
แบบสอบถามประเมินปฏิกิริยาโครงการฝึกอบรม “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการคลังส าหรับผู้ปฏิบัติงาน” 
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมบูติค พัทยา จังหวัดชลบุรี 

ค าอธิบาย  แบบประเมินฉบับนี้มทีั้งหมด 5 ตอน ขอความกรุณาใหผู้้ตอบแบบประเมินใหค้รบถ้วน   เพื่อให้การด าเนินโครงการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเพื่อเป็นประโยชน์ในการน าไปปรับปรุงโครงการตอ่ไป 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป : โปรดตอบค าถามหรือท าเครื่องหมาย / ลงในช่องหน้าข้อความทุกข้อค าถาม 
1. เพศ    1) หญิง     2) ชาย                           2. อายุ …………………….ปี  

3. ต าแหน่ง..................................................................................... 4. สังกัด ..................................................................................................... 

5. การศึกษาสูงสุด     1) ต่ ากว่าปริญญาตรี    2) ปริญญาตร ี        3) ปริญญาโท         4) ปริญญาเอก  

6. ท่านมีบทบาทภารกิจ/หน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ/หลักสูตรนีห้รือไม่  1) ใช่   2) ไม่ใช่ 
7. ท่านเคยเข้ารับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/หลักสูตรนีห้รือไม่  1) เคย  2) ไม่เคย 
8. ท่านมีความต้องการในการเข้าโครงการฝึกออบรมหลักสูตรนี้เพียงใด  1) น้อย       2) ปานกลาง    3) มาก 
9. ท่านมีความจ าเป็นในการเข้าร่วมโครงการฝึกอบบรมหลักสูตรนี้เพียงใด  1) น้อย      2) ปานกลาง    3) มาก 
10. ท่านคาดหวังต่อโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนี้เพียงใด                      1) น้อย        2) ปานกลาง    3) มาก 

ตอนที่ 2  การประเมินผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงคโ์ครงการและด้านการจัดการหลักสูตร : โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็น
ของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว    

การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถปุระสงค์โครงการและการจัดการหลักสูตร 
ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับตา่งๆ รวมถึงขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน ดา้นการเงิน การคลัง การบัญชี และการบรหิารพสัด ุ

     

2. โครงการฝึกอบรมสามารถเพิ่มสมรรถนะด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การบริหารพสัดุ
ของผู้ปฏิบัติงาน 

     

3. ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสามารถระบุปญัหา อุปสรรคด้านการเงิน การคลัง การบัญชี
และการบริหารพัสดุ พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้ 

     

4. ขอบเขตเนื้อหาของโครงการฝึกอบรมในแต่ละหัวข้อครบถ้วนตามที่หลักสูตรก าหนด      

5. การจัดล าดับเนื้อหาโครงการฝกึอบรมมีความเหมาะสม      

6. ระยะเวลาในการฝึกอบรมแต่ละเนื้อหาวิชาเหมาะสม      

7. หลักสูตรฝึกอบรมครั้งนีม้ีประโยชน์คุ้มค่า      

ตอนที่ 3  การประเมินด้านการบรหิารจัดการฝึกอบรม/ ค าชี้แจง  ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการฝึกอบรมอย่างไรโปรดท าเครื่องหมาย /  
ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว    

การประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการบริหารจัดการโครงการฝึกอบรม 
ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

1. สถานท่ีฝึกอบรมมีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้      

2. ห้องจัดฝึกอบรมมีขนาดเพียงพอ ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เหมาะสม 
กับจ านวนผู้เข้าฝึกอบรม 

     

3. สภาพแวดล้อมในห้องฝึกอบรม มีความเหมาะสมต่อการเรยีนรู้      

4. อาหาร เครื่องดื่ม มคีวามเหมาะสม      

5. การติดต่อประสานงานของเจ้าหน้าท่ี อ านวยความสะดวก       

6. การบริหารจัดการโครงการโดยรวมตรงตามวัตถุประสงค์      

โปรดพลิกดา้นหลงั 
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ตอนที่ 4  การประเมินด้านวิทยากร/ ค าชี้แจง   ท่านมีความคิดเหน็ต่อวิทยากรอย่างไร  โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็น 
ของท่านมากที่สุด เพียงช่องเดียว    

การประเมินด้านวิทยากร 
ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

1. วิทยากรมีคุณสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในเนื้อหาที่สอนตรงตาม
เนื้อหาหลักสูตร 

     

2. วิทยากรสามารถถ่ายทอดและสื่อสารได้นา่สนใจ เข้าใจง่าย ชัดเจน      

3. วิทยากรมีบุคลิกภาพ ท่วงท่า น้ าเสียง สร้างบรรยากาศการเรยีนรูด้ี  กระตุ้นการเรยีนรู้ดี      

4. วิทยากรเปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการฝึกอบรมมีส่วนร่วม และตอบค าถาม 
ให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ได้ชัดเจน 

     

5. วิทยากรมีเทคนิควิธีการสอนทีห่ลากหลาย ใช้สื่อการสอน เอกสารการสอน สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชา และมีความเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ 

     

6. โดยภาพรวมท่านพึงพอใจต่อวิทยากร      

ตอนที่ 5  ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 
5.1  ด้านผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์โครงการ 

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

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

5.2 ด้านการจัดการหลักสูตร (ขอบเขตเนื้อหา การจัดล าดับ ระยะเวลา) 

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

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

5.3 ด้านการจัดการฝึกอบรม (สถานที่ อาหาร เคร่ืองด่ืม และการให้บริการต่างๆ) 

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

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

5.4 ด้านวิทยากร (ความรู้ ความสามารถ การถ่ายทอด การใช้เทคนิคและสื่อการสอน การตอบขอ้ซักถาม) 

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

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

5.5 อื่นๆ 

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

…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ขอขอบพระคุณท่านในการตอบแบบสอบถาม ทุกความคิดเห็นของท่านจะน าไปปรับปรุงโครงการต่อไป 

 


