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ค าน า 
 

 กิจกรรมการสร้างการรับรู้เก่ียวกับการคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
และวิธียื่นบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินของเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างถูกต้อง ได้ก ำหนดกรอบแนวทำงในกำร
ด ำเนินกิจกรรมที่เชื่อมโยงจำกกำรปฏิบัติงำน โดยกำรบรรยำยในครั้งนี้ประกอบไปด้วย ช่วงเช้ำ บรรยำย
เรื่องรำยยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนีส้ิน และต ำแหนง่ที่ตอ้งยื่นบญัชีทรัพย์สิน ภำคบ่ำย เป็นกำรเสวนำเรือ่ง 
ระบบสังคม ยึดตัวคน มีระบบอุปภัมภ์ กำรดูแลส่วนรวม ระบบคิดฐำนสอง (โปรแกรม ๐๑ สื่อดิจิทัล) 
เป็นรัฐสมัยใหม่ (กำรแยกรัฐออกจำกคน) กำรรับประโยชน์ต่ำง ๆ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และระบบคิด
ทรัพย์สินของสงฆ์ และกำรช่อรำษฎร์บังหลวง เกณฑ์วิธีคิดแบบกำรมีส่วนร่วมของภำครัฐ  
 กองนิติกำรและกองกิจกำรพิเศษ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำช
วิทยำลัยได้ตระหนกัถงึควำมส ำคัญ โดยมีวัตถุประสงค์ ๑)เพื่อให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก ่ผู้บริหำร บุคลำกร 
เกี่ยวกับกำรคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมและวิธียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐอย่ำงถูกต้อง ๒) เพ่ือพัฒนำสมรรถนะหลักด้ำนมุ่งผลสัมฤทธิ์ และกำรบริกำรที่ดีแก่
บุคลำกร   
๓) เพ่ือพัฒนำสมรรถนะด้ำนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่องแก่บุคลำกร ๔)เพ่ือพัฒนำทักษะด้ำนวิชำกำร 
วิชำชีพและจรรยำบรรณวิชำชีพในกำรปฏิบัติงำนแก่บุคลำกร ๕)เพื่อพัฒนำสมรรถนะด้ำนกำรปฏิบัตงิำน 
และวิธียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐอย่ำงถูกต้อง ๖)เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับกำร
คิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม และวิธียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐอย่ำงถูกต้อง ให้แก่บุคลำกรในมหำวิทยำลัยได้รับทรำบ เป็นกำรก ำหนดทิศทำงในกำรขับเคลื่อน
องค์กร อันจะน ำไปสู่ควำมก้ำวหน้ำและเพิ่มศักยภำพองค์กรให้ดีมีคุณภำพ  
 
 

        กองนติิกำรและกองกิจกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนอธิกำรบด ี

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
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สารบัญ 

 
ค าน า  ๒ 
สารบัญ  ๓ 
 ๑. ชื่อโครงกำร ๔ 
 ๒. ชื่อหน่วยงำน ๔ 
 ๓. ผู้รบัผิดชอบโครงกำร ๔ 
 ๔. โครงกำรเชื่อมโยง ๔ 
 ๕. หลกักำรและเหตุผล ๕ 
 ๖. วตัถปุระสงค์ ๕ 
 ๗. ลักษณะกิจกรรม ๖ 
 ๘. เปำ้หมำยผลผลิต ๖ 
 ๙. สถำนที่จดังำน ๖ 
 ๑๐. งบประมำณ ๖ 
 ๑๑. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ๗ 
 ๑๒. ตัวชี้วดั ๗ 
 ๑๓. เครื่องมือที่ใช้ในกำรเกบ็ข้อมูลเป็นแบบสอบถำม ออนไลน ์ ๘ 
 ๑๔. วิธกีำรเก็บรวบรวมข้อมูล ๘ 
 ๑๕. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล ๙ 
       สว่นที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม ๙ 
       สว่นที่ ๒ ควำมพึงพอใจต่อโครงกำร ๑๑ 
       สว่นที่ ๓ ข้อเสนอแนะในกำรเข้ำรว่มโครงกำร ๑๔ 
 ๑๖. สรุปสำระส ำคัญของกำรอบรม ๑๕ 
 ๑๗. องค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรอบรมในครั้งนี้ ๑๖ 
 ภาคผนวก  
    ก. ขออนมุัตโิครงกำร ๑๘ 
    ข. เครื่องมือที่ใช้ในกำรเกบ็รวบรวมขอ้มูล ๑๙ 
    ค. สถติิกำรลงทะเบียน ๒๐ 
    ง. สถติิจ ำนวนผู้เข้ำรว่มอบรม ๒๐ 
    จ. E-book  ๒๑ 
 รำยงำนสรุปผลด ำเนินโครงกำร 

 
๒๒ 
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ผ่านระบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Application Zoom Meeting 
------------------------------- 

 
๑. ชื่อโครงการ :   อบรมสร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับกำรคิดแยกแยะประโยชน์สว่นตนกับประโยชน์สว่นรวม 

และวิธียื่นบัญชทีรัพย์สินและหนี้สนิของเจ้ำหนำ้ที่ของรฐัอย่ำงถกูตอ้ง 
 

๒.  ชื่อหน่วยงาน : กองนิติกำร ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ : กองนิติกำร ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
      ร่วมกับ กองกิจกำรพิเศษ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 
๔.  โครงการเชื่อมโยง : แยกได้ดังนี้ 

1. ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์เชิงพุทธบูรณำกำร  
  ตอบสนองเป้าประสงค์ มจร 
   5.1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กรโดยใช้หลักพระพุทธศำสนำบูรณำกำรกับกำรบริหำร
จัดกำรสมัยใหม่      
  ตอบสนองกลยุทธ์ มจร  
   : ส่งเสริมและพัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรองค์ให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิ
บำล 
   : พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ 
   :  ก ำกับติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ ตำมพันธกิจ  
                      และแผนสนับสนุนกำร  บริหำรจัดกำรองค์กร 
   : ส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณ 
   : ส่งเสริมกำรให้ควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้จำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้
กับกำรปฏิบัติงำน 

2. เกณฑป์ระเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหนว่ยงำนภำครฐั 
 ตัวชีว้ัดที่ 9 กำรเปดิเผยขอ้มูล 
  9.1 ข้อมูลพ้ืนฐำน 
   0.3 แสดงข้อมูลหน้ำทีแ่ละอ ำนำจของหนว่ยงำนตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 
   0.6 แสดงกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งกับกำรด ำเนินงำนหรือปฏิบัติงำนของ 
         หนว่ยงำนของรฐั 
 
 

X 
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5. หลักการและเหตุผล  
  ด้วยสถำนกำรณ์หรือกำรกระท ำของบุคคล มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ำมำเกี่ยวข้อง จนส่งผล
กระทบต่อกำรตัดสินใจหรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่ง กำรกระท ำดังกล่ำวอำจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่
รู้ตัว ทั้งเจตนำหรือไม่เจตนำหรือบำงเรื่องเป็นกำรปฏิบัติสืบต่อกันมำจนไม่เห็นว่ำจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่ำงใด 
พฤติกรรมเหล่ำนี้เป็นกำรกระท ำควำมผิดทำงจริยธรรมของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ต้องค ำนึงถึงผลประโยชน์
สำธำรณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้ำที่โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือ
พวกพ้อง 
  “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมำยถึง สถำนกำรณ์ที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมี
กำรใช้อิทธิพลตำมอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสีย ต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลำกหลำยรูปแบบ ไม่จ ำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินเท่ำนั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อำทิ กำรแต่งตั้งพรรค
พวกเข้ำไปด ำรงต ำแหน่งในองค์กรต่ำง ๆ ทั้งในหน่วยรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และบริษัทจ ำกัด หรือกำรที่
บุคคลผู้มีอ ำนำจ ที่ตัดสินใจให้ญำติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทำนหรือผลประโยชน์
จำกทำงรำชกำร โดยมิชอบ ฯลฯ ทั้งนี้ หมำยรวมถึง “ควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม” หรือ Conflict of interests  

ในกำรบริหำรมหำวิทยำลัยและสถำบันกำรศึกษำนั้นผู้บริหำรต้องบริหำรให้เป็นไปตำม “หลักธรร
มำภิบำล” และ “หลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี” ดังนั้น  ผู้บริหำรจึงมีควำมจ ำเป็นต้องใช้กฎหมำย
เป็นเครื่องมือในกำรบริหำร  ให้เป็นไปตำมวัตถปุระสงค์และภำรกจิของมหำวิทยำลัยและสถำบนักำรศึกษำ
นั้น ๆ  แต่ผู้บริหำรที่ได้รับกำรเลือกตั้ง หรือได้รับกำรแต่งตั้งหลำยคนขำดประสบกำรณ์ทำงด้ำนกฎหมำย 
หลำยคนเพ่ิงได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหำรท ำให้ไม่ทรำบว่ำในกำรบริหำรใช้กฎหมำยใด กำรบริหำรงำนต้องท ำ
อย่ำงไร  และหำกบริหำรงำนแล้วเกิดควำมเสียหำยจะต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยทั้งทำงแพ่ง ทำง
อำญำ ทำงปกครอง รวมถึงต้องถูกด ำเนินกำรทำงวินัยหรือไม่อย่ำงไร อันเป็นกำรเกี่ยวข้องกับเรื่องของ
ผลประโยชน์ทั้งของตนเองและส่วนรวม  รวมทั้งกำรด ำเนินกำรอันเกี่ยวกับระเบียบพัสดุซึ่งมีหน่วยงำน
หรือกลุ่มงำนที่มีควำมสุ่มเสี่ยงต่อเรื่องของผลประโยชน์เป็นอย่ำงมำก   
 ดังนั้น มหำวิทยำลัยมหำจุฬสำลงกรณรำชวิทยำลัย โดยกองนิติกำร ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
จึงเห็นสมควรจัดอบรมสร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับกำรคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม และ
วิธียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐอย่ำงถูกต้องขึ้น  เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ ทักษะและ
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมและวิธียื่นบัญชีทรัพย์สินและ
หนี้สินของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐอย่ำงถูกต้องดังกล่ำว  รวมทั้งเป็นกำรเพ่ิมพูนควำมรู้และทักษะเกี่ยวกับกำรบริหำร
องค์กร  ให้แก่ผู้ด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดี รองอธิกำรบดี  ผู้ช่วยอธิกำรบดี คณบดี ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก สถำบัน 
หัวหน้ำส ำนักงำน  ผู้อ ำนวยกำรกอง  หรือบุคคลที่คำดว่ำจะด ำรงต ำแหน่งดังกล่ำวข้ำงต้น ซึ่งเป็นบุคลำกร
หลักที่มีควำมส ำคัญในกำรเป็นผู้น ำในกำรบริหำรและกำรพัฒนำองค์กรไปสู่กำรบรรลุสัมฤทธิ์ผลตำมภำรกิจ
ของมหำวิทยำลัยต่อไป  
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6. วัตถุประสงค์  
๖.๑ เพ่ือให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ ผู้บริหำร บุคลำกร เกี่ยวกับกำรคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตน

กับประโยชน์ส่วนรวมและวิธียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐอย่ำงถูกต้อง 
๖.๒  เพ่ือพัฒนำสมรรถนะหลักด้ำนมุ่งผลสัมฤทธิ์ และกำรบริกำรที่ดีแก่บุคลำกร   
๖.๓ เพื่อพัฒนำสมรรถนะด้ำนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่องแก่บุคลำกร  
๖.๔ เพื่อพัฒนำทักษะด้ำนวิชำกำร วิชำชีพและจรรยำบรรณวชิำชีพในกำรปฏิบตัิงำนแก่บคุลำกร 
๖.๕ เพ่ือพัฒนำสมรรถนะด้ำนกำรปฏิบัติงำน และวิธียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้ำหน้ำที่

ของรัฐอย่ำงถูกต้อง 
๖.๖ เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับกำรคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม และวิธี

ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐอย่ำงถูกต้อง ให้แก่บุคลำกรในมหำวิทยำลัยได้รับทรำบ 

๗.  ลักษณะกิจกรรม 
  ๗.๑  จัดให้มีกำรบรรยำยพิเศษ เรื่อง “หลักกำรยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
และกำรตรวจสอบ ขั้นตอนกำรยื่นบัญชีทรัพย์สิน เอกสำรประกอบกำรท ำกำรยื่น กำรตรวจสอบเอกสำร และ
กรณีศึกษำ”  
 ๗.๒ เสวนำในหัวข้อ “กฎหมำย ป.ป.ช. เกี่ยวกับกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วน
ร่วม กำรคิดแยกแยะควำมผิดเกี่ยวกับประโยชน์ทับซ้อน และกรณีศึกษำ” 
  7.3  มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงวิทยำกรกับผู้เข้ำรว่มอบรม 
 
๘. เป้าหมายผลผลิต 
 ๘.๑ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ผู้บริหำร คณำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ ของมหำวิทยำลัยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ เพ่ือใช้ในกำรตัดสิน 
และปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
       ๘.๒ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ผู้บริหำร คณำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ของมหำวิทยำลัย จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 2๕0 รูป/คน  
 
๙. สถานที่จัดงาน 
 ณ ห้องประชุม ๕๐๘ อำคำรเรียนรวม โซน B คณะสังคมศำสตร์มหำวทิยำลัยมหำจฬุำลงกรณ
รำชวิทยำลัย อ ำเภอวังน้อย จังหวดัพระนครศรอียุธยำ และผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนกิส์ ระบบ Application 
Zoom Meeting  
 
๑๐. งบประมาณ. 
 ๑๐.๑  งบประมำณรำยรับจำกเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัยจ ำนวน 25,๐๐๐ บำท 
 ๑๐.๒  งบประมำณรำยจ่ำย โดยถัวเฉลี่ย จ ำนวน 25,๐๐๐ บำท (สองหมื่นห้ำพันบำทถ้วน) 
  - ค่ำตอบวิทยำกรบรรยำย 
  - ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม 
  - อุปกรณ์ส ำนักงำน 
  - อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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๑๑. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
วงจรคุณภาพ 

(Plan-Do-Check-Act) 
วันด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๑) แต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ ๑ มนีำคม ๒๕๖๕ กองนติิกำร+กองกิจกำร
พิเศษ 

๒) ประชมุคณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำร
อบรมพฒันำบุคลำกรเกี่ยวกบักำรคิดแยกแยะ
ประโยชน์สว่นตนกับประโยชน์ส่วนรวม และ
วิธียื่นบัญชทีรัพย์สินของเจ้ำหน้ำทีข่องรัฐ 

๗ มนีำคม ๒๕๖๕ เลขำนกุำรอ ำนวยกำร 

๓) สื่อสำร ประชำสัมพันธ์ และเชญิชวย
กลุ่มเปำ้หมำยร่วมอบรมสรำ้งกำรรับรู้ฯ และ
เนื้อหำหลักสูตรที่จัดท ำเปน็ KM 

๘ – ๒๘ มีนำคม ๒๕๖๕ คณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน 

๔) ประชมุเตรียมควำมพรอ้ม เพื่อรบัทรำบ
วัตถุประสงค ์บทบำทหน้ำที ่และวธิี
ด ำเนินงำน 

๒๗ มีนำคม ๒๕๖๕ เลขำนกุำรกรรมกำร
ด ำเนินงำน 

๕) ด ำเนนิกำรอบรมฯ ๒๘ มีนำคม ๒๕๖๕ คณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน 

๖) ประชมุสรุปกิจกรรม และองคค์วำมรู้ทีไ่ด้
จำกกำรอบรม 

๓๐ มีนำคม ๒๕๖๕ ผู้ช่วยเลขำนุกำร
อ ำนวยกำร 

๗) รำยงำนอธิกำรบดีรบัทรำบ ๕ เมษำยน ๒๕๖๕ เลขำนกุำรอ ำนวยกำร 
 

๑๒. ตัวชี้วัด 
 1. ร้อยละของผู้เข้ารว่มอบรม 
  1.๑  ผลผลิต  (Output) 
           ผู้บริหำร คณำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ เข้ำร่วมจ ำนวน ๕,๖๓๐ รูป/คน ซึ่งเป็นจ ำนวนเกินกว่ำค่ำร้อย
ละที่ได้ตั้งเป้ำหมำยไว้ 
  1.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 

๑)  ผู้บริหำร คณำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ มีควำมเข้ำใจเนื้อหำและสำระส ำคัญ หลักกำรยื่นบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ และกำรตรวจสอบ ขั้นตอนกำรยื่นบัญชีทรัพย์สิน เอกสำร
ประกอบกำรท ำกำรยื่น กำรตรวจสอบเอกสำร และกรณีศึกษำ         

๒) ผู้บริหำร คณำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ มีควำมเข้ำใจตัวบทกฎหมำย  ป.ป.ช. เกี่ยวกับกำรขัดกัน
ระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนร่วม กำรคิดแยกแยะควำมผิดเกี่ยวกับประโยชน์ทับซ้อน และ
กรณีศึกษำ”และท ำให้กำรบริหำรงำนเป็นไปอย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ  
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๑๓.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม online 
แบบประเมินควำมพึงพอใจมีเนื้อหำแบบสอบถำมครอบคลุมกำรสร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับกำรคิด

แยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมและวิธียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐอย่ำงถูกต้อง ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ๑.๑ สถำนภำพ 
 ๑.๒ เพศ 
 ๑.๓ ต ำแหน่ง 
 ๑.๔ สังกัดส่วนงำน 
 ๑.๕ วุฒิกำรศึกษำ 
ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อโครงการ 
 ๒.๑ ด้ำนเนื้อหำ ควำมรู้ 
 ๒.๒ ด้ำนวิทยำกร  ๑) นำยวรัญ มณีศรี  
    ๒) นำยอุทิศ บัวศรี  
    ๓) รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก 
 ๒.๓ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 ๒.๔ ด้ำนควำมพึงพอใจภำพรวมของโครงกำร 
ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ 
 
๑๔. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถำมในครั้งนี้ ด ำเนินกำรผ่ำน Google Forms เป็นกำรสร้ำง
แบบสอบถำมออนไลน์ แล้วส่งเข้ำไปใน ห้อง Chat ในโปรแกรม Zoom Meeting เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมได้ประเมินตำมควำมจริง  และได้ตรวจสอบควำมสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสอบถำม 
(Questionnaire) น ำออกข้อมูล (Export) เพ่ือน ำไปประยุกต์ใช้งำนในกำรวิเครำะห์ผลแบบสอบถำมด้วย
โปรแกรมส ำเร็จรูป โดยมีผู้ตอบแบบสอบทั้งสิ้น ๘๓๖ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๔ จำกจ ำนวนกลุ่ม
ตัวอย่ำงจ ำนวนทั้งสิ้น ๑,๓๑๙ รูป/คน ซึ่งแบ่งเป็นผู้เข้ำร่วมกิจกรรมผ่ำนระบบ Zoom จ ำนวน ๗๔๓ 
รูป/คน และ Facebook TV New จ ำนวน ๕๗๖ รูป/คน ที่ได้รับกำรเผยแพร่แบบประเมินออนไลน์โดย
จ ำแนกได้ดังนี้ 
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๑๕. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
 สถำนภำพผู้เข้ำร่วมโครงกำรสัมมนำ (จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม 836 รูป/คน) 
  1. เพศบรรพชิต คิดเป็นร้อยละ 63.6 %  
  2. เพศคฤหัสถ์ คิดเป็นร้อยละ 36.4 % 
 
 

 
 สถำนภำพเพศท่ีผู้เข้ำร่วมโครงกำรสัมมนำ (จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม 836 รูป/คน) 
  1. เพศชำย คิดเป็นร้อยละ 75 % 
  2. เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 25 % 
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 ต ำแหน่งผู้เข้ำร่วมโครงกำรสัมมนำ (จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม 836 รูป/คน) 
  1. ผู้บริหำร คิดเป็นร้อยละ 18.8 %  
  2. อำจำรย์ คิดเป็นร้อยละ 38.6 % 
  3. เจ้ำหน้ำที่ คิดเป็นร้อยละ 27.5 % 
  4. นิสิต คิดเป็นร้อยละ 9.9 % 
  5. บุคคลทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 5.2 % 
 

 
  
 ระดับส่วนงำนผู้เข้ำร่วมโครงกำรสัมมนำ (จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม 836 รูป/คน) 
  1. ส่วนงำนที่สังกัดส่วนกลำง มจร. คิดเป็นร้อยละ 22.7 %  
  2. วิทยำเขต คิดเป็นร้อยละ 26.3 % 
  3. วิทยำลัยสงฆ์ คิดเป็นร้อยละ 42.5 % 
  4. หน่วยวิทยบริกำร คิดเป็นร้อยละ 1 % 
  5. นิสิตหรือบุคคลทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 7.5 % 
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 ระดับวุฒิกำรศึกษำของผู้เข้ำร่วมโครงกำรสัมมนำ (จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม 836 รูป/คน) 
  1. ปริญญำตรี คิดเป็นร้อยละ 39.2 % 
  2. ปริญญำโท คิดเป็นร้อยละ 24.2 % 
  3. ปริญญำเอก คิดเป็นร้อยละ 36.6 % 
 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อโครงการ  
  เกณฑ์ระดับความพึงพอใจ 
  มำกที่สุดหรือดีมำก   =  5  
  มำกหรือดี        =  4  
  ปำนกลำงหรือพอใช้     =  3 
  น้อยหรือต่ ำกว่ำมำตรฐำน    = 2 
  น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข = 1 
 
  ระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
  ค่ำเฉลี่ย 4.51   - 5.00 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ มำกท่ีสุดหรือดีมำก 
  ค่ำเฉลี่ย 3.51   - 4.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ มำกหรือดี      
  ค่ำเฉลี่ย 2.51   - 3.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ ปำนกลำงหรือพอใช้    
  ค่ำเฉลี่ย 1.51   - 2.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ น้อยหรือต่ ำกว่ำมำตรฐำน    
  ค่ำเฉลี่ย 1.00   - 1.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจ น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข 
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2.1 ความพึงพอใจด้านเนื้อหาและความรู้ที่ได้รับ 

  2.1.1 ได้รับควำมรู้และเนื้อหำที่มีประโยชน์  ค่ำเฉลี่ย 4.58   (SD) 0.55 
  2.1.2 เนื้อหำ สอดคล้องกับโครงกำร  ค่ำเฉลี่ย 4.57   (SD) 0.56 
  2.1.3 ควำมรู้ที่น ำไปประยุกต์ใช้ได้  ค่ำเฉลี่ย 4.53   (SD) 0.59 
 

 
2.2 ความพึงพอใจด้านวิทยากร  

1) นางศิรินุช ศิริสธนพันธ์  2)นายอุทิศ บัวศรี  3)รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก) 
 2.2.1 มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและมีประสบกำรณ์ตรงตำมหัวข้อบรรยำย ค่ำเฉลี่ย 4.62 (SD) 0.55 
  2.2.2 มีควำมสำมำรถสอนและกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ค่ำเฉลี่ย 4.61  (SD) 0.53 
  2.2.3 เปิดโอกำสให้มีกำรแลกเปลี่ยน ซักถำม  ค่ำเฉลี่ย 4.53 (SD) 0.58 
  2.2.4 มีกำรยกตัวอย่ำงหรืออุทำหรณ์จำกประสบกำรณ์จริง  ค่ำเฉลี่ย 4.58 (SD) 0.55 
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 2.3 ความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการ 
 2.3.1 กำรประชำสัมพันธ์โครงกำร    ค่ำเฉลี่ย 4.53  (SD) 0.57 
 2.3.2 ควำมเหมำะสมของสถำนที่และเวลำ  ค่ำเฉลี่ย 4.56  (SD) 0.57 
 2.3.3 ควำมพร้อมของระบบกำรประชุมออนไลน์  ค่ำเฉลี่ย 4.57  (SD) 0.55 
 2.3.4 ควำมเหมำะสมของโสตทัศนูปกรณ์  ค่ำเฉลี่ย 4.54  (SD) 0.57 
 2.3.5 กำรบริหำรจัดกำรของเจ้ำหน้ำที่   ค่ำเฉลี่ย 4.56  (SD) 0.56 
 

 
2.4 สรุปความพึงพอใจภาพรวมของโครงการ ค่าเฉลี่ย 4.58   (SD) 0.57 

 บทสรุปควำมพอพอใจของผู้ตอบแบบสอบถำมของโครงกำรสัมมนำ 
  ค่ำเฉลี่ย 4.58 ถือว่ำระดับควำมพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ระดับพอใขมำกท่ีสุดหรือดีมำก
  
 
 



- ๑๔ - 
 

๓.๑ ข้อเสนอแนะในการร่วมโครงการในครั้งนี้  (จ านวนผู้ให้ข้อเสนอแนะ ๔๐๘ รูป/คน) 
(หมายเหตุ บางความเห็นอาจซ้ าหรือคล้ายคลึง จึงตัดออก และน าสรุป) 

 ข้อคิดเห็น 
  ๑) โครงกำรมีประโยชน์มำก 
  ๒) กำรอบรมสัมมนำท ำให้ได้ทรำบและได้รับควำมรู้ใหม่ๆ ที่ยังไม่ทรำบมำก่อน 
  ๓) วิทยำกรให้ควำมรู้และยกตัวอย่ำงได้ชัดเจน 
  ๔) กำรประสำนงำนในกำรด ำเนินโครงกำรดีเยี่ยม 
  ๕) พอใจมำก ดียอดเยี่ยม ต้องกำรให้จัดอีก 
 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 

๑) ควรส่งเอกสำรประกอบกำรบรรยำย อย่ำงน้อย ๓ วัน 
  ๒) เวลำกับเนื้อหำไม่สอดคล้องกัน ควรจัดให้มีเวลำมำกกว่ำนี้ 
  ๓) ควรมีกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
 
๓.๒ ข้อเสนอแนะ สิ่งที่ควรเสนอแนะน าไปพัฒนาการจัดโครงการในโอกาสต่อไป (จ านวนผู้ให้

ข้อเสนอแนะ ๒๘๗ รูป/คน) (หมายเหตุ บางความเห็นอาจซ้ าหรือคล้ายคลึง จึงตัดออก และน าสรุป) 
      ข้อคิดเห็น 

 ๑) ควรมีกำรจัดโครงกำรแบบนี้ อย่ำงสม่ ำเสมอ อย่ำงน้อยปีละ 2-3 ครั้ง 
 ๒) เป็นโครงกำรที่ดี ช่วยท ำให้เกิดจิตส ำนึกและลดกำรทุจริต 
 ๓) โครงกำรแบบนี้ควรได้รับกำรสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัย 
 ๔) มีควำมพร้อมด้ำนเอกสำรประกอบกำรบรรยำย 
 ๕) ในกำรด ำเนินกำรครั้งต่อไปควรมีกิจกรรมกำรปฏิบัติจริงด้วย 

 
 ข้อควรปรับปรุง แก้ไข เพื่อพัฒนา 
 ๑) ไม่รู้ข้อกฎหมำยใหม่ๆ ท ำให้ปวดหัว ยุ่งยำก  
 ๒) ควรให้เวลำซักถำมมำกกว่ำนี้ 
 ๓) ควรเพิ่มจ ำนวนวิทยำกร 
 ๔) ควรมีกำรรณรงค์ต่อต้ำนกำรทุจริตในองค์กร 
 ๕) ควรจัดแบบ Onsite บ้ำง 
 ๖) ควรมีกำรสรุปรวบรวมค ำถำม-ค ำตอบ เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์หรือสื่อสำรต่ำง ๆ ของส่วนงำน

เพ่ือ สืบค้นศึกษำได้  
 ๗) เพ่ิมช่องทำงติดต่อสอบถำมรำยละเอียด
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๑๖. สรุปสาระส าคัญของการอบรม 
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๑๗. องค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ 
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ภาคผนวก 
 

ก. ขออนุมัติโครงกำร 
ข. เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมลู 
ค. สถิติกำรลงทะเบียน 
ง. สถิติจ ำนวนผู้เขำ้ร่วมอบรม 
จ. E-book  

๑) ก ำหนดกำร 
๒) คณะกรรมกำรด ำเนนิงำน 
๓) โครงกำร 
๔) สไลต์ประกอบกำรบรรยำย 
๕) ภำพกิจกรรม 

  รำยงำนสรุปผลด ำเนินโครงกำร 
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ก. ขออนุมัติโครงการ 
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ข. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 
 
 

ค าชี้แจง แบบสอบถาม 
โปรดเติมเครื่องหมาย  และกรอกข้อความให้สมบูรณ์ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
๑. สถำนภำพ      บรรพชิต     คฤหัสภ์ 
๒. เพศ    ชำย      หญิง  
๓. ต ำแหน่ง   ผู้บริหำร     อำจำรย์   เจ้ำหน้ำที ่
๔. สังกัด   ส่วนกลำง     วิทยำเขต     วิทยำลัยสงฆ์   หน่วยวิทยบริกำร 
๕. วุฒิกำรศึกษำ   ต่ ำกว่ำปริญญำตรี    ปริญญำตรี  ปริญญำโท  ปริญญำเอก 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อโครงการ 
ระดับ  5 = มำกที่สุดหรือดีมำก    4 = มำกหรือดี    3 = ปำนกลำงหรือพอใช้   2 = นอ้ยหรือต่ ำ

กว่ำมำตรฐำน   1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข 
รายละเอียด ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
1.1 กำรประชำสัมพันธ์โครงกำร ฯ      
1.2 ควำมเหมำะสมของสถำนที่      
1.3 ควำมเหมำะสมของระยะเวลำ       
1.4 กำรจัดล ำดับขั้นตอนของกิจกรรม      
2. การอ านวยความสะดวก 
2.1 เอกสำร      
2.2 โสตทัศนูปกรณ ์      
2.3 เจ้ำหน้ำที่สนับสนุน      
2.4 อำหำร,เครื่องดื่มและสถำนที่      
3. คุณภาพการให้บริการ 
3.1  ท่ำนได้รับควำมรู้ แนวคิด ทักษะและประสบกำรณ์ใหม่ ๆ จำก
โครงกำร 

     
3.2  ท่ำนสำมำรถน ำสิ่งที่ได้รับจำกโครงกำร/กิจกรรมนี้ไปใช้ในกำร
เรียน/กำรปฏิบัติงำน 

     
3.3  สิ่งที่ท่ำนได้รับจำกโครงกำร/กิจกรรมครั้งนี้ตรงตำมควำมคำดหวัง
ของท่ำนหรือไม่ 

     
3.4  โครงกำร/กิจกรรมนี้เอ้ืออ ำนวยต่อกำรเรียนรู้และพัฒนำ
ควำมสำมำรถของท่ำน 

     
3.5  ประโยชน์ที่ท่ำนได้รับจำกโครงกำร/กิจกรรม      
4. ความพึงพอใจของท่านต่อภาพรวมของโครงการ      

ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะ 
3.1 สิ่งที่ท่ำนพึงพอใจในกำรร่วมโครงกำรในครั้งนี้ 
3.2  สิ่งที่ควรเสนอแนะน ำไปพัฒนำกำรจัดโครงกำรในโอกำสต่อไป   

แบบประเมินความพึงพอใจ 
โครงการอบรมพัฒนาบุคลำกรเกี่ยวกับกำรคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับ

ประโยชน์ส่วนรวมและวิธียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 
ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐอย่ำงถูกต้อง 
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ค. สถติิการลงทะเบียน 

 
ง. สถิตจิ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 
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จ. E-book  
๑) ก ำหนดกำร 
๒) คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
๓) โครงกำร PowerPoint ประกอบกำรบรรยำย 
๕) ภำพกิจกรรม 
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รายงานสรุปผลด าเนินโครงการ 

 


