
 รายงานผลการดําเนินการโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการ
ขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค : หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นท่ี 2

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
*************************** 

   

ส่วนท่ี 1 หลักสูตรท่ีใช้ในการพัฒนา 
 สถาบันพัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  ได้ดําเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร

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

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 

ได้มี 
1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้องและวิธีปฏิบัติ

เก่ียวกับการเงิน บัญชีและพัสดุสามารถนําไปปฏิบัติงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตรวจสอบได้ 

2. มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ี ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามระเบียบและสามารถตรวจสอบได้ 

3. มีความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปฏิบัติหน้าท่ีการเงิน บัญชีและพัสดุของสํานักงานศึกษาธิการภาค
และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 

4. มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและสามารถเสนอแนะ
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าท่ีต่อไป 

 

สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ได้จัดทําแผนการจัดการ

เรียนรู้เป็น 8 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ 
 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เรื่อง กฎหมายและระเบียบเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุม
ระหว่างประเทศ 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เรื่อง กฎหมายและระเบียบเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เรื่อง กฎหมายและระเบียบเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เรื่อง กฎหมายและระเบียบเก่ียวกับค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 เรื่อง มาตรฐานการบันทึกบัญชีเงินรับฝากธนาคารพาณิชย์ (เงินนอกงบประมาณ) 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทํารายงานงบการเงิน 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 เรื่อง สรุปสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 8 เรื่อง ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุจากการตรวจสอบ 
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วิธีการและกิจกรรมการพัฒนา 
1. ศึกษาด้วยตนเอง 
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายจากวิทยากร การบรรยาย  การอภิปราย     

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

 

ส่ือการพัฒนาและแหล่งเรียนรู้ 
 1. สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น เอกสารประกอบการพัฒนา   
 2. สื่อเทคโนโลยี เช่น Power Point เป็นต้น 
 3. แหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด เว็บไซต์ท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น 
  

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

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการพัฒนา 
1.เป็นบุคลากรท่ีปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุในสํานักงานศึกษาธิการ

ภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด             
2. สามารถเข้ารับการพัฒนาได้เต็มเวลาตลอดหลักสูตร  
3. สามารถปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีได้รับมอบหมายและจัดส่งงานตามท่ีกําหนดในหลักสูตร 

        

การวัดและประเมินผล 
1. เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

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

ตามเกณฑ์การประเมินของคณะวิทยากร  
1.3 ด้านความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาท่ีตอบตามระดับความคิดเห็น โดยใช้แบบสอบถาม

ความพึงพอใจเก่ียวกับการบริหารจัดการโครงการ ความพึงพอใจเก่ียวกับวิทยากร (รายหน่วยการเรียนรู้) และ
ความพึงพอใจเก่ียวกับวิทยากรประจํากลุ่ม 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผล ประกอบด้วย 
1) การประเมินด้านเวลา ใช้บัญชีลงเวลาและแบบลงเวลาการเข้ารับการพัฒนา 
2) การประเมินด้านหลักสูตร  ใช้แบบสรุปผลการประเมินโดยการประเมินจากคณะวิทยากร  

แบบสรุปองค์ความรู้ 
3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี 

และพัสดุ  ดังนี้ 
3.1 แบบสอบถามความพึงพอใจเก่ียวกับการบริหารจัดการโครงการ 
3.2 แบบสอบถามความพึงพอใจเก่ียวกับวิทยากร (รายหน่วยการเรียนรู้)   
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3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจเก่ียวกับวิทยากรประจํากลุ่ม 
เป็นข้อคําถามตามแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาท่ีตอบตามระดับความคิดเห็น เกณฑ์การ
วิเคราะห์จากค่าของมาตรวัด (Rating Scale) 5 ระดับ  

 โดยกําหนดค่าระดับของข้อคําถามมาตราส่วนประมาณค่าในแบบสอบถามความคิดเห็น ดังนี้ 
5 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
4 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
3 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
1 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ ดําเนินการโดยนําข้อมูลท่ีได้จากเครื่องมือต่าง ๆ มาคัดแยก 
ตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้อง และวิเคราะห์ผลด้วยสถิติ ต่อไปนี้ 

4.1 การวิเคราะห์เวลาเข้ารับการฝึกอบรม และผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม โดยใช้ค่าร้อยละ 
4.2 การวิเคราะห์หาค่าข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยใช้ค่าร้อยละ 
4.3 การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเก่ียวกับการบริหารจัดการโครงการ ความพึงพอใจเก่ียวกับ

วิทยากร (รายหน่วยการเรียนรู้)  และความพึงพอใจเก่ียวกับวิทยากรประจํากลุ่ม โดยใช้ µ 

4.4 การวิเคราะห์หาค่ากระจายของข้อมูลความพึงพอใจเก่ียวกับการบริหารจัดการโครงการ ความพึงพอใจ
เก่ียวกับวิทยากร (รายหน่วยการเรียนรู้) และความพึงพอใจเก่ียวกับวิทยากรประจํากลุ่ม โดยใช้ σ  

4.5 การวิเคราะห์เนื้อหาและค่าความถ่ีหาค่าจํานวนนับของข้อมูลปลายเปิด 
เกณฑ์การแปลผล 
1. เกณฑ์การแปลผลด้านผลการฝึกอบรม คือ เวลาการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และ

ผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม กําหนดเกณฑ์การแปลผลการผ่านการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
2. เกณฑ์การแผลผลด้านหลักสูตรการฝึกอบรมจากแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

Rating Scale กําหนดเกณฑ์การแปลผล 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 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

คุณสมบัติวิทยากร 
1. วิทยากรหลัก 

1.1 มีวุฒิการศึกษา และหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหรือบริหารงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
ในส่วนกลางและหรือส่วนภูมิภาค 

1.2 เป็นผู้มีความเข้าใจวัตถุประสงค์การพัฒนาตามหลักสูตร 
1.3 สามารถทํากิจกรรมการพัฒนาร่วมกับผู้เข้ารับการพัฒนาตามท่ีกําหนดในหลักสูตร 

2. วิทยากรประจํากลุ่ม 
2.1 เป็นผู้มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์การพัฒนาตามหลักสูตร 
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2.2 เป็นผู้มีความสามารถและหรือประสบการณ์ด้านการทําหน้าท่ีวิทยากรและวิทยากรประจํากลุ่ม 
2.3 สามารถให้คําปรึกษา แนะนําด้านวิชาการแก่ผู้เข้ารับการพัฒนาในการจัดกิจกรรมกลุ่มของหน่วยการ

เรียนรู้ 
 

โครงสร้างคะแนนการประเมินตามหลักสูตร 
 การประเมินตามหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ มีดังนี้  
 1. ประเมินด้านผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เข้ารับการพัฒนาโดยการให้คะแนนงานสรุปผลองค์ความรู้

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

ร้อยละ 80 
 

ส่วนท่ี 2 ผลการดําเนินการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย 
1. ข้อมูลเบ้ืองต้น 
 การพัฒนาครั้งนี้ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบรายจ่ายอ่ืน รายการ

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ     
เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค : หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ 
จํานวน 320,100 บาท (สามแสนสองหม่ืนหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  

 กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค : หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ เป็น
บุคลากรสังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีการเงิน บัญชี และพัสดุ  

วิทยากรฝึกอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ เป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์สูง จากกรมบัญชีกลาง สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดและสํานักงานตรวจสอบ
ภายในสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ มี 2 

ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการฝึกอบรม ประกอบด้วย เวลาเข้ารับการฝึกอบรม และผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม 2) ด้านหลักสูตร 
การฝึกอบรม ประกอบด้วย ความพึงพอใจเก่ียวกับการบริหารจัดการโครงการ ความพึงพอใจเก่ียวกับวิทยากร (รายหน่วย
การเรียนรู้) และความพึงพอใจเก่ียวกับวิทยากรประจํากลุ่ม การรายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา
บุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ตอนท่ี 2 ด้านผลการฝึกอบรม 
ตอนท่ี 3 ด้านหลักสูตรการฝึกอบรม 
 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาใน

ภูมิภาค : หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นท่ี 2 มีจํานวนผู้เข้ารับการพัฒนาท้ังหมด 
49 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 45 คน คิดเป็นร้อยละ 91.84 เป็นเพศชาย 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8.16 ส่วนใหญ่มี
อายุ 31 - 40 ปี จํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 38.77 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 
61.22 และสังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 19.15 และสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด 40 คน คิดเป็นร้อยละ 81.63 
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ตอนท่ี 2 ด้านผลการฝึกอบรม 
ตารางท่ี 1 จํานวนและร้อยละของผลการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ  
     ส่วนท่ี 1 เวลาการเข้ารับการฝึกอบรม และส่วนท่ี 2 ผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม  รุ่นท่ี 2 
 

ที่ ชื่อ – สกุล 

ส่วนที่ 1 เวลาการฝึกอบรม 
(จํานวน 24 ชั่วโมง) 

ส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิข์องการฝึกอบรม 
(คะแนนเต็ม 80 คะแนน) สรุปผลการ 

ประเมิน จํานวนช่ัวโมง
ที่เข้ารับการ
ฝกึอบรม 

คิดเปน็ 
ร้อยละ 

ผลการประเมิน 
(เกณฑ์ร้อยละ 80 

ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

คะแนน 
ที่ได ้

คิดเปน็ 
ร้อยละ 

ผลการประเมิน
(เกณฑ์ร้อยละ 80 

ผ่าน/ไม่ผ่าน 

1 นางสาวอภัยวรรณ  พลธิราช 24 100 ผ่าน 78 97.50 ผ่าน ผ่าน 
2 นายณิชมน  คงปัญญา 24 100 ผ่าน 67 83.75 ผ่าน ผ่าน 
3 นางสุพัตรา   สุทธิบุตร 24 100 ผ่าน 65 81.25 ผ่าน ผ่าน 
4 นางจุรีรัตน์  จันทร์ประกอบ 24 100 ผ่าน 71 88.75 ผ่าน ผ่าน 
5 นางแพรวพรรณ  พูลเลิศ 24 100 ผ่าน 75 93.75 ผ่าน ผ่าน 
6 นางรัตติกร  ศรีคํา 24 100 ผ่าน 70 87.50 ผ่าน ผ่าน 
7 นายธรรศ   ไทยวิรัช 24 100 ผ่าน 74 92.50 ผ่าน ผ่าน 
8 นางปารวี  เรืองจุติโพธ์ิพาน 24 100 ผ่าน 76 95.00 ผ่าน ผ่าน 
9 นางสาวหัทยา  สิงห์สุข 24 100 ผ่าน 73 91.25 ผ่าน ผ่าน 
10 นางสาวสาริณี สุดาชม 24 100 ผ่าน 74 92.50 ผ่าน ผ่าน 
11 นางปุณยาวีย์  งอยปัตพันธ์ 24 100 ผ่าน 74 92.50 ผ่าน ผ่าน 
12 นางสาวณัชฐานีย์  คนงาม 24 100 ผ่าน 70 87.50 ผ่าน ผ่าน 
13 นางสาวชลธิชา  วงศ์นครธรรม 24 100 ผ่าน 68 85.00 ผ่าน ผ่าน 
14 นางกัญญดา  น่ิมน้อย 24 100 ผ่าน 67 83.75 ผ่าน ผ่าน 
15 นางสาววนิสรา   ฤทธ์ิมหา 24 100 ผ่าน 69 86.25 ผ่าน ผ่าน 
16 นางสาวฑิตฐิตา  แก่นวงษ์ 24 100 ผ่าน 70 87.50 ผ่าน ผ่าน 
17 นางสุภาพร  ดีเลิศ 24 100 ผ่าน 70 87.50 ผ่าน ผ่าน 
18 นางสาวยุภาภรณ ์ ถนอมสมบัต ิ 24 100 ผ่าน 71 88.75 ผ่าน ผ่าน 
19 นางสาวพรอํานวย  ทาดัน 24 100 ผ่าน 75 93.75 ผ่าน ผ่าน 
20 นางสาวกานนิศา สุมาล ี 24 100 ผ่าน 67 83.75 ผ่าน ผ่าน 
21 นางสาวศติษา  เฉลยพจน์ 24 100 ผ่าน 68 85.00 ผ่าน ผ่าน 
22 นางสาววัชรี  สมคะเนย ์ 24 100 ผ่าน 76 95.00 ผ่าน ผ่าน 
23 นางสาวเยาวลักษณ์ อินทนา 24 100 ผ่าน 71 88.75 ผ่าน ผ่าน 
24 นางสาวมยุรี  จันทะเนตร 24 100 ผ่าน 68 85.00 ผ่าน ผ่าน 
25 นางสาวธิดาพร  ตรีโยธา 24 100 ผ่าน 77 96.25 ผ่าน ผ่าน 
26 นางกัลยา  ปะทารมย ์ 24 100 ผ่าน 71 88.75 ผ่าน ผ่าน 
27 นางสาวศศินา  หิรัญคํา 24 100 ผ่าน 73 91.25 ผ่าน ผ่าน 
28 นางอัมพร  เพลิดดอน 24 100 ผ่าน 72 90.00 ผ่าน ผ่าน 
29 นางละมัย  สันพะเยาว์ 24 100 ผ่าน 67 83.75 ผ่าน ผ่าน 
30 นางนพเก้า  ท่ีรัก 24 100 ผ่าน 68 85.00 ผ่าน ผ่าน 
31 นางเปรมใจ ยะม่อนแก้ว 24 100 ผ่าน 72 90.00 ผ่าน ผ่าน 
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ที่ ชื่อ – สกุล 

ส่วนที่ 1 เวลาการฝึกอบรม 
(จํานวน 24 ชั่วโมง) 

ส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิข์องการฝึกอบรม 
(คะแนนเต็ม 80 คะแนน) สรุปผลการ 

ประเมิน จํานวนช่ัวโมง
ที่เข้ารับการ
ฝกึอบรม 

คิดเปน็ 
ร้อยละ 

ผลการประเมิน 
(เกณฑ์ร้อยละ 80 

ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

คะแนน 
ที่ได ้

คิดเปน็ 
ร้อยละ 

ผลการประเมิน
(เกณฑ์ร้อยละ 80 

ผ่าน/ไม่ผ่าน 

32 นางศิริณิศา  นันทวัฒนภิรย ์ 24 100 ผ่าน 71 88.75 ผ่าน ผ่าน 
33 นางสุภาพร  สงสําเภา 24 100 ผ่าน 71 88.75 ผ่าน ผ่าน 
34 นายกุลธวัช  อินนา 24 100 ผ่าน 70 87.50 ผ่าน ผ่าน 
35 นางสาวพิชญนนท์ วงศ์หาญ 24 100 ผ่าน 72 90.00 ผ่าน ผ่าน 
36 นางสาวสมพิศ  สายญาต ิ 24 100 ผ่าน 72 90.00 ผ่าน ผ่าน 
37 นางพิณทิพย์  หอมสุด 24 100 ผ่าน 66 82.50 ผ่าน ผ่าน 
38 นางวราสรณ์  อํ่าคต 24 100 ผ่าน 67 83.75 ผ่าน ผ่าน 
39 นางสาวพะยอม  เนาว์แก้ว 24 100 ผ่าน 74 92.50 ผ่าน ผ่าน 
40 นายภักดี  รตันสากล 24 100 ผ่าน 69 86.25 ผ่าน ผ่าน 
41 นางพิไลวัลย์  กลอนแห้ว 24 100 ผ่าน 71 88.75 ผ่าน ผ่าน 
42 นางสาวณัฎฐกันย์  สืบศร ี 24 100 ผ่าน 69 86.25 ผ่าน ผ่าน 
43 นางพัชรวดี  ประภัสสร 24 100 ผ่าน 72 90.00 ผ่าน ผ่าน 
44 นางสาวปวีณา ภมุวิภาชน์ 24 100 ผ่าน 69 86.25 ผ่าน ผ่าน 
45 นางจิณาภา โพธิวิจติร 24 100 ผ่าน 71 88.75 ผ่าน ผ่าน 
46 นางสุภาพร  สามิภักดิ ์ 24 100 ผ่าน 70 87.50 ผ่าน ผ่าน 
47 นางกัญญาภัค  พูลสวัสดิ ์ 24 100 ผ่าน 69 86.25 ผ่าน ผ่าน 
48 นางสาวจารุวรรณ  สังข์ธนู 24 100 ผ่าน 65 81.25 ผ่าน ผ่าน 
49 นางอรวรรณ  สมจติต ์ 24 100 ผ่าน 68 85.00 ผ่าน ผ่าน 

ค่าเฉลี่ยรวม 
100 ผ่าน ค่าเฉลี่ย

รวม 
88.34 ผ่าน ผ่าน 

 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นท่ี 2 
จํานวน 49 คน ในภาพรวม มีเวลาเข้ารับการฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 100 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรม
เฉลี่ยร้อยละ 88.34 เม่ือพิจารณาเป็นรายบุคคลทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินท้ัง 2 ส่วน คิดเป็นร้อยละ 100 

 

ตอนท่ี 3 ด้านหลักสูตรการฝึกอบรม 
การรายงานผลด้านหลักสูตรการฝึกอบรม ประกอบด้วย  
3.1 การศึกษาความพึงพอใจเก่ียวกับการดําเนินการและหลักสูตรการพัฒนา  
3.2 การศึกษาความพึงพอใจเก่ียวกับวิทยากร (รายหน่วยการเรียนรู้)  
3.3 การศึกษาความพึงพอใจเก่ียวกับวิทยากรประจํากลุ่ม 

 

1) การศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีมีต่อการบริหารจัดการ 
    โครงการหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นท่ี 2 

N = 49 
ข้อ
ท่ี 

รายการความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมท่ีมีต่อ 
การบริหารจัดการโครงการ  

ระดับความพึงพอใจ 
µ σ แปลผล 

1 ความชัดเจนในการประชาสัมพันธ์โครงการ 4.45 0.50 มาก 
2 ความสะดวก รวดเร็วในการประสานงานกับผู้เข้ารับการพัฒนา 4.63 0.49 มากท่ีสุด 



 7

ข้อ
ท่ี 

รายการความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมท่ีมีต่อ 
การบริหารจัดการโครงการ  

ระดับความพึงพอใจ 
µ σ แปลผล 

3 ความชัดเจนในการปฐมนิเทศ 4.42 0.50 มาก 
4 โอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนา 4.66 0.48 มากท่ีสุด 
5 โอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนา 4.76 0.43 มากท่ีสุด 
6 ความเหมาะสมในการอํานวยความสะดวกด้านต่าง ๆ 4.45 0.50 มาก 
7 ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการใช้งาน 4.42 0.50 มาก 
8 ประสิทธิภาพของอุปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ์ 4.42 0.50 มาก 
9 ความเหมาะสมของอาหาร 4.39 0.55 มาก 
10 ความเหมาะสมของเครื่องดื่มและอาหารว่าง 4.42 0.55 มาก 
11 ความสะดวก สบายและสะอาดของท่ีพัก 4.26 0.60 มาก 
12 ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ท่ีได้รับสามารถนําไปใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 
4.63 0.49 มากท่ีสุด 

13 ความเหมาะสมของสถานท่ีท่ีใช้ในการพัฒนา 4.42 0.50 มาก 
14 การพัฒนาครั้งนี้เสริมสร้างพฤติกรรมในทางท่ีดี 4.63 0.49 มากท่ีสุด 
15 คุณภาพของเอกสารและสื่อประกอบการพัฒนา 4.42 0.50 มาก 
16 กิจกรรมการพัฒนาเอ้ืออํานวยต่อการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ

ของท่าน 
4.47 0.51 มาก 

17 สัดส่วนระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 4.39 0.50 มาก 
18 ปริมาณงานท่ีมอบหมายให้ปฏิบัติตลอดการพัฒนา 4.47 0.60 มาก 
19 ความสามารถโดยรวมของวิทยากรในการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ

และประสบการณ์ 
4.61 0.55 มากท่ีสุด 

20 ประโยชน์ของสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรต่อการปฏิบัติงานใน
หน้าท่ี 

4.66 0.48 มากท่ีสุด 

21 การสรุปองค์ความรู้ท่ีได้รับจากการพัฒนาสามารถส่งเสริมการ
เรียนรู้ในภาควิชาการ 

4.63 0.49 มากท่ีสุด 

22 ความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ใหม่ ๆ ท่ีได้รับจากการ
พัฒนา 

4.63 0.49 มากท่ีสุด 

23 ความคุ้มค่าในการเข้าร่วมโครงการนี้ 4.42 0.60 มาก 
เฉล่ียรวม 4.51 0.13 มากท่ีสุด 

  

 จากตารางท่ี 2 พบว่า  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการหลักสูตรการพัฒนา
บุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นท่ี 2 ในภาพรวมทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.51, σ = 0.13)  
คิดเป็นร้อยละ 90.20  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า โอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้เข้ารับการ
พัฒนา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ = 4.76, σ = 0.43) คิดเป็นร้อยละ 95.20 รองลงมา คือ โอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนา และมีประโยชน์ของสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 
(µ = 4.66, σ = 0.48) คิดเป็นร้อยละ 93.20  
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2) การศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับวิทยากร (รายหน่วยการเรียนรู้) 
รายชื่อวิทยากรแต่ละหน่วยการเรียนรู้ของโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุน

การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค : หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ปรากฏ
ดังตารางดังนี้ 
 

ตารางท่ี 3 รายวิชา วิทยากร และจํานวนชั่วโมงหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ 
 

รายวิชา/หน่วยการเรียนรู้ ช่ือวิทยากร จํานวนช่ัวโมง 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 กฎหมายและระเบียบเก่ียวกับ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุม
ระหว่างประเทศ 

อาจารย์ผุสดีพร  อยู่คงสินธุ์ 
(กรมบัญชีกลาง) 
 

3 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 กฎหมายและระเบียบเก่ียวกับ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

อาจารย์บุษรา อิศรางกูร ณ อยุธยา 
(กรมบัญชีกลาง) 

3 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 กฎหมายและระเบียบเก่ียวกับ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ 

อาจารย์วิภาวดี  จันทวรรณ 
(กรมบัญชีกลาง) 

3 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 กฎหมายและระเบียบเก่ียวกับ
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ 

อาจารย์โสภณ  พวงคุ้ม 
(กรมบัญชีกลาง) 

3 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 มาตรฐานการบันทึกบัญชีเงิน
รับฝากธนาคารพาณิชย์ (เงินนอกงบประมาณ) 

อาจารย์อนุชา  บุญเกษม 
(กรมบัญชีกลาง) 

3 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทํา
รายงานงบการเงิน 

อาจารย์อนุชา  บุญเกษม 
(กรมบัญชีกลาง) 

3 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 สรุปสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับการ
จัดซ้ือจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

อาจารย์อัมพวรรณ  พุกดํา 
(กรมบัญชีกลาง) 
 

3 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 8 ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุจากการตรวจสอบ 

นายประสพ  กันจู 
(สํานักงานตรวจสอบภายในสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) 

3 

 

ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 
ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นท่ี 2 ท่ีมีต่อวิทยากรหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เรื่อง กฎหมายและระเบียบ 
เก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ 

N = 49 

ข้อท่ี 
รายการความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมท่ีมีต่อวิทยากร 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 
ระดับความพึงพอใจ 

µ σ แปลผล 
1 วิทยากรมีความรู้ ความสามารถในเนื้อหาท่ีบรรยาย 4.75 0.49 มากท่ีสุด 
2 วิทยากรบรรยายได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ 4.60 0.58 มากท่ีสุด 
3 วิทยากรใช้คําพูด น้ําเสียงชัดเจน 4.75 0.49 มากท่ีสุด 
4 วิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจได้ง่าย 4.69 0.54 มากท่ีสุด 
5 วิทยากรเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย 4.81 0.42 มากท่ีสุด 
6 วิทยากรตอบคําถามได้ชัดเจน 4.61 0.58 มากท่ีสุด 
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ข้อท่ี 
รายการความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมท่ีมีต่อวิทยากร 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 
ระดับความพึงพอใจ 

µ σ แปลผล 
7 วิทยากรมีบุคลิกภาพท่ีดี น่าเชือ่ถือ และมีการแสดงออกท่ีเหมาะสม 4.68 0.54 มากท่ีสุด 
8 วิทยากรมีการรักษาเวลา และตรงต่อเวลา 4.74 0.47 มากท่ีสุด 
9 วิทยากรสร้างบรรยากาศเร้าความสนใจระหว่างฝึกอบรม 4.62 0.56 มากท่ีสุด 
10 วิทยากรมีการจัดลําดับ ข้ันตอนในการสอน/พัฒนา 4.61 0.56 มากท่ีสุด 
11 วิทยากรอธิบายชัดเจน เข้าใจง่าย มีการยกตัวอย่างประกอบ 4.64 0.59 มากท่ีสุด 
12 ความพึงพอใจโดยรวมเก่ียวกับวิทยากร 4.73 0.50 มากท่ีสุด 

เฉล่ียรวม 4.69 0.07 มากท่ีสุด 
 

 จากตารางท่ี 4 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี 
และพัสดุ รุ่นท่ี 2 ท่ีมีต่อวิทยากรหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เรื่อง กฎหมายและระเบียบเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ ในภาพรวมทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.69, 
σ = 0.07)  คิดเป็นร้อยละ 93.80  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า วิทยากรมีความรู้ ความสามารถในเนื้อหาท่ีบรรยาย 
และใช้คําพูด น้ําเสียงชัดเจน 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 รุ่นท่ี 2 เก่ียวกับวิทยากรหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เรื่อง กฎหมายและระเบียบ 
เก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

N = 49 

ข้อท่ี 
รายการความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมท่ีมีต่อวิทยากร 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 
ระดับความพึงพอใจ 

µ σ แปลผล 
1 วิทยากรมีความรู้ ความสามารถในเนื้อหาท่ีบรรยาย 4.70 0.53 มากท่ีสุด 
2 วิทยากรบรรยายได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ 4.53 0.57 มากท่ีสุด 
3 วิทยากรใช้คําพูด น้ําเสียงชัดเจน 4.65 0.55 มากท่ีสุด 
4 วิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจได้ง่าย 4.48 0.67 มากท่ีสุด 
5 วิทยากรเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย 4.67 0.50 มากท่ีสุด 
6 วิทยากรตอบคําถามได้ชัดเจน 4.55 0.61 มากท่ีสุด 
7 วิทยากรมีบุคลิกภาพท่ีดี น่าเชื่อถือ และมีการแสดงออกท่ีเหมาะสม 4.60 0.56 มากท่ีสุด 
8 วิทยากรมีการรักษาเวลา และตรงต่อเวลา 4.73 0.47 มากท่ีสุด 
9 วิทยากรสร้างบรรยากาศเร้าความสนใจระหว่างฝึกอบรม 4.48 0.65 มากท่ีสุด 
10 วิทยากรมีการจัดลําดับ ข้ันตอนในการสอน/พัฒนา 4.52 0.59 มากท่ีสุด 
11 วิทยากรอธิบายชัดเจน เข้าใจง่าย มีการยกตัวอย่างประกอบ 4.61 0.60 มากท่ีสุด 
12 ความพึงพอใจโดยรวมเก่ียวกับวิทยากร 4.63 0.56 มากท่ีสุด 

เฉล่ียรวม 4.60 0.08 มากท่ีสุด 
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 จากตารางท่ี 5 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี 
และพัสดุ รุ่นท่ี 2 ท่ีมีต่อวิทยากรหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เรื่อง กฎหมายและระเบียบเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ในภาพรวมทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.60, σ = 0.08)  คิดเป็นร้อยละ 92.00 เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า วิทยากรมีการรักษาเวลา และตรงต่อเวลา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ = 4.73, σ = 0.49) คิดเป็นร้อยละ 
94.60 รองลงมา คือ วิทยากรมีความรู้ ความสามารถในเนื้อหาท่ีบรรยาย (µ = 4.70, σ = 0.53) คิดเป็นร้อยละ 94.00 
 

ตารางท่ี 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 
ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นท่ี 2 เก่ียวกับวิทยากรหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  เรื่อง กฎหมายและระเบียบ 
เก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ 

N = 49 

ข้อท่ี 
รายการความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมท่ีมีต่อวิทยากร 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 
ระดับความพึงพอใจ 

µ σ แปลผล 
1 วิทยากรมีความรู้ ความสามารถในเนื้อหาท่ีบรรยาย 4.61 0.49 มากท่ีสุด 
2 วิทยากรบรรยายได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ 4.48 0.56 มาก 
3 วิทยากรใช้คําพูด น้ําเสียงชัดเจน 4.48 0.63 มาก 
4 วิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจได้ง่าย 4.42 0.50 มาก 
5 วิทยากรเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย 4.52 0.50 มากท่ีสุด 
6 วิทยากรตอบคําถามได้ชัดเจน 4.45 0.58 มาก 
7 วิทยากรมีบุคลิกภาพท่ีดี น่าเชือ่ถือ และมีการแสดงออกท่ีเหมาะสม 4.62 0.52 มากท่ีสุด 
8 วิทยากรมีการรักษาเวลา และตรงต่อเวลา 4.57 0.50 มากท่ีสุด 
9 วิทยากรสร้างบรรยากาศเร้าความสนใจระหว่างฝึกอบรม 4.30 0.69 มาก 
10 วิทยากรมีการจัดลําดับ ข้ันตอนในการสอน/พัฒนา 4.45 0.61 มาก 
11 วิทยากรอธิบายชัดเจน เข้าใจง่าย มีการยกตัวอย่างประกอบ 4.51 0.58 มากท่ีสุด 
12 ความพึงพอใจโดยรวมเก่ียวกับวิทยากร 4.45 0.56 มากท่ีสุด 

เฉล่ียรวม 4.50 0.08 มากท่ีสุด 
 

 จากตารางท่ี 6 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี 
และพัสดุ รุ่นท่ี 2 เก่ียวกับวิทยากรหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เรื่อง กฎหมายและระเบียบเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของส่วนราชการ ในภาพรวมทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด  (µ = 4.50, σ = 0.08)  คิดเป็นร้อยละ 
90.00  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า วิทยากรมีบุคลิกภาพท่ีดี น่าเชื่อถือ และมีการแสดงออกท่ีเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด (µ = 4.62, σ = 0.52) คิดเป็นร้อยละ 92.40 รองลงมา คือ วิทยากรมีความรู้ ความสามารถในเนื้อหา        
ท่ีบรรยาย (µ = 4.61, σ = 0.49) คิดเป็นร้อยละ 92.20 
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ตารางท่ี 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 
ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นท่ี 2 ท่ีมีต่อวิทยากรหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เรื่อง กฎหมายและระเบียบ 
เก่ียวกับค่าเช่าบ้านข้าราชการ 

N = 49 

ข้อท่ี 
รายการความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมท่ีมีต่อวิทยากร 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 
ระดับความพึงพอใจ 

µ σ แปลผล 
1 วิทยากรมีความรู้ ความสามารถในเนื้อหาท่ีบรรยาย 4.73 0.45 มากท่ีสุด 
2 วิทยากรบรรยายได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ 4.60 0.52 มากท่ีสุด 
3 วิทยากรใช้คําพูด น้ําเสียงชัดเจน 4.52 0.59 มากท่ีสุด 
4 วิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจได้ง่าย 4.47 0.66 มาก 
5 วิทยากรเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย 4.42 0.67 มาก 
6 วิทยากรตอบคําถามได้ชัดเจน 4.45 0.68 มาก 
7 วิทยากรมีบุคลิกภาพท่ีดี น่าเชือ่ถือ และมีการแสดงออกท่ีเหมาะสม 4.68 0.49 มากท่ีสุด 
8 วิทยากรมีการรักษาเวลา และตรงต่อเวลา 4.66 0.54 มากท่ีสุด 
9 วิทยากรสร้างบรรยากาศเร้าความสนใจระหว่างฝึกอบรม 4.22 0.76 มาก 
10 วิทยากรมีการจัดลําดับ ข้ันตอนในการสอน/พัฒนา 4.56 0.56 มากท่ีสุด 
11 วิทยากรอธิบายชัดเจน เข้าใจง่าย มีการยกตัวอย่างประกอบ 4.66 0.54 มากท่ีสุด 
12 ความพึงพอใจโดยรวมเก่ียวกับวิทยากร 4.59 0.52 มากท่ีสุด 

เฉล่ียรวม 4.55 0.15 มากท่ีสุด 
 

 จากตารางท่ี 7 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี 
และพัสดุ รุ่นท่ี 2 ท่ีมีต่อวิทยากรหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เรื่อง กฎหมายและระเบียบเก่ียวกับค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
ในภาพรวมทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด  (µ = 4.55, σ = 0.15)  คิดเป็นร้อยละ 91.00  เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า วิทยากรมีความรู้ ความสามารถในเนื้อหาท่ีบรรยาย 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 รุ่นท่ี 2 ท่ีมีต่อวิทยากรหน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 เรื่อง มาตรฐานการบันทึก 
บัญชีเงินรับฝากธนาคารพาณิชย์ (เงินนอกงบประมาณ) 

N = 49 

ข้อท่ี 
รายการความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมท่ีมีต่อวิทยากร 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 
ระดับความพึงพอใจ 

µ σ แปลผล 
1 วิทยากรมีความรู้ ความสามารถในเนื้อหาท่ีบรรยาย 4.79 0.41 มากท่ีสุด 
2 วิทยากรบรรยายได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ 4.60 0.49 มากท่ีสุด 
3 วิทยากรใช้คําพูด น้ําเสียงชัดเจน 4.80 0.40 มากท่ีสุด 
4 วิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจได้ง่าย 4.68 0.50 มากท่ีสุด 
5 วิทยากรเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย 4.72 0.45 มากท่ีสุด 
6 วิทยากรตอบคําถามได้ชัดเจน 4.63 0.53 มากท่ีสุด 
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ข้อท่ี 
รายการความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมท่ีมีต่อวิทยากร 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 
ระดับความพึงพอใจ 

µ σ แปลผล 
7 วิทยากรมีบุคลิกภาพท่ีดี น่าเชือ่ถือ และมีการแสดงออกท่ีเหมาะสม 4.73 0.47 มากท่ีสุด 
8 วิทยากรมีการรักษาเวลา และตรงต่อเวลา 4.60 0.54 มากท่ีสุด 
9 วิทยากรสร้างบรรยากาศเร้าความสนใจระหว่างฝึกอบรม 4.65 0.50 มากท่ีสุด 
10 วิทยากรมีการจัดลําดับ ข้ันตอนในการสอน/พัฒนา 4.59 0.57 มากท่ีสุด 
11 วิทยากรอธิบายชัดเจน เข้าใจง่าย มีการยกตัวอย่างประกอบ 4.65 0.53 มากท่ีสุด 
12 ความพึงพอใจโดยรวมเก่ียวกับวิทยากร 4.72 0.48 มากท่ีสุด 

เฉล่ียรวม 4.68 0.07 มากท่ีสุด 
 

 จากตารางท่ี 8 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี 
และพัสดุ รุ่นท่ี 2 ท่ีมีต่อวิทยากรหน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 เรื่อง มาตรฐานการบันทึกบัญชีเงินรับฝากธนาคารพาณิชย์ 
(เงินนอกงบประมาณ) ในภาพรวมทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด  (µ = 4.68, σ = 0.07)  คิดเป็นร้อยละ 
93.60  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า วิทยากรใช้คําพูด น้ําเสียงชัดเจน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ = 4.80, σ = 0.40) คิดเป็น
ร้อยละ 98.2 รองลงมา คือ วิทยากรมีความรู้ ความสามารถในเนื้อหาท่ีบรรยาย (µ = 4.79, σ = 0.41)     คิดเป็น
ร้อยละ 95.80 
 

ตารางท่ี 9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 
ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นท่ี 2 ท่ีมีต่อวิทยากรหน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ 
จัดทํารายงานงบการเงิน 

N = 49 

ข้อท่ี 
รายการความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมท่ีมีต่อวิทยากร 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 
ระดับความพึงพอใจ 

µ σ แปลผล 
1 วิทยากรมีความรู้ ความสามารถในเนื้อหาท่ีบรรยาย 4.81 0.40 มากท่ีสุด 
2 วิทยากรบรรยายได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ 4.66 0.48 มากท่ีสุด 
3 วิทยากรใช้คําพูด น้ําเสียงชัดเจน 4.74 0.50 มากท่ีสุด 
4 วิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจได้ง่าย 4.60 0.57 มากท่ีสุด 
5 วิทยากรเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย 4.71 0.46 มากท่ีสุด 
6 วิทยากรตอบคําถามได้ชัดเจน 4.64 0.56 มากท่ีสุด 
7 วิทยากรมีบุคลิกภาพท่ีดี น่าเชือ่ถือ และมีการแสดงออกท่ีเหมาะสม 4.75 0.46 มากท่ีสุด 
8 วิทยากรมีการรักษาเวลา และตรงต่อเวลา 4.71 0.54 มากท่ีสุด 
9 วิทยากรสร้างบรรยากาศเร้าความสนใจระหว่างฝึกอบรม 4.71 0.51 มากท่ีสุด 
10 วิทยากรมีการจัดลําดับ ข้ันตอนในการสอน/พัฒนา 4.64 0.51 มากท่ีสุด 
11 วิทยากรอธิบายชัดเจน เข้าใจง่าย มีการยกตัวอย่างประกอบ 4.66 0.56 มากท่ีสุด 
12 ความพึงพอใจโดยรวมเก่ียวกับวิทยากร 4.74 0.47 มากท่ีสุด 

เฉล่ียรวม 4.70 0.06 มากท่ีสุด 
 

 จากตารางท่ี 9 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี 
และพัสดุ รุ่นท่ี 2 ท่ีมีต่อวิทยากรหน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทํารายงานงบการเงิน ในภาพรวม
ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.70, σ = 0.06)  คิดเป็นร้อยละ 94.00  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
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วิทยากรมีความรู้ ความสามารถในเนื้อหาท่ีบรรยาย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ = 4.81, σ = 0.40) คิดเป็นร้อยละ 96.20 
รองลงมา คือ วิทยากรใช้คําพูด น้ําเสียงชัดเจน และพึงพอใจโดยภาพรวมเก่ียวกับวิทยากร (µ = 4.74, σ = 0.47) 
คิดเป็นร้อยละ 94.80 
 

ตารางท่ี 10 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพัฒนา 
       บุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นท่ี 2 ท่ีมีต่อวิทยากรหน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 เรื่อง สรุปสาระ 
      สําคัญท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
      ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

N = 49 

ข้อท่ี 
รายการความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมท่ีมีต่อวิทยากร 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 
ระดับความพึงพอใจ 

µ σ แปลผล 
1 วิทยากรมีความรู้ ความสามารถในเนื้อหาท่ีบรรยาย 4.94 0.24 มากท่ีสุด 
2 วิทยากรบรรยายได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ 4.79 0.41 มากท่ีสุด 
3 วิทยากรใช้คําพูด น้ําเสียงชัดเจน 4.94 0.24 มากท่ีสุด 
4 วิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจได้ง่าย 4.86 0.35 มากท่ีสุด 
5 วิทยากรเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย 4.59 0.59 มากท่ีสุด 
6 วิทยากรตอบคําถามได้ชัดเจน 4.68 0.52 มากท่ีสุด 
7 วิทยากรมีบุคลิกภาพท่ีดี น่าเชือ่ถือ และมีการแสดงออกท่ีเหมาะสม 4.84 0.37 มากท่ีสุด 
8 วิทยากรมีการรักษาเวลา และตรงต่อเวลา 4.84 0.37 มากท่ีสุด 
9 วิทยากรสร้างบรรยากาศเร้าความสนใจระหว่างฝึกอบรม 4.80 0.46 มากท่ีสุด 
10 วิทยากรมีการจัดลําดับ ข้ันตอนในการสอน/พัฒนา 4.76 0.43 มากท่ีสุด 
11 วิทยากรอธิบายชัดเจน เข้าใจง่าย มีการยกตัวอย่างประกอบ 4.84 0.37 มากท่ีสุด 
12 ความพึงพอใจโดยรวมเก่ียวกับวิทยากร 4.81 0.39 มากท่ีสุด 

เฉล่ียรวม 4.81 0.10 มากท่ีสุด 
 

 จากตารางท่ี 10 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน 
บัญชี และพัสดุ รุ่นท่ี 2 ท่ีมีต่อวิทยากรหน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 เรื่อง สรุปสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในภาพรวมทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด  (µ = 4.81, σ = 0.10)  คิดเป็นร้อยละ 96.20 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ  
ในเนื้อหาท่ีบรรยาย วิทยากรใช้คําพูด น้ําเสียงชัดเจน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ = 4.94, σ = 0.24) คิดเป็นร้อยละ 
98.80 รองลงมา คือ วิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจได้ง่าย (µ = 4.86, σ = 0.35) คิดเป็นร้อยละ 97.2 
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ตารางท่ี 11 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพัฒนา 
       บุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นท่ี 2 ท่ีมีต่อวิทยากรหน่วยการเรียนรู้ท่ี 8 เรื่อง ข้อพึงระวัง 
      ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุจากการตรวจสอบ 

N = 49 

ข้อท่ี 
รายการความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมท่ีมีต่อวิทยากร 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 8 
ระดับความพึงพอใจ 

µ σ แปลผล 
1 วิทยากรมีความรู้ ความสามารถในเนื้อหาท่ีบรรยาย 4.71 0.49 มากท่ีสุด 
2 วิทยากรบรรยายได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ 4.53 0.56 มากท่ีสุด 
3 วิทยากรใช้คําพูด น้ําเสียงชัดเจน 4.57 0.53 มากท่ีสุด 
4 วิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจได้ง่าย 4.54 0.63 มากท่ีสุด 
5 วิทยากรเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย 4.71 0.46 มากท่ีสุด 
6 วิทยากรตอบคําถามได้ชัดเจน 4.50 0.61 มากท่ีสุด 
7 วิทยากรมีบุคลิกภาพท่ีดี น่าเชือ่ถือ และมีการแสดงออกท่ีเหมาะสม 4.67 0.47 มากท่ีสุด 
8 วิทยากรมีการรักษาเวลา และตรงต่อเวลา 4.66 0.48 มากท่ีสุด 
9 วิทยากรสร้างบรรยากาศเร้าความสนใจระหว่างฝึกอบรม 4.49 0.61 มาก 
10 วิทยากรมีการจัดลําดับ ข้ันตอนในการสอน/พัฒนา 4.50 0.65 มากท่ีสุด 
11 วิทยากรอธิบายชัดเจน เข้าใจง่าย มีการยกตัวอย่างประกอบ 4.50 0.65 มากท่ีสุด 
12 ความพึงพอใจโดยรวมเก่ียวกับวิทยากร 4.60 0.60 มากท่ีสุด 

เฉล่ียรวม 4.58 0.09 มากท่ีสุด 
 

 จากตารางท่ี 11 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน 
บัญชี และพัสดุ รุ่นท่ี 2 ท่ีมีต่อวิทยากรหน่วยการเรียนรู้ท่ี 8 เรื่อง ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี
และพัสดุจากการตรวจสอบ ในภาพรวมทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด  (µ = 4.58, σ = 0.09)  คิดเป็นร้อยละ 94.80    
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า วิทยากรมีความรู้ ความสามารถในเนื้อหาท่ีบรรยาย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ = 4.71, σ = 0.49) 
คิดเป็นร้อยละ 94.2 รองลงมา คือ วิทยากรมีบุคลิกภาพท่ีดี น่าเชื่อถือ และมีการแสดงออกท่ีเหมาะสม (µ = 4.67, σ = 0.47)   
คิดเป็นร้อยละ 93.40 
 

3. การศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับวิทยากรประจํากลุ่ม 
 สําหรับวิทยากรประจํากลุ่มตามหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ เป็นผู้ท่ีมีความรู้

มีความสามารถ มีประสบการณ์และเป็นผู้ท่ีดูแล ควบคุมงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุประจําสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด โดยมี ว่าท่ี ร.ต.อานนท์  สุขภาคกิจ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานคณะ
วิทยากรประจํากลุ่ม และวิทยากรประจํากลุ่ม ดังนี้ 

 

กลุ่มท่ี 1   
1. นายกฤษณะ  เลิศวิชานันท์ 
 

รองศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. นางสาวดวงพร  เจียมอัมพร นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
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กลุ่มท่ี 2  
1. นางบัวสอน  กลิ่นลั่นทม นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ  

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 
2. นายดิเรก  ทรัพย์ประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ  
กลุ่มท่ี 3  
1. นางกษมา  แสนอ่อน นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี 
2. นางรัตติกร  ผรณสุวรรณ นักทรัพยากรบุคคลชํานายการพิเศษ 
กลุ่มท่ี 4  
1. นางนิศารัตน์  เหมือนตา นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี 
2. นางสาวนพมาศ  ณะมาชิต นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
กลุ่มท่ี 5  
1. ว่าท่ี ร.ต.อานนท์  สุขภาคกิจ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
1. นางกาญจนา  ตันติพิพันธ์กุล นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพฯ 
2. นางสาวณัฐชนันท์  จันทคุปต์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

 

ตารางท่ี 12 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพัฒนา 
       บุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นท่ี 2 ท่ีมีต่อวิทยากรประจํากลุ่ม 1 

N = 49 

ข้อท่ี 
รายการความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 

ท่ีมีต่อวิทยากรประจํากลุ่ม 
ระดับความพึงพอใจ 

µ σ แปลผล 
1 มีความรู้ความสามารถในเนื้อหาท่ีดําเนินการพัฒนา 4.53 0.51 มากท่ีสุด 
2 ให้คําปรึกษา แนะนําได้ตรงประเด็นและชัดเจน 4.63 0.50 มากท่ีสุด 
3 สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เข้าใจง่าย 4.53 0.50 มากท่ีสุด 
4 เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 
4.79 0.42 มากท่ีสุด 

5 มีความมุ่งม่ัน ตั้งใจกระตือรือร้น (Active) ในการให้คําปรึกษา 
แนะนํา 

4.63 0.50 มากท่ีสุด 

6 สามารถส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.58 0.51 มากท่ีสุด 
7 มีเวลาในการให้คําปรึกษาแนะนําท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 4.58 0.51 มากท่ีสุด 
8 เนื้อหาสาระท่ีให้คําปรึกษาแนะนําสอดคล้องกับเรื่องท่ีขอรับ

คําปรึกษาแนะนํา 
4.53 0.51 มากท่ีสุด 

9 ให้คําแนะนําท่ีเป็นประโยชน์สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ 4.58 0.51 มากท่ีสุด 
10 ให้ขวัญกําลังใจแก่ผู้เข้ารับการพัฒนา 4.58 0.51 มากท่ีสุด 

เฉล่ียรวม 4.59 0.08 มากท่ีสุด 
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 จากตารางท่ี 12 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี 
และพัสดุ รุ่นท่ี 2 กลุ่มท่ี 1 ท่ีมีต่อวิทยากรประจํากลุ่ม ในภาพรวมทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.59, σ = 0.08)  
คิดเป็นร้อยละ 91.80  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า วิทยากรประจํากลุ่มเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีส่วน
ร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ = 4.79, σ = 0.42) คิดเป็นร้อยละ 95.80 รองลงมา คือ วิทยากร
ประจํากลุ่มให้คําปรึกษา แนะนําได้ตรงประเด็นและชัดเจน และมีความมุ่งม่ัน ตั้งใจกระตือรือร้น (Active) ในการ
ให้คําปรึกษา แนะนํา (µ = 4.63, σ = 0.50 ) คิดเป็นร้อยละ 92.60 
 

ตารางท่ี 13 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพัฒนา 
      บุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นท่ี 2 ท่ีมีต่อวิทยากรประจํากลุ่ม 2 

N = 49 

ข้อท่ี 
รายการความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 

ท่ีมีต่อวิทยากรประจํากลุ่ม 
ระดับความพึงพอใจ 

µ σ แปลผล 
1 มีความรู้ความสามารถในเนื้อหาท่ีดําเนินการพัฒนา 4.56 0.50 มากท่ีสุด 
2 ให้คําปรึกษา แนะนําได้ตรงประเด็นและชัดเจน 4.67 0.59 มากท่ีสุด 
3 สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เข้าใจง่าย 4.61 0.61 มากท่ีสุด 
4 เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 
4.50 0.62 มากท่ีสุด 

5 มีความมุ่งม่ัน ตั้งใจกระตือรือร้น (Active) ในการให้คําปรึกษา 
แนะนํา 

4.67 0.59 มากท่ีสุด 

6 สามารถส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 0.56 0.62 มากท่ีสุด 
7 มีเวลาในการให้คําปรึกษาแนะนําท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 4.50 0.79 มากท่ีสุด 
8 เนื้อหาสาระท่ีให้คําปรึกษาแนะนําสอดคล้องกับเรื่องท่ีขอรับ

คําปรึกษาแนะนํา 
4.61 0.61 มากท่ีสุด 

9 ให้คําแนะนําท่ีเป็นประโยชน์สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ 4.67 0.59 มากท่ีสุด 
10 ให้ขวัญกําลังใจแก่ผู้เข้ารับการพัฒนา 4.56 0.78 มากท่ีสุด 

เฉล่ียรวม 4.59 0.07 มากท่ีสุด 
 

 จากตารางท่ี 13 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี 
และพัสดุ รุ่นท่ี 2 กลุ่มท่ี 2 ท่ีมีต่อวิทยากรประจํากลุ่ม ในภาพรวมทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.59, 
σ = 0.07)  คิดเป็นร้อยละ 91.80  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า วิทยากรประจํากลุ่มให้คําปรึกษา แนะนําได้ตรง
ประเด็นและชัดเจน มีความมุ่งม่ัน ตั้งใจกระตือรือร้น (Active) ในการให้คําปรึกษา แนะนํา และให้คําแนะนําท่ี
เป็นประโยชน์สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ = 4.67, σ = 0.59) คิดเป็นร้อยละ 93.40 รองลงมา 
คือ วิทยากรประจํากลุ่มสามารถถ่ายทอดความรู้ได้เข้าใจง่าย และเนื้อหาสาระท่ีให้คําปรึกษาแนะนําสอดคล้องกับ
เรื่องท่ีขอรับคําปรึกษาแนะนํา (µ = 4.61, σ = 0.61 ) คิดเป็นร้อยละ 92.20 
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ตารางท่ี 14 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพัฒนา 
       บุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นท่ี 2 ท่ีมีต่อวิทยากรประจํากลุ่ม 3 

N = 49 

ข้อท่ี 
รายการความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 

ท่ีมีต่อวิทยากรประจํากลุ่ม 
ระดับความพึงพอใจ 

µ σ แปลผล 
1 มีความรู้ความสามารถในเนื้อหาท่ีดําเนินการพัฒนา 4.80 0.41 มากท่ีสุด 
2 ให้คําปรึกษา แนะนําได้ตรงประเด็นและชัดเจน 4.75 0.44 มากท่ีสุด 
3 สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เข้าใจง่าย 4.70 0.47 มากท่ีสุด 
4 เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 
4.80 0.41 มากท่ีสุด 

5 มีความมุ่งม่ัน ตั้งใจกระตือรือร้น (Active) ในการให้คําปรึกษา 
แนะนํา 

4.85 0.37 มากท่ีสุด 

6 สามารถส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.75 0.44 มากท่ีสุด 
7 มีเวลาในการให้คําปรึกษาแนะนําท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 4.75 0.44 มากท่ีสุด 
8 เนื้อหาสาระท่ีให้คําปรึกษาแนะนําสอดคล้องกับเรื่องท่ีขอรับ

คําปรึกษาแนะนํา 
4.80 0.41 มากท่ีสุด 

9 ให้คําแนะนําท่ีเป็นประโยชน์สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ 4.80 0.41 มากท่ีสุด 
10 ให้ขวัญกําลังใจแก่ผู้เข้ารับการพัฒนา 4.84 0.37 มากท่ีสุด 

เฉล่ียรวม 4.78 0.05 มากท่ีสุด 
 

 จากตารางท่ี 14 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี 
และพัสดุ รุ่นท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 ท่ีมีต่อวิทยากรประจํากลุ่ม ในภาพรวมทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.78, 
σ = 0.57)  คิดเป็นร้อยละ 95.60  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า วิทยากรประจํากลุ่มมีความมุ่งม่ัน ตั้งใจ
กระตือรือร้น (Active) ในการให้คําปรึกษา แนะนํา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ = 4.85, σ = 0.37) คิดเป็นร้อยละ 97.00 
รองลงมา คือ วิทยากรประจํากลุ่มให้ขวัญกําลังใจแก่ผู้เข้ารับการพัฒนา  (µ = 4.84, σ = 0.37 ) คิดเป็นร้อยละ 
96.80 
 

ตารางท่ี 15 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพัฒนา 
       บุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นท่ี 2 ท่ีมีต่อวิทยากรประจํากลุ่ม 4 

N = 49 

ข้อท่ี 
รายการความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 

ท่ีมีต่อวิทยากรประจํากลุ่ม 
ระดับความพึงพอใจ 

µ σ แปลผล 
1 มีความรู้ความสามารถในเนื้อหาท่ีดําเนินการพัฒนา 4.61 0.50 มากท่ีสุด 
2 ให้คําปรึกษา แนะนําได้ตรงประเด็นและชัดเจน 4.44 0.51 มากท่ีสุด 
3 สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เข้าใจง่าย 4.67 0.49 มากท่ีสุด 
4 เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 
4.78 0.43 มากท่ีสุด 

5 มีความมุ่งม่ัน ตั้งใจกระตือรือร้น (Active) ในการให้คําปรึกษา 
แนะนํา 

4.94 0.24 มากท่ีสุด 
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ข้อท่ี 
รายการความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 

ท่ีมีต่อวิทยากรประจํากลุ่ม 
ระดับความพึงพอใจ 

µ σ แปลผล 
6 สามารถส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.61 0.50 มากท่ีสุด 
7 มีเวลาในการให้คําปรึกษาแนะนําท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 4.78 0.43 มากท่ีสุด 
8 เนื้อหาสาระท่ีให้คําปรึกษาแนะนําสอดคล้องกับเรื่องท่ีขอรับ

คําปรึกษาแนะนํา 
4.78 0.43 มากท่ีสุด 

9 ให้คําแนะนําท่ีเป็นประโยชน์สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ 4.61 0.50 มากท่ีสุด 
10 ให้ขวัญกําลังใจแก่ผู้เข้ารับการพัฒนา 4.72 0.46 มากท่ีสุด 

เฉล่ียรวม 4.69 0.14 มากท่ีสุด 
 

 จากตารางท่ี 15 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี 
และพัสดุ รุ่นท่ี 2 กลุ่มท่ี 4 ท่ีมีต่อวิทยากรประจํากลุ่ม ในภาพรวมทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.69, 
σ = 0.14)  คิดเป็นร้อยละ 93.80  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า วิทยากรประจํากลุ่มมีความมุ่งม่ัน ตั้งใจ
กระตือรือร้น (Active) ในการให้คําปรึกษา แนะนํา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ = 4.94, σ = 0.24) คิดเป็นร้อยละ 98.88 
รองลงมา คือ วิทยากรประจํากลุ่มมีเวลาในการให้คําปรึกษาแนะนําท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ และเนื้อหาสาระ
ท่ีให้คําปรึกษาแนะนําสอดคล้องกับเรื่องท่ีขอรับคําปรึกษาแนะนํา  (µ = 4.78, σ = 0.43 ) คิดเป็นร้อยละ 95.60 
 

ตารางท่ี 16 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพัฒนา 
       บุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นท่ี 2 ท่ีมีต่อวิทยากรประจํากลุ่ม 5 

N = 49 

ข้อท่ี 
รายการความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 

ท่ีมีต่อวิทยากรประจํากลุ่ม 
ระดับความพึงพอใจ 

µ σ แปลผล 
1 มีความรู้ความสามารถในเนื้อหาท่ีดําเนินการพัฒนา 4.57 0.51 มากท่ีสุด 
2 ให้คําปรึกษา แนะนําได้ตรงประเด็นและชัดเจน 4.48 0.51 มากท่ีสุด 
3 สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เข้าใจง่าย 4.43 0.60 มากท่ีสุด 
4 เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 
4.67 0.58 มากท่ีสุด 

5 มีความมุ่งม่ัน ตั้งใจกระตือรือร้น (Active) ในการให้คําปรึกษา 
แนะนํา 

4.62 0.59 มากท่ีสุด 

6 สามารถส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.43 0.60 มากท่ีสุด 
7 มีเวลาในการให้คําปรึกษาแนะนําท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 4.43 0.51 มากท่ีสุด 
8 เนื้อหาสาระท่ีให้คําปรึกษาแนะนําสอดคล้องกับเรื่องท่ีขอรับ

คําปรึกษาแนะนํา 
4.52 0.51 มากท่ีสุด 

9 ให้คําแนะนําท่ีเป็นประโยชน์สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ 4.52 0.51 มากท่ีสุด 
10 ให้ขวัญกําลังใจแก่ผู้เข้ารับการพัฒนา 4.52 0.60 มากท่ีสุด 

เฉล่ียรวม 4.52 0.08 มากท่ีสุด 
 

 จากตารางท่ี 16 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และ
พัสดุ รุ่นท่ี 2  กลุ่มท่ี 5 ท่ีมีต่อวิทยากรประจํากลุ่ม ในภาพรวมทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.52, σ = 0.08)    
คิดเป็นร้อยละ 90.40  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า วิทยากรประจํากลุ่มเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีส่วน
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ร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ = 4.67, σ = 0.58) คิดเป็นร้อยละ 93.40 รองลงมา คือ วิทยากร
ประจํากลุ่มมีความมุ่งม่ัน ตั้งใจกระตือรือร้น (Active) ในการให้คําปรึกษา แนะนํา (µ = 4.62, σ = 0.59 ) คิดเป็น
ร้อยละ 92.40 
 
ส่ิงท่ีผู้เข้ารับการอบรมพึงพอใจต่อวิทยากร 
 - วิทยากรมีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชาท่ีบรรยาย ตอบคําถามได้ชัดเจน 
 - วิทยากรมีการยกตัวอย่างประกอบ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมซักถามในขณะท่ีบรรยาย 
 - วิทยากรมีบุคลิกภาพดี มองแล้วทําให้เกิดความน่าเชื่อถือ 
 - มีความเป็นเอง ทําให้บรรยากาศในการอบรมสนุกสนานมาก 
 - วิทยการเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมซักถาม และตอบคําถามได้ตรงประเด็น ทําให้เข้าใจและ
สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 - ควรเพ่ิมเวลาในการอบรม อยากให้มีการฝึกปฏิบัติในการลงระบบ E-bidding ,GFMIS 
 - วิทยากรบางท่านพูดเร็วเกินไป  
 - ควรมีการจัดอบรมเช่นนี้ทุกปี เพ่ือทราบข้อมูล กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติท่ีมีการปรับปรุง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         นางสาวณัฐชนันท์  จันทคุปต์ 
         ผู้สรุปผลการพัฒนา 
         18 มีนาคม 2562 
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ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการขับเคล่ือนการ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค : หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้าน

ประจําปีงบประมาณ พ
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าพกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการขับเคล่ือนการ
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นท่ี 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ระหว่างวันท่ี 11 – 13 มีนาคม  
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รายช่ือผู้เข้ารับการพัฒนา 
โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษา 

ในภูมิภาคหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ รุ่นท่ี 2 
ระหว่างวันท่ี 11 – 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 

ณ ห้องพุทธรักษา อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
ท่ี ชื่อ – นามสกลุ ตําแหน่ง/สังกัด หมายเหตุ 
 นางสาวอภัยวรรณพลธิราช นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ สนง. ศธภ. 11 สกลนคร  
 นายณิชมน  คงปัญญา นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ  สนงศธภ. 12 ขอนแก่น  
 นางสุพัตรา  สุทธิบุตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน สนง. ศธภ. 13 

อุบลราชธานี 
 

 นางจุรีรัตน์  จันทร์ประกอบ นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ สนง. ศธภ. 14 
นครราชสีมา 

 

 นางสาวแพรวพรรณ พูลเลิศ นักวิชาการพัสดุชํานาญการ  สนง. ศธภ. 15 เชียงใหม่  
 นางรัตติกร  ศรีคํา นักวิชาการศึกษาชํานานาญการพิเศษ สนง. ศธภ. 16เชียงราย  
 นายธรรศ  ไทยวิรัช เจ้าหน้าท่ีอัตราจ้าง  สนง. ศธภ. 17 พิษณุโลก  
 นางปารวี  เรืองจุติโพธิ์พาน เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี สนง. ศธภ. 18 นครสวรรค์  
 นางสาวหัทยา  สิงห์สุข นักวิชาการเงินและบัญชี สนง. ศธภ. 18 นครสวรรค์  
 นางสาวสาริณี  สุดาชม นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สนง. ศธจ.บึงกาฬ  
 นางปุณยาวีร์งอยปัตพันธ์ ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ สนง. ศธจ.เลย  
 นางสาวณัชฐานีย์  คนงาม นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ สนง. ศธจ.หนองคาย  
 นางสาวชลธิชา   

         วงศ์นครธรรม 
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สนง. ศธจ.อุดรธานี  

 นางกัญญดา  นิ่มน้อย นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ สนง. ศธจ.นครพนม  
 นางสาววนิสรา ฤทธิ์มหา นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ   สนง. ศธจ.มุกดาหาร  
 นางสาวฑิตฐิตา  แก่นวงษ์ เจ้าหน้าท่ีธุรการ  สนง. ศธจ.สกลนคร  
 นางสาวสุภาพร  ดีเลิศ นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ สนง. ศธจ.สกลนคร  
 นางสาวยุภาภรณ์  

             ถนอมสมบัติ 
นักวิชาการเงินและบัญชี สนง. ศธจ.กาฬสินธุ์  

 นางสาวพรอํานวย  ทาดัน นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ สนง. ศธจ.ขอนแก่น  
 นางสาวกานนิศา สุมาลี นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สนง. ศธจ.มหาสารคาม  
 นางสาวศศิษา  เฉลยพจน์ นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ สนง. ศธจ.ร้อยเอ็ด  
 นางสาววัชรี  สมคะเนย์ นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ สนง. ศธจ.ยโสธร  
 นางสาวเยาวลักษณ์  อินทนา นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ  

สนง. ศธจ.ศรีสะเกษ 
 

 นาวสาวมยุรี  จันทะเนตร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สนง. ศธจ.อํานาจเจริญ  
 นางสาวธิดาพร  ตรีโยธา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  สนง. ศธจ.อุบลราชธาน ี  
 นางกัลยา  ปะทารมย์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สนง. ศธจ.อุบลราชธานี  
 นางสาวศศินา  หิรัญคํา นักวิชาการเงินและบัญชี สนง. ศธจ.ชัยภูมิ  
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 นางอัมพร  เพลิดดอน นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ  
สนง. ศธจ.นครราชสีมา 

 

 นางละมัย  สันพะเยาว์ นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ 
สนง. ศธจ.เชียงใหม่ 

 

 นางนพเก้า  ท่ีรัก ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สนง. ศธจ.แม่ฮ่องสอน  
 นางเปรมใจ  ยะม่อนแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ สนง. ศธจ.ลําปาง  
 นางศิริณิศา  

            นันทวัฒนาภิรมย์ 
นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ  สนง. ศธจ.ลําพูน  

 นางสุภาพร สงลําเภา นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ สนง. ศธจ. เชียงราย  
 นายกุลธวัช  อินนา นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ สนง.ศธจ.น่าน  
 นางสาวพิชญนนท์ วงศ์หาญ นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ  สนง. ศธจ.พะเยา  
 นางสาวสมพิศ  สายญาติ นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ   สนง. ศธจ.แพร่  
 นางพิณทิพย์  หอมสุด นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ สนง. ศธจ.ตาก  
 นางวราสรณ์  อํ่าคต นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ สนง. ศธจ.พิษณุโลก  
 นางสาวพะยอม  เนาว์แก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ    สนง. ศธจ.เพชรบูรณ์  
 นายภักดี  รัตนสากล นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ สนง. ศธจ.สโุขทัย  
 นางพิไลวัลย์  กลอนแห้ว นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ สนง. ศธจ.อุตรดิตถ์  
 นางสาวณัฎฐกันย์  สืบศรี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สนง. ศธจ.กําแพงเพชร  
 นางพัชรวดี  ประภัสสร นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ  

สนง. ศธจ.นครสวรรค์ 
 

 นางสาวปวีณา  ภุมวิภาชน ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ สนง. ศธจ.พิจิตร  
 นางจิณาภา โพธิวิจิตร นักวิชาการพัสดุชํานาญการ สนง.ศธจ.อุทัยธานี  
 นางสุภาพร  สามิภักดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ สนง. ศธจ. จันทบุรี  
 นางกัญญาภัค พูลสวัสดิ์ ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ  สนง. ศธจ. ชลบุร ี  
 นางสาวจารุวรรณ   สังข์ธน ู นักวิชาการเงินและบัญชี  สนง. ศธจ. ตราด  
 นางอรวรรณ   สมจิตต์ นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ สนง. ศธจ. ระยอง  

 
ผู้บริหารโครงการ 
1. นางสาวดวงพร  เจียมอัมพร นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
2. นายดิเรก  ทรัพย์ประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
3. นางสาวรัตติกร  ผรณสุวรรณ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
4. นางสาวนพมาศ  ณะมาชิต นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
5. นางสาวณัฐชนันท์จันทคุปต์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
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วิทยากรประจํากลุ่ม 
1. ว่าท่ีร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าวิทยากรกลุ่ม 
2. นายกฤษณะ  เลิศวิชานันท์ รองศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธย 
3. นางบัวสอน  กลิ่นลั่นทม นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 
                                          สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 
4. นางกษมา  แสนอ่อน นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี 
5. นางนิศารัตน์  เหมือนตา นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี 
6. นางกาญจนา  ตันติพิพันธ์กุล  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ 

ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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คํานํา 
 

 รายงานผลการดําเนินการโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค : หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นท่ี 2
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดทําข้ึนเพ่ือรายงานผลการฝึกอบรมตามหลักสูตร รวมผู้เข้าอบรมท้ังสิ้น 49 คน  
โดยจะเป็นการรายงานผลใน 2 ด้าน คือ 1) ด้านผลการฝึกอบรม ประกอบด้วย เวลาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
และผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม และ 2) ด้านหลักสูตรการฝึกอบรม ประกอบด้วย การศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมท่ีมีต่อการบริหารจัดการโครงการ ความพึงพอใจเก่ียวกับวิทยากร (รายหน่วยการเรียนรู้) และ
ความพึงพอใจเก่ียวกับวิทยากรประจํากลุ่ม 

 

 รายงานผลการดําเนินการโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค : หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้สําเร็จได้โดยได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม ท้ัง 49 คน 
คณะทํางานโครงการฯ จึงขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้  

 

 สุดท้ายนี้ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงาน
ผลการฝึกอบรมฯ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินการฝึกอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และผู้เก่ียวข้องท่ีสนใจในหลักสูตรอ่ืน ๆ ต่อไป 

 
 
 
           นางสาวณัฐชนันท์  จันทคุปต์ 
       กลุ่มวิจัยและพัฒนา 
     สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
                    มีนาคม  2562  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ก
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สารบัญ 
 

 หน้า 
ส่วนท่ี 1 หลักสูตรท่ีใช้ในการพัฒนา 1 
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 1 
 สาระการเรียนรู้ 1 
 วิธีการและกิจกรรมการพัฒนา 2 
 สื่อการพัฒนาและแหล่งเรียนรู้ 2 
 ระยะเวลาการพัฒนา 2 
 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการพัฒนา 2 
 การวัดและประเมินผล 2 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผล 2 
 คุณสมบัติของวิทยากร 3 
 โครงสร้างคะแนนการประเมินตามหลักสูตร 4 
ส่วนท่ี 2 ผลการดําเนินการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย 4 
 ข้อมูลเบื้องต้น 4 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 4 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 4 
 ตอนท่ี 2 ด้านผลการฝึกอบรม 5 
 ตอนท่ี 3 ด้านหลักสูตรฝึกอบรม 6 
  การศึกษาความพึงพอใจเก่ียวกับการบริหารจัดการโครงการ 6 
  การศึกษาความพึงพอใจเก่ียวกับวิทยากร (รายหน่วยการเรียนรู้) 8 
  การศึกษาความพึงพอใจเก่ียวกับวิทยากรประจํากลุ่ม 14 
 สิ่งท่ีผู้เข้ารับการอบรมพึงพอใจต่อวิทยากร 19 
 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 19 
ภาคผนวก 20 
 ภาพกิจกรรมโครงการ 20 
 คําสั่งคณะทํางาน 22 
 รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา 25 
 หนังสือขออนุมัติกิจกรรม 27 
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สารบัญตาราง 
 

 หน้า 
ตารางท่ี 1 จํานวนและร้อยละของผลการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน 

บัญชี และพัสดุ ส่วนท่ี 1 เวลาการเข้ารับการฝึกอบรม และส่วนท่ี 2 ผลสัมฤทธิ์
การฝึกอบรม รุ่นท่ี 2 

 
 
5 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีมีต่อ
การบริหารจัดการโครงการหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และ
พัสดุ รุ่นท่ี 2 

 
 
6 

ตารางท่ี 3  รายวิชา วิทยากร และจํานวนชั่วโมงในหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน 
บัญชี และพัสดุ 

 
8 

ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการอบรม 
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นท่ี 2 ท่ีมีต่อวิทยากร
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เรื่อง กฎหมายและระเบียบเก่ียวกับค่าชิ้จ่ายในการฝึกอบรม
การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ 

 
 
 
8 

ตารางท่ี 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการอบรม 
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นท่ี 2 ท่ีมีต่อวิทยากร
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เรื่อง กฎหมายและระเบียบเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ 

 
 
 
9 

ตารางท่ี 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการอบรม 
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นท่ี 2 ท่ีมีต่อวิทยากร
หน่วยการเรียนรู้ ท่ี 3 เรื่อง กฎหมายและระเบียบเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของส่วนราชการ 

 
 
 

10 
ตารางท่ี 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการอบรม 

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นท่ี 2 ท่ีมีต่อวิทยากร
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เรื่อง กฎหมายและระเบียบเก่ียวกับค่าเช่าบ้านข้าราชการ 

 
 

11 
ตารางท่ี 8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการอบรม 

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นท่ี 2 ท่ีมีต่อวิทยากร
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 เรื่อง มาตรฐานการบันทึกบัญชีเงินรับฝากธนาคารพาณิชย์ 
(เงินนอกงบประมาณ) 

 
 
 

11 
ตารางท่ี 9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการอบรม 

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นท่ี 2 ท่ีมีต่อวิทยากร
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทํารายงานงบการเงิน 

 
 

12 
ตารางท่ี 10 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการอบรม 

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นท่ี 2 ท่ีมีต่อวิทยากร
หน่วยการเรียนรู้ ท่ี 7 เรื่อง สรุปสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

 หน้า 
ตารางท่ี 11 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการอบรม 

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นท่ี 2 ท่ีมีต่อวิทยากร
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 8 เรื่อง ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและ
พัสดุ จากการตรวจสอบ 

 
 
 

14 
ตารางท่ี 12 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นท่ี 2 ท่ีมีต่อวิทยากร
กลุ่มท่ี 1 

 
 

15 
ตารางท่ี 13 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นท่ี 2 ท่ีมีต่อวิทยากร
กลุ่มท่ี 2 

 
 

16 
ตารางท่ี 14 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นท่ี 2 ท่ีมีต่อวิทยากร
กลุ่มท่ี 3 

 
 

17 
ตารางท่ี 15 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นท่ี 2 ท่ีมีต่อวิทยากร
กลุ่มท่ี 4 

 
 

17 
ตารางท่ี 16 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นท่ี 2 ท่ีมีต่อวิทยากร
กลุ่มท่ี 5 
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รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมโครงการการพัฒนาบุคลากร
ของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นท่ี 

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

 
 
 
 
 

รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมโครงการการพัฒนาบุคลากร
ของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นท่ี 
ระหว่างวันท่ี 11 – 13 มีนาคม  2562 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวณัฐชนันท์  จันทคุปต์ 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มวิจัยและพัฒนา 
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

30

รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมโครงการการพัฒนาบุคลากร 
ของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค : 

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นท่ี 2 

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
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