
 รายงานผลการด าเนินการโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค : หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นที่ 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
*************************** 

   

ส่วนที่ 1 หลักสูตรที่ใช้ในการพัฒนา 
 สถาบันพัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  ได้ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร

ของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค : หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระหว่างวันที่  11 – 13 มีนาคม  2562 ณ ห้องพุทธรักษา         
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ไดมี้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและวิธีปฏิบัติ

เกี่ยวกับการเงิน บัญชีและพัสดุสามารถน าไปปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตรวจสอบได ้

2. มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามระเบียบและสามารถตรวจสอบได้ 

3. มีความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปฏิบัติหน้าที่การเงิน บัญชีและพัสดุของส านักงานศึกษาธิการภาค
และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

4. มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติประสบการณ์ในการปฏิบั ติงานและสามารถเสนอแนะ
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไป 

 

สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ได้จัดท าแผนการจัดการ

เรียนรู้เป็น 8 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุม
ระหว่างประเทศ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง มาตรฐานการบันทึกบัญชีเงินรับฝากธนาคารพาณิชย์ (เงินนอกงบประมาณ) 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท ารายงานงบการเงิน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง สรุปสาระส าคัญที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุจากการตรวจสอบ 
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วิธีการและกิจกรรมการพัฒนา 
1. ศึกษาด้วยตนเอง 
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายจากวิทยากร  เช่น การบรรยาย  การอภิปราย     

การฝึกปฏิบัติ การศึกษากรณีตัวอย่าง เป็นต้น 
3. การจัดกิจกรรมกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4. การใช้สื่อเทคโนโลยีเสริมประสบการณ์ต่าง ๆ  
5. แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ เว็บไซด์ และหรือแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ 
6. การติดตามและประเมินผลโดยวิทยากร วิทยากรประจ ากลุ่มและคณะผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

สื่อการพัฒนาและแหล่งเรียนรู้ 
 1. สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น เอกสารประกอบการพัฒนา เป็นต้น 
 2. สื่อเทคโนโลยี เช่น Power Point เป็นต้น 
 3. แหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด เว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 
  

ระยะเวลาการพัฒนา 
เวลา 3 วัน (24 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2562 

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการพัฒนา 
1. เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุในส านักงานศึกษาธิการ

ภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด             
2. สามารถเข้ารับการพัฒนาได้เต็มเวลาตลอดหลักสูตร  
3. สามารถปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายและจัดส่งงานตามท่ีก าหนดในหลักสูตร 

        

การวัดและประเมินผล 
1. เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

การประเมินผลการพัฒนา พิจารณาจาก 3 ด้าน ดังนี้ 
1.1 ด้านระยะเวลา ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีเวลาในการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
1.2 ด้านหลักสูตรมีรายละเอียดการประเมินความรู้ ความสามารถและทักษะตามแบบสรุปองค์ความรู้

ตามเกณฑ์การประเมินของคณะวิทยากร  
1.3 ด้านความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการโครงการ  ความพึงพอใจเกี่ยวกับวิทยากร (รายหน่วยการเรียนรู้) และความพึงพอใจเกี่ยวกับวิทยากร
ประจ ากลุ่ม 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ประกอบด้วย 
1) การประเมินด้านเวลา ใช้บัญชีลงเวลาและแบบลงเวลาการเข้ารับการพัฒนา 
2) การประเมินด้านหลักสูตร  ใช้แบบสรุปผลการประเมินโดยการประเมินจากคณะวิทยากร  

แบบสรุปองค์ความรู้ 
3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี 

และพัสดุ  ดังนี้ 
3.1 แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ 
3.2 แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับวิทยากร (รายหน่วยการเรียนรู้)   
3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับวิทยากรประจ ากลุ่ม 
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เป็นข้อค าถามตามแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาที่ตอบตามระดับความคิดเห็น เกณฑ์การ
วิเคราะห์จากค่าของมาตรวัด (Rating Scale) 5 ระดับ  

 โดยก าหนดค่าระดับของข้อค าถามมาตราส่วนประมาณค่าในแบบสอบถามความคิดเห็น ดังนี้ 
5 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
4 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
3 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
1 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ด าเนินการโดยน าข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือต่าง ๆ มาคัดแยก 

ตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้อง และวิเคราะห์ผลด้วยสถิติ ต่อไปนี้ 
4.1 การวิเคราะห์เวลาเข้ารับการฝึกอบรม และผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม โดยใช้ค่าร้อยละ 
4.2 การวิเคราะห์หาค่าข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยใช้ค่าร้อยละ 
4.3 การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ ความพึงพอใจเกี่ยวกับ

วิทยากร (รายหน่วยการเรียนรู้)  และความพึงพอใจเกี่ยวกับวิทยากรประจ ากลุ่ม โดยใช้ μ 

4.4 การวิเคราะห์หาค่ากระจายของข้อมูลความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ            
ความพึงพอใจเกี่ยวกับวิทยากร (รายหน่วยการเรียนรู้) และความพึงพอใจเกี่ยวกับวิทยากรประจ ากลุ่ม โดยใช้ σ  

4.5 การวิเคราะห์เนื้อหาและค่าความถี่หาค่าจ านวนนับของข้อมูลปลายเปิด 
เกณฑ์การแปลผล 
1. เกณฑ์การแปลผลด้านผลการฝึกอบรม คือ เวลาการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และ

ผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม ก าหนดเกณฑ์การแปลผลการผ่านการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
2. เกณฑ์การแผลผลด้านหลักสูตรการฝึกอบรมจากแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

Rating Scale ก าหนดเกณฑ์การแปลผล ดังนี้ (http://krupee.blogspot.com/2009/09/rating-scale.html) 
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายความว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายความว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายความว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายความว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายความว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

คุณสมบัติวิทยากร 
1. วิทยากรหลัก 

1.1 มีวุฒิการศึกษา และหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหรือบริหารงานด้านการเงิน บัญชี 
และพัสดุในส่วนกลางและหรือส่วนภูมิภาค 

1.2 เป็นผู้มีความเข้าใจวัตถุประสงค์การพัฒนาตามหลักสูตร 
1.3 สามารถท ากิจกรรมการพัฒนาร่วมกับผู้เข้ารับการพัฒนาตามท่ีก าหนดในหลักสูตร 

2. วิทยากรประจ ากลุ่ม 
2.1 เป็นผู้มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์การพัฒนาตามหลักสูตร 
2.2  เป็นผู้มีความสามารถและหรือประสบการณ์ด้านการท าหน้าที่วิทยากรและวิทยากรประจ ากลุ่ม 

http://krupee.blogspot.com/2009/09/rating-scale.html
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2.3 สามารถให้ค าปรึกษา แนะน าด้านวิชาการแก่ผู้เข้ารับการพัฒนาในการจัดกิจกรรมกลุ่มของหน่วยการ
เรียนรู้ 
 

โครงสร้างคะแนนการประเมินตามหลักสูตร 
 การประเมินตามหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ มีดังนี้  
 1. ประเมินด้านผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เข้ารับการพัฒนาโดยการให้คะแนนงานสรุปผลองค์ความรู้

ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ จ านวน 8 หน่วยการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ละ 10 คะแนน รวม 80 คะแนน 
 2. ประเมินด้านเวลาเข้ารับการพัฒนา เวลาการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 
 

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย 
1. ข้อมูลเบื้องต้น 
 การพัฒนาครั้งนี้ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบรายจ่ายอ่ืน รายการ

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ  
เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค : หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และ
พัสดุ จ านวน 320,100 บาท (สามแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  

 กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค : หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ  เป็น
บุคลากรสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ปฏิบัติหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ  

วิทยากรฝึกอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ เป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์สูง จากกรมบัญชีกลาง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและส านักงานตรวจสอบ
ภายในส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ มี 2 ด้าน 

ดังนี้  1) ด้านการฝึกอบรม ประกอบด้วย เวลาเข้ารับการฝึกอบรม และผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม 2) ด้านหลักสูตร
การฝึกอบรม ประกอบด้วย ความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ ความพึงพอใจเกี่ยวกับวิทยากร     
(รายหน่วยการเรียนรู้) และความพึงพอใจเกี่ยวกับวิทยากรประจ ากลุ่ม การรายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรการ
พัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ตอนที่ 2 ด้านผลการฝึกอบรม 
ตอนที่ 3 ด้านหลักสูตรการฝึกอบรม 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา      

ในภูมิภาค : หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นที่ 1 มีจ านวนผู้เข้ารับการพัฒนาทั้งหมด 
47 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 41 คน คิดเป็นร้อยละ 87.23 เป็นเพศชาย 6 คน คิดเป็นร้อยละ 12.77 มีอายุ    
51 ปี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 44.68 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 65.96 
และสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 19.15 และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด      
38 คน คิดเป็นร้อยละ 80.85 
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ตอนที่ 2 ด้านผลการฝึกอบรม 
ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของผลการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ  
     ส่วนที่ 1 เวลาการเข้ารับการฝึกอบรม และส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม รุ่นที่ 1 
 

ที่ ชื่อ – สกุล 

ส่วนที่ 1 เวลาการฝึกอบรม 
(จ านวน 24 ชั่วโมง) 

ส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิข์องการฝึกอบรม 
(คะแนนเต็ม 80 คะแนน) สรุปผลการ 

ประเมิน จ านวนชั่วโมง
ที่เข้ารับการ
ฝกึอบรม 

คิดเปน็ 
ร้อยละ 

ผลการประเมิน 
(เกณฑ์ร้อยละ 80 

ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

คะแนน 
ที่ได ้

คิดเปน็ 
ร้อยละ 

ผลการประเมิน
(เกณฑ์ร้อยละ 80 

ผ่าน/ไม่ผ่าน 

1 นางสาววรณัน  เนาวศิริกุล 24 100 ผ่าน 79 98.75 ผ่าน ผ่าน 
2 นายตรเีนตร  สายสุม่ 24 100 ผ่าน 78 97.50 ผ่าน ผ่าน 
3 นางสาวภควรรณ  ดอนมอญ 24 100 ผ่าน 73 91.25 ผ่าน ผ่าน 
4 นายขจรศักดิ์  นาคล าเภา 24 100 ผ่าน 70 87.50 ผ่าน ผ่าน 
5 นางอิงอร  สุทธดิส 24 100 ผ่าน 74 92.50 ผ่าน ผ่าน 
6 นางสาวอภิวรรณ์  จันทรส์อาด 24 100 ผ่าน 78 97.50 ผ่าน ผ่าน 
7 นายกฤตเมธ  บวรกิจเดชา 24 100 ผ่าน 76 95.00 ผ่าน ผ่าน 
8 นางสาวน้ าฝน  อินด ู 24 100 ผ่าน 77 96.25 ผ่าน ผ่าน 
9 นางสาวมุทิตา  อินทร์แก้ว 24 100 ผ่าน 72 90.00 ผ่าน ผ่าน 
10 นายสมบตัิ  พรมพันห่าว 24 100 ผ่าน 71 88.75 ผ่าน ผ่าน 
11 นางสาวลาวรรณ  กาแก้ว 24 100 ผ่าน 79 98.75 ผ่าน ผ่าน 
12 นางสาวศิวพร  ประไพรัตน ์ 24 100 ผ่าน 78 97.50 ผ่าน ผ่าน 
13 นางสาวพศวีร์  วิชาวุฒิพงษ์ 24 100 ผ่าน 78 97.50 ผ่าน ผ่าน 
14 นางยุพิน  วงษ์กฤษ 24 100 ผ่าน 69 86.25 ผ่าน ผ่าน 
15 นางสุจิตรา  ส.สุวรรณ ์ 24 100 ผ่าน 69 86.25 ผ่าน ผ่าน 
16 นางสุภาภรณ์   อ่ าอยู ่ 24 100 ผ่าน 69 86.25 ผ่าน ผ่าน 
17 นางสาวพัชรีภรณ์  ปานทอง 24 100 ผ่าน 79 98.75 ผ่าน ผ่าน 
18 นางสาววารณุี  พวงสุวรรณ ์ 24 100 ผ่าน 74 92.50 ผ่าน ผ่าน 
19 นางปวีณา  พูลสวสัดิ ์ 24 100 ผ่าน 74 92.50 ผ่าน ผ่าน 
20 นางเกศศิรา   สามิบตั ิ 24 100 ผ่าน 67 83.75 ผ่าน ผ่าน 
21 นางสาวภรณ์ทิพย์   ยืนยงค ์ 24 100 ผ่าน 75 93.75 ผ่าน ผ่าน 
22 นายทศพร   ธรรมประทีป 24 100 ผ่าน 65 81.25 ผ่าน ผ่าน 
23 นางสาวปัทมาวดี  ข าน้อย 24 100 ผ่าน 68 85.00 ผ่าน ผ่าน 
24 นางสาวอรนุช   นิสังกาศ 24 100 ผ่าน 69 86.25 ผ่าน ผ่าน 
25 นางสาวสะใบแพร  สอนโสม 24 100 ผ่าน 74 92.50 ผ่าน ผ่าน 
26 นางล าดวล   ไพบูลย ์ 24 100 ผ่าน 74 92.50 ผ่าน ผ่าน 
27 นางกนกวรรณ  ไทยถานันตร ์ 24 100 ผ่าน 70 87.50 ผ่าน ผ่าน 
28 นางสาววาสนา  เสร็จกิจ 24 100 ผ่าน 77 96.25 ผ่าน ผ่าน 
29 นางอุรารักษ์  มงคลพุทธรักษา 24 100 ผ่าน 67 83.75 ผ่าน ผ่าน 
30 นางพัชราลัย  พงษ์เผือก 24 100 ผ่าน 77 96.25 ผ่าน ผ่าน 
31 นางอรพิน   เจียมอนันท์กุล 24 100 ผ่าน 69 86.25 ผ่าน ผ่าน 
32 นางสุกัญญา  ศรีอันประเสริฐ 24 100 ผ่าน 66 82.50 ผ่าน ผ่าน 
33 นางเรวดี  วรพันธ์ 24 100 ผ่าน 73 91.25 ผ่าน ผ่าน 
34 นางนงลักษณ์  รักษ์ทอง 24 100 ผ่าน 70 87.50 ผ่าน ผ่าน 
35 นางโศภิษฐ์   อินทรักษา 24 100 ผ่าน 71 88.75 ผ่าน ผ่าน 
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ที่ ชื่อ – สกุล 

ส่วนที่ 1 เวลาการฝึกอบรม 
(จ านวน 24 ชั่วโมง) 

ส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิข์องการฝึกอบรม 
(คะแนนเต็ม 80 คะแนน) สรุปผลการ 

ประเมิน จ านวนชั่วโมง
ที่เข้ารับการ
ฝกึอบรม 

คิดเปน็ 
ร้อยละ 

ผลการประเมิน 
(เกณฑ์ร้อยละ 80 

ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

คะแนน 
ที่ได ้

คิดเปน็ 
ร้อยละ 

ผลการประเมิน
(เกณฑ์ร้อยละ 80 

ผ่าน/ไม่ผ่าน 

36 นายวัฏนา   ทองมณ ี 24 100 ผ่าน 75 93.75 ผ่าน ผ่าน 
37 นางกัญญารตัน์  ศรีอินทร์เกื้อ 24 100 ผ่าน 75 93.75 ผ่าน ผ่าน 
38 นางกันฑิมา ณ พัทลุง 24 100 ผ่าน 77 96.25 ผ่าน ผ่าน 
39 นางนันทพร  ธนะรัตน ์ 24 100 ผ่าน 71 88.75 ผ่าน ผ่าน 
40 นางสาวศีตลา  ตู้ลารักษ ์ 24 100 ผ่าน 74 92.50 ผ่าน ผ่าน 
41 ส.ต.ต.หญิง กัญญารตัน์ บุญรตัน ์ 24 100 ผ่าน 68 85.00 ผ่าน ผ่าน 
42 นางสาวกานดาวสี  นุ้ยหีต 24 100 ผ่าน 65 81.25 ผ่าน ผ่าน 
43 นางสาวรวีวรรณ  อนันต์ชื่น 24 100 ผ่าน 67 93.75 ผ่าน ผ่าน 
44 นางเจ๊ะรฮูานี  แวอีซอ 24 100 ผ่าน 69 86.25 ผ่าน ผ่าน 
45 นางอัจฉรา  แก้วงาม 24 100 ผ่าน 67 83.75 ผ่าน ผ่าน 
46 นางคณารักษ์  รอดผล 24 100 ผ่าน 66 82.50 ผ่าน ผ่าน 
47 นางสาวหาสานะ๊  นิล๊ะ 24 100 ผ่าน 71 88.75 ผ่าน ผ่าน 

ค่าเฉลี่ยรวม 100 ผ่าน ค่าเฉลี่ย
รวม 

90.26 ผ่าน ผ่าน 

 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นที่ 1 
จ านวน 47 คน ในภาพรวม มีเวลาเข้ารับการฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 100 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรม
เฉลี่ยร้อยละ 90.26 เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคลทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 2 ส่วน คิดเป็นร้อยละ 100 

 

ตอนที่ 3 ด้านหลักสูตรการฝึกอบรม 
การรายงานผลด้านหลักสูตรการฝึกอบรม ประกอบด้วย  
3.1 การศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ  
3.2 การศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับวิทยากร (รายหน่วยการเรียนรู้)  
3.3 การศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับวิทยากรประจ ากลุ่ม 
 

1) การศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ 
ตารางท่ี 2  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการบริหารจัดการ 
     โครงการหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นที่ 1 

N = 47 
ข้อ
ที ่

รายการความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อ 
การบริหารจัดการโครงการ  

ระดับความพึงพอใจ 
μ σ แปลผล 

1 ความชัดเจนในการประชาสัมพันธ์โครงการ 4.58 0.55 มากที่สุด 
2 ความสะดวก รวดเร็วในการประสานงานกับผู้เข้ารับการพัฒนา 4.60 0.55 มากที่สุด 
3 ความชัดเจนในการปฐมนิเทศ 4.65 0.53 มากที่สุด 
4 โอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนา 4.73 0.51 มากที่สุด 
5 โอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนา 4.68 0.57 มากที่สุด 
6 ความเหมาะสมในการอ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ 4.50 0.64 มากที่สุด 
7 ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการใช้งาน 4.48 0.60 มาก 
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ข้อ
ที ่

รายการความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อ 
การบริหารจัดการโครงการ  

ระดับความพึงพอใจ 
μ σ แปลผล 

8 ประสิทธิภาพของอุปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ์ 4.55 0.60 มากที่สุด 
9 ความเหมาะสมของอาหาร 4.35 0.70 มาก 
10 ความเหมาะสมของเครื่องดื่มและอาหารว่าง 4.58 0.55 มากที่สุด 
11 ความสะดวก สบายและสะอาดของที่พัก 4.50 0.64 มากที่สุด 
12 ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ท่ีได้รับสามารถน าไปใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 
4.78 0.42 มากที่สุด 

13 ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ในการพัฒนา 4.46 0.68 มาก 
14 การพัฒนาครั้งนี้เสริมสร้างพฤติกรรมในทางที่ดี 4.73 0.51 มากที่สุด 
15 คุณภาพของเอกสารและสื่อประกอบการพัฒนา 4.53 0.55 มากที่สุด 
16 กิจกรรมการพัฒนาเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ

ของท่าน 
4.63 0.49 มากที่สุด 

17 สัดส่วนระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 4.45 0.55 มาก 
18 ปริมาณงานที่มอบหมายให้ปฏิบัติตลอดการพัฒนา 4.50 0.60 มากที่สุด 
19 ความสามารถโดยรวมของวิทยากรในการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ

และประสบการณ์ 
4.80 0.41 มากที่สุด 

20 ประโยชน์ของสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรต่อการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ 

4.85 0.37 มากที่สุด 

21 การสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาสามารถส่งเสริมการ
เรียนรู้ในภาควิชาการ 

4.80 0.41 มากที่สุด 

22 ความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ได้รับจากการ
พัฒนา 

4.90 0.30 มากที่สุด 

23 ความคุ้มค่าในการเข้าร่วมโครงการนี้ 4.45 0.60 มาก 
เฉลี่ยรวม 4.61 0.15 มากที่สุด 

  

 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการโครงการหลักสูตรการพัฒนา
บุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นที่ 1 ในภาพรวมทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (μ = 4.61, σ = 0.15)      
คิดเป็นร้อยละ 92.20  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ได้รับ
จากการพัฒนา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (μ = 4.90, σ = 0.30) คิดเป็นร้อยละ 98.00 รองลงมา คือ ประโยชน์ของสาระการ
เรียนรู้ในหลักสูตรต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  มีค่าเฉลี่ย (μ = 4.85, σ = 0.37) คิดเป็นร้อยละ 97 
 
 

2) การศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับวิทยากร (รายหน่วยการเรียนรู้) 
รายชื่อวิทยากรแต่ละหน่วยการเรียนรู้ของโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุน

การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค : หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ปรากฏ
ดังตารางดังนี้ 
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ตารางที่ 3  รายวิชา วิทยากร และจ านวนชั่วโมงในหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ 
 

หน่วยการเรียนรู้/เรื่อง ชื่อวิทยากร จ านวนชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุม
ระหว่างประเทศ 

อาจารย์ผุสดีพร  อยู่คงสินธุ์ 
(กรมบัญชีกลาง) 
 

3 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

อาจารย์บุษรา อิศรางกูร ณ อยุธยา 
(กรมบัญชีกลาง) 
 

3 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ 

อาจารย์วิภาวดี  จันทวรรณ 
(กรมบัญชีกลาง) 
 

3 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับ
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ 

อาจารย์โสภณ  พวงคุ้ม 
(กรมบัญชีกลาง) 

3 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 มาตรฐานการบันทึกบัญชีเงิน
รับฝากธนาคารพาณิชย์ (เงินนอกงบประมาณ) 

อาจารย์อนุชา  บุญเกษม 
(กรมบัญชีกลาง) 

3 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท า
รายงานงบการเงิน 

อาจารย์อนุชา  บุญเกษม 
(กรมบัญชีกลาง) 

3 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สรุปสาระส าคัญที่เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

อาจารย์อัมพวรรณ  พุกด า 
(กรมบัญชีกลาง) 
 

3 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุจากการตรวจสอบ 

นายประสพ  กันจู 
(ส านักงานตรวจสอบภายในส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) 

3 

 
ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 

ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นที่ 1 ที่มีต่อวิทยากรหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง กฎหมายและระเบียบ 
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ 

N = 47 

ข้อที่ 
รายการความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อวิทยากร 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
ระดับความพึงพอใจ 

μ σ แปลผล 
1 วิทยากรมีความรู้ ความสามารถในเนื้อหาที่บรรยาย 4.75 0.49 มากที่สุด 
2 วิทยากรบรรยายได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ 4.60 0.58 มากที่สุด 
3 วิทยากรใช้ค าพูด น้ าเสียงชัดเจน 4.75 0.49 มากที่สุด 
4 วิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจได้ง่าย 4.69 0.54 มากที่สุด 
5 วิทยากรเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย 4.81 0.42 มากที่สุด 
6 วิทยากรตอบค าถามได้ชัดเจน 4.61 0.58 มากที่สุด 
7 วิทยากรมีบุคลิกภาพที่ดี น่าเชือ่ถือ และมีการแสดงออกที่เหมาะสม 4.68 0.54 มากที่สุด 
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ข้อที่ 
รายการความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อวิทยากร 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
ระดับความพึงพอใจ 

μ σ แปลผล 
8 วิทยากรมีการรักษาเวลา และตรงต่อเวลา 4.74 0.47 มากที่สุด 
9 วิทยากรสร้างบรรยากาศเร้าความสนใจระหว่างฝึกอบรม 4.62 0.56 มากที่สุด 
10 วิทยากรมีการจัดล าดับ ขั้นตอนในการสอน/พัฒนา 4.61 0.56 มากที่สุด 
11 วิทยากรอธิบายชัดเจน เข้าใจง่าย มีการยกตัวอย่างประกอบ 4.64 0.59 มากที่สุด 
12 ความพึงพอใจโดยรวมเก่ียวกับวิทยากร 4.73 0.50 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.69 0.07 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 4  พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี 
และพัสดุ รุ่นที่ 1 ที่มีต่อวิทยากรหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ ในภาพรวมทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (μ = 4.69, 
σ = 0.07)  คิดเป็นร้อยละ 93.80  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า วิทยากรมีความรู้ ความสามารถในเนื้อหาที่บรรยาย 
และใช้ค าพูด น้ าเสียงชัดเจน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (μ = 4.75, σ = 0.49) คิดเป็นร้อยละ 95.00 รองลงมา คือ วิทยากรมี
การรักษาเวลา และตรงต่อเวลา (μ = 4.74, σ = 0.47) คิดเป็นร้อยละ 94.80 

 

ตารางท่ี 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 
ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นที่ 1 ที่มีต่อวิทยากรหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง กฎหมายและระเบียบ 
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

N = 47 

ข้อที่ 
รายการความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อวิทยากร 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
ระดับความพึงพอใจ 

μ σ แปลผล 
1 วิทยากรมีความรู้ ความสามารถในเนื้อหาที่บรรยาย 4.70 0.53 มากที่สุด 
2 วิทยากรบรรยายได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ 4.53 0.57 มากที่สุด 
3 วิทยากรใช้ค าพูด น้ าเสียงชัดเจน 4.65 0.55 มากที่สุด 
4 วิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจได้ง่าย 4.48 0.67 มากที่สุด 
5 วิทยากรเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย 4.67 0.50 มากที่สุด 
6 วิทยากรตอบค าถามได้ชัดเจน 4.55 0.61 มากที่สุด 
7 วิทยากรมีบุคลิกภาพที่ดี น่าเชื่อถือ และมีการแสดงออกที่เหมาะสม 4.60 0.56 มากที่สุด 
8 วิทยากรมีการรักษาเวลา และตรงต่อเวลา 4.73 0.47 มากที่สุด 
9 วิทยากรสร้างบรรยากาศเร้าความสนใจระหว่างฝึกอบรม 4.48 0.65 มากที่สุด 
10 วิทยากรมีการจัดล าดับ ขั้นตอนในการสอน/พัฒนา 4.52 0.59 มากที่สุด 
11 วิทยากรอธิบายชัดเจน เข้าใจง่าย มีการยกตัวอย่างประกอบ 4.61 0.60 มากที่สุด 
12 ความพึงพอใจโดยรวมเก่ียวกับวิทยากร 4.63 0.56 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.60 0.08 มากที่สุด 
  

 จากตารางที่ 5 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี 
และพัสด ุรุ่นที่ 1 ที่มีต่อวิทยากรหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ในภาพรวมทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (μ = 4.60, σ = 0.08)  คิดเป็นร้อยละ 92.00 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า วิทยากรมีการรักษาเวลา และตรงต่อเวลา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (μ = 4.73, σ = 0.49) คิดเป็น
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ร้อยละ 94.60 รองลงมา คือ วิทยากรมีความรู้ ความสามารถในเนื้อหาที่บรรยาย (μ = 4.70, σ = 0.53) คิดเป็นร้อยละ 
94.00 
 

ตารางท่ี 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 
ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นที่ 1 ที่มีต่อวิทยากรหน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เรื่อง กฎหมายและระเบียบ 
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ 

N = 47 

ข้อที่ 
รายการความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อวิทยากร 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
ระดับความพึงพอใจ 

μ σ แปลผล 
1 วิทยากรมีความรู้ ความสามารถในเนื้อหาที่บรรยาย 4.61 0.49 มากที่สุด 
2 วิทยากรบรรยายได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ 4.48 0.56 มาก 
3 วิทยากรใช้ค าพูด น้ าเสียงชัดเจน 4.48 0.63 มาก 
4 วิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจได้ง่าย 4.42 0.50 มาก 
5 วิทยากรเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย 4.52 0.50 มากที่สุด 
6 วิทยากรตอบค าถามได้ชัดเจน 4.45 0.58 มาก 
7 วิทยากรมีบุคลิกภาพที่ดี น่าเชือ่ถือ และมีการแสดงออกที่เหมาะสม 4.62 0.52 มากที่สุด 
8 วิทยากรมีการรักษาเวลา และตรงต่อเวลา 4.57 0.50 มากที่สุด 
9 วิทยากรสร้างบรรยากาศเร้าความสนใจระหว่างฝึกอบรม 4.30 0.69 มาก 
10 วิทยากรมีการจัดล าดับ ขั้นตอนในการสอน/พัฒนา 4.45 0.61 มาก 
11 วิทยากรอธิบายชัดเจน เข้าใจง่าย มีการยกตัวอย่างประกอบ 4.51 0.58 มากที่สุด 
12 ความพึงพอใจโดยรวมเก่ียวกับวิทยากร 4.45 0.56 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.50 0.08 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 6 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี 
และพัสดุ รุ่นที่ 1 ที่มีต่อวิทยากรหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของส่วนราชการ ในภาพรวมทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  (μ = 4.50, σ = 0.08)  คิดเป็นร้อยละ 
90.00  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า วิทยากรมีบุคลิกภาพที่ดี น่าเชื่อถือ และมีการแสดงออกที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด (μ = 4.62, σ = 0.52) คิดเป็นร้อยละ 92.40 รองลงมา คือ วิทยากรมีความรู้ ความสามารถในเนื้อหาที่
บรรยาย (μ = 4.61, σ = 0.49) คิดเป็นร้อยละ 92.20 
 

ตารางท่ี 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 
ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นที่ 1 ที่มีต่อวิทยากรหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง กฎหมายและระเบียบ 
เกี่ยวกับค่าเช่าบ้านข้าราชการ 

N = 47 

ข้อที่ 
รายการความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อวิทยากร 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
ระดับความพึงพอใจ 

μ σ แปลผล 
1 วิทยากรมีความรู้ ความสามารถในเนื้อหาที่บรรยาย 4.73 0.45 มากที่สุด 
2 วิทยากรบรรยายได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ 4.60 0.52 มากที่สุด 
3 วิทยากรใช้ค าพูด น้ าเสียงชัดเจน 4.52 0.59 มากที่สุด 
4 วิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจได้ง่าย 4.47 0.66 มาก 
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ข้อที่ 
รายการความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อวิทยากร 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
ระดับความพึงพอใจ 

μ σ แปลผล 
5 วิทยากรเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย 4.42 0.67 มาก 
6 วิทยากรตอบค าถามได้ชัดเจน 4.45 0.68 มาก 
7 วิทยากรมีบุคลิกภาพที่ดี น่าเชือ่ถือ และมีการแสดงออกที่เหมาะสม 4.68 0.49 มากที่สุด 
8 วิทยากรมีการรักษาเวลา และตรงต่อเวลา 4.66 0.54 มากที่สุด 
9 วิทยากรสร้างบรรยากาศเร้าความสนใจระหว่างฝึกอบรม 4.22 0.76 มาก 
10 วิทยากรมีการจัดล าดับ ขั้นตอนในการสอน/พัฒนา 4.56 0.56 มากที่สุด 
11 วิทยากรอธิบายชัดเจน เข้าใจง่าย มีการยกตัวอย่างประกอบ 4.66 0.54 มากที่สุด 
12 ความพึงพอใจโดยรวมเก่ียวกับวิทยากร 4.59 0.52 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.55 0.15 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 7 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี 
และพัสดุ รุ่นที่ 1 ที่มีต่อวิทยากรหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
ในภาพรวมทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  (μ = 4.55, σ = 0.15) คิดเป็นร้อยละ 91.00  เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า วิทยากรมีความรู้ ความสามารถในเนื้อหาที่บรรยาย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (μ = 4.73, σ = 0.45) คิดเป็น
ร้อยละ 94.60 รองลงมา คือ วิทยากรมีการรักษาเวลา และตรงต่อเวลา วิทยากรอธิบายชัดเจน เข้าใจง่าย มีการ
ยกตัวอย่างประกอบ (μ = 4.66, σ = 0.54) คิดเป็นร้อยละ 93.20 
 

ตารางท่ี 8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 
ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นที่ 1 ที่มีต่อวิทยากรหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง มาตรฐานการบันทึก 
บัญชีเงินรับฝากธนาคารพาณิชย์ (เงินนอกงบประมาณ) 

N = 47 

ข้อที่ 
รายการความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อวิทยากร 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
ระดับความพึงพอใจ 

μ σ แปลผล 
1 วิทยากรมีความรู้ ความสามารถในเนื้อหาที่บรรยาย 4.79 0.41 มากที่สุด 
2 วิทยากรบรรยายได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ 4.60 0.49 มากที่สุด 
3 วิทยากรใช้ค าพูด น้ าเสียงชัดเจน 4.80 0.40 มากที่สุด 
4 วิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจได้ง่าย 4.68 0.50 มากที่สุด 
5 วิทยากรเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย 4.72 0.45 มากที่สุด 
6 วิทยากรตอบค าถามได้ชัดเจน 4.63 0.53 มากที่สุด 
7 วิทยากรมีบุคลิกภาพที่ดี น่าเชือ่ถือ และมีการแสดงออกที่เหมาะสม 4.73 0.47 มากที่สุด 
8 วิทยากรมีการรักษาเวลา และตรงต่อเวลา 4.60 0.54 มากที่สุด 
9 วิทยากรสร้างบรรยากาศเร้าความสนใจระหว่างฝึกอบรม 4.65 0.50 มากที่สุด 
10 วิทยากรมีการจัดล าดับ ขั้นตอนในการสอน/พัฒนา 4.59 0.57 มากที่สุด 
11 วิทยากรอธิบายชัดเจน เข้าใจง่าย มีการยกตัวอย่างประกอบ 4.65 0.53 มากที่สุด 
12 ความพึงพอใจโดยรวมเก่ียวกับวิทยากร 4.72 0.48 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.68 0.07 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 8 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี 
และพัสด ุรุ่นที่ 1 ที่มีต่อวิทยากรหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง มาตรฐานการบันทึกบัญชีเงินรับฝากธนาคารพาณิชย์ 
(เงินนอกงบประมาณ) ในภาพรวมทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  (μ = 4.68, σ = 0.07)  คิดเป็นร้อยละ 
93.60  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า วิทยากรใช้ค าพูด น้ าเสียงชัดเจน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (μ = 4.80, σ = 0.40) คิดเป็น
ร้อยละ 98.2 รองลงมา คือ วิทยากรมีความรู้ ความสามารถในเนื้อหาที่บรรยาย (μ = 4.79, σ = 0.41)    คิดเป็น
ร้อยละ 95.80 
 

ตารางท่ี 9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 
ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นที่ 1 ที่มีต่อวิทยากรหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ 
จัดท ารายงานงบการเงิน 

N = 47 

ข้อที่ 
รายการความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อวิทยากร 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
ระดับความพึงพอใจ 

μ σ แปลผล 
1 วิทยากรมีความรู้ ความสามารถในเนื้อหาที่บรรยาย 4.81 0.40 มากที่สุด 
2 วิทยากรบรรยายได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ 4.66 0.48 มากที่สุด 
3 วิทยากรใช้ค าพูด น้ าเสียงชัดเจน 4.74 0.50 มากที่สุด 
4 วิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจได้ง่าย 4.60 0.57 มากที่สุด 
5 วิทยากรเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย 4.71 0.46 มากที่สุด 
6 วิทยากรตอบค าถามได้ชัดเจน 4.64 0.56 มากที่สุด 
7 วิทยากรมีบุคลิกภาพที่ดี น่าเชือ่ถือ และมีการแสดงออกที่เหมาะสม 4.75 0.46 มากที่สุด 
8 วิทยากรมีการรักษาเวลา และตรงต่อเวลา 4.71 0.54 มากที่สุด 
9 วิทยากรสร้างบรรยากาศเร้าความสนใจระหว่างฝึกอบรม 4.71 0.51 มากที่สุด 
10 วิทยากรมีการจัดล าดับ ขั้นตอนในการสอน/พัฒนา 4.64 0.51 มากที่สุด 
11 วิทยากรอธิบายชัดเจน เข้าใจง่าย มีการยกตัวอย่างประกอบ 4.66 0.56 มากที่สุด 
12 ความพึงพอใจโดยรวมเก่ียวกับวิทยากร 4.74 0.47 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.70 0.06 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 9 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี 
และพัสดุ รุ่นที่ 1 ที่มีต่อวิทยากรหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท ารายงานงบการเงิน ใน
ภาพรวมทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (μ = 4.70, σ = 0.06)  คิดเป็นร้อยละ 94.00  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า วิทยากรมีความรู้ ความสามารถในเนื้อหาที่บรรยาย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (μ = 4.81, σ = 0.40) คิดเป็นร้อยละ 96.20 
รองลงมา คือ วิทยากรใช้ค าพูด น้ าเสียงชัดเจน และพึงพอใจโดยภาพรวมเกี่ยวกับวิทยากร (μ = 4.74, σ = 0.47) 
คิดเป็นร้อยละ 94.80 
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ตารางท่ี 10 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพัฒนา 
      บุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นที่ 1 ที่มีต่อวิทยากรหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง  สรุป 
      สาระส าคัญที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
      พ.ศ. 2560 

N = 47 

ข้อที่ 
รายการความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อวิทยากร 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 
ระดับความพึงพอใจ 

μ σ แปลผล 
1 วิทยากรมีความรู้ ความสามารถในเนื้อหาที่บรรยาย 4.94 0.24 มากที่สุด 
2 วิทยากรบรรยายได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ 4.79 0.41 มากที่สุด 
3 วิทยากรใช้ค าพูด น้ าเสียงชัดเจน 4.94 0.24 มากที่สุด 
4 วิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจได้ง่าย 4.86 0.35 มากที่สุด 
5 วิทยากรเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย 4.59 0.59 มากที่สุด 
6 วิทยากรตอบค าถามได้ชัดเจน 4.68 0.52 มากที่สุด 
7 วิทยากรมีบุคลิกภาพที่ดี น่าเชือ่ถือ และมีการแสดงออกที่เหมาะสม 4.84 0.37 มากที่สุด 
8 วิทยากรมีการรักษาเวลา และตรงต่อเวลา 4.84 0.37 มากที่สุด 
9 วิทยากรสร้างบรรยากาศเร้าความสนใจระหว่างฝึกอบรม 4.80 0.46 มากที่สุด 
10 วิทยากรมีการจัดล าดับ ขั้นตอนในการสอน/พัฒนา 4.76 0.43 มากที่สุด 
11 วิทยากรอธิบายชัดเจน เข้าใจง่าย มีการยกตัวอย่างประกอบ 4.84 0.37 มากที่สุด 
12 ความพึงพอใจโดยรวมเก่ียวกับวิทยากร 4.81 0.39 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.81 0.10 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 10 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน 
บัญชี และพัสดุ รุ่นที่ 1 ที่มีต่อวิทยากรหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง สรุปสาระส าคัญที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในภาพรวมทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด  (μ = 4.81, σ = 0.10)  คิดเป็นร้อยละ 96.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ  
ในเนื้อหาที่บรรยาย วิทยากรใช้ค าพูด น้ าเสียงชัดเจน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (μ = 4.94, σ = 0.24) คิดเป็นร้อยละ 
98.80 รองลงมา คือ วิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจได้ง่าย (μ = 4.86, σ = 0.35) คิดเป็นร้อยละ 97.2 
 

ตารางท่ี 11 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพัฒนา 
       บุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นที่ 1 ที่มีต่อวิทยากรหน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ข้อพึงระวัง 
      ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุจากการตรวจสอบ 

N = 47 

ข้อที่ 
รายการความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อวิทยากร 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 
ระดับความพึงพอใจ 

μ σ แปลผล 
1 วิทยากรมีความรู้ ความสามารถในเนื้อหาที่บรรยาย 4.71 0.49 มากที่สุด 
2 วิทยากรบรรยายได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ 4.53 0.56 มากที่สุด 
3 วิทยากรใช้ค าพูด น้ าเสียงชัดเจน 4.57 0.53 มากที่สุด 
4 วิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจได้ง่าย 4.54 0.63 มากที่สุด 
5 วิทยากรเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย 4.71 0.46 มากที่สุด 
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 ข้อ
ที ่

รายการความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อวิทยากร 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 

ระดับความพึงพอใจ 
μ σ แปลผล 

6 วิทยากรตอบค าถามได้ชัดเจน 4.50 0.61 มากที่สุด 
7 วิทยากรมีบุคลิกภาพที่ดี น่าเชือ่ถือ และมีการแสดงออกที่เหมาะสม 4.67 0.47 มากที่สุด 
8 วิทยากรมีการรักษาเวลา และตรงต่อเวลา 4.66 0.48 มากที่สุด 
9 วิทยากรสร้างบรรยากาศเร้าความสนใจระหว่างฝึกอบรม 4.49 0.61 มากที่สุด 
10 วิทยากรมีการจัดล าดับ ขั้นตอนในการสอน/พัฒนา 4.50 0.65 มากที่สุด 
11 วิทยากรอธิบายชัดเจน เข้าใจง่าย มีการยกตัวอย่างประกอบ 4.50 0.65 มากที่สุด 
12 ความพึงพอใจโดยรวมเก่ียวกับวิทยากร 4.60 0.60 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.58 0.09 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 11 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน 
บัญชี และพัสดุ รุ่นที่ 1 ที่มีต่อวิทยากรหน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและ
พัสดุ จากการตรวจสอบ ในภาพรวมทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (μ = 4.58, σ = 0.09)  คิดเป็นร้อยละ 94.80  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า วิทยากรมีความรู้ ความสามารถในเนื้อหาที่บรรยาย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (μ = 4.71, σ = 0.49) 
คิดเป็นร้อยละ 94.2 รองลงมา คือ วิทยากรมีบุคลิกภาพที่ดี น่าเชื่อถือ และมีการแสดงออกที่เหมาะสม (μ = 4.67, σ = 0.47)         
คิดเป็นร้อยละ 93.40 
 

3. การศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับวิทยากรประจ ากลุ่ม 
 ส าหรับวิทยากรประจ ากลุ่มตามหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ เป็นผู้ที่มีความรู้

มีความสามารถ มีประสบการณ์และเป็นผู้ที่ดูแล ควบคุมงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุประจ าส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด โดยมี ว่าที่ ร.ต.อานนท์  สุขภาคกิจ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานคณะ
วิทยากรประจ ากลุ่ม และเป็นวิทยากรประจ ากลุ่ม โดยมีคณะวิทยากรประจ ากลุ่ม ดังนี้ 

 

กลุ่มที่ 1  
1. นายกฤษณะ  เลิศวิชานันท์ 
 

รองศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. นางสาวดวงพร  เจียมอัมพร นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

กลุ่มที่ 2  
1. นางบัวสอน  กลิ่นลั่นทม นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 
2. นายดิเรก  ทรัพย์ประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
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กลุ่มที่ 3  
1. นางกษมา  แสนอ่อน นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี 
2. นางรัตติกร  ผรณสุวรรณ นักทรัพยากรบุคคลช านายการพิเศษ 

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
กลุ่มที่ 4  
1. นางนิศารัตน์  เหมือนตา นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี 
2. นางสาวนพมาศ  ณะมาชิต นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
กลุ่มที่ 5  
1. ว่าที่ ร.ต.อานนท์  สุขภาคกิจ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ส านักงานศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร 
2. นางกาญจนา  ตันติพิพันธ์กุล นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพฯ 
3. นางสาวณัฐชนันท์  จันทคุปต์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

ตารางท่ี 12 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพัฒนา 
       บุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นที่ 1 ที่มีต่อวิทยากรประจ ากลุ่ม 1 

N = 47 

ข้อที่ 
รายการความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 

ที่มีต่อวิทยากรประจ ากลุ่ม 
ระดับความพึงพอใจ 

μ σ แปลผล 
1 มีความรู้ความสามารถในเนื้อหาที่ด าเนินการพัฒนา 4.53 0.51 มากที่สุด 
2 ให้ค าปรึกษา แนะน าได้ตรงประเด็นและชัดเจน 4.63 0.50 มากที่สุด 
3 สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เข้าใจง่าย 4.53 0.50 มากที่สุด 
4 เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีส่วนรว่มในการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 4.79 0.42 มากที่สุด 
5 มีความมุ่งมั่น ตั้งใจกระตือรือร้น (Active) ในการให้ค าปรึกษา แนะน า 4.63 0.50 มากที่สุด 
6 สามารถส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.58 0.51 มากที่สุด 
7 มีเวลาในการให้ค าปรึกษาแนะน าที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 4.58 0.51 มากที่สุด 
8 เนื้อหาสาระที่ให้ค าปรึกษาแนะน าสอดคล้องกับเรื่องที่ขอรับ

ค าปรึกษาแนะน า 
4.53 0.51 มากที่สุด 

9 ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 4.58 0.51 มากที่สุด 
10 ให้ขวัญก าลังใจแก่ผู้เข้ารับการพัฒนา 4.58 0.51 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.59 0.08 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 12 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ 
รุ่นที่ 2  กลุ่มที่ 1 ที่มีต่อวิทยากรประจ ากลุ่ม ในภาพรวมทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (μ = 4.59, σ = 0.08)  
คิดเป็นร้อยละ 91.80  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า วิทยากรประจ ากลุ่มเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีส่วน
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ร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (μ = 4.79, σ = 0.42) คิดเป็นร้อยละ 95.80 รองลงมา คือ วิทยากร
ประจ ากลุ่มให้ค าปรึกษา แนะน าได้ตรงประเด็นและชัดเจน และมีความมุ่งมั่น ตั้งใจกระตือรือร้น (Active) ในการ
ให้ค าปรึกษา แนะน า (μ = 4.63, σ = 0.50 ) คิดเป็นร้อยละ 92.60 
 

ตารางท่ี 13 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพัฒนา 
       บุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นที่ 1 ที่มีต่อวิทยากรประจ ากลุ่ม 2 

N = 47 

ข้อที่ 
รายการความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 

ที่มีต่อวิทยากรประจ ากลุ่ม 
ระดับความพึงพอใจ 

μ σ แปลผล 
1 มีความรู้ความสามารถในเนื้อหาที่ด าเนินการพัฒนา 4.56 0.50 มากที่สุด 
2 ให้ค าปรึกษา แนะน าได้ตรงประเด็นและชัดเจน 4.67 0.59 มากที่สุด 
3 สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เข้าใจง่าย 4.61 0.61 มากที่สุด 
4 เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีส่วนรว่มในการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 4.50 0.62 มากที่สุด 
5 มีความมุ่งมั่น ตั้งใจกระตือรือร้น (Active) ในการให้ค าปรึกษา แนะน า 4.67 0.59 มากที่สุด 
6 สามารถส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 0.56 0.62 มากที่สุด 
7 มีเวลาในการให้ค าปรึกษาแนะน าที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 4.50 0.79 มากที่สุด 
8 เนื้อหาสาระที่ให้ค าปรึกษาแนะน าสอดคล้องกับเรื่องที่ขอรับ

ค าปรึกษาแนะน า 
4.61 0.61 มากที่สุด 

9 ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 4.67 0.59 มากที่สุด 
10 ให้ขวัญก าลังใจแก่ผู้เข้ารับการพัฒนา 4.56 0.78 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.59 0.07 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 13 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี 
และพัสด ุรุ่นที่ 1 กลุ่มท่ี 2 ที่มีต่อวิทยากรประจ ากลุ่ม ในภาพรวมทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (μ = 4.59, 
σ = 0.07)  คิดเป็นร้อยละ 91.80  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า วิทยากรประจ ากลุ่มให้ค าปรึกษา แนะน าได้ตรง
ประเด็นและชัดเจน มีความมุ่งมั่น ตั้งใจกระตือรือร้น (Active) ในการให้ค าปรึกษา แนะน า และให้ค าแนะน าที่
เป็นประโยชน์สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (μ = 4.67, σ = 0.59) คิดเป็นร้อยละ 93.40 รองลงมา 
คือ วิทยากรประจ ากลุ่มสามารถถ่ายทอดความรู้ได้เข้าใจง่าย และเนื้อหาสาระท่ีให้ค าปรึกษาแนะน าสอดคล้องกับ
เรื่องท่ีขอรับค าปรึกษาแนะน า (μ = 4.61, σ = 0.61 ) คิดเป็นร้อยละ 92.20 
 

ตารางท่ี 14 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพัฒนา 
       บุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นที่ 1 ที่มีต่อวิทยากรประจ ากลุ่ม 3 

N = 47 

ข้อที่ 
รายการความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 

ที่มีต่อวิทยากรประจ ากลุ่ม 
ระดับความพึงพอใจ 

μ σ แปลผล 
1 มีความรู้ความสามารถในเนื้อหาที่ด าเนินการพัฒนา 4.80 0.41 มากที่สุด 
2 ให้ค าปรึกษา แนะน าได้ตรงประเด็นและชัดเจน 4.75 0.44 มากที่สุด 
3 สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เข้าใจง่าย 4.70 0.47 มากที่สุด 
4 เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีส่วนรว่มในการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 4.80 0.41 มากที่สุด 
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ข้อที่ 
รายการความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 

ที่มีต่อวิทยากรประจ ากลุ่ม 
ระดับความพึงพอใจ 

μ σ แปลผล 
5 มีความมุ่งมั่น ตั้งใจกระตือรือรน้ (Active) ในการให้ค าปรึกษาแนะน า 4.85 0.37 มากที่สุด 
6 สามารถส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.75 0.44 มากที่สุด 
7 มีเวลาในการให้ค าปรึกษาแนะน าที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 4.75 0.44 มากที่สุด 
8 เนื้อหาสาระที่ให้ค าปรึกษาแนะน าสอดคล้องกับเรื่องที่ขอรับ

ค าปรึกษาแนะน า 
4.80 0.41 มากที่สุด 

9 ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 4.80 0.41 มากที่สุด 
10 ให้ขวัญก าลังใจแก่ผู้เข้ารับการพัฒนา 4.84 0.37 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.78 0.05 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 14 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และ
พัสดุ รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 3 ที่มีต่อวิทยากรประจ ากลุ่ม ในภาพรวมทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (μ = 4.78, σ = 0.57)  
คิดเป็นร้อยละ 95.60 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า วิทยากรประจ ากลุ่มมีความมุ่งมั่น ตั้งใจกระตือรือร้น (Active) 
ในการให้ค าปรึกษา แนะน า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (μ = 4.85, σ = 0.37) คิดเป็นร้อยละ 97.00 รองลงมา คือ วิทยากร
ประจ ากลุ่มให้ขวัญก าลังใจแก่ผู้เข้ารับการพัฒนา (μ = 4.84, σ = 0.37 ) คิดเป็นร้อยละ 96.80 
 

ตารางท่ี 15 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพัฒนา 
       บุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นที่ 1 ที่มีต่อวิทยากรประจ ากลุ่ม 4 

N = 47 

ข้อที่ 
รายการความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 

ที่มีต่อวิทยากรประจ ากลุ่ม 
ระดับความพึงพอใจ 

μ σ แปลผล 
1 มีความรู้ความสามารถในเนื้อหาที่ด าเนินการพัฒนา 4.61 0.50 มากที่สุด 
2 ให้ค าปรึกษา แนะน าได้ตรงประเด็นและชัดเจน 4.44 0.51 มากที่สุด 
3 สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เข้าใจง่าย 4.67 0.49 มากที่สุด 
4 เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีส่วนรว่มในการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 4.78 0.43 มากที่สุด 
5 มีความมุ่งมั่น ตั้งใจกระตือรือร้น (Active) ในการให้ค าปรึกษา แนะน า 4.94 0.24 มากที่สุด 
6 สามารถส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.61 0.50 มากที่สุด 
7 มีเวลาในการให้ค าปรึกษาแนะน าที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 4.78 0.43 มากที่สุด 
8 เนื้อหาสาระที่ให้ค าปรึกษาแนะน าสอดคล้องกับเรื่องที่ขอรับ

ค าปรึกษาแนะน า 
4.78 0.43 มากที่สุด 

9 ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 4.61 0.50 มากที่สุด 
10 ให้ขวัญก าลังใจแก่ผู้เข้ารับการพัฒนา 4.72 0.46 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.69 0.14 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 15 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และ
พัสด ุรุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 4 ที่มีต่อวิทยากรประจ ากลุ่ม ในภาพรวมทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (μ = 4.69, σ = 0.14)  
คิดเป็นร้อยละ 93.80  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า วิทยากรประจ ากลุ่มมีความมุ่งมั่น ตั้งใจกระตือรือร้น 
(Active) ในการให้ค าปรึกษา แนะน า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (μ = 4.94, σ = 0.24) คิดเป็นร้อยละ 98.88 รองลงมา คือ 
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วิทยากรประจ ากลุ่มมีเวลาในการให้ค าปรึกษาแนะน าที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ และเนื้อหาสาระที่ให้ค าปรึกษา
แนะน าสอดคล้องกับเรื่องท่ีขอรับค าปรึกษาแนะน า  (μ = 4.78, σ = 0.43 ) คิดเป็นร้อยละ 95.60 
 

ตารางท่ี 16 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพัฒนา 
       บุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นที่ 1 ที่มีต่อวิทยากรประจ ากลุ่ม 5 

N = 47 

ข้อที่ 
รายการความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 

ที่มีต่อวิทยากรประจ ากลุ่ม 
ระดับความพึงพอใจ 

μ σ แปลผล 
1 มีความรู้ความสามารถในเนื้อหาที่ด าเนินการพัฒนา 4.57 0.51 มากที่สุด 
2 ให้ค าปรึกษา แนะน าได้ตรงประเด็นและชัดเจน 4.48 0.51 มากที่สุด 
3 สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เข้าใจง่าย 4.43 0.60 มากที่สุด 
4 เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีส่วนรว่มในการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 4.67 0.58 มากที่สุด 
5 มีความมุ่งมั่น ตั้งใจกระตือรือร้น (Active) ในการให้ค าปรึกษา แนะน า 4.62 0.59 มากที่สุด 
6 สามารถส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.43 0.60 มากที่สุด 
7 มีเวลาในการให้ค าปรึกษาแนะน าที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 4.43 0.51 มากที่สุด 
8 เนื้อหาสาระที่ให้ค าปรึกษาแนะน าสอดคล้องกับเรื่องที่ขอรับ

ค าปรึกษาแนะน า 
4.52 0.51 มากที่สุด 

9 ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 4.52 0.51 มากที่สุด 
10 ให้ขวัญก าลังใจแก่ผู้เข้ารับการพัฒนา 4.52 0.60 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.52 0.08 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 16 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และ
พัสด ุรุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 5 ที่มีต่อวิทยากรประจ ากลุ่ม ในภาพรวมทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (μ = 4.52, σ = 0.08)  
คิดเป็นร้อยละ 90.40  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า วิทยากรประจ ากลุ่มเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีส่วนร่วม
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (μ = 4.67, σ = 0.58) คิดเป็นร้อยละ 93.40 รองลงมา คือ วิทยากร
ประจ ากลุ่มมีความมุ่งมั่น ตั้งใจกระตือรือร้น (Active) ในการให้ค าปรึกษา แนะน า (μ = 4.62, σ = 0.59 ) คิดเป็น
ร้อยละ 92.40 
 
สิ่งท่ีผู้เข้ารับการอบรมพึงพอใจต่อวิทยากร 
 - วิทยากรพูดชัดเจน เข้าใจง่าย มีการยกตัวอย่าง ท าให้มองเห็นภาพชัดเจน  
 - วิทยากรตอบค าถามได้ชัดเจนไม่ก ากวม ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย 
 - วิทยากรมีการยกตัวอย่างท าให้เข้าใจง่าย   
 - มีความเป็นเอง ท าให้ผู้ เข้ารับการอบรมสามารถที่จะน าประสบการณ์ของหน่วยงานมาซักถาม  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 - วิทยากรเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมซักถาม และตอบค าถามได้ตรงประเด็น ท าให้เข้าใจและ
สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ 
 - วิทยากรมีบุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือ มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ในเรื่องที่บรรยาย สามารถถ่ายทอดความรู้ 
และตอบข้อค าถามได้ชัดเจน ตรงประเด็น 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 - ควรเพิม่เวลาในการพัฒนามากกว่า 3 วัน 
 - หากเป็นไปได้ ควรให้มีการฝึกปฏิบัติลงระบบ GFMIS  
 - วิทยากรบางท่านพูดเร็วเกินไป  
 - ควรมีการจัดอบรมเช่นนี้ทุกปี เพ่ือทราบข้อมูล กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติที่มีการปรับปรุง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         นางสาวณัฐชนันท์  จันทคุปต์ 
         ผู้สรุปผลการพัฒนา 
         18 มีนาคม 2562 
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ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค : หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นที่ 1  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม  2562 

ณ ห้องพุทธรักษา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
***************** 
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รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา 
โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนนุการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ รุ่นที่ 1  
ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 

ณ ห้องพุทธรักษา อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ 
1 นางสาววรนัน   เนาวศิริกลุ นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการสนง. ศธภ.1 ปทุมธาน ี  
2 นายตรเีนตร  สายสุม่ นักวิชาการศึกษาช านาญการ  สนง. ศธภ.2 ลพบุร ี  
3 นางสาวภควรรณ  ดอนมอญ ลูกจ้างช่ัวคราว สนง. ศธภ.3 ฉะเชิงเทรา  
4 นายขจรศ กดิ์  นาคส าเภา เจ้าพน้กงานการเงินและบัญชีช านาญการ สนง. ศธภ.4 ราชบุร ี  
5 นางอิงอร  สุทธดิส นักวิชาการศึกษาช านาญการ  สนง. ศธภ.5 สมุทรสงคราม  
6 นางสาวอภิวรรณ์  จันทรส์อาด นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ  สนง.ศธภ. ๕ สมุทรสงคราม  
7 นายกฤตเมธ  บวรกิจเดชา นักวิชาการพัสดุ สนง. ศธภ.6 นครศรีธรรมราช  
8 นางสาวน้ าฝน  อินด ู นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ สนง. ศธภ.7 ภูเก็ต  
9 นางสาวมุทิตา อินทร์แก้ว นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ  สนง. ศธภ.8 ยะลา  
10 นางสาวลาวรรณ  กาแก้ว นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ สนง. ศธภ.๑๐ อุดรธาน ี  
11 นายสมบตัิ  พรมพันห้าง นักวิชาการศึกษาช านาญการ  สนง. ศธจ. กรุงเทพมหานคร  
12 นางสาวศิวพร  ประไพรัตน ์ นักวิชาการเงินและบญัชี (อัตราจ้าง) สนง. ศธจ. นนทบุรี  
13 นางสาวพศวีร์   วิชาวุฒิพงษ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ สนง. ศธจ. ปทุมธาน ี  
14 นางยุพิน  วงษ์กฤษ นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ สนง. ศธจ. พระนครศรีอยุธยา  
15 นางสุจิตรา  ส.สุวรรณ ์ นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ สนง. ศธจ. ชัยนาท  
16 นางสุภาภรณ์   อ าอยู ่ นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการพิเศษ  สนง. ศธจ. ลพบรุ ี  
17 นางสาวพัชรีภรณ์   ปานทอง นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ  สนง. ศธจ. สิงห์บุร ี   
18 นางสาววารณุี   พวงสุวรรณ ์ นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการพิเศษ  สนง. ศธจ. อ่างทอง  
19 นางปวีณา  พูลสวสัดิ ์ นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ  สนง. ศธจ. ฉะเชิงเทรา  
20 นางเกศศิรา  สามิบัต ิ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  สนง. ศธจ. นครนายก  
21 นางสาวภรณ์ทิพย์   ยืนยงค ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  สนง. ศธจ. ปราจีนบุร ี  
22 นายทศพร  ธรรมประทีป นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  สนง. ศธจ. สมุทรปราการ  
23 นางสาวปัทมาวดี   ข าน้อย นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ  สนง. ศธจ. สมุทรปราการ  
24 นางสาวอรนุช  นิสังกาศ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ สนง. ศธจ. สระแก้ว  
25 นางสาวสะใบแพร สอนโสม นักวิชาการพัสดุ  สนง. ศธจ. กาญจนบุร ี  
26 นางล าดวล  ไพบูลย ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบตัิการ  สนง. ศธจ. นครปฐม  
27 นางกนกวรรณ  ไทยภานันตร ์ นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการพิเศษ  สนง. ศธจ. ราชบุร ี  
28 นางสาววาสนา  เสร็จกิจ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  สนง. ศธจ. สุพรรณบุร ี  
29 นางอุรารักษ์   มงคลพุทธรักษา นักวิชาการศึกษาช านาญการ  สนง. ศธจ. ประจวบคีรีขันธ์  
30 นางพัชราลัย  พงษ์เผือก นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการพิเศษ สนง. ศธจ. เพชรบรุ ี  
31 นางอรพิน   เจียมอนันท์กุล นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ  สนง. ศธจ. สมุทรสงคราม  
32 นางสุกัญญา  ศรีอันประเสริฐ นักวิชาการศึกษาช านาญการ  สนง. ศธจ. สมุทรสาคร  
33 นางเรวดี  วรพันธ์ นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการพิเศษ  สนง. ศธจ. ชุมพร  
34 นางนงลักษณ์  รักทอง นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการพิเศษ สนง. ศธจ. นครศรีธรรมราช  
35 นางโศภิษฐ์  อินทรักษา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  สนง. ศธจ. พัทลุง  
36 นายวัฏนา  ทองมณ ี นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ  สนง. ศธจ. สุราษฎร์ธาน ี  
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ที ่ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ 
37 นางกัญญารตัน์ ศรีอินทร์เกื้อ นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ  สนง. ศธจ. กระบี ่  
38 นางกัณฑิมา ณ พัทลุง นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ สนง. ศธจ. ตรัง  
39 นางนันทพร  ธนะรัตน ์ เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน  สนง. ศธจ. พังงา  
40 นางสาวศีตลา  ตู้ลารักษ ์ นักวิชาการเงินและบญัชี  สนง. ศธจ. พังงา  
41 ส.ต.ต.หญิง กัญญารตัน์ บุญรตัน ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  สนง. ศธจ.ภูเก็ต  
42 นางสาวกานดาวสี  นุ้ยหีต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  สนง. ศธจ. ระนอง  
43 นางสาวรวีวรรณ   อนันต์ชื่น นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ  สนง. ศธจ. นราธิวาส  
44 นางเจ๊ะรูอาน ี แวอีซอ นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ  สนง. ศธจ. ปัตตาน ี  
45 นางอัจฉรา  แก้วงาม นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ  สนง. ศธจ. ยะลา  
46 นางคณารักษ์   รอดผล นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ  สนง. ศธจ. สงขลา  
47 นางสาวหาสานะ๊  นิล๊ะ นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ  สนง. ศธจ. สตลู  

 

ผู้บริหารโครงการ 
1. นางสาวดวงพร  เจียมอัมพร นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
2. นายดิเรก  ทรัพย์ประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
3. นางสาวรัตติกร  ผรณสุวรรณ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
4. นางสาวนพมาศ  ณะมาชิต นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
5. นางสาวณัฐชนันท์จันทคุปต์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 
วิทยากรประจ ากลุ่ม 
1. ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าวิทยากรกลุ่ม 
2. นายกฤษณะ  เลิศวิชานันท์ รองศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
3. นางบัวสอน  กลิ่นลั่นทม นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 
                                          ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 
4. นางกษมา  แสนอ่อน  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ   
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี 
5. นางนิศารัตน์  เหมือนตา นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 
    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี 
6. นางกาญจนา  ตันติพิพันธ์กุล    นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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ค าน า 
 

 รายงานผลการด าเนินการโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค : หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นที่1
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการฝึกอบรมตามหลักสูตร รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 47 คน  
โดยจะเป็นการรายงานผลใน 2 ด้าน คือ 1) ด้านผลการฝึกอบรม ประกอบด้วย เวลาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
และผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม และ 2) ด้านหลักสูตรการฝึกอบรม ประกอบด้วย การศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมที่มีต่อการบริหารจัดการโครงการ ความพึงพอใจเกี่ยวกับวิทยากร (รายหน่วยการเรียนรู้) และ
ความพึงพอใจเกี่ยวกับวิทยากรประจ ากลุ่ม 

 

 รายงานผลการด าเนินการโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค : หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ส าเร็จได้โดยได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทั้ง 47 คน 
คณะท างานโครงการฯ จึงขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้  

 

 สุดท้ายนี้ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงาน
ผลการฝึกอบรมฯ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการฝึกอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และผู้เกี่ยวข้องที่สนใจในหลักสูตรอื่น ๆ ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           นางสาวณัฐชนันท์  จันทคุปต์ 
       กลุ่มวิจัยและพัฒนา 
     สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
                    มีนาคม  2562  
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สารบัญ 
 

 หน้า 
ส่วนที่ 1 หลักสูตรที่ใช้ในการพัฒนา 1 
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 1 
 สาระการเรียนรู้ 1 
 วิธีการและกิจกรรมการพัฒนา 2 
 สื่อการพัฒนาและแหล่งเรียนรู้ 2 
 ระยะเวลาการพัฒนา 2 
 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการพัฒนา 2 
 การวัดและประเมินผล 2 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล 2 
 คุณสมบัติของวิทยากร 3 
 โครงสร้างคะแนนการประเมินตามหลักสูตร 4 
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย 4 
 ข้อมูลเบื้องต้น 4 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 4 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 4 
 ตอนที่ 2 ด้านผลการฝึกอบรม 5 
 ตอนที่ 3 ด้านหลักสูตรฝึกอบรม 6 
  การศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ 6 
  การศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับวิทยากร (รายหน่วยการเรียนรู้) 7 
  การศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับวิทยากรประจ ากลุ่ม 14 
 สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมพึงพอใจต่อวิทยากร 18 
 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 19 
ภาคผนวก 20 
 ภาพกิจกรรมโครงการ 20 
 ค าสั่งคณะท างาน 23 
 รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา 25 
 หนังสือขออนุมัติกิจกรรม 27 
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สารบัญตาราง 
 

 หน้
า 

ตา ร
างที่ 
1 

จ านวนและร้อยละของผลการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ 
ส่วนที่ 1 เวลาการเข้ารับการฝึกอบรม และส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม รุ่นที่ 2 

 
 
5 

ตา ร
างที่ 
2 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการบริหารจัดการ
โครงการหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นที่ 2 

 
 
6 

ตา ร
างที่ 
3  

รายวิชา วิทยากร และจ านวนชั่วโมงในหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ  
8 

ตา ร
างที่ 
4 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพัฒนา
บุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นที่ 2 ที่มีต่อวิทยากรหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง กฎหมาย
และระเบียบเกี่ยวกับค่าชิ้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ 

 
 
 
8 

ตา ร
างที่ 
5 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพัฒนา
บุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นที่ 2 ที่มีต่อวิทยากรหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง กฎหมาย
และระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

 
 
 
9 

ตา ร
างที่ 
6 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพัฒนา
บุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นที่ 2 ที่มีต่อวิทยากรหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กฎหมาย
และระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ 

 
 
 

10 
ตา ร
างที่ 
7 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพัฒนา
บุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นที่ 2 ที่มีต่อวิทยากรหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง กฎหมาย
และระเบียบเกี่ยวกับค่าเช่าบ้านข้าราชการ 

 
 

10 
ตา ร
างที่ 
8 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพัฒนา
บุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นที่ 2 ที่มีต่อวิทยากรหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง มาตรฐาน
การบันทึกบัญชีเงินรับฝากธนาคารพาณิชย์ (เงินนอกงบประมาณ) 

 
 
 

11 
ตา ร
างที่ 
9 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพัฒนา
บุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นที่ 2 ที่มีต่อวิทยากรหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท ารายงานงบการเงิน 

 
 

12 
ตา ร
างที่ 
10 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพัฒนา
บุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นที่ 2 ที่มีต่อวิทยากรหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง สรุป
สาระส าคัญที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 
 
 

13 



 29 

  



 30 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

 หน้า 
ตารางท่ี 11 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการอบรม 

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นที่ 2 ที่มีต่อวิทยากร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและ
พัสดุ จากการตรวจสอบ 

 
 
 

13 
ตารางท่ี 12 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นที่ 2 ที่มีต่อวิทยากร
กลุ่มท่ี 1 

 
 

15 
ตารางท่ี 13 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นที่ 2 ที่มีต่อวิทยากร
กลุ่มท่ี 2 

 
 

16 
ตารางท่ี 14 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นที่ 2 ที่มีต่อวิทยากร
กลุ่มท่ี 3 

 
 

16 
ตารางท่ี 15 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นที่ 2 ที่มีต่อวิทยากร
กลุ่มท่ี 4 

 
 

16 
ตารางท่ี 16 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นที่ 2 ที่มีต่อวิทยากร
กลุ่มท่ี 5 
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รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมโครงการการพัฒนาบุคลากร 
ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค : 

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นที่ 1 
ระหว่างวันท่ี 11 – 13 มีนาคม  2562 

  
 
 
 
 
 
 

นางสาวณัฐชนันท์   จันทคุปต์ 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มวิจัยและพัฒนา 
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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