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-  รายชื่อผูเข ารับการฝกอบรม  
ลําดับ ชื่อ - นามสกลุ ตําแหนง สังกดั 

1 นางสาววรรณกร มัทธุจัด เลขานุการ ผวก. 
2 นางสาววัลยา จันทรแจม เลขานุการ ผวก. 
3 นายณัฐพล สกลนุรักษ พนักงานบริหารงานทั่วไป สผว. 
4 นางสาวพรรษกร บัวรุง พนักงานบริหารงานทั่วไป สผว. 
5 นายพาตน เผาประพัฒน พนักงานบริหารงานทั่วไป สผว. 
6 นางสาวอคัคจินดา ตรีสุวรรณ พนักงานบริหารงานทั่วไป สผว. 
7 นางสาวพิมพร จิตรอาจ พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝพค. 
8 นางสาวนภัสวรรณ นามวงษ พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝทท. 
9 นางสาวมนัสนันท เพียรกจิรุงเรือง พนักงานวิเคราะหระบบ ฝทท. 
10 นางสาวชญาภา อยูปอม วิศวกร ฝบก.1 
11 นายธาริต เย็นพูนสุข วิศวกร ฝบก.1 
12 นายนพดล ไซมา วิศวกร ฝบก.1 
13 นายเวสารัช นาคเปลี่ยว วิศวกร ฝบก.1 
14 นายศักด์ิสิทธ์ิ เตะวงษสมุทร วิศวกร ฝบก.1 
15 นายเสกสรร พลวารินทร วิศวกร ฝบก.1 
16 นางสาวกมลชนก ศรีคงศร ี วิศวกร ฝบก.2 
17 นางสาวณัฐธยาน เอี้ยงฮง วิศวกร ฝบก.2 
18 นายวรียส ถิรดุลยกลุ วิศวกร ฝบก.2 
19 นางสาวศศินิภา มากกลาง วิศวกร ฝบก.2 
20 นายสรรพกติ อมรอมฤตกลุ วิศวกร ฝบก.2 
21 นางสาวกญัปรางคสร โชติเฉลิมโรจน วิศวกร ฝปก. 
22 นายณัฐพล ศุภนิมิตรเจริญพร วิศวกร ฝปก. 
23 นายธนาวุฒิ ทรัพยวาร ี วิศวกร ฝปก. 
24 นางสาวนันทรัตน ดวงพิมพ วิศวกร ฝปก. 
25 นายอภิเชษฐ ทาราด วิศวกร ฝปก. 
26 นายณัฏฐ บําเพ็ญเกยีรติกลุ วิศวกร ฝปก. 
27 นายกฤตภพ สาลีฉันท วิศวกร ฝปก. 
28 นายศรัณย มีแสน วิศวกร ฝปก. 
29 นายชานนท สําเภาอนิทร นิติกร ฝกม. 
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ลําดับ ชื่อ - นามสกลุ ตําแหนง สังกัด 
30  นางสาวชนกเนตร มณีรัตน นิติกร ฝกม. 
31  นางสาวดุจนาถ โพธ์ิทอง นิติกร ฝกม. 
32  นางสาวศิรประภา อํ่ารอด นิติกร ฝกม. 
33  นางสาววริฏฐา ศรีชวย พนักงานบริหารงานทั่วไป ฝจบ. 

ผูเข ารับการฝกอบรม จํานวน 33 คน  
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 - กําหนดการฝกอบรม 
วันที ่1 

เวลา หัวขอและกิจกรรม 
09.00น. - 09.15น. 

 
กิจกรรม:My Sign 

§ ผูเขารวมสมัมนาระบุชื่อ-สกุล จริยธรรมที่ยึดถือ คติประจําใจใน 
การทาํงาน รวมทั้งวาดสัญลักษณที่สื่อถึงจริยธรรมในมมุมองของตนเอง 

09.15 น. - 10.30น. 
 

บรรยาย 
§ ความสําคัญของจริยธรรมและการกํากับดูแลกิจการที่ด ีระดับปฏิบัติการ 

10.30 น. - 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

10.45 น – 11.00น. กิจกรรม: จริยธรรมอันพงึประสงค 
§ ผูเขารวมสมัมนาระบุจริยธรรมอันพงึประสงคขององคกร 

11.00 น. -12.00 น. บรรยาย 
§ จริยธรรมกับระบบประเมณิคุณภาพรัฐวสิาหกิจ  (State Enterprise 

Performance Appraisal: SEPA) 

12.00 น. -13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 น. -14.30 น. บรรยาย 
§ แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ GRC 

§ แนวคิดของการนํา GRC มาประยุกตใชในองคกร 

14.30น. - 14.45น. พักรับประทานอาหารวาง 

14.45 น. -16.00 น. กิจกรรม 
§ วเิคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย 
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วันที ่2 
เวลา หัวขอและกิจกรรม 

09.00น. - 10.30น. 
 

บรรยาย 
§ แนวคิดเก่ียวกับการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) 

10.30 น. - 10.45น. พักรับประทานอาหารวาง 

10.45 น. -12.00 น. บรรยาย 
§ แนวคิดเก่ียวกับการจัดการที่ยั่งยืน (Sustainability Management) 

12.00 น. -13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 น. -14.30 น. กิจกรรม 
§ ระดมสมอง Initiate Idea เพื่อขับเคลื่อนจริยธรรมและการกํากับดูแล

กิจการที่ด ีระดับปฏิบัตกิาร 

14.30น. - 14.45น. พักรับประทานอาหารวาง 

14.45 น. –15.45น. นําเสนอผลการระดมสมอง 

15.45 น. – 16.00 น. กิจกรรม: Ethic Commitment Card 
ผูเขารวมสัมมนาระบุจริยธรรมที่จะเปนพนัธสัญญาของตนเองอันพงึตั้งใจที่จะ
ปฏิบัติตอองคกร 
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สวนที ่1 ขอมูลการดําเนินงานของหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร  

“หลักสูตร จริยธรรมและการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ระดับปฏิบัติการ ” ภายใตกรอบแนวทาง 
Governance Risk and Compliance (GRC) 

หลักการและเหตุผล 
GRC (Governance Risk Management and Compliance) เปนกลยุทธในการดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อน

องคกรไปสูการบริหารองคกรแบบบูรณาการอยางมคีุณคา  (Business Integrity) ซึ่งครอบคลุมหัวขอสําคัญของ  
การบริหาร 3 เร่ือง คือ ธรรมาภิบาล การจดัการความเสี่ยง และการทาํงานใหสอดคลองกับกฎระเบียบอันจะตอง
นําไปสูการปฏิบัติอยางจริงจงั การขับเคลื่อนการดําเนินงานดวยแนวคิด GRC น้ี จะชวยใหมั่นใจไดวา  องคกรมีความ
โปรงใส มีการใชทรัพยากรที่มีประสิทธภิาพและประสิทธผิล มีการกํากับดูแลตนเองทีด่ี สามารถสื่อสารกันอยางเขาใจ
มีการสรางมลูคาเพิ่ม (ValueCreation) ใหแกองคกรดวยการปรับดุลยภาพของความเสี่ยง รองรับโอกาสทางธรุกิจที่
นําไปสูการเติบโตขององคกร  มีการสรางศักยภาพในการมภีูมคิุมกันและความสามารถในการเตรียมรับมอืกับ  
ความเปลี่ยนแปลง การลดโอกาสของความเปนไปไดที่จะฝาฝน กฎเกณฑ และมกีารขับเคลื่อนประสิทธภิาพ  
การดําเนินงานทั่วทั้งองคกร GRC จงึเปนการจดัการแบบบูรณาการ ผสมผสานการจดัการเชิงรุกที่ใชประโยชนเต็มที่
จากโอกาส และทรัพยากรที่มอียูน่ันเอง 

ดวยเหตุน้ี การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย ที่มกีารกํากับดูแลที่ดีโดยยึดถือเปนแนวทาง  ในการ
ปฏิบัติงาน อันไดแก (1) การยึดมั่นในหลักสําคัญของการกํากับดูแลที่ด ีอันไดแก การมคีวามรับผิดชอบตอการปฏิบัติ
หนาที่ (Accountability) ความมสีํานึกในการปฏิบัติหนาที่ดวยขีดความสามารถ  และประสิทธภิาพที่เพยีงพอ  
(Responsibility) การปฏิบัติตอผูมสีวนไดสวนเสียอยางสุจริตและเทาเทยีมกัน  (Equitable.Treatment)  
การดําเนินงานที่โปรงใสและตรวจสอบได (Transparency) การสรางมลูคาเพิ่มทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  (Value 
creation) และ การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ (Ethics) (2) ปฏิบัติตามหลักสําคัญของการกํากับดูแลที่ดีอยางจริงจัง
และตอเนื่อง (3) สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงาน  ดานการกํากับดูแลที่ดีเพื่อ ใหมกีารพฒันาอยางตอเน่ือง  (4)  
ใหมกีารติดตามประเมินผลพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อใหองคกรเปนรัฐวสิาหกิจชั้นนําในดานการกํากับ
ดูแลที่ด ีจากนโยบายการกํากับดูแลที่ดีดังกลาว จึงจาํเปนอยางยิ่งในที่ตองมีการฝกอบรมพนักงานใหม  เพื่อใหเกิด
ความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญของจริยธรรมและธรรมาภิบาล ภายใตกรอบแนวทาง GRC เพื่อเปน 
ผูหน่ึงในการพฒันาองคกรใหมปีระสิทธิภาพ  มรีะบบบริหารจัดการที่ดี  เปนที่นาเชื่อถือของประชาชน  และมกีาร
เติบโตที่ยั่งยืนนําไปสูวิสัยทัศน ภาพรวมขององคกรในการ "เปนองคกรหลักในการจัดใหมบีริการรถไฟฟาขนสงมวลชน 
ที่มปีระสิทธิภาพและครบวงจรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน" ตอไป 
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ว ัตถุประสงค 
1. เพื่อใหผูเขารวม ฝกอบรมไดตระหนักถึงความสําคัญของจริยธรรมและคุณธรรมกับการทํางาน  

และเกิดความเขาใจในหลักการและกรอบความคิดของการกํากับดูแลกิจการที่ด ี
2. เพื่อใหผูเขารวม ฝกอบรมสามารถนําความรูและประสบการณที่ไดจากการฝกอบรมไปพฒันา 

เปนหลักจริยธรรมเชิงปฏิบัติขององคกรไดอยางเหมาะสม 
3. เพื่อใหผูเขารวม ฝกอบรมสามารถนําความรูและประสบการณที่ไดจากการ ฝกอบรมไปใชเปน

แนวทางในการสรางพฤติกรรมองคกรในการนําเอาหลักจริยธรรมไปใชจริงในการปฏิบัติงานทั่วทั้งองคกร 
4. เพื่อใหผูเขารวมฝกอบรมสามารถนําหลักการ GRC (Governance, Risk Management and 

Compliance) มาบูรณาการการปฏิบัติงานเพื่อสรางคุณคาเพิ่มใหกับองคกร  

หลักเกณฑตัวชี้ว ัดดานการพัฒนาบุคลากร 
1. พนักงานจะตองเขารับการฝกอบรม ไมต่ํากวารอยละ 80 ของระยะเวลาที่กําหนดสําหรับหลักสูตรน้ัน  ๆ 
2. หลักสูตรที่มกีารประเมินผลความรู พนักงานตองมผีลการทดสอบความรู Post-test ไมต่ํากวารอยละ 60 

 
กรอบแนวคิด และทฤษฎ ี

1. กรอบแนวคิดเก่ียวกับจริยธรรมองคกร 

 
2. แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ GRC 
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รูปแบบการดําเนินการ 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ  จาํนวน 2 วนั ประกอบดวย การบรรยายหลักแนวคิด ทฤษฎีที่สําคัญ  ประกอบ
กรณีศึกษาและฝกปฏิบัติการ  

ผูเขารวมการอบรม 
พนักงานใหม (ที่เขาปฏิบัติงานตั้งแตวนัที ่1 ตุลาคม 2557 – 15 มถิุนายน 2558) จาํนวน 33 คน 

ว ันฝกอบรม 
วนัที ่30 พฤศจิกายน – 1 ธนัวาคม 2558 

สถานทีฝ่ กอบรม 
หองประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 

ผูดําเนินการจัดสัมมนา 
บริษัท: แอทไวส คอนซลัติ้ง จํากัด 
วทิยากร : ดร.ธนาวิชญ จนิดาประดิษฐ 
 
ผูจัดทํารายงาน 
นางสาวมณฑชิา บุญญโส พนักงานทรัพยากรบุคคล ระดับ 5 สังกัด พบ. กพร. ฝทบ. 
 

แนวทางดําเนินงาน 
การดําเนินงานการสรางจริยธรรมภายในองคกร มสีวนงานที่สําคัญๆ 2 สวนดังน้ี 

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “จริยธรรมและการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ระดับปฏิบัติการ” 
ภายใตกรอบแนวทาง Governance Risk and Compliance (GRC)” 
การจดัการอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูเก่ียวกับกรอบแนวคิด  หลักการ และกระบวนการสราง
จริยธรรมในองคกร ใหกับบุคลากรในองคกร รวมถึงกิจกรรมและการฝกปฏิบัต ิ

2. การรวมพัฒนากิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการการเสริมสรางจริยธรรมในองคกร 
การรวมระดมสมองพัฒนากิจกรรมแนวทางการขับเคลื่อนโครงการการเสริมสรางจริยธรรมในองคกร
เพื่อมุงสูการเปนองคกรที่มคีุณธรรมและจริยธรรม (Drive Management for Ethical Organization) 
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สวนที ่2 การประเมินผลปฏิกิริยา (Reaction) โดยแบบสอบถาม 
สรุปผลประเมินการเขารวมฝกอบรมหลักสูตร จริยธรรมและการกํากับดูแลกิจการที่ด ีระดับปฏิบัติการ  

 ผูจดัทํารายงานไดทาํการสรุปประเมนิผลสํารวจหลังการเขารวมฝกอบรมดังกลาว จากแบบประเมินผล
การเขารวมฝกอบรมที่ไดรับจากผูเขารวมฝกอบรม จาํนวน 33 ชุด ในที่ 30 พฤศจกิายน - 1 ธนัวาคม 2558  
ซึง่มรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
§ ความพึงพอใจตอการบรรยายของวิทยากร (ดร.ธนาวิชญ จินดาประดิษฐ) 

- การนําเขาสูหลักสูตรเหมาะสมอยูในระดับ    มากที่สุด 
- การถายทอด ชัดเจนและเขาใจงายอยูในระดับ    มากที่สุด 
- การถาม – ตอบชัดเจนอยูในระดับ     มากที่สุด 
- การใชสื่อการสอน (แผนใส สไลด วดีีโอ ฯลฯ) อยูในระดับ  มากที่สุด 
- การสรุปและทบทวนใหเขาใจยิ่งขึ้นอยูในระดับ    มากที่สุด 

 
§ ความพึงพอใจตอเนื้อหาหลักสูตร 

- เน้ือหาหลักสูตรเหมาะสมอยูในระดับ      มากที่สุด 
- เอกสารประกอบการฝกอบรมอยูในระดับ     มากที่สุด 
- ระยะเวลาการจดัฝกอบรมอยูในระดับ      มากที่สุด 

 
§ ความคิดเห็นตอระยะเวลาในการบรรยาย/การจัดกิจกรรม 

- สถานที่จดัฝกอบรม (หองประชุม 2 ชั้น 9) อยูในระดับ    มากที่สุด 
- โสตทศันูปกรณ (LCD สไลด ระบบเสียง ฯลฯ) อยูในระดับ   มากที่สุด 
- ความพงึพอใจตอการใหบริการฝกอบรมโดยภาพรวมอยูในระดับ    มากที่สุด  
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เกณฑในการแปลความหมายคาเฉลี่ย 
ระดับคะแนน    ความหมาย 
1.00 – 1.50    นอยที่สุด 
1.51 – 2.50    นอย 
2.51 – 3.50    ปานกลาง 
3.51 – 4.50    มาก 
4.51 – 5.00    มากที่สุด 

 
1. ความพึงพอใจตอการบรรยายของว ิทยากร (ดร.ธนาว ิชญ จินดาประดิษฐ) 

สวนที ่1 ความพึงพอใจตอการบรรยาย มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
1.1 การนําเขาสูหลักสูตรเหมาะสม 4.73     
1.2 การถายทอด ชัดเจนและเขาใจงาย 4.79     
1.3 การถาม – ตอบชัดเจน 4.73     
1.4 การใชสื่อการสอน (แผนใส สไลด วดีีโอ   ฯลฯ) 4.82     
1.5 การสรุปและทบทวนใหเขาใจยิ่งขึ้น 4.85     
คาเฉลี่ยตัวกลางเลขคณติ มีคา 4.78 ความพงึพอใจตอการบรรยาย จดัอยูในเกณฑ มากที่สุด 
 

 2. ความพึงพอใจตอเนื้อหาหลักสูตร 
สวนที ่2 ความพึงพอใจตอเนื้อหาหลักสูตร มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
2.1 เน้ือหาหลักสูตรเหมาะสม 4.61     
2.2 เอกสารประกอบการฝกอบรม 4.39 

 
   

2.3 ระยะเวลาการจดัฝกอบรม 4.39     
คาเฉลี่ยตัวกลางเลขคณติ มีคา 4.46 ความพงึพอใจตอเน้ือหาหลักสูตรจดัอยูในเกณฑ มาก 
 

3. ระยะเวลา 
สวนที ่3 ความพึงพอใจอื่น ๆ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยทีสุ่ด 
3.1 สถานที่จดัฝกอบรม (หองประชุม 2 ชั้น 9) 4.55     
3.2 โสตทศันูปกรณ (LCDสไลด ระบบเสียง ฯลฯ) 4.64     
3.3 ความพงึพอใจตอการใหบริการฝกอบรม 

โดยภาพรวม 
4.76 

    

คาเฉลี่ยตัวกลางเลขคณติ มีคา 4.65 ความพงึพอใจอ่ืน ๆจดัอยูในเกณฑ มากที่สุด 
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4. ความรูสึกภายหลังการเขารวมโครงการ 
สวนที ่4 ความรูของผูเขารับการฝกอบรม   มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
4.1 กอนการอบรม ทานมีความรูในเร่ืองน้ี    2.55  
4.2 หลังการอบรม ทานไดรับความรูในเร่ืองน้ี  4.48    
4.3 ความรูจากการอบรมนําไปปฏิบัติในการทาํงาน  4.48    
คาเฉลี่ยตัวกลางเลขคณติ มีคา 3.84 ความรูของผูเขารับการฝกอบรมจดัอยูในเกณฑ มาก 

5. ขอเสนอแนะ 
§ ดานวทิยากร 

- วทิยากรมีความรูมาก และเกงมากในการสื่อสารและถายทอด   จํานวน 1 คน  
- วทิยากรมีความรูและยกตวัอยางตางๆ ใหเขาใจมากขึ้น   จํานวน 1 คน 

§ ดานเนื้อหา 
- มปีระโยชนมาก พนักงานที่เขารับการอบรม    จํานวน 1 คน 
  ไดรับรูการบริหารจริยธรรมในระดับองคกร 
- เปนหลักสูตรที่เหมาะสมสําหรับคนรุนใหม    จํานวน 1 คน 
  มกีารปลูกฝงใหมจีติสํานึกที่ด ีแนะนําใหมกีารจดัอบรมในรุนถัดไปอยางตอเน่ือง 
- ควรนําหลักสูตรน้ีอบรมใหทั้งระดับ ผอ. ฝาย/กอง/หรือหัวหนาดวย จํานวน 1 คน 

§ ดานระยะเวลา 
- ควรเพิ่มระยะเวลาฝกอบรม เพราะมเีน้ือหาเยอะ   จํานวน 1 คน 
- ระยะเวลาในการอบรม ควรมเีพียง 1 วัน     จํานวน 1 คน 
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สวนที ่4 ขอมูลที่ไดรับจากผูเข ารวมฝกอบรม 
4.1 จริยธรรมสวนบุคคล (My Sign) 

ผูเขารวม ฝกอบรมแตละทาน  ระบุ “จริยธรรมสวนบุคคล ” ที่แตละทานยึดถือในการดํารงชีวิต  
ผานกิจกรรม My Sign โดยมตีัวอยางขอมลูบางสวนที่ไดรับจากผูเขารวมฝกอบรมดังน้ี 
 

My Sign 

 

ชื่อ – นามสกุล : นางสาววรรณกร  มทัธุจดั 
ชื่อเลน : นก 
สังกัด : ผวก. 
คติ : ทาํความดีใหไดมากที่สุด 
จริยธรรมหรือคุณคาที่ยึดถือ 

1. ประพฤติดีงาม 
2. มีธรรมะในใจ 
3. ซื่อสัตย 
4. ทําด ี
5. ไมโกรธ 

 
 
 

My Sign 

 

ชื่อ – นามสกุล : นางสาววัลยา  จนัทรแจม 
ชื่อเลน : ลูกปลา 
สังกัด : ผวก. 
คติ : ทาํหนาที่ของตนเองใหดีที่สุด 
จริยธรรมหรือคุณคาที่ยึดถือ 

1. ซื่อสัตยสุจริต 
2. รูจกัหนาที่ของตนเอง 
3. ไมสรางความเดือดรอนใหผูอื่น 
4. กตัญตูอบิดามารดา 
5. คิดด ีพดูด ีทาํด ี
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My Sign 

 

ชื่อ – นามสกุล : นายณฐัพล  สกลนุรักษ 
ชื่อเลน : แมก็ 
สังกัด : สผว. 
คติ : ทาํวันน้ีใหดีที่สุด 
จริยธรรมหรือคุณคาที่ยึดถือ 

1. ความซื่อสัตย 
2. ความเมตตาตอผูอ่ืน 
3. ใจเขาใจเรา 

 
 
 

My Sign 

 

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวพรรษกร   บัวรุง 
ชื่อเลน : ปุย 
สังกัด : สํานักผูวาการ 
คต ิ: ทาํดีไดด ี
จริยธรรมหรือคุณคาที่ยึดถือ 

1. ถาอยากใหใครดีกับเรา ตองดีกับเขากอน 
2. ไมทจุริต คดโกง 
3. รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
4. มีนํ้าใจกับเพื่อรวมทาง 
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My Sign 

 

ชื่อ – นามสกุล : นายพาตน  เผาประพัฒน 
ชื่อเลน : ปาลม 
สังกัด : สผว. 
คติ : สังคมจะดีได ถาทุกคนมีจริยธรรม 
จริยธรรมหรือคุณคาที่ยึดถือ 

1. ใหเกียรติผูอื่น 
2. ไมสรางความเดือดรอนใหผูอื่น 
3. ทํางานดวยความซื่อสัตย สุจริต 
4. ตั้งใจทาํงานใหสําเร็จตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

 

 
My Sign 

 

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวพิมพร  จติรอาจ 
ชื่อเลน : น ี
สังกัด : ฝพค. 
คติ : การกระทาํคือสิ่งที่กําหนดตัวตนของเรา 
จริยธรรมหรือคุณคาที่ยึดถือ 

1. ตรงตอเวลา 
2. ซื่อสัตย 
3. ไมเห็นแกตัว 
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4.2 จริยธรรมอันพึงประสงค 

ผูเขารวมฝกอบรมแตละทานระบุ “จริยธรรมอันพงึประสงค” ในมุมมองของตนเองที่มตีอองคกร โดย
สามารถสรุปขอมูลที่ไดรับจากผูเขารวมฝกอบรมไดดังนี้ 

 

ลําดับ จริยธรรมอันพึงประสงค 
1 รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม หรือมองภาพรวมของสังคมเปนหลัก 
2 ไดรับความเชื่อมั่นจากสังคม 
3 ไมแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผูที่เก่ียวของ 
4 ทาํงานเพื่อสังคม 
5 พนักงานทกุคนทํางานดวยความรอบคอบ 
6 ขยันขันแขง็ทาํงานตามที่หัวหนามอบหมายอยางจริงจงั 
7 รับผิดชอบตอหนาที่ของตนเองและสวนรวม ทํางานใหเต็มศักยภาพขององคกรอยางเต็มที ่
8 มุงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 
9 มคีวามยุติธรรม ไมยึดถือฝายใดฝายหนึ่ง 
10 พจิารณาใหความดีความชอบ การเลื่อนตําแหนงของพนักงานดวยความเปนธรรม ดวยผลงาน  

ไมแบงพรรคแบงพวก 
11 พนักงานปฏิบัติหนาที่กันอยางซื่อสัตยสุจริต 
12 พนักงานทกุคนรวมถึงผูบริหารควรปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับขององคกรอยางเครงครัด 
13 รักษาภาพพจนและชื่อเสียงขององคกร 
14 ไมใหองคกรอื่นแทรกแซง 
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ลําดับ จริยธรรมอันพึงประสงค 
15 ใหประชาชนใชรถไฟฟาฟรี 
16 ตรงตอเวลา สรางความเชื่อมั่น 
17 มคีวามสามัคค ีเพราะ รฟม. ตองทาํงานรวมกันทกุ ๆ ฝาย 
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4.3 Stakeholders Analysis 
ผูเขารวมฝกอบรมแตละกลุม รวมกันระดมสมองเพือ่ระบุผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่เก่ียวของ

ทั้งภายในและภายนอกองคกร ทั้ง Primary และ Secondary Stakeholders โดยสามารถสรุปขอมลูที่ไดรับ
จากผูเขารวมฝกอบรม ดังน้ี 
 

กลุมที ่1 
 

Primary Stakeholders Secondary Stakeholders 
1. ผูบริหาร และพนักงาน 

§ ผูวาการฯ 
§ ลูกจาง รฟม. 
§ คกก. 
§ K9 

2. BMCL 
3. หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ 

§ กทม. 
§ กระทรวงวทิยาศาสตร 
§ กระทรวงสาธารณสขุ 
§ กระทรวงพลังงาน 
§ กระทรวงการคลัง 

4. บริการขนสงสาธารณะ 
5. ผูรับเหมา 
6. ที่ปรึกษา 
7. ผูถือหุน 
8. ประชาชน 

§ ผูรับบริการ 
§ ผูไดรับผลกระทบ 

1. ครอบครัวพนักงาน 
2. สื่อมวลชน 

§ หนังสือพมิพ 
§ วิทย ุ
§ Internet 
§ โทรทศัน 

3. Supplier 
4. อสังหาริมทรัพย 

§ ที่ดิน 
§ สิ่งปลูกสราง 

5. ภาคเอกชน 
§ หางราน 
§ บริษัท 

6. หนวยงานสนับสนุนภายนอก 
§ หนวยบริการทางการแพทย 
§ หนวยงานดับเพลงิ 
§ ตํารวจ 
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กลุมที ่2 
 

Primary Stakeholders Secondary Stakeholders 
1. พนักงาน 
2. ประชาชนผูใชบริการโดยตรง 
3. ผูถือหุน/บริษัทผูรับเหมา 
4. กระทรวงการคลัง 
5. กระทรวงคมนาคม 
6. สคร. – สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ 
7. JICA 
8. สบน. – สํานักบริหารหน้ีสาธารณะ 
9. K9 
10. BMCL 
11. สนข. – สํานักนโยบายและแผนการขนสง

และการจราจร 
12. ผูรับจาง (ผูรับเหมากอสราง) 
13. บริษัททีป่รึกษา 
14. ประชาชนที่ถูกเวนคืนที่ดิน/ผูที่ไดรับ

ผลกระทบจากการเวนคืน 
15. แรงงานลูกจาง บริษัทรับเหมากอสราง 
16. รัฐบาล (ครม./คสช. เพื่ออนุมตัิโครงการตาง )ๆ 

1. ครอบครัวพนักงาน 
2. หนังสือพมิพ/สื่อ 
3. รัฐวิสาหกิจอ่ืน ๆ เชน การไฟฟาฯ ขสมก. 

การประปาฯ เปนตน 
4. เจาของกิจการ เชน หางสรรพสินคา รานคา 

เปนตน 
5. BTS 
6. บริษัทเอกชนอ่ืน ๆ เชน Subcontract ที่

ไดรับผลกระทบจากบริษัทผูรับจาง เปนตน 
7. ครอบครัวของแรงงาน ลูกจาง/บริษัท

รับเหมากอสราง 
8. ประชาชนผูใชบริการระบบขนสงอ่ืน 
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กลุมที ่3 
1. ผูบริหารและพนักงาน รฟม. 

§ ญาติและครอบครัวของพนักงาน 
2. การไฟฟาฯ 
3. กระทรวงการคลัง 
4. กระทรวงคมนาคม 
5. รัฐบาล(ครม./คสช. เพื่ออนุมตัิโครงการตาง ๆ) 
6. K9 
7. BMCL 
8. สนข. – สํานักนโยบายและแผนการขนสงและการจราจร 
9. สคร. – สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
10. ผูถูกเวนคืน 
11. งานนิทรรศการ 
12. ผูไดรับผลกระทบกอน-หลัง ใหบริการเดินรถ 
13. ผูกอการราย 

§ พอคาอาวธุ 
14. ผูรับเหมา 

§ ผูรับเหมาชวง 
15. ผูโดยสาร 

§ ผูเชารานคา 
§ ผูเชาโฆษณา 
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กลุมที ่4 
ภายใน 

1. พนักงาน รฟม. 
2. ที่ปรึกษา 
3. ผูรับสัมปทาน (BMCL) 

§ ผูใชรถไฟฟา 
§ รานคา (Metro Mall) 
§ พนักงาน BMCL 

4. ประชาชน (เวนคืน) 
§ หางสรรพสินคา 
§ ชุมชน 
§ สาธารณะ ฯลฯ 
§ ที่อยูอาศัย 

5. สถาบันการเงิน 
§ JICA  
§ ฯลฯ 

6. สื่อมวลชน 
§ ไทยรัฐทีวี 
§ ฯลฯ 

7. Supplier 
8. ผูรับเหมา 

§ ประชาชนในพื้นที่กอสราง 
§ ผูรับเหมาจาง 
§ Supplier โครงการ 
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กลุมที ่5 
 

Primary Stakeholders Secondary Stakeholders 
1. BMCL 
2. พนักงานรฟม. 
3. บริษัทผูรับเหมา 
4. บริษัทที่ปรึกษา 
5. ผูที่ไดรับผลกระทบจากการกอสราง

โครงการฯ 
6. ผูใชบริการ 
7. กระทรวงคมนาคม 
8. สคร. – สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ 
9. หนวยงานของรัฐอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 

§ กฟผ. 
§ กทม. 
§ กฟน. 
§ กปน. 
§ รฟท. 
§ กสท. 

 

1. ผูใชรถใชถนน 
2. ผูที่ทาํธุรกิจบริเวณรอบสถานีฯ 
3. การขนสงรูปแบบอื่น ๆ 
4. ผูประกอบการอสังหาริมทรัพยตามแนวสาย

ทาง 
5. ตํารวจจราจร 
6. บริษัทขายรถยนต 
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4.4 Initiate Idea: กิจกรรมการขับเคลื่อนการเสริมสรางจริยธรรมในองคกร 
ผูเขารวมฝกอบรมแตละกลุมรวมกันระดมสมอง เพื่อสรางสรรคโครงการที่จะเปนประโยชนแกชุมชน

รวมกับองคกรในการขับเคลื่อนการเสริมสรางจริยธรรมในองคกร โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
กลุมที ่1 

 

 

ชื่อกิจกรรม “บันไดมีชีวติ” 
ว ัตถุประสงค 
 

1) เพื่อสงเสริมใหประชาชนหันมาออกกําลังกายเพิ่มมากขึ้น มสีุขภาพที่ดีขึ้น 
2) เพื่อประหยัดพลังงาน โดยเปลี่ยนพลังงานจลนจากการเดินของประชาชน 

ใหเปนพลังงานไฟฟา ใชสําหรับระบบแสงสวาง 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 1) ศึกษาขอมลู จดัทํารายงานนําเสนอผูบริหาร 

2) ติดตั้งอุปกรณตามตําแหนงที่ไดสํารวจไว 
3) ประชาสัมพนัธโครงการ ใหประชาชนเห็นถึงประโยชน และสนใจเขารวม

โครงการ 
4) ติดตามผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 1) สงเสริมใหประชาชนมสีุขภาพแข็งแรง ลดความเครียด 
2) ลดการใชลิฟตและบันไดเลื่อน 
3) สรางพลังงานทดแทนจากการเดินขึ้นบันได 

กลุมเปาหมาย ประชาชนผูใชบริการ 
ระยะเวลา 1 ป 2 เดือน 15 วนั  
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กลุมที ่2 

 

ชื่อกิจกรรม “Green MRTA” 
ว ัตถุประสงค 
 

เพื่อลดปริมาณขยะ  การใชกลองโฟม  ถุงพลาสติก  ซึ่งในปจจบุัน  รฟม. มี
ปริมาณขยะเหลาน้ีเปนจาํนวนมาก และไมสามารถนําไปรีไซเคิลได  

ขั้นตอนการดําเนินงาน 1) นําภาชนะบรรจอุาหาร เชน กลอง Super Lock ที่สามารถใชซ้ําไดมาใส
อาหารแทนกลองโฟม ถุงพลาสติก และถานํากลองมาเองทางรานคาจะลด
ราคาให หรือมกีารสะสมแตม ฯลฯ 

2) รณรงคการใชถุงผาแทนถุงพลาสติก  โดยออกเปนขอปฏิบัติใหพนักงาน
ปฏิบัติอยางเครงครัด “หาม !!! นําถุงพลาสติกเขามาเด็ดขาด ” หากพบ
เห็นจะปรับเปนเงิน และนําเงินไปสมทบทุนรวมทําบุญ 

เปาหมาย สามารถลดปริมาณการใชถุงพลาสติก กลองโฟม หรือขยะที่ไมสามารถยอย
สลายได 

กลุมเปาหมาย พนักงาน รฟม. ทกุคน รานคาในโรงอาหาร ผูมาติดตอ 
ระยะเวลา ตอเน่ือง 6 เดือนขึ้นไป  ในระยะเร่ิมตนควรมกีารบังคับใชมาตรการนี้อยาง

จริงจงั 
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กลุมที ่3 

 

ชื่อกิจกรรม “กระดาษปนน้ําใจ” 
ว ัตถุประสงค เพื่อนํากระดาษที่ไมใชแลวมากอใหเกิดประโยชน  
ขัน้ตอนการดําเนินงาน 1) จัดหาสถานที่จดัเก็บกระดาษที่ไมใชแลว (ใช 2 หนา)  

2) จัดหาผูรับผิดชอบในการรวบรวมกระดาษที่ไมใชแลวเพื่อจําหนายออก 
3) นํารายไดจากการจาํหนายกระดาษ  รวบรวมเขากองทุนเพื่อกิจกรรม

สาธารณะ 
เปาหมาย สงเสริมใหคนในองคกรเห็นคุณคาของกระดาษที่ไมใชงานแลว 
กลุมเปาหมาย ทกุคนใน รฟม. 
ระยะเวลา ดําเนินการตอเน่ือง 
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กลุมที ่4 
 

 

ชื่อกิจกรรม “Solar Farm For MRTA” 
ว ัตถุประสงค 
 

1) เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟาเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่มีอยู 
2) เพื่อประหยัดคาใชจาย 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 1) ติดตั้งแผงโซลาเซลลในพื้นที่วางของ รฟม. เชน พื้นที่ปากระถิน หลังคาลาน
จอดรถ หลังคาตึกตาง ๆ เปนตน 

2) นําพลังงานที่ไดมาใชในพื้นที่สําหรับสนับสนุน  เชน ไฟฟาสํารอง  ไฟฟาใน
หองครัว สําหรับอุปกรณเปนตน 

3) นําพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดไปขายใหหนวยงานที่รับซื้อเพื่อเปนรายไดเสริม 
เปาหมาย เพื่อลดรายจายและเพิ่มรายไดใหแกองคกร 
กลุมเปาหมาย พนักงาน รฟม. และหนวยงานที่รับซื้อไฟฟา 
ระยะเวลา 10 ปขึ้นไป (กอนอุปกรณเสื่อมคุณภาพ) 
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กลุมที ่5 

 

ชื่อกิจกรรม “รถเวยีนมาหานะเธอ” 
ว ัตถุประสงค 1) รณรงคใหใชบริการรถสาธารณะ 

2) ลดการใชรถยนตสวนตัว เพื่อลดปญหาจราจร 
3) ลดการใชพลงังานเชื้อเพลิง 
4) ลดมลภาวะทางสิ่งแวดลอมใน รฟม. 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 1) สํารวจขอมลูจาํนวนพนักงานที่ใชรถในปจจุบัน 
2) สํารวจความเหมาะสมของสถานที่จอดรถบริการพนักงาน 
3) ประชาสัมพนัธรายละเอียดโครงการใหพนักงานทราบ 
4) เร่ิมใชมาตรการเก็บคาจอดรถในพื้นที ่รฟม. 
5) สรุปวิเคราะหและจดัใหมีรถเวยีนบริการที่เพยีงพอ 

เปาหมาย 1) ลดปริมาณมลพิษที่เกิดจากการใชรถใน รฟม. 
2) ลดรายจายที่พนักงานตองเสียไปในการใชรถสวนตัว 
3) นํารายไดจากการเก็บคาจอดรถยนตสวนตัวมาพฒันาโครงการนี้ตอไป 
4) เพิ่มความสะดวกแกพนักงานโดยการตดิเคร่ืองแสกนน้ิวบนรถเวยีนที่ใหบริการ 

กลุมเปาหมาย พนักงานและผูบริหาร รฟม. 
ระยะเวลา จนกวาสถานี รฟม. จะเปดใชบริการ 
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4.5 Ethical Commitment Card 
ผูเขารวมฝกอบรมแตละทาน รวมกันระบุจริยธรรมที่จะเปนพนัธสัญญาของตนเองอันพงึตั้งใจที่จะ

ปฏิบัติตอองคกร โดยไดรับผลสรุปจากกิจกรรม ดังน้ี 

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล จริยธรรมอันพึงประสงคที่ตั้งใจจะปฏิบัติในองคกร 
1 นางสาววรรณกร  มทัธจุดั ซื่อสัตย รักองคกร 
2 นางสาววลัยา  จันทรแจม ซื่อสัตยสุจริต ทาํงานดวยความโปรงใส ตรวจสอบได 
3 นายณฐัพล  สกลนุรักษ ใหความสําคัญกับประโยชนสวนรวมมากกวา

ประโยชนสวนตน 
4 นางสาวพรรษกร  บัวรุง จะไมเอาเปรียบเพื่อนรวมงานและเพื่อนรวมองคกร 
5 นายพาตน  เผาประพฒัน ปฏิบัติติงานใหเต็มความสามารถและซื่อสัตยสุจริต

ตอตนเอง เพื่อนรวมงาน องคกร และบุคคลภายนอก 
6 นางสาวอัคคจนิดา  ตรีสุวรรณ ทาํงานดวยความโปรงใส 
7 นางสาวพมิพร  จิตรอาจ จะตั้งใจทาํงานที่ไดรับมอบหมายอยางสุด

ความสามารถ 
8 นางสาวนภัสวรรณ  นามวงษ ซื่อสัตย มคีุณธรรม รักษาระเบียบวินัย 
9 นางสาวมนัสนันท  เพยีรกิจรุงเรือง ขยัน ซื่อสัตย อดทน มวีนัิย 
10 นางสาวชญาภา  อยูปอม ทาํงานเปนทมีและทาํงานอยางเต็มประสิทธิภาพไม

แสวงหาผลกําไรจากองคกรเขาสวนตนและผูที่เกี่ยวของ 
11 นายธาริต  เย็นพนูสุข ตรงตอเวลา 
12 นายนพดล  ไซมา เดินทางสายกลางในการปฏิบัติงาน 
13 นายเวสารัช  นาคเปลี่ยว ความซื่อสัตยสุจริต 
14 นายศักดิ์สิทธิ ์  เตะวงษสมุทร ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริตและทุมเทเพื่อให

งานนั้นบรรลุผลสําเร็จ 
15 นายเสกสรร  พลวารินทร จะตั้งใจปฏิบัติหนาที่ของตัวเองใหดีที่สุดเทาที่

สามารถจะทําได 
16 นางสาวกมลชนก  ศรีคงศรี รับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหเต็มที ่
17 นางสาวณฐัธยาน  เอ้ียงฮง ความมรีะเบียบวินัย 
18 นายวรียส  ถิรดุลยกุล ยึดถือผลประโยชนโดยรวมเปนหลัก 
19 นางสาวศศินิภา  มากกลาง ซื่อสัตย 
20 นายสรรพกิต  อมรอมฤตกุล รักษาภาพพจนขององคกร  รฟม. โดยประพฤติตัว

เปนคนด ี
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ลําดับ ชื่อ - นามสกุล จริยธรรมอันพึงประสงคที่ตั้งใจจะปฏิบัติในองคกร 
21 นายกฤตภพ  สาลีฉันท จะปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอระเบียบ 

และนโยบายองคกรดวยความซื่อสัตยสุจริตดวย
ความอุตสาหะอยางเต็มกําลังและเต็มศักยภาพ
รวมทั้งจะรักษาเกียรติขององคกรไวเปนที่ตั้งโดย
ยึดถือหลักความโปรงใส 

22 นางสาวกัญปรางคสร  โชติเฉลิมโรจน ตั้ง ใ จทาํหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยาง เ ต็มที่  
รับผิดชอบ ตรงตอเวลา ซื่อสัตยและมีนํ้าใจตอเพื่อน
รวมงาน 

23 นายณฏัฐ  บําเพญ็เกียรติกุล ตรงตอเวลาและทาํงานที่ไดรับมอบหมายใหดีที่สุด 
24 นายณฐัพล  ศุภนิมติรเจริญพร ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบและ

นโยบายองคกร 
25 นายธนาวุฒ ิ  ทรัพยวารี หาความรูเพือ่นํามาปฏิบัติงานอยางเต็มความรู

ความสามารถ 
26 นางสาวนันทรัตน  ดวงพมิพ จะตั้งใจ ซื่อสัตย และรับผิดชอบตองานที่ไดรับ

มอบหมาย 
27 นายศรัณย  มแีสน จะนําความรูความสามารถที่มมีาใชใหเกิดประโยชน

กับงานอยางเต็มประสิทธภิาพและหมั่นหาความรู
เพื่อพัฒนาตัวเองและองคกรอยางตอเน่ือง 

28 นายอภิเชษฐ  ทาราด จะปฏิบัติหนาที่ของตนเองอยางเต็มที่สุด
ความสามารถและจะพฒันาตนเองอยางตอเน่ือง 
เพื่อชวยพฒันาองคกรใหกาวหนาอยางยั่งยืน 

29 นายชานนท  สําเภาอินทร ทาํหนาที่ของตัวเองใหเต็มความสามารถ 
30 นางสาวชนกเนตร มณรัีตน มคีวามรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 
31 นางสาวดุจนาถ โพธิ์ทอง ตั้งใจทาํงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหเต็มที่  

ถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับ และทาํงานอยาง
ละเอียดรอบคอบ 

32 นางสาวศิรประภา อํ่ารอด จะยึดถือและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของ  
รฟม. ดวยความถูกตอง 

33 นางสาววริฏฐา ศรีชวย ซื่อสัตยตอการดําเนินงานทกุขั้นตอนในองคกร 
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สวนที ่5 การติดตามผลหลังการฝกอบรม (Follow Up) 3 เดือน 
ผูจดัทาํรายงานไดทําการสรุปการติดตามผลหลังการฝกอบรม (Follow Up) 3 เดือน เพื่อรวบรวม

ความคิดเห็นตอการตระหนักรูและการกํากับดแูลกิจการที่ดหีลังการฝกอบรมของผูเขารับการฝกอบรม ซึ่งมี
รายละเอียดสรุปได ดังน้ี 

 
§ การสรางบรรยากาศ เพื่อสงเสริมใหผูบริหารทํางานอยางถูกตองตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ด ี

- การสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู ในมุมมองการกํากับดูแลกิจการที่ด ี อยูในระดับ  มาก 
  กับบุคลากรในองคกร  
- การมโีอกาสนําหลักจริยธรรมและการกํากับดูแลกิจการที่ด ี  อยูในระดับ  มาก 
  มาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน  
- การไดมีสวนรวมในการสงเสริมการกํากับดูแลที่ด ี   อยูในระดับ  มาก 
  ตามหลักจริยธรรมขององคกรอยางตอเนื่อง  
 

§ จริยธรรมและการกํากบัดูแลกิจการที่ด ีภายใตกรอบแนวทาง Governance Risk and 
Compliance   (GRC) 

- การมคีวามรูความเขาใจเก่ียวกับแนวคิดการกํากับดูแลกิจการที่ด ี  อยูในระดับ มาก 
  ภายใตกรอบแนวคิด GRC  
- การไดนําหลักการ GRC (Governance Risk Management   อยูในระดับ มาก 
  and Compliance) มาใชในการปฏิบัติงานเพื่อสรางคุณคาเพิ่มใหกับองคกร  
- การไดมีสวนรวมสงเสริมในการนําแนวคิด GRC.(Governance,   อยูในระดับ มาก 
  Risk Management, and Compliance) แลวไดนํามาบูรณาการ 
  การปฏิบัติงานเพื่อสรางคุณคาเพิ่มใหกับองคกร  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จากขอมลูดังกลาวขางตนพบวา  การตระหนักรูและการกํากับดูแลกิจการที่ดภีาย หลัง 
การฝกอบรมหลักสตูรน้ี 3 เดือน (Follow Up) อยูในระดับ มาก  
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เกณฑในการแปลความหมายคาเฉลี่ย 
ระดับคะแนน    ความหมาย 
0.00 – 1.00    นอย 
1.01 – 2.00    ปานกลาง 
2.01 – 3.00    มาก 
   

จริยธรรมและการกาํกับดูแลกจิการที่ดีระดับปฏบิัติการ  
ระดับของการปฏิบัติ / พฤติกรรม /เห็นดวย 

มาก ปานกลาง นอย 

1. การสรางบรรยากาศ เพื่อสงเสริมใหผูบริหารทํางานอยางถูกตองตามหลักการกาํกบัดูแลกิจการที่ดี   

1.1 ทานสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู ในมุมมองการกาํกบัดูแล
กจิการที่ดีกบับุคลากรในองคกร 

2.5   

1.2 ทานมีโอกาสนําหลัก จริยธรรมและการกาํกบัดูแลกจิการที่ดี  
มาประยุกตใชในการปฏบิัติงาน 

2.75   

1.3 ทานไดมีสวนรว มในการสงเสริมการกาํกับดูแลที่ดีตามหลัก
จริยธรรมขององคกรอยางตอเน่ือง 

2.53   

คาเฉลี่ยตัวกลางเลขคณติ มคีา 2.67 มกีารสรางบรรยากาศ เพื่อสงเสริมใหผูบริหารทาํงานอยางถูกตอง  
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ด ีจดัอยูในเกณฑ มาก 

 

2. จริยธรรมและการกาํกับดูแลกิจการที่ดี ภายใตกรอบแนวทาง Governance Risk and Compliance (GRC) 

2.1 ทานมีความรูความเขาใจเก่ียวกบัแนวคิดการกํากบัดูแลกจิการที่
ดีภายใตกรอบแนวคิด GRC 

2.53   

2.2 ทานไดนําหลักการ GRC (Governance Risk Management 
and Compliance) มาใชในการปฏิบัติงานเพื่อสรางคุณคา เพิ่ม
ใหกบัองคกร 

2.63   

2.3 ทานไดมีสวนรวมสงเสริมในการนําแนวคิด GRC.(Governance, 
Risk Management, and Compliance)แลวไดนํามาบูรณา 
การการปฏิบัติงานเพื่อสรางคุณคาเพิ่มใหกับองคกร 

2.44   

คาเฉลี่ยตัวกลางเลขคณติ มีคา 2.53 มจีริยธรรมและการกํากับดูแลกิจการที่ดี ภายใตกรอบแนวทาง 
Governance Risk and Compliance (GRC) จัดอยูในเกณฑ มาก 
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สวนที ่7 สรุปภาพรวมและผลที่ไดรับจากการฝกอบรม 
หลักสูตร จริยธรรมและการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ระดับปฏิบัติการ รุนที่ 14/ 2559 ดําเนินการจัดฝกอบรม

โดย ดร.ธนาวชิญ จินดาประดิษฐ จากบริษัท แอทไวส คอนซลัติ้ง จํากัด ระหวางวันที่ 30 พฤศจกิายน –1 ธนัวาคม 2558 
มีกลุมเปาหมาย คือ พนักงานใหม (ที่เขาปฏิบัติงานตั้งแตวันที่  1 ตุลาคม 2557 – 15 มถิุนายน 2558) จาํนวน 33 คน 
โดยมวีตัถุประสงค ดงัน้ี 

1. เพื่อใหผูเขารวมฝกอบรมไดตระหนักถึงความสําคัญของจริยธรรมและคุณธรรมกับการทํางาน   
และเกิดความเขาใจในหลักการและกรอบความคิดของการกํากับดูแลกิจการที่ด ี

2. เพื่อใหผูเขารวมฝกอบรมสามารถนําความรูและประสบการณที่ไดจากการฝกอบรมไปพฒันา  
เปนหลักจริยธรรมเชิงปฏิบัติขององคกรไดอยางเหมาะสม 

3. เพื่อใหผูเขารวมฝกอบรมสามารถนําความรูและประสบการณที่ไดจากการฝกอบรมไปใชเปน
แนวทางในการสรางพฤติกรรมองคกรในการนําเอาหลักจริยธรรมไปใชจริงในการปฏิบัติงานทั่วทั้งองคกร 

4. เพื่อใหผูเขารวมฝกอบรมสามารถนําหลักกา ร GRC (Governance, Risk Management and 
Compliance) มาบูรณาการการปฏิบัติงานเพื่อสรางคุณคาเพิ่มใหกับองคกร  

ทั้งน้ี เปนการสานตอหลักสูตร จริยธรรมและธรรมาภิบาล ระดับปฏิบัตกิาร รุนที ่12 และ รุนที ่13 
ในป 2558 

 
จากการดําเนินการฝกอบรมหลักสูตรดังกลาวขางตนพบวา  
1) การผานหลักเกณฑตัวชี้วดัดานการพฒันาทรัพยากรบุคคล 

 กลุมเปาหมายจาํนวน 33 คน เขาอบรมไมนอยกวารอยละ 80 และมผีลการทดสอบความรู Post-test  
ไมต่ํากวารอยละ 60 ทกุคน จึงมผีูผานหลักเกณฑตัวชี้วดัดานการพฒันาทรัพยากรบุคคล ทั้งสิ้น 33 คน คิดเปน 
รอยละ 100 

2) การติดตามผลหลังการฝกอบรม (Follow Up) 3 เดือน มคีะแนนเฉลี่ย 2.56 คิดเปนรอยละ 88 
  3) การประเมินผลปฏิกิริยา (Reaction) โดยแบบสอบถามหลังการฝกอบรม คาเฉลี่ยตัวกลางเลขคณติ 4.43 

อยูในระดับมาก 
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สวนที ่8 ภาพบรรยากาศการฝกอบรม 

 

 
 

น.ส.สุพาณี สอนซื่อ ผอ.กพร. 
กลาวรายงาน 

  

 

 
 

ดร. ธนาวิชญ จินดาประดิษฐ 
ว ิทยากรบรรยาย 

 

  

 

 
 
ผูเขาฝกอบรมทํากิจกรรมระบุจริยธรรม

สวนบุคคล (My Sign) 
 

  

 

 
 

ผูเข าฝ กอบรม ระบุจริยธรรมอันพึง
ประสงค ในมุมมองของตนเองที่ม ี

ตอองคกร 
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ผูเขาฝกอบรมทํากิจกรรมกลุม เพื่อระบุ

ผ ูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่
เกี่ยวของ ทั้งภายในและนอกองคกร 

 

  

 

 
ผูเข าฝ กอบรมทํากิจกรรมกลุม เพื่อ

สรางสรรคโครงการที่จะเปนประโยชนแก
ช ุมชนรวมกับองคกร 

 

  

 

 
 

ผูเข าฝ กอบรมสอบถามเพิ่มเติม 
กอนจบการฝกอบรม 

  

 

 
 

ผูเขาฝกอบรม วิทยากร และ 
ผูประสานงาน 
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ภาคผนวก 
 




