แบบสอบถาม
(Satisfaction Questionnaire)
ความพึงพอใจต่อการอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการของกรมสุขภาพจิต (Satisfaction on training/seminar/
workshop of the Department of Mental Health)
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ (Data of the project) สาหรับผู้รบั ผิดชอบโครงการเป็นผู้กรอก (For organizer)
ประเภทโครงการ (Type of project)
 โครงการพัฒนางานสุขภาพจิต (Mental health project)
ชื่อโครงการ (Name of project)
 โครงการอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Project of training/seminar/workshop)
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (Name of project/activity)
คาชี้แจงสาหรับผู้ตอบแบบสอบถาม (Explanations for participant)
แบบสอบถามนี้ใช้สาหรับสารวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไป
ใช้ในการประเมินผลโครงการในครั้งนี้ และนาไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการที่ต่อเนื่องและเกี่ยวข้องต่อไป (The aims of this
questionnaire are to survey the participants' s satisfaction of training/seminar/workshop to use the data as the
feed back information for planning and improving the better projects in order to meet the satisfaction and
expectation of our participants)
ส่วนที่ 1 (Part I) ข้อมูลทั่วไป (General information)
1. เพศ (Gender)
 ชาย (Male)

2. อายุ (Age)
 ต่ากว่า 20 ปี (Less than 20 years old)

 30-39 ปี (30-39 years old)

 50-59 ปี (50-59 years old)

3. ตาแหน่ง (Position/Occupation)
 แพทย์ (Physician)

 พยาบาล (Nurse)

 นักวิชาการสาธารณสุข (Public Health Officer) 
4. งานที่ท่านรับผิดชอบ (Responsibility/Job description)
 งานสุขภาพจิต (Mental health)

5. หน่วยงานที่สังกัด (Organization)
 สานักงานสาธารณสุขจังหวัด (Public Health Office) 
 โรงพยาบาลทั่วไป (General Hospital)

 สถานีอนามัย (Health Station)






หญิง (Female)
20-29 ปี (20-29 years old)
40-49 ปี (40-49 years old)
60 ปีขึ้นไป (above 60 years old)
นักจิตวิทยา (Psychologist)
นักสังคมสงเคราะห์ (Social worker)
อื่นๆ (Others) ระบุ (Identify)
อื่นๆ (Others) ระบุ (Identify)

โรงพยาบาลศูนย์ (Regional Hospital)
โรงพยาบาลชุมชน (Community Hospital)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (Health Promoting
Hospital)
กรม/กอง ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (Department/Division of Ministry of Public Health)
ระบุ (Identify)
กรม/กอง นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (Department/Division of non Ministry of Public Health)
ระบุ (Identify)
หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (Department of Mental Health) ระบุ (Identify)
อื่นๆ (Others) ระบุ (Identify)

ส่วนที่ 2 (Part II) ความพึงพอใจต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต (Satisfaction on Mental health
instruction) สาหรับช่องทางการถ่ายทอดที่เป็นการอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Mental Health instruction
via training/
seminar/workshop satisfaction)
โปรดทาเครื่องหมาย ในช่องทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด (Please mark your selection based on levels of
the
satisfaction)

ประเด็นการประเมิน
(Issues for evaluation)

ระดับความพึงพอใจ
(Levels of the satisfaction)
มากที่สุด มาก ปาน น้อย น้อยที่สุด ไม่แสดง
กลาง
ความ
(extreme) (most)
(fair)
(low) (very low) คิดเห็น
(no
comment)

1. เนื้อหาความรู้ที่ได้รับ(Knowledges)
1.1 เหมาะสมทันยุคสมัย (update)
1.2 เข้าใจง่าย (easy to understand)
1.3 นาไปใช้ประโยชน์ได้ (usefully)
1.4 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ (conform to the objectives)
2. สื่อ/เอกสารประกอบการถ่ายทอดความรู้ เช่น หนังสือ คู่มือ แผ่นพับ CD
ฯลฯ (Instructional media such as book, manual, handbill, CD etc.)
2.1 ดึงดูดความสนใจ (interesting)
2.2 ง่ายต่อการนาไปใช้ (easy to use)
2.3 เหมาะสมกับผู้รบั ความรู้ (appropriate)
2.4 มีความเพียงพอต่อจานวนผูร้ ับความรู้ (adequately resource)
3. ลักษณะการถ่ายทอดความรู้ เช่น การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การทา
กิจกรรม การดูแล การทากลุ่ม การทากิจกรรมค่าย ฯลฯ (Instruction such
as lecture, practice, activity, take case of, group activity, camp
activity, etc.)
3.1 เหมาะสมกับเนื้อหา (appropriate content)
3.2 เหมาะสมกับผู้รบั ความรู้ (appropriate participant)
3.3 เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับความรู้มีส่วนร่วม(participation)
4. วิทยากร (Instructor)
4.1 สอนตรงกับเนื้อหา(conform tocontent)
4.2 สอนเข้าใจง่าย (easy to understand)
5. ระยะเวลาที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้มีความเหมาะสม (period of time
appropriately)
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ (Any suggestions and comments)
****ขอขอบคุณในความร่วมมือ***
Thank you

