
แบบสอบถามประเมินปฏิกิริยาโครงการฝึกอบรม 
หลักสูตร “การพัฒนาทักษะความคิดเพื่อแก้ปัญหา และการหาทางเลือกในการตัดสินใจ 

ด้วยกิจกรรม Walk Rally” ประจ าปีงบประมาณ 2561 
วันที ่16 - 17 มิถุนายน  2561 ณ บ้านไร่ริเวอร์แคว รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

 
ค าอธิบาย  แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ขอความกรุณาให้ผู้ตอบแบบประเมินให้ครบถ้วน เพ่ือให้การด าเนินโครงการเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และเพ่ือเป็นประโยชน์ในการน าไปปรับปรุงโครงการต่อไป 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  โปรดตอบค าถามหรือท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องหน้าข้อความทุกข้อค าถาม 

1.1 เพศ       1) หญิง    2) ชาย  1.2 อายุ ………………………………………………….ปี 

1.3 อายุราชการ …………………….ปี     1.4 ต าแหน่ง...........................................................  

1.5 ส่วน/ฝ่าย ................................................................................................................................................................. 

1.6 การศึกษาสูงสุด    1) ต ่ากว่าปริญญาตรี     2) ปริญญาตร ี    3) ปริญญาโท            4) ปริญญาเอก  

1.7 ท่านมีบทบาทภารกิจ/หน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการนี้หรือไม่   1) ใช่     2) ไม่ใช่ 

1.8 ท่านเคยเข้ารับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้หรือไม่   1) เคย    2) ไม่เคย 

1.9 ท่านมีความต้องการในการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการนี้เพียงใด  1) น้อย        2) ปานกลาง     3) มาก 

1.10 ท่านมีความจ าเป็นในการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการนี้เพ่ือน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานเพียงใด 

      1) น้อย     2) ปานกลาง      3) มาก 

1.11 ท่านคาดหวังต่อโครงการนี้เพียงใด  1) น้อย    2) ปานกลาง    3) มาก 

ตอนที่ 2    การประเมินปฏิกิริยาต่อโครงการ 

ตอนที่ 2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์โครงการและด้านการจัดการเนื้อหาวิชา โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว    

 

การประเมินผลสัมฤทธิ ์
ตามวัตถุประสงค์โครงการและการจัดการเนื้อหาวิชา 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่     

เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

1. ท่านคิดว่าการพัฒนาทักษะความคิดเพื อแก้ปัญหา และการหาทางเลือกในการ
ตัดสินใจ มีความส่าคัญในหน่วยงานของทา่น 

     

2. ท่านคิดว่าท่านควรรู้เรื องเกี ยวกับการพัฒนาทักษะความคิดในการแก้ปัญหา      

3. ท่านคิดว่าการตัดสินใจส่าคัญที ถูกต้องมีผลต่อการท่างานของท่าน      

4. ความเหมาะสมของการจัดเน้ือหาวิชา      

5. ขอบเขตเน้ือหาที ฝึกอบรมในแต่ละหัวข้อครบถ้วนตามที โครงการก่าหนด      

6. การจัดล่าดับเน้ือหาการฝึกอบรมมีความเหมาะสม      

7. ระยะเวลาที ใช้ในการฝึกอบรมครั้งน้ีมีความเหมาะสม      

8. ในภาพรวมท่านรู้สึกพึงพอใจในการฝึกอบรมครั้งน้ี      

9. โครงการฝึกอบรมครั้งน้ีมีประโยชน์ คุ้มค่า      



ตอนที่ 2.2  การประเมินด้านการบริหารจัดการฝึกอบรม  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
เพียงช่องเดียว    

การประเมินด้านการบริหารจัดการฝึกอบรม 
ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่     

เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

1. สถานที ฝึกอบรมมีบรรยากาศโดยรวมเอื้อต่อการเรียนรู ้      

2. ห้องฝึกอบรมมีขนาดห้องเพียงพอเหมาะสมกับจ่านวนผู้เข้ารบัการฝึกอบรม       

3. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ ์      

4. สภาพแวดล้อมในห้องฝึกอบรม มีความเหมาะสมต่อการเรยีนรู ้      

5. ความเหมาะสมในการจัดอาหาร อาหารว่างและเครื องดื ม      

6. สถานที ฝึกอบรมโดยรวม      

7. การประสานงานของเจ้าหน้าที โครงการ      

8. การอ่านวยความสะดวกของเจา้หน้าที โครงการ      

9. การให้ค่าแนะน่าหรือตอบข้อซกัถามของเจ้าหน้าที โครงการ      

10. การบริหารจดัการโครงการโดยรวม      

  ตอนที่ 2.3  ท่านมีความคิดเห็นต่อวิทยากรอย่างไร  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องทีต่รงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

  การประเมินวิทยากร น.สพ.กฐัพร ภู่เพ็ชร์ ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต ๗ 
หัวข้อ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

 
การประเมินด้านวิทยากร 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่     

เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

1. วิทยากรมีคุณสมบตัิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ตรงตาม
เนื้อหาวิชา 

     

2. วิทยากรสามารถถ่ายทอดและสื อสารได้นา่สนใจ เข้าใจง่าย ชัดเจน       

3. วิทยากรมีบุคลิกภาพ ท่วงท่า และอัธยาศัยไมตรีเป็นกันเองกับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

     

4. วิทยากรสร้างบรรยากาศการบรรยายที ดเีปิดโอกาสให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีส่วนร่วม       

5. วิทยากรสามารถตอบค่าถามใหข้้อมูลย้อนกลับ (Feedback) แก่ผูเ้ข้ารับ
การฝึกอบรมได้ชัดเจน 

     

6. วิทยากรมีเทคนิควิธีการบรรยายที หลากหลายเอื้อต่อการรับฟัง      

7. วิทยากรใช้สื อ และเอกสารการบรรยาย สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและมี
ความเหมาะสมตรงตามกลุ่มผูเ้ข้าฝึกอบรม 

     

8. วิทยากรบรรยายได้ตามเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของแตล่ะหัวข้อวิชา      

9. โดยภาพรวมท่านพึงพอใจต่อวิทยากรท่านนี้เพียงใด      



การประเมินวิทยากร นาวาอากาศเอกอภัยวงศ์ ค าเพชร ผู้อ านวยการกองคณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก 
 หัวข้อ การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา และการหาทางเลือกในการตัดสินใจ 

 ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 

 3.1  ด้านผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์โครงการ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 3.2 ด้านการจัดการหลักสูตร (ขอบเขตเนื้อหา การจัดล าดับ ระยะเวลา) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 3.3 ด้านการจัดการฝึกอบรม (สถานที่ อาหาร เคร่ืองด่ืม และการให้บริการต่างๆ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  3.4 ด้านวิทยากร (ความรู้ ความสามารถ การถ่ายทอด การใช้เทคนิคและสือ่การสอน การตอบข้อซักถาม เป็นต้น) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 3.5 อื่นๆ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบพระคุณท่านในการตอบแบบสอบถามค่ะ ทุกความคิดเห็นของท่านจะน าไปปรับปรุงโครงการต่อไป 
ส านักงานปศสุัตว์เขต ๗ 

 
การประเมินด้านวิทยากร 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่     

เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

1. วิทยากรมีคุณสมบตัิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ตรงตาม
เนื้อหาวิชา 

     

2. วิทยากรสามารถถ่ายทอดและสื อสารได้นา่สนใจ เข้าใจง่าย ชัดเจน       

3. วิทยากรมีบุคลิกภาพ ท่วงท่า และอัธยาศัยไมตรีเป็นกันเองกับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

     

4. วิทยากรสร้างบรรยากาศการบรรยายที ดีเปิดโอกาสให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีส่วนร่วม       

5. วิทยากรสามารถตอบค่าถามใหข้้อมูลย้อนกลับ (Feedback) แก่ผูเ้ข้ารับ
การฝึกอบรมได้ชัดเจน 

     

6. วิทยากรมีเทคนิควิธีการบรรยายที หลากหลายเอื้อต่อการรับฟัง      

7. วิทยากรใช้สื อ และเอกสารการบรรยาย สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและมี
ความเหมาะสมตรงตามกลุ่มผูเ้ข้าฝึกอบรม 

     

8. วิทยากรบรรยายได้ตามเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของแตล่ะหัวข้อวิชา      

9. โดยภาพรวมท่านพึงพอใจต่อวิทยากรท่านนี้เพียงใด      


