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ส่วนท่ี  3 ความคิดเห็นเก่ียวกับความรู้ ความเข้าใจท่ีได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 

 
ส่วนท่ี  4 ความคิดเห็น/ความพึงพอใจ เก่ียวกับสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก 

 
ส่วนท่ี  5 ความคิดเห็น/ความพึงพอใจต่อการดําเนินโครงการในภาพรวม 
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**โปรดส่งแบบประเมินคืนท่ีเจ้าหน้าท่ีจัดงาน หลังการดําเนินโครงการแล้วเสร็จ** 
 

ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือตอบแบบประเมินโครงการในครั้งนี้ ซ่ึงคณะฯ จะนําไปใช้เพ่ือพัฒนา/ปรับปรุง 
การดําเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 

หมายเหตุ : สามารถปรับแก้แบบประเมินได้ตามความเหมาะสมของโครงการ ท้ังนี้ประเด็นการประเมินต้องสอดคล้องกับตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้
ในโครงการท่ีอนุมัติแล้ว 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
1. ความรู้/ความเข้าใจของท่านก่อนเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับใด      
2. ความรู้/ความเข้าใจของท่านหลังเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับใด      

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
1. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารการดําเนินโครงการ      
2. ความเหมาะสมของระยะเวลาการดําเนินโครงการ      
3. ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดงานและสภาพแวดล้อม      
4. ความสะดวกในการเดินทางมาสถานท่ีจัดงาน      
5. วิทยากร/ผู้ให้ข้อมูลถ่ายทอดความรู้ได้ชัดเจน      
6. ความพึงพอใจต่อการให้บริการและเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ      
7. ความเหมาะสมของอาหารว่าง      

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
1. มีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการสอบถามหรือนําเสนอความ

คิดเห็นของตนได้อย่างเหมาะสม 
     

2. ความพึงพอใจในภาพรวมของการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้      


