
แบบประเมินผลประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “มาตรฐานการแปลและล่าม :                                                                                                                            
สภาและศูนย์ข้อมูลพหภุาษาส าหรับความเป็นอาชีพ” 

 
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดประชุม ส าหรับเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ
ด าเนินการโครงการต่อไปนี้  

ตอนที่1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง โปรดเลือกข้อที่เป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน 

เพศ 

ชาย หญิง 

อายุ 

ต่ ากว่า 25 ปี 25 – 40 ปี 41 – 55 ปี มากกว่า 55 ปี 

วุฒิการศึกษา 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

สถานภาพของผู้ตอบ 

นักศึกษา อาจารย์/เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร บุคคลภายนอก 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการจัดอบรม 

ค าชี้แจง โปรดพิจารณาข้อรายการต่อไปนี้ข้อใดตรงกับสภาพที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงมากท่ีสุด โดยมีความหมายดังนี้ 

 5 หมายถึง สภาพที่เป็นอยู่เป็นไปตามข้อรายการนั้นในระดับ มากที่สุด 
 4 หมายถึง สภาพที่เป็นอยู่เป็นไปตามข้อรายการนั้นในระดับ มาก 
 3 หมายถึง สภาพที่เป็นอยู่เป็นไปตามข้อรายการนั้นในระดับ ปานกลาง 
 2 หมายถึง สภาพที่เป็นอยู่เป็นไปตามข้อรายการนั้นในระดับ น้อย 
 1 หมายถึง สภาพที่เป็นอยู่เป็นไปตามข้อรายการนั้นในระดับ น้อยท่ีสุด 

 

 

http://arit.rmutp.ac.th/asm-530930/
http://arit.rmutp.ac.th/asm-530930/


ความคิดเห็นต่อการจัดอบรม ระดับ 

1. เนื้อหาของการประชุมสัมมนามีความเหมาะสม มาก
ที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย

ที่สุด 

2. เอกสารประกอบการประชุมมีความเหมาะสม มาก
ที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย

ที่สุด 

3. ท่านคาดหวังจะได้ความรู้ความเข้าใจจากการ
ประชุม/สัมมนาครั้งนี้ 

มาก
ที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย

ที่สุด 

4. หลังการประชุม/สัมมนาเสร็จสิ้น ท่านได้รับความรู้ 
ความเข้าใจดีขึ้น 

มาก
ที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย

ที่สุด 

5. ระยะเวลาในการประชุม/สัมมนามีความเหมาะสม มาก
ที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย

ที่สุด 

6. ความพึงพอใจที่ได้จากการประชุม/สัมมนา มาก
ที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย

ที่สุด 

7. วัสดุ/อุปกรณ์ในการประชุมมีความเหมาะสม มาก
ที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย

ที่สุด 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นด้านผู้บรรยาย 

ค าชี้แจง โปรดพิจารณาข้อรายการต่อไปนี้ข้อใดตรงกับสภาพที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงมากท่ีสุด โดยมีความหมายดังนี้ 

 5 หมายถึง สภาพที่เป็นอยู่เป็นไปตามข้อรายการนั้นในระดับ มากที่สุด 
 4 หมายถึง สภาพที่เป็นอยู่เป็นไปตามข้อรายการนั้นในระดับ มาก 
 3 หมายถึง สภาพที่เป็นอยู่เป็นไปตามข้อรายการนั้นในระดับ ปานกลาง 
 2 หมายถึง สภาพที่เป็นอยู่เป็นไปตามข้อรายการนั้นในระดับ น้อย 
 1 หมายถึง สภาพที่เป็นอยู่เป็นไปตามข้อรายการนั้นในระดับ น้อยท่ีสุด 

 

 



ความคิดเห็นด้านผู้บรรยาย ระดับ 

1. ผู้บรรยายมีความรู้ในเรื่องที่ประชุม/สัมมนา มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน

กลาง น้อย 
น้อย

ที่สุด 

2. ผู้บรรยายใช้ภาษาท่ีชัดเจนเข้าใจง่าย มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน

กลาง น้อย 
น้อย

ที่สุด 

3. ผู้บรรยายรักษาเวลาในการประชุมได้อย่างเหมาะสม มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน

กลาง น้อย 
น้อย

ที่สุด 

4. ผู้บรรยายสามารถตอบค าถามได้ตรงประเด็น มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน

กลาง น้อย 
น้อย

ที่สุด 

5. ผู้บรรยายสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน

กลาง น้อย 
น้อย

ที่สุด 

6. ผู้บรรยายมีจ านวนเพียงพอและเหมาะสม มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน

กลาง น้อย 
น้อย

ที่สุด 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

ค าชี้แจง โปรดแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะของท่าน 

ข้อแสนอแนะเพิ่มเติม 

                                        

 

 

 

 

 



                                                                รายงานผล 

                                         ผู้ตอบแบบสอบถาม  ทั้งหมด   62   คน 

ตอนที่1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จ านวน ร้อยละ(%) 

ชาย 20 32.26 

หญิง 42 67.74 

อายุ จ านวน ร้อยละ(%) 

ต่ ากว่า 25 ปี 7 11.29 

25 – 40 ปี 22 35.48 

41 – 55 ปี 32 51.61 

มากกว่า 55 ปี 1 1.61 

 
วุฒิการศึกษา 

 
จ านวน 

 
ร้อยละ(%) 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 7 11.29 

ปริญญาตรี 39 62.90 

ปริญญาโท 14 22.58 

ปริญญาเอก 2 3.23 

 
สถานภาพของผู้ตอบ 

 
จ านวน 

 
ร้อยละ(%) 

นักศึกษา 10 16.13 

อาจารย์/เจ้าหน้าที่ 18 29.03 

ผู้บริหาร 3 4.84 

บุคคลภายนอก 31 50.00 

 

 

 

 

 



ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการจัดอบรม 

ความคิดเห็นต่อการจัดอบรม ค่าเฉลี่ย ระดับ 

รวม 4.66 มากที่สุด 

1. เนื้อหาของการประชุมสัมมนามีความเหมาะสม 4.76 มากที่สุด 

2. เอกสารประกอบการประชุมมีความเหมาะสม 4.63 มากที่สุด 

3. ท่านคาดหวังจะได้ความรู้ความเข้าใจจากการประชุม/สัมมนาครั้งนี้ 4.73 มากที่สุด 

4. หลังการประชุม/สัมมนาเสร็จสิ้น ท่านได้รับความรู้                  
ความเข้าใจดีขึ้น 

4.56 มากที่สุด 

5. ระยะเวลาในการประชุม/สัมมนามีความเหมาะสม 4.60 มากที่สุด 

6. ความพึงพอใจที่ได้จากการประชุม/สัมมนา   **** 4.73 มากที่สุด 

7. วัสดุ/อุปกรณ์ในการประชุมมีความเหมาะสม 4.63 มากที่สุด 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นด้านผู้บรรยาย 

ความคิดเห็นด้านผู้บรรยาย ค่าเฉลี่ย ระดับ 

รวม 4.66 มากที่สุด 

1. ผู้บรรยายมีความรู้ในเรื่องที่ประชุม/สัมมนา 4.65 มากที่สุด 

2. ผู้บรรยายใช้ภาษาท่ีชัดเจนเข้าใจง่าย 4.65 มากที่สุด 

3. ผู้บรรยายรักษาเวลาในการประชุมได้อย่างเหมาะสม 4.73 มากที่สุด 

4. ผู้บรรยายสามารถตอบค าถามได้ตรงประเด็น 4.68 มากที่สุด 

5. ผู้บรรยายสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ 4.60 มากที่สุด 

6. ผู้บรรยายมีจ านวนเพียงพอและเหมาะสม 4.65 มากที่สุด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินผลโครงการถ่ายท าเทปโทรทัศน์งานอรุณเบิกฟ้า เหนือล าน้ ามูล  
 คนดีศรีละทาย  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงาน ส าหรับเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
ด าเนินการโครงการต่อไปนี้  

ตอนที่1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง โปรดเลือกข้อที่เป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน 

เพศ 

ชาย หญิง 

อายุ 

ต่ ากว่า 25 ปี 25 – 40 ปี 41 – 55 ปี มากกว่า 55 ปี 

วุฒิการศึกษา 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

สถานภาพของผู้ตอบ 

ประชาชน ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ อาจารย์ อ่ืนๆ 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการจัดงาน 

ค าชี้แจง โปรดพิจารณาข้อรายการต่อไปนี้ข้อใดตรงกับสภาพที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงมากท่ีสุด โดยมี
ความหมายดังนี้ 

 5 หมายถึง สภาพที่เป็นอยู่เป็นไปตามข้อรายการนั้นในระดับ มากที่สุด 
 4 หมายถึง สภาพที่เป็นอยู่เป็นไปตามข้อรายการนั้นในระดับ มาก 
 3 หมายถึง สภาพที่เป็นอยู่เป็นไปตามข้อรายการนั้นในระดับ ปานกลาง 
 2 หมายถึง สภาพที่เป็นอยู่เป็นไปตามข้อรายการนั้นในระดับ น้อย 
 1 หมายถึง สภาพที่เป็นอยู่เป็นไปตามข้อรายการนั้นในระดับ น้อยท่ีสุด 

 

 

http://arit.rmutp.ac.th/asm-530311/
http://arit.rmutp.ac.th/asm-530311/


ความคิดเห็นต่อการจัดงาน ระดับ 

1. เนื้อหาของการประชุมสัมมนามีความเหมาะสม มากที่สุด มาก 
ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

2. สถานที่การจัดงานมีความเหมาะสม มากที่สุด มาก 
ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

3. ท่านคาดหวังจะได้ความรู้ความเข้าใจจากการจัด
งานครั้งนี้ มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย

ที่สุด 

4. หลังการจัดงานเสร็จสิ้น ท่านได้รับความรู้ ความ
เข้าใจดีขึน้ มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย

ที่สุด 

5. ระยะเวลาในการจัดงานมีความเหมาะสม มากที่สุด มาก 
ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

6. ประโยชน์ที่ได้จากการจัดงาน มากที่สุด มาก 
ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

7. วัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดงานมีความเหมาะสม มากที่สุด มาก 
ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นด้านการให้บริการ 

ค าชี้แจง โปรดพิจารณาข้อรายการต่อไปนี้ข้อใดตรงกับสภาพที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงมากท่ีสุด โดยมี
ความหมายดังนี้ 

 5 หมายถึง สภาพที่เป็นอยู่เป็นไปตามข้อรายการนั้นในระดับ มากที่สุด 
 4 หมายถึง สภาพที่เป็นอยู่เป็นไปตามข้อรายการนั้นในระดับ มาก 
 3 หมายถึง สภาพที่เป็นอยู่เป็นไปตามข้อรายการนั้นในระดับ ปานกลาง 
 2 หมายถึง สภาพที่เป็นอยู่เป็นไปตามข้อรายการนั้นในระดับ น้อย 
 1 หมายถึง สภาพที่เป็นอยู่เป็นไปตามข้อรายการนั้นในระดับ น้อยท่ีสุด 

 



ความคิดเห็นด้านการให้บริการ ระดับ 

1. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ มาก
ที่สุด มาก 

ปาน
กลาง น้อย 

น้อย
ที่สุด 

2. การประชาสัมพันธ์ในการจัดงาน มาก
ที่สุด มาก 

ปาน
กลาง น้อย 

น้อย
ที่สุด 

3. การประสานงานอ านวยความสะดวกของ
เจ้าหน้าที่ 

มาก
ที่สุด มาก 

ปาน
กลาง น้อย 

น้อย
ที่สุด 

4. ความเหมาะสมของสถานที่ มาก
ที่สุด มาก 

ปาน
กลาง น้อย 

น้อย
ที่สุด 

5. ความพึงพอใจในการจัดงานครั้งนี้ มาก
ที่สุด มาก 

ปาน
กลาง น้อย 

น้อย
ที่สุด 

6. ระบบแสง สี เสียง และการถ่ายท าวีดีทัศน์ มาก
ที่สุด มาก 

ปาน
กลาง น้อย 

น้อย
ที่สุด 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

ค าชี้แจง โปรดแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะของท่าน 

ข้อแสนอแนะเพิ่มเติม 

 
ส่งข้อมูล  

 
 
 
 
 
 



รายงานผล 

ผู้ตอบแบบสอบถาม  ทั้งหมด   83   คน 

ตอนที่1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จ านวน ร้อยละ(%) 

ชาย 30 36.14 

หญิง 53 63.86 

อายุ จ านวน ร้อยละ(%) 

ต่ ากว่า 25 ปี 19 22.89 

25 – 40 ปี 31 37.35 

41 – 55 ปี 22 26.51 

มากกว่า 55 ปี 11 13.25 

วุฒิการศึกษา จ านวน ร้อยละ(%) 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 24 28.92 

ปริญญาตรี 41 49.40 

ปริญญาโท 18 21.69 

ปริญญาเอก 0 

0.00 

 

 

 



สถานภาพของผู้ตอบ จ านวน ร้อยละ(%) 

ประชาชน 35 42.17 

ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ 32 38.55 

อาจารย์ 13 15.66 

อ่ืนๆ 3 3.61 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการจัดงาน 

ความคิดเห็นต่อการจัดงาน ค่าเฉลี่ย ระดับ 

รวม 4.48 มาก 

1. เนื้อหาของการประชุมสัมมนามีความเหมาะสม 4.27 มาก 

2. สถานที่การจัดงานมีความเหมาะสม 4.57 มากที่สุด 

3. ท่านคาดหวังจะได้ความรู้ความเข้าใจจากการจัด
งานครั้งนี้ 

4.65 มากที่สุด 

4. หลังการจัดงานเสร็จสิ้น ท่านได้รับความรู้ ความ
เข้าใจดีขึน้ 

4.28 มาก 

5. ระยะเวลาในการจัดงานมีความเหมาะสม 4.45 มาก 

6. ประโยชน์ที่ได้จากการจัดงาน***** 4.76 มากที่สุด 

7. วัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดงานมีความเหมาะสม 4.37 มาก 

 

 



ตอนที่ 3 ความคิดเห็นด้านการให้บริการ 

ความคิดเห็นด้านการให้บริการ ค่าเฉลี่ย ระดับ 

รวม 4.46 มาก 

1. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ 4.55 มากที่สุด 

2. การประชาสัมพันธ์ในการจัดงาน 4.27 มาก 

3. การประสานงานอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ 4.47 มาก 

4. ความเหมาะสมของสถานที่ 4.37 มาก 

5. ความพึงพอใจในการจัดงานครั้งนี้ 4.73 มากที่สุด 

6. ระบบแสง สี เสียง และการถ่ายท าวีดีทัศน์ 4.36 มาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


