
 
สรุปผลการประเมินโครงการอบรม เรื่อง มิติทางกฎหมายกับการบริหารงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

วันที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.  
ณ สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

 

1. สรุปผลการประเมินโครงการอบรม 
จ ำนวนผู้เข้ำอบรมทั้งหมด 131 คน  ผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งสิ้น 87 คน คิดเป็นร้อยละ 66.41 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบประเมินผล  
1. เพศ  

1. หญิง   59 คน คิดเป็นร้อยละ 67.82 
2. ชำย     28 คน คิดเป็นร้อยละ 32.18 
รวม    87 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

2. สถานะของบุคลากร 
1. บุคลำกร   55 คน คิดเป็นร้อยละ 63.22 
2. ผู้บริหำร            29 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 
3. อ่ืนๆ     3 คน คิดเป็นร้อยละ   3.45 
รวม    87 คน คิดเป็นร้อยละ 100   

3. สังกัด 
1. ส ำนักงำนอธิกำรบดี 23 คน คิดเป็นร้อยละ  26.44 
2. คณะวิทยำศำสตร์ 11 คน คิดเป็นร้อยละ  12.64 
3. คณะเภสัชศำสตร์  10 คน คิดเป็นร้อยละ  11.49 
4. คณะศิลปศำสตร์  6 คน คิดเป็นร้อยละ  6.90 
5. คณะพยำบำลศำสตร์ 6 คน คิดเป็นร้อยละ  6.90 
6. คณะวิศวกรรมศำสตร์ 5 คน คิดเป็นร้อยละ  5.75 
7. คณะเกษตรศำสตร์ 4 คน คิดเป็นร้อยละ  4.60 
8. คณะบริหำรศำสตร์ 4 คน คิดเป็นร้อยละ  4.60 
9. คณะรัฐศำสตร์  3 คน คิดเป็นร้อยละ  3.45 
10. วิทยำลัยแพทยศำสตร์ฯ 3 คน คิดเป็นร้อยละ  3.45 
11. ส ำนักวิทยบริกำร  3 คน คิดเป็นร้อยละ  3.45 
12. ส ำนักคอมพิวเตอร์ฯ 3 คน คิดเป็นร้อยละ  3.45 
13. ส ำนักบริหำรทรัพย์สินฯ 3 คน คิดเป็นร้อยละ  3.45 
14. คณะนิติศำสตร์  1 คน คิดเป็นร้อยละ  1.15 
15. คณะศิลปประยุกต์ฯ 1 คน คิดเป็นร้อยละ  1.15 
16. ไมร่ะบุ   1 คน คิดเป็นร้อยละ  1.15 
รวม    87 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
 



    

ตอนที่ 2 การประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมการอบรม ก่อนและหลังเข้ารับการฝึกอบรม 
ควำมหมำยของค่ำคะแนน 

4.51 – 5.00 หมำยถึง     ควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกท่ีสุด 
3.51 – 4.50 หมำยถึง     ควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก 
2.51 – 3.50 หมำยถึง     ควำมคิดเห็นอยู่ในระดับปำนกลำง 
1.51 – 2.50 หมำยถึง     ควำมคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
1.00 – 1.50 หมำยถึง     ควำมคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
 

ข้อ รายการประเมิน 

ระดับความรู้
ความเข้าใจ 

( X ) 
ก่อน 

การอบรม 

แปลผล 

ระดับความรู้
ความเข้าใจ

( X ) 
หลัง 

การอบรม 

แปลผล 

1 ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำยกับกำรบริหำรงำน
มหำวิทยำลยัอุบลรำชธำน ี

2.67 ปำนกลำง 3.67 มำก 

2 ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรให้
ถูกต้องตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

2.85 ปำนกลำง 3.76 มำก 

เฉลี่ย 2.76 น้อย 3.71 มาก 
 

 

 

 

 ตอนที่ 3 การประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการอบรมท่ีมีต่อการจัดอบรมในครั้งนี้ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

( X ) 
แปลผล 

1 ควำมรู้ควำมสำมำรถของวิทยำกร 4.54 มำก 

2 กำรให้ค ำแนะน ำของวิทยำกร 4.44 มำก 

3 ควำมเหมำะสมของรูปแบบกำรอบรม 3.98 มำก 

4 ควำมเหมำะสมของระยะเวลำที่ใช้ในกำรอบรม  3.84 มำก 

5 ควำมเหมำะสมของเอกสำรประกอบกำรอบรม 3.87 มำก 

6 ควำมเหมำะสมด้ำนสถำนที่ 4.18 มำก 

7 ควำมเหมำะสมด้ำนอำหำร 4.11 มำก 

8 กำรน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรมไปปฏิบัติงำน 4.28 มำก 

9 ควำมพึงพอใจในภำพรวม 4.07 มำก 

เฉลี่ย 4.15 มาก 
 
 

 

 
 
 



 
ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดอบรม  

 ด้านเนื้อหา 
1. อบรมเกี่ยวกับกฎหมำยเพ่ิมเติม เฉพำะเจำะจงในแต่ละเรื่องเพ่ือให้บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
    มำกขึ้น ให้บุคลำกรทุกลุ่มและสำยงำนของมหำวิทยำลัย เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและตระหนัก 
    ในกำรปฏิบัติงำนให้เป็นตำมระเบียบของทำงรำชกำร (8) 
2. อยำกให้จัดโครงกำรเน้นประเด็นกฎหมำยด้ำนกำรเงิน คลัง และพัสดุ (2) 
3. ควรมีกำรจัดอบรมด้ำนกฎหมำยที่ส ำคัญปีละ 2 ครั้ง (6 เดือนแรก/6เดือนหลัง) (1) 
4. มีกำรรวบรวมควำมคิดเห็น ค ำถำมไว้เพ่ือสรุปประเด็นให้วิทยำกรล่วงหน้ำ (1) 
 

ด้านวิทยากร 
1. ควรมีกำรยกตัวอย่ำงกำรกระท ำผิดกฎหมำยของผู้บริหำรให้เห็นชัดเจน อยำกให้ยกตัวอย่ำง

กรณีศึกษำที่ต้องระวัง (2) 
2. วิทยำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถ "รู้จริง" ได้รับประโยชน์มำกที่สุด 
3. เปิดโอกำสให้มีกำรซักถำมหรือให้ค ำปรึกษำข้อปัญหำให้มำกกว่ำนี้ 
4. ควรลงรำยละเอียดแต่ละประเด็นให้มำกขึ้น 

 
ด้านระยะเวลา 

1. ควรจัดโครงกำรในวันเวลำรำชกำร (7) 
2. เวลำน้อยไป ควรเพิ่มระยะเวลำกำรอบรม (2) 

 
ด้านอาหาร สถานที่ 

1. อำหำรรสจัดเกินไป (2) 
2. ควรจัดในสถำนที่มีควำมพร้อมเรื่องเครื่องปรับอำกำศ (1) 

 
ด้านอ่ืนๆ 

1. ขอขอบคุณมหำวิทยำลัยที่จัดโครงกำรอบรมดังกล่ำวเนื่องจำกเป็นหัวข้อที่มีควำมส ำคัญมำก (1) 
2. อยำกให้ปรับปรุงเรื่องกำรประชำสัมพันธ์ ให้มีรำยละเอียดของหัวข้อ/ก ำหนดกำรแจ้งให้ทรำบ

ล่วงหน้ำ (1) 
3. กำรถ่ำยภำพในขณะอบรมไม่ควรใช้แฟลตและกำรถ่ำยภำพไม่ควรเยอะจนเกินควำมจ ำเป็น 

เนื่องจำกเสียงชัดเตอร์และแสงแฟลตรบกวนผู้เข้ำอบรมมำก ควรหำวิธีหรือเทคนิคอ่ืนในกำร   
เก็บภำพบรรยำกำศและผู้เข้ำอบรม รบกวนผู้เข้ำอบรมน้อยที่สุด (1) 

 
 
 


