
1 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (ข้าราชการ)   

วันท่ีติดตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 7-8 กันยายน 2560 

ชื่อ (Name) : นายอนุวัฒน ์อุประดิษฐ ์      

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม :  ข้าราชการไทย ยุค 4.0 

 

ส่วนของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมท่านได้ความรู ้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด 20 20 

93 

2.ท่านได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใชใ้นงานมากน้อย

เพียงใด 

20 18 

3.ท่านไดร้ับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 18 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดขีึน้มากน้อยเพียงใดจากประโยชนท่ี์ท่าน

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 18 

5.ท่านเห็นด้วยกับการท่ีองค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนีแ้ก่พนักงานกลุม่อ่ืนแค่

ไหน 

20 19 

    

สว่นของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนีไ้ดร้ับประโยชนจ์ากการฝึกอบรมดว้ยการน าไป

ประยุกต์ใชใ้นงานท่ีรับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 29 

97 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกลา่ว  ท่านเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤตกิรรมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไร 

50 49 

3.ท่านพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานท่านน้ีหลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนีม้ากน้อยเพียงใด 

20 19 

 

ผลการประเมนิฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
95.0 

    

สรุปความคดิเห็นเพิ่มเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกวา่ 50%) 

            ไมผ่่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภริมย์ 

นายสัตวแพทยช์ านาญการ 

วันท่ี 8 กันยายน 2559 



2 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (ข้าราชการ) 

วันท่ีติดตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 7-8 กันยายน 2560 

ชื่อ (Name) : นางเตอืนจิตต์ พวงไม้ม่ิง       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม :  ข้าราชการไทย ยุค 4.0 
 

ส่วนของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมท่านได้ความรู ้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด 20 20 

93 

2.ท่านได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใชใ้นงานมากน้อย

เพียงใด 

20 18 

3.ท่านไดร้ับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 18 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดขีึน้มากน้อยเพียงใดจากประโยชนท่ี์ท่าน

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 18 

5.ท่านเห็นด้วยกับการท่ีองค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนีแ้ก่พนักงานกลุม่อ่ืนแค่

ไหน 

20 19 

    

สว่นของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ทา่นเห็นว่าพนักงานท่านนีไ้ดร้ับประโยชนจ์ากการฝึกอบรมดว้ยการน าไป

ประยุกต์ใชใ้นงานท่ีรับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 29 

97 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกลา่ว  ท่านเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤตกิรรมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไร 

50 49 

3.ท่านพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานท่านน้ีหลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนีม้ากน้อยเพียงใด 

20 19 

 

ผลการประเมนิฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
95.0 

    

สรุปความคดิเห็นเพิ่มเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกวา่ 50%) 

            ไมผ่่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภริมย์ 

นายสัตวแพทยช์ านาญการ 

วันท่ี 8 กันยายน 2559 



3 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (ข้าราชการ) 

วันท่ีติดตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 7-8 กันยายน 2560 

ชื่อ (Name) : นางระเบียบ ใส่แก้ว       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม :  ข้าราชการไทย ยุค 4.0 
 

ส่วนของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมท่านได้ความรู ้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด 20 18 

91 

2.ท่านได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใชใ้นงานมากน้อย

เพียงใด 

20 17 

3.ท่านไดร้ับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 20 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดขีึน้มากน้อยเพียงใดจากประโยชนท่ี์ท่าน

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 18 

5.ท่านเห็นด้วยกับการท่ีองค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนีแ้ก่พนักงานกลุม่อ่ืนแค่

ไหน 

20 19 

    

สว่นของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ท่านเห็นว่าพนักงานท่านนีไ้ดร้ับประโยชนจ์ากการฝึกอบรมดว้ยการน าไป

ประยุกต์ใชใ้นงานท่ีรับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 30 

95 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกลา่ว  ท่านเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤตกิรรมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไร 

50 47 

3.ท่านพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานท่านน้ีหลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนีม้ากน้อยเพียงใด 

20 18 

 

ผลการประเมนิฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
93.0 

    

สรุปความคดิเห็นเพิ่มเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกวา่ 50%) 

            ไมผ่่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภริมย์ 

นายสัตวแพทยช์ านาญการ 

วันท่ี 8 กันยายน 2559 



4 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (ข้าราชการ) 

วันท่ีติดตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 7-8 กันยายน 2560 

ชื่อ (Name) : นายสมโภช เขื่อนชัยวงศ ์       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม :  ข้าราชการไทย ยุค 4.0 
 

ส่วนของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมท่านได้ความรู ้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด 20 20 

96 

2.ท่านได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใชใ้นงานมากน้อย

เพียงใด 

20 19 

3.ท่านไดร้ับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 18 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดขีึน้มากน้อยเพียงใดจากประโยชนท่ี์ท่าน

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 19 

5.ท่านเห็นด้วยกับการท่ีองค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนีแ้ก่พนักงานกลุม่อ่ืนแค่

ไหน 

20 20 

    

สว่นของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ท่านเห็นว่าพนักงานท่านนีไ้ดร้ับประโยชนจ์ากการฝึกอบรมดว้ยการน าไป

ประยุกต์ใชใ้นงานท่ีรับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 28 

94 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกลา่ว  ท่านเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤตกิรรมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไร 

50 47 

3.ท่านพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานท่านน้ีหลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนีม้ากน้อยเพียงใด 

20 19 

 

ผลการประเมนิฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
95.0 

    

สรุปความคดิเห็นเพิ่มเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกวา่ 50%) 

            ไมผ่่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภริมย์ 

นายสัตวแพทยช์ านาญการ 

วันท่ี 8 กันยายน 2559 



5 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (ข้าราชการ) 

วันท่ีติดตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 7-8 กันยายน 2560 

ชื่อ (Name) : นายสมพร พรวิเศษศริิกุล       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม :  ข้าราชการไทย ยุค 4.0 
 

ส่วนของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมท่านได้ความรู ้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด 20 18 

95 

2.ท่านได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใชใ้นงานมากน้อย

เพียงใด 

20 20 

3.ท่านไดร้ับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 20 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดขีึน้มากน้อยเพียงใดจากประโยชนท่ี์ท่าน

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 18 

5.ท่านเห็นด้วยกับการท่ีองค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนีแ้ก่พนักงานกลุม่อ่ืนแค่

ไหน 

20 19 

    

สว่นของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ท่านเห็นว่าพนักงานท่านนีไ้ดร้ับประโยชนจ์ากการฝึกอบรมดว้ยการน าไป

ประยุกต์ใชใ้นงานท่ีรับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 30 

97 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกลา่ว  ท่านเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤตกิรรมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไร 

50 49 

3.ท่านพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานท่านน้ีหลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนีม้ากน้อยเพียงใด 

20 18 

 

ผลการประเมนิฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
96.0 

    

สรุปความคดิเห็นเพิ่มเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกวา่ 50%) 

            ไมผ่่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภริมย์ 

นายสัตวแพทยช์ านาญการ 

วันท่ี 8 กันยายน 2559 



6 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (ข้าราชการ) 

วันท่ีติดตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 7-8 กันยายน 2560 

ชื่อ (Name) : นายมงคล ศรีจันทร์       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม :  ข้าราชการไทย ยุค 4.0 
 

ส่วนของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมท่านได้ความรู ้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด 20 18 

96 

2.ท่านได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใชใ้นงานมากน้อย

เพียงใด 

20 20 

3.ท่านไดร้ับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 20 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดขีึน้มากน้อยเพียงใดจากประโยชนท่ี์ท่าน

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 18 

5.ท่านเห็นด้วยกับการท่ีองค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนีแ้ก่พนักงานกลุม่อ่ืนแค่

ไหน 

20 20 

    

สว่นของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ท่านเห็นว่าพนักงานท่านนีไ้ดร้ับประโยชนจ์ากการฝึกอบรมดว้ยการน าไป

ประยุกต์ใชใ้นงานท่ีรับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 30 

97 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกลา่ว  ท่านเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤตกิรรมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไร 

50 48 

3.ท่านพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานท่านน้ีหลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนีม้ากน้อยเพียงใด 

20 19 

 

ผลการประเมนิฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
96.5 

    

สรุปความคดิเห็นเพิ่มเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกวา่ 50%) 

            ไมผ่่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภริมย์ 

นายสัตวแพทยช์ านาญการ 

วันท่ี 8 กันยายน 2559 



7 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (ข้าราชการ) 

วันท่ีติดตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 7-8 กันยายน 2560 

ชื่อ (Name) : นายสุวทิย ์ประชุม       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม :  ข้าราชการไทย ยุค 4.0 
 

ส่วนของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมท่านได้ความรู ้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด 20 18 

95 

2.ท่านได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใชใ้นงานมากน้อย

เพียงใด 

20 20 

3.ท่านไดร้ับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 20 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดขีึน้มากน้อยเพียงใดจากประโยชนท่ี์ท่าน

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 18 

5.ท่านเห็นด้วยกับการท่ีองค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนีแ้ก่พนักงานกลุม่อ่ืนแค่

ไหน 

20 19 

    

สว่นของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ท่านเห็นว่าพนักงานท่านนีไ้ดร้ับประโยชนจ์ากการฝึกอบรมดว้ยการน าไป

ประยุกต์ใชใ้นงานท่ีรับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 30 

97 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกลา่ว  ท่านเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤตกิรรมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไร 

50 49 

3.ท่านพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานท่านน้ีหลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนีม้ากน้อยเพียงใด 

20 18 

 

ผลการประเมนิฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
96.0 

    

สรุปความคดิเห็นเพิ่มเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกวา่ 50%) 

            ไมผ่่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภริมย์ 

นายสัตวแพทยช์ านาญการ 

วันท่ี 8 กันยายน 2559 



8 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (ข้าราชการ) 

วันท่ีติดตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 7-8 กันยายน 2560 

ชื่อ (Name) : นางสาวณัฐฌา สาททอง       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม :  ข้าราชการไทย ยุค 4.0 
 

ส่วนของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมท่านได้ความรู ้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด 20 17 

88 

2.ท่านได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใชใ้นงานมากน้อย

เพียงใด 

20 16 

3.ท่านไดร้ับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 17 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดขีึน้มากน้อยเพียงใดจากประโยชนท่ี์ท่าน

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 19 

5.ท่านเห็นด้วยกับการท่ีองค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนีแ้ก่พนักงานกลุม่อ่ืนแค่

ไหน 

20 18 

    

สว่นของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ท่านเห็นว่าพนักงานท่านนีไ้ดร้ับประโยชนจ์ากการฝึกอบรมดว้ยการน าไป

ประยุกต์ใชใ้นงานท่ีรับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 27 

93 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกลา่ว  ท่านเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤตกิรรมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไร 

50 47 

3.ท่านพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานท่านน้ีหลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนีม้ากน้อยเพียงใด 

20 18 

 

ผลการประเมนิฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
90.5 

    

สรุปความคดิเห็นเพิ่มเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกวา่ 50%) 

            ไมผ่่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภริมย์ 

นายสัตวแพทยช์ านาญการ 

วันท่ี 8 กันยายน 2559 



9 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (ข้าราชการ) 

วันท่ีติดตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 7-8 กันยายน 2560 

ชื่อ (Name) : นายวีระพงษ์ พลสยม       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม :  ข้าราชการไทย ยุค 4.0 
 

ส่วนของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมท่านได้ความรู ้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด 20 19 

95 

2.ท่านได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใชใ้นงานมากน้อย

เพียงใด 

20 19 

3.ท่านไดร้ับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 17 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดขีึน้มากน้อยเพียงใดจากประโยชนท่ี์ท่าน

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 18 

5.ท่านเห็นด้วยกับการท่ีองค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนีแ้ก่พนักงานกลุม่อ่ืนแค่

ไหน 

20 20 

    

สว่นของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ท่านเห็นว่าพนักงานท่านนีไ้ดร้ับประโยชนจ์ากการฝึกอบรมดว้ยการน าไป

ประยุกต์ใชใ้นงานท่ีรับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 27 

92 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกลา่ว  ท่านเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤตกิรรมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไร 

50 46 

3.ท่านพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานท่านน้ีหลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนีม้ากน้อยเพียงใด 

20 19 

 

ผลการประเมนิฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
93.5 

    

สรุปความคดิเห็นเพิ่มเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกวา่ 50%) 

            ไมผ่่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภริมย์ 

นายสัตวแพทยช์ านาญการ 

วันท่ี 8 กันยายน 2559 



10 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (ข้าราชการ) 

วันท่ีติดตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 7-8 กันยายน 2560 

ชื่อ (Name) : นายอนุชาติ ค ามา       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม :  ข้าราชการไทย ยุค 4.0 
 

ส่วนของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมท่านได้ความรู ้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด 20 18 

96 

2.ท่านได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใชใ้นงานมากน้อย

เพียงใด 

20 20 

3.ท่านไดร้ับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 20 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดขีึน้มากน้อยเพียงใดจากประโยชนท่ี์ท่าน

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 19 

5.ท่านเห็นด้วยกับการท่ีองค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนีแ้ก่พนักงานกลุม่อ่ืนแค่

ไหน 

20 20 

    

สว่นของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ท่านเห็นว่าพนักงานท่านนีไ้ดร้ับประโยชนจ์ากการฝึกอบรมดว้ยการน าไป

ประยุกต์ใชใ้นงานท่ีรับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 27 

94 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกลา่ว  ท่านเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤตกิรรมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไร 

50 49 

3.ท่านพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานท่านน้ีหลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนีม้ากน้อยเพียงใด 

20 17 

 

ผลการประเมนิฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
95.0 

    

สรุปความคดิเห็นเพิ่มเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกวา่ 50%) 

            ไมผ่่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสวี ไทยาภริมย์ 

นายสัตวแพทยช์ านาญการ 

วันท่ี 8 กันยายน 2559 



11 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (ข้าราชการ) 

วันท่ีติดตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 7-8 กันยายน 2560 

ชื่อ (Name) : นายผ่านฟา้ ณ เชียงใหม ่       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม :  ข้าราชการไทย ยุค 4.0 
 

ส่วนของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมท่านได้ความรู ้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด 20 20 

93 

2.ท่านได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใชใ้นงานมากน้อย

เพียงใด 

20 18 

3.ท่านไดร้ับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 18 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดขีึน้มากน้อยเพียงใดจากประโยชนท่ี์ท่าน

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 19 

5.ท่านเห็นด้วยกับการท่ีองค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนีแ้ก่พนักงานกลุม่อ่ืนแค่

ไหน 

20 18 

    

สว่นของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ท่านเห็นว่าพนักงานท่านนีไ้ดร้ับประโยชนจ์ากการฝึกอบรมดว้ยการน าไป

ประยุกต์ใชใ้นงานท่ีรับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 28 

96 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกลา่ว  ท่านเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤตกิรรมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไร 

50 48 

3.ท่านพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานท่านน้ีหลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนีม้ากน้อยเพียงใด 

20 20 

 

ผลการประเมนิฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
94.5 

    

สรุปความคดิเห็นเพิ่มเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกวา่ 50%) 

            ไมผ่่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภริมย์ 

นายสัตวแพทยช์ านาญการ 

วันท่ี 8 กันยายน 2559 



12 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (ข้าราชการ) 

วันท่ีติดตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 7-8 กันยายน 2560 

ชื่อ (Name) : นางพศิมัย ไชยโย       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม :  ข้าราชการไทย ยุค 4.0 
 

ส่วนของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมท่านได้ความรู ้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด 20 19 

95 

2.ท่านได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใชใ้นงานมากน้อย

เพียงใด 

20 19 

3.ท่านไดร้ับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 19 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดขีึน้มากน้อยเพียงใดจากประโยชนท่ี์ท่าน

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 20 

5.ท่านเห็นด้วยกับการท่ีองค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนีแ้ก่พนักงานกลุม่อ่ืนแค่

ไหน 

20 18 

    

สว่นของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ท่านเห็นว่าพนักงานท่านนีไ้ดร้ับประโยชนจ์ากการฝึกอบรมดว้ยการน าไป

ประยุกต์ใชใ้นงานท่ีรับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 27 

94 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกลา่ว  ท่านเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤตกิรรมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไร 

50 49 

3.ท่านพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานท่านน้ีหลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนีม้ากน้อยเพียงใด 

20 19 

 

ผลการประเมนิฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
94.5 

    

สรุปความคดิเห็นเพิ่มเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกวา่ 50%) 

            ไมผ่่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภริมย์ 

นายสัตวแพทยช์ านาญการ 

วันท่ี 8 กันยายน 2559 



13 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (ข้าราชการ) 

วันท่ีติดตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 7-8 กันยายน 2560 

ชื่อ (Name) : นางสาวมนัสว ีไทยาภริมย์       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม :  ข้าราชการไทย ยุค 4.0 
 

ส่วนของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมท่านได้ความรู ้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด 20 20 

97 

2.ท่านได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใชใ้นงานมากน้อย

เพียงใด 

20 19 

3.ท่านไดร้ับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 18 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดขีึน้มากน้อยเพียงใดจากประโยชนท่ี์ท่าน

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 20 

5.ท่านเห็นด้วยกับการท่ีองค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนีแ้ก่พนักงานกลุม่อ่ืนแค่

ไหน 

20 20 

    

สว่นของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ท่านเห็นว่าพนักงานท่านนีไ้ดร้ับประโยชนจ์ากการฝึกอบรมดว้ยการน าไป

ประยุกต์ใชใ้นงานท่ีรับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 27 

95 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกลา่ว  ท่านเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤตกิรรมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไร 

50 48 

3.ท่านพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานท่านน้ีหลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนีม้ากน้อยเพียงใด 

20 20 

 

ผลการประเมนิฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
96.0 

    

สรุปความคดิเห็นเพิ่มเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกวา่ 50%) 

            ไมผ่่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภริมย์ 

นายสัตวแพทยช์ านาญการ 

วันท่ี 8 กันยายน 2559 



14 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (ข้าราชการ) 

วันท่ีติดตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 7-8 กันยายน 2560 

ชื่อ (Name) : นายดวงจันทร์ ใจจันทร์       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม :  ข้าราชการไทย ยุค 4.0 
 

ส่วนของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมท่านได้ความรู ้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด 20 19 

95 

2.ท่านได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใชใ้นงานมากน้อย

เพียงใด 

20 20 

3.ท่านไดร้ับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 18 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดขีึน้มากน้อยเพียงใดจากประโยชนท่ี์ท่าน

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 19 

5.ท่านเห็นด้วยกับการท่ีองค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนีแ้ก่พนักงานกลุม่อ่ืนแค่

ไหน 

20 19 

    

สว่นของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ท่านเห็นว่าพนักงานท่านนีไ้ดร้ับประโยชนจ์ากการฝึกอบรมดว้ยการน าไป

ประยุกต์ใชใ้นงานท่ีรับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 30 

96 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกลา่ว  ท่านเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤตกิรรมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไร 

50 47 

3.ท่านพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานท่านน้ีหลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนีม้ากน้อยเพียงใด 

20 19 

 

ผลการประเมนิฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
95.5 

    

สรุปความคดิเห็นเพิ่มเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกวา่ 50%) 

            ไมผ่่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภริมย์ 

นายสัตวแพทยช์ านาญการ 

วันท่ี 8 กันยายน 2559 



15 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (ข้าราชการ) 

วันท่ีติดตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 7-8 กันยายน 2560 

ชื่อ (Name) : นายอุทัย ชัยชนะทอง       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม :  ข้าราชการไทย ยุค 4.0 
 

ส่วนของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมท่านได้ความรู ้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด 20 18 

95 

2.ท่านได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใชใ้นงานมากน้อย

เพียงใด 

20 18 

3.ท่านไดร้ับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 19 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดขีึน้มากน้อยเพียงใดจากประโยชนท่ี์ท่าน

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 20 

5.ท่านเห็นด้วยกับการท่ีองค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนีแ้ก่พนักงานกลุม่อ่ืนแค่

ไหน 

20 20 

    

สว่นของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ท่านเห็นว่าพนักงานท่านนีไ้ดร้ับประโยชนจ์ากการฝึกอบรมดว้ยการน าไป

ประยุกต์ใชใ้นงานท่ีรับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 30 

94 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกลา่ว  ท่านเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤตกิรรมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไร 

50 30 

3.ท่านพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานท่านน้ีหลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนีม้ากน้อยเพียงใด 

20 40 

 

ผลการประเมนิฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
94.5 

    

สรุปความคดิเห็นเพิ่มเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกวา่ 50%) 

            ไมผ่่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภริมย์ 

นายสัตวแพทยช์ านาญการ 

วันท่ี 8 กันยายน 2559 



16 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (ข้าราชการ) 

วันท่ีติดตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 7-8 กันยายน 2560 

ชื่อ (Name) : นายพิทัศน์ วิศัทวัฒนา       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม :  ข้าราชการไทย ยุค 4.0 
 

ส่วนของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมท่านได้ความรู ้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด 20 17 

92 

2.ท่านได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใชใ้นงานมากน้อย

เพียงใด 

20 18 

3.ท่านไดร้ับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 20 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดขีึน้มากน้อยเพียงใดจากประโยชนท่ี์ท่าน

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 19 

5.ท่านเห็นด้วยกับการท่ีองค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนีแ้ก่พนักงานกลุม่อ่ืนแค่

ไหน 

20 18 

    

สว่นของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ท่านเห็นว่าพนักงานท่านนีไ้ดร้ับประโยชนจ์ากการฝึกอบรมดว้ยการน าไป

ประยุกต์ใชใ้นงานท่ีรับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 28 

94 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกลา่ว  ท่านเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤตกิรรมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไร 

50 48 

3.ท่านพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานท่านน้ีหลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนีม้ากน้อยเพียงใด 

20 18 

 

ผลการประเมนิฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
93.0 

    

สรุปความคดิเห็นเพิ่มเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกวา่ 50%) 

            ไมผ่่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภริมย์ 

นายสัตวแพทยช์ านาญการ 

วันท่ี 8 กันยายน 2559 



17 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (ข้าราชการ) 

วันท่ีติดตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 7-8 กันยายน 2560 

ชื่อ (Name) : นางวริศรา เตจ๊ะนา       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม :  ข้าราชการไทย ยุค 4.0 
 

ส่วนของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมท่านได้ความรู ้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด 20 19 

92 

2.ท่านได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใชใ้นงานมากน้อย

เพียงใด 

20 20 

3.ท่านไดร้ับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 17 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดขีึน้มากน้อยเพียงใดจากประโยชนท่ี์ท่าน

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 18 

5.ท่านเห็นด้วยกับการท่ีองค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนีแ้ก่พนักงานกลุม่อ่ืนแค่

ไหน 

20 18 

    

สว่นของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ท่านเห็นว่าพนักงานท่านนีไ้ดร้ับประโยชนจ์ากการฝึกอบรมดว้ยการน าไป

ประยุกต์ใชใ้นงานท่ีรับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 28 

93 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกลา่ว  ท่านเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤตกิรรมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไร 

50 47 

3.ท่านพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานท่านน้ีหลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนีม้ากน้อยเพียงใด 

20 18 

 

ผลการประเมนิฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
92.5 

    

สรุปความคดิเห็นเพิ่มเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกวา่ 50%) 

            ไมผ่่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภริมย์ 

นายสัตวแพทยช์ านาญการ 

วันท่ี 8 กันยายน 2559 



18 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (ข้าราชการ) 

วันท่ีติดตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 7-8 กันยายน 2560 

ชื่อ (Name) : นางสาวประวีณน์ุต สุนะ       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม :  ข้าราชการไทย ยุค 4.0 
 

ส่วนของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมท่านได้ความรู ้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด 20 17 

93 

2.ท่านได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใชใ้นงานมากน้อย

เพียงใด 

20 19 

3.ท่านไดร้ับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 18 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดขีึน้มากน้อยเพียงใดจากประโยชนท่ี์ท่าน

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 20 

5.ท่านเห็นด้วยกับการท่ีองค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนีแ้ก่พนักงานกลุม่อ่ืนแค่

ไหน 

20 19 

    

สว่นของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ท่านเห็นว่าพนักงานท่านนีไ้ดร้ับประโยชนจ์ากการฝึกอบรมดว้ยการน าไป

ประยุกต์ใชใ้นงานท่ีรับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 25 

92 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกลา่ว  ท่านเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤตกิรรมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไร 

50 48 

3.ท่านพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานท่านน้ีหลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนีม้ากน้อยเพียงใด 

20 19 

 

ผลการประเมนิฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
92.5 

    

สรุปความคดิเห็นเพิ่มเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกวา่ 50%) 

            ไมผ่่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภริมย์ 

นายสัตวแพทยช์ านาญการ 

วันท่ี 8 กันยายน 2559 



19 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (พนักงานราชการ) 

วันท่ีติดตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 7-8 กันยายน 2560 

ชื่อ (Name) : นายภาณุวัชร สุภามูล      

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม :  ข้าราชการไทย ยุค 4.0 
 

ส่วนของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมท่านได้ความรู ้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด 20 20 

89 

2.ท่านได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใชใ้นงานมากน้อย

เพียงใด 

20 18 

3.ท่านไดร้ับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 17 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดขีึน้มากน้อยเพียงใดจากประโยชนท่ี์ท่าน

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 19 

5.ท่านเห็นด้วยกับการท่ีองค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนีแ้ก่พนักงานกลุม่อ่ืนแค่

ไหน 

20 16 

    

สว่นของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ท่านเห็นว่าพนักงานท่านนีไ้ดร้ับประโยชนจ์ากการฝึกอบรมดว้ยการน าไป

ประยุกต์ใชใ้นงานท่ีรับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 28 

93 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกลา่ว  ท่านเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤตกิรรมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไร 

50 47 

3.ท่านพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานท่านน้ีหลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนีม้ากน้อยเพียงใด 

20 19 

 

ผลการประเมนิฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
91.0 

    

สรุปความคดิเห็นเพิ่มเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกวา่ 50%) 

            ไมผ่่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภริมย์ 

นายสัตวแพทยช์ านาญการ 

วันท่ี 8 กันยายน 2559 

 



20 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (พนักงานราชการ) 

วันท่ีติดตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 7-8 กันยายน 2560 

ชื่อ (Name) : นางสาวกชพร ชุมนุมพร้อม       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม :  ข้าราชการไทย ยุค 4.0 
 

ส่วนของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมท่านได้ความรู ้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด 20 20 

93 

2.ท่านได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใชใ้นงานมากน้อย

เพียงใด 

20 18 

3.ท่านไดร้ับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 18 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดขีึน้มากน้อยเพียงใดจากประโยชนท่ี์ท่าน

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 19 

5.ท่านเห็นด้วยกับการท่ีองค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนีแ้ก่พนักงานกลุม่อ่ืนแค่

ไหน 

20 18 

    

สว่นของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ท่านเห็นว่าพนักงานท่านนีไ้ดร้ับประโยชนจ์ากการฝึกอบรมดว้ยการน าไป

ประยุกต์ใชใ้นงานท่ีรับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 28 

96 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกลา่ว  ท่านเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤตกิรรมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไร 

50 48 

3.ท่านพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานท่านน้ีหลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนีม้ากน้อยเพียงใด 

20 20 

 

ผลการประเมนิฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
94.5 

    

สรุปความคดิเห็นเพิ่มเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกวา่ 50%) 

            ไมผ่่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภริมย์ 

นายสัตวแพทยช์ านาญการ 

วันท่ี 8 กันยายน 2559 

 



21 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (พนักงานราชการ) 

วันท่ีติดตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 7-8 กันยายน 2560 

ชื่อ (Name) : วา่ที ่ร.ต.ศาสตรา พมิพจ์ินดา      

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม :  ข้าราชการไทย ยุค 4.0 
 

ส่วนของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมท่านได้ความรู ้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด 20 17 

88 

2.ท่านได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใชใ้นงานมากน้อย

เพียงใด 

20 16 

3.ท่านไดร้ับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 18 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดขีึน้มากน้อยเพียงใดจากประโยชนท่ี์ท่าน

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 19 

5.ท่านเห็นด้วยกับการท่ีองค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนีแ้ก่พนักงานกลุม่อ่ืนแค่

ไหน 

20 18 

    

สว่นของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ท่านเห็นว่าพนักงานท่านนีไ้ดร้ับประโยชนจ์ากการฝึกอบรมดว้ยการน าไป

ประยุกต์ใชใ้นงานท่ีรับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 27 

93 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกลา่ว  ท่านเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤตกิรรมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไร 

50 47 

3.ท่านพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานท่านน้ีหลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนีม้ากน้อยเพียงใด 

20 18 

 

ผลการประเมนิฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
90.5 

    

สรุปความคดิเห็นเพิ่มเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกวา่ 50%) 

            ไมผ่่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภริมย์ 

นายสัตวแพทยช์ านาญการ 

วันท่ี 8 กันยายน 2559 

 



22 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (พนักงานราชการ) 

วันท่ีติดตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 7-8 กันยายน 2560 

ชื่อ (Name) : นางสาวธนันชนก บังวรรณ์      

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม :  ข้าราชการไทย ยุค 4.0 
 

ส่วนของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมท่านได้ความรู ้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด 20 18 

93 

2.ท่านได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใชใ้นงานมากน้อย

เพียงใด 

20 18 

3.ท่านไดร้ับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 18 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดขีึน้มากน้อยเพียงใดจากประโยชนท่ี์ท่าน

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 19 

5.ท่านเห็นด้วยกับการท่ีองค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนีแ้ก่พนักงานกลุม่อ่ืนแค่

ไหน 

20 20 

    

สว่นของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ท่านเห็นว่าพนักงานท่านนีไ้ดร้ับประโยชนจ์ากการฝึกอบรมดว้ยการน าไป

ประยุกต์ใชใ้นงานท่ีรับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 27 

95 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกลา่ว  ท่านเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤตกิรรมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไร 

50 49 

3.ท่านพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานท่านน้ีหลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนีม้ากน้อยเพียงใด 

20 19 

 

ผลการประเมนิฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
94.0 

    

สรุปความคดิเห็นเพิ่มเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกวา่ 50%) 

            ไมผ่่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภริมย์ 

นายสัตวแพทยช์ านาญการ 

วันท่ี 8 กันยายน 2559 

 



23 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (พนักงานราชการ) 

วันท่ีติดตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 7-8 กันยายน 2560 

ชื่อ (Name) : นายณรงค์ชัย กิตมิา       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม :  ข้าราชการไทย ยุค 4.0 
 

ส่วนของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมท่านได้ความรู ้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด 20 18 

90 

2.ท่านได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใชใ้นงานมากน้อย

เพียงใด 

20 18 

3.ท่านไดร้ับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 18 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดขีึน้มากน้อยเพียงใดจากประโยชนท่ี์ท่าน

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 19 

5.ท่านเห็นด้วยกับการท่ีองค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนีแ้ก่พนักงานกลุม่อ่ืนแค่

ไหน 

20 18 

    

สว่นของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ท่านเห็นว่าพนักงานท่านนีไ้ดร้ับประโยชนจ์ากการฝึกอบรมดว้ยการน าไป

ประยุกต์ใชใ้นงานท่ีรับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 27 

92 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกลา่ว  ท่านเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤตกิรรมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไร 

50 47 

3.ท่านพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานท่านน้ีหลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนีม้ากน้อยเพียงใด 

20 18 

 

ผลการประเมนิฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
91.0 

    

สรุปความคดิเห็นเพิ่มเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกวา่ 50%) 

            ไมผ่่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภริมย์ 

นายสัตวแพทยช์ านาญการ 

วันท่ี 8 กันยายน 2559 

 



24 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (พนักงานราชการ) 

วันท่ีติดตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 7-8 กันยายน 2560 

ชื่อ (Name) : นางสาวศรีพร วญิญูรัตน ์       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม :  ข้าราชการไทย ยุค 4.0 
 

ส่วนของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมท่านได้ความรู ้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด 20 19 

96 

2.ท่านได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใชใ้นงานมากน้อย

เพียงใด 

20 18 

3.ท่านไดร้ับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 20 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดขีึน้มากน้อยเพียงใดจากประโยชนท่ี์ท่าน

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 19 

5.ท่านเห็นด้วยกับการท่ีองค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนีแ้ก่พนักงานกลุม่อ่ืนแค่

ไหน 

20 20 

    

สว่นของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ท่านเห็นว่าพนักงานท่านนีไ้ดร้ับประโยชนจ์ากการฝึกอบรมดว้ยการน าไป

ประยุกต์ใชใ้นงานท่ีรับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 27 

93 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกลา่ว  ท่านเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤตกิรรมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไร 

50 49 

3.ท่านพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานท่านน้ีหลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนีม้ากน้อยเพียงใด 

20 17 

 

ผลการประเมนิฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
94.5 

    

สรุปความคดิเห็นเพิ่มเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกวา่ 50%) 

            ไมผ่่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภริมย์ 

นายสัตวแพทยช์ านาญการ 

วันท่ี 8 กันยายน 2559 

 



25 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (พนักงานราชการ) 

วันท่ีติดตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 7-8 กันยายน 2560 

ชื่อ (Name) : นางสาวสะโรทัย สมบัตเิชื้อ       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม :  ข้าราชการไทย ยุค 4.0 
 

ส่วนของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมท่านได้ความรู ้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด 20 19 

96 

2.ท่านได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใชใ้นงานมากน้อย

เพียงใด 

20 18 

3.ท่านไดร้ับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 20 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดขีึน้มากน้อยเพียงใดจากประโยชนท่ี์ท่าน

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 19 

5.ท่านเห็นด้วยกับการท่ีองค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนีแ้ก่พนักงานกลุม่อ่ืนแค่

ไหน 

20 20 

    

สว่นของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ท่านเห็นว่าพนักงานท่านนีไ้ดร้ับประโยชนจ์ากการฝึกอบรมดว้ยการน าไป

ประยุกต์ใชใ้นงานท่ีรับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 27 

93 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกลา่ว  ท่านเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤตกิรรมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไร 

50 49 

3.ท่านพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานท่านน้ีหลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนีม้ากน้อยเพียงใด 

20 17 

 

ผลการประเมนิฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
94.5 

    

สรุปความคดิเห็นเพิ่มเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกวา่ 50%) 

            ไมผ่่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภริมย์ 

นายสัตวแพทยช์ านาญการ 

วันท่ี 8 กันยายน 2559 

 



26 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (พนักงานราชการ) 

วันท่ีติดตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 7-8 กันยายน 2560 

ชื่อ (Name) : นางสาวอรวรรณ ปัญโยกาศ      

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม :  ข้าราชการไทย ยุค 4.0 
 

ส่วนของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมท่านได้ความรู ้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด 20 20 

93 

2.ท่านได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใชใ้นงานมากน้อย

เพียงใด 

20 18 

3.ท่านไดร้ับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 18 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดขีึน้มากน้อยเพียงใดจากประโยชนท่ี์ท่าน

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 18 

5.ท่านเห็นด้วยกับการท่ีองค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนีแ้ก่พนักงานกลุม่อ่ืนแค่

ไหน 

20 19 

    

สว่นของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ท่านเห็นว่าพนักงานท่านนีไ้ดร้ับประโยชนจ์ากการฝึกอบรมดว้ยการน าไป

ประยุกต์ใชใ้นงานท่ีรับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 69 

97 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกลา่ว  ท่านเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤตกิรรมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไร 

50 49 

3.ท่านพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานท่านน้ีหลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนีม้ากน้อยเพียงใด 

20 17 

 

ผลการประเมนิฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
95.0 

    

สรุปความคดิเห็นเพิ่มเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกวา่ 50%) 

            ไมผ่่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภริมย์ 

นายสัตวแพทยช์ านาญการ 

วันท่ี 8 กันยายน 2559 

 



27 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (พนักงานราชการ) 

วันท่ีติดตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 7-8 กันยายน 2560 

ชื่อ (Name) : นางสาวกฐิน ลอกะ๊       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม :  ข้าราชการไทย ยุค 4.0 
 

ส่วนของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมท่านได้ความรู ้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด 20 20 

97 

2.ท่านได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใชใ้นงานมากน้อย

เพียงใด 

20 19 

3.ท่านไดร้ับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 18 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดขีึน้มากน้อยเพียงใดจากประโยชนท่ี์ท่าน

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 20 

5.ท่านเห็นด้วยกับการท่ีองค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนีแ้ก่พนักงานกลุม่อ่ืนแค่

ไหน 

20 20 

    

สว่นของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ท่านเห็นว่าพนักงานท่านนีไ้ดร้ับประโยชนจ์ากการฝึกอบรมดว้ยการน าไป

ประยุกต์ใชใ้นงานท่ีรับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 37 

95 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกลา่ว  ท่านเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤตกิรรมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไร 

50 48 

3.ท่านพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานท่านน้ีหลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนีม้ากน้อยเพียงใด 

20 20 

 

ผลการประเมนิฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
96.0 

    

สรุปความคดิเห็นเพิ่มเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกวา่ 50%) 

            ไมผ่่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภริมย์ 

นายสัตวแพทยช์ านาญการ 

วันท่ี 8 กันยายน 2559 

 



28 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (พนักงานราชการ) 

วันท่ีติดตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 7-8 กันยายน 2560 

ชื่อ (Name) : นางสาวรัตนวล ีลงักากาศ       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม :  ข้าราชการไทย ยุค 4.0 
 

ส่วนของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมท่านได้ความรู ้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด 20 20 

89 

2.ท่านได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใชใ้นงานมากน้อย

เพียงใด 

20 18 

3.ท่านไดร้ับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 17 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดขีึน้มากน้อยเพียงใดจากประโยชนท่ี์ท่าน

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 19 

5.ท่านเห็นด้วยกับการท่ีองค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนีแ้ก่พนักงานกลุม่อ่ืนแค่

ไหน 

20 16 

    

สว่นของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ท่านเห็นว่าพนักงานท่านนีไ้ดร้ับประโยชนจ์ากการฝึกอบรมดว้ยการน าไป

ประยุกต์ใชใ้นงานท่ีรับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 28 

93 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกลา่ว  ท่านเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤตกิรรมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไร 

50 47 

3.ท่านพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานท่านน้ีหลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนีม้ากน้อยเพียงใด 

20 19 

 

ผลการประเมนิฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
91.0 

    

สรุปความคดิเห็นเพิ่มเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกวา่ 50%) 

            ไมผ่่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภริมย์ 

นายสัตวแพทยช์ านาญการ 

วันท่ี 8 กันยายน 2559 

 



29 
 

รายงานการตดิตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (พนักงานราชการ) 

วันท่ีติดตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 7-8 กันยายน 2560 

ชื่อ (Name) : นางสาวเยาวลักษณ์ ละคร      

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม :  ข้าราชการไทย ยุค 4.0 
 

ส่วนของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมท่านได้ความรู ้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด 20 19 

95 

2.ท่านได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใชใ้นงานมากน้อย

เพียงใด 

20 19 

3.ท่านไดร้ับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 17 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดขีึน้มากน้อยเพียงใดจากประโยชนท่ี์ท่าน

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 18 

5.ท่านเห็นด้วยกับการท่ีองค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนีแ้ก่พนักงานกลุม่อ่ืนแค่

ไหน 

20 20 

    

สว่นของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ท่านเห็นว่าพนักงานท่านนีไ้ดร้ับประโยชนจ์ากการฝึกอบรมดว้ยการน าไป

ประยุกต์ใชใ้นงานท่ีรับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 27 

92 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกลา่ว  ท่านเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤตกิรรมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไร 

50 46 

3.ท่านพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานท่านน้ีหลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนีม้ากน้อยเพียงใด 

20 19 

 

ผลการประเมนิฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
93.5 

    

สรุปความคดิเห็นเพิ่มเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกวา่ 50%) 

            ไมผ่่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภริมย์ 

นายสัตวแพทยช์ านาญการ 

วันท่ี 8 กันยายน 2559 

 



30 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (พนักงานราชการ) 

วันท่ีติดตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 7-8 กันยายน 2560 

ชื่อ (Name) : นางสาวจิราวรรณ อนิตุ่น       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม :  ข้าราชการไทย ยุค 4.0 
 

ส่วนของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมท่านได้ความรู ้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด 20 20 

93 

2.ท่านได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใชใ้นงานมากน้อย

เพียงใด 

20 18 

3.ท่านไดร้ับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 18 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดขีึน้มากน้อยเพียงใดจากประโยชนท่ี์ท่าน

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 18 

5.ท่านเห็นด้วยกับการท่ีองค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนีแ้ก่พนักงานกลุม่อ่ืนแค่

ไหน 

20 19 

    

สว่นของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ท่านเห็นว่าพนักงานท่านนีไ้ดร้ับประโยชนจ์ากการฝึกอบรมดว้ยการน าไป

ประยุกต์ใชใ้นงานท่ีรับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 29 

97 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกลา่ว  ท่านเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤตกิรรมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไร 

50 49 

3.ท่านพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานท่านน้ีหลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนีม้ากน้อยเพียงใด 

20 19 

 

ผลการประเมนิฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
95.0 

    

สรุปความคดิเห็นเพิ่มเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกวา่ 50%) 

            ไมผ่่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภริมย์ 

นายสัตวแพทยช์ านาญการ 

วันท่ี 8 กันยายน 2559 

 



31 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (พนักงานราชการ) 

วันท่ีติดตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 7-8 กันยายน 2560 

ชื่อ (Name) : นางสาวพรพมิล ยาวลิะ       

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม :  ข้าราชการไทย ยุค 4.0 
 

ส่วนของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมท่านได้ความรู ้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด 20 20 

93 

2.ท่านได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใชใ้นงานมากน้อย

เพียงใด 

20 18 

3.ท่านไดร้ับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 18 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดขีึน้มากน้อยเพียงใดจากประโยชนท่ี์ท่าน

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 18 

5.ท่านเห็นด้วยกับการท่ีองค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนีแ้ก่พนักงานกลุม่อ่ืนแค่

ไหน 

20 19 

    

สว่นของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ท่านเห็นว่าพนักงานท่านนีไ้ดร้ับประโยชนจ์ากการฝึกอบรมดว้ยการน าไป

ประยุกต์ใชใ้นงานท่ีรับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 29 

97 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกลา่ว  ท่านเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤตกิรรมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไร 

50 49 

3.ท่านพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานท่านน้ีหลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนีม้ากน้อยเพียงใด 

20 19 

 

ผลการประเมนิฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
95.0 

    

สรุปความคดิเห็นเพิ่มเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกวา่ 50%) 

            ไมผ่่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมิน  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภริมย์ 

นายสัตวแพทยช์ านาญการ 

วันท่ี 8 กันยายน 2559 

 



32 
 

รายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล (พนักงานราชการ) 

วันท่ีติดตามผลฝึกอบรม (Follow  up date) : 7-8 กันยายน 2560 

ชื่อ (Name) : นางสาวภทัรานิษฐ์ นาบุญ      

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม :  ข้าราชการไทย ยุค 4.0 
 

ส่วนของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. หลังการฝึกอบรมท่านได้ความรู ้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด 20 18 

91 

2.ท่านได้น าความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใชใ้นงานมากน้อย

เพียงใด 

20 17 

3.ท่านไดร้ับประโยชน์จากการน าไปประยุกต์ในงานเพียงใด 20 20 

4.ผลงาน (Performance)  ของท่านดขีึน้มากน้อยเพียงใดจากประโยชนท่ี์ท่าน

น าไปประยุกต์ใช้ 

20 18 

5.ท่านเห็นด้วยกับการท่ีองค์กรจะจัดอบรมหลักสูตรนีแ้ก่พนักงานกลุม่อ่ืนแค่

ไหน 

20 19 

    

สว่นของความเห็นผู้บังคับบัญชา คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก รวมคะแนน 

1. ท่านเห็นว่าพนักงานท่านนีไ้ดร้ับประโยชนจ์ากการฝึกอบรมดว้ยการน าไป

ประยุกต์ใชใ้นงานท่ีรับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

30 30 

95 
2.หลังการฝึกอบรมหลักสูตรดังกลา่ว  ท่านเห็นว่าพนักงานท่านนี้มีทักษะหรอื

ความรู้  ความสามารถหรือพฤตกิรรมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไร 

50 47 

3.ท่านพอใจในผลงาน (Performance)  ของพนักงานท่านน้ีหลักจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนีม้ากน้อยเพียงใด 

20 18 

 

ผลการประเมนิฝึกอบรมโดยรวม     =    ผลคะแนนเฉลี่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ    

                                                   ผู้บังคับบัญชา 
93.0 

    

สรุปความคดิเห็นเพิ่มเติม - 
 

 

ผลการประเมิน 

       ผ่านการประเมิน (คะแนนเกินกวา่ 50%) 

            ไมผ่่านการประเมิน  (คะแนนต่ ากว่า  50%) 

ผู้สรุปการประเมนิ  OJT 

 

 

นางสาวมนัสว ีไทยาภริมย์ 

นายสัตวแพทยช์ านาญการ 

วันท่ี 8 กันยายน 2559 

 


