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              รหัสบันทึกข้อมูล 

 

การติดตามผลโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ข้าราชการบรรจุใหม่” กรมปศุสัตว ์
(รุ่นที่ 22–24 จ านวน 3 รุ่น ประจ าปีงบประมาณ 2553–2555) 

ค าชี้แจง 
แบบส ำรวจนี้ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลลักษณะพ้ืนฐำนของข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ กรมปศุสัตว์ 
 ส่วนที่ 2  ควำมคิดเห็นต่อชุดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ของ 
   ส ำนักงำน ก.พ. 
 ส่วนที่ 3  กำรติดตำมประเมินผลโครงกำรฝึกอบรม หลักสูตร “ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่” 
 ส่วนที่ 4    กำรประเมินปฏิกิริยำต่อกำรจัดโครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร “ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่” รุ่นที่ 
   22-24 
 ส่วนที่ 5   ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 ส่วนที่ 6   ท่ำนมีควำมต้องกำรจ ำเป็นในกำรฝึกอบรมเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ และเพ่ิม  
   ประสิทธิภำพกำรท ำงำนในเรื่องอะไรบ้ำง กรุณำระบุ 1-2 หลักสูตร (ถ้ำมี) 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะพื้นฐานของข้าราชการบรรจุใหม่ กรมปศุสัตว์ 
  กรุณำตอบค ำถำมทุกข้อ โดยเติมข้อควำมหรือตัวเลขในช่องว่ำง หรือใส่เครื่องหมำย  ลงใน  
หน้ำข้อควำมที่ตรงกับควำมเป็นจริงของท่ำนมำกท่ีสุด 

 
1. เพศ    1) ชำย     2) หญิง 

2. อำยุ .........................ปี......................เดือน 

3. บรรจุเมื่อ…………………...เดือน……………………………………พ.ศ……………………………… 

4. ต ำแหน่งปัจจุบัน ...................................................................................ระดับ..................................... .................. 

5. สังกัดหน่วยงำน ............................................................. กลุ่ม/ส่วน/ฝ่ำย ............................................................ 

6. วุฒิกำรศึกษำสูงสุด ...............................................................................สำขำวิชำ................... ................................. 

7. ท่ำนเข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรม หลักสูตร “ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่”  

      รุ่นที่ 22 ระหว่ำงวันที่ 13-18 มีนำคม 2554 ณ พื้นท่ีในเขตภำคกลำง และภำคตะวันตก  
   ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 2      

      รุ่นที่ 23 ระหว่ำงวันที่ 23-29 ธันวำคม 2554 ณ อ ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี   

      รุ่นที่ 24 ระหว่ำงวันที่ 26-30 พฤศจิกำยน 2555 ณ โรงแรมสีดำ รีสอร์ท  
   จังหวัดนครนำยก 
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ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ของส านักงาน ก.พ. 
  กรุณำแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับชุดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใส่เครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง
ด้ำนขวำมือของแต่ละข้อที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำนมำกท่ีสุด เพียง 1 ช่อง 

ล าดับ
ที ่

 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ

ส านักงาน ก.พ. 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วย
มากที่สุด 

เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วย
ปาน
กลาง 

เห็นด้วย
น้อย 

เห็นด้วย
น้อยมาก 

1. กำรสมัครเรียนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตของ
ส ำนักงำน ก.พ. มีกำรเชื่อมต่อใช้งำนง่ำย และรวดเร็ว 

     

2. กำรใช้งำนเข้ำผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตของ
ส ำนักงำน ก.พ. ใช้งำนง่ำย และสะดวก 

     

3. กำรเรียนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตของ
ส ำนักงำน ก.พ. มีกำรออกแบบ จัดวำงเมนูต่ำง ๆ ของ
หน้ำจออย่ำงเหมำะสม 

     

4. ช่องทำงกำรให้บริกำรกำรติดต่อประสำนงำน ติดตำม 
ช่วยเหลือ กำรแก้ปัญหำในระบบ และสนับสนุน
ระหว่ำงกำรเรียนของส ำนักงำน ก.พ. สะดวก รวดเร็ว 

     

5. กำรให้ค ำแนะน ำในเบื้องต้นเกี่ยวกับกำรสมัครเรียนรู้
ผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต จำกส่วนรำชกำร  
ต้นสังกัดมีควำมชัดเจน เข้ำใจง่ำย  

     

6. แบบทดสอบในกำรเรียนผ่ำนระบบเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ต สำมำรถวัดควำมรู้ ควำมเข้ำใจเนื้อหำที่
เรียนได้ 

     

7. เนื้อหำหลักสูตรที่เรียนรู้เข้ำใจง่ำย ชัดเจน เหมำะสม
กับผู้เรียน  

     

8. กำรถ่ำยทอดเนื้อหำในกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ต มีวิธีกำรหลำกหลำย ทั้งกำรอธิบำย และ
ยกตัวอย่ำง ฯลฯ ท ำให้ท่ำนเข้ำใจเนื้อหำ ชัดเจน 

     

9. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียนน่ำสนใจ กระตุ้นกำรเรียนรู้ได้ดี 
 

     

10. กำรด ำเนินเรื่องน่ำเบื่อ ไม่น่ำสนใจ ไม่ชวนติดตำมให้
เรียนรู้ 

     

11. เนื้อหำหลักสูตรชุดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง มีควำม 
จ ำเป็นมำกต่อกำรปฏิบัติงำนที่ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ 
ต้องเรียนรู้ 

     

12. เนื้อหำหลักสูตรที่เรียนรู้ตรงกับควำมต้องกำรของท่ำน 
 

     

13. ควำมรู้ที่ได้จำกกำรเรียนผ่ำนระบบเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ต สำมำรถน ำไปปรับใช้ได้ในชีวิตจริง  

     

14. ระยะเวลำในกำรเรียนรู้ มีควำมเหมำะสม 
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ส่วนที่ 3 การติดตามประเมินผลโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ข้าราชการบรรจุใหม่” รุ่นที่ 22-24  
  กรุณำประเมินตนเองเกี่ยวกับโครงกำร โดยพิจำรณำว่ำหลังจำกฝึกอบรม  ท่ำนเกิดกำร
เปลี่ยนแปลง ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ทักษะ ทัศนคติ หรือพฤติกรรม หรือสำมำรถน ำควำมรู้ ประสบกำรณ์จำกกำร
ฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิต และกำรท ำงำนให้เกิดประโยชน์เพียงใด ขอให้ประเมินตำมควำมเป็นจริงมำกที่สุด 
  

ล าดับ
ที ่

ประเด็นการประเมินตนเอง 
ระดับการประเมินตนเอง 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยมาก 

หมวด ปรัชญาการเป็นข้าราชการทีด่ี 
1. ท่ำนไดเ้รียนรู้และเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ของกำรเป็น

ข้ำรำชกำร คือกำรท ำงำนรับใช้ประชำชน ไม่ใช่ 
เจ้ำคนนำยคน 

     

2. ท่ำนเข้ำใจและตระหนักในควำมรับผิดชอบของงำน
รำชกำรที่แท้จริง คือ กำรรักษำประโยชน์ของแผ่นดิน
และประชำชน 

     

3. ท่ำนเข้ำใจและยึดมั่นในหลักกำรปฏิบัติงำนรำชกำร 
โดยค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชำติและ
ประชำชน มำกกว่ำประโยชน์ส่วนตัว 

     

4. กำรเรียนรู้อุดมกำรณ์กำรท ำงำนของภำครำชกำรช่วย
สร้ำงแรงบันดำลใจในกำรประพฤติปฏิบัติตนตำม
แบบอย่ำงที่ดี เพ่ือเป็นที่พ่ึงพำของประชำชน 

     

5. จำกกำรอบรมสำมำรถปลูกจิตส ำนึกกำรเป็น
ข้ำรำชกำรที่ดี ท ำให้ท่ำนรู้สึกภูมิใจในเกียรติและ
ศักดิ์ศรีกำรเป็นข้ำรำชกำร เพรำะข้ำรำชกำรคือผู้
ท ำงำนตำ่งพระเนตรพระกรรณแทนพระมหำกษัตริย์ 

     

หมวด การสร้างวินัย สร้างทีมและความสามัคคี 
1. จำกกำรเรียนรู้ท ำให้ท่ำนตระหนักถึงควำมส ำคัญของ

กำรรักษำระเบียบวินัยทำงรำชกำร โดยมีแบบแผนกำร
ประพฤติปฏิบัติตนและรักษำระเบียบวินัยในตนเอง 

     

2. ท่ำนยังคงรักษำสัมพันธภำพระหว่ำงเพ่ือนร่วมรุ่น มี
กำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำงกันเป็นระยะทั้งเรื่อง
งำน และเรื่องส่วนตัว 

     

3. ท่ำนได้เรียนรู้และตระหนักถึงกำรท ำงำนด้วยควำมรัก 
ควำมสำมัคคีของหมู่คณะ ยอมรับฟังควำมคิดเห็น
วิพำกษ์วิจำรณ์ของผู้อ่ืนที่ขัดแย้งและแตกต่ำง แต่ไม่
รู้สึกแตกแยก 

     

4. ท่ำนได้เรียนรู้ฝึกฝนกำรท ำงำนเป็นทีม โดยกล้ำ
น ำเสนอแนวคิด วิธีปฏิบัติที่ดี และแนวทำงแก้ปัญหำ
อย่ำงสร้ำงสรรค์ตรงไปตรงมำกับเพ่ือนร่วมงำนและ
ผู้บังคับบัญชำ 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็นการประเมินตนเอง 
ระดับการประเมินตนเอง 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยมาก 

หมวด การสร้างวินัย สร้างทีมและความสามัคคี 
5. กำรเรียนรู้ท ำให้ท่ำนมีจิตส ำนึกในกำรท ำงำนเป็นทีม

ช่วยเหลืองำนของหน่วยงำนและผู้ร่วมงำนอย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถ 

     

หมวด การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกข้าราชการที่ดี 
1. ท่ำนได้เรียนรู้และเกิดจิตส ำนึกท่ีจะปฏิบัติหน้ำที่ให้

ส ำเร็จด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง 

     

2. ท่ำนน ำหลักคุณธรรม จริยธรรมที่ได้เรียนรู้มำใช้ในกำร
ด ำเนินชีวิตอย่ำงมีควำมสุขตำมอัตภำพ ไม่เกี่ยวข้องกับ
อบำยมุข 

     

3. ท่ำนได้น ำแนวทำงประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้ำรำชกำรที่
ดีตำมรอยพระยุคลบำท มำใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้
ส ำเร็จตำมแบบอย่ำงที่ดี เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชำชน 

     

4. จำกกำรศึกษำดูงำนหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
สำมำรถสร้ำงแรงบันดำลใจให้สนใจศึกษำเพ่ิมเติม เพื่อ
น ำไปใช้เป็นแบบอย่ำงกำรด ำเนินชีวิต และกำร
ปฏิบัติงำน 

     

5. ท่ำนได้น ำหลักปรัชญำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไป
เผยแพร่แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กับผู้อ่ืน 

     

หมวด การพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติ 
1. การอบรมช่วยเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ร่วมกัน และสร้างเครือข่ายข้าราชการรุ่น
ใหม่ในการประสานงานในอนาคต 

     

2. กำรอบรมช่วยให้ท่ำนมีสังคมที่กว้ำงขวำงขึ้น รู้จัก
เพ่ือนหลำกหลำยต่ำงวิชำชีพ ท ำให้เข้ำใจขอบข่ำยงำน
ปศุสัตว์ยิ่งขึ้น 

     

3. การอบรมท าให้ท่านมีความรักในหมู่คณะและรู้สึกรัก
กรมปศุสัตว์มากข้ึน อยากเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
กรมปศุสัตว์ให้เจริญก้าวหน้า 

     

4. การอบรมช่วยให้ท่านเห็นคุณค่าของการรับราชการ
เกิดความมุ่งม่ันตั้งใจที่จะอุทิศตนท างาน เพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ 

     

5. การอบรมหลักสูตรนี้มีประโยชน์ต่อข้าราชการบรรจุ
ใหม่ สามารถสร้างจิตส านึกการเป็นข้าราชการที่ดีได้ 
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ส่วนที่ 4 การประเมินปฏิกิริยาต่อการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ข้าราชการบรรจุใหม่” รุ่นที่ 22-24  
  กรุณำแสดงควำมคิดเห็นต่อกำรด ำเนินกำรจัดโครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร “ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่”
ว่ำมีควำมเหมำะสมเพียงใด โปรดแสดงควำมคิดเห็นตำมควำมเป็นจริงมำกที่สุด 

ล าดับ
ที ่

การจัดโครงการ 
ระดับความเหมาะสม 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยมาก 

1. เนื้อหำหลักสูตรกำรฝึกอบรมสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์กำรฝึกอบรม 

     

2. วิทยำกรโดยรวมมีเทคนิควิธีกำรถ่ำยทอดน่ำสนใจ
สอดคล้องกับเนื้อหำวิชำ และกลุ่มผู้เรียน 

     

3. กิจกรรมกำรศึกษำดูงำนศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงมีควำมเหมำะสม 

     

4. บรรยำกำศ และกิจกรรมในกำรฝึกอบรมช่วยกระตุ้น
กำรเรียนรู้  

     

5. สถำนทีจ่ัดฝึกอบรมโดยรวมมีควำมเหมำะสม 
 

     

6. ระยะเวลำที่ใช้ในกำรจัดโครงกำรฝึกอบรมตลอดหลักสูตร
มีควำมเหมำะสม 

     

7. กำรบริกำร กำรประสำนงำนของเจ้ำหน้ำที่ผู้ด ำเนนิ
โครงกำร 

     

8. ท่ำนรู้สึกพึงพอใจในกำรฝึกอบรมเพียงใด 
 

     

 
ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 5.1 ด้านเนื้อหาหลักสูตร 
  หมวด ปรัชญาการเป็นข้าราชการทีด่ี 

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

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

  หมวด การสร้างวินัย สร้างทีมและความสามัคคี 

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

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

  หมวด การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกข้าราชการที่ดี 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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  หมวด การพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติ 

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

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

 5.2 ด้านการศึกษาดูงาน 

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

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

 5.3 ด้านการบริหารจัดการฝึกอบรม 

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

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

 5.4 ด้านอ่ืน ๆ 

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

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

 
ส่วนที่ 6 ท่านมีความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานในเรื่องอะไรบ้าง กรุณาระบุ 1-2 หลักสูตร (ถ้ามี) 

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

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

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

        ขอขอบพระคุณทุกท่ำนที่ให้ควำมคิดเห็น  
         กลุ่มพัฒนำบุคลำกร กองกำรเจ้ำหน้ำที่ 


