
รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม  
และการประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม Knowledge Plus  

หัวข้อ “ลดความเสี่ยง เพิ่มประสิทธิภาพ กับการควบคุมภายใน” 
ภายใต้โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Networking ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 

 
กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตส.) ได้จัดโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Networking ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ในกิจกรรม Knowledge Plus หัวข้อ “ลดความเสี่ยง 
เพ่ิมประสิทธิภาพ กับการควบคุมภายใน” โดยมีสาระส าคัญของการจัดกิจกรรม สรุปได้ ดังนี้ 

๑. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้บริหาร สบน. สมาชิกเครือข่าย กตส. (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) และผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากส านัก ศูนย์ กลุ่ม จ านวนทั้งสิ้น 60 คน โดยมีวิทยากรรับเชิญ
คือ นายไพศาล  เรืองวิวัฒนโรจน์ ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบการด าเนินงานที่ ๒ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

๒. วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม คือ เพ่ือให้บุคลากร สบน. มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึง
ความส าคัญของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
และเกิดความเสียหายต่อองค์กร รวมทั้งสามารถประเมินระบบการควบคุมภายในของส านัก ศูนย์ กลุ่มของตนเอง เพ่ือเสนอ
แนวทางการปรับปรุงให้เหมาะสมและเพียงพอได้  

๓. รายละเอียดการให้ความรู้ สรุปได้ ดังนี้ 
๑) การควบคุมภายใน คือ กระบวนการปฏิบัติงานที่บุคลากรทุกระดับจัดให้มีขึ้น เพื่อให้เกิดความ

มั่นใจว่าการด าเนินงานขององค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ ๑ Operations (O) คือ ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลของการด าเนินงาน รวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกันความผิดพลาด และทุจริต ด้านที่ ๒  Financial (F) 
คือ ความถูกต้อง เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน รวมถึงรายงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องขององค์กร  และด้านที่ ๓  
Compliance (C)  คือ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี  ทั้งนี้ ให้พิจารณาการด าเนินงานของ ส านัก  
ศูนย์ กลุ่ม ไล่ลงมาถึงระดับกิจกรรม และไม่ว่าจากระดับใดก็ตาม ต้องมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเป็นตัวก ากับ  

๒) การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการที่บุคลากรทุกระดับจัดให้มีขึ้นในการก าหนดกลยุทธ์
และการปฏิบัติงาน เพ่ือระบุเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นและมผีลกระทบส าคัญ และเพ่ือให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
รวมทั้งเพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ 

๓) วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง สรุปได ้ดังนี้ 
 

ด้าน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง 
วัตถุประสงค ์ มี ๓ ด้าน คือ ๑) การด าเนนิงาน 

๒) การรายงาน และ ๓) การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
มี ๔ ด้าน คือ ๑) กลยุทธ์ 2) การด าเนินงาน 
๓) การรายงาน และ ๔) การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

องค์ประกอบ มี ๕ องค์ประกอบ  คือ ๑)  สภาพแวดล้อม 
ของการควบคุม ๒) การประเมินความเสี่ยง   
๓) กิจกรรมการควบคุม ๔) สารสนเทศและ 
การสื่อสาร และ ๕) การติดตามประเมินผล 

มี ๘ องค์ประกอบ คือ ๑) สภาพแวดล้อมภายใน 
๒) การก าหนดวัตถุประสงค์ ๓) การระบุเหตุการณ์ 
๔)  การประเมินความเสี่ยง ๕) การตอบสนอง 
ความเสี่ยง ๖) กิจกรรมการควบคุม ๗) สารสนเทศ
และการสื่อสาร และ ๘) การติดตามประเมินผล 

๔) มาตรฐานการควบคุมภายใน 
(1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)  เช่น ปรัชญารูปแบบการท างาน

ผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ยุติธรรม  ความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร โครงสร้างองค์กร การมอบอ านาจ 
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นโยบายการบริหารบุคลากร เป็นต้น และมาตรฐานการควบคุม คือ ทุกคนในองค์กรต้องร่วมกันสร้างบรรยากาศของ 
การควบคุม เพ่ือให้เกิดทัศนคติและจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน  

ตัวอย่าง : ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์โดยที่น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในองค์กร เช่น กรมการขนส่ง
ทางบก โดยอธิบดีน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการต่อทะเบียนรถยนต์ จาก ๓ – ๔ ชั่วโมง เหลือ ๓ นาที ปัจจุบันพัฒนา 
ให้มีการต่อทะเบียนทางไปรษณีย์ ผ่าน 7-ELEVE หรือกรมสรรพากร น าระบบยื่นภาษีทางอินเตอร์เน็ต ได้คืนภาษีภายใน 
๓ วัน เป็นต้น 

(๒) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการระบุปัจจัยเสี่ยง ทั้งจากภายในและ
ภายนอก วิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งก าหนดแนวทางท่ีใช้ในการควบคุมความเสี่ยง 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงพิจารณาจาก ๒ มิติ คือ  1) ผลกระทบ (Impact) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง และ  
2) โอกาสที่จะเกิด (Probability) โอกาสความเป็นไปได้ที่ความเสี่ยงจะเกิดขึ้น และมาตรฐานการควบคุม คือ ฝ่ายบริหาร
ต้องประเมินความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ตัวอย่าง : งบประมาณหรือจ านวนบุคลากรไม่เพียงพอไม่ใช่ความเสี่ยง แต่เป็นปัจจัยน าเข้า 
(Input) เนื่องจากหน่วยงานเป็นผู้ก าหนดแผนงานภายใต้งบประมาณและบุคลากรที่มีตั้งแต่ต้น ความเสี่ยงจะเกิดจาก
กระบวนการท างาน (Process) ดังนั้น ในการประเมินความเสี่ยงจึงควรให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงเอง 
เพราะจะทราบปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นได้ดีที่สุด  

(๓) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) หมายถึง นโยบายและวิธีการต่างๆ ที่ก าหนดให้
บุคลากรปฏิบัติเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง เช่น กฎระเบียบ คู่มือการท างาน และมาตรฐานการควบคุม คือ ฝ่ายบริหาร
ต้องจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาด และ
ให้สามารถบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

(๔) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications) หมายถึง การให้ข้อมูล
ข่าวสารในการปฏิบัติงานระหว่างบุคลากรในหน่วยงานและบุคลากรภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง และมาตรฐานการควบคุม คือ 
จัดให้มีสารสนเทศอย่างพอเพียง และมีการสื่อสารจากภายในและภายนอก 

ตัวอย่าง : กรณีอุบัติเหตุของธนาคารไทยพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2559 ที่มีระบบควบคุมไฟไหม้
ด้วยระบบไฮโดรเจน แต่ไม่มีการสื่อสารให้ผู้ควบคุมอาคารบริษัทใหม่หรือช่างที่เข้าไปซ่อมระบบไฟฟ้าทราบ 

(๕) การติดตามประเมินผล (Monitoring)  หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน 
และประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือดูว่าระบบการควบคุมภายในที่วางไว้มีความเพียงพอ 
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป โดยการประเมินผลแบ่งเป็น 1) การประเมินด้วยตนเอง (Control Self 
Assessment) โดยส านัก ศูนย์ กลุ่ม ประเมินตนเองใน 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ส าหรับทุกกิจกรรม และ 
2) การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ (Independent Assessment) โดยส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
และกลุ่มตรวจสอบภายใน และมาตรฐานการควบคุม คือ จัดให้มีการติดตามประเมินผล (Monitoring) โดยการติดตามผล
ระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) และการประเมินผลเป็นรายครั้ง (Separate Evaluation) อย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมออย่างน้อยปีละครั้ง 

 5) การจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544     

ข้อ 6 ก าหนดใหห้น่วยงานต้องรายงานผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูก ากับดูแล และ
คณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ โดยมีขั้นตอนตามแผนภาพที่ 1 
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แผนภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

๔. กรณีศึกษาและประเด็นถาม-ตอบ 

กรณีศึกษา/ค าถาม ค าตอบ 
1) การน าเทคโนโลยีมาใช้ยังมีจุดอ่อนที่ท าให้เกิดการ
ทุจริตได้ จะมีมาตรการควบคุมอย่างไร เพ่ือให้เกิด 
ความเหมาะสม 

ระบบเทคโนโลยีจะมีการเขียนโปรแกรมควบคุม คือ General 
control ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ Input Process Output แต่
อาจไม่สามารถป้องกันการทุจริตได้ 100% ตัวอย่าง  
ธนาคารมีระบบการควบคุมโดยใช้ password แต่คนเขียน
โปรแกรมเป็นผู้ทุจริตเอง โดยก าหนดให้ระบบสามารถโอน
เศษสตางค์จากดอกเบี้ยของลูกค้าเข้าบัญชีผู้เขียนโปรแกรม 
ส่งผลให้ธนาคารเกิดความสูญเสีย เป็นต้น  

2) ระหว่างปี พ.ศ. 25๔๖ – 25๔๗ โรงพิมพ์ธนบัตร
ของธนาคารแห่งประเทศไทย มีการตรวจพบการ
ยักยอกเงินออกจากโรงพิมพ์ ซึ่งโรงพิมพ์ฯ ได้จัดวาง
ระบบการควบคุมภายใน เช่น ๑) ห้ามให้เจ้าหน้าที่ 
ถือสิ่งของเข้าไป ๒) ติดกล้องวงจรปิดไว้ด้านในโรง
พิมพ์ และ ๓) มีระบบคอมพิวเตอร์ตรวจนับจ านวน
และมูลค่าธนบัตร เป็นต้น ถามว่า ระบบควบคุม
ภายในที่มีอยู่เพียงพอหรือไม่  

ไม่เพียงพอ เนื่องจาก มีการยักยอกเงินออกมาจากโรงพิมพ์ฯ 
ท าให้ต้องก าหนดมาตรการป้องกันเพ่ิมเติม เช่น การตรวจ 
ค้นตัวก่อนและหลังการเข้าและออก เป็นต้น  

 

 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ระดับส านัก ศูนย์ กลุ่ม 

ปย.๑ 

ปย.๒ 

ระดับกรม 

ปอ.๑ 

ปอ.๒ 

ปอ.๓ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 

ปส. 

ผลการประเมินตนเอง 
 5 องค์ประกอบ 

ผลการปรับปรุง 
ระบบการควบคุมภายใน 

ปอ.2/ปอ.3 ประเมิน 
โดยคณะท างานควบคุมภายในของ สบน.   
โดยมี กพร. เป็นฝ่ายเลขานุการฯ 

ผลการประเมินตนเอง 
ระดับภาพรวม 

หนังสือรับรองการประเมินผล 
การควบคุมภายใน  

ส่ง กพร. 

สตง. 

เสนอ  
ผอ. สบน. ลงนาม 

 

ผลการปรับปรุง 

รายงานผลการสอบทาน 
ระบบการควบคุมภายใน 

ส่ง คตป. กค. 
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กรณีศึกษา/ค าถาม ค าตอบ 
3) การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 
เป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่ และ กพร. สบน. มีหน้าที่ต้อง
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้ส านักงาน กพร. 
โดยเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงจะพิจารณาโครงการ 
ที่ได้รับเงินงบประมาณสูงสุด  ในขณะที่การรายงาน 
ผลการควบคุมภายในจะต้องรายงานให้ สตง.  โดย 
การควบคุมภายในจะพิจารณาจากกิจกรรมการ
ปฏิบัติงาน  ถามว่าจะสามารถจัดท าและรายงานให้
เหมือนกันได้หรือไม่ 

หลักการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงเป็น
หลักการเดียวกัน กรณีพิจารณาโครงการที่ได้รับ งปม.สูงสุด 
ควรเป็นโครงการในลักษณะที่เป็น Pilot project มากกว่า
โครงการที่เป็นการปฏิบัติงานปกติ ซึ่งมีการวางระบบการ
ควบคุมภายในอยู่แล้ว  
ตัวอย่าง หน่วยจัดฝึกอบรม รับผิดชอบการจัดฝึกอบรม ๑๐ 
โครงการ หน่วยจัดฝึกอบรมจะต้องจัดวางระบบควบคุมภายใน
เฉพาะกิจกรรมการฝึกอบรมเท่านั้น เนื่องจากกระบวนการ 
จัดฝึกอบรมทุกโครงการมีลักษณะเหมือนกัน  
สรุป การควบคุมภายในจะพิจารณาว่างานประจ า (Routine)  
มีกระบวนการท างานอะไรบ้าง เกิดความเสีย่งในขั้นตอนใด และ
จะป้องกันความเสี่ยงอย่างไร ส าหรับโครงการที่เป็น pilot 
project ควรจะแยกประเมินความเสี่ยงและควบคุมภายในออกมา
จากงานประจ า เนื่องจากมีลักษณะงานเฉพาะ  

4) การสอบทานระบบการควบคุมภายในโดยใช้
แบบสอบถามจะมั่นใจได้อย่างไรว่า ระบบควบคุม
ภายในของหน่วยรับตรวจมีความเพียงพอและ
เหมาะสม เช่น หน่วยรับตรวจตอบแบบประเมิน 
ว่ามีการควบคุมครบ 20 ข้อ แต่ผลการตรวจสอบ 
ด้านอื่นๆ พบว่ายังมีข้อผิดพลาดอยู่ เป็นต้น 

ต้องตรวจสอบความมีอยู่ของระบบการควบคุมภายในตามท่ี
หน่วยรับตรวจจัดท าไว้  เช่น หากแจ้งว่ามีการจัดท ารายงาน
ในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ตรวจสอบขอดูเอกสารรายงาน พร้อมทั้ง
ตรวจสอบว่า มีการด าเนินการจริงหรือไม่ และหากตรวจแล้ว
พบว่า ไม่ได้ด าเนินการ ๒-๓ หัวข้อ ให้พิจารณาว่าหัวข้อนั้น 
มีความส าคัญในระดับใด และหากพิจารณาแล้ว เห็นว่ามี
ความส าคัญมาก ให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุม
ภายในเพ่ิมเติมให้เหมาะสมมากข้ึน เป็นต้น 

5) ส านัก ศูนย์ กลุ่มจะเป็นผู้จัดท าระบบการควบคุม
ภายใน และให้กลุ่มตรวจสอบเป็นผู้ประเมินความ
เพียงพอเหมาะสมใช่หรือไม่ 

ใช่ กลุ่มตรวจสอบภายในมี ๒ บทบาท คือ 1) บทบาทในการ
สอบทานระบบการควบคุมภายในเมื่อเข้าตรวจ และ 2)
ประเมินระบบการควบคุมภายในของ สบน. เพื่อรายงาน 
ผลการประเมินส่งให้ สตง. โดยต้องประเมินเพ่ือให้ทราบ
ความเพียงพอ ความคุ้มค่า และการบรรลุวัตถุประสงค์   

 

๕. การประเมินผลการจัดกิจกรรม 
กตส. ไดส้ ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม KM Networking ครั้งที่ 2 

โดยใช้แบบประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือให้ส านัก ศูนย์ กลุ่ม เสนอความคิดเห็น
ส าหรับน าไปปรับปรุงการด าเนินโครงการในปีต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

5.1 แบบประเมินผลความคิดเห็นและความพึงพอใจการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ได้แก่ หน่วยงานต้นสังกัด และผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ตอนที่ 2 การประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจ มี 8 หัวข้อ โดยก าหนดระดับคะแนน

เป็นระดับ 1 - 5 โดยระดับ 1 คะแนน แสดงถึงความพึงพอใจน้อยที่สุด ไล่ไปตามล าดับจนถึงระดับ 5 คะแนน ที่แสดงถึง
ความพึงพอใจมากที่สุด  
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
5.2 เกณฑ์การประเมินผล ใช้วิธีการทางสถิติเบื้องต้นในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ วิธีค่าเฉลี่ยเลขคณิต

ถ่วงน้ าหนัก (Weighted arithmetic mean) และวิธีค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic mean) โดยมีเกณฑ์การประเมินผล
ตามตารางท่ี 1 ดังนี้ 
ตารางที่ 1 เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน ร้อยละ เกณฑ์ 
ตั้งแต่ 4.1 ขึ้นไป ตั้งแต่ 82 - 100 พึงพอใจมากที่สุด 
ตั้งแต่ 3.1-4 ตั้งแต่ 62 – 80 พึงพอใจมาก 
ตั้งแต่ 2.1-3 ตั้งแต่ 42 - 60 พึงพอใจ 
ตั้งแต่ 1.1-2 ตั้งแต่ 22 - 40 พึงพอใจน้อย 
ตั้งแต่ 0-1 ตั้งแต่ 0 - 20 พึงพอใจน้อยที่สุด 

 

5.3 ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
5.4 สรุปผลการประเมิน 

1) การประเมินระดับความพึงพอใจของการจัดกิจกรรม 
มีผู้แบบแบบประเมินจ านวน ๔๐ ชุด จากทั้งหมด 60 ชุด หรือคิดเป็นร้อยละ 66     

ประเด็นที่ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และภาพรวมของ      
การเข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับความพึงพอใจมากที่สุดร้อยละ 92.๕๐ และประเด็นที่ได้รับความพึงพอใจต่ าที่สุด คือ หัวข้อ 
ของกิจกรรมตรงกับความต้องการ และความเหมาะสมของระยะเวลาด าเนินกิจกรรม โดยได้รับความพึงพอใจร้อยละ 89.50 
ส าหรับภาพรวมของการประเมินผลทุกประเด็นอยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด โดยมีระดับความพึงพอใจในทุกหัวข้อ
มากกว่าร้อยละ 80 โดยมีรายละเอียดตามแผนภาพที่ 2 
 

แผนภาพที่ 2 : ภาพรวมความพึงพอใจในการเข้าร่วม KM Networking ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 
 

 

89.50% 89.50% 

92.50% 

91.00% 

91.50% 91.50% 

90.00% 

92.50% 

88.00%

88.50%

89.00%

89.50%

90.00%

90.50%

91.00%

91.50%

92.00%

92.50%

93.00%

หัวข้อ 
กิจกรรม 

ระยะเวลา น าไปใช้ 
ปฏิบัติงาน 

รูปแบบ 
กิจกรรม 

เจ้าหน้าที่ สถานที่และ 
เอกสาร 

การมีส่วนร่วม ภาพรวม 
ของกิจกรรม 

ร้อยละ 
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2) การประเมินวิทยากร (ใช้แบบประเมินของหน่วยงานที่วิทยากรสังกัด) 
แบบประเมินประกอบด้วยการประเมินวิทยากรใน 11 ประเด็น โดยใช้เกณฑ์การประเมิน

ข้างต้น พบว่า มีผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 40 ชุด จากทั้งหมด 60 ชุด หรือคิดเป็นร้อยละ 66 ประเด็นที่ได้รับ
ความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชา โดยได้รับความพึงพอใจร้อยละ 93.50 และประเด็นที่ได้รับความ 
พึงพอใจต่ าที่สุด คือ การใช้โสตทัศนูปกรณ์ โดยได้รับความพึงพอใจร้อยละ 87 โดยมีรายละเอียดตามแผนภาพที่ 3 
 

แผนภาพที่ 3 : ผลการประเมินวิทยากร 
 

 
5.5  ข้อเสนอแนะ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่า เห็นควร
ให้มีการจัดกิจกรรมในหัวข้อดังกล่าวอีกครั้ง โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสม และควรจัดกิจกรรมในรูปของ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพ่ือให้ฝึกปฏิบัติจริง 

 
 
 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

30 มีนาคม 2559 
 

93.50% 

92.50% 

90.50% 
90.00% 

91.50% 

87.50% 

90.50% 

87.00% 

88.00% 

91.00% 

92.50% 

82.00%

84.00%

86.00%

88.00%

90.00%

92.00%

94.00%

ความรอบรู ้ การถ่ายทอด ความน่าสนใจ จัดล าดับ 
เนื้อหา 

บรรยายชัดเจน ตอบค าถาม เทคนิค/วิธีการ โสตทัศนูปกรณ์ ควบคุม 
ช้ันเรียน 

รักษาเวลา เหมาะสม 

ร้อยละ 


