
ฉววีรรณ  นาคกลอ่ม

เจา้พนักงานการเงนิและบัญชปีฏบิัตงิาน

สํานักงานปศสุัตวจั์งหวัดสระบรุี

แบบสอบถามความเขา้ใจ

แบบสอบถามความความเขา้ใจเกี�ยวกับ "พระราชบัญญัตขิอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540" ก่อนเขา้รับการอบรม

มากที�สดุ

มาก

ปานกลาง

นอ้ย

นอ้ยที�สดุ

แบบทดสอบกอ่นการอบรม

แบบทดสอบกอ่นการอบรม (Pre-test)
แบบทดสอบกอ่นการอบรมพัฒนาบคุลากร รอบที� 2/2564 เรื�อง พระราชบัญญัตขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที� 21 
กรกฎาคม 2564

ชื�อ-สกลุ *

ตําแหน่ง

สงักดั

ทา่นมคีวามเขา้ใจในเรื�อง "พระราชบัญญัตขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ.2540" มากนอ้ยเพยีงใด *



แบบทดสอบความรูเ้กี�ยวกับ "พระราชบัญญัตขิอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540"

1 คะแนน

ขอ้มลูขา่วสารที�อยูใ่นความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ

ขอ้มลูขา่วสารที�อยูค่วบคมุดแูลของหน่วยงานของรัฐ

ขอ้มลูขา่วสารเกี�ยวกับการดําเนนิงานของรัฐ

ถกูทกุขอ้

1 คะแนน

วันที� 2 กันยายน 2540

วันที�ประกาศในราชกจิจานุเบกษา

วันถัดจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษา

วันพน้กําหนด 90 วัน นับตั �งแตว่ันประกาศในราชกจิจานุเบกษา

1 คะแนน

ราชการสว่นกลาง ราชการสว่นภมูภิาค ราชการสว่นทอ้งถิ�น

ศาลในสว่นที�เกี�ยวกับการพจิารณาพพิากษาคดี

รัฐวสิาหกจิ สว่นราชการสังกัดรัฐสภา

องคก์รควบคมุการประกอบวชิาชพี หน่วยงานอสิระของรัฐ

1. ขอ้มลูขา่วสารของราชการ คอือะไร *

2. พระราชบัญญัตขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 มผีลบังคับตามขอ้ใด *

3. ขอ้ใดไมใ่ชค่วามหมายของหน่วยงานของรัฐ *



1 คะแนน

รัฐมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรม

รัฐมนตรปีระจําสํานักนายกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรี

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

1 คะแนน

บคุคลที�มสีว่นไดเ้สยีเกี�ยวขอ้ง

บคุคลที�ไมม่สีว่นไดเ้สยี

คนตา่งดา้ว

ถกูทกุขอ้

1 คะแนน

อยูใ่นสภาพพรอ้มที�จะใหไ้ด ้

ตอ้งนําไปจัดทําวเิคราะห ์จําแนก หรอืรวบรวมกอ่น

ตอ้งจัดขึ�นมาใหม ่โดยไมส่อดคลอ้งกับอํานาจหนา้ที�ตามปกตขิองหน่วยงานของรัฐ

ไมม่ขีอ้ถกู

4. ผูใ้ดเป็นผูรั้กษาการตามพระราชบัญญัตขิอ้มลูขา่วสารของทางราชการ พ.ศ.2540 *

5. บคุคลใดมสีทิธเิขา้ตรวจด ูขอสําเนาหรอืขอสําเนาที�มคํีารับรองถกูตอ้งของขอ้มลูขา่วสารได ้*

6. ขอ้มลูขา่วสารที�หน่วยงานของรัฐจัดใหแ้กผู่ข้อตอ้งเป็นขอ้มลูขา่วสารประเภทใด *



1 คะแนน

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารของราชการ

คณะกรรมการวนิจิฉัยการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร

ประธานรัฐสภา

1 คะแนน

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารของราชการ

คณะกรรมการวนิจิฉัยการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร

ประธานรัฐสภา

1 คะแนน

15 วัน นับแตว่ันยื�นคําขอ

15 วัน นับแตว่ันที�ไดรั้บแจง้คําสั�ง

30 วัน นับแตว่ันยื�นคําขอ

30 วัน นับแตว่ันที�ไดรั้บแจง้คําสั�ง

7. เมื�อมกีารรอ้งเรยีนเกี�ยวกบัหน่วยงานของรัฐไมจั่ดหาขอ้มลูขา่วสารจะตอ้งรอ้งเรยีนตอ่ใคร *

8. ในกรณีเจา้หนา้ที�ของรัฐมคํีาสั�งมใิหเ้ปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร ผูข้อจะอทุธรณ์ตอ่ใคร *

9. การยื�นอทุธรณ์คําสั�งของเจา้หนา้ที�ของรัฐที�มใิหเ้ปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร ตอ้งอทุธรณ์ภายในกําหนดเวลาเทา่ใด
*



1 คะแนน

3 คน

5 คน

7 คน

9 คน

เนื�อหานี�มไิดถ้กูสรา้งขึ�นหรอืรับรองโดย Google

10. คณะกรรมการวนิจิฉัยการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร คณะหนึ�ง ตอ้งมไีมน่อ้ยกวา่กี�คน *

 ฟอรม์

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


นายรัชพล อนิทรส์ขุ

นายสัตวแพทยป์ฎบิัตกิาร

สํานักงานปศสุัตวอํ์าเภอเสาไห ้

แบบสอบถามความเขา้ใจ

แบบสอบถามความความเขา้ใจเกี�ยวกับ "พระราชบัญญัตขิอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540" ก่อนเขา้รับการอบรม

มากที�สดุ

มาก

ปานกลาง

นอ้ย

นอ้ยที�สดุ

แบบทดสอบกอ่นการอบรม

แบบทดสอบกอ่นการอบรม (Pre-test)
แบบทดสอบกอ่นการอบรมพัฒนาบคุลากร รอบที� 2/2564 เรื�อง พระราชบัญญัตขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที� 21 
กรกฎาคม 2564

ชื�อ-สกลุ *

ตําแหน่ง

สงักดั

ทา่นมคีวามเขา้ใจในเรื�อง "พระราชบัญญัตขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ.2540" มากนอ้ยเพยีงใด *



แบบทดสอบความรูเ้กี�ยวกับ "พระราชบัญญัตขิอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540"

1 คะแนน

ขอ้มลูขา่วสารที�อยูใ่นความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ

ขอ้มลูขา่วสารที�อยูค่วบคมุดแูลของหน่วยงานของรัฐ

ขอ้มลูขา่วสารเกี�ยวกับการดําเนนิงานของรัฐ

ถกูทกุขอ้

1 คะแนน

วันที� 2 กันยายน 2540

วันที�ประกาศในราชกจิจานุเบกษา

วันถัดจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษา

วันพน้กําหนด 90 วัน นับตั �งแตว่ันประกาศในราชกจิจานุเบกษา

1 คะแนน

ราชการสว่นกลาง ราชการสว่นภมูภิาค ราชการสว่นทอ้งถิ�น

ศาลในสว่นที�เกี�ยวกับการพจิารณาพพิากษาคดี

รัฐวสิาหกจิ สว่นราชการสังกัดรัฐสภา

องคก์รควบคมุการประกอบวชิาชพี หน่วยงานอสิระของรัฐ

1. ขอ้มลูขา่วสารของราชการ คอือะไร *

2. พระราชบัญญัตขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 มผีลบังคับตามขอ้ใด *

3. ขอ้ใดไมใ่ชค่วามหมายของหน่วยงานของรัฐ *



1 คะแนน

รัฐมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรม

รัฐมนตรปีระจําสํานักนายกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรี

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

1 คะแนน

บคุคลที�มสีว่นไดเ้สยีเกี�ยวขอ้ง

บคุคลที�ไมม่สีว่นไดเ้สยี

คนตา่งดา้ว

ถกูทกุขอ้

1 คะแนน

อยูใ่นสภาพพรอ้มที�จะใหไ้ด ้

ตอ้งนําไปจัดทําวเิคราะห ์จําแนก หรอืรวบรวมกอ่น

ตอ้งจัดขึ�นมาใหม ่โดยไมส่อดคลอ้งกับอํานาจหนา้ที�ตามปกตขิองหน่วยงานของรัฐ

ไมม่ขีอ้ถกู

4. ผูใ้ดเป็นผูรั้กษาการตามพระราชบัญญัตขิอ้มลูขา่วสารของทางราชการ พ.ศ.2540 *

5. บคุคลใดมสีทิธเิขา้ตรวจด ูขอสําเนาหรอืขอสําเนาที�มคํีารับรองถกูตอ้งของขอ้มลูขา่วสารได ้*

6. ขอ้มลูขา่วสารที�หน่วยงานของรัฐจัดใหแ้กผู่ข้อตอ้งเป็นขอ้มลูขา่วสารประเภทใด *



1 คะแนน

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารของราชการ

คณะกรรมการวนิจิฉัยการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร

ประธานรัฐสภา

1 คะแนน

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารของราชการ

คณะกรรมการวนิจิฉัยการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร

ประธานรัฐสภา

1 คะแนน

15 วัน นับแตว่ันยื�นคําขอ

15 วัน นับแตว่ันที�ไดรั้บแจง้คําสั�ง

30 วัน นับแตว่ันยื�นคําขอ

30 วัน นับแตว่ันที�ไดรั้บแจง้คําสั�ง

7. เมื�อมกีารรอ้งเรยีนเกี�ยวกบัหน่วยงานของรัฐไมจั่ดหาขอ้มลูขา่วสารจะตอ้งรอ้งเรยีนตอ่ใคร *

8. ในกรณีเจา้หนา้ที�ของรัฐมคํีาสั�งมใิหเ้ปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร ผูข้อจะอทุธรณ์ตอ่ใคร *

9. การยื�นอทุธรณ์คําสั�งของเจา้หนา้ที�ของรัฐที�มใิหเ้ปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร ตอ้งอทุธรณ์ภายในกําหนดเวลาเทา่ใด
*



1 คะแนน

3 คน

5 คน

7 คน

9 คน

เนื�อหานี�มไิดถ้กูสรา้งขึ�นหรอืรับรองโดย Google

10. คณะกรรมการวนิจิฉัยการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร คณะหนึ�ง ตอ้งมไีมน่อ้ยกวา่กี�คน *

 ฟอรม์

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


นายชษิณุชา เปลง่ใส

เจา้พนักงานสัตวบาล

สํานักงานปศสุัตวจั์งหวัดสระบรุี

แบบสอบถามความเขา้ใจ

แบบสอบถามความความเขา้ใจเกี�ยวกับ "พระราชบัญญัตขิอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540" ก่อนเขา้รับการอบรม

มากที�สดุ

มาก

ปานกลาง

นอ้ย

นอ้ยที�สดุ

แบบทดสอบกอ่นการอบรม

แบบทดสอบกอ่นการอบรม (Pre-test)
แบบทดสอบกอ่นการอบรมพัฒนาบคุลากร รอบที� 2/2564 เรื�อง พระราชบัญญัตขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที� 21 
กรกฎาคม 2564

ชื�อ-สกลุ *

ตําแหน่ง

สงักดั

ทา่นมคีวามเขา้ใจในเรื�อง "พระราชบัญญัตขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ.2540" มากนอ้ยเพยีงใด *



แบบทดสอบความรูเ้กี�ยวกับ "พระราชบัญญัตขิอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540"

1 คะแนน

ขอ้มลูขา่วสารที�อยูใ่นความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ

ขอ้มลูขา่วสารที�อยูค่วบคมุดแูลของหน่วยงานของรัฐ

ขอ้มลูขา่วสารเกี�ยวกับการดําเนนิงานของรัฐ

ถกูทกุขอ้

1 คะแนน

วันที� 2 กันยายน 2540

วันที�ประกาศในราชกจิจานุเบกษา

วันถัดจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษา

วันพน้กําหนด 90 วัน นับตั �งแตว่ันประกาศในราชกจิจานุเบกษา

1 คะแนน

ราชการสว่นกลาง ราชการสว่นภมูภิาค ราชการสว่นทอ้งถิ�น

ศาลในสว่นที�เกี�ยวกับการพจิารณาพพิากษาคดี

รัฐวสิาหกจิ สว่นราชการสังกัดรัฐสภา

องคก์รควบคมุการประกอบวชิาชพี หน่วยงานอสิระของรัฐ

1. ขอ้มลูขา่วสารของราชการ คอือะไร *

2. พระราชบัญญัตขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 มผีลบังคับตามขอ้ใด *

3. ขอ้ใดไมใ่ชค่วามหมายของหน่วยงานของรัฐ *



1 คะแนน

รัฐมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรม

รัฐมนตรปีระจําสํานักนายกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรี

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

1 คะแนน

บคุคลที�มสีว่นไดเ้สยีเกี�ยวขอ้ง

บคุคลที�ไมม่สีว่นไดเ้สยี

คนตา่งดา้ว

ถกูทกุขอ้

1 คะแนน

อยูใ่นสภาพพรอ้มที�จะใหไ้ด ้

ตอ้งนําไปจัดทําวเิคราะห ์จําแนก หรอืรวบรวมกอ่น

ตอ้งจัดขึ�นมาใหม ่โดยไมส่อดคลอ้งกับอํานาจหนา้ที�ตามปกตขิองหน่วยงานของรัฐ

ไมม่ขีอ้ถกู

4. ผูใ้ดเป็นผูรั้กษาการตามพระราชบัญญัตขิอ้มลูขา่วสารของทางราชการ พ.ศ.2540 *

5. บคุคลใดมสีทิธเิขา้ตรวจด ูขอสําเนาหรอืขอสําเนาที�มคํีารับรองถกูตอ้งของขอ้มลูขา่วสารได ้*

6. ขอ้มลูขา่วสารที�หน่วยงานของรัฐจัดใหแ้กผู่ข้อตอ้งเป็นขอ้มลูขา่วสารประเภทใด *



1 คะแนน

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารของราชการ

คณะกรรมการวนิจิฉัยการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร

ประธานรัฐสภา

1 คะแนน

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารของราชการ

คณะกรรมการวนิจิฉัยการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร

ประธานรัฐสภา

1 คะแนน

15 วัน นับแตว่ันยื�นคําขอ

15 วัน นับแตว่ันที�ไดรั้บแจง้คําสั�ง

30 วัน นับแตว่ันยื�นคําขอ

30 วัน นับแตว่ันที�ไดรั้บแจง้คําสั�ง

7. เมื�อมกีารรอ้งเรยีนเกี�ยวกบัหน่วยงานของรัฐไมจั่ดหาขอ้มลูขา่วสารจะตอ้งรอ้งเรยีนตอ่ใคร *

8. ในกรณีเจา้หนา้ที�ของรัฐมคํีาสั�งมใิหเ้ปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร ผูข้อจะอทุธรณ์ตอ่ใคร *

9. การยื�นอทุธรณ์คําสั�งของเจา้หนา้ที�ของรัฐที�มใิหเ้ปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร ตอ้งอทุธรณ์ภายในกําหนดเวลาเทา่ใด
*



1 คะแนน

3 คน

5 คน

7 คน

9 คน

เนื�อหานี�มไิดถ้กูสรา้งขึ�นหรอืรับรองโดย Google

10. คณะกรรมการวนิจิฉัยการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร คณะหนึ�ง ตอ้งมไีมน่อ้ยกวา่กี�คน *

 ฟอรม์

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


นางอารรัีตน์ หน่ายครบรุี

หัวหนา้ฝ่ายบรหิารทั�วไป

สํานักงานปศสุัตวจั์งหวัดสระบรุี

แบบสอบถามความเขา้ใจ

แบบสอบถามความความเขา้ใจเกี�ยวกับ "พระราชบัญญัตขิอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540" หลังเขา้รับการอบรม

มากที�สดุ

มาก

ปานกลาง

นอ้ย

นอ้ยที�สดุ

แบบทดสอบหลังการอบรม

แบบทดสอบหลงัการอบรม (Post-test)
แบบทดสอบหลังการอบรมพัฒนาบคุลากร รอบที� 2/2564 เรื�อง พระราชบัญญัตขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที� 21 
กรกฎาคม 2564

ชื�อ-สกลุ *

ตําแหน่ง

สงักดั

ทา่นมคีวามเขา้ใจในเรื�อง "พระราชบัญญัตขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ.2540" มากนอ้ยเพยีงใด *



แบบทดสอบความรูเ้กี�ยวกับ "พระราชบัญญัตขิอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540"

1 คะแนน

ขอ้มลูขา่วสารที�อยูใ่นความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ

ขอ้มลูขา่วสารที�อยูค่วบคมุดแูลของหน่วยงานของรัฐ

ขอ้มลูขา่วสารเกี�ยวกับการดําเนนิงานของรัฐ

ถกูทกุขอ้

1 คะแนน

วันที� 2 กันยายน 2540

วันที�ประกาศในราชกจิจานุเบกษา

วันถัดจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษา

วันพน้กําหนด 90 วัน นับตั �งแตว่ันประกาศในราชกจิจานุเบกษา

1 คะแนน

ราชการสว่นกลาง ราชการสว่นภมูภิาค ราชการสว่นทอ้งถิ�น

ศาลในสว่นที�เกี�ยวกับการพจิารณาพพิากษาคดี

รัฐวสิาหกจิ สว่นราชการสังกัดรัฐสภา

องคก์รควบคมุการประกอบวชิาชพี หน่วยงานอสิระของรัฐ

1. ขอ้มลูขา่วสารของราชการ คอือะไร *

2. พระราชบัญญัตขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 มผีลบังคับตามขอ้ใด *

3. ขอ้ใดไมใ่ชค่วามหมายของหน่วยงานของรัฐ *



1 คะแนน

รัฐมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรม

รัฐมนตรปีระจําสํานักนายกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรี

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

1 คะแนน

บคุคลที�มสีว่นไดเ้สยีเกี�ยวขอ้ง

บคุคลที�ไมม่สีว่นไดเ้สยี

คนตา่งดา้ว

ถกูทกุขอ้

1 คะแนน

อยูใ่นสภาพพรอ้มที�จะใหไ้ด ้

ตอ้งนําไปจัดทําวเิคราะห ์จําแนก หรอืรวบรวมกอ่น

ตอ้งจัดขึ�นมาใหม ่โดยไมส่อดคลอ้งกับอํานาจหนา้ที�ตามปกตขิองหน่วยงานของรัฐ

ไมม่ขีอ้ถกู

4. ผูใ้ดเป็นผูรั้กษาการตามพระราชบัญญัตขิอ้มลูขา่วสารของทางราชการ พ.ศ.2540 *

5. บคุคลใดมสีทิธเิขา้ตรวจด ูขอสําเนาหรอืขอสําเนาที�มคํีารับรองถกูตอ้งของขอ้มลูขา่วสารได ้*

6. ขอ้มลูขา่วสารที�หน่วยงานของรัฐจัดใหแ้กผู่ข้อตอ้งเป็นขอ้มลูขา่วสารประเภทใด *



1 คะแนน

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารของราชการ

คณะกรรมการวนิจิฉัยการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร

ประธานรัฐสภา

1 คะแนน

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารของราชการ

คณะกรรมการวนิจิฉัยการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร

ประธานรัฐสภา

1 คะแนน

15 วัน นับแตว่ันยื�นคําขอ

15 วัน นับแตว่ันที�ไดรั้บแจง้คําสั�ง

30 วัน นับแตว่ันยื�นคําขอ

30 วัน นับแตว่ันที�ไดรั้บแจง้คําสั�ง

7. เมื�อมกีารรอ้งเรยีนเกี�ยวกบัหน่วยงานของรัฐไมจั่ดหาขอ้มลูขา่วสารจะตอ้งรอ้งเรยีนตอ่ใคร *

8. ในกรณีเจา้หนา้ที�ของรัฐมคํีาสั�งมใิหเ้ปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร ผูข้อจะอทุธรณ์ตอ่ใคร *

9. การยื�นอทุธรณ์คําสั�งของเจา้หนา้ที�ของรัฐที�มใิหเ้ปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร ตอ้งอทุธรณ์ภายในกําหนดเวลาเทา่ใด
*



1 คะแนน

3 คน

5 คน

7 คน

9 คน

เนื�อหานี�มไิดถ้กูสรา้งขึ�นหรอืรับรองโดย Google

10. คณะกรรมการวนิจิฉัยการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร คณะหนึ�ง ตอ้งมไีมน่อ้ยกวา่กี�คน *

 ฟอรม์

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


นางสาวธนัชญา แกว้ไทรแยม้

นักวชิาการสัตวบาลปฏบิัตกิาร

สํานักงานปศสุัตวจั์งหวัดสระบรุี

แบบสอบถามความเขา้ใจ

แบบสอบถามความความเขา้ใจเกี�ยวกับ "พระราชบัญญัตขิอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540" หลังเขา้รับการอบรม

มากที�สดุ

มาก

ปานกลาง

นอ้ย

นอ้ยที�สดุ

แบบทดสอบหลังการอบรม

แบบทดสอบหลงัการอบรม (Post-test)
แบบทดสอบหลังการอบรมพัฒนาบคุลากร รอบที� 2/2564 เรื�อง พระราชบัญญัตขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที� 21 
กรกฎาคม 2564

ชื�อ-สกลุ *

ตําแหน่ง

สงักดั

ทา่นมคีวามเขา้ใจในเรื�อง "พระราชบัญญัตขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ.2540" มากนอ้ยเพยีงใด *



แบบทดสอบความรูเ้กี�ยวกับ "พระราชบัญญัตขิอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540"

1 คะแนน

ขอ้มลูขา่วสารที�อยูใ่นความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ

ขอ้มลูขา่วสารที�อยูค่วบคมุดแูลของหน่วยงานของรัฐ

ขอ้มลูขา่วสารเกี�ยวกับการดําเนนิงานของรัฐ

ถกูทกุขอ้

1 คะแนน

วันที� 2 กันยายน 2540

วันที�ประกาศในราชกจิจานุเบกษา

วันถัดจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษา

วันพน้กําหนด 90 วัน นับตั �งแตว่ันประกาศในราชกจิจานุเบกษา

1 คะแนน

ราชการสว่นกลาง ราชการสว่นภมูภิาค ราชการสว่นทอ้งถิ�น

ศาลในสว่นที�เกี�ยวกับการพจิารณาพพิากษาคดี

รัฐวสิาหกจิ สว่นราชการสังกัดรัฐสภา

องคก์รควบคมุการประกอบวชิาชพี หน่วยงานอสิระของรัฐ

1. ขอ้มลูขา่วสารของราชการ คอือะไร *

2. พระราชบัญญัตขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 มผีลบังคับตามขอ้ใด *

3. ขอ้ใดไมใ่ชค่วามหมายของหน่วยงานของรัฐ *



1 คะแนน

รัฐมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรม

รัฐมนตรปีระจําสํานักนายกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรี

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

1 คะแนน

บคุคลที�มสีว่นไดเ้สยีเกี�ยวขอ้ง

บคุคลที�ไมม่สีว่นไดเ้สยี

คนตา่งดา้ว

ถกูทกุขอ้

1 คะแนน

อยูใ่นสภาพพรอ้มที�จะใหไ้ด ้

ตอ้งนําไปจัดทําวเิคราะห ์จําแนก หรอืรวบรวมกอ่น

ตอ้งจัดขึ�นมาใหม ่โดยไมส่อดคลอ้งกับอํานาจหนา้ที�ตามปกตขิองหน่วยงานของรัฐ

ไมม่ขีอ้ถกู

4. ผูใ้ดเป็นผูรั้กษาการตามพระราชบัญญัตขิอ้มลูขา่วสารของทางราชการ พ.ศ.2540 *

5. บคุคลใดมสีทิธเิขา้ตรวจด ูขอสําเนาหรอืขอสําเนาที�มคํีารับรองถกูตอ้งของขอ้มลูขา่วสารได ้*

6. ขอ้มลูขา่วสารที�หน่วยงานของรัฐจัดใหแ้กผู่ข้อตอ้งเป็นขอ้มลูขา่วสารประเภทใด *



1 คะแนน

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารของราชการ

คณะกรรมการวนิจิฉัยการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร

ประธานรัฐสภา

1 คะแนน

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารของราชการ

คณะกรรมการวนิจิฉัยการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร

ประธานรัฐสภา

1 คะแนน

15 วัน นับแตว่ันยื�นคําขอ

15 วัน นับแตว่ันที�ไดรั้บแจง้คําสั�ง

30 วัน นับแตว่ันยื�นคําขอ

30 วัน นับแตว่ันที�ไดรั้บแจง้คําสั�ง

7. เมื�อมกีารรอ้งเรยีนเกี�ยวกบัหน่วยงานของรัฐไมจั่ดหาขอ้มลูขา่วสารจะตอ้งรอ้งเรยีนตอ่ใคร *

8. ในกรณีเจา้หนา้ที�ของรัฐมคํีาสั�งมใิหเ้ปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร ผูข้อจะอทุธรณ์ตอ่ใคร *

9. การยื�นอทุธรณ์คําสั�งของเจา้หนา้ที�ของรัฐที�มใิหเ้ปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร ตอ้งอทุธรณ์ภายในกําหนดเวลาเทา่ใด
*



1 คะแนน

3 คน

5 คน

7 คน

9 คน

เนื�อหานี�มไิดถ้กูสรา้งขึ�นหรอืรับรองโดย Google

10. คณะกรรมการวนิจิฉัยการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร คณะหนึ�ง ตอ้งมไีมน่อ้ยกวา่กี�คน *

 ฟอรม์

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


นาวสาวปิยาภรณ์ เกดิธรรม

นายสัตวแพทย์

สํานักงานปศสุัตวจั์งหวัดสระบรุี

แบบสอบถามความเขา้ใจ

แบบสอบถามความความเขา้ใจเกี�ยวกับ "พระราชบัญญัตขิอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540" หลังเขา้รับการอบรม

มากที�สดุ

มาก

ปานกลาง

นอ้ย

นอ้ยที�สดุ

แบบทดสอบหลังการอบรม

แบบทดสอบหลงัการอบรม (Post-test)
แบบทดสอบหลังการอบรมพัฒนาบคุลากร รอบที� 2/2564 เรื�อง พระราชบัญญัตขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที� 21 
กรกฎาคม 2564

ชื�อ-สกลุ *

ตําแหน่ง

สงักดั

ทา่นมคีวามเขา้ใจในเรื�อง "พระราชบัญญัตขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ.2540" มากนอ้ยเพยีงใด *



แบบทดสอบความรูเ้กี�ยวกับ "พระราชบัญญัตขิอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540"

1 คะแนน

ขอ้มลูขา่วสารที�อยูใ่นความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ

ขอ้มลูขา่วสารที�อยูค่วบคมุดแูลของหน่วยงานของรัฐ

ขอ้มลูขา่วสารเกี�ยวกับการดําเนนิงานของรัฐ

ถกูทกุขอ้

1 คะแนน

วันที� 2 กันยายน 2540

วันที�ประกาศในราชกจิจานุเบกษา

วันถัดจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษา

วันพน้กําหนด 90 วัน นับตั �งแตว่ันประกาศในราชกจิจานุเบกษา

1 คะแนน

ราชการสว่นกลาง ราชการสว่นภมูภิาค ราชการสว่นทอ้งถิ�น

ศาลในสว่นที�เกี�ยวกับการพจิารณาพพิากษาคดี

รัฐวสิาหกจิ สว่นราชการสังกัดรัฐสภา

องคก์รควบคมุการประกอบวชิาชพี หน่วยงานอสิระของรัฐ

1. ขอ้มลูขา่วสารของราชการ คอือะไร *

2. พระราชบัญญัตขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 มผีลบังคับตามขอ้ใด *

3. ขอ้ใดไมใ่ชค่วามหมายของหน่วยงานของรัฐ *



1 คะแนน

รัฐมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรม

รัฐมนตรปีระจําสํานักนายกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรี

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

1 คะแนน

บคุคลที�มสีว่นไดเ้สยีเกี�ยวขอ้ง

บคุคลที�ไมม่สีว่นไดเ้สยี

คนตา่งดา้ว

ถกูทกุขอ้

1 คะแนน

อยูใ่นสภาพพรอ้มที�จะใหไ้ด ้

ตอ้งนําไปจัดทําวเิคราะห ์จําแนก หรอืรวบรวมกอ่น

ตอ้งจัดขึ�นมาใหม ่โดยไมส่อดคลอ้งกับอํานาจหนา้ที�ตามปกตขิองหน่วยงานของรัฐ

ไมม่ขีอ้ถกู

4. ผูใ้ดเป็นผูรั้กษาการตามพระราชบัญญัตขิอ้มลูขา่วสารของทางราชการ พ.ศ.2540 *

5. บคุคลใดมสีทิธเิขา้ตรวจด ูขอสําเนาหรอืขอสําเนาที�มคํีารับรองถกูตอ้งของขอ้มลูขา่วสารได ้*

6. ขอ้มลูขา่วสารที�หน่วยงานของรัฐจัดใหแ้กผู่ข้อตอ้งเป็นขอ้มลูขา่วสารประเภทใด *



1 คะแนน

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารของราชการ

คณะกรรมการวนิจิฉัยการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร

ประธานรัฐสภา

1 คะแนน

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารของราชการ

คณะกรรมการวนิจิฉัยการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร

ประธานรัฐสภา

1 คะแนน

15 วัน นับแตว่ันยื�นคําขอ

15 วัน นับแตว่ันที�ไดรั้บแจง้คําสั�ง

30 วัน นับแตว่ันยื�นคําขอ

30 วัน นับแตว่ันที�ไดรั้บแจง้คําสั�ง

7. เมื�อมกีารรอ้งเรยีนเกี�ยวกบัหน่วยงานของรัฐไมจั่ดหาขอ้มลูขา่วสารจะตอ้งรอ้งเรยีนตอ่ใคร *

8. ในกรณีเจา้หนา้ที�ของรัฐมคํีาสั�งมใิหเ้ปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร ผูข้อจะอทุธรณ์ตอ่ใคร *

9. การยื�นอทุธรณ์คําสั�งของเจา้หนา้ที�ของรัฐที�มใิหเ้ปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร ตอ้งอทุธรณ์ภายในกําหนดเวลาเทา่ใด
*



1 คะแนน

3 คน

5 คน

7 คน

9 คน

เนื�อหานี�มไิดถ้กูสรา้งขึ�นหรอืรับรองโดย Google

10. คณะกรรมการวนิจิฉัยการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร คณะหนึ�ง ตอ้งมไีมน่อ้ยกวา่กี�คน *

 ฟอรม์

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


ตอนที� 1 บอ้มลูผูต้อบแบบสอบถาม

ชาย

หญงิ

นอ้ยกวา่ 30 ปี

31-40 ปี

41-50 ปี

51-60 ปี

แบบประเมนิผลการอบรมตามแผนพัฒนาบคุลากร รอบที�
2/2564 "พระราชบญัญัตขิอ้มลูขา่วสารของราชการ
พ.ศ.2540"
สํานักงานปศสุัตวจั์งหวัดสระบรุ ีใคร่ขอความร่วมมอืจากทา่นตอบแบบประเมนิผลโครงการฝึกอบรม โดยมวีัตถปุระสงคเ์พื�อพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการเรยีนรูใ้หเ้หมาะสมและเกดิประโยชน์แกผู่เ้ขา้ร่วมโครงการ      

เพศ

อายุ



0-10

10-20

20-30

30-40

เจา้พนักงานสัตวบาล

ตํ�ากวา่ปรญิญาตรี

ปรญิญาตรี

ปรญิญาโท

ปรญิญาเอก

ใช่

ไมใ่ช่

อายรุาชการ

ตําแหน่ง

การศกึษาสงูสดุ

ทา่นมบีทบาทภารกจิ/หนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้งกบัโครงการ/หลักสตูรนี�หรอืไม่



เคย

ไมเ่คย

นอ้ย

ปานกลาง

มาก

นอ้ย

ปานกลาง

มาก

นอ้ย

ปานกลาง

มาก

ตอนที� 2 การประเมนิผลสมัฤทธิ�ตามวัตถปุระสงคโ์ครงการและดา้นการจัดการหลักสตูร

ท่านมคีวามคดิเห็นต่อผลสัมฤทธิ�ตามวัตถุประสงคโ์ครงการอย่างไร โปรดเลอืกคําตอบที�ตรงกับความคดิเห็นของท่านมากที�สดุเพยีงขอ้เดยีว

ทา่นเคยเขา้รับการฝึกอบรมที�เกี�ยวขอ้งกบัโครงการ/หลักสตูรนี�หรอืไม่

ทา่นมคีวามตอ้งการในการเขา้อบรมหลักสตูรนี�เพยีงใด

ทา่นมคีวามจําเป็นในการเขา้รับการอบรมหลักสตูรนี�เพื�อนําความรูไ้ปใชใ้นการปฏบิัตงิานเพยีงใด

ทา่นคาดหวังตอ่หลักสตูรนี�เพยีงใด



ตอนที� 3 การประเมนิดา้นวทิยากร

ท่านมคีวามคดิเห็นต่อวทิยากรอย่างไร โปรดเลอืกคําตอบที�ตรงกับความคดิเห็นของท่านมากที�สดุเพยีงขอ้เดยีว

การประเมนิผลสมัฤทธิ�ตามวัตถปุระสงคโ์ครงการและดา้นการจัดการหลักสตูร *

มากที�สดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที�สดุ

เพื�อใหเ้จา้หนา้ที�ผู ้
ปฏบิัตงิานมคีวามรู ้
และความเขา้ใจเกี�ยว
กับพระราชบัญญัติ
ขอ้มลูขา่วสารของ
ราชการ พ.ศ.2540

เพื�อใหเ้จา้หนา้ที�ผู ้
ปฏบิัตงิานไดม้ี
แนวทางในการ
ปฏบิัตงิาน และ
ปฏบิัตงิานได ้
สอดคลอ้งตามพระ
ราชบัญญัตขิอ้มลู
ขา่วสารของราชการ
พ.ศ.2540

ขอบเขตเนื�อหาที�ฝึก
อบรมในแตล่ะหัวขอ้
ครบถว้นตามที�
หลักสตูรกําหนด

การจัดลําดับเนื�อหา
การฝึกอบรมมคีวาม
เหมาะสม

ระยะเวลาในการ
อบรมแตล่ะเนื�อหา
วชิาเหมาะสม

กจิกรรมการฝึกอบรม
ทั �งภาคทฤษฎแีละ
ปฏบิัตมิคีวามเหมาะ
สม

หลักสตูรฝึกอบรม
ครั�งนี�มปีระโยชน์คุม้
คา่

เพื�อใหเ้จา้หนา้ที�ผู ้
ปฏบิัตงิานมคีวามรู ้
และความเขา้ใจเกี�ยว
กับพระราชบัญญัติ
ขอ้มลูขา่วสารของ
ราชการ พ.ศ.2540

เพื�อใหเ้จา้หนา้ที�ผู ้
ปฏบิัตงิานไดม้ี
แนวทางในการ
ปฏบิัตงิาน และ
ปฏบิัตงิานได ้
สอดคลอ้งตามพระ
ราชบัญญัตขิอ้มลู
ขา่วสารของราชการ
พ.ศ.2540

ขอบเขตเนื�อหาที�ฝึก
อบรมในแตล่ะหัวขอ้
ครบถว้นตามที�
หลักสตูรกําหนด

การจัดลําดับเนื�อหา
การฝึกอบรมมคีวาม
เหมาะสม

ระยะเวลาในการ
อบรมแตล่ะเนื�อหา
วชิาเหมาะสม

กจิกรรมการฝึกอบรม
ทั �งภาคทฤษฎแีละ
ปฏบิัตมิคีวามเหมาะ
สม

หลักสตูรฝึกอบรม
ครั�งนี�มปีระโยชน์คุม้
คา่



การประเมนิดา้นวทิยากร *

มากที�สดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที�สดุ

วทิยากรมคีณุสมบัติ
ความรู ้ความสามารถ
ตรงตามเนื�อหา
หลักสตูร

วทิยากรมี
ประสบการณ์ รอบรู ้
ในเนื�อหาที�สอน

วทิยากรสามารถ
ถา่ยทอดและสื�อสาร
ไดน่้าสนใจ เขา้ใจ
ง่าย ชดัเจน

วทิยากรมบีคุลกิภาพ
ทว่งทา่ นํ�าเสยีง
กระตุน้การเรยีนรูด้ี

วทิยากรสรา้ง
บรรยากาศการเรยีนรู ้
ด ีเปิดโอกาสใหผู้ ้
เรยีนมสีว่นร่วม

วทิยากรสามารถ
ตอบคําถามใหข้อ้มลู
ยอ้นกลับ
(Feedback) แกผู่ ้
เขา้รับการฝึกอบรม
ไดช้ดัเจน

วทิยากรมเีทคนคิวธิี
การสอนที�หลาก
หลายเอื�อตอ่การ
เรยีนรู ้

วทิยากรใชส้ื�อการ
สอน เอกสารการ
สอน สอดคลอ้งกับ
เนื�อหาวชิาและมี
ความเหมาะสมตรง
ตามกลุม่ผูเ้ขา้อบรม

วทิยากรดําเนนิการ
สอนไดต้ามเนื�อหา
และวัตถปุระสงคข์อง
แตล่ะหัวขอ้วชิา

วทิยากรมคีณุสมบัติ
ความรู ้ความสามารถ
ตรงตามเนื�อหา
หลักสตูร

วทิยากรมี
ประสบการณ์ รอบรู ้
ในเนื�อหาที�สอน

วทิยากรสามารถ
ถา่ยทอดและสื�อสาร
ไดน่้าสนใจ เขา้ใจ
ง่าย ชดัเจน

วทิยากรมบีคุลกิภาพ
ทว่งทา่ นํ�าเสยีง
กระตุน้การเรยีนรูด้ี

วทิยากรสรา้ง
บรรยากาศการเรยีนรู ้
ด ีเปิดโอกาสใหผู้ ้
เรยีนมสีว่นร่วม

วทิยากรสามารถ
ตอบคําถามใหข้อ้มลู
ยอ้นกลับ
(Feedback) แกผู่ ้
เขา้รับการฝึกอบรม
ไดช้ดัเจน

วทิยากรมเีทคนคิวธิี
การสอนที�หลาก
หลายเอื�อตอ่การ
เรยีนรู ้

วทิยากรใชส้ื�อการ
สอน เอกสารการ
สอน สอดคลอ้งกับ
เนื�อหาวชิาและมี
ความเหมาะสมตรง
ตามกลุม่ผูเ้ขา้อบรม

วทิยากรดําเนนิการ
สอนไดต้ามเนื�อหา
และวัตถปุระสงคข์อง
แตล่ะหัวขอ้วชิา



ตอนที� 4 การประเมนิดา้นการบรหิารจัดการฝึกอบรม

ท่านมคีวามคดิเห็นต่อการบรหิารจัดการอบรมอย่างไร โปรดเลอืกคําตอบที�ตรงกับความคดิเห็นของท่านมากที�สดุเพยีงขอ้เดยีว

เนื�อหานี�มไิดถ้กูสรา้งขึ�นหรอืรับรองโดย Google

โดยภาพรวมทา่นพงึ
พอใจตอ่วทิยากร
ทา่นนี�เพยีงใด

โดยภาพรวมทา่นพงึ
พอใจตอ่วทิยากร
ทา่นนี�เพยีงใด

การประเมนิดา้นการบรหิารจัดการฝึกอบรม *

มากที�สดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที�สดุ

การประสานงานของ
เจา้หนา้ที�โครงการ

การอํานวยความ
สะดวกของเจา้
หนา้ที�

การใหคํ้าแนะนําหรอื
ตอบขอ้ซกัถามของ
เจา้หนา้ที�

การบรหิารจัดการ
โครงการโดยรวม

การประสานงานของ
เจา้หนา้ที�โครงการ

การอํานวยความ
สะดวกของเจา้
หนา้ที�

การใหคํ้าแนะนําหรอื
ตอบขอ้ซกัถามของ
เจา้หนา้ที�

การบรหิารจัดการ
โครงการโดยรวม

 ฟอรม์

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


ตอนที� 1 บอ้มลูผูต้อบแบบสอบถาม

ชาย

หญงิ

นอ้ยกวา่ 30 ปี

31-40 ปี

41-50 ปี

51-60 ปี

แบบประเมนิผลการอบรมตามแผนพัฒนาบคุลากร รอบที�
2/2564 "พระราชบญัญัตขิอ้มลูขา่วสารของราชการ
พ.ศ.2540"
สํานักงานปศสุัตวจั์งหวัดสระบรุ ีใคร่ขอความร่วมมอืจากทา่นตอบแบบประเมนิผลโครงการฝึกอบรม โดยมวีัตถปุระสงคเ์พื�อพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการเรยีนรูใ้หเ้หมาะสมและเกดิประโยชน์แกผู่เ้ขา้ร่วมโครงการ      

เพศ

อายุ



0-10

10-20

20-30

30-40

นายสัตวแพทยช์าํนาญการ

ตํ�ากวา่ปรญิญาตรี

ปรญิญาตรี

ปรญิญาโท

ปรญิญาเอก

ใช่

ไมใ่ช่

อายรุาชการ

ตําแหน่ง

การศกึษาสงูสดุ

ทา่นมบีทบาทภารกจิ/หนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้งกบัโครงการ/หลักสตูรนี�หรอืไม่



เคย

ไมเ่คย

นอ้ย

ปานกลาง

มาก

นอ้ย

ปานกลาง

มาก

นอ้ย

ปานกลาง

มาก

ตอนที� 2 การประเมนิผลสมัฤทธิ�ตามวัตถปุระสงคโ์ครงการและดา้นการจัดการหลักสตูร

ท่านมคีวามคดิเห็นต่อผลสัมฤทธิ�ตามวัตถุประสงคโ์ครงการอย่างไร โปรดเลอืกคําตอบที�ตรงกับความคดิเห็นของท่านมากที�สดุเพยีงขอ้เดยีว

ทา่นเคยเขา้รับการฝึกอบรมที�เกี�ยวขอ้งกบัโครงการ/หลักสตูรนี�หรอืไม่

ทา่นมคีวามตอ้งการในการเขา้อบรมหลักสตูรนี�เพยีงใด

ทา่นมคีวามจําเป็นในการเขา้รับการอบรมหลักสตูรนี�เพื�อนําความรูไ้ปใชใ้นการปฏบิัตงิานเพยีงใด

ทา่นคาดหวังตอ่หลักสตูรนี�เพยีงใด



ตอนที� 3 การประเมนิดา้นวทิยากร

ท่านมคีวามคดิเห็นต่อวทิยากรอย่างไร โปรดเลอืกคําตอบที�ตรงกับความคดิเห็นของท่านมากที�สดุเพยีงขอ้เดยีว

การประเมนิผลสมัฤทธิ�ตามวัตถปุระสงคโ์ครงการและดา้นการจัดการหลักสตูร *

มากที�สดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที�สดุ

เพื�อใหเ้จา้หนา้ที�ผู ้
ปฏบิัตงิานมคีวามรู ้
และความเขา้ใจเกี�ยว
กับพระราชบัญญัติ
ขอ้มลูขา่วสารของ
ราชการ พ.ศ.2540

เพื�อใหเ้จา้หนา้ที�ผู ้
ปฏบิัตงิานไดม้ี
แนวทางในการ
ปฏบิัตงิาน และ
ปฏบิัตงิานได ้
สอดคลอ้งตามพระ
ราชบัญญัตขิอ้มลู
ขา่วสารของราชการ
พ.ศ.2540

ขอบเขตเนื�อหาที�ฝึก
อบรมในแตล่ะหัวขอ้
ครบถว้นตามที�
หลักสตูรกําหนด

การจัดลําดับเนื�อหา
การฝึกอบรมมคีวาม
เหมาะสม

ระยะเวลาในการ
อบรมแตล่ะเนื�อหา
วชิาเหมาะสม

กจิกรรมการฝึกอบรม
ทั �งภาคทฤษฎแีละ
ปฏบิัตมิคีวามเหมาะ
สม

หลักสตูรฝึกอบรม
ครั�งนี�มปีระโยชน์คุม้
คา่

เพื�อใหเ้จา้หนา้ที�ผู ้
ปฏบิัตงิานมคีวามรู ้
และความเขา้ใจเกี�ยว
กับพระราชบัญญัติ
ขอ้มลูขา่วสารของ
ราชการ พ.ศ.2540

เพื�อใหเ้จา้หนา้ที�ผู ้
ปฏบิัตงิานไดม้ี
แนวทางในการ
ปฏบิัตงิาน และ
ปฏบิัตงิานได ้
สอดคลอ้งตามพระ
ราชบัญญัตขิอ้มลู
ขา่วสารของราชการ
พ.ศ.2540

ขอบเขตเนื�อหาที�ฝึก
อบรมในแตล่ะหัวขอ้
ครบถว้นตามที�
หลักสตูรกําหนด

การจัดลําดับเนื�อหา
การฝึกอบรมมคีวาม
เหมาะสม

ระยะเวลาในการ
อบรมแตล่ะเนื�อหา
วชิาเหมาะสม

กจิกรรมการฝึกอบรม
ทั �งภาคทฤษฎแีละ
ปฏบิัตมิคีวามเหมาะ
สม

หลักสตูรฝึกอบรม
ครั�งนี�มปีระโยชน์คุม้
คา่



การประเมนิดา้นวทิยากร *

มากที�สดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที�สดุ

วทิยากรมคีณุสมบัติ
ความรู ้ความสามารถ
ตรงตามเนื�อหา
หลักสตูร

วทิยากรมี
ประสบการณ์ รอบรู ้
ในเนื�อหาที�สอน

วทิยากรสามารถ
ถา่ยทอดและสื�อสาร
ไดน่้าสนใจ เขา้ใจ
ง่าย ชดัเจน

วทิยากรมบีคุลกิภาพ
ทว่งทา่ นํ�าเสยีง
กระตุน้การเรยีนรูด้ี

วทิยากรสรา้ง
บรรยากาศการเรยีนรู ้
ด ีเปิดโอกาสใหผู้ ้
เรยีนมสีว่นร่วม

วทิยากรสามารถ
ตอบคําถามใหข้อ้มลู
ยอ้นกลับ
(Feedback) แกผู่ ้
เขา้รับการฝึกอบรม
ไดช้ดัเจน

วทิยากรมเีทคนคิวธิี
การสอนที�หลาก
หลายเอื�อตอ่การ
เรยีนรู ้

วทิยากรใชส้ื�อการ
สอน เอกสารการ
สอน สอดคลอ้งกับ
เนื�อหาวชิาและมี
ความเหมาะสมตรง
ตามกลุม่ผูเ้ขา้อบรม

วทิยากรดําเนนิการ
สอนไดต้ามเนื�อหา
และวัตถปุระสงคข์อง
แตล่ะหัวขอ้วชิา

วทิยากรมคีณุสมบัติ
ความรู ้ความสามารถ
ตรงตามเนื�อหา
หลักสตูร

วทิยากรมี
ประสบการณ์ รอบรู ้
ในเนื�อหาที�สอน

วทิยากรสามารถ
ถา่ยทอดและสื�อสาร
ไดน่้าสนใจ เขา้ใจ
ง่าย ชดัเจน

วทิยากรมบีคุลกิภาพ
ทว่งทา่ นํ�าเสยีง
กระตุน้การเรยีนรูด้ี

วทิยากรสรา้ง
บรรยากาศการเรยีนรู ้
ด ีเปิดโอกาสใหผู้ ้
เรยีนมสีว่นร่วม

วทิยากรสามารถ
ตอบคําถามใหข้อ้มลู
ยอ้นกลับ
(Feedback) แกผู่ ้
เขา้รับการฝึกอบรม
ไดช้ดัเจน

วทิยากรมเีทคนคิวธิี
การสอนที�หลาก
หลายเอื�อตอ่การ
เรยีนรู ้

วทิยากรใชส้ื�อการ
สอน เอกสารการ
สอน สอดคลอ้งกับ
เนื�อหาวชิาและมี
ความเหมาะสมตรง
ตามกลุม่ผูเ้ขา้อบรม

วทิยากรดําเนนิการ
สอนไดต้ามเนื�อหา
และวัตถปุระสงคข์อง
แตล่ะหัวขอ้วชิา



ตอนที� 4 การประเมนิดา้นการบรหิารจัดการฝึกอบรม

ท่านมคีวามคดิเห็นต่อการบรหิารจัดการอบรมอย่างไร โปรดเลอืกคําตอบที�ตรงกับความคดิเห็นของท่านมากที�สดุเพยีงขอ้เดยีว

เนื�อหานี�มไิดถ้กูสรา้งขึ�นหรอืรับรองโดย Google

โดยภาพรวมทา่นพงึ
พอใจตอ่วทิยากร
ทา่นนี�เพยีงใด

โดยภาพรวมทา่นพงึ
พอใจตอ่วทิยากร
ทา่นนี�เพยีงใด

การประเมนิดา้นการบรหิารจัดการฝึกอบรม *

มากที�สดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที�สดุ

การประสานงานของ
เจา้หนา้ที�โครงการ

การอํานวยความ
สะดวกของเจา้
หนา้ที�

การใหคํ้าแนะนําหรอื
ตอบขอ้ซกัถามของ
เจา้หนา้ที�

การบรหิารจัดการ
โครงการโดยรวม

การประสานงานของ
เจา้หนา้ที�โครงการ

การอํานวยความ
สะดวกของเจา้
หนา้ที�

การใหคํ้าแนะนําหรอื
ตอบขอ้ซกัถามของ
เจา้หนา้ที�

การบรหิารจัดการ
โครงการโดยรวม

 ฟอรม์

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


ตอนที� 1 บอ้มลูผูต้อบแบบสอบถาม

ชาย

หญงิ

นอ้ยกวา่ 30 ปี

31-40 ปี

41-50 ปี

51-60 ปี

แบบประเมนิผลการอบรมตามแผนพัฒนาบคุลากร รอบที�
2/2564 "พระราชบญัญัตขิอ้มลูขา่วสารของราชการ
พ.ศ.2540"
สํานักงานปศสุัตวจั์งหวัดสระบรุ ีใคร่ขอความร่วมมอืจากทา่นตอบแบบประเมนิผลโครงการฝึกอบรม โดยมวีัตถปุระสงคเ์พื�อพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการเรยีนรูใ้หเ้หมาะสมและเกดิประโยชน์แกผู่เ้ขา้ร่วมโครงการ      

เพศ

อายุ



0-10

10-20

20-30

30-40

เจา้พนักงานการเงนิและบัญชปีฏบิัตงิาน

ตํ�ากวา่ปรญิญาตรี

ปรญิญาตรี

ปรญิญาโท

ปรญิญาเอก

ใช่

ไมใ่ช่

อายรุาชการ

ตําแหน่ง

การศกึษาสงูสดุ

ทา่นมบีทบาทภารกจิ/หนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้งกบัโครงการ/หลักสตูรนี�หรอืไม่



เคย

ไมเ่คย

นอ้ย

ปานกลาง

มาก

นอ้ย

ปานกลาง

มาก

นอ้ย

ปานกลาง

มาก

ตอนที� 2 การประเมนิผลสมัฤทธิ�ตามวัตถปุระสงคโ์ครงการและดา้นการจัดการหลักสตูร

ท่านมคีวามคดิเห็นต่อผลสัมฤทธิ�ตามวัตถุประสงคโ์ครงการอย่างไร โปรดเลอืกคําตอบที�ตรงกับความคดิเห็นของท่านมากที�สดุเพยีงขอ้เดยีว

ทา่นเคยเขา้รับการฝึกอบรมที�เกี�ยวขอ้งกบัโครงการ/หลักสตูรนี�หรอืไม่

ทา่นมคีวามตอ้งการในการเขา้อบรมหลักสตูรนี�เพยีงใด

ทา่นมคีวามจําเป็นในการเขา้รับการอบรมหลักสตูรนี�เพื�อนําความรูไ้ปใชใ้นการปฏบิัตงิานเพยีงใด

ทา่นคาดหวังตอ่หลักสตูรนี�เพยีงใด



ตอนที� 3 การประเมนิดา้นวทิยากร

ท่านมคีวามคดิเห็นต่อวทิยากรอย่างไร โปรดเลอืกคําตอบที�ตรงกับความคดิเห็นของท่านมากที�สดุเพยีงขอ้เดยีว

การประเมนิผลสมัฤทธิ�ตามวัตถปุระสงคโ์ครงการและดา้นการจัดการหลักสตูร *

มากที�สดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที�สดุ

เพื�อใหเ้จา้หนา้ที�ผู ้
ปฏบิัตงิานมคีวามรู ้
และความเขา้ใจเกี�ยว
กับพระราชบัญญัติ
ขอ้มลูขา่วสารของ
ราชการ พ.ศ.2540

เพื�อใหเ้จา้หนา้ที�ผู ้
ปฏบิัตงิานไดม้ี
แนวทางในการ
ปฏบิัตงิาน และ
ปฏบิัตงิานได ้
สอดคลอ้งตามพระ
ราชบัญญัตขิอ้มลู
ขา่วสารของราชการ
พ.ศ.2540

ขอบเขตเนื�อหาที�ฝึก
อบรมในแตล่ะหัวขอ้
ครบถว้นตามที�
หลักสตูรกําหนด

การจัดลําดับเนื�อหา
การฝึกอบรมมคีวาม
เหมาะสม

ระยะเวลาในการ
อบรมแตล่ะเนื�อหา
วชิาเหมาะสม

กจิกรรมการฝึกอบรม
ทั �งภาคทฤษฎแีละ
ปฏบิัตมิคีวามเหมาะ
สม

หลักสตูรฝึกอบรม
ครั�งนี�มปีระโยชน์คุม้
คา่

เพื�อใหเ้จา้หนา้ที�ผู ้
ปฏบิัตงิานมคีวามรู ้
และความเขา้ใจเกี�ยว
กับพระราชบัญญัติ
ขอ้มลูขา่วสารของ
ราชการ พ.ศ.2540

เพื�อใหเ้จา้หนา้ที�ผู ้
ปฏบิัตงิานไดม้ี
แนวทางในการ
ปฏบิัตงิาน และ
ปฏบิัตงิานได ้
สอดคลอ้งตามพระ
ราชบัญญัตขิอ้มลู
ขา่วสารของราชการ
พ.ศ.2540

ขอบเขตเนื�อหาที�ฝึก
อบรมในแตล่ะหัวขอ้
ครบถว้นตามที�
หลักสตูรกําหนด

การจัดลําดับเนื�อหา
การฝึกอบรมมคีวาม
เหมาะสม

ระยะเวลาในการ
อบรมแตล่ะเนื�อหา
วชิาเหมาะสม

กจิกรรมการฝึกอบรม
ทั �งภาคทฤษฎแีละ
ปฏบิัตมิคีวามเหมาะ
สม

หลักสตูรฝึกอบรม
ครั�งนี�มปีระโยชน์คุม้
คา่



การประเมนิดา้นวทิยากร *

มากที�สดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที�สดุ

วทิยากรมคีณุสมบัติ
ความรู ้ความสามารถ
ตรงตามเนื�อหา
หลักสตูร

วทิยากรมี
ประสบการณ์ รอบรู ้
ในเนื�อหาที�สอน

วทิยากรสามารถ
ถา่ยทอดและสื�อสาร
ไดน่้าสนใจ เขา้ใจ
ง่าย ชดัเจน

วทิยากรมบีคุลกิภาพ
ทว่งทา่ นํ�าเสยีง
กระตุน้การเรยีนรูด้ี

วทิยากรสรา้ง
บรรยากาศการเรยีนรู ้
ด ีเปิดโอกาสใหผู้ ้
เรยีนมสีว่นร่วม

วทิยากรสามารถ
ตอบคําถามใหข้อ้มลู
ยอ้นกลับ
(Feedback) แกผู่ ้
เขา้รับการฝึกอบรม
ไดช้ดัเจน

วทิยากรมเีทคนคิวธิี
การสอนที�หลาก
หลายเอื�อตอ่การ
เรยีนรู ้

วทิยากรใชส้ื�อการ
สอน เอกสารการ
สอน สอดคลอ้งกับ
เนื�อหาวชิาและมี
ความเหมาะสมตรง
ตามกลุม่ผูเ้ขา้อบรม

วทิยากรดําเนนิการ
สอนไดต้ามเนื�อหา
และวัตถปุระสงคข์อง
แตล่ะหัวขอ้วชิา

วทิยากรมคีณุสมบัติ
ความรู ้ความสามารถ
ตรงตามเนื�อหา
หลักสตูร

วทิยากรมี
ประสบการณ์ รอบรู ้
ในเนื�อหาที�สอน

วทิยากรสามารถ
ถา่ยทอดและสื�อสาร
ไดน่้าสนใจ เขา้ใจ
ง่าย ชดัเจน

วทิยากรมบีคุลกิภาพ
ทว่งทา่ นํ�าเสยีง
กระตุน้การเรยีนรูด้ี

วทิยากรสรา้ง
บรรยากาศการเรยีนรู ้
ด ีเปิดโอกาสใหผู้ ้
เรยีนมสีว่นร่วม

วทิยากรสามารถ
ตอบคําถามใหข้อ้มลู
ยอ้นกลับ
(Feedback) แกผู่ ้
เขา้รับการฝึกอบรม
ไดช้ดัเจน

วทิยากรมเีทคนคิวธิี
การสอนที�หลาก
หลายเอื�อตอ่การ
เรยีนรู ้

วทิยากรใชส้ื�อการ
สอน เอกสารการ
สอน สอดคลอ้งกับ
เนื�อหาวชิาและมี
ความเหมาะสมตรง
ตามกลุม่ผูเ้ขา้อบรม

วทิยากรดําเนนิการ
สอนไดต้ามเนื�อหา
และวัตถปุระสงคข์อง
แตล่ะหัวขอ้วชิา



ตอนที� 4 การประเมนิดา้นการบรหิารจัดการฝึกอบรม

ท่านมคีวามคดิเห็นต่อการบรหิารจัดการอบรมอย่างไร โปรดเลอืกคําตอบที�ตรงกับความคดิเห็นของท่านมากที�สดุเพยีงขอ้เดยีว

เนื�อหานี�มไิดถ้กูสรา้งขึ�นหรอืรับรองโดย Google

โดยภาพรวมทา่นพงึ
พอใจตอ่วทิยากร
ทา่นนี�เพยีงใด

โดยภาพรวมทา่นพงึ
พอใจตอ่วทิยากร
ทา่นนี�เพยีงใด

การประเมนิดา้นการบรหิารจัดการฝึกอบรม *

มากที�สดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที�สดุ

การประสานงานของ
เจา้หนา้ที�โครงการ

การอํานวยความ
สะดวกของเจา้
หนา้ที�

การใหคํ้าแนะนําหรอื
ตอบขอ้ซกัถามของ
เจา้หนา้ที�

การบรหิารจัดการ
โครงการโดยรวม

การประสานงานของ
เจา้หนา้ที�โครงการ

การอํานวยความ
สะดวกของเจา้
หนา้ที�

การใหคํ้าแนะนําหรอื
ตอบขอ้ซกัถามของ
เจา้หนา้ที�

การบรหิารจัดการ
โครงการโดยรวม

 ฟอรม์

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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