ข้อเสนอแนะ อบรม 11 – 13 มี.ค.62
1. ถ้ามี hand out ประกอบจะดีข้ ึนค่ะ
2. เนื้อหาการลงโปรแกรมควรใช้เวลาให้มากกว่านี้
3. ไม่มีเนื้อหามี่สอนในเอกสารที่ได้
4. ควรปรับปรุ ง
5. แอร์ เย็นเกินไป
6. สถานที่จดั เบรกคับแคบเกินไปน้ าดื่มที่จดั ให้ผรู ้ ่ วมประชุมควรเป็ นน้ าขวดไม่ควรใส่ แก้วมาให้
เนื่องจากไม่มีฝาปิ ด
7. ควรมีเอกสารระกอบให้ครบ
8. ควรจัดที่พกั ให้เพียงพอกับผูเ้ ข้าชม
9. อยากให้มีหน่วยตรวจสอบภายในประจาหน่วยงานอยากให้หน่วยตรวจสอบภายในกระตุน้ ให้
ผูบ้ ริ หารทุกหน่วยงานตระหนักและมองเห็นความสาคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
10. ดีมากครับ
11. คืนแรกห้องพักไม่ดีเลยค่ะดีที่เปลี่ยนที่ขอบคุณค่ะ
12. การบริ หารโรงแรมไม่ดีและไม่มีบริ การที่เป็ นมิตร ห้องพักไม่ดีและไม่ประทับใจไม่สมควรกับราคา
ห้องที่จ่ายไปห้องประชุมดี ห้องพักแย่มาก
13. จากการประชุมร่ วมครั้งนี้ดีใจที่มีโอกาสทาให้มีองค์ความรู ้มากขึ้นค่ะ
14. ห้องประชุมแคบเกินไปไม่สามารถรองรับผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มได้ท้ งั หมด เอกสารในการประชุมมี
สไลด์ในเล่มไม่ครบควรมีการอัพเดทเอกสารก่อนจัดประชุม
15. เอกสารประกอบการอบรมควรตรงกับเนื้ อหาที่วทิ ยากรนาเสนอทาให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจตาม
เนื้อหาแต่ละส่ วน
16. สื่ อทัศนูปกรณ์ควรมีความพร้อมชัดเจนเช่นจอ โปรเจคเตอร์
17. สถานที่แออัดเกินไป
18. สถานที่คบั แคบ เวลาพักเบรกและพักเที่ยงไม่ตรงต่อเวลา
19. ควรปรับปรุ งเรื่ องการทานอาหารโดยเฉพาะมื้อเที่ยง อาหารก็ไม่อร่ อยและไม่เพียงพอต่อการ
รับประทาน
20. สถานที่ที่ใช้ในการอบรมคับแคบไปหน่อย

21. ควรปรับปรุ งสถานที่ในการประชุม ควรจัดห้องพัก อาหาร ห้องประชุมควรเพียงพอต่อผูเ้ ข้าประชุม
ที่พกั ควรเป็ นที่เดียวกับที่ประชุมเพื่อความสะดวกต่อผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
22. สถานที่คบั แคบที่พกั เต็มระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์กระชั้นชิดเกินไป
23. โปรเจคเตอร์ ภาพไม่ชดั
24. กาหนดกลุ่มเป้ าหมายให้ชดั เจนเป็ นโรงพยาบาลก็จดั แค่โรงพยาบาล
25. ห้องประชุมแออัด
26. เอกสารไม่ครบทุกเรื่ อง ไม่มีตวั อย่างชองการทาแต่ละมิติ น่าจะมีเบอร์ โทร/หน่วยงานที่ให้สามารถ
สอบถามปั ญหาได้ สถานที่แออัดไม่เพียงพอต่อผูเ้ ข้ารับการอบรม การจัดโต๊ะประชุมไม่เหมาะสม
และไม่เพียงพอ อินเตอร์ เน็ตช้าไม่ไวพอที่ผเู ้ ข้าอบรมจะใช้ได้ท้ งั หมด อาจารย์/วิทยากรไม่สามารถ
เดินมาดู/แก้ปัญหาให้ผเู ้ ข้าอบรมได้ทวั่ ถึงพอ น่าจะมีการวางแนวนโยบายลงไปที่สสจ.อีกเละหรื อมี
จัดอบรมย่อยของแต่ละมิติอีกเพื่อให้รพ.ไปถูกแนวทางเดียวกันเช่นนัดทาเฉพาะกลุ่มพัสดุ การเงิน
ควบคุมภายใน โรงแรมไม่มีกระดาษA4 ให้ทุกวันไม่มีน้ าดื่มบนโต๊ะนัง่ การจัดรู ปแบบอาหาร
กลางวันไม่ดีผเู ้ ข้าอบรมจานวนมากต้องรอคิวนานและที่นงั่ ทานไม่เพียงพอ
27. การดาเนิ นการของโรงแรมไม่ประทับใจไม่ชดั เจนตั้งแต่จองห้อง ให้คาแนะนา ไม่ชดั เจนทาให้ผเู ้ ข้า
อบรมได้เข้าพักที่อื่น
28. ถามเรื่ องการโอนสารองห้องพักจ่ายหน้างานก็ได้ พอมาถึงบอกให้พกั โรงแรมอื่นโรงแรมเต็มเพราะ
ต้องกันห้องให้คนที่จ่ายเงินทั้งๆที่ถามแล้ว พอมาเช็คอินก็ไม่แนะนาว่าจะมีรถรับ-ส่ งกี่โมงต้อง
นัง่ เทียนเอาเอง ประชุมมาหลายที่จะมีน้ าดื่มบริ การตามที่นงั่ กว่าจะเบรค10.30น. มานัง่ ประชุม
08.30น.พักเที่ยงการริ รับที่นงั่ รับประทานอาหารก็ไม่เพียงพอพักพร้อมกันจะให้นงั่ รอโต๊ะเก้าอี้รึไงผู ้
เข้าอบรมหิ วมากแต่ไม่มีโต๊ะนัง่ ต้องเดินข้ามถนนเพื่อไป7-11 เพื่อซื้ อข้าวเที่ยงกินเอง
29. การจัดให้มีร้านขายของให้ถือว่าเป็ นสิ่ งทีให้บริ การเสริ มจัดว่าดีแต่สถานที่ไม่ควรจัดอยูห่ น้าห้อง
ประชุม จะทาให้ผเู ้ ข้าประชุมไม่เข้าห้องตามเวลาหรื ทาให้สมาธิ การประชุมลดลงควรจัดให้พน้ หน้า
ห้องประชุดจะดีมาก
30. อาหารว่างและเครื่ องดื่มเสนอให้เป็ นผลไม้บา้ ง มีแต่ขนมหวานๆ
31. ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมจานวนมาก ทาให้หอ้ งประชุมดูแออัดเกินไป
32. แอร์ เย็นเกินไป
33. สถานที่จดั เบรกแคบเกินไปไม่เหมาะสมกับปริ มาณคนและไม่มีน้ าเปล่าให้กินในห้องประชุม ควรมี
ไฟล์ตวั อย่างแก่ผเู ้ ข้าประชุมเพื่อนาไปปฏิบตั ิและเข้าใจได้ง่าย

34. แออัดมากค่ะแย่งกินแย่งอยูเ่ หนื่อยตั้งแต่หาที่นงั่ เลย ขอสถานที่ที่พอเพียงกว่านี้หน่อยค่ะหรื อไม่ก็
คนน้อยลงดีม้ ยั คะ
35. ห้องประชุมคับแคบไม่เพียงพอต่อผูเ้ ข้าประชุม
36. ห้องประชุมควรมีความพร้อมและสะดวกมากกว่านี้
37. ทางโรงแรมควรจัดหาโรงแรมที่มีความพร้อมและสามารถรองรับการจัดประชุมมีคนเยอะๆได้
38. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์การเข้าร่ วมโครงการหรื อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการ
ฝึ กอบรม
39. สถานที่คบั แคบไม่สะดวกในการอบรม
40. เสนอให้จดั การอบรมในเรื่ องที่งานพัสดุ กับการจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มีการใช้ยา
41. สถานที่จดั ขอให้พฒั นาจัดในภาคกลางกรุ งเทพหรื อพัทยาเพื่อความสะดวกในการเดินทาง(แอร์
พอร์ต)
42. สถานที่อบรมแคบเกินไป
43. อยากให้ปรับการอบรมที่มีประโยชน์และใช้ได้จริ งๆจะทาให้เห็นภาพการปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง
44. ดีมากครับ
45. การบริ หารเสลาแยกกลุ่มแยกห้องยังไม่ดีจดั ห้องเล็กเกินไปผูเ้ ข้าร่ วมประชุมเข้าไปอัดในห้องเล็กๆ
เครื่ องเสี ยงไม่ได้ยนิ ทัว่ ทั้งห้องอุปกรณ์ไม่พร้อมโต๊ะเก้าอี้ก็ไม่พร้อมไม่เพียงพอไม่สามารถใช้คอม
ในการเรี ยนรู ้ได้ทุกคน ได้ฟังอย่างเดียวได้ยนิ บ้างไม่ได้ยนิ บ้างสรุ ป ฟังไม่ค่อยรู ้เรื่ องบรรยากาศ
แออัดอึดอัดหายใจไม่ออกกลุ่มที่อยูใ่ นห้องใหญ่รวมกันวิทยากรกับผูเ้ ข้าร่ วมประชุมแข่งกันพูดเสี ยง
ตีกนั ฟังไม่รู้เรื่ องต้องการให้จดั มิติแต่ละห้องไปเลย เวลาทาหนังสื อเชิ ญประชุมเน้นไปเลยว่าขอให้
ส่ งมิตะ1คนยกเว้นการเงินและงบการเงินสามารคนเดียวได้
46. วิทยากรตอบคาถามไม่ตรงประเด็นตอนแยกกลุ่มมิติ
47. ตัวอย่างไม่ค่อยมีให้ดู อธิ บายไม่เข้าใจ
48. ควรมีขอ้ มูลในการปฏิบตั ิงานได้จริ งในการปฏิบตั ิ ควบคู่กบั การอบรม(ไฟล์ตวั อย่าง) เพื่อความ
ชัดเจนและนาไปสานต่อเพื่อความรวดเร็ วและทันเวลา
49. ช่วงจ่ายที่แยกแต่ละมิติสถานที่ไม่เหมาะสมและได้ยนิ เสี ยงจากอาจารย์ไม่ชดั เจนเนื่ องจากไม่ได้ใช้
เครื่ องขยายเสี ยงควรมีไฟล์ตวั อย่างแก่ผเู ้ ข้าประชุมในการแนบPDFเพื่อความเข้าใจง่าย
50. เนื่องจากมีการแบ่งกลุ่มตามมิติ ซึ่ งยากต่อการจัดแบ่งการนัง่ และวิทยากรต้องใช้ความพยายามอย่า
มากในการย้าย

51. ควรมีการจัดเตรี ยมเอกสารการบรรยายให้ผเู ้ ข้าอบรมเพื่อที่จะได้บนั ทึกตาม
52. ควรแบ่งกลุ่มและเนื้ อหาการจัดอบรมที่ชดั เจนกว่านี้ไม่ได้ฟัง การจัดวางระบบการควบคุมแบบใหม่
ตามพรบ.วินยั การเงินของรัฐพญ.2561(ช่วงบ่าย)
53. น่าจะมีการอบรมก่อนที่จะทาให้แบบประเมินทาส่ งไปแล้ว
54. ดีมากครับ
55. ห้องประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เช้า12 มีนาคมของมิติความเสี่ ยง/ควบคุมภายในห้องแคบควรมีการ
ประเมินจานวนคนแต่ละมิติก่อนจัดตั้งเพื่อความเหมาะสม บ่ายในห้องใหญ่เสี ยงของคนละกลุ่มจะ
dibturb กันอยูค่ ่ะ
56. ห้องในการรองรับผูอ้ บรมไม่เพียงพอ สัญญาณอินเตอร์ เน็ตไม่เพียงพอในการใช้โปรแกรม
57. การแบ่งกลุ่มไม่เป็ นระบบ สถานที่ไม่เอื้ออานวยแบ่งเป็ น 5 กลุ่ม ซึ่ งแต่ละรพ.มิได้ส่งผูร้ ับผิดชอบมา
ทั้ง 5 มิติทาให้ได้ความรู ้ไปถ่ายทอดไม่ครบถ้วน
58. สถานที่คบั แคบเกินไปการแบ่งกลุ่มอธิ บายรพ.ส่ งตัวแทนรับผิดชอบงานEIA มาคนเดียว ทาให้ไม่
สามารถเข้ารับฟังได้ครบทุกกลุ่ม
59. ในกรณี มีการแบ่งกลุ่มควรชี้ แจงใน Agemda เนื่องจากมีผลต่อการพิจารณาผูเ้ ข้ารับการอบรมบาง
รพ.มีงปม.จากัด คาดหวังส่ งตัวแทนมารับเพื่อไปขยายต่อทาให้ทราบเฉพาะบางมิติเท่านั้น
60. สถานที่คบั แคบ ไม่มีที่กินอาหาร
61. อาหารไม่พียงพอ
62. อาหารไม่อร่ อย
63. 2 วันพอ
64. ห้องอบรมแคบ ที่พกั เต็ม
65. โปรเจคเตอร์ ไม่ชดั มองไม่เห็นตัวหนังสื อเลย
66. อยากให้เป็ นกลุ่มเป้ าหมายที่ชดั เจน
67. แออัดและเอกสารน้อย
68. ห้องสถานที่จดั กลุ่มย่อยไม่เพียงพอ แออัดนัง่ ไม่สะดวกนัง่ เต็มห้องถ้านัง่ ข้างหลังมองไม่เห็นจอ
โปรเจคเตอร์
69. ระบบอินเตอร์ เน็ตยังช้าไม่พอต่อจานวนผูเ้ ข้าอบรมที่จานวนมากและใช้เน็ตพร้อมกัน
70. น่าจะมีทาไฟล์เอกสารตัวอย่างแต่ละหัวข้อ/มิติให้ดว้ ย

