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แบบประเมินการจดักจิกรรม Idea to Startup Camp 

18-20 มกราคม 2561  
ณ อาคารทปีงักรรัศมโีชต ิมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร 

**************************************************************************************** 
ตอนที ่ 1 สถานภาพของผูต้อบแบบประเมนิ 
ค าชีแ้จง  โปรดเขียนเครื่องหมาย ในช่อง   ที่ตรงกับสถานภาพของท่าน 

1. สังกัดหน่วยงาน  
  1. คณะครุศาสตร์   2. คณะวิทยาการจัดการ 
  3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
  6. บัณฑิตวิทยาลัย                        7. ส านัก หรือ สถาบัน..................................... 
2. ต าแหน่งหนา้ที ่(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

   1.นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรม                2. อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ท่ีร่วมกิจกรรม 
      3. นักศึกษา อาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ท่ีจัดกิจกรรม 

ตอนที ่ 2  ความพึงพอใจตอ่การจดักจิกรรม 
ค าชีแ้จง  โปรดเขียนเครื่องหมาย ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน 

รายการ 
ระดบั 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1. ท่านพึงพอใจต่อกระบวนการจัดกิจกรรมเพียงใด 
1.1  การประชาสัมพันธ์ 

     

     1.2  การลงทะเบียน      
      1.3  การจัดแจกเอกสาร        
      1.4  การจัดกิจกรรมโดยภาพรวมทุกวัน      
            การจดักิจกรรมในวนัที ่18 มกราคม 2561   
              1.4.1 เสวนาการสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจและ 
                         Megatrends 

     

               1.4.2 เสวนา Inspiration ประสบการณ์ มุมมอง  
                       และแนวคิดของการเป็น Startup / SE  
                       (Social Enterprise) 
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รายการ 
ระดบั 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

              1.4.3 เสวนาเรื่อง Startup Warrior : Local Alike      
              1.4.4 เสวนาเรื่อง Online and Offline Marketing      
              1.4.5 แบ่งกลุ่ม Workshop : Business Idea โดย 
                        แบ่งกลุ่มตาม Tech Startup / Non Tech  

     

             การจัดกจิกรรมในวนัที ่19 มกราคม 2561   
             1.4.6 เสวนาเรื่องการติดอาวุธธุรกิจ ด้วย Business  
                        Model Canvas  (BMC)   

     

             1.4.7 เสวนาเรื่อง Business Idea “How to create  
                       a perfect pitch? / Tech Startup” 

     

             1.4.8 Workshop :  Business Idea โดยแบ่งกลุ่ม 
                      ตาม Tech Startup / Non Tech (ช่วงที่ 1) 

     

            1.4.9 Workshop :   Business Idea โดยแบ่งกลุ่ม 
                     ตาม Tech Startup / Non Tech (ช่วงที่ 2) 

     

            1.4.10 Workshop :   Business Idea โดย 
                       แบ่งกลุ่มตาม Tech Startup / Non Tech 
                       (ช่วงที่ 3) 

     

            การจัดกจิกรรมในวนัที ่20 มกราคม 2561   
            1.4.11 Business Idea Pitching ต่อคณะกรรมการ  
                      (ชว่งเช้า) 

     

            1.4.12 Business Idea Pitching ต่อคณะกรรมการ  
                      (ชว่งบ่าย) 

     

       1.5  การก าหนดวันและเวลาในการจัดกิจกรรม      
       1.6 การจัดบริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน      
2. ท่านพึงพอใจต่อบุคลากรที่เก่ียวข้องเพียงใด 

 2.1  ความรู้ความสามารถของวิทยากร 
     

      2.2  วิธีการให้ความรู้ของวิทยากร      
      2.3  การให้บริการของอาจารย์ เจ้าหน้าทีแ่ละนักศึกษา      
3. ท่านพึงพอใจต่อปัจจัยและสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงใด 
      3.1  เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 

     

      3.2  อาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม      
      3.3  วัสดุ สื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยี      
      3.4  สถานทีจ่ัดกิจกรรม      
4. ท่านพึงพอใจต่อผลที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมครั้งนี้เพียงใด      
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รายการ 
ระดบั 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

4.1  ความรู้ความเข้าใจธุรกิจและMegatrends 
4.2  ความรู้ความเข้าใจ Startup / SE (Social Enterprise)      
4.3  ความรู้ความเข้าใจ Startup Warrior : Local Alike      
4.4 ความรู้ความเข้าใจ Online and Offline Marketing      
4.5 ความรู้ความเข้าใจ การติดอาวุธธุรกิจ ด้วย Business  
       Model Canvas  (BMC)   

     

4.6 ความรู้ความเข้าใจ Business Idea “How to create a  
       perfect pitch? / Tech Startup” 

     

4.7 แรงบันดาลใจทางธุรกิจ      
4.8 แรงบันดาลใจการเป็น Startup / SE (Social  
      Enterprise) 

     

4.9 ทักษะ Business Idea Pitching      
4.10 ความสามารถในการน าความรู้และทักษะที่ได้รับจาก 
        การรว่มกิจกรรมไปใช้ประโยชน์ 

     

     4.11 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโดยภาพรวม      
 
ตอนที ่3 ความคดิเหน็เกีย่วกบัการจดักจิกรรม 
ค าชีแ้จง โปรดเขียนแสดงความคิดเห็นของท่านลงในช่องว่าง 
1.   สิ่งที่ท่านคาดหวังว่าจะได้รับจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้คืออะไร 
............................................................................................................................. .......................................................
2.   สิ่งที่ท่านได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 
     2.1  สิ่งที่ท่านได้รับเกินความคาดหวังคืออะไร 
............................................................................................................................. ....................................................... 
     2.2  สิ่งที่ท่านได้รับน้อยกว่าความคาดหวังคืออะไร 
............................................................................................................................. ....................................................... 
     2.3  ท่านสามารถน าสิ่งทีไ่ด้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ประโยชน์อย่างไร 
.................................................................................................................................. .................................................. 
3.   ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดกิจกรรม 
      3.1  จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างไร 
............................................................................................................................. ....................................................... 
      3.2  การจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปควรเป็นอย่างไร 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 

ขอขอบคุณเปน็อย่างยิง่ทีก่รณุาตอบแบบประเมนิ  


