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รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการตามรูปแบบ PDCA 
 
 

ประเภทการบริการวิชาการ 
  แบบสาธารณะ  ( แบบให้เปล่า / ❑ แบบเชิงพาณิชย์)   
❑  แบบเฉพาะ      (❑ แบบให้เปล่า / ❑ แบบเชิงพาณิชย์)   

การบูรณาการการบริการวิชาการ 
  มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน  
❑  มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการวิจัย   
 

ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/ ประเด็นการจัดการความรู้  

❑ การเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต   ❑ วิจัย / นวัตกรรม 

❑ ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม    ❑ การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ 

 ภาพลักษณ์ / ชื่อเสียงขององค์กร    ❑ ความเป็นนานาชาติ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้รายงาน........ผศ.ดร. อดิศักดิ ์นุชมี......รหัสบุคลากร…....5001363...... วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน/
หน่วยงาน…...วิทยาลัยศิลปศาสตร์………………………......……… 

 
ส่วนท่ี 1 รายละเอียดโครงการตามที่ขอในงบประมาณ  
 
ชื่อโครงการ   โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการด้านการจัดการฮาลาล มหาวิทยาลัยรังสิต  รหัสโครงการ : 640679 
หลักการและเหตุผล สถาบันวิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษา เป็นหน่วยงานหนึ่งของวิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รังสิต มีภารกิจในการให้ความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ด้านอิสลามศึกษา ภาษาอาหรับ และการจัดการฮาลาล แก่หน่วยงาน
ในมหาวิทยาลัยรังสิต ตลอดจนองค์กรและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ปัจจุบัน จังหวัดปทุมธานี มีสถานประกอบการท่ี
ผลิต ผลิตภัณฑ์ฮาลาลมากกว่า 260 แห่ง และมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตขึ้นอีกจำนวนมาก การให้ความรู้เรื่องการจัดการฮาลาล 
การขออนุญาตรับรองและใช้เครื่องหมายฮาลาลจึงเป็นส่ิงท่ีมีความสำคัญ สถาบันวิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษาจึงมี
แนวคิดในการจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการด้านการจัดการฮาลาล เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐาน
ฮาลาลให้แก่สถานประกอบการในจังหวัดปทุมธานี  เพื่อเป็นการบริการวิชาการและสร้างเครือข่ายการพัฒนานักศึกษา
ร่วมกัน 
 
1.1 วัตถุประสงค์  

1. เป็นการบริการทางวิชาการ  
2. เพื่อสร้างสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการกับมหาวิทยาลัยรังสิต  

 3. เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 
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1.2 เป้าหมายความสำเร็จตามวัตถุประสงค์  
 1) เกิดความสัมพันธ์ ความเช่ือมโยงกับสถานประกอบการ หน่วยงาน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการรับรอง
มาตรฐานฮาลาล และเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยรังสิตให้เป็นที่รู้จักโดยท่ัวไป 
 2) ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานฮาลาลและโอกาสทางธุรกิจเพื่อขยายตลาดอาหารฮา
ลาล และมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตอาหารฮาลาลและแนวทางการตรวจรับรองกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ฮา
ลาล 
 
ส่วนที่ 2 วิธีดำเนินการ 
 1. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 
 2. ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน 
 3. ประสานบุคคลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย  
 4. ประชาสัมพันธ์โครงการและติดต่อเชิญสถานประกอบการผลิต ผลิตภัณฑ์ฮาลาลในจังหวัดปทุมธานีและ
กรุงเทพมหานคร  
 5. สรุปรายช่ือผู้เข้าร่วมการสัมมนา พร้อมจัดส่ง Link เพื่อเข้าร่วมสัมมนาแบบ Online ด้วยโปรแกรม Zoom 
Meeting ผ่านทางอีเมล 
 6. จัดกิจกรรมอบรมตามโครงการตามวันและเวลาท่ีกำหนด 
 7. ติดตามรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการเสนอผู้เกี่ยวข้อง 
 

ส่วนท่ี 3 ผลการดำเนินการ / การนำไปใช้  
การประเมินโครงการ  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
โครงการ 

ที่ต้ังไว้ในระบบงบ 

ค่าเป้าหมาย เอกสารแนบรายงานโครงการ 
ที่ต้ังไว้ในระบบงบ ผลที่ได้ ที่ต้ังไว้ในระบบงบ ที่แนบไว้ใน

ภาคผนวก 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ประโยชน์จากโครงการอยู่
ในระดับดีหรือมากข้ึนไป 

ตัวชี้วัดท่ี 1 ร้อยละ 
60 ของผู้ตอบแบบ
ประเมิน 
 

ตัวชี้วัดท่ี 1 ผู้ตอบ
แบบประเมิน จำนวน  
105 คน คิดเป็นร้อย
ละ 105 

1. ผลประเมินจาก
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
(ตอบแบบประเมนิไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 
ของกลุ่มเป้าหมาย
ผู้ใช้ประโยชน์) 

ตารางสรุปผลการ
ประเมินความ    
พึงพอใจ 

2. จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ตัวชีว้ัดท่ี 2 ร้อยละ 
80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จำนวน  105 คน  
คิดเป็นร้อยละ 105 

2. เอกสารลงช่ือ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

รายช่ือผู้เข้าร่วม
โครงการจำนวน 
105 คน 
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โครงการที่ประเมินจากแบบสอบถาม/แบบสำรวจ 
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการตามท่ีต้ังในระบบ จำนวน 100 คน 
2. จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน 105 คน  คิดเป็นร้อยละ  105  
3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการท่ีเลือก 5 (มากท่ีสุด) และ 4 (มาก)  จำนวนตามตารางสรุปความพึงพอใจท่ีมี 

ต่อการจัดสัมมนา  
 
ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสัมมนา  

ประเดน็ในการประเมิน ผู้เข้าร่วมเลือก 5 
(มากที่สุด)/คน 

ผู้เข้าร่วมเลือก 4 
(มาก) /คน 

รวม/คน คิดเป็นร้อยละ 

1. การประชาสัมพันธ์การจัด
สัมมนา 

68 30 98 93.33 

2. ความน่าสนใจของกิจกรรม
การสัมมนา  

79 25 104 99.04 

3. ความเหมาะสมของวันและ
เวลาในการจัดสัมมนา 

68 29 97 92.38 

4. ช่องทางท่ีใช้ในการจัดสัมมนา 74 28 102 97.14 

5. การถ่ายทอดความรู้ของ
วิทยากร 

85 18 103 98.09 

6. การนำความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ให้
เกิดประโยชน์ 

74 29 103 98.09 

7. ความพึงพอใจโดยรวม 76 26 102 97.14 

 
ส่วนท่ี 4   การตรวจสอบผลการดำเนินการ/ อภิปรายความสำเร็จหรือไม่สำเร็จตามวตัถุประสงค์ 
 การจัดสัมมนา “ธุรกิจฮาลาลกับโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจในยุค Post Covid”  ถือว่าได้รับความสำเร็จ ด้วย
จำนวนผู้เข้าร่วม และจากการประเมินของผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวเป็นการส่งเสริมเรื่องการจัดการ         
ฮาลาลซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นการบริการวิชาการ การ
จัดสัมมนาแบบให้เปล่า  

 
ส่วนท่ี 5   สรุปผลการดำเนินการ/ ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงในอนาคต 

การด าเนินการสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้ซึ่งประกอบด้วย ผู้ประกอบการท่ีมีความสนใจขอรับรองมาตรฐานฮาลาล 
และเจ้าของสถานประกอบการท่ีได้รับรองมาตรฐานฮาลาล ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานฮาลาล ท่ีปรึกษาประจ าสถาน
ประกอบการฮาลาล คณาจารย์ นักศึกษา ในครั้งนี้ ปัญหาท่ีพบคือผู้ท่ีลงทะเบียนเขา้ร่วมสัมมนาขาดความรู้ความเข้าใจการ
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ใช้เทคโนโลยี และผู้ท่ีลงทะเบียนลืมวัน เวลาสัมมนา นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนามีค าถามท่ียังมิได้รับค าตอบ ด้วยกับ
ข้อจ ากัดของเวลา 

ผลการประเมิน ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม 
1. ต้องการเอกสารประกอบและค าแนะน าท่ีสามารถเข้าถึงได้ 
2. ควรอบรมมากกว่า 1 วัน และมีหัวข้อเพิ่มเติม 
3. อยากใหม้ีการเล่นกิจกรรมถามตอบ 
4. อยากให้ขยายภาพการเช่ือมโยงในทุกส่วนของห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมฮาลาลอย่างละเอียด 
5. ต้องการให้มีการจัดสัมมนาแบบออนไซต์ 
6. ผู้สนใจหลาย ๆ ท่านไม่สามารถเข้าสู่การสัมมนาได้ เพราะว่า ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี 

 
หัวข้อที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาสนใจให้จัดสัมมนาในคร้ังต่อไป 
1. การขออนุญาตใช้ตราสินค้าฮาลาลในประเทศ และส่งออก 
2. ความส าคัญของอาหารฮาลาล 
3. เทคนิคการตรวจติดตามระบบฮาลาล 
4. เครื่องส าอางฮาลาล 
5. ธุรกิจและการส่งออกสินค้าฮาลาล 
6. ความเข้าใจในการบริการท่องเท่ียวแก่ชาวมุสลิม (Muslim Friendly Tourism) 
7. การเริ่มต้นการท างานธุรกิจระหว่างประเทศ 
8. การขยายตลาดฮาลาล ในตะวันออกกลาง 
9. รูปแบบการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล 
10. สัมมาเกี่ยวกับด้านการท่องเท่ียวตะวันออกกลาง 
11. กระบวนการผลิตและการก าหนดจุดควบคุมฮาลาล 
12. การตรวจประเมนิผลิตภัณฑ์ฮาลาลในสถานประกอบการ 
13. คริปโตกับ Halal 
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ภาคผนวก 
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ภาพกิจกรรม 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์เร่ือง "ธุรกิจ HALAL กับโอกาสทางเศรษฐกิจในยุค POST COVID" 

  
วันที่ 21 ธันวาคม 2564  

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล Email Certificate ID 

1 ดร.กัลยาณี  เจริญช่าง  นุชมี nkalyanee@gmail.com RSYIPM-CE000001 

2 ผศ.ดร. อดิศักดิ์ นุชมี adinuchmee@gmail.com RSYIPM-CE000002 

3 นางสาวอภัสรา หงษ์โสภา aphatsara.h64@rsu.ac.th RSYIPM-CE000004 

4 นางสาว นฤภร แหลมทอง naruephon.l64@rsu.ac.th RSYIPM-CE000003 

5 นางสาวใบเฟิร์น   fernfernferntar@gmail.com RSYIPM-CE000005 

6 นายมูหำหมัด สาแลบิง smuhammad@tsu.ac.th RSYIPM-CE000006 

7 นางสาวดวงกมล รัตนพันธ ์ doungkamol.r64@rsu.ac.th RSYIPM-CE000007 

8 ผศ.อับดุลย์ลาเต๊ะ  สาและ abd.lateh@hotmail.com RSYIPM-CE000008 

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี อารีย์ areemontri@gmail.com RSYIPM-CE000010 

10 นางสาวลิปนา เตพิริยะกุล lipna.t64@rsu.ac.th RSYIPM-CE000009 

11 นางสาวกนกวรรณ ทุมณี kanokwan.t64@rsu.ac.th RSYIPM-CE000011 

12 นายชณัท โบบทอง fikchanat@gmail.com RSYIPM-CE000012 

13 นางสาวพรพิมล  วัฒนพงษ ์ pornphimon.w64@rsu.ac.th RSYIPM-CE000013 

14 นายอรรถสิทธิ์ ม่วงมั่น arthasitmuangmun@gmail.com RSYIPM-CE000015 

15 นางสาววิณิภา    สีบุ winipa.s@nippn.co.th RSYIPM-CE000014 

16 ผศ.ดร.อับดุรรอฮ์มาน จะปะกิยา abdchapakiya@gmail.com RSYIPM-CE000016 

17 นางสาวจันทิมา คนหมั้น jantima.k64@rsu.ac.th RSYIPM-CE000017 

18 นางสาว กัลยรัตน์ นามวงษ์ kalyarat.n63@gmail.com RSYIPM-CE000018 

19 นางสาววิศรุตา เมฆา wisaruta.m64@rsu.ac.th RSYIPM-CE000020 

20 นางธันยนันท์  หนูขาว thanyanan2523@gmail.com RSYIPM-CE000019 

21 ดาริช รักษมณี darichci@gmail.com RSYIPM-CE000021 

22 นายพรเทพ มั่นคง salamis20@gmail.com RSYIPM-CE000022 

23 นางฟาตีเม๊าะ จะปะกิยา fateemoh.c@psu.ac.th RSYIPM-CE000023 

24 นายยูซบ  อับดุลลอฮฺ aor.som.saifi@gmail.com RSYIPM-CE000024 

25 นางปนัดดา ทับมณี pyaidee21@gmail.com RSYIPM-CE000025 

26 นางสาวปุณิกา เวชรังษีกุล punika.v64@rsu.ac.th RSYIPM-CE000026 

27 นายสุรพล กูบกระบี่ suramhad@hotmail.com RSYIPM-CE000028 

28 นายอิทธิพล  นิกาจารย์ deeda2626@gmail.com RSYIPM-CE000027 

29 นายอาลาวี เซ็นเจริญ Alaweesen89@gmail.com RSYIPM-CE000029 
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30 นางสาว นฤภร แหลมทอง naruephon.l64@rsu.ac.th RSYIPM-CE000030 

31 นายวาริน  กองเป็ง alifwarin@gmail.com RSYIPM-CE000031 

32 นางสาวใบเฟิร์น fernfernferntar@gmail.com RSYIPM-CE000032 

33 นายมนตรี เลาะวิถี montrilohwithee@gmail.com RSYIPM-CE000033 

34 นาย ธรรมนูญ ศาสนกิจวรกุล aor.som.saifi@gmail.com RSYIPM-CE000034 

35 นายณรงค์ ปิณฑรัตนวิลูลย์ narong.soi69@gmail.com RSYIPM-CE000035 

36 นางสาวพลอยชมพู จิระณรงค์ศิริ ploychompoo.pp1@gmail.com RSYIPM-CE000036 

37 นางสาว นาเดีย หวันหล๊ะเบ๊ะ nadia@thaveechai.com RSYIPM-CE000037 

38 นางสาวพัชรียา มิงสะเมาะ pachareeya.m64@rsu.ac.th RSYIPM-CE000039 

39 นายอันศอรี ดีนนุ้ย ansorree@gmail.com RSYIPM-CE000038 

40 ชารีฟ นิกาจารย์ chareef202@gmail.com RSYIPM-CE000040 

41 นายสุวัฒน์ พลอยช่าง phuketjts1@gmail.com RSYIPM-CE000041 

42 นางสาววานิต้า ขำนุรักษ์ wanita2504@gmail.com RSYIPM-CE000042 

43 นาย ปิยะพันธุ์ บริสทธิ์ madazeed86@gmail.com RSYIPM-CE000043 

44 นางสาวสิรินันท์ พันพิจิตร sirinan.p64@rsu.ac.th RSYIPM-CE000044 

45 นายนนธชัย มั่งม ี nonthachai.m64@rsu.ac.th RSYIPM-CE000045 

46 นางสาวชญานันท์  การะเกษ chayanant.k64@rsu.ac.th RSYIPM-CE000046 

47 นางสาวชลธิชา ต้ังใจดี chonthicha.t64@rsu.ac.th RSYIPM-CE000047 

48 นายมัดดืน มูฮำหมัด muddeen2530@gmail.com RSYIPM-CE000048 

49 นาย สมัย  นิสุรง muddeen2530@gmail.com RSYIPM-CE000049 

50 นายวิโรจน์  จันทร์แตง Wirot-999@hotmail.Com RSYIPM-CE000050 

51 นาย สุรศักดิ์ สิลาอาจ silaart33@gmail.com RSYIPM-CE000051 

52 นางสมพิศ แนวเนื่อง somphit.s@giffarinefactory.com RSYIPM-CE000052 

53 นางสาวธนภรณ์ สัมมามุข thanaporn.s64@rsu.ac.th RSYIPM-CE000053 

54 mr.matee vantabakin natee22j@gmail.com RSYIPM-CE000054 

55 นางสาวจื่อล่ี สูว zili.x64@rsu.ac.th RSYIPM-CE000055 

56 นางสาววรรณา ทองแสง meena.r@giffarinefactory.com RSYIPM-CE000056 

57 นางสาวกนิษฐรินทร์ คันทีท้าว kanistharin.k64@rsu.ac.th RSYIPM-CE000057 

58 นางสาวมีนา รัตนา meena.r@giffarinefactory.com RSYIPM-CE000058 

59 นางสาวลลิตา หยู้ตุ้ง lalita.y64@rsu.ac.th RSYIPM-CE000059 

60 นางสาวมณีรัตน์  วังสตัง mbdeenwangstang@gmail.com RSYIPM-CE000060 

61 นาย นฤเบศร์ ซันซี naruebet1969@gmail.com RSYIPM-CE000061 
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62 นางสาวอัญธนา เรือนคำ  aunthana.r64@rsu.ac.th RSYIPM-CE000062 

63 พล ต ต พันธ์ศักดิ์ ศาสนอนันต์ james_sasa@hotmail.com RSYIPM-CE000063 

64 นางสาวเกษรินทร์ ยงสวัสด์ิ Ketsarin@coca.co.th RSYIPM-CE000064 

65 นายมาโนช ระด่ิงหิน manode_r@yahoo.co.th RSYIPM-CE000065 

66 นางสาว นดา มั่งสมบูรณ์ nada.m64@rsu.ac.th RSYIPM-CE000066 

67 น.ส.ณดาพรรธน์ เศวตกวินพัฒน ์ nadapat.s63@rsu.ac.th RSYIPM-CE000067 

68 นางสาวอารดา สุขถาวร arada.s64@rsu.ac.th RSYIPM-CE000068 

69 นาย ณัฏฐกรณ์ ทวีรักษา N.thaveeraksa@gmail.com RSYIPM-CE000069 

70 นางสาวสุนิสา  หมื่นผัด qa_sup@coca.co.th RSYIPM-CE000070 

71 นายวิวัฒน์ มณีดำ seennoise.iqra@gmail.com RSYIPM-CE000071 

72 นายอิสมาแอน ศรีสงคราม bukkoreindia@gmail.com RSYIPM-CE000072 

73 นางสาวชลธิชา สมีนาง chonthicha.s64@rsu.ac.th RSYIPM-CE000073 

74 นางสาวลัดดาวัลย์ จันทรประทักษ์ laddawan.c64@rsu.ac.th RSYIPM-CE000074 

75 นายกฤษดา  ศรีผล Kritsadasriphol@gmail.com RSYIPM-CE000075 

76 นางสาววีริศรา ส่องจ้า verisara.s64@rsu.ac.th RSYIPM-CE000076 

77 นายสมหวัง บุญมาเลิศ somvang.boon@gmail.com RSYIPM-CE000077 

78 นายสมหวัง บุญมาเลิศ somvang.boon@gmail.com RSYIPM-CE000078 

79 นาย ค๊อฟฟี่ฟาร์ คงหัด gm@globalit.co.th RSYIPM-CE000079 

80 Mr. Piyaphan Borisut madazeed86@gmail.com RSYIPM-CE000080 

81 นายพรพล  เกตุเอี่ยม pornpol@coca.co.th RSYIPM-CE000081 

82 นาย เมธี วรรณธาคินทร์ matee22j@gmail.com RSYIPM-CE000082 

83 MS. PATCHAREE  JANTAWEE madazeed86@gmail.com RSYIPM-CE000083 

84 ผศ.มูหำหมัด สาแลบิง smuhammad@tsu.ac.th RSYIPM-CE000084 

85 สมหวัง บุญมาเลิศ chareef202@gmail.com RSYIPM-CE000085 

86 Pornthep Taopalee rahsigeen@gmail.com RSYIPM-CE000086 

87 นายประภัทร์ ยูฮันเงาะ prapat.auditor@gmail.com RSYIPM-CE000087 

88 นางสาวซัลมา  แดเมาะเล็ง salma.daemohleng@ftu.ac.th RSYIPM-CE000088 

89 ผศ.รอซีดะห์ หะนะกาแม palama2999@gmail.com RSYIPM-CE000089 

90 นายแวยูโซะ สิเดะ abuzamzame@gmail.com RSYIPM-CE000090 

91 นางสาวกนกพร ไชยวาส kanokpon9712@icloud.com RSYIPM-CE000091 

92 นายนิพนธ์ สากลวารี niphon250395@gmail.com RSYIPM-CE000092 

93 ดร.กิษณภัฎ วนิชธนากูล chareef202@gmail.com RSYIPM-CE000093 
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94 นายอดุลย์ โยธาสมุทร AdulYothasmutr@gmail.com RSYIPM-CE000094 

95 Mr.surapol rogue-id  chareef202@gmail.com RSYIPM-CE000095 

96 Mr.surapol tohyee-id  chareef202@gmail.com RSYIPM-CE000097 

97 นางสาว อุรัสญา หวังบุญ  appida642@gmail.com RSYIPM-CE000098 

98 นางสาวซอฮาบียะ นิยมเดชา sohabyya1822@gmail.com RSYIPM-CE000099 

99 นางสาว มีนา รุ่งเรือง meena.r@giffarinefactory.com RSYIPM-CE000100 

100 กัลยรัตน์ นามวงษ์ kalyarat.n63@gmail.com RSYIPM-CE000101 

101 นายสมพร  ดีหมัด s_deemad@yahoo.com RSYIPM-CE000102 

102 นางสาวภัทรา  พัฒนากร phattara.s@gmail.com RSYIPM-CE000103 

103 นางสาว ภัทรี ศรีธราพิพัฒน ์ phattree.sri@gmail.com  RSYIPM-CE000104 

104 นางสาวศิริวรรณ พานิช siriwan.panich@glico.com RSYIPM-CE000105 

105 นางสาวจริยา  จันทร์คำ jariya,j@gmail.com RSYIPM-CE000106 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:phattara.s@gmail.com
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แบบประเมินความพึงพอใจการสัมมนาออนไลน ์
เร่ือง “ธุรกิจฮาลาลกับโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจในยุค Post Covid” 

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 

.......................................................................................... 
คำช้ีแจง โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องท่ีตรงกับความเปน็จริงของท่านเพียงข้อเดียวและตรงกับความรู้สึก/ความคิดเห็น

ของท่านมากท่ีสุด 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. เพศ 
  ชาย    หญิง 
2. อายุ 
  ต่ำกว่า 20 ปี   20 - 30 ปี   31 - 40 ปี   41 - 50 ปี   

 51 - 60 ปี   60 ปี ขึ้นไป 
3. อาชีพ 

 นกัศึกษา   ศิษย์เก่า    ครู/อาจารย์   ผู้ประกอบการ 
  ท่ีปรึกษาฮาลาล  ผู้สนใจท่ัวไป  
ส่วนท่ี 2  ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดสัมมนา 
 คำช้ีแจง : กรุณาตอบข้อคำถามตามระดับความพึงพอใจของท่าน 
  5 = พึงพอใจมากท่ีสุด 
  4 = พึงพอใจมาก 
  3 = พึงพอใจปานกลาง  
  2 = พึงพอใจน้อย 
  1 = พึงพอใจน้อยท่ีสุด 

 

ข้อที่ 
“ธุรกิจฮาลาลกับโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ในยุค Post Covid” 

ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1 การประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนา 
… … … … … 

2 ความน่าสนใจของกิจกรรมการสัมมนา … … … … … 
3 ความเหมาะสมของวันและเวลาในการจัดสัมมนา … … … … … 
4 ช่องทางท่ีใช้ในการจัดสัมมนา … … … … … 
5 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร … … … … … 
6 การนำความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ … … … … … 
7 ความพึงพอใจโดยรวม … … … … … 
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หัวข้อท่ีท่านสนใจให้จัดสัมมนาในครั้งต่อไป 
..................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................. ............................................................................... 
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
..................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... ...................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................... ........................................................................... 
 

 


