
1 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล(ข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow up date): 26-27 มีนาคม 2561 

ชื่อ (Name): นางเตอืนจิตต์  พวงไม้มิ่ง       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม: การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ ์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยวธิชีุมนุมนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 18 

95 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 18 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 19 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 20 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แก่พนักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 20 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีไ้ด้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 30 

94 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีมี้ทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 30 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 40 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบญัชา  
94.5 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

สรุปผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

           ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 28 มีนาคม 2561 

 



2 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล(ข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow up date): 26-27 มีนาคม 2561 

ชื่อ (Name): นางระเบียบ  ใส่แก้ว       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม: การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ ์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยวธิชีุมนุมนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 17 

92 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 18 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 20 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 19 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แก่พนักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 18 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีไ้ด้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 28 

94 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีมี้ทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 48 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 18 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบญัชา  
93.0 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

สรุปผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

           ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 28 มีนาคม 2561 

 



3 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล(ข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow up date): 26-27 มีนาคม 2561 

ชื่อ (Name): นายอนุวัฒน์  อุประดิษฐ์       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม: การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ ์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยวธิชีุมนุมนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 19 

92 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 20 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 17 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 18 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แก่พนักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 18 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีไ้ด้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 28 

93 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีมี้ทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 47 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 18 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบญัชา  
92.5 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

สรุปผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

           ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 28 มีนาคม 2561 

 



4 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล(ข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow up date): 26-27 มีนาคม 2561 

ชื่อ (Name): นายสมโภช  เข่ือนชัยวงศ์       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม: การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ ์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยวธิชีุมนุมนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 17 

93 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 19 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 18 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 20 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แก่พนักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 19 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีไ้ด้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 25 

92 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีมี้ทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 48 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 19 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบญัชา  
92.5 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

สรุปผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

           ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 28 มีนาคม 2561 

 



5 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล(ข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow up date): 26-27 มีนาคม 2561 

ชื่อ (Name): นายมงคล  ศรีจันทร์       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม: การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ ์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยวธิชีุมนุมนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 20 

89 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 18 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 17 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 19 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แก่พนักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 16 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีไ้ด้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 28 

93 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีมี้ทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 47 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 19 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบญัชา  
91.0 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

สรุปผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

           ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 28 มีนาคม 2561 

 



6 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล(ข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow up date): 26-27 มีนาคม 2561 

ชื่อ (Name): นางสาวณัฐฌา สารททอง       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม: การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ ์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยวธิชีุมนุมนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 20 

93 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 18 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 18 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 19 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แก่พนักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 18 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีไ้ด้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 28 

96 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีมี้ทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 48 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 20 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบญัชา  
94.5 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

สรุปผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

           ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 28 มีนาคม 2561 

 



7 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล(ข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow up date): 26-27 มีนาคม 2561 

ชื่อ (Name): นายสุวทิย์  ประชุม       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม: การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ ์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยวธิชีุมนุมนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 17 

88 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 16 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 18 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 19 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แก่พนักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 18 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีไ้ด้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 27 

93 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีมี้ทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 47 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 18 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบญัชา  
90.5 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

สรุปผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

           ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 28 มีนาคม 2561 

 



8 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล(ข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow up date): 26-27 มีนาคม 2561 

ชื่อ (Name): นางสาวประวณี์นุต สุนะ       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม: การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ ์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยวธิชีุมนุมนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 18 

93 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 18 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 18 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 19 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แก่พนักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 20 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีไ้ด้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 27 

95 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีมี้ทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 49 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 19 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบญัชา  
94.0 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

สรุปผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

           ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 28 มีนาคม 2561 

 



9 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล(ข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow up date): 26-27 มีนาคม 2561 

ชื่อ (Name): นายวรีะพงษ์  พลสยม       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม: การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ ์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยวธิชีุมนุมนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 18 

90 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 18 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 18 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 19 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แก่พนักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 18 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีไ้ด้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 27 

92 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีมี้ทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 47 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 18 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบญัชา  
91.0 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

สรุปผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

           ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 28 มีนาคม 2561 

 



10 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล(ข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow up date): 26-27 มีนาคม 2561 

ชื่อ (Name): นายอนุชาติ  ค ามา       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม: การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ ์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยวธิชีุมนุมนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 19 

96 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 18 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 20 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 19 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แก่พนักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 20 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีไ้ด้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 27 

93 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีมี้ทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 49 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 17 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบญัชา  
94.5 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

สรุปผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

           ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 28 มีนาคม 2561 

 



11 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล(ข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow up date): 26-27 มีนาคม 2561 

ชื่อ (Name): นายผ่านฟ้า ณ เชียงใหม่       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม: การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ ์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยวธิชีุมนุมนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 19 

96 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 18 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 20 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 19 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แก่พนักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 20 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีไ้ด้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 27 

93 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีมี้ทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 49 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 17 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบญัชา  
94.5 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

สรุปผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

           ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 28 มีนาคม 2561 

 



12 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล(ข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow up date): 26-27 มีนาคม 2561 

ชื่อ (Name): นางพิศมัย  ไชยโย       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม: การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ ์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยวธิชีุมนุมนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 20 

93 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 18 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 18 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 18 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แก่พนักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 19 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีไ้ด้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 69 

97 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีมี้ทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 49 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 17 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบญัชา  
95.0 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

สรุปผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

           ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 28 มีนาคม 2561 

 



13 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล(ข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow up date): 26-27 มีนาคม 2561 

ชื่อ (Name): นางสาวมนัสว ี ไทยาภิรมย์       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม: การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ ์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยวธิชีุมนุมนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 20 

97 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 19 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 18 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 20 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แก่พนักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 20 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีไ้ด้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 37 

95 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีมี้ทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 48 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 20 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบญัชา  
96.0 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

สรุปผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

           ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 28 มีนาคม 2561 

 



14 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล(ข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow up date): 26-27 มีนาคม 2561 

ชื่อ (Name): นายดวงจันทร์  ใจจันทร์       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม: การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ ์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยวธิชีุมนุมนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 20 

89 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 18 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 17 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 19 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แก่พนักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 16 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีไ้ด้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 28 

93 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีมี้ทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 47 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 19 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบญัชา  
91.0 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

สรุปผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

           ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 28 มีนาคม 2561 

 



15 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล(ข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow up date): 26-27 มีนาคม 2561 

ชื่อ (Name): นายอุทัย  ชัยชนะทอง       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม: การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ ์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยวธิชีุมนุมนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 19 

95 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 19 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 17 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 18 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แก่พนักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 20 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีไ้ด้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 27 

92 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีมี้ทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 46 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 19 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบญัชา  
93.5 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

สรุปผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

           ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 28 มีนาคม 2561 

 



16 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล(ข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow up date): 26-27 มีนาคม 2561 

ชื่อ (Name): นายพิทัศน ์ วศิัทวัฒนา       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม: การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ ์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยวธิชีุมนุมนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 20 

93 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 18 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 18 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 18 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แก่พนักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 19 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีไ้ด้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 29 

97 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีมี้ทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 49 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 19 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบญัชา  
95.0 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

สรุปผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

           ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 28 มีนาคม 2561 

 



17 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล(ข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow up date): 26-27 มีนาคม 2561 

ชื่อ (Name): นางวริศรา  เตจ๊ะนา       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม: การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ ์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยวธิชีุมนุมนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 20 

93 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 18 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 18 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 18 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แก่พนักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 19 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีไ้ด้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 29 

97 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีมี้ทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 49 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 19 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบญัชา  
95.0 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

สรุปผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

           ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 28 มีนาคม 2561 

 



18 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล(ข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow up date): 26-27 มีนาคม 2561 

ชื่อ (Name): นายทรงศักดิ์ ศรีอ าพร       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม: การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ ์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยวธิชีุมนุมนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 18 

91 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 17 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 20 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 18 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แก่พนักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 19 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีไ้ด้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 30 

95 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีมี้ทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 47 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 18 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบญัชา  
93.0 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

สรุปผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

           ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 28 มีนาคม 2561 

 



19 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล(ข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow up date): 26-27 มีนาคม 2561 

ชื่อ (Name): นายเดชา หารตันกูล       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม: การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ ์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยวธิชีุมนุมนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 20 

96 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 19 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 18 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 19 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แก่พนักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 20 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีไ้ด้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 28 

94 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีมี้ทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 47 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 19 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบญัชา  
95.0 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

สรุปผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

           ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 28 มีนาคม 2561 

 



20 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล(ข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow up date): 26-27 มีนาคม 2561 

ชื่อ (Name): นายกลยุทธ เสมอใจ       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม: การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ ์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยวธิชีุมนุมนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 18 

95 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 20 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 20 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 18 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แก่พนักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 19 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีไ้ด้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 30 

97 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีมี้ทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 49 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 18 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบญัชา  
96.0 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

สรุปผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

           ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 28 มีนาคม 2561 

 



21 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล(ข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow up date): 26-27 มีนาคม 2561 

ชื่อ (Name): นายจิระพงษ์ แซ่ตัง้       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม: การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ ์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยวธิชีุมนุมนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 18 

96 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 20 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 20 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 18 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แก่พนักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 20 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีไ้ด้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 30 

97 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีมี้ทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 48 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 19 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบญัชา  
96.5 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

สรุปผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

           ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 28 มีนาคม 2561 

 



22 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล(ข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow up date): 26-27 มีนาคม 2561 

ชื่อ (Name): นายอาทิตย์ ยอดค าลือ       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม: การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ ์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยวธิชีุมนุมนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 18 

95 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 20 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 20 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 18 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แก่พนักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 19 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีไ้ด้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 30 

97 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีมี้ทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 49 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 18 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบญัชา  
96.0 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

สรุปผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

           ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 28 มีนาคม 2561 

 



23 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล(ข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow up date): 26-27 มีนาคม 2561 

ชื่อ (Name): นายบุญชู ช่างปัด       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม: การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ ์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยวธิชีุมนุมนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 17 

88 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 16 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 17 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 19 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แก่พนักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 18 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีไ้ด้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 27 

93 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีมี้ทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 47 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 18 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบญัชา  
90.5 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

สรุปผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

           ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 28 มีนาคม 2561 

 



24 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล(ข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow up date): 26-27 มีนาคม 2561 

ชื่อ (Name): นายศักดิ์ชาย บุณยราศรัย       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม: การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ ์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยวธิชีุมนุมนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 19 

95 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 19 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 17 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 18 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แก่พนักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 20 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีไ้ด้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 27 

92 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีมี้ทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 46 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 19 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบญัชา  
93.5 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

สรุปผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

           ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 28 มีนาคม 2561 
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รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล(ข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow up date): 26-27 มีนาคม 2561 

ชื่อ (Name): นายกิตติศักดิ์ มะรินทร์       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม: การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ ์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยวธิชีุมนุมนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 18 

96 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 20 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 20 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 19 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แก่พนักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 20 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีไ้ด้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 27 

94 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีมี้ทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 49 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 17 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบญัชา  
95.0 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

สรุปผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

           ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 28 มีนาคม 2561 
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รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล(ข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow up date): 26-27 มีนาคม 2561 

ชื่อ (Name): นายอดุลย ์สุขแสวง       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม: การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ ์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยวธิชีุมนุมนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 20 

93 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 18 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 18 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 19 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แก่พนักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 18 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีไ้ด้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 28 

96 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีมี้ทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 48 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 20 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบญัชา  
94.5 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

สรุปผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

           ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 28 มีนาคม 2561 
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รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล(ข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow up date): 26-27 มีนาคม 2561 

ชื่อ (Name): นายสมชาย ประเสริฐชีวะ       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม: การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ ์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยวธิชีุมนุมนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 19 

95 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 19 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 19 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 20 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แก่พนักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 18 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีไ้ด้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 27 

94 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีมี้ทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 49 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 19 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบญัชา  
94.5 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

สรุปผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

           ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 28 มีนาคม 2561 

 



28 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล(ข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow up date): 26-27 มีนาคม 2561 

ชื่อ (Name): นายโกสินทร์ อินจันทร์       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม: การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ ์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยวธิชีุมนุมนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 20 

97 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 19 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 18 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 20 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แก่พนักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 20 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีไ้ด้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 27 

95 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีมี้ทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 48 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 20 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบญัชา  
96.0 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

สรุปผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

           ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 28 มีนาคม 2561 

 



29 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล(ข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow up date): 26-27 มีนาคม 2561 

ชื่อ (Name): นายสุรชัย พรหมมา       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม: การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ ์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยวธิชีุมนุมนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 19 

95 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 20 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 18 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 19 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แก่พนักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 19 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีไ้ด้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 30 

96 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีมี้ทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 47 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 19 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบญัชา  
95.5 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

สรุปผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

           ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 28 มีนาคม 2561 

 

 



30 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล(ข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow up date): 26-27 มีนาคม 2561 

ชื่อ (Name): นายมงคล สิทธริักษ์       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม: การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ ์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยวธิชีุมนุมนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 18 

95 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 18 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 19 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 20 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แก่พนักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 20 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีไ้ด้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 30 

94 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีมี้ทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 30 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 40 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบญัชา  
94.5 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

สรุปผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

           ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 28 มีนาคม 2561 

 



31 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล(ข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow up date): 26-27 มีนาคม 2561 

ชื่อ (Name): นายอดุลย ์สุขแสวง       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม: การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ ์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยวธิชีุมนุมนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 17 

92 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 18 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 20 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 19 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แก่พนักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 18 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีไ้ด้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 28 

94 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีมี้ทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 48 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 18 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบญัชา  
93.0 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

สรุปผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

           ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 28 มีนาคม 2561 

 



32 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล(ข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow up date): 26-27 มีนาคม 2561 

ชื่อ (Name): นายวริัฐ เสริฐศรี       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม: การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ ์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยวธิชีุมนุมนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 19 

92 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 20 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 17 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 18 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แก่พนักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 18 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีไ้ด้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 28 

93 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีมี้ทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 47 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 18 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบญัชา  
92.5 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

สรุปผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

           ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 28 มีนาคม 2561 

 



33 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล(ข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow up date): 26-27 มีนาคม 2561 

ชื่อ (Name): นายอุดม แดงติ๊บ       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม: การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ ์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยวธิชีุมนุมนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 17 

93 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 19 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 18 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 20 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แก่พนักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 19 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีไ้ด้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 25 

92 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีมี้ทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 48 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 19 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบญัชา  
92.5 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

สรุปผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

           ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 28 มีนาคม 2561 

 



34 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล(ข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow up date): 26-27 มีนาคม 2561 

ชื่อ (Name): นายชัฐ สัทธรรมนุวงค์       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม: การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ ์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยวธิชีุมนุมนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 20 

89 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 18 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 17 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 19 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แก่พนักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 16 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีไ้ด้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 28 

93 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีมี้ทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 47 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 19 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบญัชา  
91.0 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

สรุปผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

           ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 28 มีนาคม 2561 

 



35 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล(ข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow up date): 26-27 มีนาคม 2561 

ชื่อ (Name): นายพุฒพิงศ ์ขุนเงิน       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม: การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ ์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยวธิชีุมนุมนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 20 

93 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 18 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 18 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 19 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แก่พนักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 18 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีไ้ด้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 28 

96 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีมี้ทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 48 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 20 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบญัชา  
94.5 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

สรุปผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

           ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 28 มีนาคม 2561 

 



36 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล(ข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow up date): 26-27 มีนาคม 2561 

ชื่อ (Name): นายเปรมวุธ สินานนท์       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม: การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ ์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยวธิชีุมนุมนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 17 

88 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 16 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 18 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 19 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แก่พนักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 18 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีไ้ด้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 27 

93 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีมี้ทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 47 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 18 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบญัชา  
90.5 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

สรุปผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

           ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 28 มีนาคม 2561 

 



37 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล(ข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow up date): 26-27 มีนาคม 2561 

ชื่อ (Name): นายสฤษดิ์รัตน์ ใจสุดา       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม: การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ ์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยวธิชีุมนุมนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 18 

93 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 18 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 18 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 19 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แก่พนักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 20 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีไ้ด้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 27 

95 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีมี้ทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 49 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 19 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบญัชา  
94.0 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

สรุปผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

           ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 28 มีนาคม 2561 

 



38 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล(ข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow up date): 26-27 มีนาคม 2561 

ชื่อ (Name): นายชัยวัฒน์ ศรีทองอินทร์       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม: การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ ์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยวธิชีุมนุมนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 18 

90 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 18 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 18 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 19 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แก่พนักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 18 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีไ้ด้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 27 

92 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีมี้ทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 47 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 18 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบญัชา  
91.0 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

สรุปผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

           ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 28 มีนาคม 2561 

 



39 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล(ข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow up date): 26-27 มีนาคม 2561 

ชื่อ (Name): นายพรชัย อารีวงษ์       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม: การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ ์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยวธิชีุมนุมนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 19 

96 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 18 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 20 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 19 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แก่พนักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 20 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีไ้ด้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 27 

93 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีมี้ทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 49 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 17 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบญัชา  
94.5 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

สรุปผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

           ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 28 มีนาคม 2561 

 



40 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล(พนักงานข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow up date): 26-27 มีนาคม 2561 

ชื่อ (Name): นายภาณุวัชร สุภามูล       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม: การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ ์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยวธิชีุมนุมนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 20 

93 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 18 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 18 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 18 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แก่พนักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 19 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีไ้ด้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 69 

97 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีมี้ทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 49 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 17 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบญัชา  
95.0 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

สรุปผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

           ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 28 มีนาคม 2561 

 



41 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล(พนักงานข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow up date): 26-27 มีนาคม 2561 

ชื่อ (Name): นางสาวอรวรรณ ปัญโยกาศ       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม: การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ ์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยวธิชีุมนุมนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 20 

97 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 19 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 18 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 20 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แก่พนักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 20 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีไ้ด้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 37 

95 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีมี้ทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 48 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 20 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบญัชา  
96.0 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

สรุปผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

           ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 28 มีนาคม 2561 

 



42 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล(พนักงานข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow up date): 26-27 มีนาคม 2561 

ชื่อ (Name): นส.กชพร ชุมนุมพร้อม       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม: การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ ์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยวธิชีุมนุมนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 20 

89 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 18 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 17 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 19 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แก่พนักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 16 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีไ้ด้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 28 

93 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีมี้ทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 47 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 19 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบญัชา  
91.0 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

สรุปผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

           ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 28 มีนาคม 2561 
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รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล(พนักงานข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow up date): 26-27 มีนาคม 2561 

ชื่อ (Name): วา่ท่ี ร.ต.ศาสตรา  พิมพ์จนิดา       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม: การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ ์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยวธิชีุมนุมนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 19 

95 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 19 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 17 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 18 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แก่พนักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 20 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีไ้ด้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 27 

92 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีมี้ทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 46 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 19 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบญัชา  
93.5 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

สรุปผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

           ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 28 มีนาคม 2561 

 



44 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล(พนักงานข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow up date): 26-27 มีนาคม 2561 

ชื่อ (Name): นางสาวธนันชนก  บังวรรณ์       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม: การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ ์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยวธิชีุมนุมนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 20 

93 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 18 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 18 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 18 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แก่พนักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 19 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีไ้ด้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 29 

97 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีมี้ทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 49 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 19 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบญัชา  
95.0 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

สรุปผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

           ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 28 มีนาคม 2561 
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รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล(พนักงานข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow up date): 26-27 มีนาคม 2561 

ชื่อ (Name): นายณรงค์ชัย  กิติมา       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม: การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ ์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยวธิชีุมนุมนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 20 

93 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 18 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 18 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 18 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แก่พนักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 19 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีไ้ด้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 29 

97 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีมี้ทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 49 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 19 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบญัชา  
95.0 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

สรุปผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

           ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 28 มีนาคม 2561 
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รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล(พนักงานข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow up date): 26-27 มีนาคม 2561 

ชื่อ (Name): นางสาวศรีพร  วญิญูรัตน์       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม: การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ ์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยวธิชีุมนุมนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 18 

91 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 17 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 20 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 18 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แก่พนักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 19 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีไ้ด้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 30 

95 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีมี้ทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 47 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 18 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบญัชา  
93.0 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

สรุปผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

           ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 28 มีนาคม 2561 
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รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล(พนักงานข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow up date): 26-27 มีนาคม 2561 

ชื่อ (Name): นางสาวสะโรทัย  สมบัติเชือ้       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม: การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ ์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยวธิชีุมนุมนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 20 

96 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 19 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 18 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 19 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แก่พนักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 20 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีไ้ด้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 28 

94 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีมี้ทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 47 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 19 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบญัชา  
95.0 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

สรุปผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

           ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 28 มีนาคม 2561 
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รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล(พนักงานข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow up date): 26-27 มีนาคม 2561 

ชื่อ (Name): นางสาวกฐิน  ลอก๊ะ       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม: การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ ์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยวธิชีุมนุมนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 18 

95 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 20 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 20 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 18 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แก่พนักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 19 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีไ้ด้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 30 

97 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีมี้ทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 49 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 18 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบญัชา  
96.0 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

สรุปผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

           ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 28 มีนาคม 2561 
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รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล(พนักงานข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow up date): 26-27 มีนาคม 2561 

ชื่อ (Name): นางสาวรัตนวลี ลังกากาศ       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม: การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ ์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยวธิชีุมนุมนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 18 

96 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 20 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 20 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 18 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แก่พนักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 20 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีไ้ด้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 30 

97 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีมี้ทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 48 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 19 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบญัชา  
96.5 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

สรุปผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

           ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 28 มีนาคม 2561 
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รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล(พนักงานข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow up date): 26-27 มีนาคม 2561 

ชื่อ (Name): นางสาวเยาวลักษณ์  ละคร       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม: การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ ์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยวธิชีุมนุมนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 18 

95 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 20 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 20 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 18 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แก่พนักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 19 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีไ้ด้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 30 

97 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีมี้ทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 49 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 18 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบญัชา  
96.0 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

สรุปผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

           ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 28 มีนาคม 2561 
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รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล(พนักงานราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow up date): 26-27 มีนาคม 2561 

ชื่อ (Name): นางสาวจริาวรรณ  อินตุน่       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม: การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ ์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยวธิชีุมนุมนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 17 

88 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 16 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 17 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 19 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แก่พนักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 18 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีไ้ด้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 27 

93 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีมี้ทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 47 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 18 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบญัชา  
90.5 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

สรุปผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

           ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 28 มีนาคม 2561 

 



52 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล(พนักงานราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow up date): 26-27 มีนาคม 2561 

ชื่อ (Name): นางสาวพรพิมล  ยาวลิะ       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม: การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ ์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยวธิชีุมนุมนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 19 

95 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 19 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 17 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 18 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แก่พนักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 20 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีไ้ด้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 27 

92 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีมี้ทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 46 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 19 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบญัชา  
93.5 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

สรุปผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

           ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 28 มีนาคม 2561 

 



53 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล(พนักงานราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow up date): 26-27 มีนาคม 2561 

ชื่อ (Name): นางสาวภัทรานิษฐ์  นาบุญ       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม: การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ ์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยวธิชีุมนุมนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 18 

96 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 20 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 20 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 19 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แก่พนักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 20 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีไ้ด้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 27 

94 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีมี้ทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 49 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 17 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบญัชา  
95.0 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

สรุปผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

           ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 28 มีนาคม 2561 

 



54 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล(พนักงานราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow up date): 26-27 มีนาคม 2561 

ชื่อ (Name): นายนิคม ตาเท่ียง       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม: การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ ์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยวธิชีุมนุมนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 20 

93 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 18 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 18 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 19 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แก่พนักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 18 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีไ้ด้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 28 

96 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีมี้ทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 48 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 20 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบญัชา  
94.5 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

สรุปผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

           ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 28 มีนาคม 2561 

 



55 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล(พนักงานราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow up date): 26-27 มีนาคม 2561 

ชื่อ (Name): นายทินกร ขจรศรี       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม: การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ ์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยวธิชีุมนุมนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 19 

95 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 19 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 19 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 20 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แก่พนักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 18 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีไ้ด้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 27 

94 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีมี้ทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 49 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 19 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบญัชา  
94.5 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

สรุปผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

           ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 28 มีนาคม 2561 

 



56 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล(พนักงานราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow up date): 26-27 มีนาคม 2561 

ชื่อ (Name): นายกฤษฎาพงศ ์มั่งมูล       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม: การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ ์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยวธิชีุมนุมนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 20 

97 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 19 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 18 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 20 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แก่พนักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 20 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีไ้ด้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 27 

95 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีมี้ทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 48 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 20 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบญัชา  
96.0 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

สรุปผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

           ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 28 มีนาคม 2561 

 



57 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล(พนักงานราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow up date): 26-27 มีนาคม 2561 

ชื่อ (Name): น.ส.อาริยา สุวรรณเนตร       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม: การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ ์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยวธิชีุมนุมนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 19 

95 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 20 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 18 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 19 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แก่พนักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 19 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีไ้ด้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 30 

96 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีมี้ทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 47 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 19 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบญัชา  
95.5 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

สรุปผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

           ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 28 มีนาคม 2561 

 

 



58 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล(พนักงานข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow up date): 26-27 มีนาคม 2561 

ชื่อ (Name): วา่ท่ี ร.ต. อาทิตย์ สะตะ       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม: การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ ์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยวธิชีุมนุมนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 19 

92 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 20 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 17 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 18 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แก่พนักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 18 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีไ้ด้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 28 

93 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีมี้ทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 47 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 18 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบญัชา  
92.5 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

สรุปผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

           ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 28 มีนาคม 2561 
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รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล(พนักงานข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow up date): 26-27 มีนาคม 2561 

ชื่อ (Name): นายนิยม อรณา       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม: การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ ์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยวธิชีุมนุมนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 17 

93 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 19 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 18 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 20 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แก่พนักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 19 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีไ้ด้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 25 

92 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีมี้ทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 48 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 19 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบญัชา  
92.5 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

สรุปผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

           ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 28 มีนาคม 2561 
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รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล(พนักงานข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow up date): 26-27 มีนาคม 2561 

ชื่อ (Name): นายจิรายุส สมพรหม       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม: การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ ์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยวธิชีุมนุมนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 20 

89 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 18 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 17 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 19 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แก่พนักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 16 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีไ้ด้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 28 

93 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีมี้ทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 47 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 19 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบญัชา  
91.0 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

สรุปผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

           ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 28 มีนาคม 2561 
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รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล(พนักงานราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow up date): 26-27 มีนาคม 2561 

ชื่อ (Name): ม.ล.ปิยพงษ์ สุขสวัสดิ์       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม: การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ ์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยวธิชีุมนุมนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 18 

95 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 20 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 20 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 18 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แก่พนักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 19 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีไ้ด้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 30 

97 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีมี้ทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 49 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 18 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบญัชา  
96.0 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

สรุปผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

           ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 28 มีนาคม 2561 
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รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล(พนักงานราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow up date): 26-27 มีนาคม 2561 

ชื่อ (Name): นายนรินทร์  ไชยบุตร       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม: การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ ์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยวธิชีุมนุมนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 18 

96 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 20 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 20 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 18 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แก่พนักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 20 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีไ้ด้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 30 

97 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีมี้ทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 48 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 19 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบญัชา  
96.5 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

สรุปผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

           ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 28 มีนาคม 2561 

 


