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การรายงานผลการประเมนิโครงการฝึกอบรม 
ชื่อโครงการ/หลักสูตร................................................................................... 
ระหว่างวันที่ ................................... ณ . สถานที่........................................... 

 

 การประเมนิผลโครงการฝึกอบรม........ ระหว่างวันที่..... มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ านวน.........คน  โดยมีผู้สง่แบบ
ประเมินผลโครงการฝึกอบรมและประเมินผลการเรียนรู้จ านวน.....คน (คิดเป็น    %) ซึ่งแบ่งการประเมินผลโครงการ
ฝึกอบรมเป็น ๓ ส่วน ดังนี้ ประกอบด้วย 

 การประเมินผลโครงการ 

ส่วนที่ 1 ลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ส่วนที่ 2 การประเมินผลปฏิกิริยาต่อโครงการ ประกอบด้วย 

2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถปุระสงค์โครงการและการจัดการหลักสูตร 

2.2 การประเมินผลด้านการบริหารจัดการฝึกอบรม 

2.3การประเมินผลด้านวิทยากร (จ านวน.......ท่าน) 

 ส่วนที่ 3 การประเมินผลการเรียนรู้ 

3.1 การประเมินผลจากการทดสอบความรู้ 

3.2 การประเมินผลด้วยวิธีอื่นๆ  เชน่  การใช้ผลงานหรือผลการฝึกปฏิบัติ  การสงัเกต เป็นต้น 

ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 

การก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนความคิดเห็น 

1.การก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนส่วนที่ 2 การประเมินผลปฏิกิริยาต่อโครงการ  ได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ความคิดเห็นแต่ละข้อค าถามแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และ
เห็นด้วยน้อยที่สุด  โดยให้คะแนนเป็น 5,4,3,2,1  ตามล าดับ  ส าหรับเกณฑ์การแนนการประเมินผลระดับความคิดเห็น
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในภาพรวมจะมีค่าอยู่ระหว่าง 1-5 คะแนน โดยได้ก าหนดเกณฑ์ในการแบ่งระดับความคิดเห็น
เป็น 5 ระดับ  ด้วยวิธีการน าคะแนนสูงสุดลบด้วยคะแนนต่ าสุด (5-1) แล้วหารด้วย 5 จะได้คะแนนเป็นช่วง ดังนี้ 

1.00-1.80 คะแนน  หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด 
1.81-2.60 คะแนน  หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
2.61-3.40 คะแนน  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
3.41-4.20 คะแนน  หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
4.21-5.00  คะแนน  หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 

 2.เกณฑ์การให้คะแนนส่วนที่ 3  ข้อ 3.1 การประเมินผลจากการทดสอบความรู้  (การก าหนดเกณฑ์การให้
คะแนนการประเมินผลการทดสอบความรู้ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละโครงการ)  การให้คะแนนคือ ข้อที่ตอบถูกได้ 
1 คะแนน ข้อที่ตอบผิดได้ 0 คะแนน และก าหนดเกณฑ์การผ่านการทดสอบต้องได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 60 ของคะแนน
เต็ม (20คะแนน) ดังนั้น 

ต่ ากว่าร้อยละ 60 (0-11 คะแนน) หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ ์
ระหว่างร้อยละ 60-79 (12-15 คะแนน) หมายถึง ผ่านเกณฑ์พอใช ้
ระหว่างร้อยละ 80-100 (16-20 คะแนน) หมายถึง ผ่านเกณฑ์ด ี

  

ผลการประเมินมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตอนที่ 1  ลักษณะข้อมลูทั่วไป 

ตารางที่ 1  จ านวน ร้อยละ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ าแนกตามลักษณะข้อมูลทั่วไป 

ลักษณะข้อมูลท่ัวไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   

ชาย   
หญิง   

2. อายุ   
ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 30 ปี   
31-40 ปี   
41-50 ปี   
50 ปีขึ้นไป   

อายุเฉลี่ย          อายุต่ าสุด      อายุสูงสุด   
3. อายุราชการ   

ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 5 ปี   
6-10 ปี   
15 ปีขึ้นไป   

           อายุราชการเฉลี่ย          อายุราชการต่ าสุด      อายุราชการสูงสุด   
4. ต าแหน่ง   

นายสัตวแพทย์   
นักวิชาการสัตวบาล   
อื่นๆ   

5. สังกัด   
กอง/ส านัก   
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด/ส านักงานปศุสัตว์เขต   
อื่นๆ   

6. การศึกษาสูงสุด   
ต่ ากว่าปริญญาตรี   
ปริญญาตรี    
ปริญญาโท   
ปริญญาเอก   

7. มีบทบาทภารกิจ/หน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ/หลักสูตรนี้   
ใช ่   
ไม่ใช่   

8. เคยเข้ารับการฝึกอบรมท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ/หลักสูตรนี้   
เคย   
ไม่เคย   

9. ความต้องการในการเข้าอบรมหลักสูตรนี้   
น้อย   
ปานกลาง   
มาก   

10. ความจ าเป็นในการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้เพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน   
น้อย   
ปานกลาง   
มาก   

11. ความคาดหวังต่อหลักสูตร   
น้อย   
ปานกลาง   
มาก   

รวม  100.0 
จากตารางที่ 1 พบว่า........ 

การก าหนดช่วงปรับเปลี่ยนตามความ
เหมาะสมในแตล่ะโครงการ ขึ้นอยูก่ับ
ข้อมูลกลุ่มหรือเกณฑ์ที่น ามาใช้ 
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ตอนที่ 2  การประเมินปฏิกิริยาต่อโครงการ 
ตอนที่ 2.1   การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์โครงการและการจัดการหลักสูตร 

ตารางที่ 2  จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ของผู้เข้ารับฝึกอบรมจ าแนกตามความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิต์ามวัตถุประสงค์โครงการ
และการจัดการหลักสูตร 

 
 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ตามวัตถุประสงค์โครงการและการจัดการ

หลักสูตร 

ระดับความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย 
(x̄ ) 

ความหมาย 

เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิ่ง 
จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

ด้านผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค ์        

1. ท่านมีความเข้าใจ/สามารถใน.....        

2. ท่านมีความเข้าใจ/สามารถใน.....        

3. ท่านมีความเข้าใจ/สามารถใน.....        

4. ท่านมีความเข้าใจ/สามารถใน.....        

ด้านการจัดการหลักสูตร        

5.ขอบเขตเนื้อหาที่ฝึกอบรมในแตล่ะ
หัวข้อครบถ้วนตามที่หลักสตูรก าหนด 

       

6.การจัดล าดับเนื้อหาการฝึกอบรมมี
ความเหมาะสม 

       

7.ระยะเวลาในการอบรมแต่ละ
เนื้อหาวิชาเหมาะสม 

       

8.กิจกรรมการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบตัิมีความเหมาะสม 

       

9.หลักสูตรฝึกอบรมครั้งนี้มีประโยชน์
คุ้มค่า 

       

ค่าเฉลี่ยรวม        

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า  ในภาพรวม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์โครงการและการ
จัดการหลักสูตรอยู่ในระดับ ....  ค่าเฉลี่ย.....  เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า ข้อค าถามมีค่าเฉลี่ยระหว่าง.......................................โดย
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเห็นด้วยในระดับ............ค่าเฉลี่ย..............ในเรื่อง..........................และเห็นด้วยในระดับ.......................... ...
ค่าเฉลี่ย..............................................เรื่อง...................................... 
 
 
 
 
 
 

ข้ อ ค า ถ า ม ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ โ ค ร ง ก า ร           
( เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ ตามวัตถุประสงค์
โครงการ) 

หมายเหตุ: การรายงานผลควรจัดล าดับของข้อค าถามใหม่  โดยเรียงล าดับข้อค าถามท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดตามล าดับไป จนถึงข้อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด 
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ตอนที่ 2.2   การประเมินผลด้านการบริหารจัดการฝึกอบรม 

ตารางที่ 3  จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ของผู้เข้ารับฝึกอบรมจ าแนกตามความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการฝึกอบรม 

 
จากตารางที่ 3  พบว่า  ในภาพรวม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการฝึกอบรมที่ใช้อยู่ใน

ระดับ ....  ค่าเฉลี่ย.....  เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า ข้อค าถามมีค่าเฉลี่ยระหว่าง.......................................โดยผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมเห็นด้วยในระดับ............ค่าเฉลี่ย..............ในเร่ือง..........................และเห็นด้วยในระดับ.............................ค่าเฉลี่ย
..............................................เร่ือง...................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การประเมินผลด้านการบริหารจัดการ
ฝึกอบรม 

ระดับความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย 
(x̄ ) 

ความหมาย 

เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

1.สถานท่ีฝึกอบรมมีบรรยากาศโดยรวมเอื้อ
ต่อการเรียนรู ้

       

2.ห้องฝึกอบรมมีขนาดห้องและจ านวนห้อง
เพียงพอเหมาะสมกับจ านวนผู้เข้าฝึกอบรม
และกิจกรรมการฝึกอบรม 

       

3.ความพร้อมของอุปกรณโ์สตทัศนูปกรณ ์        

4.สภาพแวดล้อมในห้องฝึกอบรม มีความ
เหมาะสมต่อการเรียนรู ้

       

5.อาหาร เครื่องดืม่ มีความเหมาะสม        

6.การบริการของเจ้าหน้าท่ี        

7.การประสานงานของเจ้าหน้าท่ีโครงการ        

8.การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ี        

9.การให้ค าแนะน าหรือตอบข้อซักถามของ
เจ้าหน้าท่ี 

       

10.การบริหารจัดการโครงการโดยรวม        

                     ค่าเฉลี่ยรวม 

หมายเหตุ: การรายงานผลควรจัดล าดับของข้อค าถามใหม่  โดยเรียงล าดับข้อค าถามท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดตามล าดับไป จนถึงข้อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด 



Page 5 of 6 
 

ตอนที่ 2.3  การประเมินด้านวิทยากร (แยกถามวิทยากรแต่ละท่าน) 
ตารางที่ 4  จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ของผู้เข้ารับฝึกอบรมจ าแนกตามความคิดเห็นต่อวิทยากรหัวข้อ...................................... 

 
 

จากตารางที่ 4  พบว่า  ในภาพรวม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความคิดเห็นต่อวิทยากรและเทคนิคอยู่ในระดับ ....  ค่า
เฉลี่ย.....  เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า ข้อค าถามมีค่าเฉลี่ยระหว่าง.......................................โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมเห็น
ด้วยในระดับ............ค่าเฉลี่ย..............ในเร่ือง..........................และเห็นด้วยในระดับ.............................ค่าเฉลี่ย
..............................................เร่ือง...................................... 
 
 
 
 

 
 

การประเมินผลด้านวิทยากร 

ระดับความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย 
(x̄ ) 

ความหมาย 

เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

1. วิทยากรมีคุณสมบตัิ ความรู้ 
ความสามารถ ตรงตามเนื้อหาหลกัสูตร 

       

2.วิทยากรมีประสบการณ์ รอบรู้ ใน
เนื้อหาท่ีสอน 

       

3. วิทยากรสามารถถ่ายทอดและสื่อสาร
ได้น่าสนใจ เข้าใจง่าย ชัดเจน 

       

4. วิทยากรมีบุคลิกภาพ ท่วงท่า น้ าเสียง 
กระตุ้นการเรยีนรู้ด ี

       

5. วิทยากรสร้างบรรยากาศการเรยีนรู้ดี  
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมสี่วนร่วม 

       

6.วิทยากรสามารถตอบค าถามใหข้้อมูล
ย้อนกลับ (Feedback) แก่ผู้เข้ารบัการ
ฝึกอบรมได้ชัดเจน 

       

7. วิทยากรมีเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายเอื้อต่อการเรยีนรู้ที่
หลากหลาย 

       

8. วิทยากรใช้สื่อการสอน เอกสารการ
สอน สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและมี
ความเหมาะสมตรงตามกลุ่มผูเ้ข้าอบรม 

       

9.วิทยากรด าเนินการสอนได้ตามเนื้อหา
และวัตถุประสงค์ของแตล่ะหัวข้อวิชา 

       

10.โดยภาพรวมท่านพึงพอใจต่อ
วิทยากรท่านนี้เพียงใด 

       

ค่าเฉลี่ยรวมวิทยากรคนที่ 1        
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ตอนที่ 3  การประเมินผลการเรียนรู้ 
 3.1 การประเมินผลจากการทดสอบความรู้ 
 
ตารางท่ี 5 จ านวน ร้อยละ ของคะแนนการทดสอบความรู้ก่อน-หลัง  

ก่อนการฝึกอบรม หลังการฝึกอบรม 

ผลการทดสอบ จ านวน ร้อยละ ผลการทดสอบ จ านวน ร้อยละ 

ไม่ผา่นเกณฑ์  ต่ ากว่าร้อยละ 60     
(0-11 คะแนน) 

  ไม่ผา่นเกณฑ์ต่ ากว่าร้อยละ 60       
(0-11 คะแนน)  

  

ผ่านเกณฑ์พอใช้  ระหว่างร้อยละ 
60-79 (12-15 คะแนน) 

  ผ่านเกณฑ์พอใช้ระหว่างร้อยละ 60-79 
(12-15 คะแนน) 

  

ผ่านเกณฑ์ดรีะหว่าง 80-100     
(16-20 คะแนน) 

  ผ่านเกณฑ์ดรีะหว่าง 80-100        
(16-20 คะแนน) 

  

คะแนนเฉลีย่.... คะแนนสูงสดุ........ คะแนนต่ าสุด………. คะแนนเฉลีย่.... คะแนนสูงสดุ........ คะแนนต่ าสุด……… 

 
 จากตารางที่ 5 พบว่า  ก่อนการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยรวม......  คะแนนสูงสุด.....คะแนน คะแนน
ต่ าสุด........คะแนน   โดยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม { ไม่ผ่านเกณฑ์/ผ่านเกณฑ์พอใช้/ผ่านเกณฑ์ดี } จ านวน......คน คิดเป็นร้อยละ........  
และหลังการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนนเฉลีย่รวม.....คะแนน  คะแนนสูงสุด.....คะแนน คะแนนต่ าสุด.....คะแนน   โดย
ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม {ผ่านเกณฑ์ดี/ผ่านเกณฑ์พอใช้} จ านวน......คน คิดเป็นร้อยละ........  รองลงมาอยู่ในกลุ่ม {ผ่านเกณฑ์ดี/ผ่าน
เกณฑ์พอใช้}  จ านวน......คน  คิดเป็นร้อยละ........ โดยสรุปมีผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งสิ้นจ านวน.............ร้อยละ......... และเมื่อเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและคะแนนหลังการฝึกอบรมพบว่า มีความแตกต่างกัน  โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนนหลังการ
ฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรม  จึงสรุปได้  การเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนี้  ท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ในเรื่อง
...................................เพิ่มขึ้น 
 
 
 


