๒ การประเมินวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

คําชีแ้จง โปรดแสดงความคิดเห็น โดยขีด  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด ได้พิจารณาว่า
วัตถุประสงค์การฝึกอบรมแต่ละข้อบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์การฝึกอบรมเพียงใด 
 

 
 
 
 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ระดบัความคดิเห็นเกี่ยวกบัผลสัมฤทธิ ์

มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ 

๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
ในนโยบายการปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว์ 

     

๒.   เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
รับทราบข้อมูลในรายวิชาที่จัดการบรรยาย 

     

๓.  เพ่ือให้ผู้เขา้รับการฝึกอบรมสามารถใช้เป็น
ช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล รายงานปัญหา
และอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงาน 

     



 
 

ส่วนที่ ๓ ประเมินผลการดําเนนิงานการจัดอบรม 
คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็น โดยขีด  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว 
ในแต่ละข้อคําถาม ความคิดเห็นของท่านมีคุณค่าและประโยชน์อย่างย่ิงต่อการพัฒนาหลักสูตรในโอกาสต่อไป 

 

ประเดน็คําถาม 

ระดบัความคดิเห็น 

มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ 

๑.  ความเหมาะสมของหลักสตูร      

๒. การมีส่วนร่วมในกิจกรรม      

๓. วิทยากรมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ  
ตรงตามเน้ือหาหลักสูตร 

     

๔.  วิทยากรมปีระสบการณ์ รอบรู้ในเนื้อหาที่สอน      

๕.  วิทยากรสามารถถ่ายทอดและสื่อสารได้น่าสนใจ   
     เข้าใจง่าย ชัดเจน  

     

๖.  วิทยากรมบุีคลิกภาพ ท่วงท่า นํ้าเสียงเป็นมิตร 
กระตุ้นการเรียนรู้ 

     

๗.  วิทยากรสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ดี เปิดโอกาส
ให้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วม 

     

๘.  วิทยากรเปิดโอกาสให้สอบถามและให้ขอ้มูล
ย้อนกลับ (Feedback) แก่ผูเ้ข้าร่วมประชุมได้
ชัดเจน 

     

๙.  วิทยากรมีเทคนิค วิธีการสอนใหม่ๆ  หลากหลาย
เหมาะสมสอดคล้องกับเน้ือหา วัตถุประสงค์และ
กลุ่มเป้าหมาย 

     

๑๐.วิทยากรมกีารใช้สื่อการสอน เอกสารการสอน
สอดคล้องกับเน้ือหาวิชา และกลุ่มเป้าหมาย 

     



 
 
 

 

 

ประเดน็คําถาม 

ระดบัความคดิเห็น 

มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ 

๑๑. เทคนิควิธีการฝึกอบรมทีวิ่ทยากรใช้ สอดคล้องกับ  
ระยะเวลาในการจัดอบรม 

     

๑๒. เทคนิควิธีการฝึกอบรมท่ีวิทยากรใช้เหมาะสมกับ
จํานวนผู้อบรม 

     

๑๓. สถานทีจ่ดัอบรม มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้     
สงบร่มรื่น 

     

๑๔. สถานทีจ่ดัอบรมมีสิ่งอํานวยความสะดวก    
โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์มีความพร้อมใช้งาน 

     

๑๕. ขนาดห้องอบรมมีความเหมาะสมกับจาํนวนกับ   
จํานวนผู้เข้าร่วมอบรม 

     

๑๖. ลักษณะหอ้งประชุมมีความเหมาะสมสามารถจัด
กิจกรรมการอบรม วิธีการอบรมได้เหมาะสม 

     

๑๗. ความพึงพอใจต่อวิทยากรในภาพรวม      

๑๘. ความพึงพอใจต่อเทคนิคการจัดอบรมในภาพรวม      

๑๙. ความพึงพอใจต่อสถานที่การจัดอบรมในภาพรวม      

๒๐. โดยภาพรวมท่านพอใจในการจัดอบรมหลักสูตรน้ี
เพียงใด 

     

๒๑. ท่านสามารถนําความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการ   
จัดอบรมคร้ังน้ีไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เพียงใด 

     

๒๒.  ท่านคิดว่าการจัดอบรมคร้ังน้ีมีประโยชน์คุ้มค่า     
เพียงใด 

     



 
 

ส่วนที่ ๔ ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 ๔.๑ ด้านการจัดการหลักสูตร (ขอบเขตเน้ือหา การจัดลําดับ ระยะเวลา กิจกรรมภาคทฤษฎี และปฏิบัติ) 

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

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

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

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

๔.๒ ด้านวิทยากร (ความรู้ ความสามารถ การถ่ายทอด การใช้เทคนิคและสื่อการสอน การตอบข้อซักถาม เป็นต้น) 

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

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

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

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

๔.๓ ด้านการจัดการฝึกอบรม (สถานที ่อาหาร เครื่องด่ืม และการให้บริการต่างๆ) 

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

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

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

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

๔.๔ อ่ืนๆ 

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

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

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

ขอความกรุณาให้ข้อคิดเห็น เพื่อนํามาพัฒนาการจัดหลักสูตรในครั้งต่อไปขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ครับ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แบบประเมินรายวิชาโครงการอบรม 

  หัวข้อ : การอบรมจริยธรรมและการส่งเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 

            โดย : วิทยากร รอธ. วีรชาติ  เขื่อนรัตน์ หรือ ผู้แทน 

คําชีแ้จง  โปรดแสดงความคิดเห็น โดยขีด  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว 

 

๑๒. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ (โปรดระบุ) 

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

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

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

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

 

ประเด็นคําถาม 

ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

๑.   วิทยากรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชานี้      

๒.   เทคนิคการสอนของวิทยากรน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ      

๓.   การอธิบายตอบปัญหาข้อซักถามของวิทยากรมีความ
ชัดเจน 

     

๔.   วิทยากรมีมนุษย์สัมพันธ์และอัธยาศัยไมตรี เป็นกันเองกับ
ผู้เข้าร่วมอบรม 

     

๕.   การจัดวิทยากรและเนื้อหามีความเหมาะสม      

๖.   ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจจากการบรรยาย ในคร้ังนี้      

๗.   ความรู้ความเข้าใจท่ีได้รับ ตรงกับความต้องการของท่าน      

๘.   ท่านม่ันใจว่าสามารถนําความรู้ท่ีได้รับจากการบรรยายไป
ใช้ได้จริง 

     

๙.   สื่อและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม      

๑๐. ระยะเวลาท่ีใช้ในการบรรยายวิชานี้มีความ  เหมาะสม      

๑๑. ในภาพรวมท่านรู้สึกพึงพอใจในการบรรยายวิชานี้เพียงใด      



 
 

แบบประเมินรายวิชาโครงการอบรม 

หัวข้อ : การปฏิบัติราชการตามตัวช้ีวัดและคํารับรองของกรมปศุสัตว์ 

            โดย : วิทยากร กลุ่มพัฒนาระบบและบริหาร กรมปศุสัตว์  

คําชีแ้จง  โปรดแสดงความคิดเห็น โดยขีด  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว 

 

๑๒. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ (โปรดระบุ) 

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

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

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

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

 

ประเด็นคําถาม 

ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

๑.   วิทยากรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชานี้      

๒.   เทคนิคการสอนของวิทยากรน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ      

๓.   การอธิบายตอบปัญหาข้อซักถามของวิทยากรมีความ
ชัดเจน 

     

๔.   วิทยากรมีมนุษย์สัมพันธ์และอัธยาศัยไมตรี เป็นกันเองกับ
ผู้เข้าร่วมอบรม 

     

๕.   การจัดวิทยากรและเนื้อหามีความเหมาะสม      

๖.   ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจจากการบรรยาย ในคร้ังนี้      

๗.   ความรู้ความเข้าใจท่ีได้รับ ตรงกับความต้องการของท่าน      

๘.   ท่านม่ันใจว่าสามารถนําความรู้ท่ีได้รับจากการบรรยายไป
ใช้ได้จริง 

     

๙.   สื่อและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม      

๑๐. ระยะเวลาท่ีใช้ในการบรรยายวิชานี้มีความ  เหมาะสม      

๑๑. ในภาพรวมท่านรู้สึกพึงพอใจในการบรรยายวิชานี้เพียงใด      



 
 

แบบประเมินรายวิชาโครงการอบรม 

หัวข้อ : การกําหนดพิกัดที่ต้ังของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร   

            โดย : วิทยากร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์  

คําชีแ้จง  โปรดแสดงความคิดเห็น โดยขีด  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว 

 

๑๒. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ (โปรดระบุ) 

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

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

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

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

 

ประเด็นคําถาม 

ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

๑.   วิทยากรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชานี้      

๒.   เทคนิคการสอนของวิทยากรน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ      

๓.   การอธิบายตอบปัญหาข้อซักถามของวิทยากรมีความ
ชัดเจน 

     

๔.   วิทยากรมีมนุษย์สัมพันธ์และอัธยาศัยไมตรี เป็นกันเองกับ
ผู้เข้าร่วมอบรม 

     

๕.   การจัดวิทยากรและเนื้อหามีความเหมาะสม      

๖.   ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจจากการบรรยาย ในคร้ังนี้      

๗.   ความรู้ความเข้าใจท่ีได้รับ ตรงกับความต้องการของท่าน      

๘.   ท่านม่ันใจว่าสามารถนําความรู้ท่ีได้รับจากการบรรยายไป
ใช้ได้จริง 

     

๙.   สื่อและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม      

๑๐. ระยะเวลาท่ีใช้ในการบรรยายวิชานี้มีความ  เหมาะสม      

๑๑. ในภาพรวมท่านรู้สึกพึงพอใจในการบรรยายวิชานี้เพียงใด      



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


