
เอกสารแบบประเมินผลความคิดเห็น 

เกี่ยวกับวิทยากรของผูเขารวมโครงการ 

การจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา 

  

 

เพื่อประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการฝกอบรม 

สําหรับเปนพื้นฐานในการดําเนินโครงการครั้งตอไป 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ ๑๖  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔   

ณ ศูนยปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

จัดการอบรมโดย ทีมงานระบบบัญชีสามมิติ  

กองคลังและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยบูรพา 



สรุปผลการประเมิน 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรของผูเขารวมโครงการ 

การจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา 

วันท่ี  ๑๖  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  ณ ศูนยปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

การประเมินผลวิทยากรของผูเขารวมโครงการ การจัดวางระบบควบคุมภายในและการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ใชวิธีประเมินโดยใหผูตอบแสดงความคิดเห็นโดย
กําหนดคาคะแนนระดับความพึงพอใจ แบงเปน ๔ ระดับ ดังน้ี 

 
๔ คะแนน หมายถึง  ระดับความคิดเห็นดีมาก 
๓ คะแนน หมายถึง  ระดับความคิดเห็นดี 
๒ คะแนน หมายถึง  ระดับความคิดเห็นพอใช 
๑ คะแนน หมายถึง  ระดับความคิดเห็นควรปรับปรุง 

 
สรุปผลการประเมินใชวิธีหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยกําหนดผลการ

ประเมินระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร จากผลการหาคาเฉลี่ยของผูตอบประเมิน ดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๕๐ แสดงวา มีความคิดเห็นควรปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย ๑.๕๑ – ๒.๕๐ แสดงวา มีความคิดเห็นพอใช 
คะแนนเฉลี่ย ๒.๕๑ – ๓.๕๐ แสดงวา มีความคิดเห็นด ี
คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๔.๐๐ แสดงวา มีความคิดเห็นดีมาก



 

สวนท่ี ๑ ความคิดเห็นเก่ียวกับวิทยากร 

ตารางท่ี ๑  แสดงคาเฉลี่ยและรอยละของผูตอบแบบประเมิน ความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการตอวิทยากร 

 

ความคิดเห็น                            ระดับความคิดเห็น     

เก่ียวกับวิทยากร 
ดีมาก 
(๔) 

   ดี  
(๓) 

   พอใช  
(๒) 

   ควร
ปรับปรุง   (๑) 

คาเฉลี่ย 
 

ระดับ 

๑. ความรอบรูในเนื้อหา 20 42 4 0 3.24 ดี 

  30.30 63.64 6.06 0.00     
๒. ความสามารถในการถายทอดความรูใหผูฟงเขาใจ 9 

13.64 
45 

68.18 
11 

16.67 
1 

1.52 
2.94 ดี 

๓. การถายทอดเน้ือหาวิชาใหเปนที่นาสนใจ 9 40 16 1 2.86 ดี 

  13.64 60.61 24.24 1.52     

๔. การจัดลําดับความสัมพันธของเน้ือหาวิชา 8 45 12 1 2.91 ดี 

  12.12 68.18 18.18 1.52     

๕. ความชัดเจนในการบรรยาย 12 40 12 2 2.94 ดี 

18.18 60.61 18.18 3.03  

 
 

X



ความคิดเห็น ระดับความคิดเห็น  

เก่ียวกับวิทยากร 
ดีมาก 
(๔) 

   ดี  
(๓) 

   พอใช  
(๒) 

   ควร
ปรับปรุง   (๑) 

คาเฉลี่ย 
 

ระดับ 

๖. การตอบคําถาม 

 

8 
12.12 

45 
68.18 

12 
18.18 

1 
1.52 

2.91 ดี 

๗. เทคนิค/วิธีการฝกอบรมที่ใชในการถายทอด 11 39 13 3 2.88 ดี 

  16.67 59.09 19.70 4.55     
๘. การใชโสตทัศนูปกรณ 8 46 9 3 2.89 ดี 

  12.12 69.70 13.64 4.55     

๙. การควบคุมชั้นเรียน 6 47 11 2 2.86 ดี 

  9.09 71.21 16.67 3.03     

๑๐. การรักษาเวลา 10 49 7 0 3.05 ดี 

  15.15 74.24 10.61 0.00     

๑๑. ความเหมาะสมของวิทยากรโดยสวนรวม 10 51 4 1 3.06 ดี 

  15.15 77.27 6.06 1.52     

รวม (N = 66) 2.96 ดี 

 

 

 

X



 
 
 

ภาพท่ี ๑  แสดงแผนภูมแิทง ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร
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ดีมาก (๔)    ดี  (๓)    พอใช  (๒)    ควรปรับปรุง   
(๑)

ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร
๑. ความรอบรูในเนื้อหา

๒. ความสามารถในการถายทอดความรูให
ผูฟงเขาใจ
๓. การถายทอดเน้ือหาวิชาใหเปนที่นาสนใจ

๔. การจัดลําดับความสัมพันธของเน้ือหาวิชา

๕. ความชัดเจนในการบรรยาย

๖. การตอบคําถาม

๗. เทคนิค/วิธีการฝกอบรมที่ใชในการ
ถายทอด
๘. การใชโสตทัศนูปกรณ

๙. การควบคุมช้ันเรียน

๑๐. การรักษาเวลา

๑๑. ความเหมาะสมของวิทยากรโดยสวนรวม

จํานวน (คน)



ขอเสนอแนะ 

๑. สิ่งท่ีทานประทับใจวิทยากรทานน้ีท่ีสุดคือ 

- อธิบายไดอยางเขาใจและเห็นภาพ 

- เปนกันเอง ไมเครียด 

- บรรยายดีไมนาเบื่อ 

- มีความต้ังใจในการถายทอดความรู 

- ต้ังใจในการถายทอดความรูอยางดีเย่ียม 

- วิทยากรจะเปนกันเอง 

- มีความต้ังใจและพยายามที่จะใหผูเขารับการอบรมไดรับความรูเก่ียวกับการควบคุม

ภายใน 

- ใหความรูดีมาก เขาใจดี เปนประโยชนดีมาก 

- พูดชัดเจนเขาใจงาย 

- การเปนกันเองและการชี้แนะ 

๒. สิ่งท่ีวิทยากรทานน้ีควรปรับปรุง คือ 

- การบรรยายยังไมสรางความกระจางในหลายประเด็น 

- ควรมีตัวอยางประกอบใหชัดเจน 

- ควรพูดซ้ําในคําหรือประโยคที่เขาใจยาก 

- วิทยากรยังไมเขาใจบริบทการบริหารงานของมหาวิทยาลัยบูรพา จึงไมสามารถถายทอด

ความรูใหตรงกับความตองการในแตละสวนงานได 

- เปลี่ยนวิทยากร 

๓. ขอเสนอแนะอื่น  ๆ

- ฝายบริหารมหาวิทยาลัย หรือ กองแผนของมหาวิทยาลัยควรจัดทําคูมือการจัดวางระบบ

และการประเมินผลภายใน ที่มีขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจนมอบใหแตละหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัยปฏิบัติและตอบสนอง 

- เครื่องเสียงดี แตขาดคนควบคุมเสียง ทําใหมีเสียงหวีดหลายครั้ง ทําใหปวดหูมาก 

- มหาวิทยาลัยควรจัดทําคูมือการควบคุมภายในที่เปนลักษณะเฉพาะของมหาวิทยาลัย 

แลวใหสวนงานดําเนินการปฏิบัติตามคูมือน้ัน 

- ไมเขาใจความเสี่ยง 

- ควรมีการทําเครือขายการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย 



- ควรยกตัวอยางเพ่ิมเติมในสวนของคณะใหหนวยงานที่มีการเรียนการสอน 

- ผูบริหารควรประชุมกันกอน เพ่ือวางนโยบายเปนทิศทาง เดียวกัน เปนทํานองเดียวกัน 

จะรวบรวมงายขึ้นเปนทิศทางเดียวกัน แตเปนประโยชนมาก 

- แตละคณะฯ ควรจะมีการทําแผนความเสี่ยงกอน และจะนํามาประเมินผล เพ่ือหาความ

เสี่ยงที่เกิดขึ้นเพื่อมาปรับปรุงการควบคุม ไมจําเปนจะตองมีหลายขอ เพียงขอเดียวก็ได 

  

  


