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รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการ ประจำป 2562 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 
 

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อการบริการ

วิชาการแกสังคม ประจำปงบประมาณ 2562  จากสำนักงบประมาณรวมทั้งสิ้น  26,694,200 บาท (ยี่สิบหกลานหก

แสนเกาหม่ืนสี่พันสองรอยบาทถวน  เพ่ือใหบริการวิชาการแกประชาชนในพ้ืนท่ีตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  โดยมี

ผลการดำเนินงาน สรุปไดดังนี้ 

 

นโยบายการดำเนินงาน จำนวนโครงการ งบประมาณ จำนวนผูรับบริการ 

โครงการพัฒนาระบบกลไกการ

บริหารงานบริการวิชาการของ

มหาวิทยาลัย 

2 171,200.00 100 

 โครงการสรางเสริมสุขภาวะและ

บริการสุขภาพแกชุมชน 

22 2,521,800.00 3,802 

โครงการพัฒนาการศึกษาในระบบและ

การเรียนรูของชุมชน 

59 13,485,560.00 275,847 

โครงการพัฒนาและสงเสริมความ

เขมแข็งดานอาชีพ 

48 9,866,340.00 3,140 

โครงการพัฒนาและสงเสริมดาน

ส่ิงแวดลอม 

4 649,300.00 508 

รวม 135 26,694,200.00 283,397 
 

 

 จากงบประมาณที่ไดรับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำมาจัดสรรใหกับคณะ หนวยงานตาง ๆ เพื่อนำไปใชใน

การดำเนินงานรวมท้ังสิ้น 135 โครงการ ตามกรอบนโยบาย 5 ดาน คือ  
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1) โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย จำนวน 2  โ ค ร ง ก า ร 

งบประมาณในการดำเนินงาน 171,200.00 บาท มีผู ร วมโครงการเปนบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

จำนวน 100 คน 

2)  โครงการสรางเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพแกช ุมชน จำนวน  22 โครงการ  งบประมาณ 

2,521,800.00 บาท  กลุมผูรับบริการเปนประชาชนทั่วไปที่อยูในกลุมเสี่ยง กลุมผูสูงอายุ กลุมผูปวย

เรื้อรัง ตลอดจนบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข จำนวน  3,802 คน 

3) โครงการพัฒนาการศึกษาในระบบและการเร ียนรู ของชุมชน จำนวน 59 โครงการ งบประมาณ 

13,485,560.00 บาท  กลุมผูรับบริการหลักเปนครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ตลอดจนประชาชน

ท่ัวไป  จำนวน 275,847 คน 

4) โครงการพัฒนาและสงเสริมความเขมแข็งดานอาชีพ จำนวน 48  โครงการ งบประมาณ 9,866,340.00 

บาท  กลุมเปาหมายเปนกลุมเกษตรกร วิสาหกิจ กลุมผูประกอบการ ธุรกิจเอกชนจำนวน 3,140 คน 

5) โครงการพัฒนาและสงเสริมดานสิ่งแวดลอม จำนวน  4 โครงการ งบประมาณ  649,300.00 กลุม

ผูรับบริการเนนชุมชน หมูบาน และประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีตองการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม จำนวน 508 คน 

 

หลังจากสิ้นสุดการดำเนินงานตามรอบปงบประมาณแลว (30 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยจะทำการ  

ประเมินผลลัพธของการดำเนินงาน โดยประเมินผลความพึงพอใจและการนำความรูไปใชประโยชนของผูรับบริการ

กลุมตาง ๆ   

 

การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดทำการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 เพื่อสอบถามถึงความพึงพอใจ ในการรวมโครงการ โดยถามในประเด็นความพึงพอใจในกระบวนการขั้นตอน

การใหบริการ ประโยชนท่ีไดรับจากการรวมโครงการและการนำความรูไปใชประโยชน โดยไดจัดทำแบบสอบถามและ

สุมสงถึงกลุมผูเขารับบริการจากโครงการตาง ๆ  จำนวน 500 คน  ในชวงเดือนมกราคม – มีนาคม 2563 ไดรับ

แบบสอบถามกลับคืนมาจำนวน 403 ฉบับ คิดเปนรอยละ 80.60 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

แบบสอบถามท่ีใชและเกณฑการแปลผล 

 แบบสอบถามท่ีใชในการติดตามและประเมินผล แบงเปน 5 ตอน ประกอบดวยขอคำถาม  25  ขอ คือ 

 ตอนท่ี 1   ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม   4 ขอ 

 ตอนท่ี 2    สอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการของมหาวิทยาลัย  15 ขอ  

 ตอนท่ี 3   สอบถามประโยชนท่ีไดรับจากการวมโครงการและการนำความรูไปใชประโยชน  3 ขอ 

 ตอนท่ี 4   ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย  
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 ขอมูลจากแบบสอบถาม นำมาวิเคราะหเพ่ือแสดงผลในรูปของความถ่ี รอยละและคาเฉลี่ย  โดยการแปลผล

คาเฉลี่ย ใชการแปลความหมายตามแนวทางของ บุญชม ศรีสะอาด (2535  ดังนี้ 

  คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 

คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอย 

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด 
 

ผลการวิเคราะหขอมูลและแปลผล 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จำนวน รอยละ 

     ชาย 112 27.79 

     หญิง 291 72.21 

รวม 403 100.00 

อายุ จำนวน รอยละ 

    ต่ำกวา 15 ป 0 0.00 

    15-25 117 29.03 

    26-35 41 10.17 

    36-45 98 24.32 

    46-55 104 25.81 

    >55 0 0.00 

รวม 103 100.00 

ระดับการศึกษา จำนวน รอยละ 

    ประถมศึกษา 99 24.57 

    มัธยมศึกษาตอนตน/ตอนปลาย 188 46.65 

    อนุปริญญา/เทียบเทา 25 6.20 

    ปริญญาตร ี 62 15.38 

    ปริญญาโท 29 7.20 

    ปริญญาเอก 0 0 

รวม 403 100.00 

อาชีพ จำนวน รอยละ 
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    นักเรียน / นักศึกษา 103 25.56 

    ขาราชการ / พนักงานของรัฐ / รัฐวิสาหกิจ 90 22.33 

    ธุรกิจสวนตัว 53 13.15 

    เกษตรกร 157 38.96 

    ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ  0 0 

รวม 403 100.00 

 

 จากผูตอบแบบสอบถามจำนวน 403 คน สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 291 

คน คิดเปนรอยละ 72.21 เพศชาย  จำนวน 112 คน คิดเปนรอยละ 27.79 ซ่ึงเรียงลำดับจากสูงสุดไปต่ำสุด ดังนี้ 

1. อายุ 15 – 25 ป จำนวน 117 คน คิดเปนรอยละ 29.03   

2. อายุ 46 – 55 ป  จำนวน 104  คน  คิดเปนรอยละ 25.81 

3. อายุ 36 – 45 ป  จำนวน 41 คน คิดเปนรอยละ 10.17 

4. อายุ 26 – 35 ป จำนวน 26 คน คิดเปนรอยละ 8.41 

 

 ในสวนระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเรียงลำดับจากสูงสุดไปต่ำสุด ดังนี้ 

  1. ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน/ตอนปลาย จำนวน 188 คน คิดเปนรอยละ 46.65 

  2. ระดบัประถมศึกษา จำนวน 99 คน คิดเปนรอยละ 24.57 

3. ระดับปริญญาตรี   จำนวน 62 คน คิดเปนรอยละ 15.38 

  4. ระดับปริญญาโท   จำนวน 29 คน คิดเปนรอยละ 7.20 

  5. ระดับอนุปริญญา   จำนวน 25 คน คิดเปนรอยละ 6.20 

ในดานการประกอบอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเรียงลำดับจากสูงสุดไปต่ำสุด ดังนี้ 

1. อาชีพเกษตรกร  จำนวน 157 คน คิดเปนรอยละ 38.96 

2. นักเรียน / นักศึกษา จำนวน 103 คน คิดเปนรอยละ 25.56 

3. ขาราชการ / พนักงานของรัฐ / รัฐวิสาหกิจ จำนวน 90 คน คิดเปนรอยละ 22.33 

4. ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว จำนวน 53 คน คิดเปนรอยละ 13.15 
 

ตอนท่ี  2  ระดับความพึงพอใจของผูเขารับบริการวิชาการท่ีมีตอการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

 ในประเด็นความพึงพอใจของผูเขารับบริการวิชาการท่ีมีตอการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยนั้น ประกอบดวย

ชุดคำถามถึงความพึงพอใจของผูรับบริการ ใน 3 ดาน คือ ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ  ดานคุณภาพ

ของการใหบริการและดานประโยชนและความคุมคาของการใหบริการ  โดยความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการใน

แตละดาน มีผลดังนี้ 



 
 

5 
 

 

1. ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ  
 

ประเด็นคำถาม ระดับความคิดเห็น (จำนวนผูตอบแบบสอบถาม  คะแนน

เฉลี่ย มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. ทานสามารถติดตอเขารับการอบรม / 

สอบถามขอมูลการอบรมไดหลายชองทาง วิธีการ 

98 214 91 0 0 4.02 

2. ข้ันตอนการเขารับการอบรมไมยุงยาก 

ซับซอน 

122 225 56 0 0 4.16 

3. เจาหนาที่ใหบริการดวยความเต็มใจ สุภาพ 173 201 29 0 0 4.36 

4. เจาหนาที่ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว 114 248 41 0 0 4.18 

5. ความพึงพอใจโดยภาพรวมตอกระบวนการ

และข้ันตอนการใหบริการ 

345 58 0 0 0 4.86 

   

   ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ ประกอบดวยขอคำถาม 4 ขอและคำถามสรุปความพึงพอใจโดย

ภาพรวม 1 ขอ ซ่ึงผลจากการประเมินสรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจตอกระบวนการและข้ันตอนการ

ใหบริการโดยรวมในระดับมากที่สุด  โดยมีคาคะแนนเฉลี่ย 4.86 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คิดเปนรอยละ  97.12  

ซ่ึงเรียงลำดับความพึงพอใจในดานตาง ๆ จากสูงสุดไปต่ำสุด ดังนี้ 

1. เจาหนาที่ใหบริการดวยความเต็มใจ สุภาพมีความพึงพอใจระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.36 คิดเปนรอยละ 

87.15 

2. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็วมีความพึงพอใจระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.18 คิดเปนรอยละ  

83.62 

3. ขั้นตอนการเขารับการอบรมไมยุงยาก ซับซอนมีความพึงพอใจระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.16 คิดเปนรอย

ละ 83.28 

4. ทานสามารถติดตอเขารับการอบรม / สอบถามขอมูลการอบรมไดหลายชองทาง วิธีการมีความพึงพอใจ

ระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.02 คิดเปนรอยละ 80.35 
 

2. ดานคุณภาพของการใหบริการ 

ประเด็นคำถาม ระดับความคิดเห็น (จำนวนผูตอบแบบสอบถาม  

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด คะแนนเฉลี่ย 

1. สถานที่ในการอบรมมีความเหมาะสม  127 214 62 0 0 4.16 

2. เอกสาร / วัสดุอุปกรณประกอบการ

อบรมเหมาะสม 

144 210 49 0 0 4.24 
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3. ระยะเวลาที่ใชในการใหบริการวิชาการ

เหมาะสม 

108 215 80 0 0 4.07 

4. วิทยากรมีความรู ความสามารถและ

ถายทอดประสบการณที่เปนประโยชน 

189 187 27 0 0 4.40 

5. ความพึงพอใจโดยภาพรวมตอคุณภาพ

ของการใหบริการ 

166 195 42 0 0 4.31 

  ดานคุณภาพของการใหบริการ  ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอคุณภาพของการใหบริการโดย

ภาพรวม ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.31 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คิดเปนรอยละ 86.15 โดยมีระดับความพึงพอใจ

รายขอเรียงจากคะแนนเฉลี่ยมากไปนอย ดังนี้ 

1. วิทยากรมีความรู ความสามารถและถายทอดประสบการณที่เปนประโยชนมีความพึงพอใจระดับมาก 

คะแนนเฉลี่ย  4.40 คิดเปนรอยละ 88.04 

2. เอกสาร/วัสดุอุปกรณประกอบการอบรมเหมาะสมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  คะแนนเฉลี่ย 4.24 คิด

เปนรอยละ 84.71 

3. สถานที่ในการอบรมมีความเหมาะสมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.16 คิดเปนรอยละ 

83.23 

4. ระยะเวลาท่ีใชในการใหบริการวิชาการเหมาะสมมีความพึงพอใจระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.07 คิดเปนรอย

ละ 81.39 
 

3. ดานประโยชนและความคุมคาของการใหบริการ 
 

ประเด็นคำถาม ระดับความคิดเห็น (จำนวนผูตอบแบบสอบถาม  

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด คะแนน

เฉลี่ย 

1. หัวขอการอบรมตรงกับความตองการ / 

ความสนใจของทาน 

117 238 48 0 0 4.17 

2. การรวมโครงการทำใหทานไดรับความรู

เพิ่มมากข้ึน 

155 219 29 0 0 4.31 

3. ความรูที่ไดรับเปนประโยชน สามารถ

นำไปใชในการปฏิบัตงิาน / ประกอบอาชีพ   

161 208 34 0 0 4.32 

4.   ความคุมคาเมื่อเทียบกับเวลาและ

คาใชจายในการเขารวมกิจกรรม 

144 182 77 0 0 4.17 
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5.  ความพึงพอใจโดยภาพรวมตอประโยชน

ที่ไดรับ 

163 203 37 0 0 4.31 

    

ดานประโยชนและความคุมคาของการใหบริการ ความพึงพอใจตอประโยชนและคุณคาของการใหบริการ  

โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถาม  มีความพึงพอใจในระดับมาก  มีคะแนนเฉลี่ยท่ี 4.31 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คิด

เปนรอยละ 86.23  โดยมีระดับความพึงพอใจรายขอ เรียงจากคะแนนเฉลี่ยมากไปนอย ดังนี้   

1. ความรูท่ีไดรับเปนประโยชน สามารถนำไปใชในการปฏิบัติงาน / ประกอบอาชีพมีความพึงพอใจระดับมาก 

คะแนนเฉลี่ย 4.32 คิดเปนรอยละ 86.30 

2. การรวมโครงการทำใหทานไดรับความรูเพิ่มมากขึ้นมีความพึงพอใจระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.31 คิดเปน

รอยละ  86.25 

3. หัวขอการอบรมตรงกับความตองการ / ความสนใจของทาน และความคุมคาเมื่อเทียบกับเวลาและ

คาใชจายในการเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจเทากันคือระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.17 คิดเปนรอยละ 83.42 
     

ตอนท่ี  3  ประโยชนและความรูท่ีไดรับจากการรวมโครงการและการนำความรูไปใช 

 ในประเด็นประโยชน / ความรูที ่ไดรับจากการรวมโครงการและการนำความรูไปใช เปนคำถามที่ผู ตอบ

แบบสอบถามสามารถเลือกตอบไดมากกวาหนึ่งคำตอบ โดยมีคำถามใน 3 เรื่องคือ สามารถนำความรูไปใชประโยชน

ไดระยะเวลาในการนำความรู ไปใชหลังจากรวมกิจกรรมและ การนำความรู ที ่ไดไปขยายผลสู การใชประโยชน        

โดยแตละหัวเรื่อง สรุปได ดังนี้ 
 

ขอคำถาม / คำตอบ จำนวน รอยละ 

สามารถนำความรูไปใชประโยชน 

ได 396 98.36 

ไมได 7 1.74 

สามารถนำความรูไปใชไดเม่ือใด 

       นำไปใชไดทนัท ี 320 79.40 

       นำความรูไปใชหลงัการอบรม 3 เดือน 75 18.61 

       นำความรูไปใชหลงัการอบรม 6 เดือน 2 1.99 

นำความรูไปใช / ขยายผลอยางไร 

     ประยุกตใชในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 136 33.75 

     ถายทอด/เผยแพรแกบุคคลอ่ืน 136 33.75 

     พัฒนาอาชีพเสริม / อาชีพใหม 72 17.87 

     แกปญหาสวนตวั / ทองถ่ิน / ชุมชน 55 13.65 

  ผูตอบแบบสอบถาม 403 คน 
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สรุปภาพรวมของผูตอบแบบสอบถาม สามารถนำความรูท่ีไดจากการรวมโครงการไปใชประโยชนไดมากท่ีสุด 

จำนวน 396 คน คิดเปนรอยละ 98.26 จากผูตอบแบบสอบถามในขอคำถามนี้ 403 คน โดยสวนใหญจะนำความรูไป

ใชไดทันทีหลังสิ้นสุดการอบรม จำนวน 320 คน คิดเปนรอยละ 79.40 รองลงมา 75 คน นำไปใชหลังการอบรมแลว 3 

เดือน  คิดเปนรอยละ 18.61 และนำความรูไปใชไดหลังจากการอบรม 6 เดือน จำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.99 

   ประเด็นการนำความรูท่ีไดไปใชหรือขยายผลสูการใชประโยชนอยางไร  ผูตอบแบบสอบถามนำความรูไปใช / 

ขยายผลดังนี้  

1. นำความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบมากท่ีสุด จำนวน 136 คน คิดเปนรอยละ 33.75  

2. นำความรูไปถายทอดหรือเผยแพรแกผูอ่ืน ๆ  จำนวน 136  คน คิดเปนรอยละ 33.75 

3. นำความรูไปพัฒนาอาชีพเสริม / อาชีพใหม จำนวน 72  คน คิดเปนรอยละ 17.87 

4. แกปญหาสวนตัว / ทองถ่ิน / ชุมชน จำนวน 55 คน คิดเปนรอยละ 13.65 
 

 

  จากขอมูลความพึงพอใจท่ีไดรับจากผูตอบแบบสอบถาม สามารถประเมินผลลัพธของการดำเนินโครงการใน

ภาพรวมไดดังนี้ 

 
 

ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ระดับผลลัพธ     

 - รอยละของผูเขารับบริการนำความรูไปใช

ประโยชน 
รอยละ 80 98.26 บรรลเุปาหมาย 

 - รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ / 

หนวยงาน / องคกรท่ีรับบริการวิชาการและ

วิชาชีพตอประโยชนจากบริการ 

รอยละ 80 86.15 บรรลเุปาหมาย 

ระดับผลผลิต     

เชิงคุณภาพ     

 - รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการใน

กระบวนการใหบริการ 
รอยละ 95 97.12 บรรลเุปาหมาย 

 

 จากตาราง สรุปการประเมินความสำเร็จดานประสิทธิผลของโครงการ พบวา การดำเนินงานบรรลุเปาหมาย

ท้ัง 3 ตัวชี้วัด คือ  
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1. รอยละของผูรับบริการนำความรูไปใชประโยชน ซึ่งไดรอยละ 98.26 โดยมีคาคะแนนเฉลี่ย 4.91 คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 5  

2. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ หนวยงาน องคกร ท่ีรับบริการวิชาการ และวิชาชีพตอประโยชนจาก

บริการ ไดรอยละ 86.15 โดยมีคาคะแนนเฉลี่ย 4.31 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 

3. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ ไดรอยละ 97.12 โดยมีคาคะแนนเฉลี่ย 

4.86 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 
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ภาคผนวก 
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แบบสอบถามเพ่ือประเมินผลสำเร็จและความพึงพอใจ 

ในการเขารวมกิจกรรมฝกอบรม สัมมนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

คำชี้แจง  -    แบบสอบถามน้ี จัดทำข้ึนเพ่ือติดตามประเมินผลสำเร็จและความพึงพอใจ ของผูรวมกิจกรรม / โครงการ  

ฝกอบรม สัมมนาท่ีมหาวิทยาลยัจดัข้ึน ระหวางเดือนมิถุนายน 2561 – กุมภาพันธ  2562 

- โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในชองวางท่ีตรงกับขอมูล ความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 

 

ตอนท่ี  1     ขอมูลท่ัวไป 

เพศ       ชาย      หญิง 

อาย ุ       ต่ำกวา  15  ป    16 – 25 ป    26 – 35 ป       

      36 – 45 ป    46 – 55  ป    มากกวา 55 ป 

ระดับการศึกษา   ประถมศึกษา   มัธยมศึกษา    อนุปริญญา  

       ปริญญาตร ี   ปริญญาโท       อ่ืน ๆ  (ระบุ............................  

อาชีพ    นักเรียน/นักศึกษา     ขาราชการ  พนักงานของรัฐ    

     ธุรกิจสวนตัว      เกษตรกร 

         อ่ืน  ๆ  (ระบุ.............................................................  

 

ตอนท่ี  2  ความพึงพอใจและความคดิเห็นตอกระบวนการใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ      

ทานสามารถติดตอเขารับการอบรม / สอบถามขอมลูการ

อบรมไดหลายชองทาง วิธีการ 

     

ข้ันตอนการเขารับการอบรมไมยุงยาก ซับซอน      

เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเต็มใจ สุภาพ      

เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว      

โดยภาพรวมทานมีความพึงพอใจตอกระบวนการและข้ันตอน

การใหบริการระดับใด 

     

ดานคุณภาพของการใหบริการ      

สถานท่ีในการอบรมมีความเหมาะสม       

เอกสาร / วัสดุอุปกรณประกอบการอบรมเหมาะสม      

ระยะเวลาท่ีใชในการใหบริการวิชาการเหมาะสม      

วิทยากรมีความรู ความสามารถและถายทอดประสบการณท่ี

เปนประโยชน 
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 ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

โดยภาพรวมทานมีความพึงพอใจตอคุณภาพของการ

ใหบริการในระดับใด 

     

ดานประโยชนและความคุมคาของการใหบริการ      

หัวขอการอบรมตรงกับความตองการ / ความสนใจของทาน      

การรวมโครงการทำใหทานไดรับความรูเพ่ิมมากข้ึน      

ความรูท่ีรับเปนประโยชน สามารถนำไปใชไนการปฏิบัติงาน 

/ ประกอบอาชีพ ของทาน   

     

ความคุมคาเมื่อเทียบกับเวลาและคาใชจายใจการเขารวม

กิจกรรม 

     

โดยภาพรวมทานมีความพึงพอใจตอประโยชนท่ีไดรับใน

ระดับใด 

     

 

ตอนท่ี   3     ประโยชนและความรูท่ีไดรับจากการรวมโครงการและการนำไปใช 

1. ทานสามารถนำความรูท่ีไดรับจากการรวมโครงการไปใชประโยชน   ใช    ไมใช  

2.  ทานสามารถนำความรูท่ีไดรับไปใชประโยชนเมื่อใด 

   นำไปใชประโยชนไดทันที   นำความรูไปใชหลังอบรม 3 เดือน   นำความรูไปใชหลังอบรม 6 เดือน 

3.  ทานนำความรูท่ีไดรับไปใชหรือขยายผลตออยางไร 

   ประยุกตใชในการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ    ถายทอดความรู/เผยแพรแกบุคคลอ่ืน ๆ 

   แนวทางสรางอาชีพเสรมิ / อาชีพใหม    แกไขปญหาสวนตัว/ทองถ่ิน/ชุมชน 

ตอนท่ี 4   ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 

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

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

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

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

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

 


