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สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจ 

โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดีและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

วันจันทร์ ที่ 25กรกฎาคม 2559 

ผู้ลงทะเบียนจ านวน ทั้งสิ้น 72 คน  จากทั้งหมดที่ส่งรายชื่อ จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 และสามารถ
เก็บแบบส ารวจความพึงพอใจในการสัมมนา ได้จ านวน 65 แผ่น คิดเป็นร้อยละ 90.28 ของผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. เพศ  
 ชาย              จ านวน   7 คน   คิดเป็นร้อยละ 10.77 
 หญิง              จ านวน 57คน   คิดเป็นร้อยละ 87.69 
 ไม่ระบุเพศ       จ านวน  1 คน   คิดเป็นร้อยละ   1.54 

2. สถานภาพ 
 ผู้บริหาร                  จ านวน   2 คน  คิดเป็นร้อยละ   3.08 
 บุคลากรสายวิชาการ   จ านวน 2 คน    คิดเป็นร้อยละ  3.08 
 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 56 คน    คิดเป็นร้อยละ  86.15 
 ไม่ระบุสถานภาพ      จ านวน 5 คน     คิดเป็นร้อยละ    7.69 

3. สังกัด 
 คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต               จ านวน 23 คน    คิดเป็นร้อยละ  35.38 
 ส านัก                                      จ านวน  4 คน    คิดเป็นร้อยละ 6.15 
 หน่วยงานในก ากับที่มีรายได้            จ านวน  4 คน    คิดเป็นร้อยละ    6.15 
 หน่วยงานในส านักงานอธิการบดี       จ านวน 31 คน    คิดเป็นร้อยละ  47.69 
 ไม่ระบุสังกัด                               จ านวน  3 คน    คิดเป็นร้อยละ    4.62 

 
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ 
ล าดับ ประเด็น ความคิดเห็นด้านต่าง ๆ แปลผล 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1 การประชาสัมพันธ์โครงการ 4.02 0.69 มาก 
2 การต้อนรับและลงทะเบียน 4.20 0.68 มาก 

3 ระยะเวลาการจัดสัมมนา 4.09 0.78 มาก 

4 เอกสารประกอบการสัมมนา 4.14 0.70 มาก 

5 เนื้อหาในการสัมมนาตรงกับความต้องการ 4.15 0.73 มาก 

6 การถ่ายทอดความรู้ของทีมผู้บรรยาย 4.00 0.63 มาก 

7 ความรู้ความเข้าใจในสรุปผลการตรวจสอบภายใน
และข้อเสนอแนะ 

4.06 0.70 มาก 

8 การน าข้อเสนอแนะไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 4.17 0.69 มาก 

9 ความเข้าในในสาระส าคัญของประกาศมหาวิทยาลัย 4.18 0.70 มาก 
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ล าดับ ประเด็น ความคิดเห็นด้านต่าง ๆ แปลผล 
อุบลราชธานีว่าด้วยมาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

10 สถานที่จัดกิจกรรมและสิ่งอ านวยความสะดวก 4.15 0.71 มาก 

11 อาหารว่างและเครื่องดื่ม 4.12 0.77 มาก 

12 อาหารกลางวัน 3.88 0.85 มาก 

13 ภาพรวมของการจัดโครงการสัมมนาในครั้งนี้ 4.18 0.65 มาก 

 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ควรมีการจัดกิจกรรมแบบนี้ต่อไป 
2. ควรจัดสัมมนาปีละ 2-3 ครั้งอย่างต่อเนื่อง 
3. อยากให้จัดโครงการในลักษณะของการตอบค าถามหรือแนวทางแก้ไขจากคณะนอกเหนือจากข้อตรวจพบ

จากการตรวจสอบภายใน 
4. ขอให้KMร่วมแบบนี้เป็นระยะเพ่ือซักซ้อมความเข้าใจให้ตรงกันดีมาก ขอให้มีแบบนี้ต่อเนื่องสืบไป  
5. ควรมีการประชุมในลักษณะนี้ทุกไตรมาส 
6. เห็นควรให้มีการจัดKMอีกเพ่ือความเข้าใจและชัดเจนในการปฏิบัติงานและเพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน

ให้กับผู้ปฏิบัติงานได้ท างานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบราชการ  
7. เห็นควรมีการจัดประชุมเป็นประจ าทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
8. การจัดสัมมนาครั้งต่อไป อยากให้เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้บังคับบัญชาเข้าร่วมทุกคน  
9. จัดปีละ2 ครั้ง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเสริมสร้างความรู้ 
10. เห็นควรจัดทุกปี และเชิญผู้บริหารเข้ารับฟังข้อเสนอแนะด้วย เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจที่ถูกต้องใน

ทิศทางเดียวกัน 
11. สรุปเนื้อหาแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน จัดท าเป็นรูปเล่มและเวียนไปยังหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ได้ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
12. เอกสารควรแยกหรือระบุในแต่ละกรณีว่าเป็น กรณีการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินงบประมาณ

รายได้  
13. ควรจัดท าข้อสรุปจากการสัมมนา แกมาเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้หน่วยงานน ามาปฏิบัติได้อย่าง

ถูกต้องตามระเบียบซึ่งจะท าให้พบข้อผิดพลาดน้อยลง+ไม่พบอีก  
14. โครงการโดยรวมดีมาก 

 

 
 

ลงชื่อผู้จัดท า........................................................... 

         (นางสาวนิตติสร  หลาทอง) 

ต าแหน่ง นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

    วันเดือนปี……………………………………… 

ลงชื่อผู้จัดท า........................................................... 

        (นางอัมพร ยิ่งยงวงศ์สกุล) 

ต าแหน่ง นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

    วันเดือนปี……………………………………… 
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ค่าวัดระดับความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 
 

 
 

ความคิดเห็น ต่ า สุด สูงสุด 

น้อยที่สุด 1.00 1.49 

น้อย 1.50 2.49 

ปานกลาง 2.50 3.49 

มาก 3.50 4.49 

มากที่สุด 4.50 5.00 
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