ภาคผนวก ข
แบบประเมินก่อนสัมมนา (Pre-test)
แบบประเมินหลังสัมมนา (Post-test)

๒๐๘
แบบสอบถาม “ก่อน” การสัมมนาในโครงการพัฒนาวิทยากรเครือข่ายภาคประชาชนในรูปแบบ
“อาสาสมัคร สขร. ชุมชน” เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
01 pre-test
ให้ทำเครื่องหมำย  ในช่อง  ตำมข้อมูลของตัวท่ำน
1.1 เพศ  ชำย
 หญิง
1.2 อำยุ  20-30 ปี
 30-40 ปี
 40-50 ปี
 50-60 ปี
 มำกกว่ำ 60 ปี
1.3 อำชีพ  1. รับรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ  2. ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 3. ค้ำขำย
 4. รับจ้ำง 5. เกษตรกร  6. องค์กรภำคประชำชน โปรดระบุชื่อ................................
 7. อื่นๆ โปรดระบุ..............................................................................
1.4 ระดับกำรศึกษำ  ประถมศึกษำ  มัธยมศึกษำตอนต้น มัธยมศึกษำตอนปลำย / ปวช.
 อนุปริญญำ / ปวส.  ปริญญำตรี  ปริญญำโท  ปริญญำเอก
ตอนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการของท่านก่อนการประชุม
โปรดทำเครื่องหมำย  ในช่องคะแนนที่ท่ำนเห็นว่ำเป็นระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจในสิทธิได้รู้ กำรเข้ำถึงและกำรใช้
ประโยชน์ของกฎหมำยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร ที่เป็นจริงมำกที่สุด
(เรียงคะแนนจำกมำกไปหำน้อย คือ 5 : มำกทีส่ ุด, 4 : มำก, 3 :ปำนกลำง , 2 : น้อย , 1 : น้อยที่สุด และ 0 : ไม่
ทรำบ)
ความรู้ความเข้าใจของท่านเกี่ยวกับสิทธิได้รู้ การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ของ
ระดับการประเมิน
กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
5 4 3 2 1 0
2.1 ท่ำนรู้ควำมหมำยของ “สิทธิได้รู้” ตำมกฎหมำยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
2.2 ท่ำนรู้ลักษณะของ “สิทธิตรวจดู” ตำมกฎหมำยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
2.3 ท่ำนรู้ลักษณะของ “สิทธิขอข้อมูล” ตำมกฎหมำยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
2.4 ท่ำนรู้ลักษณะของ “สิทธิค้นคว้ำ” ตำมกฎหมำยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
2.5 ท่ำนรู้ลักษณะของ “สิทธิร้องเรียน” กำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยข้อมูลข่ำวสำร
ของรำชกำร
2.6 ท่ำนรู้ลักษณะของ “สิทธิอุทธรณ์” คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
2.7 ท่ำนรู้หลักเกณฑ์ตำมกฎหมำยเพื่อ “เข้ำถึง” ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
2.8 ท่ำนทรำบวิธีกำร ขั้นตอนตำมกฎหมำยเพื่อ “เข้ำถึง” ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
2.9 ท่ำนได้ใช้ “ประโยชน์” ของกฎหมำยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรคุ้มครองสิทธิของ
ประชำชนในชุมชน
2.10 ท่ำนได้ใช้ “ประโยชน์” ของกฎหมำยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรเพื่อประโยชน์
สำธำรณะหรือประโยชน์ส่วนบุคคลในชุมชน
โดย คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ

๒๐๙
แบบสอบถาม “หลัง” การสัมมนาในโครงการพัฒนาวิทยากรเครือข่ายภาคประชาชนในรูปแบบ
“อาสาสมัคร สขร. ชุมชน” เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
02 Post-test
ให้ทำเครื่องหมำย  ในช่อง  ตำมข้อมูลของตัวท่ำน
1.1 เพศ  ชำย
 หญิง
1.2 อำยุ  20-30 ปี
 30-40 ปี  40-50 ปี
 50-60 ปี
 มำกกว่ำ 60 ปี
1.3 อำชีพ  1. รับรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ  2. ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 3. ค้ำขำย
 4. รับจ้ำง 5. เกษตรกร  6. องค์กรภำคประชำชน โปรดระบุชื่อ................................
 7. อื่นๆ โปรดระบุ..............................................................................
1.4 ระดับกำรศึกษำ  ประถมศึกษำ  มัธยมศึกษำตอนต้น มัธยมศึกษำตอนปลำย / ปวช.
 อนุปริญญำ / ปวส.  ปริญญำตรี  ปริญญำโท  ปริญญำเอก
ตอนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการของท่านก่อนการประชุม
โปรดทำเครื่องหมำย  ในช่องคะแนนที่ท่ำนเห็นว่ำเป็นระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจในสิทธิได้รู้ กำรเข้ำถึงและกำรใช้
ประโยชน์ของกฎหมำยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร ที่เป็นจริงมำกที่สุด
(เรียงคะแนนจำกมำกไปหำน้อย คือ 5 : มำกที่สุด, 4 : มำก, 3 :ปำนกลำง , 2 : น้อย , 1 : น้อยที่สุด และ 0 : ไม่ทรำบ)
ความรู้ความเข้าใจของท่านเกี่ยวกับสิทธิได้รู้ การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์
ระดับการประเมิน
ของกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
5 4 3 2 1 0
2.1 ท่ำนรู้ควำมหมำยของ “สิทธิได้รู้” ตำมกฎหมำยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
2.2 ท่ำนรู้ลักษณะของ “สิทธิตรวจดู” ตำมกฎหมำยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
2.3 ท่ำนรู้ลักษณะของ “สิทธิขอข้อมูล” ตำมกฎหมำยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
2.4 ท่ำนรู้ลักษณะของ “สิทธิค้นคว้ำ” ตำมกฎหมำยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
2.5 ท่ำนรู้ลักษณะของ “สิทธิร้องเรียน” กำรไม่ปฏิบัติกฎหมำยข้อมูลข่ำวสำรของ
รำชกำร
2.6 ท่ำนรู้ลักษณะของ “สิทธิอุทธรณ์” คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
2.7 ท่ำนหลักเกณฑ์ตำมกฎหมำยเพื่อ “เข้ำถึง” ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
2.8 ท่ำนทรำบวิธีกำร ขั้นตอนตำมกฎหมำยเพื่อ “เข้ำถึง” ข้อมูลข่ำวสำรของ
รำชกำร
2.9 ท่ำนได้ใช้ “ประโยชน์” ของกฎหมำยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรคุ้มครองสิทธิ
ของประชำชนในชุมชน
2.1 ท่ำนได้ใช้ “ประโยชน์” ของกฎหมำยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรเพื่อประโยชน์
0 สำธำรณะหรือประโยชน์ส่วนบุคคลในชุมชน
ตอนที่ 3 สภำพปัญหำและควำมคิดเห็นของท่ำนที่มีต่อกฎหมำยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
3.1 ท่ำนเห็นว่ำกฎหมำยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรมีสภำพปัญหำอย่ำงไรบ้ำง..........................................................................
............................................................................................................................. .......................................................................
3.2 ท่ำนมีควำมคิดเห็นต่อกฎหมำยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรอย่ำงไร......................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................................

๒๑๐
3.3 ท่ำนคิดว่ำกฎหมำยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรเป็นส่วนทำสร้ำง “ควำมโปร่งใส” ต่อระบบรำชกำรไทย [ ] เป็น [ ] ไม่
เป็น อย่ำงไร................................................................................................................................................................................
โดย คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ

