
(ตัวอย่าง) 
 

รายงานการประเมินผล 
การฝึกอบรม หลักสูตร .................................................................... 

วันที่ ......... เดือน ................................ พ.ศ. ............... 
ณ ................................................. จังหวัด ............................ 

 
*********************** 

ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 
 ............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................................ 
..................................................................... ....................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
.................................................................................................................................................... ..................................... 
............................................................................................. ............................................................................................  
 บัดนี้ การจัดฝึกอบรมได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว (หน่วยงานผู้จัด) ได้ด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรม
หลักสูตรดังกล่าว ในด้านข้อมูลบุคคลทั่วไป การทดสอบความรู้ก่อนและหลังฝึกอบรม ตลอดจนการประเมินผลความ 
พึงพอใจในภาพรวมของการด าเนินการจัดฝึกอบรม โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

การประเมินผลการฝึกอบรม 
 การประเมินผลการฝึกอบรมข้าราชการกรมประมง หลักสูตร.................................................  มีข้าราชการ 
เข้ารับการฝึกอบรม จ านวนทั้งสิ้น .......... คน สามารถเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามและแบบทดสอบที่มีความสมบูรณ์
เพ่ือน าไปวิเคราะห์ผลได้จ านวน .......... คน คิดเป็นร้อยละ .......... และผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจะแยกน าเสนอเป็น 
๖ ส่วน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

๑. การประเมินผลข้อมูลบุคคลทั่วไป 
 การฝึกอบรมในครั้งนี้ มีข้าราชการที่เป็นเพศชาย จ านวน .......... คน คิดเป็นร้อยละ .......... และมีเพศหญิง 
จ านวน .......... คน คิดเป็นร้อยละ .......... ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีช่วงอายุระหว่าง .......... ปี โดยมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 
.......... ปี ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .......... ปี และพบว่าส่วนใหญ่ (ส่วนมาก) มีช่วงอายุระหว่าง .......... ปี  
ในส่วนของอายุราชการ พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีช่วงอายุราชการอยู่ระหว่าง .......... ปี โดยมีอายุราชการเฉลี่ย
เท่ากับ .......... ปี ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ... ....... ปี นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ส่วนใหญ่ 
(ส่วนมาก) จบการศึกษาในระดับ ............................ คิดเป็นร้อยละ .......... โดยส่วนใหญ่ (ส่วนมาก) มีต าแหน่ง 
............................ ร้อยละ และอยู่ในระดับ .............................. ร้ อยละ .......... โดยส่วนใหญ่ (ส่วนมาก) มาจาก 
(หน่วยงาน ....................) คิดเป็นร้อยละ .......... (รายละเอียดตารางที่ ๑) 
 
 



ตารางท่ี ๑ แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ าแนกตามเพศ อายุ อายุราชการ ระดับการศึกษา  
              ต าแหน่ง ระดับ และหน่วยงาน 
                   (n = ๓๐) 

รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
            ชาย 
            หญิง 
อาย ุ๑/ 
            ต่ ากว่า ๓๐ ปี 
            ๓๐ – ๓๕ ปี 
            ๓๖ – ๔๐ ปี 
อายุราชการ ๒/ 
            ต่ ากว่า ๕ ป ี
            ๕ – ๑๐ ปี 
            ๑๑ ขึน้ไป 
ระดับการศึกษา 
            ต่ ากว่าปริญญาตรี 
            ปริญญาตร ี
            สูงกว่าปริญญาตรี 
ต าแหน่ง 
            นักวชิาการประมง 
            เจ้าพนักงานประมง 
            นักจัดการงานทั่วไป 
            เจ้าพนักงานธุรการ 
ระดับ 
            ปฏิบัติงาน 
            ปฏิบัติการ 
            ช านาญงาน 
            ช านาญการ 
หน่วยงาน 
            กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 
            กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 

  

หมายเหตุ      ๑/ อายุน้อยที่สุด คือ .......... ปี อายุมากที่สุด คือ .......... ปี 
    อายุเฉลี่ย คือ .......... ปี ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .......... ปี 
                  ๒/ อายุราชการน้อยที่สุด คือ .......... ปี อายุราชการมากที่สุด คือ .......... ปี 
    อายุราชการเฉลี่ย คือ .......... ปี ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .......... ปี 



๒. การประเมินผลความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการฝึกอบรม 
 การประเมินผลความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ....................................................ผู้จัดได้จัดท า
แบบทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม จ านวน .......... ข้อ โดยแจกให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมท าแบบทดสอบ
เพ่ือประเมินความรู้ของตนเองก่อนเข้ารับการฝึกอบรม และเมื่อการฝึกอบรมเสร็จสิ้นก็ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมท า
แบบทดสอบอีกครั้ง ทั้งนี้ ผู้จัดได้ก าหนดเกณฑ์คะแนนเพ่ือให้สามารถวัดความรู้ของผู้เข้ารับการอบรมจากเนื้อหาวิชา
ในภาพรวมของหลักสูตร โดยหากผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถตอบแบบทดสอบถูกต้องและได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 
๗๕ ขึ้นไป หรือตามหน่วยงานเป็นผู้ก าหนด ให้นับได้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้มาก ส่วนผู้ที่ตอบได้คะแนน
น้อยกว่านี้ จัดเป็นผู้ที่มีความรู้น้อย 
 จากผลการทดสอบความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ก่อนการฝึกอบรม พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 
.......... คน คิดเป็นร้อยละ .......... จัดอยู่ในกลุ่มผู้มีความรู้มาก และเมื่อผ่านการอบรมไปเรียบร้อยแล้ว พบว่า  ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม จ านวน .......... คน คิดเป็นร้อยละ .......... จัดอยู่ในกลุ่มผู้มีความรู้มาก รายละเอียดตามตารางที่ ๒ 
 นอกจากนี้ เมื่อน าคะแนนความรู้ก่อนและหลัง ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละคนมาเปรียบเทียบกัน พบว่า 
ภายหลังการอบรมไปแล้ว มีจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีความรู้เพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ .......... 
 
ตารางท่ี ๒ แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ าแนกตามระดับความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
                   (n = ๓๐) 

ระดับความรู้ 
ก่อนเข้ารับการอบรม หลังการอบรมไปแล้ว 
(คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีความรู้มาก     
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีความรู้น้อย     

หมายเหตุ 
 ก่อนอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนนต่ าสุด .......... คะแนน คะแนนสูงสุด .......... คะแนน 
     คะแนนเฉลี่ย คือ .......... คะแนน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .......... คะแนน 
 หลังอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนนต่ าสุด .......... คะแนน คะแนนสูงสุด .......... คะแนน 
     คะแนนเฉลี่ย คือ .......... คะแนน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .......... คะแนน 
๓. การประเมินผลความรู้สึกที่มีต่อการเข้ารับการฝึกอบรม 
 การประเมินผลความรู้สึกของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ............................................................ 
ผู้จัดได้ท าแบบสอบถามความรู้สึกเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่มีต่อการเข้ารับการฝึกอบรม ซึ่ง
แยกเป็น ๕ ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด โดยวิเคราะห์จากองค์ประกอบของหลักสูตรใน ๕ 
ประเด็น ได้แก่ หลักสูตรการฝึกอบรม จ านวน ๓ ข้อ วิทยากร จ านวน ๖ ข้อ เทคนิค/วิธีการจัดฝึกอบรม จ านวน ๕ 
ข้อ สถานที่จัดฝึกอบรม จ านวน ๕ ข้อ และการจัดฝึกอบรม จ านวน ๗ ข้อ ซึ่งเมื่อแทนค่าระดับความพึงพอใจทั้ง ๕ 
ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด เป็นคะแนน ๕ , ๔ , ๓ , ๒ และ ๑ คะแนน ตามล าดับ และ
เมื่อน าคะแนนมาจัดท าเป็นเกณฑ์ช่วงคะแนนเฉลี่ย เพ่ือวัดระดับความพึงพอ ใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร .....................................................................  จะได้ผลการประเมินความพึงพอใจ  
รายละเอียดตามตารางที่ ๓  



เกณฑ์ช่วงคะแนนเฉลี่ยเพื่อวัดระดับความพึงพอใจ 
 

  ช่วงคะแนนเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๘๐ คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
  ช่วงคะแนนเฉลี่ย ๑.๘๑ – ๒.๖๐ คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 
  ช่วงคะแนนเฉลี่ย ๒.๖๑ – ๓.๔๐ คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
  ช่วงคะแนนเฉลี่ย ๓.๔๑ – ๔.๒๐ คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
  ช่วงคะแนนเฉลี่ย ๔.๒๑ – ๕.๐๐ คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
 
ตารางท่ี ๓ แสดงค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
              จ าแนกตามประเด็นองค์ประกอบของหลักสูตรฝึกอบรม 

        (n = ๓๐) 

ล าดับ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ 

           หลักสูตรการฝึกอบรม 
๑ เนื้อหา/กิจกรรม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

โครงการ 
   

๒ การก าหนดเทคนิคของแต่ละหัวข้อวิชาสอดคล้องกับ
แนวทางการอบรม 

   

๓ การก าหนดระยะเวลาของแต่ละหัวข้อวิชา    
                                     รวมเฉลี่ย    
           วิทยากร 

๑ สามารถถ่ายทอดเนื้อหาที่บรรยาย ได้น่าสนใจ    
๒ สามารถถ่ายทอดเนื้อหาที่บรรยาย ได้เข้าใจง่าย    
๓ สามารถสร้างบรรยากาศในการฝึกอบรม    
๔ เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้และประสบการณ์ 
   

๕ เทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร    
๖ จัดสื่อการสอน เอกสาร ได้เหมาะสมกับผู้เข้าอบรม    

                                     รวมเฉลี่ย    
           เทคนิค/วิธีการจัดฝกึอบรม 

๑ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม    
๒ สอดคล้องกับเนื้อหา/กิจกรรมในหลักสูตรของโครงการ    
๓ สอดคล้องกับระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม    
๔ เทคนิค/วิธีการจัด เหมาะสมกับความสามารถของ

วิทยากร 
   

๕ เทคนิคการฝึกอบรมเหมาะสมกับจ านวนผู้เข้าอบรม    
                                     รวมเฉลี่ย    



 

ล าดับ ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ 

           สถานที่จัดฝึกอบรม 
๑ บรรยากาศของสถานที่จัดฝึกอบรม เอื้อต่อการเรียนรู้    
๒ การเดินทางมายังสถานที่จัดฝึกอบรม    
๓ ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ภายในห้องฝึกอบรม    
๔ ขนาดห้องอบรมต่อจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม    
๕ ลักษณะห้องอบรมสามารถจัดให้มีระดับแสง สี เสียง 

และอุณหภูมิห้องอบรม ได้เหมาะสมต่อการเรียนรู้ 
   

                                     รวมเฉลี่ย    
           การจัดการฝึกอบรม 

๑ การตดิต่อประสานงานของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมก่อนการ
ฝึกอบรม 

   

๒ การให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมระหว่างการ
ฝึกอบรม 

   

๓ การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ในระหว่างการฝึกอบรม 

   

๔ บุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ผู้จัดฝึกอบรม    
๕ มนุษย์สัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ผู้จัดฝึกอบรม    
๖ จ านวนวันที่จัดการฝึกอบรม    
๗ จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมเหมาะสมกับโครงการฯ    

                                     รวมเฉลี่ย    
                รวมเฉลี่ยทุกองค์ประกอบของหลักสูตร    

 
๔. สรุปผลความรู้ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ 
 (อาจจัดท าเป็นตารางแสดงจ านวน และร้อยละ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ าแนกตามประเด็นความรู้ที่ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมได้รับ) 
 
๕. สรุปความประทับใจจากการเข้ารับการฝึกอบรม 
 (อาจจัดท าเป็นตารางแสดงจ านวน และร้อยละ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ าแนกตามประเด็นความประทับใจ
ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ หรือรายงานในเชิงพรรณนา ตามความเหมาะสม) 
 
๖. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกอบรม 
 (ควรจัดท าเป็นตารางแสดงจ านวน และร้อยละ ของค าตอบผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ าแนกตามประเด็น
ข้อเสนอแนะของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามความเหมาะสม)  


