
1 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (ข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 20 มีนาคม 2562 

ชื่อ (Name) : นายอนุวัฒน์ อุประดิษฐ์       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม : พระราชบัญญัตป้ิองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝกึอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 20 

93 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 18 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 18 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 18 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แกพ่นักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 19 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนีไ้ด้รับประโยชน์จากการฝกึอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 29 

97 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรือ

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 49 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 19 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
95.0 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

            ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 21 มีนาคม 2562 



2 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (ข้าราชการ) 

วันท่ีติดตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 20 มีนาคม 2562 

ชื่อ (Name) : นางเตอืนจิตต์ พวงไม้มิ่ง       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม : พระราชบัญญัตป้ิองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝกึอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 19 

95 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 19 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 17 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 18 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แกพ่นักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 20 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้ได้รับประโยชน์จากการฝกึอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 27 

92 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรือ

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 46 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 19 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
93.5 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

            ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 21 มีนาคม 2562 



3 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (ข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 20 มีนาคม 2562 

ชื่อ (Name) : นางระเบียบ ใส่แก้ว       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม : พระราชบัญญัตป้ิองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝกึอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 20 

97 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 19 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 18 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 20 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แกพ่นักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 20 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้ได้รับประโยชน์จากการฝกึอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 37 

95 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรือ

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 48 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 20 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
96.0 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

            ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 21 มีนาคม 2562 



4 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (ข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 20 มีนาคม 2562 

ชื่อ (Name) : นางสาววริศรา หวังดี       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม : พระราชบัญญัตป้ิองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝกึอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 20 

93 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 18 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 18 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 19 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แกพ่นักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 18 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้ได้รับประโยชน์จากการฝกึอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 28 

96 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรือ

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 48 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 20 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
94.5 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

            ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 21 มีนาคม 2562 

 



5 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (ข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 20 มีนาคม 2562 

ชื่อ (Name) : นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม : พระราชบัญญัตป้ิองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝกึอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 17 

93 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 19 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 18 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 20 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แกพ่นักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 19 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้ได้รับประโยชน์จากการฝกึอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 25 

92 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรือ

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 48 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 19 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
92.5 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

            ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 21 มีนาคม 2562 

 



6 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (ข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 20 มีนาคม 2562 

ชื่อ (Name) : นายสมโภช เข่ือนชัยวงศ์       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม : พระราชบัญญัตป้ิองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝกึอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 17 

88 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 16 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 18 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 19 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แกพ่นักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 18 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้ได้รับประโยชน์จากการฝกึอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 27 

93 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรือ

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 47 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 18 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
90.5 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

            ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 21 มีนาคม 2562 

 



7 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (ข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 20 มีนาคม 2562 

ชื่อ (Name) : นายชัฐ สัทธรรมนุวงศ์       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม : พระราชบัญญัตป้ิองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว ์
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝกึอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 20 

89 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 18 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 17 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 19 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แกพ่นักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 16 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น า้หนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้ได้รับประโยชน์จากการฝกึอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 28 

93 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรือ

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 47 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 19 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
91.0 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

            ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 21 มีนาคม 2562 

 



8 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (ข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 20 มีนาคม 2562 

ชื่อ (Name) : นายโกสินทร์ อินจันทร์       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม : พระราชบัญญัตป้ิองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝกึอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 18 

95 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 20 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 20 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 18 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แกพ่นักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 19 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีไ้ด้รับประโยชน์จากการฝกึอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 30 

97 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรือ

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 49 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 18 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
96.0 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

            ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 21 มีนาคม 2562 

 



9 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (ข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 20 มีนาคม 2562 

ชื่อ (Name) : นายธม อินยา       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม : พระราชบัญญัตป้ิองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝกึอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 19 

95 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 19 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 17 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 18 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แกพ่นักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 20 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้ได้รับประโยชน์จากการฝกึอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 27 

92 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรือ

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 46 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 19 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
93.5 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

            ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 21 มีนาคม 2562 

 



10 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (ข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 20 มีนาคม 2562 

ชื่อ (Name) : นายพิทัศน ์วศิัทวัฒนา       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม : พระราชบัญญัตป้ิองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝกึอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 18 

96 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 20 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 20 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 18 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แกพ่นักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 20 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้ได้รับประโยชน์จากการฝกึอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 30 

97 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรือ

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 48 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 19 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
96.5 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

            ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 21 มีนาคม 2562 

 



11 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (ข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 20 มีนาคม 2562 

ชื่อ (Name) : นางสาวณัฐฌา สาททอง       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม : พระราชบัญญัตป้ิองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝกึอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 19 

96 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 18 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 20 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 19 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แกพ่นักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 20 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้ได้รับประโยชน์จากการฝกึอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 27 

93 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรือ

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 49 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 17 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
94.5 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

            ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 21 มีนาคม 2562 

 



12 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (ข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 20 มีนาคม 2562 

ชื่อ (Name) : นายสฤษฎิ์รัตน์ ใจสุดา       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม : พระราชบัญญัตป้ิองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝกึอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 20 

93 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 18 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 18 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 19 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แกพ่นักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 18 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้ได้รับประโยชน์จากการฝกึอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 28 

96 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรือ

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 48 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 20 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
94.5 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

            ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 21 มีนาคม 2562 

 



13 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (ข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 20 มีนาคม 2562 

ชื่อ (Name) : นายอนุชาต ค ามา       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม : พระราชบัญญัตป้ิองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝกึอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 19 

95 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 19 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 17 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 18 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แกพ่นักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 20 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้ได้รับประโยชน์จากการฝกึอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 27 

92 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรือ

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 46 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 19 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
93.5 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

            ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 21 มีนาคม 2562 

 



14 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (ข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 20 มีนาคม 2562 

ชื่อ (Name) : นางพิสมัย ไชยโย       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม : พระราชบัญญัตป้ิองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝกึอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 18 

95 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 20 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 20 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 18 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แกพ่นักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 19 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้ได้รับประโยชน์จากการฝกึอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 30 

97 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรือ

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 49 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 18 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
96.0 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

            ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 21 มีนาคม 2562 

 



15 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (ข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 20 มีนาคม 2562 

ชื่อ (Name) : นายสุวทิย์ ประชุม       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม : พระราชบัญญัตป้ิองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝกึอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 17 

88 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 16 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 17 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 19 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แกพ่นักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 18 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้ได้รับประโยชน์จากการฝกึอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 27 

93 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรือ

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 47 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 18 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
90.5 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

            ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 21 มีนาคม 2562 

 



16 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (ข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 20 มีนาคม 2562 

ชื่อ (Name) : นายอุทัย ชัยชนะทอง       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม : พระราชบัญญัตป้ิองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝกึอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 17 

88 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 16 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 18 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 19 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แกพ่นักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 18 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้ได้รับประโยชน์จากการฝกึอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 27 

93 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรือ

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 47 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 18 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
90.5 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

            ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 21 มีนาคม 2562 

 



17 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (ข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 20 มีนาคม 2562 

ชื่อ (Name) : นายดวงจันทร์ ใจจันทร์       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม : พระราชบัญญัตป้ิองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝกึอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 19 

95 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 19 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 19 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 20 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แกพ่นักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 18 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้ได้รับประโยชน์จากการฝกึอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 27 

94 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรือ

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 49 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 19 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
94.5 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

            ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 21 มีนาคม 2562 

 



18 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (ข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 20 มีนาคม 2562 

ชื่อ (Name) : นางสาวประวณี์นุต สุนะ       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม : พระราชบัญญัตป้ิองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝกึอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 19 

95 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 19 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 19 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 20 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แกพ่นักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 18 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้ได้รับประโยชน์จากการฝกึอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 27 

94 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรือ

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 49 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 19 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
94.5 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

            ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 21 มีนาคม 2562 



19 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (ข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 20 มีนาคม 2562 

ชื่อ (Name) : นายภวนิท์ ศรีธพิันธุ์       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม : พระราชบัญญัตป้ิองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝกึอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 18 

96 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 20 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 20 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 18 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แกพ่นักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 20 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้ได้รับประโยชน์จากการฝกึอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 30 

97 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรือ

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 48 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 19 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
96.5 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

            ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 21 มีนาคม 2562 



20 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (ข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 20 มีนาคม 2562 

ชื่อ (Name) : นายมงคล สิทธริักษ์        

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม : พระราชบัญญัตป้ิองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝกึอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 19 

95 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 19 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 17 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 18 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แกพ่นักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 20 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้ได้รับประโยชน์จากการฝกึอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 27 

92 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรือ

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 46 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 19 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
93.5 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

            ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 21 มีนาคม 2562 



21 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (ข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 20 มีนาคม 2562 

ชื่อ (Name) : นายอาทิตย์ ยอดค าลือ       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม : พระราชบัญญัตป้ิองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น า้หนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝกึอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 19 

95 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 19 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 17 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 18 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แกพ่นักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 20 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้ได้รับประโยชน์จากการฝกึอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 27 

92 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรือ

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 46 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานท่านนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 19 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
93.5 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

            ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 21 มีนาคม 2562 



22 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (ข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 20 มีนาคม 2562 

ชื่อ (Name) : นางภัสราวรรณ โคตะ       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม : พระราชบัญญัตป้ิองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝกึอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 20 

97 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 19 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 18 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 20 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แกพ่นักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 20 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้ได้รับประโยชน์จากการฝกึอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 27 

95 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรือ

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 48 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 20 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
96.0 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

            ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 21 มีนาคม 2562 



23 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (ข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 20 มีนาคม 2562 

ชื่อ (Name) : นายอดุลย์ สุขแสวง       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม : พระราชบัญญัตป้ิองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝกึอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 20 

93 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 18 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 18 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 19 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แกพ่นักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 18 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้ได้รับประโยชน์จากการฝกึอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 28 

96 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรือ

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 48 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 20 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
94.5 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

            ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 21 มีนาคม 2562 



24 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (ข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 20 มีนาคม 2562 

ชื่อ (Name) : นายวริัช เสริฐศรี       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม : พระราชบัญญัตป้ิองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝกึอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 19 

95 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 19 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 19 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 20 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แกพ่นักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 18 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้ได้รับประโยชน์จากการฝกึอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 27 

94 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรือ

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 49 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 19 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
94.5 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

            ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 21 มีนาคม 2562 



25 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (ข้าราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 20 มีนาคม 2562 

ชื่อ (Name) : นายพงศธร อยู่จ ารัส       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม : พระราชบัญญัตป้ิองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝกึอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 19 

95 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 19 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 19 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 20 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แกพ่นักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 18 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้ได้รับประโยชน์จากการฝกึอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 27 

94 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรือ

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 49 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 19 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
94.5 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

            ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 21 มีนาคม 2562 



26 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (พนักงานราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 20 มีนาคม 2562 

ชื่อ (Name) : นางสาวศรีพร วญิญูรัตน์       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม : พระราชบัญญัตป้ิองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝกึอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 19 

95 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 19 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 17 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 18 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แกพ่นักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 20 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้ได้รับประโยชน์จากการฝกึอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 27 

92 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรือ

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 46 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 19 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
93.5 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

            ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 21 มีนาคม 2562 



27 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (พนักงานราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 20 มีนาคม 2562 

ชื่อ (Name) : นางสาวสะโรทัย สมบัติเชือ้       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม : พระราชบัญญัตป้ิองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดภิาพสัตว์ 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝกึอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 18 

96 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 20 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 20 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 19 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แกพ่นักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 20 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้ได้รับประโยชน์จากการฝกึอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 27 

94 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรือ

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 49 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 17 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
95.0 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

            ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 21 มีนาคม 2562 



28 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (พนักงานราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 20 มีนาคม 2562 

ชื่อ (Name) : นายภาณุวัชร สุภามูล       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม : พระราชบัญญัตป้ิองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝกึอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 17 

88 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 16 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 17 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 19 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แกพ่นักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 18 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้ได้รับประโยชน์จากการฝกึอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 27 

93 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรือ

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 47 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 18 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
90.5 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

            ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 21 มีนาคม 2562 



29 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (พนักงานราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 20 มีนาคม 2562 

ชื่อ (Name) : นางสาวกฐิน ลอก๊ะ       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม : พระราชบัญญัตป้ิองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝกึอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 18 

96 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 20 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 20 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 18 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แกพ่นักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 20 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้ได้รับประโยชน์จากการฝกึอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 30 

97 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรือ

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 48 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 19 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
96.5 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

            ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 21 มีนาคม 2562 



30 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (พนักงานราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 20 มีนาคม 2562 

ชื่อ (Name) : นางสาวอรวรรณ ปัญโยกาศ       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม : พระราชบัญญัตป้ิองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝกึอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 18 

95 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 20 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 20 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 18 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แกพ่นักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 19 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้ได้รับประโยชน์จากการฝกึอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 30 

97 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรือ

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 49 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 18 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
96.0 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

            ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 21 มีนาคม 2562 



31 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (พนักงานราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 20 มีนาคม 2562 

ชื่อ (Name) : นางสาวจริาวรรณ อินตุน่       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม : พระราชบัญญัตป้ิองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝกึอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 18 

91 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 17 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 20 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 18 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แกพ่นักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 19 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้ได้รับประโยชน์จากการฝกึอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 30 

95 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรือ

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 47 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 18 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
93.0 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

            ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 21 มีนาคม 2562 



32 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (พนักงานราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 20 มีนาคม 2562 

ชื่อ (Name) : นางสาวเยาวลักษณ์ ละคร       

ชือ่หลักสูตรการฝึกอบรม : พระราชบัญญัตป้ิองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝกึอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 18 

96 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 20 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 20 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 18 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แกพ่นักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 20 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้ได้รับประโยชน์จากการฝกึอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 30 

97 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานทา่นนีมี้ทักษะหรือ

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 48 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 19 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
96.5 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

            ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 21 มีนาคม 2562 



33 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (พนักงานราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 20 มีนาคม 2562 

ชื่อ (Name) : นางสาวภัทรานิษฐ์ นาบุญ       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม : พระราชบัญญัตป้ิองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝกึอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 20 

93 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 18 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 18 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 18 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แกพ่นักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 19 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้ได้รับประโยชน์จากการฝกึอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 29 

97 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรือ

ความรู้  ความสามารถหรอืพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 49 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 19 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
95.0 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

            ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 21 มีนาคม 2562 



34 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (พนักงานราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 20 มีนาคม 2562 

ชื่อ (Name) : นางสาวรัตนวลี ลังกากาศ        

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม : พระราชบัญญัตป้ิองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝกึอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 20 

93 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 18 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 18 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 18 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แกพ่นักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 19 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้ได้รับประโยชน์จากการฝกึอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 29 

97 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรือ

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 49 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 19 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
95.0 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

            ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 21 มีนาคม 2562 



35 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (พนักงานราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 20 มีนาคม 2562 

ชื่อ (Name) : นางสาวกชพร ชุมนุมพร้อม       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม : พระราชบัญญัตป้ิองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝกึอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 19 

95 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 19 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 17 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 18 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แกพ่นักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 20 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้ได้รับประโยชน์จากการฝกึอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 27 

92 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรือ

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 46 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 19 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
93.5 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

            ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 21 มีนาคม 2562 



36 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (พนักงานราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 20 มีนาคม 2562 

ชื่อ (Name) : นางสาวภิรญา ทิพย์โสด       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม : พระราชบัญญัตป้ิองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝกึอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 20 

97 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 19 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 18 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 20 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แกพ่นักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 20 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้ได้รับประโยชน์จากการฝกึอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 37 

95 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรือ

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 48 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 20 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
96.0 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

            ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 21 มีนาคม 2562 



37 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (พนักงานราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 20 มีนาคม 2562 

ชื่อ (Name) : นายวรายุทธ อินตะ๊เรือง       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม : พระราชบัญญัตป้ิองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝกึอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 20 

93 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 18 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 18 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 19 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แกพ่นักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 18 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้ได้รับประโยชน์จากการฝกึอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 28 

96 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรือ

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 48 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 20 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
94.5 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

            ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 21 มีนาคม 2562 

 



38 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (พนักงานราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 20 มีนาคม 2562 

ชื่อ (Name) : นายชัยเสถียร ศลิป์มิตรภาพ       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม : พระราชบัญญัตป้ิองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝกึอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 17 

93 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 19 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 18 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 20 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แกพ่นักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 19 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้ได้รับประโยชน์จากการฝกึอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 25 

92 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรือ

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 48 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 19 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
92.5 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

            ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 21 มีนาคม 2562 

 



39 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (พนักงานราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 20 มีนาคม 2562 

ชื่อ (Name) : นายกฤษฎาพงศ ์มั่งมูล       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม : พระราชบัญญัตป้ิองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝกึอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 17 

88 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 16 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 18 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 19 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แกพ่นักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 18 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้ได้รับประโยชน์จากการฝกึอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 27 

93 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรือ

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 47 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 18 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
90.5 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

            ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 21 มีนาคม 2562 

 



40 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (พนักงานราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 20 มีนาคม 2562 

ชื่อ (Name) : นายเอกชัย ค าแปง       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม : พระราชบัญญัตป้ิองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝกึอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 20 

89 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 18 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 17 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 19 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แกพ่นักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 16 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้ได้รับประโยชน์จากการฝกึอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 28 

93 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรือ

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 47 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 19 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
91.0 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

            ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 21 มีนาคม 2562 

 



41 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (พนักงานราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 20 มีนาคม 2562 

ชื่อ (Name) : นายรชตกร ยะสาคร       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม : พระราชบัญญัตป้ิองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝกึอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 18 

95 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 20 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 20 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 18 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แกพ่นักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 19 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้ได้รับประโยชน์จากการฝกึอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 30 

97 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรือ

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 49 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 18 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
96.0 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

            ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 21 มีนาคม 2562 

 



42 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (พนักงานราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 20 มีนาคม 2562 

ชื่อ (Name) : นายสมบูรณ์ ยอดมณี       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม : พระราชบัญญัตป้ิองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝกึอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 19 

95 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 19 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 17 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 18 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แกพ่นักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 20 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้ได้รับประโยชน์จากการฝกึอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 27 

92 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรือ

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 46 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 19 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
93.5 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

            ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 21 มีนาคม 2562 

 



43 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (พนักงานราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 20 มีนาคม 2562 

ชื่อ (Name) : หม่อมหลวงปิยพงศ ์สุขสวัสดิ์       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม : พระราชบัญญัตป้ิองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝกึอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 18 

96 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 20 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 20 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 18 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แกพ่นักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 20 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้ได้รับประโยชน์จากการฝกึอบรมด้วยการน าไป

ประยกุต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 30 

97 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรือ

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 48 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 19 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
96.5 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

            ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 21 มีนาคม 2562 

 



44 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (พนักงานราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 20 มีนาคม 2562 

ชื่อ (Name) : นายบุญธรรม โพธิ์อ่อง       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม : พระราชบัญญัตป้ิองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝกึอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 19 

96 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 18 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 20 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 19 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แกพ่นักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 20 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้ได้รับประโยชน์จากการฝกึอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 27 

93 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรือ

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 49 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 17 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
94.5 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

            ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 21 มีนาคม 2562 

 



45 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (พนักงานราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 20 มีนาคม 2562 

ชื่อ (Name) : นายสมบัติ เจริญสุข       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม : พระราชบัญญัตป้ิองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝกึอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 20 

93 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 18 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 18 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 19 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แกพ่นักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 18 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้ได้รับประโยชน์จากการฝกึอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 28 

96 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรือ

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 48 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 20 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
94.5 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

            ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 21 มีนาคม 2562 

 



46 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (พนักงานราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 20 มีนาคม 2562 

ชื่อ (Name) นายนรงค์ศักดิ์ ละคร       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม : พระราชบัญญัตป้ิองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝกึอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 19 

95 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 19 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 17 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 18 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แกพ่นักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 20 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้ได้รับประโยชน์จากการฝกึอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 27 

92 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรือ

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 46 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 19 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
93.5 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

            ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 21 มีนาคม 2562 

 



47 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (พนักงานราชการ) 

วันท่ีตดิตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 20 มีนาคม 2562 

ชื่อ (Name) : นายกฤษฎาพงศ ์มั่งมูล       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม : พระราชบัญญัตป้ิองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
 

ส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝกึอบรมทา่นได้ความรู้  ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด 20 18 

95 

2.ทา่นได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานมากน้อย

เพียงใด 

20 20 

3.ทา่นได้รับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 20 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดีข้ึนมากน้อยเพียงใดจากประโยชน์ที่ทา่น

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 18 

5.ทา่นเห็นด้วยกับการที่องค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนี้แกพ่นักงานกลุ่มอ่ืนแค่

ไหน 

20 19 

    

ส่วนของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้ได้รับประโยชน์จากการฝกึอบรมด้วยการน าไป

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 30 

97 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรือ

ความรู้  ความสามารถหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

50 49 

3.ทา่นพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานทา่นนีห้ลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากน้อยเพียงใด 

20 18 

 

ผลการประเมินฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
96.0 

    

สรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกว่า 50%) 

            ไม่ผ่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภิรมย์ 

นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

วันท่ี 21 มีนาคม 2562 

 


