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คํานํา 

รายงานสรุปผลการประเมินโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 
2553  จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการฯ  ซึ่งดําเนินการเพ่ือฝกอบรมให
ความรู   ความเขาใจ  แกบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ในเรื่อง
กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  จัดขึ้นรหวางวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2552  ณ โรง
แรมเฟรส  เขตพญาไท กรุงเทพฯ  มีผูเขารวมโครงการ 104 คน   

ผลการประเมินโครงการพบวาผูเขารวมโครงการตอบแบบประเมินผลจํานวน 62 คน  คิดเปน
รอยละ 60  มีความเห็นวาโครงการบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินโครงการ ในระดับมาก  มีความพึง
พอใจตอคณะวิทยากร  ในระดับมาก  มีความพึงพอใจตอการฝกปฏิบัติ   ในระดับมาก  และมีความพึงพอใจ
ตอการบริหารโครงการฯ ในภาพรวม ในระดับมาก  พรอมท้ังไดมีการใหขอเสนอแนะและขอคิดเห็นตางๆ 

กองนโยบายและแผนหวังเปนอยางย่ิงวา  รายงานนี้จะเปนประโยชนแกผูมีสวนเกี่ยวของ  และ
ใชเปนเอกสารอางอิงไดตอไป 
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สรุปผลการประเมินโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
หลักสูตร   การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปงบประมาณ 2552-2553 
วันที่ 19 - 21  สิงหาคม  2552  ณ โรงแรมเฟรส  

 
1. หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องจากการปฏิรูประบบราชการภายใตกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ท่ีมุงเนน
ใหองคกรภาครัฐตองมีการจัดการระบบบริหารความเสี่ยง   และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวา
ดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ท่ีกําหนดใหสวนราชการตองจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในพรอมประเมินการควบคุมภายใน และรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอยางนอยป
ละคร้ัง  ประกอบกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาโดยมีหนาที่และความรับผิดชอบในการ
ติดตามใหมีระบบการตรวจสอบภายใน   การควบคุมภายใน   และการบริหารความเสี่ยง   และ
คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยฯ  ไดใหขอเสนอแนะใหฝกอบรมบุคลากรในเร่ืองการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจที่ชัดเจนขึ้น 

กองนโยบายและแผนจึงไดดําเนินโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ นี้ใหแกบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยฯ   เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะในดานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน และสามารถนําความรูไปใชในการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุม
ภายในเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ ใหอยูในระดับท่ียอมรับได และสงผลใหการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ เกิดประสิทธิภาพอยางสมบูรณยิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค 

2.1  เพ่ือใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจและมีทักษะในดานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน และสามารถเชื่อมโยงสูการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ได 

2.2  เพ่ือใหเกิดความรวมมือในการระดมความคิดท้ังของผูบริหารและผูปฏิบัติงาน ในการจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท้ังในระดับหนวยงานและระดับมหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือใหสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 กองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 
 



 

4. ผูเขารวมโครงการ 

ผูบริหารทุกระดับ  ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน/กอง คณะกรรมการดําเนินงาน และผูปฏิบัติงานท่ี
เกี่ยวของ จํานวน 104 คน  

5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 

ระหวางวันท่ี 19 – 21 สิงหาคม 2552  ณ  โรงแรมเฟรส  ถนนเพชรบุรี  พญาไท  กรุงเทพฯ  

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1   ผูเขารวมโครงการเกิดความรู ความเขาใจ ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการดําเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยง และจัดทําระบบ 
การควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ และหนวยงานได 

6.2    มหาวิทยาลัยฯ และหนวยงานมีการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ชวยในการดําเนินงาน
บรรลุไดตามเปาหมายท่ีวางไว 

7.   การใหคะแนนระดับความคิดเห็น 
 มากท่ีสุด ใหคะแนน 5 คะแนน 
 มาก  ใหคะแนน  4 คะแนน 
 ปานกลาง ใหคะแนน 3 คะแนน 
 นอย  ใหคะแนน 2 คะแนน 
 นอยท่ีสุด ใหคะแนน 1 คะแนน 
 

โดยการหาชวงหางของระดับความคิดเห็น ท่ีไดรับเปน 5 ชวง คือ ระดับมากท่ีสุด ระดับมาก 
ระดับปานกลาง ระดับนอย และระดับนอยท่ีสุด ชวงหางคิดจาก 
 

 คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด                  =         5 – 1          =    0.8 
                   จํานวนชวงความคิดเห็น                                    5    
 

ดังนั้นจะจัดระดับความคิดเห็น ดังนี ้
 

ถาคะแนนเฉลี่ยท่ีไดมีคาอยูระหวาง 1.00 – 1.80  คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นตอการเขา
ฝกอบรมอยูในระดับนอยท่ีสุด 

ถาคะแนนเฉลี่ยท่ีไดมีคาอยูระหวาง 1.81 – 2.60 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นตอการเขา
ฝกอบรมอยูในระดับนอย 



 

ถาคะแนนเฉลี่ยท่ีไดมีคาอยูระหวาง 2.61  - 3.40 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นตอการเขา
ฝกอบรมอยูในระดับปานกลาง 

ถาคะแนนเฉลี่ยท่ีไดมีคาอยูระหวาง 3.41 – 4.20 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นตอการเขา
ฝกอบรมอยูในระดับมาก 

ถาคะแนนเฉลี่ยท่ีไดมีคาอยูระหวาง 4.21  – 5.00 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นตอการเขา
ฝกอบรมอยูในระดับมากที่สุด 

8. ผลการวิเคราะหขอมูล 

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  “การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2553”   มีผูเขารวมอบรมท้ังสิ้น 
104  คน สงแบบประเมินผลคืน จํานวน 62  คน คิดเปนรอยละ 60  ซึ่งถือเปนตัวแทนของผูเขารับการอบรม
ท้ังหมด  โดยแบบประเมินผลแบงเปน 4 สวน โดย สวนท่ี 1 เปนขอมูลสวนตัว สวนท่ี 2 คือ การบรรลุ
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สวนที่ 3 คือ องคประกอบในการฝกอบรม 
แบงออกเปน  3  องคประกอบ   ไดแก องคประกอบดานวิทยากร/ผูชวยวิทยากร  องคประกอบดานการฝก
ปฏิบัติ   (Workshop) และองคประกอบดานสถานท่ี ผูจัดการฝกอบรม และระยะเวลาในการจัดฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ และสวนท่ี 4 คือ ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะในการจัดการอบรมครั้งตอไป    
 

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนตัว 

ตารางท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน                                                                     (จํานวน 62 คน) 
 

 ตําแหนง จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

เพศ 
     ชาย 
     หญิง 
ตําแหนง 
     คณบดี/ผูอํานวยการสถาบัน/ผูอํานวยการสํานัก 
     รองคณบดี/รองผูอํานวยการสถาบัน/รองผูอํานวยการสํานัก 
     ผูอํานวยการกอง/ผูอํานวยการสํานักงาน/รองผูอํานวยการกอง/

รองผูอํานวยการสํานักงาน 
      ผูปฏิบัติงาน 

 
17 
45 

 
2 
8 
2 
 

49 

 
27.4 
72.6 

 
3.3 
13.1 
3.3 

 
80.3 

 



 

จากตารางแสดงขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมินผล พบวา จากผูตอบแบบประเมินท้ังสิ้น 62 
คน เปนเพศชายรอยละ 27.4  และเพศหญิงรอยละ 72.6 โดยเปนผูบริหารระดับกลางและระดับตน รอยละ 
19.7  และผูปฏิบัติงานรอยละ 80.3 

สวนท่ี 2 การบรรลุวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ตารางท่ี 2  ความคิดเห็นของผูเขารับการอบรมตอการบรรลุวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร 

ความคิดเห็นของผูเขารับการอบรมตอ 
การบรรลุวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                       

ราชมงคลพระนคร 
คาเฉลี่ย S.D. ระดับความคิดเห็น/

ความพึงพอใจ 

1.  ผูเขารับการอบรมสามารถวิเคราะห ประเมินความเสี่ยง ทั้งภายใน
และภายนอกองคกรไดอยางถูกตอง 

3.69 0.64 มาก 

2.  ผูเขารับการอบรมสามารถจัดการความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ 3.63 0.70 มาก 
3.   ผูเขารับการอบรมสามารถจัดวางระบบการควบคมุภายในที่มี
ประสิทธิภาพ 

3.55 0.71 มาก 

คาเฉลี่ยความคิดเห็นรวม 3.62 มาก 
 

จากผลการประเมินความคิดเห็นของผูเขารับการอบรมตอการบรรลุวัตถุประสงคของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   ในตารางท่ี 2 พบวา ผูเขารับการอบรมสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในเร่ืองการบริหารความเสี่ยงและการวาง
ระบบการควบคุมภายใน อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยรวม 3.62 โดยผูเขารับการอบรมสวนใหญสามารถ
วิเคราะหและประเมินความเสี่ยงท้ังภายในและภายนอกองคกรไดอยางถูกตอง อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 
3.69 สามารถจัดการความเสี่ยงและสามารถจัดวางระบบควบคุมภายในไดอยางมีประสิทธิภาพ อยูในระดับ
มาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.63 และ 3.55  ตามลําดับ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สวนท่ี 3 องคประกอบในการฝกอบรม 

องคประกอบดานวิทยากร/ผูชวยวิทยากร 

ตารางท่ี 3   ความคิดเห็น/ความพึงพอใจ ของผูเขารับการอบรมตอวิทยากรและผูชวยวิทยากร 
ความคิดเห็น/ความพึงพอใจ 

ของผูเขารับการอบรมตอวิทยากร / ผูชวยวิทยากร คาเฉลี่ย S.D. ระดับความคิดเห็น/
ความพึงพอใจ 

1.  ความรูความเขาใจของวิทยากรในเนื้อหาที่บรรยาย 4.24 0.50 มากที่สุด 
2.  เนื้อหาในการบรรยายมีความเหมาะสมและสอดคลองกับหัวขอเรื่อง 4.19 0.43 มาก 
3.  วิทยากรมีวิธีการนําเสนอที่นาสนใจ 4.08 0.66 มาก 
4.  การสื่อภาษาที่ชัดเจนและเขาใจงาย 4.16 0.52 มาก 
5.  ความเหมาะสมของเอกสาร / เนื้อหา 4.14 0.62 มาก 
6.  จํานวนผูชวยวิทยากรมีความเพียงพอและเหมาะสม 4.03 0.67 มาก 
7.  ความรูความสามารถของผูชวยวิทยากรในการใหคําแนะนําในการ

ฝกปฏิบัติ 
4.13 0.56 มาก 

8.   ผูชวยวิทยากร มีการสื่อภาษาที่ชัดเจนและเขาใจงาย 4.16 0.52 มาก 
คาเฉล่ียความพึงพอใจรวม 4.14 มาก 

 
 จากผลการประเมินความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมตอวิทยากรและผูชวย

วิทยากรในตารางท่ี 3 พบวา   ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจตอวิทยากร / ผูชวยวิทยากรโดยรวม ใน
ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยรวม 4.14   โดยในหัวขอวิทยากรมีความรูความเขาใจในเนื้อหาท่ีบรรยาย   มีความ
พึงพอใจมากท่ีสุดในระดับมากท่ีสุด  มีคาเฉลี่ย 4.24    ลําดับถัดมา  เนื้อหาในการบรรยายมีความเหมาะสม
และสอดคลองกับหัวขอเรื่อง   ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจในระดับมาก  โดยมีคาเฉลี่ย 4.19 ในหัวขอ
วิทยากรและผูชวยวิทยากรมีการสื่อภาษาท่ีชัดเจนและเขาใจงาย  มีความพึงพอใจในระดับมาก และมี
คาเฉลี่ยเทากัน เทากับ 4.16  ในดานความเหมาะสมของเอกสาร/เนื้อหาและความรูความสามารถของผูชวย
วิทยากรในการใหคําปรึกษาแนะนํา  มีความพึงพอใจในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยใกลเคียงกัน เทากับ 41.4 
และ 4.13 ตามลําดับ   สวนวิทยากรมีวิธีการนําเสนอท่ีนาสนใจ   ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจในระดับ
มาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.08   สําหรับหัวขอที่มีความพึงพอใจนอยท่ีสุดในระดับมาก  ไดแก จํานวนผูชวย
วิทยากรมีความเพียงพอและเหมาะสม มีคาเฉลี่ย 4.03 

 
 
 
 
 



 

องคประกอบดานการฝกปฏิบัติ ( Workshop ) 

ตารางท่ี 4  ความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมตอการฝกปฏิบัติ(Workshop) 
ความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม 

ตอองคประกอบดานการฝกปฏิบัต ิ (Workshop) คาเฉลี่ย S.D. ระดับความคิดเห็น/
ความพึงพอใจ 

1. ระยะเวลาที่ใชในการฝกปฏิบัต ิ 3.73 0.70 มาก 
2.  ความเหมาะสมของอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติ 3.61 0.84 มาก 
3.  การแบงกลุมฝกปฏิบัติมีความเหมาะสม 3.55 0.91 มาก 
4.  การใหประเด็นความเสี่ยง ตัวช้ีวัด/ปญหา มีความเหมาะสม 3.74 0.65 มาก 
5.  การฝกปฏิบัติตามขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสม 3.85 0.65 มาก 
6.  ทานสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายใน ภายในองคกร 3.77 0.83 มาก 

7.   ทานส ามารถนําความรู และผ ลงานจากการฝกปฏิบัติไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

3.76 0.71 มาก 

คาเฉลี่ยความพึงพอใจรวม 3.71 มาก 
 

จากผลการประเมินความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมตอการฝกปฏิบัติ
(Workshop)ในตารางท่ี 4  พบวา  ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจตอการฝกปฏิบัติ (Workshop) โดยรวมใน
ระดับมาก  มีคาเฉลี่ยรวม 3.71  โดยในหัวขอท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในระดับมาก ไดแก  การฝกปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสม  มีคาเฉลี่ย 3.85   ลําดับถัดมา  ผูเขารับการอบรม
สามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในภายในองคกรและ
สามารถนําความรูและผลงานจากการฝกปฏิบัติไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน   ผูเขารับการอบรมมีความ
พึงพอใจในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยใกลเคียงกัน เทากับ 3.77 และ 3.76  ตามลําดับ   หัวขอการใหประเด็น
ความเสี่ยง ตัวชี้วัด/ปญหา  มีความเหมาะสมและระยะเวลาท่ีใชในการฝกปฏิบัติ ผูเขารับการอบรมมีความ
พึงพอใจในระดับมาก  และมีคาเฉลี่ยใกลเคียงกัน เทากับ 3.74 และ 3.73 ตามลําดับ  ในสวนของอุปกรณท่ี
ใชในการฝกปฏิบัติมีความเหมาะสม   ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.61 
และหัวขอท่ีมีความพึงพอใจนอยท่ีสุดในระดับมาก  ไดแก  การแบงกลุมฝกปฏิบัติมีความเหมาะสม มี
คาเฉลี่ย 3.55 

 
 
 
 
 
 



 

องคประกอบดานสถานท่ี ผูจัดการอบรม และระยะเวลาในการจัดการอบรม 

ตารางท่ี 5   ความคิดเห็น/ความพึงพอใจ ตอองคประกอบดานสถานที ่ผูจัดการอบรมและระยะเวลาในการ
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ความคิดเห็น/พึงพอใจของผูเขารับการอบรมตอสถานท่ี  
ผูจัดการอบรม และระยะเวลาในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ คาเฉลี่ย S.D. ระดับความคิดเห็น/

ความพึงพอใจ 

1.ความสะดวกของสถานที ่ 4.00 0.76 มาก 
2.แสงสวาง และอุณหภูมิในหองบรรยาย 3.95 0.63 มาก 
3.ความเหมาะสมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 4.02 0.64 มาก 
4.ความพรอมของเจาหนาที่ในการจัดฝกอบรม 4.10 0.69 มาก 
5.ความกระตือรือรน และความสนใจของเจาหนาที ่ 4.08 0.70 มาก 
6.ความรับผิดชอบ และความมีประสิทธิภาพของเจาหนาที ่ 4.06 0.69 มาก 

คาเฉลี่ยความคิดเห็นรวม 4.03 มาก 
 

จากผลการประเมิน ความคิดเห็น/ความพึงพอใจตอองคประกอบดานสถานที่ ผูจัดการอบรม
และระยะเวลาในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในตารางท่ี 5  พบวาผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจตอ
สถานท่ี ผูจัดการฝกอบรม และระยะเวลาในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยรวม ในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยรวม 4.03   โดยในหัวขอท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในระดับมาก ไดแก ความพรอมของเจาหนาท่ี
ในการจัดฝกอบรม มีคาเฉลี่ย 4.10  ลําดับถัดมา ในหัวขอเจาหนาท่ีมีความกระตือรือรน มีความสนใจ มี
ความรับผิดชอบ และมีประสิทธิภาพในการจัดฝกอบรม ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจในระดับมาก 
โดยมีคาเฉลี่ยใกลเคียงกัน เทากับ 4.08  และ 4.06  ตามลําดับ ในหัวขอความเหมาะสมของอุปกรณ
โสตทัศนูปกรณและความสะดวกของสถานท่ีจัดอบรม  ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจในระดับมาก มี
คาเฉลี่ยใกลเคียงกัน เทากับ  4.02 และ 4.00 ตามลําดับ สําหรับหัวขอท่ีมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด ในระดับ
มาก ไดแก  แสงสวางและอุณหภูมิในหองบรรยาย  มีความเหมาะสม   มีคาเฉลี่ย 3.95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สวนท่ี 4 ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะในการจัดการอบรมคร้ังตอไป 

นอกจากหัวขอการฝกอบรมขางตน  ผูเขารับการอบรมไดใหขอเสนอแนะและความคิดเห็น
เพ่ิมเติม สรุปได  ดังนี ้

ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะ 
1. ดานวิทยากร/ผูชวยวิทยากร 

- 
- 

 
- วิทยากรถายทอดความรูดี แตเหมาะสําหรับผูอบรมที่มีพื้นฐานความรูในเรื่องการ

บริหารความเสี่ยงอยูบาง ควรจะมีการเริ่มตนสําหรับผูที่ยังไมมีความรู เพราะเปนเรื่องที่
นาสนใจ 

2. ดานเนื้อหาและการฝกปฏิบัติ 
- 
 
- 
- 
 
- 

 
-  การแบงกลุมการฝกปฏิบัติ ควรจัดกลุมตามความสามารถของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน

จริง เนื่องจากรูปญหาและจะทําใหเกิดประโยชนสูงสุด 
-  การฝกปฏิบัติเวลานอยเกินไป การคิดวิเคราะหตางๆ ตองใชเวลามากกวานี ้
- เนื้อหา (10 หัวขอ) มากเกินไป ควรลดใหนอยลงเพื่อประหยัดเวลา และไดประโยชน

มากกวามากหัวขอ 
- ความทันสมัยของเนื้อหาเหมาะสมกับผูปฏิบัติ 

3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
- 

 
- ควรจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก เชน คอมพิวเตอร ใหแตละกลุมไวใชงาน 

4. ดานอ่ืนๆ  
- 

 
- 

 

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม 

นอกจากปญหา อุปสรรค ท่ีพบในการอบรมแลว ผูเขารับการอบรมมีขอคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้ 
 การเดินทางมาสัมมนาลําบาก อยูในยานเศรษฐกิจ ทําใหใชเวลาในการเดินทางมาก ควรหา

สถานท่ีท่ีการจราจรคลองตัว 
 ผูเขารวมอบรมแตละหนวยงานนอยเกินไป ทําใหการแบงกลุมภาระงานในการระดมสมองเกิด

ปญหา/อุปสรรค ในแตละตัวชี้วัด 
 ควรใหผูบริหารเขาอบรมความการบริหารความเสี่ยง เพราะสามารถนํามาชวยในการตัดสินใจ

ได และควรใหบุคลากรท่ีเกี่ยวของเขารับการอบรมโดยตรง เพื่อจะไดนําความรูไปพัฒนางาน
ได 

  ควรจัดใหสอดคลองกับ กพร. สกอ. และสมศ. เพื่องานออกมาอยางมีระบบแบบแผน 
 ควรจัดการอบรมในชวงตนปหรือกลางปงบประมาณ  

 
 



 

สรุปคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

1.  คาจางเหมาบริการวิชาการ   130,000.00 บาท 
2.  คาอาหารกลางวัน      76,440.00บาท 
3.  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม      29,400.00 บาท 
4.  คาของขวัญวิทยากร        1,500.00 บาท 
5.  คาวัสดุ       26,792.80 บาท 

รวมท้ังส้ิน    264,132.80 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาพกิจกรรม 
 

                        
 
 

                         
 
 

                         
 
 

                       
 


