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การประเมินผลการฝกอบรมหลักสูตรขาราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุนท่ี ๓๓ ประจําป งป.๖๔ 

สาระสังเขป 
 การประเมินผลการฝกอบรมหลักสูตรขาราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุนที่ ๓๓ 
ประจําป งป.๖๔ มีวัตถุประสงคเพื่อ ๑) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมที่มีตอ   
การฝกอบรมหลักสูตรขาราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร ประจําป งป.๖๔ และ ๒) ศึกษาแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนาการฝกอบรมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เก็บรวบรวมขอมูลกับผูเขารับ   
การฝกอบรม จํานวน ๒๐ นาย เครื่องมือท่ีใช จํานวน ๒ ฉบับ คือ แบบประเมินผลการฝกอบรม และ
แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอครูผูสอน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถ่ี คารอยละ 
คาเฉลี่ยเลขคณติ คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา ผลการประเมินโดยสรุป ดังนี ้  
 ๑. ผูเขารับการฝกอบรม มีความพึงพอใจตอการฝกอบรม ภาพรวมอยูในระดับมาก (X  = ๔.๔๙) 
โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในดานการปกครองบังคับบัญชาและการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับมาก
ที่สุด ( X  = ๔.๖๓) รองลงมาคือ ดานความรู ความเขาใจในการฝกอบรม อยูในระดับมากที่สุด           
(X  = ๔.๕๗) และมีความพึงพอใจต่ําสุดในดานหลักสูตรการฝกอบรม อยูในระดับมาก (X  = ๔.๑๙) 
 ๒. ผูเขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจสูงสดุและต่ําสุด ๓ ลําดับ ดังนี ้
     ๒.๑ ความพึงพอใจสูงสุด ๓ ลําดับแรก 
  ลําดับที่ ๑ ความพรอมของสถานที่ศกึษาดูงาน อยูในระดับมากที่สุด (X= ๔.๘๕, S.D. = ๐.๓๗) 
  ลําดับที่ ๒ การใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาแกนักเรียนของนายทหารปกครอง 
คุณภาพของครูผูสอนและความเหมาะสมของเนื้อหาของหมวดวิชาพลศึกษา การตอนรับและการ
ใหบริการของเจาหนาที่ ความรอบรูในเนื้อหาของผูบรรยาย การเปดโอกาสใหนักเรียนซักถามขอสงสัย 
และประโยชนและความคุมคาที่ไดรับจากศึกษาดูงาน อยูในระดับมากที่สุด  (X= ๔.๗๕,  S.D. = ๐.๔๔) 
  ลําดับที่ ๓ ความสามารถในการถายทอดหลักการปฏิบัติตาง ๆ ของนายทหารปกครอง 
คุณภาพของครูผูสอนหมวดวิชาทหารราบ และความสามารถในการถายทอดความรูของผูบรรยายใน
การศกึษาดูงาน อยูในระดับมากที่สุด (X= ๔.๗๐, S.D. = ๐.๔๗) 
     ๒.๒  ความพึงพอใจต่ําสุด ๓ ลําดับสุดทาย 
  ลําดับที่ ๑ คุณภาพการใหบริการซักรีด อยูในระดับปานกลาง (X= ๒.๘๕, S.D. = ๑.๑๔) 
  ลําดับที่ ๒ ความเหมาะสมของชวงเวลาในการทํากิจธุระสวนตัว อยูในระดับปานกลาง       
(X= ๓.๑๕, S.D. = ๐.๗๕) 
  ลําดับที่ ๓ ความเหมาะสมของตารางการฝกในแตละวัน อยูในระดับมาก ( X= ๓.๗๕,   
S.D. = ๐.๕๕) 
 ๓. ผูเขารับการฝกอบรม มีความพึงพอใจตอครูผูสอน จํานวน ๒๐ รายวิชา คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
เทากับ ๔.๗๗ อยูในระดับมากที่สุด  
 ๔. ขอเสนอแนะจากผลการประเมิน มดีังนี้ 
     ๔.๑  ควรพิจารณาหวงระยะเวลาการฝกอบรมและจัดตารางการฝกอบรมใหมีความเหมาะสม 
เนื่องจากหวงระยะเวลาการฝกอบรมที่นอยเกินไป ทําใหการจัดตารางการฝกอบรมอัดแนน สงผลให     
ผูเขารับการฝกอบรมเกิดความเครียด เหนื่อยลา ไมมีสมาธิ และไมมีความพรอมในการเรียนรูเทาที่ควร 
     ๔.๒  ควรประเมินสภาพความพรอมของผูเขารับการฝกอบรมท้ังกอนและระหวางการ
ฝกอบรม เพ่ือพิจารณารูปแบบการฝกอบรมที่เหมาะสมกับผูเขารับการฝกอบรม ท้ังสภาพอากาศ และ
สรีระของผูเขารับการฝกอบรม อันจะสงผลใหการฝกอบรมเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและความปลอดภัย 
ในการฝกอบรม  
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การประเมินผลการฝกอบรมหลักสูตรขาราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุนท่ี ๓๓ ประจําป งป.๖๔ 
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             - แบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอครูผูสอนหลักสูตรขาราชการกลาโหมพลเรอืน 
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การประเมินผลการฝกอบรมหลักสูตรขาราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุนท่ี ๓๓ ประจําป งป.๖๔ 

การประเมินผลการฝกอบรมหลักสูตรขาราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร  
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 
ที่มาและความสําคัญ  
 ตามที่ รร.นร.ไดจัดการฝกอบรมหลักสูตรขาราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร ประจําป งป.๖๔ 
ระหวาง ๑ - ๒๕ มี.ค.๖๔ นั้น กองอํานวยการฝกฯ ไดขอรับการสนับสนุนใหกองประกันคุณภาพ
การศึกษา สถิติและวิจัย รร.นร.ดําเนินการวิเคราะหขอมูล เพื่อเปนการประเมินผลการฝกอบรมใน
หลักสูตรดังกลาว และเพ่ือใหไดมาซึ่งแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการฝกอบรมหลักสูตร
ขาราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตรในครั้งตอไปใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน     
 
วัตถุประสงคการประเมิน  
 ๑. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมท่ีมีตอการฝกอบรมหลักสูตรขาราชการ
กลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร ประจําป งป.๖๔ 
 ๒. ศึกษาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการฝกอบรมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
ประชากร   
 ประชากรที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ คือ ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรขาราชการ
กลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร ประจําป งป.๖๔ จํานวน ๒๐ นาย  
 
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  
     เครือ่งมือในการเก็บรวบรวมขอมลู จํานวน ๒ ฉบับ คือ 
 ฉบับที่ ๑  แบบประเมินผลการฝกอบรมหลักสูตรขาราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร 
ประจําป งป.๖๔ โดยแบงเปน ๒ ตอน ดังนี้   
  ตอนที่ ๑ ความพึงพอใจตอการฝกอบรมหลักสูตรขาราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร 
ประจําป งป.๖๔  ลักษณะขอคําถามเปนชนิดมาตรประมาณคา (Rating Scale) ๕ ระดับ   
  ตอนที่ ๒ ปญหาและขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการฝกอบรม ลักษณะขอคําถาม
เปนชนิดปลายเปด (Open-ended Form)   
 ฉบับที่ ๒  แบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอครูผูสอนหลักสูตรขาราชการกลาโหมพลเรือน      
ชั้นสัญญาบัตร ประจําป งป.๖๔ โดยแบงเปน ๒ ตอน ดังนี ้
  ตอนที่ ๑ ความพึงพอใจตอครูผูสอน ลักษณะขอคําถามเปนชนิดมาตรประมาณคา (Rating 
Scale) ๕ ระดับ   
  ตอนที่ ๒ ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง ลักษณะขอคําถามเปนชนิดปลายเปด (Open-
ended Form) 
 
 
 
 
 
 

 



๒ 
 

การประเมินผลการฝกอบรมหลักสูตรขาราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุนท่ี ๓๓ ประจําป งป.๖๔ 

การวิเคราะหขอมูล   
 ๑. ขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) วิเคราะหดวยสถิติภาคบรรยาย (Descriptive 
Statistics) ไดแก คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) และ    
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใชเกณฑในการแปลความหมาย ดังนี ้(บุญชม  ศรีสะอาด, ๒๕๓๙)   
  คาเฉลี่ย  ๔.๕๑  -  ๕.๐๐   หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 
  คาเฉลี่ย  ๓.๕๑  -  ๔.๕๐   หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
  คาเฉลี่ย  ๒.๕๑  -  ๓.๕๐   หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
  คาเฉลี่ย  ๑.๕๑  -  ๒.๕๐   หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย   
  คาเฉลี่ย  ๑.๐๐  -  ๑.๕๐   หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด  
        ๒. ขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
   
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ   
 ๑. ไดทราบขอมูลท่ีสะทอนถึงคุณภาพของกระบวนการฝกอบรมหลักสูตรขาราชการกลาโหมพลเรือน
ชั้นสัญญาบัตร ประจําป งป.๖๔  
 ๒. ไดทราบถึงแนวทางในการปรับปรุงแกไขขอบกพรอง และกระบวนการฝกอบรมหลักสูตร
ขาราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตรครั้งตอไปใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน      

ผลการวิเคราะหขอมูล   
 ผูประเมินขอนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล โดยแบงออกเปน ๓ ตอน ดังนี้  
  ตอนที่ ๑  สถานภาพสวนบุคคล 
  ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรขาราชการกลาโหมพลเรือน    
ชั้นสัญญาบัตร ประจําป งป.๖๔ 
   -  ความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมตอการฝกอบรมในหลักสูตร 
   -  ความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมตอครูผูสอนในหลักสูตร 
  ตอนที่ ๓  ขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการฝกอบรมในหลักสูตร 

ตอนท่ี ๑  สถานภาพสวนบุคคล 
  สถานภาพของผูเขารับการฝกอบรม ปรากฏดังตารางที่ ๑     

ตารางที่ ๑ : แสดงสถานภาพของผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรขาราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร 
               ประจําป งป.๖๔ 

สถานภาพ จํานวน (นาย)  รอยละ 

๑. เพศ   

    หญิง ๑๘ ๙๐.๐๐ 

    ชาย ๒ ๑๐.๐๐ 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

การประเมินผลการฝกอบรมหลักสูตรขาราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุนท่ี ๓๓ ประจําป งป.๖๔ 

สถานภาพ จํานวน (นาย) รอยละ 

๒. สังกัด   
    พร. ๑๐ ๕๐.๐๐ 
    ฐท.สส. ๒ ๑๐.๐๐ 
    สบ.ทร. ๒ ๑๐.๐๐ 
    กพ.ทร. ๑ ๕.๐๐ 
    สปช.ทร. ๑ ๕.๐๐ 

    กพร.ทร. ๑ ๕.๐๐ 

    ชย.ทร. ๑ ๕.๐๐ 

    สก.ทร. ๑ ๕.๐๐ 

    ยศ.ทร. ๑ ๕.๐๐ 

 ผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน ๑๘ นาย (รอยละ ๙๐.๐๐)  โดยสวนมาก
สังกัด พร. จํานวน ๑๐ นาย (รอยละ ๕๐.๐๐) รองลงมาสังกัด ฐท.สส. และ สบ.ทร. จํานวน ๒ นาย 
(รอยละ ๑๐.๐๐) 
 
ตอนท่ี ๒  ความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรขาราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร  
         ประจําป งป.๖๔  
   ๒.๑ ความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมตอการฝกอบรมในหลักสูตร ปรากฏดังตารางที่ ๒ 

ตารางที ่๒ : แสดงความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมตอการฝกอบรมในหลักสูตรขาราชการ 
     กลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร ประจําป งป.๖๔ (N = ๒๐ นาย) 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

X  S.D. การแปลผล 
๑. หลักสูตรการฝกอบรม ๔.๑๙ ๐.๗๖ มาก 
 ๑.๑ เนื้อหาวิชามีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร ๔.๖๕ ๐.๔๙ มากที่สุด 

   ๑.๒ ความเหมาะสมของตารางการฝกในแตละวัน ๓.๗๕ ๐.๕๕ มาก 

   ๑.๓ ความเหมาะสมของรูปแบบการฝกในพ้ืนที่โรงเรียนนายเรือ ๔.๓๕ ๐.๕๙ มาก 

 ๑.๔ ความเหมาะสมของรูปแบบการฝกในพ้ืนที่อําเภอสัตหีบ ๔.๓๐ ๐.๕๗ มาก 

 ๑.๕ ความเหมาะสมของชวงเวลาในการทํากิจธุระสวนตัว ๓.๑๕ ๐.๗๕ ปานกลาง 

   ๑.๖ เกณฑที่ใชตัดสินผลการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ ๔.๕๕ ๐.๕๑ มากที่สุด 

   ๑.๗ การวัดและประเมินผลครอบคลุมเนื้อหาและจุดมุงหมาย ๔.๖๐ ๐.๕๐ มากที่สุด 

๒. สภาพแวดลอม และปจจัยที่เอื้อตอการเรียนรู ๔.๒๒ ๐.๘๓ มาก 
๒.๑ สถานที่ฝกอบรมมีความเหมาะสมตอการเรียนรู  ๔.๔๐ ๐.๖๐ มาก 

๒.๒ สภาพแวดลอมภายในหองเรียน เชน อุณหภูมิ แสงสวาง 

      ระบบเสียง เปนตน  

๔.๓๕ ๐.๕๙ มาก 

๒.๓ สภาพอาคารและสิ่งอํานวยความสะดวกของที่พัก   ๔.๒๐ ๐.๕๒ มาก 

๒.๔ วัสดุอุปกรณ/โสตทัศนูปกรณสนับสนุนการฝกอบรม  ๔.๓๕ ๐.๕๙ มาก 



๔ 
 

การประเมินผลการฝกอบรมหลักสูตรขาราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุนท่ี ๓๓ ประจําป งป.๖๔ 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

X  S.D. การแปลผล 
๒.๕ อาวุธยุทโธปกรณที่ใชในการฝกอบรม ๔.๔๐ ๐.๖๘ มาก 

๒.๖ คุณภาพอาหารและโภชนาการ    ๔.๕๐ ๐.๖๑ มาก 

๒.๗ คุณภาพการใหบริการซักรีด  ๒.๘๕ ๑.๑๔ ปานกลาง 

๒.๘ คุณภาพดานการรักษาพยาบาล    ๔.๓๐ ๐.๗๓ มาก 

๒.๙ การประสานงาน ใหคําแนะนํา/ปรึกษา และอํานวยความ 

      สะดวกในการฝกอบรม 

๔.๖๐ ๐.๕๐ มากที่สุด 

๓. การปกครองบังคับบญัชา และการจัดการเรียนการสอน ๔.๖๓* ๐.๕๑ มากท่ีสุด 
    ๓.๑ นายทหารปกครอง ๔.๖๕ ๐.๔๘ มากท่ีสุด 

        ๓.๑.๑ จํานวนของนายทหารปกครอง ๔.๖๐ ๐.๕๐ มากที่สุด 

           ๓.๑.๒ บุคลิกลักษณะ ทาทาง และน้ําเสียง ๔.๕๕ ๐.๕๑ มากที่สุด 

        ๓.๑.๓ การปกครองบังคบับัญชา และกํากับดูแลนักเรียน ๔.๖๕ ๐.๔๙ มากที่สุด 

        ๓.๑.๔ การใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาแกนักเรียน ๔.๗๕ ๐.๔๔ มากที่สุด 

        ๓.๑.๕ ความสามารถในการถายทอดหลักการปฏิบัติตาง ๆ  ๔.๗๐ ๐.๔๗ มากที่สุด 

    ๓.๒ หมวดวิชาพื้นฐาน ๔.๕๘ ๐.๕๓ มากท่ีสุด 

          ๓.๒.๑ คุณภาพของครูผูสอน ๔.๖๕ ๐.๔๙ มากที่สุด 

          ๓.๒.๒ ความเหมาะสมของเนื้อหา  ๔.๖๐ ๐.๕๐ มากที่สุด 

          ๓.๒.๓ เทคนิคการสอนและการถายทอดความรู ๔.๕๐ ๐.๖๙ มาก 

          ๓.๒.๔ การดําเนินการสอนอยางมีข้ันตอน ๔.๕๕ ๐.๕๑ มากที่สุด 

          ๓.๒.๕ การใชสื่อการสอนมีความหลากหลายและเหมาะสม ๔.๕๕ ๐.๕๑ มากที่สุด 

          ๓.๒.๖ การเปดโอกาสใหผูเรียนซักถามและตอบขอสงสัย ๔.๖๕ ๐.๔๙ มากที่สุด 

   ๓.๓ หมวดวิชาทหาร (ทหารราบ) ๔.๕๓ ๐.๕๘ มากท่ีสุด 

          ๓.๓.๑ คุณภาพของครูผูสอน ๔.๗๐ ๐.๔๗ มากที่สุด 

          ๓.๓.๒ ความเหมาะสมของเนื้อหา  ๔.๖๐ ๐.๖๐ มากที่สุด 

          ๓.๓.๓ เทคนิคการสอนและการถายทอดความรู ๔.๖๐ ๐.๖๐ มากที่สุด 

          ๓.๓.๔ การดําเนินการสอนอยางมีข้ันตอน ๔.๕๕ ๐.๕๑ มากที่สุด 

          ๓.๓.๕ การใชสื่อการสอนมีความหลากหลายและเหมาะสม ๔.๓๐ ๐.๖๖ มาก 

          ๓.๓.๖ การเปดโอกาสใหผูเรียนซักถามและตอบขอสงสัย ๔.๔๕ ๐.๖๐ มาก 

    ๓.๔ หมวดวิชาทหาร (พลศึกษา) ๔.๖๔ ๐.๕๒ มากท่ีสุด 

          ๓.๔.๑ คุณภาพของครูผูสอน ๔.๗๕ ๐.๔๔ มากที่สุด 

          ๓.๔.๒ ความเหมาะสมของเนื้อหา  ๔.๗๕ ๐.๔๔ มากที่สุด 

          ๓.๔.๓ เทคนิคการสอนและการถายทอดความรู ๔.๖๐ ๐.๖๐ มากที่สุด 

          ๓.๔.๔ การดําเนินการสอนอยางมีข้ันตอน ๔.๖๕ ๐.๔๙ มากที่สุด 

          ๓.๔.๕ การใชสื่อการสอนมีความหลากหลายและเหมาะสม ๔.๕๕ ๐.๖๐ มากที่สุด 



๕ 
 

การประเมินผลการฝกอบรมหลักสูตรขาราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุนท่ี ๓๓ ประจําป งป.๖๔ 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

X  S.D. การแปลผล 
          ๓.๔.๖ การเปดโอกาสใหผูเรียนซักถามและตอบขอสงสัย ๔.๕๕ ๐.๕๑ มากที่สุด 

   ๓.๕ การศึกษาดูงานหนวยตาง ๆ ใน ทร. ๔.๗๖ ๐.๔๓ มากท่ีสุด 

         ๓.๕.๑ ความพรอมของสถานที่ศึกษาดูงาน ๔.๘๕ ๐.๓๗ มากที่สุด 

      ๓.๕.๒ การตอนรับและการใหบริการของเจาหนาที่ ๔.๗๕ ๐.๔๔ มากที่สุด 

      ๓.๕.๓ ความรอบรูในเนื้อหาของผูบรรยาย ๔.๗๕ ๐.๔๔ มากที่สุด 

      ๓.๕.๔ ความสามารถในการถายทอดความรูของผูบรรยาย ๔.๗๐ ๐.๔๗ มากที่สุด 

      ๓.๕.๕ การเปดโอกาสใหนักเรียนซักถามขอสงสัย  ๔.๗๕ ๐.๔๔ มากที่สุด 

      ๓.๕.๖ ประโยชนและความคุมคาที่ไดรับจากศึกษาดูงาน ๔.๗๕ ๐.๔๔ มากที่สุด 

๔. ความรู ความเขาใจในการฝกอบรม ๔.๕๗ ๐.๕๐ มากท่ีสุด 
    ๔.๑ การไดรับความรู ความเขาใจในการฝกอบรม ๔.๖๐ ๐.๕๐ มากที่สุด 

    ๔.๒ ความรูที่ไดรับสามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน ๔.๕๕ ๐.๕๑ มากที่สุด 

    ๔.๓ การสรางเครือขายการประสานกับหนวยงานอ่ืน ๔.๕๕ ๐.๕๑ มากที่สุด 

ในภาพรวม ๔.๔๙ ๐.๖๕ มาก 

 ความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมตอการฝกอบรมในหลักสูตรขาราชการหลาโหมพลเรือน   
ชั้นสัญญาบัตร ประจําป งป.๖๔ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X  = ๔.๔๙, S.D. = ๐.๖๕)     
เมื่อวิเคราะหเปนรายดาน พบวา ผูเขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจสูงสุดในดานการปกครองบังคับ
บัญชาและการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับมากที่สุด ( X  = ๔.๖๓, S.D. = ๐.๕๑) รองลงมาคือ 
ดานความรู ความเขาใจในการฝกอบรม อยูในระดับมากที่สุด (X  = ๔.๕๗, S.D. = ๐.๕๐) และมีความ
พึงพอใจต่ําสุดในดานหลักสูตรการฝกอบรม อยูในระดับมาก ( X  = ๔.๑๙, S.D. = ๐.๗๖) โดยเรื่องที่    
ผูเขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจสูงสุดและต่ําสุด ๓ ลําดับ ดังนี ้
 ๑.  ความพึงพอใจสูงสุด ๓ ลําดับแรก 
  ลําดับที่ ๑ ความพรอมของสถานท่ีศึกษาดูงาน อยูในระดับมากที่สุด (X= ๔.๘๕, S.D. = ๐.๓๗) 
  ลําดับที่ ๒ การใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาแกนักเรียนของนายทหารปกครอง คุณภาพ
ของครูผูสอนและความเหมาะสมของเนื้อหาของหมวดวิชาพลศึกษา การตอนรับและการใหบริการของ
เจาหนาที่ ความรอบรูในเนื้อหาของผูบรรยาย การเปดโอกาสใหนักเรียนซักถามขอสงสัย และประโยชน
และความคุมคาที่ไดรับจากศึกษาดูงาน อยูในระดับมากที่สุด  (X= ๔.๗๕,  S.D. = ๐.๔๔) 
  ลําดับที่ ๓ ความสามารถในการถายทอดหลักการปฏิบัติตาง ๆ ของนายทหารปกครอง 
คุณภาพของครูผูสอนหมวดวิชาทหารราบ และความสามารถในการถายทอดความรูของผูบรรยายใน
การศกึษาดูงาน อยูในระดับมากที่สุด (X= ๔.๗๐, S.D. = ๐.๔๗) 
 ๒.  ความพึงพอใจต่ําสุด ๓ ลําดับสุดทาย 
  ลําดับที่ ๑ คุณภาพการใหบริการซักรีด อยูในระดับปานกลาง (X= ๒.๘๕, S.D. = ๑.๑๔) 
  ลําดับท่ี ๒ ความเหมาะสมของชวงเวลาในการทํากิจธุระสวนตัว อยูในระดับปานกลาง       
(X= ๓.๑๕, S.D. = ๐.๗๕) 
  ลําดับที่ ๓ ความเหมาะสมของตารางการฝกในแตละวัน อยูในระดับมาก ( X= ๓.๗๕,   
S.D. = ๐.๕๕) 



๖ 
 

การประเมินผลการฝกอบรมหลักสูตรขาราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุนท่ี ๓๓ ประจําป งป.๖๔ 

  ๒.๒ ความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมตอครูผูสอนในหลักสูตร ปรากฏดังตารางที่ ๓ - ๒๓ 

ตารางที ่๓ : แสดงความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมตอครูผูสอนวิชาขนบธรรมเนียมประเพณ ี
     ทหารเรือ (N = ๒๐ นาย) 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

X  S.D. การแปลผล 
๑. ความรูความสามารถของครูผูสอน ๔.๒๐ ๐.๖๒ มาก 
๒. การใชน้ําเสียงและภาษาที่เหมาะสม เขาใจงาย ๔.๑๐ ๐.๕๕ มาก 
๓. วิธีการนําเสนอ เทคนิค และการถายทอดความรู ๔.๐๐ ๐.๕๖ มาก 

๔. เนื้อหาที่สอนสอดคลองกับรายวิชา/หัวขอที่สอน ๔.๓๐ ๐.๔๗ มาก 

๕. การจัดลําดับความสัมพันธของเนื้อหาที่สอน ๓.๙๐ ๐.๖๔ มาก 

๖. สรางบรรยากาศจูงใจใหเกิดความสนใจในเนื้อหาที่สอน ๓.๙๐ ๐.๗๒ มาก 

๗. เปดโอกาสใหซักถามขอสงสัยและแสดงความคิดเห็น ๔.๓๕* ๐.๖๗ มาก 

๘. สามารถตอบขอซักถามไดอยางครบถวนเปนท่ีเขาใจ ๔.๑๕ ๐.๕๙ มาก 

๙. การใชสื่อ อุปกรณการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน 
หลากหลายและนาสนใจ 

๓.๙๕ ๐.๖๐ มาก 

๑๐. เอกสารประกอบการบรรยาย เหมาะสม เพียงพอ  ๓.๙๕ ๐.๖๐ มาก 

ในภาพรวม ๔.๐๘ ๐.๖๑ มาก 

 ผูเขารับการฝกอบรม มีความพึงพอใจตอครูผูสอนวิชาขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ 
ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = ๔.๐๘, S.D. = ๐.๖๑) โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในเรื่อง เปดโอกาสให
ซักถามขอสงสัยและแสดงความคิดเห็น อยูในระดับมาก ( X  = ๔.๓๕, S.D. = ๐.๖๗) รองลงมาคือ 
เนื้อหาที่สอนสอดคลองกับรายวิชา/หัวขอที่สอน อยูในระดับมาก ( X  = ๔.๓๐, S.D. = ๐.๔๗) และ     
มีความพึงพอใจต่ําสุดในเรื่อง การจัดลําดับความสัมพันธของเนื้อหาที่สอน และสรางบรรยากาศจูงใจ  
ใหเกิดความสนใจในเนื้อหาที่สอน อยูในระดับมาก (X  = ๓.๙๐, S.D. = ๐.๖๔ และ ๐.๗๒ ตามลําดับ)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

การประเมินผลการฝกอบรมหลักสูตรขาราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุนท่ี ๓๓ ประจําป งป.๖๔ 

ตารางที ่๔ : แสดงความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมตอครูผูสอนวิชาธงราชการทหารเรือ 
     (N = ๒๐ นาย) 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

X  S.D. การแปลผล 
๑. ความรูความสามารถของครูผูสอน ๔.๗๕ ๐.๔๔ มากที่สุด 
๒. การใชน้ําเสียงและภาษาที่เหมาะสม เขาใจงาย ๔.๗๐ ๐.๔๗ มากที่สุด 
๓. วิธีการนําเสนอ เทคนิค และการถายทอดความรู ๔.๗๐ ๐.๔๗ มากที่สุด 

๔. เนื้อหาที่สอนสอดคลองกับรายวิชา/หัวขอที่สอน ๔.๗๕ ๐.๔๔ มากที่สุด 

๕. การจัดลําดับความสัมพันธของเนื้อหาที่สอน ๔.๗๐ ๐.๕๗ มากที่สุด 

๖. สรางบรรยากาศจูงใจใหเกิดความสนใจในเนื้อหาที่สอน ๔.๗๕ ๐.๕๕ มากที่สุด 

๗. เปดโอกาสใหซักถามขอสงสัยและแสดงความคิดเห็น ๔.๘๐ ๐.๔๑ มากที่สุด 

๘. สามารถตอบขอซักถามไดอยางครบถวนเปนท่ีเขาใจ ๔.๘๕* ๐.๓๗ มากที่สุด 

๙. การใชสื่อ อุปกรณการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน 
หลากหลายและนาสนใจ 

๔.๘๐ ๐.๔๑ มากที่สุด 

๑๐. เอกสารประกอบการบรรยาย เหมาะสม เพียงพอ  ๔.๘๐ ๐.๔๑ มากที่สุด 
ในภาพรวม ๔.๗๖ ๐.๔๕ มากท่ีสุด 

 ผูเขารับการฝกอบรม มีความพึงพอใจตอครูผูสอนวิชาธงราชการทหารเรือ ภาพรวมอยูในระดับ
มากที่สุด (X  = ๔.๗๖, S.D. = ๐.๔๕) โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในเรื่อง สามารถตอบขอซักถามไดอยาง
ครบถวนเปนท่ีเขาใจ อยูในระดับมากที่สุด ( X  = ๔.๘๕, S.D. = ๐.๓๗) รองลงมาคือ เปดโอกาสให
ซักถามขอสงสัยและแสดงความคิดเห็น การใชสื่อ อุปกรณการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาท่ีสอน 
หลากหลายและนาสนใจ และเอกสารประกอบการบรรยาย เหมาะสม เพียงพอ อยูในระดับมากที่สุด    
( X  = ๔.๘๐, S.D. = ๐.๔๑) และมีความพึงพอใจต่ําสุดในเรื่อง การใชน้ําเสียงและภาษาที่เหมาะสม 
เขาใจงาย วิธีการนําเสนอ เทคนิค และการถายทอดความรู และการจัดลําดับความสัมพันธของเนื้อหาที่
สอน อยูในระดับมากที่สุด (X  = ๔.๗๐, S.D. = ๐.๔๗  ๐.๔๗ และ ๐.๕๗ ตามลําดับ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๘ 
 

การประเมินผลการฝกอบรมหลักสูตรขาราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุนท่ี ๓๓ ประจําป งป.๖๔ 

ตารางที ่๕ : แสดงความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมตอครูผูสอนวิชาเรือรบประเภทตาง ๆ 
     (N = ๒๐ นาย) 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

X  S.D. การแปลผล 
๑. ความรูความสามารถของครูผูสอน ๔.๙๐* ๐.๓๑ มากที่สุด 
๒. การใชน้ําเสียงและภาษาที่เหมาะสม เขาใจงาย ๔.๗๕ ๐.๔๔ มากที่สุด 

๓. วิธีการนําเสนอ เทคนิค และการถายทอดความรู ๔.๗๐ ๐.๕๗ มากที่สุด 

๔. เนื้อหาที่สอนสอดคลองกับรายวิชา/หัวขอที่สอน ๔.๘๐ ๐.๔๑ มากที่สุด 

๕. การจัดลําดับความสัมพันธของเนื้อหาที่สอน ๔.๗๕ ๐.๔๔ มากที่สุด 

๖. สรางบรรยากาศจูงใจใหเกิดความสนใจในเนื้อหาที่สอน ๔.๕๕ ๐.๖๙ มากที่สุด 
๗. เปดโอกาสใหซักถามขอสงสัยและแสดงความคิดเห็น ๔.๘๕ ๐.๓๗ มากที่สุด 

๘. สามารถตอบขอซักถามไดอยางครบถวนเปนท่ีเขาใจ ๔.๙๐* ๐.๓๑ มากที่สุด 

๙. การใชสื่อ อุปกรณการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน 
หลากหลายและนาสนใจ 

๔.๖๐ ๐.๖๐ มากที่สุด 

๑๐. เอกสารประกอบการบรรยาย เหมาะสม เพียงพอ  ๔.๖๕ ๐.๕๙ มากที่สุด 
ในภาพรวม ๔.๗๕ ๐.๔๙ มากท่ีสุด 

 ผูเขารับการฝกอบรม มีความพึงพอใจตอครูผูสอนวิชาเรือรบประเภทตาง ๆ ภาพรวมอยูในระดับ
มากที่สุด ( X  = ๔.๗๕, S.D. = ๐.๔๙) โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในเรื่อง ความรูความสามารถของ
ครูผูสอน และสามารถตอบขอซักถามไดอยางครบถวนเปนที่เขาใจ อยูในระดับมากที่สุด (X  = ๔.๙๐, 
S.D. = ๐.๓๑) รองลงมาคือ เปดโอกาสใหซักถามขอสงสัยและแสดงความคิดเห็น อยูในระดับมากที่สุด  
(X  = ๔.๘๕, S.D. = ๐.๓๗) และมีความพึงพอใจต่ําสุดในเรื่อง สรางบรรยากาศจูงใจใหเกิดความสนใจใน
เนื้อหาที่สอน อยูในระดับมากที่สุด (X  = ๔.๕๕, S.D. = ๐.๖๙)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

การประเมินผลการฝกอบรมหลักสูตรขาราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุนท่ี ๓๓ ประจําป งป.๖๔ 

ตารางท่ี ๖ : แสดงความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมตอครผููสอนวิชามารยาทสังคม (N = ๒๐ นาย) 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

X  S.D. การแปลผล 
๑. ความรูความสามารถของครูผูสอน ๔.๙๕ ๐.๒๒ มากที่สุด 
๒. การใชน้ําเสียงและภาษาที่เหมาะสม เขาใจงาย ๔.๙๐ ๐.๓๑ มากที่สุด 

๓. วิธีการนําเสนอ เทคนิค และการถายทอดความรู ๔.๙๕ ๐.๒๒ มากที่สุด 

๔. เนื้อหาที่สอนสอดคลองกับรายวิชา/หัวขอที่สอน ๕.๐๐* ๐.๐๐ มากที่สุด 

๕. การจัดลําดับความสัมพันธของเนื้อหาที่สอน ๕.๐๐* ๐.๐๐ มากที่สุด 

๖. สรางบรรยากาศจูงใจใหเกิดความสนใจในเนื้อหาที่สอน ๔.๙๐ ๐.๓๑ มากที่สุด 

๗. เปดโอกาสใหซักถามขอสงสัยและแสดงความคิดเห็น ๔.๙๕ ๐.๒๒ มากที่สุด 

๘. สามารถตอบขอซักถามไดอยางครบถวนเปนท่ีเขาใจ ๔.๙๕ ๐.๒๒ มากที่สุด 

๙. การใชสื่อ อุปกรณการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน 
หลากหลายและนาสนใจ 

๔.๙๕ ๐.๒๒ มากที่สุด 

๑๐. เอกสารประกอบการบรรยาย เหมาะสม เพียงพอ  ๔.๙๕ ๐.๒๒ มากที่สุด 

ในภาพรวม ๔.๙๕ ๐.๒๒ มากท่ีสุด 

 ผูเขารับการฝกอบรม มีความพึงพอใจตอครูผูสอนวิชามารยาทสังคม ภาพรวมอยูในระดับมาก
ที่สุด (X  = ๔.๙๕, S.D. = ๐.๒๒) โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในเรื่อง เนื้อหาที่สอนสอดคลองกับรายวิชา/
หัวขอที่สอน และการจัดลําดับความสัมพันธของเนื้อหาที่สอน อยูในระดับมากท่ีสุด ( X  = ๕.๐๐) และ   
มีความพึงพอใจต่ําสุดในเรื่อง การใชน้ําเสียงและภาษาท่ีเหมาะสม เขาใจงาย และสรางบรรยากาศจูงใจ
ใหเกิดความสนใจในเนื้อหาที่สอน อยูในระดับมากที่สุด (X  = ๔.๙๐, S.D. = ๐.๓๑) โดยผูเขารับการ
ฝกอบรมชื่นชมน้ําเสียงของครูผูสอนฟงเขาใจงาย 
 
ตารางที ่๗ : แสดงความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมตอครูผูสอนวิชาภาวะผูนํา (N = ๒๐ นาย) 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

X  S.D. การแปลผล 
๑. ความรูความสามารถของครูผูสอน ๔.๗๐ ๐.๔๗ มากที่สุด 
๒. การใชน้ําเสียงและภาษาที่เหมาะสม เขาใจงาย ๔.๗๕ ๐.๔๔ มากที่สุด 

๓. วิธีการนําเสนอ เทคนิค และการถายทอดความรู ๔.๖๕ ๐.๔๙ มากที่สุด 

๔. เนื้อหาที่สอนสอดคลองกับรายวิชา/หัวขอที่สอน ๔.๗๐ ๐.๔๗ มากที่สุด 

๕. การจัดลําดับความสัมพันธของเนื้อหาที่สอน ๔.๗๕ ๐.๔๔ มากที่สุด 

๖. สรางบรรยากาศจูงใจใหเกิดความสนใจในเนื้อหาที่สอน ๔.๖๕ ๐.๕๙ มากที่สุด 

๗. เปดโอกาสใหซักถามขอสงสัยและแสดงความคิดเห็น ๔.๘๕* ๐.๓๗ มากที่สุด 

๘. สามารถตอบขอซักถามไดอยางครบถวนเปนท่ีเขาใจ ๔.๘๕* ๐.๓๗ มากที่สุด 

๙. การใชสื่อ อุปกรณการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน 
หลากหลายและนาสนใจ 

๔.๗๐ ๐.๔๗ มากที่สุด 

๑๐. เอกสารประกอบการบรรยาย เหมาะสม เพียงพอ  ๔.๖๕ ๐.๕๙ มากที่สุด 
ในภาพรวม ๔.๗๓ ๐.๔๗ มากท่ีสุด 



๑๐ 
 

การประเมินผลการฝกอบรมหลักสูตรขาราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุนท่ี ๓๓ ประจําป งป.๖๔ 

 ผูเขารับการฝกอบรม มีความพึงพอใจตอครูผูสอนวิชาภาวะผูนํา ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด    
( X  = ๔.๗๓, S.D. = ๐.๔๗) โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในเรื่อง เปดโอกาสใหซักถามขอสงสัยและ     
แสดงความคิดเห็น และสามารถตอบขอซักถามไดอยางครบถวนเปนที่เขาใจ อยูในระดับมากท่ีสุด        
( X  = ๔.๘๕, S.D. = ๐.๓๗) รองลงมาคือ การใชน้ําเสียงและภาษาที่เหมาะสม เขาใจงาย และ        
การจัดลําดับความสัมพันธของเนื้อหาที่สอน อยูในระดับมากที่สุด ( X  = ๔.๗๕, S.D. = ๐.๔๔) และ     
มีความพึงพอใจต่ําสุดในเรื่อง วิธีการนําเสนอ เทคนิค และการถายทอดความรู สรางบรรยากาศจูงใจให
เกิดความสนใจในเนื้อหาที่สอน และเอกสารประกอบการบรรยาย เหมาะสม เพียงพอ อยูในระดับมาก
ที่สุด (X  = ๔.๖๕, S.D. = ๐.๔๙ และ ๐.๕๙ ตามลําดับ)  
 
ตารางท่ี ๘ : แสดงความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมตอครูผูสอนวิชายศทหาร, ตํารวจ (N = ๑๙ นาย) 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

X  S.D. การแปลผล 
๑. ความรูความสามารถของครูผูสอน ๔.๙๕* ๐.๒๓ มากที่สุด 
๒. การใชน้ําเสียงและภาษาที่เหมาะสม เขาใจงาย ๔.๘๙ ๐.๓๒ มากที่สุด 
๓. วิธีการนําเสนอ เทคนิค และการถายทอดความรู ๔.๙๕* ๐.๒๓ มากที่สุด 

๔. เนื้อหาที่สอนสอดคลองกับรายวิชา/หัวขอที่สอน ๔.๙๕* ๐.๒๓ มากที่สุด 

๕. การจัดลําดับความสัมพันธของเนื้อหาที่สอน ๔.๘๙ ๐.๓๒ มากที่สุด 

๖. สรางบรรยากาศจูงใจใหเกิดความสนใจในเนื้อหาที่สอน ๔.๙๕* ๐.๒๓ มากที่สุด 

๗. เปดโอกาสใหซักถามขอสงสัยและแสดงความคิดเห็น ๔.๙๕* ๐.๒๓ มากที่สุด 

๘. สามารถตอบขอซักถามไดอยางครบถวนเปนท่ีเขาใจ ๔.๙๕* ๐.๒๓ มากที่สุด 

๙. การใชสื่อ อุปกรณการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน 
หลากหลายและนาสนใจ 

๔.๙๕* ๐.๒๓ มากที่สุด 

๑๐. เอกสารประกอบการบรรยาย เหมาะสม เพียงพอ  ๔.๙๕* ๐.๒๓ มากที่สุด 

ในภาพรวม ๔.๙๔ ๐.๒๔ มากท่ีสุด 

 ผูเขารับการฝกอบรม มีความพึงพอใจตอครูผูสอนวิชายศทหาร, ตํารวจ ภาพรวมอยูในระดับมาก
ที่สุด (X  = ๔.๙๔, S.D. = ๐.๒๔) โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในเรื่อง ความรูความสามารถของครูผูสอน  
วิธีการนําเสนอ เทคนิค และการถายทอดความรู  เนื้อหาที่สอนสอดคลองกับรายวิชา/หัวขอที่สอน   
สรางบรรยากาศจูงใจใหเกิดความสนใจในเนื้อหาท่ีสอน  เปดโอกาสใหซักถามขอสงสัยและแสดงความ
คิดเห็น สามารถตอบขอซักถามไดอยางครบถวนเปนที่เขาใจ  การใชสื่อ อุปกรณการสอนเหมาะสมกับ
เนื้อหาที่สอน หลากหลายและนาสนใจ และเอกสารประกอบการบรรยาย เหมาะสม เพียงพอ อยูใน
ระดับมากที่สุด (X  = ๔.๙๕, S.D. = ๐.๒๓) และมีความพึงพอใจต่ําสุดในเรื่อง การใชน้ําเสียงและภาษา
ที่เหมาะสม เขาใจงาย และการจัดลําดับความสัมพันธของเนื้อหาที่สอน อยู ในระดับมากท่ีสุด              
(X  = ๔.๘๙, S.D. = ๐.๓๒)  

 

 

 

 



๑๑ 
 

การประเมินผลการฝกอบรมหลักสูตรขาราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุนท่ี ๓๓ ประจําป งป.๖๔ 

ตารางที ่๙ : แสดงความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมตอครูผูสอนวิชาการเคารพ (N = ๑๙ นาย) 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

X  S.D. การแปลผล 
๑. ความรูความสามารถของครูผูสอน ๔.๕๘ ๐.๕๑ มากที่สุด 
๒. การใชน้ําเสียงและภาษาที่เหมาะสม เขาใจงาย ๔.๕๘ ๐.๕๑ มากที่สุด 
๓. วิธีการนําเสนอ เทคนิค และการถายทอดความรู ๔.๕๓ ๐.๖๑ มากที่สุด 

๔. เนื้อหาที่สอนสอดคลองกับรายวิชา/หัวขอที่สอน ๔.๖๘* ๐.๔๘ มากที่สุด 

๕. การจัดลําดับความสัมพันธของเนื้อหาที่สอน ๔.๕๘ ๐.๕๑ มากที่สุด 

๖. สรางบรรยากาศจูงใจใหเกิดความสนใจในเนื้อหาที่สอน ๔.๔๗ ๐.๕๑ มาก 

๗. เปดโอกาสใหซักถามขอสงสัยและแสดงความคิดเห็น ๔.๕๓ ๐.๖๑ มากที่สุด 

๘. สามารถตอบขอซักถามไดอยางครบถวนเปนท่ีเขาใจ ๔.๔๗ ๐.๖๑ มาก 

๙. การใชสื่อ อุปกรณการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน 
หลากหลายและนาสนใจ 

๔.๔๒ ๐.๖๑ มาก 

๑๐. เอกสารประกอบการบรรยาย เหมาะสม เพียงพอ  ๔.๔๒ ๐.๖๙ มาก 

ในภาพรวม ๔.๕๓ ๐.๕๖ มากท่ีสุด 

 ผูเขารับการฝกอบรม มีความพึงพอใจตอครูผูสอนวิชาการเคารพ ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด   
(X  = ๔.๕๓, S.D. = ๐.๕๖) โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในเรื่อง เนื้อหาที่สอนสอดคลองกับรายวิชา/หัวขอ
ที่สอน อยูในระดับมากที่สุด ( X  = ๔.๖๘, S.D. = ๐.๔๘) รองลงมาคือ ความรูความสามารถของ
ครูผูสอน การใชน้ําเสียงและภาษาที่เหมาะสม เขาใจงาย และการจัดลําดับความสัมพันธของเนื้อหาที่สอน 
อยูในระดับมากที่สุด ( X  = ๔.๕๘, S.D. = ๐.๕๑) และมีความพึงพอใจต่ําสุดในเรื่อง การใชสื่อ อุปกรณ
การสอนเหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน หลากหลายและนาสนใจ และเอกสารประกอบการบรรยาย 
เหมาะสม เพียงพอ อยูในระดับมาก (X  = ๔.๔๒, S.D. = ๐.๖๑ และ ๐.๖๙ ตามลําดับ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

การประเมินผลการฝกอบรมหลักสูตรขาราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุนท่ี ๓๓ ประจําป งป.๖๔ 

ตารางที ่๑๐ : แสดงความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมตอครูผูสอนวิชาการประพฤติและ 
       การปฏิบัตขิองนายทหารหญิง (N = ๒๐ นาย) 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

X  S.D. การแปลผล 
๑. ความรูความสามารถของครูผูสอน ๔.๙๕* ๐.๒๒ มากที่สุด 
๒. การใชน้ําเสียงและภาษาที่เหมาะสม เขาใจงาย ๔.๙๐ ๐.๓๑ มากที่สุด 

๓. วิธีการนําเสนอ เทคนิค และการถายทอดความรู ๔.๙๐ ๐.๓๑ มากที่สุด 

๔. เนื้อหาที่สอนสอดคลองกับรายวิชา/หัวขอที่สอน ๔.๘๕ ๐.๓๗ มากที่สุด 

๕. การจัดลําดับความสัมพันธของเนื้อหาที่สอน ๔.๙๐ ๐.๓๑ มากที่สุด 

๖. สรางบรรยากาศจูงใจใหเกิดความสนใจในเนื้อหาที่สอน ๔.๙๐ ๐.๓๑ มากที่สุด 

๗. เปดโอกาสใหซักถามขอสงสัยและแสดงความคิดเห็น ๔.๙๕* ๐.๒๒ มากที่สุด 

๘. สามารถตอบขอซักถามไดอยางครบถวนเปนท่ีเขาใจ ๔.๙๐ ๐.๓๑ มากที่สุด 

๙. การใชสื่อ อุปกรณการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน 
หลากหลายและนาสนใจ 

๔.๙๐ ๐.๓๑ มากที่สุด 

๑๐. เอกสารประกอบการบรรยาย เหมาะสม เพียงพอ  ๔.๙๐ ๐.๓๑ มากที่สุด 

ในภาพรวม ๔.๙๑ ๐.๒๙ มากท่ีสุด 

 ผูเขารับการฝกอบรม มีความพึงพอใจตอครูผูสอนวิชาการประพฤติและการปฏิบัติของทหารหญิง 
ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X  = ๔.๙๑, S.D. = ๐.๒๙) โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในเรื่อง ความรู
ความสามารถของครูผูสอน และเปดโอกาสใหซักถามขอสงสัยและแสดงความคิดเห็น อยูในระดับมาก
ที่สุด ( X  = ๔.๙๕, S.D. = ๐.๒๒) และมีความพึงพอใจต่ําสุดในเรื่อง เนื้อหาท่ีสอนสอดคลองกับ
รายวิชา/หัวขอที่สอน อยูในระดับมากที่สุด (X  = ๔.๘๕, S.D. = ๐.๓๗)  
 
ตารางที ่๑๑ : แสดงความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมตอครูผูสอนวิชาการจัดสวนราชการ กห.  
       บก.ทหารสูงสุด และ ทร. (N = ๒๐ นาย) 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

X  S.D. การแปลผล 
๑. ความรูความสามารถของครูผูสอน ๔.๘๕ ๐.๓๗ มากที่สุด 
๒. การใชน้ําเสียงและภาษาที่เหมาะสม เขาใจงาย ๔.๙๐* ๐.๓๑ มากที่สุด 

๓. วิธีการนําเสนอ เทคนิค และการถายทอดความรู ๔.๘๕ ๐.๓๗ มากที่สุด 

๔. เนื้อหาที่สอนสอดคลองกับรายวิชา/หัวขอที่สอน ๔.๘๕ ๐.๓๗ มากที่สุด 

๕. การจัดลําดับความสัมพันธของเนื้อหาที่สอน ๔.๙๐* ๐.๓๑ มากที่สุด 

๖. สรางบรรยากาศจูงใจใหเกิดความสนใจในเนื้อหาท่ีสอน ๔.๘๕ ๐.๓๗ มากที่สุด 

๗. เปดโอกาสใหซักถามขอสงสัยและแสดงความคิดเห็น ๔.๙๐* ๐.๓๑ มากที่สุด 

๘. สามารถตอบขอซักถามไดอยางครบถวนเปนท่ีเขาใจ ๔.๙๐* ๐.๓๑ มากที่สุด 

๙. การใชสื่อ อุปกรณการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน 
หลากหลายและนาสนใจ 

๔.๘๕ ๐.๓๗ มากที่สุด 

๑๐. เอกสารประกอบการบรรยาย เหมาะสม เพียงพอ  ๔.๘๕ ๐.๓๗ มากที่สุด 

ในภาพรวม ๔.๘๗ ๐.๓๔ มากที่สุด 



๑๓ 
 

การประเมินผลการฝกอบรมหลักสูตรขาราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุนท่ี ๓๓ ประจําป งป.๖๔ 

 ผูเขารับการฝกอบรม มีความพึงพอใจตอครูผูสอนวิชาการจัดสวนราชการ กห. บก.ทหารสูงสุด 
และ ทร. ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X  = ๔.๘๗, S.D. = ๐.๓๔) โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในเรื่อง 
การใชน้ําเสียงและภาษาที่เหมาะสม เขาใจงาย การจัดลําดับความสัมพันธของเนื้อหาที่สอน เปดโอกาส
ใหซักถามขอสงสัยและแสดงความคิดเห็น และสามารถตอบขอซักถามไดอยางครบถวนเปนที่เขาใจ     
อยูในระดับมากที่สุด ( X  = ๔.๙๐, S.D. = ๐.๓๑) รองลงมาคือ ความรูความสามารถของครูผูสอน 
วิธีการนําเสนอ เทคนิค และการถายทอดความรู เนื้อหาท่ีสอนสอดคลองกับรายวิชา/หัวขอท่ีสอน    
สรางบรรยากาศจูงใจใหเกิดความสนใจในเนื้อหาที่สอน การใชสื่อ อุปกรณการสอนเหมาะสมกับเนื้อหา  
ที่สอน หลากหลายและนาสนใจ และเอกสารประกอบการบรรยาย เหมาะสม เพียงพอ อยูในระดับมาก
ที่สุด (X  = ๔.๘๕, S.D. = ๐.๓๗)  
 
ตารางที ่๑๒ : แสดงความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมตอครูผูสอนวิชาระเบียบงานสารบรรณ 
         (N = ๒๐ นาย) 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

X  S.D. การแปลผล 
๑. ความรูความสามารถของครูผูสอน ๕.๐๐* ๐.๐๐ มากที่สุด 
๒. การใชน้ําเสียงและภาษาที่เหมาะสม เขาใจงาย ๔.๙๕ ๐.๒๒ มากที่สุด 

๓. วิธีการนําเสนอ เทคนิค และการถายทอดความรู ๔.๙๕ ๐.๒๒ มากที่สุด 

๔. เนื้อหาที่สอนสอดคลองกับรายวิชา/หัวขอที่สอน ๕.๐๐* ๐.๐๐ มากที่สุด 

๕. การจัดลําดับความสัมพันธของเนื้อหาที่สอน ๕.๐๐* ๐.๐๐ มากที่สุด 

๖. สรางบรรยากาศจูงใจใหเกิดความสนใจในเนื้อหาที่สอน ๔.๙๕ ๐.๒๒ มากที่สุด 

๗. เปดโอกาสใหซักถามขอสงสัยและแสดงความคิดเห็น ๕.๐๐* ๐.๐๐ มากที่สุด 
๘. สามารถตอบขอซักถามไดอยางครบถวนเปนท่ีเขาใจ ๕.๐๐* ๐.๐๐ มากที่สุด 

๙. การใชสื่อ อุปกรณการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน 
หลากหลายและนาสนใจ 

๕.๐๐* ๐.๐๐ มากที่สุด 

๑๐. เอกสารประกอบการบรรยาย เหมาะสม เพียงพอ  ๕.๐๐* ๐.๐๐ มากที่สุด 

ในภาพรวม ๔.๙๙ ๐.๑๒ มากท่ีสุด 

 ผูเขารับการฝกอบรม มีความพึงพอใจตอครูผูสอนวิชาระเบียบงานสารบรรณ ภาพรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด (X  = ๔.๙๙, S.D. = ๐.๑๒) โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในเรื่อง ความรูความสามารถของ
ครูผูสอน เนื้อหาที่สอนสอดคลองกับรายวิชา/หัวขอที่สอน การจัดลําดับความสัมพันธของเนื้อหาที่สอน 
เปดโอกาสใหซักถามขอสงสัยและแสดงความคิดเห็น สามารถตอบขอซักถามไดอยางครบถวนเปนที่
เขาใจ การใชสื่อ อุปกรณการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน หลากหลายและนาสนใจ และเอกสาร
ประกอบการบรรยาย เหมาะสม เพียงพอ อยูในระดับมากที่สุด ( X  = ๕.๐๐) รองลงมาคือ การใช
น้ําเสียงและภาษาที่เหมาะสม เขาใจงาย วิธีการนําเสนอ เทคนิค และการถายทอดความรู และ      
สรางบรรยากาศจูงใจใหเกิดความสนใจในเนื้อหาท่ีสอน อยูในระดับมากที่สุด (X  = ๔.๙๕, S.D. = ๐.๒๒) 
โดยผูเขารับการฝกอบรมชื่นชมครูผูสอนที่จัดทําเนื้อหากระชับชัดเจนด ี
 
 
 



๑๔ 
 

การประเมินผลการฝกอบรมหลักสูตรขาราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุนท่ี ๓๓ ประจําป งป.๖๔ 

ตารางที่ ๑๓ : แสดงความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมตอครูผูสอนวิชาการกําหนดหนาที่พรรค-เหลา 
         (N = ๑๙ นาย) 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

X  S.D. การแปลผล 
๑. ความรูความสามารถของครูผูสอน ๔.๙๕* ๐.๒๓ มากที่สุด 
๒. การใชน้ําเสียงและภาษาที่เหมาะสม เขาใจงาย ๔.๘๙ ๐.๓๒ มากที่สุด 
๓. วิธีการนําเสนอ เทคนิค และการถายทอดความรู ๔.๘๙ ๐.๓๒ มากที่สุด 
๔. เนื้อหาที่สอนสอดคลองกับรายวิชา/หัวขอที่สอน ๔.๙๕* ๐.๒๓ มากที่สุด 

๕. การจัดลําดับความสัมพันธของเนื้อหาที่สอน ๔.๘๔ ๐.๓๗ มากที่สุด 

๖. สรางบรรยากาศจูงใจใหเกิดความสนใจในเนื้อหาที่สอน ๔.๘๔ ๐.๓๗ มากที่สุด 
๗. เปดโอกาสใหซักถามขอสงสัยและแสดงความคิดเห็น ๔.๙๕* ๐.๒๓ มากที่สุด 
๘. สามารถตอบขอซักถามไดอยางครบถวนเปนท่ีเขาใจ ๔.๙๕* ๐.๒๓ มากที่สุด 
๙. การใชสื่อ อุปกรณการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน 
หลากหลายและนาสนใจ 

๔.๘๔ ๐.๓๗ มากที่สุด 

๑๐. เอกสารประกอบการบรรยาย เหมาะสม เพียงพอ  ๔.๘๔ ๐.๓๗ มากที่สุด 
ในภาพรวม ๔.๘๙ ๐.๓๑ มากท่ีสุด 

 ผูเขารับการฝกอบรม มีความพึงพอใจตอครูผูสอนวิชาการกําหนดหนาที่พรรค-เหลา ภาพรวม  
อยู ในระดับมากที่สุด ( X  = ๔.๘๙, S.D. = ๐.๓๑) โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในเรื่อง ความรู
ความสามารถของครูผูสอน เนื้อหาที่สอนสอดคลองกับรายวิชา/หัวขอที่สอน เปดโอกาสใหซักถามขอ
สงสัยและแสดงความคิดเห็น และสามารถตอบขอซักถามไดอยางครบถวนเปนที่เขาใจ อยูในระดับมาก
ที่สุด (X  = ๔.๙๕, S.D. = ๐.๓๒) และมีความพึงพอใจต่ําสุดในเรื่อง การจัดลําดับความสัมพันธของ
เนื้อหาที่สอน สรางบรรยากาศจูงใจใหเกิดความสนใจในเนื้อหาท่ีสอน การใชสื่อ อุปกรณการสอน
เหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน หลากหลายและนาสนใจ และเอกสารประกอบการบรรยาย เหมาะสม 
เพียงพอ อยูในระดับมากที่สุด (X  = ๔.๘๔, S.D. = ๐.๓๗) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

การประเมินผลการฝกอบรมหลักสูตรขาราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุนท่ี ๓๓ ประจําป งป.๖๔ 

ตารางที ่๑๔ : แสดงความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมตอครูผูสอนวิชาฝายอํานวยการและการจัด 
         (N = ๒๐ นาย) 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

X  S.D. การแปลผล 
๑. ความรูความสามารถของครูผูสอน ๔.๙๕* ๐.๒๒ มากที่สุด 
๒. การใชน้ําเสียงและภาษาที่เหมาะสม เขาใจงาย ๔.๘๕ ๐.๓๗ มากที่สุด 
๓. วิธีการนําเสนอ เทคนิค และการถายทอดความรู ๔.๘๐ ๐.๔๑ มากที่สุด 
๔. เนื้อหาที่สอนสอดคลองกับรายวิชา/หัวขอที่สอน ๔.๙๐ ๐.๓๑ มากที่สุด 
๕. การจัดลําดับความสัมพันธของเนื้อหาที่สอน ๔.๘๕ ๐.๓๗ มากที่สุด 

๖. สรางบรรยากาศจูงใจใหเกิดความสนใจในเนื้อหาท่ีสอน ๔.๘๐ ๐.๔๑ มากที่สุด 

๗. เปดโอกาสใหซักถามขอสงสัยและแสดงความคิดเห็น ๔.๙๕* ๐.๒๒ มากที่สุด 

๘. สามารถตอบขอซักถามไดอยางครบถวนเปนท่ีเขาใจ ๔.๙๐ ๐.๓๑ มากที่สุด 

๙. การใชสื่อ อุปกรณการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน 
หลากหลายและนาสนใจ 

๔.๙๕* ๐.๒๒ มากที่สุด 

๑๐. เอกสารประกอบการบรรยาย เหมาะสม เพียงพอ  ๔.๙๕* ๐.๒๒ มากที่สุด 

ในภาพรวม ๔.๘๙ ๐.๓๑ มากท่ีสุด 

 ผูเขารับการฝกอบรม มีความพึงพอใจตอครูผูสอนวิชาฝายอํานวยการและการจัด ภาพรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด (X  = ๔.๘๙, S.D. = ๐.๓๑) โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในเรื่อง ความรูความสามารถของ
ครูผูสอน เปดโอกาสใหซักถามขอสงสัยและแสดงความคิดเห็น การใชสื่อ อุปกรณการสอนเหมาะสมกับ
เนื้อหาที่สอน หลากหลายและนาสนใจ และเอกสารประกอบการบรรยาย เหมาะสม เพียงพอ อยูใน
ระดับมากท่ีสุด (X  = ๔.๙๕, S.D. = ๐.๒๒) และมีความพึงพอใจต่ําสุดในเรื่อง วิธีการนําเสนอ เทคนิค 
และการถายทอดความรู และสรางบรรยากาศจูงใจใหเกิดความสนใจในเนื้อหาที่สอน อยูในระดับมากท่ีสุด 
(X  = ๔.๘๐, S.D. = ๐.๔๑) 
 

ตารางที ่๑๕ : แสดงความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมตอครูผูสอนวิชาการปกครองบังคับบัญชา 
         (N = ๑๙ นาย) 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

X  S.D. การแปลผล 
๑. ความรูความสามารถของครูผูสอน ๔.๗๔* ๐.๔๕ มากที่สุด 
๒. การใชน้ําเสียงและภาษาที่เหมาะสม เขาใจงาย ๔.๔๗ ๐.๗๐ มาก 

๓. วิธีการนําเสนอ เทคนิค และการถายทอดความรู ๔.๒๖ ๐.๖๕ มาก 

๔. เนื้อหาที่สอนสอดคลองกับรายวิชา/หัวขอที่สอน ๔.๗๔* ๐.๔๕ มากที่สุด 

๕. การจัดลําดับความสัมพันธของเนื้อหาที่สอน ๔.๖๘ ๐.๔๘ มากที่สุด 

๖. สรางบรรยากาศจูงใจใหเกิดความสนใจในเนื้อหาท่ีสอน ๔.๓๒ ๐.๖๗ มาก 

๗. เปดโอกาสใหซักถามขอสงสัยและแสดงความคิดเห็น ๔.๗๔* ๐.๔๕ มากที่สุด 

๘. สามารถตอบขอซักถามไดอยางครบถวนเปนท่ีเขาใจ ๔.๕๘ ๐.๖๑ มากที่สุด 

๙. การใชสื่อ อุปกรณการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน 
หลากหลายและนาสนใจ 

๔.๕๓ ๐.๖๑ มากที่สุด 

๑๐. เอกสารประกอบการบรรยาย เหมาะสม เพียงพอ  ๔.๓๒ ๐.๗๕ มาก 

ในภาพรวม ๔.๕๔ ๐.๖๑ มากท่ีสุด 



๑๖ 
 

การประเมินผลการฝกอบรมหลักสูตรขาราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุนท่ี ๓๓ ประจําป งป.๖๔ 

 ผูเขารับการฝกอบรม มีความพึงพอใจตอครูผูสอนวิชาการปกครองบังคับบัญชา ภาพรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด (X  = ๔.๕๔, S.D. = ๐.๖๑) โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในเรื่อง ความรูความสามารถของ
ครูผูสอน เนื้อหาที่สอนสอดคลองกับรายวิชา/หัวขอท่ีสอน และเปดโอกาสใหซักถามขอสงสัยและ    
แสดงความคิดเห็น อยูในระดับมากที่สุด ( X  = ๔.๗๔, S.D. = ๐.๔๕) รองลงมาคือ การจัดลําดับ
ความสัมพันธของเนื้อหาที่สอน อยูในระดับมากที่สุด ( X  = ๔.๖๘, S.D. = ๐.๔๘) และมีความพึงพอใจ
ต่ําสุดในเรื่อง วิธีการนําเสนอ เทคนิค และการถายทอดความรู อยูในระดับมาก (X  = ๔.๒๖, S.D. = ๐.๖๕) 
โดยผูเขารับการฝกอบรมเสนอแนะใหครูผูสอนควรเพ่ิมน้ําเสียงใหดังมากขึ้น 
 
ตารางที ่๑๖ : แสดงความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมตอครูผูสอนวิชาการรักษาความปลอดภัย 
         (N = ๒๐ นาย) 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

X  S.D. การแปลผล 
๑. ความรูความสามารถของครูผูสอน ๔.๘๕* ๐.๓๗ มากที่สุด 
๒. การใชน้ําเสียงและภาษาที่เหมาะสม เขาใจงาย ๔.๖๐ ๐.๕๐ มากที่สุด 

๓. วิธีการนําเสนอ เทคนิค และการถายทอดความรู ๔.๕๕ ๐.๖๙ มากที่สุด 

๔. เนื้อหาที่สอนสอดคลองกับรายวิชา/หัวขอที่สอน ๔.๘๕* ๐.๓๗ มากที่สุด 

๕. การจัดลําดับความสัมพันธของเนื้อหาที่สอน ๔.๗๕ ๐.๕๕ มากที่สุด 

๖. สรางบรรยากาศจูงใจใหเกิดความสนใจในเนื้อหาที่สอน ๔.๔๐ ๐.๗๕ มาก 

๗. เปดโอกาสใหซักถามขอสงสัยและแสดงความคิดเห็น ๔.๘๕* ๐.๓๗ มากที่สุด 

๘. สามารถตอบขอซักถามไดอยางครบถวนเปนท่ีเขาใจ ๔.๘๕* ๐.๓๗ มากที่สุด 

๙. การใชสื่อ อุปกรณการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน 
หลากหลายและนาสนใจ 

๔.๘๕* ๐.๓๗ มากที่สุด 

๑๐. เอกสารประกอบการบรรยาย เหมาะสม เพียงพอ  ๔.๘๕* ๐.๓๗ มากที่สุด 

ในภาพรวม ๔.๗๔ ๐.๕๐ มากท่ีสุด 

 ผูเขารับการฝกอบรม มีความพึงพอใจตอครูผูสอนวิชาการรักษาความปลอดภัย ภาพรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด (X  = ๔.๗๔, S.D. = ๐.๕๐) โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในเรื่อง ความรูความสามารถของ
ครูผูสอน เนื้อหาที่สอนสอดคลองกับรายวิชา/หัวขอที่สอน เปดโอกาสใหซักถามขอสงสัยและแสดงความ
คิดเห็น สามารถตอบขอซักถามไดอยางครบถวนเปนที่เขาใจ การใชสื่อ อุปกรณการสอนเหมาะสมกับ
เนื้อหาที่สอน หลากหลายและนาสนใจ และเอกสารประกอบการบรรยาย เหมาะสม เพียงพอ อยูใน
ระดับมากที่สุด ( X  = ๔.๘๕, S.D. = ๐.๓๗) รองลงมาคือ การจัดลําดับความสัมพันธของเนื้อหาที่สอน 
อยูในระดับมากที่สุด (X  = ๔.๗๕, S.D. = ๐.๕๕) และมีความพึงพอใจต่ําสุดในเรื่อง สรางบรรยากาศจูงใจ
ใหเกิดความสนใจในเนื้อหาที่สอน อยูในระดับมาก (X  = ๔.๔๐, S.D. = ๐.๗๕)  
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

การประเมินผลการฝกอบรมหลักสูตรขาราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุนท่ี ๓๓ ประจําป งป.๖๔ 

ตารางที ่๑๗ : แสดงความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมตอครูผูสอนวิชาบทบาทของ ทร.กับ 
         การคุมครองผลประโยชนของชาติทางทะเล (N = ๒๐ นาย) 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

X  S.D. การแปลผล 
๑. ความรูความสามารถของครูผูสอน ๔.๙๕ ๐.๒๒ มากที่สุด 
๒. การใชน้ําเสียงและภาษาที่เหมาะสม เขาใจงาย ๕.๐๐* ๐.๐๐ มากที่สุด 
๓. วิธีการนําเสนอ เทคนิค และการถายทอดความรู ๕.๐๐* ๐.๐๐ มากที่สุด 
๔. เนื้อหาที่สอนสอดคลองกับรายวิชา/หัวขอที่สอน ๕.๐๐* ๐.๐๐ มากที่สุด 
๕. การจัดลําดับความสัมพันธของเนื้อหาที่สอน ๕.๐๐* ๐.๐๐ มากที่สุด 
๖. สรางบรรยากาศจูงใจใหเกิดความสนใจในเนื้อหาท่ีสอน ๕.๐๐* ๐.๐๐ มากที่สุด 
๗. เปดโอกาสใหซักถามขอสงสัยและแสดงความคิดเห็น ๕.๐๐* ๐.๐๐ มากที่สุด 
๘. สามารถตอบขอซักถามไดอยางครบถวนเปนท่ีเขาใจ ๕.๐๐* ๐.๐๐ มากที่สุด 
๙. การใชสื่อ อุปกรณการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน 
หลากหลายและนาสนใจ 

๕.๐๐* ๐.๐๐ มากที่สุด 

๑๐. เอกสารประกอบการบรรยาย เหมาะสม เพียงพอ  ๕.๐๐* ๐.๐๐ มากที่สุด 
ในภาพรวม ๕.๐๐ ๐.๐๗ มากท่ีสุด 

 ผูเขารับการฝกอบรม มีความพึงพอใจตอครูผูสอนวิชาบทบาทของ ทร.กับการคุมครอง
ผลประโยชนของชาติทางทะเล ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (X  = ๕.๐๐, S.D. = ๐.๐๗) โดยมีความ
พึงพอใจสูงสุดในเกือบทุกเรื่อง ยกเวนเรื่อง ความรูความสามารถของครูผูสอน อยูในระดับมากที่สุด        
(X  = ๔.๙๕, S.D. = ๐.๒๒) ที่ผูเขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจต่ําสุด โดยผูเขารับการฝกอบรมชื่นชม
ครูผูสอนทีส่ามารถอธิบายไดอยางเขาใจ และเลาประสบการณประกอบเนื้อหา ทําใหนาสนใจมากยิ่งข้ึน 
 
ตารางที ่๑๘ : แสดงความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมตอครูผูสอนวิชาการปองกันอัคคภีัย 
         (N = ๒๐ นาย) 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

X  S.D. การแปลผล 
๑. ความรูความสามารถของครูผูสอน ๕.๐๐* ๐.๐๐ มากที่สุด 
๒. การใชน้ําเสียงและภาษาที่เหมาะสม เขาใจงาย ๕.๐๐* ๐.๐๐ มากที่สุด 

๓. วิธีการนําเสนอ เทคนิค และการถายทอดความรู ๕.๐๐* ๐.๐๐ มากที่สุด 

๔. เนื้อหาที่สอนสอดคลองกับรายวิชา/หัวขอที่สอน ๕.๐๐* ๐.๐๐ มากที่สุด 

๕. การจัดลําดับความสัมพันธของเนื้อหาที่สอน ๕.๐๐* ๐.๐๐ มากที่สุด 

๖. สรางบรรยากาศจูงใจใหเกิดความสนใจในเนื้อหาที่สอน ๕.๐๐* ๐.๐๐ มากที่สุด 

๗. เปดโอกาสใหซักถามขอสงสัยและแสดงความคิดเห็น ๕.๐๐* ๐.๐๐ มากที่สุด 

๘. สามารถตอบขอซักถามไดอยางครบถวนเปนท่ีเขาใจ ๕.๐๐* ๐.๐๐ มากที่สุด 

๙. การใชสื่อ อุปกรณการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน 
หลากหลายและนาสนใจ 

๔.๙๕ ๐.๒๒ มากที่สุด 

๑๐. เอกสารประกอบการบรรยาย เหมาะสม เพียงพอ  ๕.๐๐* ๐.๐๐ มากที่สุด 

ในภาพรวม ๕.๐๐ ๐.๐๗ มากท่ีสุด 



๑๘ 
 

การประเมินผลการฝกอบรมหลักสูตรขาราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุนท่ี ๓๓ ประจําป งป.๖๔ 

 ผูเขารับการฝกอบรม มีความพึงพอใจตอครูผูสอนวิชาการปองกันอัคคีภัย ภาพรวมอยูในระดับ
มากที่สุด (X  = ๕.๐๐, S.D. = ๐.๐๗) โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในเกือบทุกเรื่อง ยกเวนเรื่อง การใชสื่อ 
อุปกรณการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน หลากหลายและนาสนใจ อยูในระดับมากที่สุด (X  = ๔.๙๕, 
S.D. = ๐.๒๒) ที่ผูเขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจต่ําสุด  
 
ตารางที ่๑๙ : แสดงความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมตอครูผูสอนวิชาระเบียบขอบังคับ  
         (N = ๒๐ นาย) 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

X  S.D. การแปลผล 
๑. ความรูความสามารถของครูผูสอน ๔.๗๐ ๐.๔๗ มากที่สุด 
๒. การใชน้ําเสียงและภาษาที่เหมาะสม เขาใจงาย ๔.๗๐ ๐.๔๗ มากที่สุด 
๓. วิธีการนําเสนอ เทคนิค และการถายทอดความรู ๔.๗๐ ๐.๔๗ มากที่สุด 
๔. เนื้อหาที่สอนสอดคลองกับรายวิชา/หัวขอที่สอน ๔.๗๐ ๐.๔๗ มากที่สุด 
๕. การจัดลําดับความสัมพันธของเนื้อหาที่สอน ๔.๗๐ ๐.๔๗ มากที่สุด 
๖. สรางบรรยากาศจูงใจใหเกิดความสนใจในเนื้อหาท่ีสอน ๔.๔๕ ๐.๖๐ มาก 

๗. เปดโอกาสใหซักถามขอสงสัยและแสดงความคิดเห็น ๔.๘๐* ๐.๔๑ มากที่สุด 

๘. สามารถตอบขอซักถามไดอยางครบถวนเปนท่ีเขาใจ ๔.๗๐ ๐.๔๗ มากที่สุด 

๙. การใชสื่อ อุปกรณการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน 
หลากหลายและนาสนใจ 

๔.๕๐ ๐.๖๑ มาก 

๑๐. เอกสารประกอบการบรรยาย เหมาะสม เพียงพอ  ๔.๕๕ ๐.๖๐ มากที่สุด 

ในภาพรวม ๔.๖๕ ๐.๕๑ มากที่สุด 

 ผูเขารับการฝกอบรม มีความพึงพอใจตอครูผูสอนวิชาระเบียบขอบังคับ ภาพรวมอยูในระดับมาก
ที่สุด (X  = ๔.๖๕, S.D. = ๐.๕๑) โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในเรื่อง เปดโอกาสใหซักถามขอสงสัยและ
แสดงความคิดเห็น อยูในระดับมากที่สุด (X  = ๔.๘๐, S.D. = ๐.๔๑) รองลงมาคือ ความรูความสามารถ
ของครูผูสอน การใชน้ําเสียงและภาษาที่เหมาะสม เขาใจงาย วิธีการนําเสนอ เทคนิค และการถายทอด
ความรู เนื้อหาที่สอนสอดคลองกับรายวิชา/หัวขอที่สอน การจัดลําดับความสัมพันธของเนื้อหาที่สอน 
และสามารถตอบขอซักถามไดอยางครบถวนเปนที่ เขาใจ อยู ในระดับมากที่สุด ( X  = ๔.๗๐,            
S.D. = ๐.๔๗) และมีความพึงพอใจต่ําสุดในเรื่อง สรางบรรยากาศจูงใจใหเกิดความสนใจในเนื้อหาที่สอน 
อยูในระดับมาก ( X  = ๔.๔๕, S.D. = ๐.๖๐) โดยผูเขารับการฝกอบรมเสนอใหปรับขนาดตัวอักษรบน
สไลดใหมีขนาดใหญขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

การประเมินผลการฝกอบรมหลักสูตรขาราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุนท่ี ๓๓ ประจําป งป.๖๔ 

ตารางที ่๒๐ : แสดงความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมตอครูผูสอนวิชาทหารราบ (N = ๒๐ นาย) 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

X  S.D. การแปลผล 
๑. ความรูความสามารถของครูผูสอน ๔.๗๖* ๐.๕๑ มากที่สุด 
๒. การใชน้ําเสียงและภาษาที่เหมาะสม เขาใจงาย ๔.๕๙ ๐.๗๓ มากที่สุด 
๓. วิธีการนําเสนอ เทคนิค และการถายทอดความรู ๔.๖๐ ๐.๗๐ มากที่สุด 
๔. เนื้อหาที่สอนสอดคลองกับรายวิชา/หัวขอที่สอน ๔.๗๓ ๐.๕๒ มากที่สุด 

๕. การจัดลําดับความสัมพันธของเนื้อหาที่สอน ๔.๗๓ ๐.๕๒ มากที่สุด 

๖. สรางบรรยากาศจูงใจใหเกิดความสนใจในเนื้อหาที่สอน ๔.๕๑ ๐.๘๒ มากที่สุด 

๗. เปดโอกาสใหซักถามขอสงสัยและแสดงความคิดเห็น ๔.๗๑ ๐.๖๒ มากที่สุด 

๘. สามารถตอบขอซักถามไดอยางครบถวนเปนท่ีเขาใจ ๔.๗๒ ๐.๕๘ มากที่สุด 

๙. การใชสื่อ อุปกรณการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน 
หลากหลายและนาสนใจ 

๔.๖๗ ๐.๖๒ มากที่สุด 

๑๐. เอกสารประกอบการบรรยาย เหมาะสม เพียงพอ  ๔.๖๗ ๐.๖๑ มากที่สุด 

ในภาพรวม ๔.๖๗ ๐.๖๓ มากท่ีสุด 

 ผูเขารับการฝกอบรม มีความพึงพอใจตอครูผูสอนวิชาทหารราบ ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด    
(X  = ๔.๖๗, S.D. = ๐.๖๓) โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในเรื่อง ความรูความสามารถของครูผูสอน อยูใน
ระดับมากที่สุด (X  = ๔.๗๖, S.D. = ๐.๕๑) รองลงมาคือ เนื้อหาที่สอนสอดคลองกับรายวิชา/หัวขอท่ีสอน 
และการจัดลําดับความสัมพันธของเนื้อหาที่สอน อยูในระดับมากที่สุด (X  = ๔.๗๓, S.D. = ๐.๕๒) และ
มีความพึงพอใจต่ําสุดในเรื่อง สรางบรรยากาศจูงใจใหเกิดความสนใจในเนื้อหาที่สอน อยูในระดับมากที่สุด 
( X  = ๔.๕๑, S.D. = ๐.๘๒) โดยผูเขารับการฝกอบรมชื่นชมครูผูสอนที่มีเทคนิคการสอนที่ดี ใจเย็น       
มีความสมเหตุสมผล มีความเขาใจผูเขารับการฝกอบรม ทําใหเขาใจงายและบรรยากาศในการฝก      
ไมตึงเครียด พรอมกับเสนอใหประเมินสภาพผูเขารับการฝกอบรมมากข้ึน เนื่องจากการฝกทาเคลื่อนที่
ใชแรงมาก ควรเพ่ิมเวลาพักมากกวาการฝกทาหยุดอยูกับที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

การประเมินผลการฝกอบรมหลักสูตรขาราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุนท่ี ๓๓ ประจําป งป.๖๔ 

ตารางที ่๒๑ : แสดงความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมตอครูผูสอนวิชาพลศึกษา (N = ๒๐ นาย) 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

X  S.D. การแปลผล 
๑. ความรูความสามารถของครูผูสอน ๔.๘๓* ๐.๓๘ มากที่สุด 
๒. การใชน้ําเสียงและภาษาที่เหมาะสม เขาใจงาย ๔.๖๕ ๐.๖๖ มากที่สุด 

๓. วิธีการนําเสนอ เทคนิค และการถายทอดความรู ๔.๖๓ ๐.๖๖ มากที่สุด 

๔. เนื้อหาที่สอนสอดคลองกับรายวิชา/หัวขอที่สอน ๔.๘๓* ๐.๔๓ มากที่สุด 

๕. การจัดลําดับความสัมพันธของเนื้อหาที่สอน ๔.๗๔ ๐.๕๔ มากที่สุด 

๖. สรางบรรยากาศจูงใจใหเกิดความสนใจในเนื้อหาที่สอน ๔.๖๒ ๐.๖๘ มากที่สุด 

๗. เปดโอกาสใหซักถามขอสงสัยและแสดงความคิดเห็น ๔.๗๓ ๐.๕๗ มากที่สุด 

๘. สามารถตอบขอซักถามไดอยางครบถวนเปนท่ีเขาใจ ๔.๗๗ ๐.๕๓ มากที่สุด 

๙. การใชสื่อ อุปกรณการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน 
หลากหลายและนาสนใจ 

๔.๗๘ ๐.๕๑ มากที่สุด 

๑๐. เอกสารประกอบการบรรยาย เหมาะสม เพียงพอ  ๔.๗๗ ๐.๕๕ มากที่สุด 

ในภาพรวม ๔.๗๓ ๐.๕๖ มากท่ีสุด 

 ผูเขารับการฝกอบรม มีความพึงพอใจตอครูผูสอนวิชาพลศึกษา ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด          
(X  = ๔.๗๓, S.D. = ๐.๕๖) โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในเรื่อง ความรูความสามารถของครูผูสอน และ
เนื้อหาที่สอนสอดคลองกับรายวิชา/หัวขอท่ีสอน อยูในระดับมากที่สุด (X  = ๔.๘๓, S.D. = ๐.๓๘ และ 
๐.๔๓ ตามลําดับ) รองลงมาคือ การใชสื่อ อุปกรณการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน หลากหลายและ
นาสนใจ อยู ในระดับมากที่สุด ( X  = ๔.๗๘, S.D. = ๐.๕๑) และมีความพึงพอใจต่ําสุดในเรื่อง        
สรางบรรยากาศจูงใจใหเกิดความสนใจในเนื้อหาที่สอน อยูในระดับมากที่สุด (X  = ๔.๖๒, S.D. = ๐.๖๘) 
โดยผูเขารับการฝกอบรมชื่นชมครูผูสอนที่มีวิธีการสอนท่ีเขาใจงาย เอาใจใสผูเขารับการฝกอบรม พรอมกับ
เสนอใหครูผูสอนปรับการออกคําสั่งใหเปนแนวทางเดียวกัน เพ่ือปองกันความสับสนและสามารถปฏิบัติ
ตามคําสั่งไดอยางถูกตอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

การประเมินผลการฝกอบรมหลักสูตรขาราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุนท่ี ๓๓ ประจําป งป.๖๔ 

ตารางที ่๒๒ : แสดงความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมตอครูผูสอนวิชาการชวยฟนคืนชีพเบื้องตน  
       (CPR) (N = ๒๐ นาย) 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

X  S.D. การแปลผล 
๑. ความรูความสามารถของครูผูสอน ๔.๗๕ ๐.๔๔ มากที่สุด 
๒. การใชน้ําเสียงและภาษาที่เหมาะสม เขาใจงาย ๔.๗๐ ๐.๔๗ มากที่สุด 

๓. วิธีการนําเสนอ เทคนิค และการถายทอดความรู ๔.๘๕ ๐.๓๗ มากที่สุด 

๔. เนื้อหาที่สอนสอดคลองกับรายวิชา/หัวขอที่สอน ๔.๙๐* ๐.๓๑ มากที่สุด 

๕. การจัดลําดับความสัมพันธของเนื้อหาที่สอน ๔.๘๕ ๐.๓๗ มากที่สุด 

๖. สรางบรรยากาศจูงใจใหเกิดความสนใจในเนื้อหาที่สอน ๔.๘๕ ๐.๓๗ มากที่สุด 
๗. เปดโอกาสใหซักถามขอสงสัยและแสดงความคิดเห็น ๔.๘๐ ๐.๔๑ มากที่สุด 

๘. สามารถตอบขอซักถามไดอยางครบถวนเปนท่ีเขาใจ ๔.๖๕ ๐.๔๙ มากที่สุด 

๙. การใชสื่อ อุปกรณการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน 
หลากหลายและนาสนใจ 

๔.๘๐ ๐.๔๑ มากที่สุด 

๑๐. เอกสารประกอบการบรรยาย เหมาะสม เพียงพอ  ๔.๗๐ ๐.๔๗ มากที่สุด 
ในภาพรวม ๔.๗๙ ๐.๔๑ มากท่ีสุด 

 ผูเขารับการฝกอบรม มีความพึงพอใจตอครูผูสอนวิชาการชวยฟนคืนชีพเบื้องตน (CPR) ภาพรวม
อยูในระดับมากที่สุด ( X  = ๔.๗๙, S.D. = ๐.๔๑) โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในเรื่อง เนื้อหาที่สอน
สอดคลองกับรายวิชา/หัวขอท่ีสอน อยูในระดับมากที่สุด ( X  = ๔.๙๐, S.D. = ๐.๓๑) รองลงมาคือ 
วิธีการนําเสนอ เทคนิค และการถายทอดความรู การจัดลําดับความสัมพันธของเนื้อหาที่สอน และ   
สรางบรรยากาศจูงใจใหเกิดความสนใจในเนื้อหาที่สอน อยูในระดับมากที่สุด (X  = ๔.๘๕, S.D. = ๐.๓๗) 
และมีความพึงพอใจต่ําสุดในเรื่อง สามารถตอบขอซักถามไดอยางครบถวนเปนที่เขาใจ อยูในระดับมาก
ที่สุด (X  = ๔.๖๕, S.D. = ๐.๔๙)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

การประเมินผลการฝกอบรมหลักสูตรขาราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุนท่ี ๓๓ ประจําป งป.๖๔ 

ตารางที ่๒๓ : แสดงสรุปความพึงพอใจในภาพรวมของผูเขารับการฝกอบรมตอครูผูสอนทุกรายวิชา 

รายวิชา 
ระดับคุณภาพ 

X  S.D. การแปลผล 
๑. ขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ ๔.๐๘ ๐.๖๑ มาก 
๒. ธงราชการทหารเรือ ๔.๗๖ ๐.๔๕ มากที่สุด 
๓. เรือรบประเภทตาง ๆ ๔.๗๕ ๐.๔๙ มากที่สุด 
๔. มารยาทสังคม ๔.๙๕ ๐.๒๒ มากที่สุด 
๕. ภาวะผูนํา ๔.๗๓ ๐.๔๗ มากที่สุด 
๖. ยศทหาร, ตํารวจ ๔.๙๔ ๐.๒๔ มากที่สุด 
๗. การเคารพ ๔.๕๓ ๐.๕๖ มากที่สุด 
๘. การประพฤติและการปฏิบัติของทหารหญิง ๔.๙๑ ๐.๒๙ มากที่สุด 
๙. การจัดสวนราชการ กห. บก.ทหารสูงสุด และ ทร. ๔.๘๗ ๐.๓๔ มากที่สุด 
๑๐. ระเบียบงานสารบรรณ ๔.๙๙ ๐.๑๒ มากที่สุด 
๑๑. การกําหนดหนาที่พรรค-เหลา ๔.๘๙ ๐.๓๑ มากที่สุด 
๑๒. ฝายอํานวยการและการจัด ๔.๘๙ ๐.๓๑ มากที่สุด 
๑๓. การปกครองบังคับบัญชา ๔.๕๔ ๐.๖๑ มากที่สุด 
๑๔. การรักษาความปลอดภัย ๔.๗๔ ๐.๕๐ มากที่สุด 
๑๕. บทบาทของ ทร.กับการคุมครองผลประโยชนของชาติทางทะเล ๕.๐๐ ๐.๐๗ มากที่สุด 
๑๖. การปองกันอัคคีภัย ๕.๐๐ ๐.๐๗ มากที่สุด 
๑๗. ระเบียบขอบังคบั  ๔.๖๕ ๐.๕๑ มากที่สุด 
๑๘. ทหารราบ ๔.๖๗ ๐.๖๓ มากที่สุด 
๑๙. พลศึกษา ๔.๗๓ ๐.๕๖ มากที่สุด 
๒๐. การชวยฟนคืนชีพเบื้องตน (CPR) ๔.๗๙ ๐.๔๑ มากที่สุด 

คาเฉลี่ยความพึงพอใจ ๔.๗๗  มากที่สุด 

 คาเฉลี่ยของผลประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมที่มีตอครูผูสอน จํานวน ๒๐ 
รายวิชา เทากับ ๔.๗๗ อยูในระดับมากที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

การประเมินผลการฝกอบรมหลักสูตรขาราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุนท่ี ๓๓ ประจําป งป.๖๔ 

ตอนท่ี ๓ ปญหาและขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการฝกอบรม 
 ๓.๑ ปญหาในการฝกอบรม ปรากฏดังตารางท่ี ๒๔  

ตารางท่ี ๒๔ : แสดงขอคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมในประเด็นปญหาขอขัดของในระหวางการฝกอบรม 

ประเด็น ปญหาในการฝกอบรม 
๑. การฝกอบรมภาคทฤษฎี - การเรียนในชวงค่ํา ผูเขารับการฝกอบรมเหนื่อยลา ไมมีสมาธิ

และไมมีความพรอมในการเรียนรูเทาที่ควร (ตอบ ๓ นาย) 
- ผูบรรยายเรงรีบและเนนเนื้อหามากเกินไป (ตอบ ๑ นาย) 
- ชั่วโมงเรียนแนนเกินไป ชวงสอบไมคอยมีเวลาอานหนังสือ
เพียงพอ (ตอบ ๑ นาย)   

๒. การฝกอบรมภาคปฏิบัติ  
(พ้ืนที่ รร.นร.) 

- การฝกทหารราบในชวงแดดแรง ทําใหเหนื่อยลา สงผลใหไมมี
สมาธิในการฝกเทาที่ควร (ตอบ ๗ นาย) 
- การฝกทหารราบหวงเวลาพักฝกคอนขางนอย (ตอบ ๑ นาย) 

๓. การฝกอบรมภาคปฏิบัติ  
(พ้ืนที่สัตหีบ) 

- การเดินทางไกล โดยใหแบกเปสนามพรอมกับลังเหล็กท่ีมี
น้ําหนักมากเกินไป ทําใหเกิดการบาดเจ็บไดงาย และขนาดตัว 
ผูเขารับการฝกผูหญิงบางนายไมสามารถแบกรับน้ําหนักนี้ได 
(ตอบ ๔ นาย) 
- พ้ืนที่ที่ใหประกอบอาหารและกางเต็นทไมคอยสะดวก (ตอบ 
๑ นาย) 
- อุปกรณเครื่องนอน (หมอน ผาหม ผาปูที่นอน) ฝุนคอนขางเยอะ 
(ตอบ ๑ นาย) 
- อาคารพักชํารุด เมื่อฝนตกหนาตางมุงลวดพังลงมา (ตอบ ๑ นาย) 

๔. รูปแบบ หวงเวลา และวิธกีารฝก - เวลาทําธุระสวนตัวนอยเกินไป เลิกเรียนดึกเกินไป ทําใหไมมี
เวลาทบทวนสิ่งที่เรียนมา (ตอบ ๔ นาย) 
- ระยะเวลาการฝกนอยเกินไป ทําใหการเรียนอัดแนนเกินไป 
(ตอบ ๓ นาย) 
- การฝกอบรมตั้งแต ๐๕๓๐ - ๒๒๐๐ ทําใหรางกายออนเพลีย 
(ตอบ ๑ นาย) 
- การจัดกิจกรรมในแตละวันมากเกินไป (ตอบ ๑ นาย) 

๕. ครูฝก/นายทหารปกครอง - ครูฝกมีความรูความสามารถ แตในบางรายวิชา เชน เรือ
กรรเชียง เชือกเงื่อน กายบริหารแบบราชนาวี อธิบายไมเปน
ขั้นตอน ไมเปนระบบ สรางความสับสนใหกับผูเขารับการ
ฝกอบรม (ตอบ ๑ นาย) 
- ครูฝกบางนายใชคําพูดไมเหมาะสม โดยใชคําพูดประชด
ประชัน ซึ่งสงผลตอทัศนคติของผูเขารับการฝกอบรมตอครูฝก 
(ตอบ ๑ นาย) 
- ครูฝกบางนายใชอารมณมากเกินไป ควรพิจารณาศักยภาพ
ของผูเขารับการฝกอบรมดวย (ตอบ ๑ นาย) 

 
 



๒๔ 
 

การประเมินผลการฝกอบรมหลักสูตรขาราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุนท่ี ๓๓ ประจําป งป.๖๔ 

ตารางที่ ๒๔ (ตอ) 

ประเด็น ปญหาในการฝกอบรม 
๖. สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ - หองพัก พัดลมมีจํานวนไมเพียงพอ (ตอบ ๒ นาย) 

- โรงซักรีด ซักผาไมสะอาด มีกลิ่นไมพึงประสงค (ตอบ ๒ นาย) 
- โรงซักรีด ซักผาโดยใชการปนรวม ทําใหผาขาวมีคราบเหลือง
ไมสามารถใสไดอีก และเสื้อผาที่สงซักไดรับกลับคืนไมครบ 
(ตอบ ๑ นาย) 

 ๓.๒ ขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการฝกอบรม ปรากฏดังตารางที่ ๒๕ 

ตารางท่ี ๒๕ : แสดงขอคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมในประเด็นขอเสนอแนะฯ 

ประเด็น ขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการฝกอบรม 
๑. การฝกอบรมภาคทฤษฎี - ควรจัดใหมีการฝกอบรมภาคทฤษฎีกอนภาคปฏิบัติ เพื่อให  

ผูเขารับการฝกมีความพรอมในการเรียนมากขึ้น ไมเหนื่อยลา
จากการฝกทหารราบ (ตอบ ๒ นาย) 
- ควรแจกเอกสารประกอบการสอนกอนเรียน เพื่อใหสามารถ
จดบันทึกลงในเอกสารได งายตอการอานทบทวนกอนสอบ 
(ตอบ ๑ นาย) 
- ควรเพิ่มเนื้อหาในวิชาขนบธรรมเนียม เพราะเปนหัวขอที่
นาสนใจ (ตอบ ๑ นาย) 
- ในวิชาทหารราบ ควรฝกอบรมเฉพาะเรื่องที่ผู เขารับการ
ฝกอบรมตองรูและนําไปใช ไดจริ ง  ควรแจง เนื้อหาและ
ตารางสอนลวงหนาอยางนอย ๒ - ๓ วัน เพื่อการเตรียมตัว 
(ตอบ ๑ นาย) 

๒. การฝกอบรมภาคปฏิบัติ  
(พ้ืนที่ รร.นร.) 

- ควรฝกทหารราบในพ้ืนที่ที่แดดไมแรงมาก อาจจะฝกกลาง
แดดสลับกับพื้นที่รม จะทําใหมีประสิทธิภาพในการฝกมากข้ึน 
(ตอบ ๓ นาย) 
-  ควรประเมินและพิจารณาศักยภาพของผูเขารับการฝกอบรม
รวมดวย (ตอบ ๑ นาย) 

๓. การฝกอบรมภาคปฏิบัติ  
(พ้ืนที่สัตหีบ) 
 

- ควรปรับรูปแบบการเดินทางไกล เปนการแบกเปสนามและ
ทํากิจกรรมในฐานตาง ๆ แทนการแบกลังเหล็กที่มีน้ําหนักมาก 
(ตอบ ๑ นาย) 
- ควรแจงกิจกรรมลวงหนา ๑ - ๒ วัน เพ่ือการเตรียมตัว (ตอบ 
๑ นาย) 

๔. การศกึษาดูงานหนวยตาง ๆ  
ใน ทร. 

- ควรจัดศึกษาดูงานใหครบตามที่แจงไว (ตอบ ๑ นาย) 
- อยากใหมีเวลาเรียนรูทุกหนวยงานใน ทร.ที่ควรรู (ตอบ ๑ 
นาย) 

 

 



๒๕ 
 

การประเมินผลการฝกอบรมหลักสูตรขาราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุนท่ี ๓๓ ประจําป งป.๖๔ 

ตารางที่ ๒๕ (ตอ) 

ประเด็น ขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการฝกอบรม 
๕. รูปแบบ หวงเวลา และวิธกีารฝก - ควรเพ่ิมระยะเวลาการฝกอบรม (ตอบ ๑ นาย) 

- ควรจัดตารางการฝกอบรมใหเหมาะสม เนื่องจากในชวงแรก
เนื้อการสอนคอนขางมาก ทําใหผู เขารับการฝกอบรมเกิด
ความเครียด (ตอบ ๑ นาย) 
- ควรแจงรายละเอียดสิ่งของที่ตองเตรียมมาใหละเอียดชัดเจน 
เพราะบางอยางซื้อมาแลวแตใชไมได เชน รองเทาคอมแบท 
ตองไมมีซิป เปนเชือกแบน เปนตน (ตอบ ๑ นาย) 
- เนื่องจากผูเขารับการฝกสวนใหญเปนผูหญิง การทําธุระ
สวนตัว เชน อาบน้ํา เขาหองน้ํา เปลี่ยนเครื่องแตงกาย เปนตน 
ตองใชเวลามากกวาผูชาย ควรเผื่อเวลาในการเขาคิวหองน้ํา 
(ตอบ ๑ นาย) 

๖. สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ - ควรปรับปรุงผามานในหองน้ํา (ตอบ ๑ นาย) 

ขอเสนอแนะจากผลการประเมิน 
  ขอเสนอแนะจากผลการประเมิน เปนดังนี ้
 ๑.  ควรพิจารณาหวงระยะเวลาการฝกอบรมและจัดตารางการฝกอบรมใหมีความเหมาะสม 
เนื่องจากหวงระยะเวลาการฝกอบรมที่นอยเกินไป ทําใหการจัดตารางการฝกอบรมอัดแนน สงผลให     
ผูเขารับการฝกอบรมเกิดความเครียด เหนื่อยลา ไมมีสมาธิ และไมมีความพรอมในการเรียนรูเทาที่ควร  
 ๒.  ควรประเมินสภาพความพรอมของผูเขารับการฝกอบรมทั้งกอนและระหวางการฝกอบรม      
เพ่ือพิจารณารูปแบบการฝกอบรมที่เหมาะสมกับผูเขารับการฝกอบรม ทั้งสภาพอากาศ และสรีระของ  
ผูเขารับการฝกอบรม อันจะสงผลใหการฝกอบรมเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและความปลอดภัยในการ
ฝกอบรม  
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก ก 
รายชื่อครูผูสอนหลักสูตรขาราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร 

รุนที่ ๓๓ ประจําป งป.๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายชื่อครูผูสอนหลักสูตรขาราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร 

รุนท่ี ๓๓ ประจําป งป.๖๔ 
........................................................... 

๑. น.อ.พิทักษรัฐ นิลพฤกษ 
๒. น.อ.อติชาต พรประสิทธิ์ 
๓. น.อ.หญิง พามีลา จันทมาศ 
๔. น.ท.หญิง มธุกร ลิ้มสกุล 
๕. วาท่ี น.ท.นาถพจน   แพผลศริิ 
๖. วาที่ น.ท.อลงกร   บุษราตระกูล 
๗. วาที่ น.ท.ธรา   อัมพรรัตน 
๘. วาท่ี น.ท.สุทธิพงศ   มวงเรือง 
๙. วาที่ น.ท.เทอดเกียรติ รัตนจารุรักษ 
๑๐. วาที่ น.ท.วิสุทธิ์   ทําทอง 
๑๑. น.ต.ไพศาล จุยประเสริฐ 
๑๒. วาที่ น.ต.อนุตร   สุเมธาวัฒนพงศ 
๑๓. วาที่ น.ต.อธิป บุญยงค 
๑๔. วาที่ น.ต.สมเกียรต ิ พุฒแกว 
๑๕. ร.อ.ธนากร สีขาว 
๑๖. ร.อ.อัครภูมิ   ตนสมบูรณ 
๑๗. วาที่ ร.อ.สมชาย มงคลคูณ 
๑๘. วาที่ ร.ท.คาํภีร ปนเขียน 
๑๙. วาที่ ร.ท.พิชิต แกวลอม 
๒๐. ร.ต.สุวรรณ งามแข 
๒๑. พ.จ.อ.ศรันย ทับสมบัติ 
๒๒. พ.จ.อ.ธีระบดินทร เสนทอง 
๒๓. พ.จ.ต.อภิรัตน ใจดี 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก ข 
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 
 - แบบประเมินผลการฝกอบรมหลักสูตรขาราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร 
    ประจําป งป.๖๔ 
 - แบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอครูผูสอนหลักสูตรขาราชการกลาโหมพลเรือน 
   ชั้นสัญญาบัตร ประจําป งป.๖๔ 



แบบประเมินผลการฝกอบรมหลักสูตรขาราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร  
รุนท่ี ๓๓ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔  

 
คําชี้แจง : ขอความรวมมือผูเขารับการฝกอบรมทุกทานตอบแบบประเมิน โดยการทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  
            ระดับความพึงพอใจ หรือเติมขอความลงในชองวางที่กําหนดใหตามความเปนจริง  
  
ตอนท่ี ๑ ความพึงพอใจตอการฝกอบรมหลักสูตรขาราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร ประจําป งป.๖๔ 

รายการประเมิน     ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

๑. หลักสูตรการฝกอบรม 

 ๑.๑ เนื้อหาวิชามีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร      

    ๑.๒ ความเหมาะสมของตารางการฝกในแตละวัน      

    ๑.๓ ความเหมาะสมของรูปแบบการฝกในพืน้ที่โรงเรียนนายเรอื      

 ๑.๔ ความเหมาะสมของรูปแบบการฝกในพื้นที่อําเภอสัตหีบ      

 ๑.๕ ความเหมาะสมของชวงเวลาในการทาํกิจธุระสวนตัว      

    ๑.๖ เกณฑที่ใชตัดสินผลการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ      

    ๑.๗ การวัดและประเมินผลครอบคลุมเนื้อหาและจุดมุงหมาย      

๒. สภาพแวดลอม และปจจัยที่เอื้อตอการเรียนรู  

๒.๑ สถานที่ฝกอบรมมีความเหมาะสมตอการเรียนรู       

๒.๒ สภาพแวดลอมภายในหองเรียน เชน อุณหภูมิ แสงสวาง 

      ระบบเสียง เปนตน  

     

๒.๓ สภาพอาคารและสิ่งอํานวยความสะดวกของที่พัก        

๒.๔ วัสดุอุปกรณ/โสตทัศนูปกรณสนับสนนุการฝกอบรม       

๒.๕ อาวุธยุทโธปกรณที่ใชในการฝกอบรม      

๒.๖ คุณภาพอาหารและโภชนาการ         

๒.๗ คุณภาพการใหบรกิารซักรีด       

๒.๘ คุณภาพดานการรักษาพยาบาล         

๒.๙ การประสานงาน ใหคําแนะนํา/ปรึกษา และอํานวยความ 

      สะดวกในการฝกอบรม 

     

๓. การปกครองบังคบับญัชาและการจัดการเรียนการสอน 

    ๓.๑ นายทหารปกครอง      

        ๓.๑.๑ จํานวนของนายทหารปกครอง      

           ๓.๑.๒ บุคลิกลักษณะ ทาทาง และน้ําเสียง      

        ๓.๑.๓ การปกครองบังคับบัญชา และกํากับดูแลนักเรียน      

        ๓.๑.๔ การใหคําแนะนาํและเปนทีป่รึกษาแกนักเรียน      

        ๓.๑.๕ ความสามารถในการถายทอดหลักการปฏิบัติตาง ๆ       

 

โปรดพลิก 



รายการประเมิน     ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

    ๓.๒ หมวดวิชาพื้นฐาน      

          ๓.๒.๑ คุณภาพของครูผูสอน      

          ๓.๒.๒ ความเหมาะสมของเนื้อหา       

          ๓.๒.๓ เทคนิคการสอนและการถายทอดความรู      

          ๓.๒.๔ การดําเนินการสอนอยางมีข้ันตอน      

          ๓.๒.๕ การใชสื่อการสอนมีความหลากหลายและเหมาะสม      

          ๓.๒.๖ การเปดโอกาสใหผูเรียนซักถามและตอบขอสงสยั      

   ๓.๓ หมวดวิชาทหาร (ทหารราบ)      

          ๓.๓.๑ คุณภาพของครูผูสอน      

          ๓.๓.๒ ความเหมาะสมของเนื้อหา       

          ๓.๓.๓ เทคนิคการสอนและการถายทอดความรู      

          ๓.๓.๔ การดําเนินการสอนอยางมีข้ันตอน      

          ๓.๓.๕ การใชสื่อการสอนมีความหลากหลายและเหมาะสม      

          ๓.๓.๖ การเปดโอกาสใหผูเรียนซักถามและตอบขอสงสยั      

    ๓.๔ หมวดวิชาทหาร (พลศึกษา)      

          ๓.๔.๑ คุณภาพของครูผูสอน      

          ๓.๔.๒ ความเหมาะสมของเนื้อหา       

          ๓.๔.๓ เทคนิคการสอนและการถายทอดความรู      

          ๓.๔.๔ การดําเนินการสอนอยางมีข้ันตอน      

          ๓.๔.๕ การใชสื่อการสอนมีความหลากหลายและเหมาะสม      

          ๓.๔.๖ การเปดโอกาสใหผูเรียนซักถามและตอบขอสงสยั      

   ๓.๕ การศึกษาดูงานหนวยตาง ๆ ใน ทร.      

         ๓.๕.๑ ความพรอมของสถานที่ศึกษาดูงาน      

      ๓.๕.๒ การตอนรับและการใหบริการของเจาหนาที่      

      ๓.๕.๓ ความรอบรูในเนื้อหาของผูบรรยาย      

      ๓.๕.๔ ความสามารถในการถายทอดความรูของผูบรรยาย      

      ๓.๕.๕ การเปดโอกาสใหนักเรียนซักถามขอสงสัย       

      ๓.๕.๖ ประโยชนและความคุมคาที่ไดรับจากศึกษาดูงาน      

๔. ความรู ความเขาใจในการฝกอบรม 
    ๔.๑ การไดรับความรู ความเขาใจในการฝกอบรม      

    ๔.๒ ความรูที่ไดรับสามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน      

    ๔.๓ การสรางเครือขายการประสานกับหนวยงานอ่ืน      

 
 
 
 
 โปรดพลิก 



ตอนท่ี ๒  ปญหาและขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการฝกอบรม 
-  การฝกอบรมภาคทฤษฎี 
 ..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
-  การฝกอบรมภาคปฏิบัต ิ(พื้นที่ รร.นร.) 
 ..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
-  การฝกอบรมภาคปฏิบัติ (พื้นที่สัตหีบ) 
 ..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
-  การศึกษาดูงานหนวยตาง ๆ ใน ทร. 
 ..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
-  รูปแบบ หวงเวลา และวิธีการฝก 
 ..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
-  ครูฝก / นายทหารปกครอง 
 ..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
-  สิ่งอาํนวยความสะดวกตาง ๆ          
 ..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
              
  
 
 
 

 
ขอขอบคณุท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบประเมิน 

กองอํานวยการฝกฯ และกองประกันคุณภาพการศึกษา สถิตแิละวิจัย โรงเรียนนายเรือ 



แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอครูผูสอน 
หลักสูตรขาราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุนที่ ๓๓ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 

ชื่อครูผูสอน...............................................................รายวิชา/หัวขอที่สอน.............................................................. 

วันที.่......................................เวลา........................................สถานท่ี......................................................................... 

****************************************************************************************************** 
คําชี้แจง  ขอใหทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 

ตอนท่ี ๑  ความพึงพอใจท่ีมตีอครูผูสอน 

ที ่ รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

๑. ความรูความสามารถของครูผูสอน      

๒. การใชน้ําเสียงและภาษาที่เหมาะสม เขาใจงาย      

๓. วิธีการนําเสนอ เทคนิค และการถายทอดความรู      

๔. เนื้อหาที่สอนสอดคลองกับรายวิชา/หัวขอที่สอน      

๕. การจัดลําดับความสัมพันธของเนื้อหาที่สอน      

๖. สรางบรรยากาศจูงใจใหเกิดความสนใจในเนื้อหาท่ีสอน      

๗. เปดโอกาสใหซักถามขอสงสัยและแสดงความคิดเห็น      

๘. สามารถตอบขอซักถามไดอยางครบถวนเปนท่ีเขาใจ      

๙. การใชสื่อ อุปกรณการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาท่ีสอน 
หลากหลายและนาสนใจ 

     

๑๐. เอกสารประกอบการบรรยาย เหมาะสม เพียงพอ       

 
ตอนท่ี ๒  ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................
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