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แบบสอบถามประเมนิปฏกิริิยาโครงการ 
ชื่อโครงการ/หลักสูตร “................................................................................” 

จัดระหว่างวันที่ ...................................................... ณ โรงแรม....................................จังหวัด.......................... 
 
ค าอธิบาย  แบบประเมินฉบับนี้มีท้ังหมด 5 ตอน ขอความกรุณาให้ผู้ตอบแบบประเมินให้ครบถ้วน   เพื่อให้การด าเนิน          
โครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพื่อเป็นประโยชน์ในการน าไปปรับปรุงโครงการต่อไป 
 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

ค าชี้แจง  โปรดตอบค าถามหรือท าเครื่องหมาย / ลงในช่องหน้าข้อความทุกข้อค าถาม 

1. เพศ    

 1) หญิง     2) ชาย 

2. อายุ ……………………………….ปี (เกิน 6 เดือนนับเป็น 1 ปี) 

3. อายุราชการ ……………………………….ปี (เกิน 6 เดือนนับเป็น 1 ปี) 

4. ต าแหน่ง...............................................................ระดับ.................................................................................................................................... 

5. สังกัด ................................................................................................................................................................................................................ 

6. การศึกษาสูงสุด   

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

7.ท่านมีบทบาทภารกิจ/หน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ/หลักสูตรนีห้รือไม่ 

 1) ใช่     2) ไม่ใช่ 

8.ท่านเคยเข้ารับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/หลักสูตรนีห้รือไม่ 

 1) เคย     2) ไม่เคย 

9.ท่านมีความต้องการในการเข้าอบรมหลักสูตรนี้เพียงใด 

 1) น้อย     2) ปานกลาง    3) มาก 

10.ท่านมีความจ าเป็นในการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้เพ่ือน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานเพียงใด 

 1) น้อย     2) ปานกลาง    3) มาก 

11.ท่านคาดหวังต่อหลักสูตรนี้เพียงใด 

 1) น้อย     2) ปานกลาง    3) มาก 
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ตอนที่ 2   การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์โครงการและด้านการจัดการหลักสูตร 
ค าชี้แจง    ท่านมีความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์โครงการอย่างไร  โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่องท่ีตรงกับความ
คิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว    

การประเมินผลสัมฤทธิ ์
ตามวัตถุประสงค์โครงการและการจัดการหลักสูตร 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

1.      

2.      

3.      

4. การศึกษาดูงาน (ถ้ามี)      

5.ขอบเขตเนื้อหาที ฝึกอบรมในแตล่ะหัวข้อครบถ้วนตามที หลักสูตรกา่หนด      

6.การจัดล่าดับเนื้อหาการฝึกอบรมมีความเหมาะสม      

7.ระยะเวลาในการอบรมแต่ละเนือ้หาวิชาเหมาะสม      

8.กิจกรรมการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติมคีวามเหมาะสม      

9.หลักสูตรฝึกอบรมครั้งนี้มีประโยชน์คุ้มค่า      

 

ตอนที่ 3  การประเมินด้านการบริหารจัดการฝึกอบรม 
ค าชี้แจง  ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการฝึกอบรมอย่างไร  โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความ
คิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว    

 
การประเมินด้านการบริหารจัดการฝึกอบรม 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย 

 

ไม่แน่ใจ 

 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

1.สถานที ฝึกอบรมมีบรรยากาศโดยรวมเอื้อต่อการเรยีนรู้      

2.ห้องฝึกอบรมมีขนาดห้องและจ่านวนห้องเพียงพอเหมาะสมกับจ่านวนผู้เข้า
ฝึกอบรมและกิจกรรมการฝึกอบรม 

     

3.ความพร้อมของอุปกรณโ์สตทัศนูปกรณ ์      

4.สภาพแวดล้อมในห้องฝึกอบรม มีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้      

5.อาหาร เครื องดื ม มีความเหมาะสม      

6.สถานที ฝึกอบรม/ดูงานโดยรวม      

7.การประสานงานของเจ้าหน้าที โครงการ      

8.การอ่านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที       

9.การให้ค่าแนะน่าหรือตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที       

10.การบริหารจัดการโครงการโดยรวม      

 
 
 
 

ข้อ1-4 ปรับเปลี ยนตามวตัถุประสงค์ของ 
แต่ละโครงการ 
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ตอนที่ 4  การประเมินด้านวิทยากร 
ค าชี้แจง   ท่านมีความคิดเห็นต่อวิทยากรอย่างไร  โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด      
เพียงช่องเดียว    

 
การประเมินด้านวิทยากร 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

1. วิทยากรมีคุณสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ ตรงตามเนื้อหาหลักสตูร      

2.วิทยากรมีประสบการณ์ รอบรู้ ในเนื้อหาที สอน      

3. วิทยากรสามารถถ่ายทอดและสื อสารได้นา่สนใจ เข้าใจง่าย ชัดเจน       

4. วิทยากรมีบุคลิกภาพ ท่วงท่า น้่าเสียง กระตุ้นการเรียนรู้ด ี      

5. วิทยากรสร้างบรรยากาศการเรยีนรู้ดี  เปิดโอกาสใหผู้้เรยีนมสี่วนร่วม       

6.วิทยากรสามารถตอบค่าถามใหข้้อมูลย้อนกลับ (Feedback) แก่ผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรมได้ชัดเจน 

     

7. วิทยากรมีเทคนิควิธีการสอนที หลากหลายเอื้อต่อการเรยีนรู ้      

8. วิทยากรใช้สื อการสอน เอกสารการสอน สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและมีความ
เหมาะสมตรงตามกลุ่มผู้เข้าอบรม 

     

9.วิทยากรด่าเนินการสอนได้ตามเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของแต่ละหัวข้อวิชา      

10.โดยภาพรวมท่านพึงพอใจต่อวิทยากรท่านนี้เพียงใด      

 
ตอนที่ 5  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
5.1  ด้านผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์โครงการ 

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

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

5.2 ด้านการจัดการหลักสูตร (ขอบเขตเนื้อหา การจัดล าดับ ระยะเวลา กิจกรรมภาคทฤษฎี และปฏิบัติ) 

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

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

5.3 ด้านการจัดการฝึกอบรม (สถานที่ อาหาร เครื่องดื่ม และการให้บริการต่างๆ) 

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

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

5.4 ด้านวิทยากร (ความรู้ ความสามารถ การถ่ายทอด การใช้เทคนิคและสื่อการสอน การตอบข้อซักถาม เป็นต้น) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

5.5 อ่ืนๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

ขอขอบพระคุณท่านในการตอบแบบสอบถามค่ะ ทุกความคิดเห็นของท่านจะน าไปปรับปรุงโครงการต่อไป 


