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และระบบงาาน 



สารบัญ 
 

หน้า 
 
- รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม 1 
- กําหนดการฝึกอบรม 2 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลและกําหนดการโครงการ 6 
 
ส่วนที่ 2 การประเมินผลปฏิกิริยา (Reaction) โดยแบบสอบถาม : 9 
 สรุปผลการประเมินผลปฏิกิริยา (Reaction) โดยแบบสอบถาม 9 
 เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉล่ีย                              10 
 
ส่วนที่ 3 การประเมินผลการเรียนรู้ (Learning) โดยแบบทดสอบ : 12 
 ผลคะแนน Pre test และ Post test 13 
 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลที่ได้จากผู้เข้าร่วมสัมมนา 

4.1 MRTA Ethics Discovery 15 
4.2 Stakeholder Discovery 17 
4.3 กิจกรรมขับเคลื่อนการเสริมสร้างจริยธรรมในองค์กร 19 

 
ส่วนที่ 5 สรุปแบบสอบถามหลังการเข้ารับการสัมมนา (Follow - up) 24 
 
ส่วนที่ 6 สรุปภาพรวมและผลที่ได้รับจากการสัมมนา 29 

 
ส่วนที่ 7 ภาพบรรยากาศการสัมมนา 30 
 
ภาคผนวก 

- เอกสารประกอบการบรรยาย 
- แบบทดสอบ Pre test และ Post test 

 



ที่ ตําแหน่ง สังกัด แจ้งเข้า เข้าอบรม ระยะเวลา หมายเหตุ

1 น.ส.มุธิตา สระเกตุ นิติกร ฝกท. / / 100

2 น.ส.สุจิตรา เกรัมย์ นิติกร ฝกท. / / 100

3 นายสมชาย แซ่ตั้ง นิติกร ฝกท. / / 100

4 น.ส.จรรทพร วัฒนสุข นิติกร ฝกท. / / 100

5 น.ส.จารุวรรณ สมศักดิ์ พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝกท. / / 100

6 นายชูเกียรติ พงษ์ศรีทอง พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝกท. / / 100

7 นายโอฬาร สว่างนุวัตรกุล พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝกท. / / 100

8 น.ส.สิรนันท์ เดชะคุปต์ นิติกร ฝกม. / / 100

9 น.ส.จิตปราณี เสียงอ่อน พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝกย. / / 100

10 น.ส.กฤตยา สกุลอารีย์มิตร พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝกย. / / 100

11 น.ส.นาริสา เจนเกียรติฟู พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ ฝชง. / / 100

12 น.ส.อรรัมภา โตเร็ว พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝธส. / / 100

13 นายณัชพล สุทธิชัยโชติ พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝธส. / / 100

14 น.ส.วิภาดา ทองคง พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝบก. / / 100

15 น.ส.ปิยนันท์ สุโน วิศวกร ฝบก. / / 100

16 นายสามินทร์ เหมพรรณไพเราะ วิศวกร ฝบก. / / 100

17 นายพงศธร โลหะมาศ วิศวกร ฝบก. / / 100

18 นายศุภณัฎฐ์ โรจน์ปิติสุนทร วิศวกร ฝบก. / / 100

19 น.ส.จิรพร ปั้นโต พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝบท. / / 100

20 นายอลงกรณ์ ไชยพรรค วิศวกร ฝปก. / / 100

0 * นายเปรมชีวิน ไตรทิพย์ วิศวกร ฝปก. /  - 0 ติดภารกิจ ฝปก/379 28 ก.ค.54

21 นายทววรรธ จันทวิมล วิศวกร ฝฟค. / / 100

22 นายปกรณ์ เกตุแย้ม วิศวกร ฝวช. / / 100

23 นายวรานนท์ ดิลกคุณานันท์ หน.วอ. ฝวช. / / 100

24 นายสิทธิโชติ เช้าวงศ์พาณิชย์ หน.วส. ฝวช. / / 100

25 น.ส.จารุรัตน์ นาคฤทธิ์ สถาปนิก ฝวส. / / 100

26 น.ส.พัชราพร โภคากร วิศวกร ฝวส. / / 100

27 น.ส.กฤติกา คํานึง สถาปนิก ฝวส. / / 100

28 นายดนุชา สุนทรารชุน สถาปนิก ฝวส. / / 100
29 น.ส.มาริษา ชัยโย พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝวส. / / 100

คนเข้าอบรมจริง จํานวน 29 คน  ผ่านเกณฑ์เข้าอบรม จํานวน 29 คน  คิดเป็นร้อยละ 100

รายช่ือผู้เข้าอบรม

หลักสูตร จริยธรรมและธรรมาภิบาล ระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ 5/2554

วันที ่3 - 4 สิงหาคม 2554 

ณ ห้องพระรามเก้า ช้ัน 6 โรงแรมเอส ซี ปาร์ค

ช่ือ-นามสกุล

กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 30 คน   คนเข้าอบรมจริง จํานวน 29 คน  คิดเป็นร้อยละ 99
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ารนําเสนอ 

นักรับรู้ 

ลื่อนโครงการส

าล ระดบัปฏิบติั

บสนุนการสร้า
ของหน่วยงานร
รประยุกต์ใช้ท

ม (Ethical 

หนักรับรู้ในกร
บายการกํากับ

มีส่วนร่วมใน

รมีส่วนร่วมใ
างสรรค์ของผู้บ

คลื่อนโครงกา
งเป็นการต่อย
าน  และระด

ส่งเสริมการมสี
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างจริยธรรมใ
รัฐวิสาหกิจหรื
ทฤษฎี เช่น ก

Participatio

รอบแนวคิดแล
บดูแลกิจการที

นเชิงจริยธรร

ในเชิงจริยธรร
บริหารระดับส

ารส่งเสริมกา
ยอดและสานต
ดับปฏิบั ติกา

ส่วนรว่มในเชิง
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ใน
รือ
าร

on 

ละ
ที่ดี 

รม 

รม 
สูง 

าร  
ต่อ
าร  

ง



 

15.30 – 

15.45 – 

การติดตา
โดยใช้ “
ความสําคั

 
 
 
 
 

 

 15.-45 น. 

 16.00 น. 
โ
ใ

ามความคืบห
“แบบสอบถาม
คัญหลังจากกา

สรุปภาพรวม
ของผู้เข้าร่วม

ทดสอบความ
โดยใช้ “แบ
ในประเด็นสํา

 ความ
ของห

 ประโย
สถาน

หน้าหลงัจบกา
ม” เป็นเคร่ือง
ารสัมมนาฯ ใน

 

วันที่ส

มการสัมมนา
สัมมนา 

มรู้และความเ
บทดสอบ” เป
าคัญๆ ดังน้ี 
รู้ (Knowled
ลักสูตร 
ยชน์ที่ผู้เข้าร่ว
การณ์การทํา

ารสัมมนา (F
งมือในการสอ
นประเด็นจริย

รายงานหล

สองของการสั

า (Recap) 

เข้าใจหลังกา
ป็นเคร่ืองมือใ

ge) และควา

มสัมมนาได้รับ
งานจริง 

Follow up) 
อบถามความคิ
ยธรรมและธรร

ลกัสูตร จริยธรรม

ัมมนา (ต่อ) 

และปร

ารสัมมนา (Po
ในการประเมิน

ามเข้าใจ (Un

ับและความเป็

 
คิดเห็นต่อการ
รมาภิบาล ที่ส

มและธรรมาภิบา

 

ระเด็นสําคัญ

ost-Test) 
นผลหลังจบก

derstanding

ป็นไปได้ในการ

รตระหนักรับรู้
สําคัญๆ 

าล ระดบัปฏิบติั

ๆ พร้อมทั้งต

การสัมมนา (P

g) ในเน้ือหาแ

รนําไปประยุก

รู้ (Awarenes

ติการ รุ่นที ่5/255

ตอบข้อซักถา

Post – Tes

และสาระสําคั

กต์ใช้กับ

ss) และการใ
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าม  

st)  

คัญ

ให้



 
ส่วนที่ 1
ช่ือโครงก
จริยธรรม
 
หลักการ
ภายใต้สภ
ไม่ได้ขึ้นอ
ผู้บริโภค
ถึงการบ ิ
ถือหุ้น คู่
สมดุลนี้คื
 
ในการส
ประกอบ
และควา
ทั่วทั้งอง
นี้ จะเป็น
เก่ียวข้อง
 
องค์กรธุ
จริยธรร
อย่างเต็ม
เชิงปฏิบั
กําหนดไ
 
 
 
 
 
 

 

1 ข้อมูลการด
การ 
มและธรรมาภ

รและเหตุผล 
ภาวะการแข่
อยู่กับการนํา
คแต่เพียงอย่า
ริหารจัดการ

คู่ค้า รวมถึงชุม
คือ จริยธรรม

สร้างและพัฒ
บด้วย ขั้นที่หน
มเชื่อเร่ืองจริ
ค์กรเข้าใจเนื้
นการนําเอา
งกับการสื่อส

ธุรกิจที่ มุ่งสร้
รมมาปฏิบัติไ
มที่ ดังนั้นหา
บัติแล้ว ก็จะส
ไว้ได้เต็มที่ 

ดําเนินงานข

ภิบาล ระดับ

 
งขันทางธุรกิ
าเสนอสินค้า
างเดียวเท่านั้
รที่สามารถสร้
มชนหรือสังค
มทางธุรกิจ (B

ฒนาจริยธร
นึ่งคือ การสร้
ริยธรรมทางธุ
นือ้หาเป็นอย่า
หลักจริยธรร
ารทั้งภายใน

ร้างจริยธรรม
ได้อย่างจริง
ากผู้บริหารแล
สามารถนําเอ

 

 

องโครงการ 

ปฏิบัติการ รุ่

จในปัจจุบัน 
และบริการที
ั้น การสร้างขี
ร้างสมดุลให้แ
คมรอบๆองค์
Business Eth

รมของธุรกิ
ร้างความเข้าใ
ธุรกิจ ซึ่งเป็นข
างดีแล้วก็สาม
รมที่ได้พัฒน
และภายนอก

มทางธุรกิจใ
งจังและต่อเ
ละผู้ปฏิบัติงา
อาความรู้ที่ไ

 

รายงานหล

 

รุ่นที่ 5/2554

 องค์กรที่จะร
ที่ดีสามารถต
ขีดความสาม
แก่ผู้มีส่วนร่ว
์กรด้วย ซึ่งห
hics) 

จในองค์กร
ใจการยอมรับ
ขั้นตอนที่ต้อ
มารถนําไปพั
าขึ้นมานั้นไป
กองค์การ กา

ในด้านต่างๆ
นื่อง ทําให้ห
านมีความเข้
ได้มาสร้างขีด

ลกัสูตร จริยธรรม

4 

รักษาไว้ซึ่งคว
อบสนองควา
มารถทางการ
วมกับองค์กร
ลักการที่ผู้บริ

ใดองค์กรห
ับร่วมกันทั่วท
งใช้ความมีส่
ัฒนาจริยธรร
ปปฏิบัติอย่า
ารกํากับดูแลที

ๆ นั้น มักจะ
หลักจริยธรร
้าใจในกรอบ
ดความสามา

มและธรรมาภิบา

วามเป็นผู้นําไ
ามต้องการแ
รแข่งขันของอ
รในทุกมิติ ไม่
ริหารสามารถ

หนึ่งนั้นจะมีข
ทั้งองค์กรเก่ีย
สวนร่วมของผู้
รมขององค์กร
งจริงจัง     
ที่ดี เป็นต้น 

ประสบกับอ
รมที่ตั้งเอาไ
บความคิดเร่ือ
ารถทางการแ

าล ระดบัปฏิบติั

ได้อย่างม่ันค
ละสร้างความ
องค์กรธุรกิจ
ม่ว่าจะเป็นลูก
ถยึดเป็นแนว

ขั้นตอนสําคั
ยวกับแนวคว
ผู้บริหารค่อน
รเองได้ และใ

           และ
 

อุปสรรคในก
ว้ไม่ได้ก่อให้

องของจริยธร
แข่งขันจากห
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คงและ ย่ังยืน
มพึงพอใจให้
ยังหมายรวม
กค้า พนักงาน
ทางในการสร

คัญอยู่สองส่
วามคิด หลักก
นข้างมาก ซึ่งเ
ในขั้นตอนที่ส
ะต่อเนื่อง ซึ่ง

การนําเอาห
ห้เกิดประโย
รรมทางธุรกิจ
หลักจริยธรร
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นนั้น
ห้แก่
มไป
น ผู้
ร้าง

สวน 
การ 
เม่ือ
สอง
งจะ

หลัก
ชน์           
จใน
มที่

   



 
วัตถุประ

1. 

2. 

3. 

4. 

 
รูปแบบก
การประช
การฝึกป
 
วันและส
วันพุธที่ 
ห้องพระ
 
กลุ่มเป้า
บุคลากร
 
วิทยากร
วิทยากร
ทีมงาน  
 

 

ะสงค์ 
เพื่อให้ผู้เข้
การดําเนนิ
เพื่อให้ผู้เข้
จริยธรรมเ
เพื่อให้ผู้เข้
การสร้างพ
เพื่ อ ให้ผู้
ขีดความส

การดําเนินก
ชุมเชิงปฏิบัติ

ปฏิบัติ และกิจ

สถานท่ีจัด สั
 3 และวันพฤ
ะราม 9 โรงแ

หมาย 
รระดับปฏิบัติ

รและทีมงาน
 : ดร
 : ทีม

ข้าร่วมสัมมน
นธุรกิจอย่างมี
ข้าร่วมสัมมน
เชิงปฏิบัติขอ
ข้าร่วมสัมมนา
พฤติกรรมองค
เข้ า ร่วมสัม
ามารถทางก

าร    
ตกิาร 2 วัน ป
จกรรมประก

สมัมนา 
ฤหัสบดีที ่4 สิ
รมเอส ซี ปา

ตกิาร จํานวน

 
.ธนาวิชญ์ จิน
มงานจากบริษ

 

 

าได้ตระหนัก
มีจริยธรรม 
นาสามารถนํา
งองค์กรได้อย
าสามารถนําค
ค์กรในการนํา
มนาสามา
ารแข่งขันได้ 

ประกอบด้วย
อบการบรรย

สงิหาคม 255
าร์ค กรุงเทพม

 29 คน 

นดาประดิษฐ์
ษัท แอทไวส 
 

รายงานหล

กถึงความสําค

าความรู้และป
ย่างเหมาะสม
ความรู้และป
าเอาหลักจริย
รถเชื่ อมโย
 

 การบรรยาย
ยาย 

54 
มหานคร 

ฐ์ 
 คอนซัลติ้ง จ

ลกัสูตร จริยธรรม

คัญและเกิดเ

ประสบการณ
ม 
ประสบการณ์
ยธรรมไปใช้จ
งหลักจ ริย

ยประกอบกร

จํากัด 

มและธรรมาภิบา

เข้าใจในหลัก

ณ์ที่ได้จากกา

ณ์ที่ได้จากการ
จริงในการปฏิ
ธรรมของอ

รณีศึกษา หลั

าล ระดบัปฏิบติั

กการและกรอ

ารสัมมนาไป

รสัมมนาไปใช้
ฏิบัติงานทั่วทั้
อง ค์กรเข้ าก

ักแนวคิด ทฤ
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อบความคิดข

พัฒนาเป็นห

ช้เป็นแนวทาง
ั้งองค์กร 
กับการพัฒ

ฤษฎี  
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ของ

หลัก

งใน

นา              



 
แนวทาง
การดําเนิ

1. ก

จ
2. ก

 
สาระสํา
โครงกา
การบรร
ขับเคลื่อ

1. 
2. 

(
 

 

งดําเนินงาน 
นนิงานการสร้
การประชุมเ
การจัดการสั
จริยธรรมในอ
การร่วมพัฒ
การร่วมระดม
 
คัญ 
รสัมมนาเชิ

รยายหลักแน
นโครงการกา
ความสําคัญข
แนวทางการ
(Drive Mana

 
ร้างจริยธรรม
เชิงปฏิบัติกา
สัมมนาเชิงป
องค์กร ให้กับ
นากิจกรรมก
มสมองพัฒน

ชิงปฏิบัติการ
นวคิดและท
ารเสริมสร้าง
ของการพัฒน
ขับเคลื่อนอง
agement fo

 

มภายในองค์ก
รในหัวข้อ “
ฏิบัติการให้
บบุคลากรในอ
การขับเคลื่อ
นากิจกรรมกา

ร หลักสูตร
ฤษฎี ประก
จริยธรรมในอ
นาจริยธรรมใ
งค์กรเพื่อมุ่งสู
or Ethical O

รายงานหล

กร มีส่วนงาน
“จริยธรรมแล
้ความรู้เก่ียว
องค์กร รวมถึ
นโครงการก
ารขับเคลื่อนโ

จริยธรรมแ
อบกรณีศึกษ
องค์กร โดยมี
นองค์กร 
สู่การเป็นองค์
Organization

ลกัสูตร จริยธรรม

นที่สําคัญๆ 2 
ละธรรมาภิบ
วกับกรอบแน
ถึงกิจกรรมแล
ารเสริมสร้าง
โครงการการเ

ละธรรมาภิ
ษา รวมถึงก
มีสาระสําคัญ 

ค์กรที่มีคุณธร
n) 

มและธรรมาภิบา

 ส่วนดังนี้ 
บาล ระดับปฏิ
นวคิด หลักก
ละการฝึกปฏิ
งจริยธรรมใน
เสริมสร้างจริ

บาล ระดับ
ารร่วมระดม
 2 ส่วนหลัก

รรมและจริยธ

าล ระดบัปฏิบติั

ฏิบัติการ” 
การ และกระ
ฏิบัติ 
นองค์กร 
ริยธรรมในอง

บปฏิบัติการ
มสมองพัฒน
ๆ ดังนี้ 

ธรรม    
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ะบวนการสร

ค์กร 

 ประกอบด้
นากิจกรรมก
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ร้าง

ด้วย           
การ

   



 
ส่วนที่ 2
สรุปผลก
สรุปผลป
“จริยธร
คณะทําง
ร่วมโครง
4 สิงหาค
 

 

 

2 การประเมิน
การประเมินผ
ประเมินการเ
รมและธรรม
งานได้ทําการ
งการ ที่ได้รับ
คม 2554 ซึ่ง

นผลปฏิกิริย
ผลปฏิกิริยา 
เข้าร่วมโครง
มาภิบาล ระด
รสรุปประเมิ
บจากผู้เข้าร่ว
มีรายละเอียด

 ความคดิ
ความน่า
กิจกรรม
การดําเนิ
ดี 
 

 ความคดิ
วิทยากร
การถ่าย
และการ
อยู่ในระ

 ความคดิ
เทียบเป็น
 

 ความรู้สึ

เที ยบเ ป็

และ 
 
 
 
 
 

 

า (Reactio
 (Reaction)
งการ  
ดับปฏิบัติกา
นผลสํารวจห
วมสัมมนา จ
ดสรุปได้ดังนี้

ดเห็นเกี่ยวกับ
าสนใจของเนื้
มอยู่ในระดับ
นนิกิจกรรมอ

ดเห็นต่อวิทย
รพิเศษ 
ทอดและการ
รตอบปัญหาอ
ดับ ดีมาก แ

ดเห็นต่อระย
นอัตราส่วนแ

สกึภายหลังก

ป็นอัตราส่ ว

 (ไม่พึงพอใจ

รายงานหล

n) โดยแบบ
) โดยแบบสอ

ร รุ่นที ่5/25
หลังการเข้าร
จํานวน 28 ช
นี ้

บเนื้อหา/รูป
นื้อหาและกิจ
 ดีมาก ความ
ยู่ในระดับ  ดี

ยากรพิเศษ 

รกระตุ้นควา
อยู่ในระดับ ดี
ละภาพโดยร

ะเวลาในการ
แล้ว พอดี 78

การเข้าร่วมโค

วนแล้ ว  ☺

จ) 3.57% 

ลกัสูตร จริยธรรม

สอบถาม 
อบถาม 

554” 
ร่วมโครงการ
ชุด ในวันพุธท

แบบการจัด
จกรรมอยู่ในร
มพร้อมและ
ดีมาก และบ

มสนใจอยู่ใน
ดีมาก การสร
รวมของการบ

รบรรยาย/กา
8.57% และม

ครงการ 

 ( พึงพอใจ

 

มและธรรมาภิบา

รดังกล่าว จา
ที่ 3 สิงห

กิจกรรม 
ระดับ ดี ควา
ความพอเพีย
รรยากาศกา

นระดับ ดีมาก
รุปและทบทว
บรรยาย/จัดกิ

ารจัดกิจกรร
มากไป 21.4

จ )  85 .72%

าล ระดบัปฏิบติั

กแบบประเมิ
หาคม – 

ามเหมาะสม
ยงของวัสดุ/อ
รดําเนินกิจก

ก ความชัดเจ
วนให้ผู้เข้าร่ว
กิจกรรมอยู่ใน

รม 
43%         

%   ( เฉ

ติการ รุ่นที ่5/255

มินผลการ   
วันพฤหัสบ

ของเนื้อหาแ
อุปกรณ์ ที่ใช้
กรรมอยู่ในระ

จนในการอธิบ
วมสัมมนาเข้า
นระดับ ดีมาก

   

ยๆ )  10.71
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เข้า
ดีที ่          

และ
ช้ใน
ะดับ 

บาย
าใจ
ก 

1%           

   

  



 
เกณฑ์ใน

  
  
  
 
1. เนื้อห

ส่วน

1.1 

1.2 

1.3 
อุปก

1.4 

ค่าเฉล่ียต
 
2. วิทย

2.1

2.2
ปัญ

2.3
เข้า

2.4
กิจ

 ค่าเฉลีย่
 
 
 

 

 

นการแปลคว
ระดั
1.00

 1.51
 2.51
 3.51

หา/รูปแบบก

นที่ 1 เนื้อหา

 ความน่าสนใ

 ความเหมาะ

 ความพร้อมแ
กรณ์ที่ใช้ในกา

 บรรยากาศก

ตัวกลางเลขค

ยากร ดร.ธนา

1 การถ่ายทอ

2 ความชัดเจน
ญหา 

3 การสรุปแล
าใจ 

4 ภาพโดยรว
กรรม 

ยตัวกลางเลข

วามหมายค่า
ับคะแนน  
0 – 1.50  
1 – 2.50  
1 – 3.50  
1 – 4.00  

การจัดกิจกร

า/รูปแบบการ

ใจของเนื้อหา

สมของเนื้อห

และความพอ
ารดําเนินกิจก

การดําเนินกิจ

คณิต มีค่า 3.

าวิชญ์ จินดา

หัวข้อ

อดและการกร

นในการอธบิ

ละทบทวนให้

มของการบร

คณิต มีค่า 3

 

เฉลี่ย 
  
  
  
  
  

รรม 

รจัดกิจกรรม

าและกิจกรรม

หาและกิจกรร

อเพียงของวัส
กรรม 

จกรรม 

.50 เนื้อหา/รู

าประดิษฐ์ 

อ 

ระตุ้นความส

บายและการต

้ผู้เข้าร่วมสัมม

รรยาย/การจั

3.64 วิทยากร

รายงานหล

 
 
 
 
 

ม ดีม

ม  

รม 3.5

สดุ/ 3.5

 

รูปแบบการจั

นใจ 

ตอบ

มนา

ัด

รพิเศษ มีควา

ลกัสูตร จริยธรรม

ความหมาย 
ควรปรับปรุง
ปานกลาง 
ดี 
ดีมาก 

าก 

 3.

52 

54 

 3.

จัดกิจกรรม จั

ดีมาก 

3.64 

3.75 

3.61 

3.57 

ามรู้ ความสา

มและธรรมาภิบา

 
ง 

ดี ปาน

.43 

 

 

.50 

จัดอยู่ในเกณฑ

ดี 
ป
ก

 

 

 

 

ามารถ จัดอยู่

าล ระดบัปฏิบติั

นกลาง คว

 

 

 

 

ฑ์ ดี 

ปาน
ลาง 

ควร

 

 

 

 

ยู่ในเกณฑ์ ดีม
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วรปรับปรุง 

 

 

 

 

รปรับปรุง 

 

 

 

 

มาก 
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3. ระย

สว่

3.
กิจ

 
 
4.  ความ

ส่
โค

4
โค

 
5. ความ

 ด
-

-

-
 

 ด
-

-

-
 

 
 
 
 

 

ะเวลา 

วนที่ 3 ระยะ

.1 ระยะเวลา
จกรรม 

มรู้สึกภายหล

วนที ่4 ควา
ครงการ 

.1 ความพึงพ
ครงการ 

 
มคิดเห็นเพ่ิม

ด้านวิทยากร

- เนื้อหาบา

- อาจารย์ผู้

- ควรจัดให้

ด้านระยะเวล

- ระยะเวลา

- ควรให้เวล

- ควรจัดอบ
 

ะเวลา 

าในการบรรย

ลังการเข้าร่ว

ามรู้สึกภายห

พอใจภายหลัง

เติม 

รและการบร

างเร่ืองยากสํา

ผูบ้รรยายนําเ

ห้ทํากิจกรรมก

ลา 

าในการฝึกอบ

ลาในการนําเ

บรมแค่ 1 วัน

 

 

ยาย / การจัด

อัตรา

วมโครงการ 

ลังการเข้าร่ว

ังการเข้าร่วม

อัตรา

รยาย 

าหรับผู้เข้ารับ

สนอได้ดี ดึงด

กลุ่มมากกว่า

บรมน้อยเกนิ

เสนอผลงานม

น  

 
 

 

รายงานหล

ด 22

าส่วน 7

 

วม

ม 24 

าส่วน 8

บการสัมมนา

ดูดความสนใ

นี้ และอาจให

น  

มากกว่านี้ 

ลกัสูตร จริยธรรม

พอดี 

2 ความเห็น 

78.57% 

☺ 

ความเห็น 

5.72% 

 บางเร่ืองตา

ใจ ไม่น่าเบ่ือแ

ห้ทํากิจกรรม

มและธรรมาภิบา

มากไป

6 ความ

21.43

 

3 ความเห็น

10.71% 

มเนื้อหาไม่ทั

และได้ความรู้

มกลางแจ้งบ้า

าล ระดบัปฏิบติั

ป น้

เห็น 

% 0

น 1 คว

 3.5

ทนั 

รู้ด้านอื่นๆ เพิ

าง 
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น้อยไป 

- 

0.00% 

 

ามเห็น 

57% 

พิ่มขึ้น 
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ส่วนที่ 3
3.1 สรุป
 
ทีมงานไ
(Pre-Te
จากผู้เข้า
รายละเอี

ทั้งนี้ กา
แบบทดส
แบบทดส

3.2 คําถ
3.2.1 อง
3.2.2 กร
3.2.3 กร
3.2.4 ทาํ
3.2.5 กร

 
 

 

3 การประเมิน
ปผลการประ

ด้ดําเนินการ
st) และหลัง
าร่วมสัมมนา
อียดสรุปได้ ดั

 การประ
ผลการป
มีความรู
คะแนน 
 

 การประ
ผลการป
มีความรู้
คิดเป็น 
 

ารประเมินผ
สอบ Pre-Te
สอบ Post-T

 
ถามในแบบท
งค์กรที่ขาดก
รุณายกตัวอย
รุณาอธิบายค
าไมองค์กรต้อ
รุณาอธิบายปั

 

นผลการเรีย
เมินผลการเรี

รประเมินผลก
จบสัมมนาจา
าที่ทําแบบทด
ดงันี้ 

เมินผลการเ ี
ประเมินผล
รู้ โดยภาพรว
 คิดเป็น ร้อย

เมินผลการเ ี
ประเมินผลก
รู้ โดยภาพรวม
 ร้อยละ 77.5

ผลการเรียน
est จํานวน 
Test จํานวน 

ทดสอบก่อนแ
ารกํากับดูแล
ย่าง ผลกระท
ความแตกต่าง
องมีหลักจริย
ปัจจัยแห่งควา

 

นรู้ (Learni
รียนรู้ (Lear

การเรียนรู้ (L
ากแบบทดสอ
ดสอบ Pre-T

รียนรู้ (Lear
การเรียนรู้จ
วมค่าเฉล่ียค
ยละ 48.55 

รียนรู้ (Lear
การเรียนรู้จ
มค่าเฉล่ียคะแ
50 

รู้ข้างต้น ทีม
 29 คน แล
 1 คน คือ นา

และหลังการ
ลที่ดีอาจจะก่
บขององค์กร
งระหว่าง “จ ิ
ธรรมในการท
ามสําเร็จของ

รายงานหล

ing)  
rning) 

Learning) ก่
อบหลังการสั

Test จํานวน

rning) จากแ
จากแบบทดส
ะแนน Pre-T

rning) จากแ
ากแบบทดส
แนน Post-Te

มงานทํากา
ละ Post-Tes
ายพงศธร โล

รสัมมนา (Pr
อให้เกิดผลเสี
รที่ขาดการกํา
ริยธรรม” แล
ทํางาน (Ethi
งธรรมาภิบาล

ลกัสูตร จริยธรรม

ก่อนเริ่มการสั
สัมมนา (Post
น 29 คน แ

แบบทดสอบ
สอบก่อนกา
Test เท่า

แบบทดสอบ
สอบหลังการ
est เท่ากับ 38

รประเมินค
st จํานวน 2
ลหะมาศ วิศว

e-Post Tes
สยีอย่างไร 
ากับดูแลตนเ
ละ “จรรยาบ
ical Code o
ลในองค์กร ป

มและธรรมาภิบา

สัมมนาจากแ
t-Test) โดยท
และ Post-T

บก่อนการสัม
ารสัมมนา(P
ากับ 24.28 ค

บหลังการสัมม
รสัมมนา(Po
8.75 คะแนน

ะแนนเฉลี่ย
28 คน โดย
วกร สังกัด ฝบ

st) 

เองที่ดี อย่างส
บรรณ” 
of Business 
ประกอบด้วย 

าล ระดบัปฏิบติั

แบบทดสอบก
ทําการประเมิ
est จํานวน

มนา (Pre-T
Pre-Test) ผู้เ
คะแนน จาก

มนา (Post-
ost-Test) ผู้เ
น จากคะแนน

จากผู้เข้าร่ว
มีผู้เข้าร่วมสั
บก. เนื่องจาก

สั้นๆ 

 Conduct) 
 อะไรบ้าง   

ติการ รุ่นที ่5/255

ก่อนการสัมม
มินคะแนนเฉ
น 28 คน ซึ

Test) 
เข้าร่วมสัมม
คะแนนเต็ม 

-Test) 
เข้าร่วมสัมม
เต็ม 50 คะแ

วมสัมมนาที่
ัมมนาที่ไม่ได้
กติดภารกิจ 
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มนา 
ฉลี่ย
ซึ่งมี

มนา           
 50 

มนา           
แนน 

ที่ทํา
ด้ทํา
 

   

   



3.3 �����		 Pre-Test 

1. ����ก	
����ก�	ก��ก������
���������ก������ก������� � ���!	 ���""�#$%  5   ���""

2. ก	()� ก#�*� �����ก	�
�������ก	
����ก�	ก��ก������#"���
����� �����+", ���""�#$%  10   ���""

3. ก	()��/��� �*�%�#ก#���	��*��� "�	� /		%" ��� "�		 ��		)" ���""�#$%  10  ���""

4. 
��!%����ก	#���%����ก�	� /		%�"ก�	
����" (Ethical Code of Business Conduct) ���""�#$%  10   ���""

5. ก	()��/��� DE��� �����*�%����	$���/		%�F�����"����ก	 D	�ก����*  ��!	���� ���""�#$%  15   ���""

��� �����	�� ���ก�� 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 "#$

5 ���		 10 ���		 10 ���		 10 ���		 15 ���		 50 ���		

1 ".�.%(/�#� �	��ก#( "�#�ก	 Gก
. 3 5 10 7 3 28 56.00

2 ".�.�(��#	� �ก	�% � "�#�ก	 Gก
. 5 2 5 5 6 23 46.00

3 "� �%J� �K�#�+� "�#�ก	 Gก
. 3 3 5 7 6 24 48.00

4 ".�.�		
M	 *�N"�( "�#�ก	 Gก
. 5 5 7 7 2 26 52.00

5 ".�.��	(*		) �%O�ก��P M"�ก��"�	���	��"
��*!D Gก
. 5 10 10 8 6 39 78.00

6 "� J��ก� 	#� M�Q�O	�
�� M"�ก��"�	���	��"
��*!D Gก
. 5 5 7 5 0 22 44.00

7 "� R�S�	 �*���"(*�#	ก(� M"�ก��"�	���	��"
��*!D Gก
. 5 5 10 2 0 22 44.00

8 ".�.��	"�"
� ��J��(D#� "�#�ก	 Gก%. 5 3 5 3 3 19 38.00

9 ".�.��#D	�)� ��� ����" M"�ก��"�	���	��"
��*!D Gก . 5 3 8 3 6 25 50.00

10 ".�.กU# � �ก(���	� �%�#	 M"�ก��"�	���	��"
��*!D Gก . 5 0 9 5 3 22 44.00

11 ".�."�	��� ��"�ก� 	#�V� M"�ก��"*���	������D	�%�) GJ�. 5 3 6 5 0 19 38.00

12 ".�.�		�%F� R#�	$* M"�ก��"�	���	��"
��*!D G/�. 5 0 10 5 8 28 56.00

13 "� )�JM� �(
/�J� RJ#� M"�ก��"�	���	��"
��*!D G/�. 5 3 7 5 3 23 46.00

14 ".�.*�F��� 
���� M"�ก��"�	���	��"
��*!D G�ก. 3 7 8 5 5 28 56.00

15 ".�.DW "�"
� �(R" *�O*ก	 G�ก. 0 8 10 5 0 23 46.00

16 "� ��%�"
	� ��%M		)!M�	�� *�O*ก	 G�ก. 2 0 2 7 0 11 22.00

17 "� M�O/	 R���%�O *�O*ก	 G�ก. 5 5 2 5 5 22 44.00

18 "� O(F)�XY� R	�"�DW#��("
	 *�O*ก	 G�ก. 3 7 0 5 0 15 30.00

19 ".�.��	M	 DEZ"R# M"�ก��"�	���	��"
��*!D G�
. 5 2 10 5 5 27 54.00

20 "� ���ก	)� !J M		� *�O*ก	 GDก. 5 5 7 5 3 25 50.00

21 "� 
**		/ ��"
*�%� *�O*ก	 GV�. 5 7 7 5 0 24 48.00

22 "� Dก	)� �ก#(� �% *�O*ก	 G*J. 5 5 0 7 0 17 34.00

23 "� *	�""
� ���ก�()�"�"
� �".*�. G*J. 5 6 0 5 6 22 44.00

24 "� ��
/�RJ#� �J��*�O�M�)�J � �".*�. G*J. 5 7 3 7 3 25 50.00

25 ".�.��	(	�#"� "��U
/�P �[�D"�ก G*�. 5 8 10 10 7 40 80.00

26 ".�.M�J	�M	 RF��ก	 *�O*ก	 G*�. 3 5 5 5 3 21 42.00

27 ".�.กU#�ก� ���"\� �[�D"�ก G*�. 5 7 5 5 6 28 56.00

28 "� �"(J� �("
	�	J(" �[�D"�ก G*�. 5 5 8 5 3 26 52.00

29 ".�.%�	�Q� J� R M"�ก��"�	���	��"
��*!D G*�. 5 10 10 5 0 30 60.00

*��	#	�+,-.,�"�#$/0"$�������00���/0 Pre-Test 29 �	

���		-1���2 (����"�0�+,-.,�"�#$/0"$������ Pre-Test /29 �	) 24.28 ���		

�6�-78	",/2�� (����"�0���		-�9$ 50 ���		) 48.55 %

��#.,/

",/2��
;<�/ - 	�$�ก=�



3.3 �����		 Post-Test 

1. ����ก	
����ก�	ก��ก������
���������ก������ก������� � ���!	 ���""�#$%  5   ���""

2. ก	()� ก#�*� �����ก	�
�������ก	
����ก�	ก��ก������#"���
����� �����+", ���""�#$%  10   ���""

3. ก	()��/��� �*�%�#ก#���	��*��� "�	� /		%" ��� "�		 ��		)" ���""�#$%  10  ���""

4. 
��!%����ก	#���%����ก�	� /		%�"ก�	
����" (Ethical Code of Business Conduct) ���""�#$%  10   ���""

5. ก	()��/��� DE��� �����*�%����	$���/		%�F�����"����ก	 D	�ก����*  ��!	���� ���""�#$%  15   ���""

��� �����	�� ���ก�� 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 "#$

5 ���		 10 ���		 10 ���		 10 ���		 15 ���		 50 ���		

1 ".�.%(/�#� �	��ก#( "�#�ก	 Gก
. 5 8 10 8 5 36 72.00

2 ".�.�(��#	� �ก	�% � "�#�ก	 Gก
. 5 10 10 10 10 45 90.00

3 "� �%K� �L�#�+� "�#�ก	 Gก
. 5 8 10 10 8 41 82.00

4 ".�.�		
M	 *�N"�( "�#�ก	 Gก
. 5 10 10 10 7 42 84.00

5 ".�.��	(*		) �%O�ก��P M"�ก��"�	���	��"
��*!D Gก
. 5 10 10 10 8 43 86.00

6 "� K��ก� 	#� M�R�O	�
�� M"�ก��"�	���	��"
��*!D Gก
. 5 8 10 10 10 43 86.00

7 "� S�T�	 �*���"(*�#	ก(� M"�ก��"�	���	��"
��*!D Gก
. 5 8 10 8 5 36 72.00

8 ".�.��	"�"
� ��K��(D#� "�#�ก	 Gก%. 5 10 10 10 8 43 86.00

9 ".�.��#D	�)� ��� ����" M"�ก��"�	���	��"
��*!D Gก . 5 10 10 10 5 40 80.00

10 ".�.กU# � �ก(���	� �%�#	 M"�ก��"�	���	��"
��*!D Gก . 5 5 10 8 8 36 72.00

11 ".�."�	��� ��"�ก� 	#�V� M"�ก��"*���	������D	�%�) GK�. 5 8 10 10 5 38 76.00

12 ".�.�		�%F� S#�	$* M"�ก��"�	���	��"
��*!D G/�. 5 10 10 10 12 47 94.00

13 "� )�KM� �(
/�K� SK#� M"�ก��"�	���	��"
��*!D G/�. 5 10 10 8 8 41 82.00

14 ".�.*�F��� 
���� M"�ก��"�	���	��"
��*!D G�ก. 5 8 10 10 5 38 76.00

15 ".�.DW "�"
� �(S" *�O*ก	 G�ก. 5 10 10 10 8 43 86.00

16 "� ��%�"
	� ��%M		)!M�	�� *�O*ก	 G�ก. 5 10 10 10 8 43 86.00

17 "� M�O/	 S���%�O *�O*ก	 G�ก.

18 "� O(F)�XY� S	�"�DW#��("
	 *�O*ก	 G�ก. 5 8 10 8 5 36 72.00

19 ".�.��	M	 DEZ"S# M"�ก��"�	���	��"
��*!D G�
. 5 8 10 8 5 36 72.00

20 "� ���ก	)� !K M		� *�O*ก	 GDก. 5 8 8 10 7 38 76.00

21 "� 
**		/ ��"
*�%� *�O*ก	 GV�. 5 8 7 10 5 35 70.00

22 "� Dก	)� �ก#(� �% *�O*ก	 G*K. 5 8 10 10 8 41 82.00

23 "� *	�""
� ���ก�()�"�"
� �".*�. G*K. 5 10 10 10 7 42 84.00

24 "� ��
/�SK#� �K��*�O�M�)�K � �".*�. G*K. 5 8 10 10 5 38 76.00

25 ".�.��	(	�#"� "��U
/�P �[�D"�ก G*�. 5 10 10 10 5 40 80.00
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ส่วนที่ 4
4.1 – M
  ผู้เข้าร่ว
“จริยธรร
ข้อมูลที่ไ
 

ซื่อสัตย์ 

ความรับ
รับผิดแล

ปฏิบัติต่อ

แสวงหา

การทํางา

มนุษย์สัม

โปร่งใส 

ตรงต่อเว

อดทน แ

ปฏิบัติตน

รับผิดชอ

ความคิด

ความรอ

ความยิน

ให้เกียรติ

รักในงาน

จิตสาธาร

ความถูก

ให้อภัยต

 
 
 
 

 

4 ข้อมูลที่ได้รั
MRTA Ethic
วมสัมมนาแต
รม” (Ethics
ได้รับจากผู้เข้

และซื่อตรง  

ผิดชอบต่อต
ละรับชอบ  

อผู้อื่นอย่างเส

ความรู้ แบ่งปั

านเป็นทีม คว

มพันธ์ดี และ

 และตรวจสอ

วลา  

และสงบจิตใจ

นอย่างถูกตอ้

อบต่อส่วนรวม

ดสร้างสรรค ์ 

บคอบ  

นด ี 

ตเิพื่อนร่วมงา

น  

รณะ  

กต้อง  

ตนเองและผูอ้ื

รับจากผู้เข้า
s Discover
ต่ละท่าน ระบ
 Sign) ในมุม

ข้าร่วมสัมมนา

จริ

 

นเองและผู้อื่

สมอภาค ยุติ

ปันความรู้ แล

วามสามัคคี 

มีน้ําใจ  

อบได้  

จ  

องตามหลักวิช

มและสังคม 

 

าน  

อื่น  

 

ร่วมสัมมนา 
ry 
บุจริยธรรมทีอ่
มมองของตนเ
าได้ดังนี้ 

ริยธรรมที่พึง

น ความรับผิ

ธรรม และตร

ละพัฒนาองค

และการร่วม

ชาชีพและตา

  

รายงานหล

  

องค์กรพึงปร
เอง ผ่านกิจก

ประสงค์ 

ผดิชอบในหน้

รงไปตรงมา 

ค์ความรู้  

แรงร่วมใจ  

มกฎหมาย  

ลกัสูตร จริยธรรม

ระสงค์ขององ
กรรม MRTA 

้าที่การงาน แ

  

 

 

มและธรรมาภิบา

ค์กรและสัญ
 Ethics Disc

 และการร่วม 

าล ระดบัปฏิบติั

ลักษณ์ที่สื่อถึ
covery โดยส

คว

2

     1

1
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3  

3  

2  

2  
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1  

1  
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4.2 Sta
ผู้เข้าร่วม
ดยสามา
 
  กลุ่มที ่
 

 
 
 

 

keholder D
มสัมมนาแต่ล
รถสรุปข้อมูล

 1 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 โ

3 

4 ิ

5 

6 

7 

8 

 Discovery 
ละกลุ่ม ร่วม
ลที่ได้รับจากผ

พนักงาน 

สหภาพฯ 

บอร์ดบริหาร

แม่บ้าน/รปภ

Sub - cont

สื่อมวลชน  

โทรทัศน์ : ช่

สิ่งพิมพ์ : ไท

วิทยุ 

ลูกค้า (นักเรี

ชุมชน (ร้านข

ผู้ถูกเวนคืนอื

• หน่วยง
สนข. ส

• ผู้รับเหม
สํารวจ)

องค์การค้าระ

 

 
กันระดมสม
ผู้เข้าร่วมสัมม

ร 

ภ./คนสวน 

ractor 

 

ชอง 3,5,7,9,1

ทยรัฐ,เดลินิวส

รยน/นักศึกษา

ขายยา, วัด(วั

อื่นๆ  

านรัฐ (กฟน.
สตง. สบน. สํ

มา (sina / t
) 

ะหว่างประเท

รายงานหล

องเพื่อระบุผู้
มนาได้ดังนี้ 

สังคมภา

สังคมภาย

11,TPBS 

ส์ 

า, คนทํางาน

วัดมังกร),พิพิ

. กปน. TOT
ํานักงานตําร

thai cktc / u

ทศ : JICA 

ลกัสูตร จริยธรรม

ผู้มีส่วนได้ส่ว

ยใน 

ยนอก 

น, คนพิการ, 

ทธภัณฑ์) 

T, ก.ท.ม. กรม
รวจ ) 

unique itall

มและธรรมาภิบา

นเสียสังคมภ

ผู้เช่าพื้นที่/ธ

มศิลปากร,กร

lian, ผู้รับเหม

าล ระดบัปฏิบติั

ภายในและภ

นาคาร) 

รมเจ้าท่า, กร

มาร้ือถอน, ผู้
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รมที่ดิน, 

ผูรั้บจ่าย
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  กลุ่มที ่
 

 

 

 2 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

ผู้ถือหุ้น ( รัฐ

ผู้บริหาร ( ผ

พนักงาน ( ฝ่

Sub – cont

หน่วยงานภา
กรมที่ดิน, ก

องค์กรระหว่

สื่อสารมวลช

สังคมรอบข้า

ลูกค้า ( ประ

คู่ค้า ( BMCL

พันธมิตรทาง

ผู้ลงทุน ( รัฐ

 

ฐบาล กค.) 

วก. รผก. รผ

ฝายงานต่างๆ

tract ( สหภา

าครัฐ ( ครม. 
.ท.ม. การทา

ว่างประเทศ (

ชน ( จส.100

าง ( ร้านอาห

ชาชน นร. น

L เครือข่ายโท

งการค้า ( ห้า

ฐบาล BMCL)

รายงานหล

สังคมภา

ผบ. รผป. รผ

ๆ ) 

าพ สหกรณ์)

สังคมภาย

 คจร. สนข. 
าง, กฟน. ขส

( UIC,JICA, A

 สถานีโทรทั

หาร, 7-11, อู่

นศ.  ภิกษุสงฆ

ทรศัพท์มือถอื

างสรรพสินค้า

) 

ลกัสูตร จริยธรรม

ยใน 

ว. ผชก.1-3) 

 

ยนอก 

 สผ. สตง. อส
มก. สรรพกร

AACHO) 

ัศน์ช่องต่างๆ

รถ, ร้านร่วม

ฆ์ ฯลฯ) 

อ ค่ายเพลง) 

า, รถไฟฟ้า B

มและธรรมาภิบา

 

สส. สบน. สค
ร, ธนาคาร) 

ๆ สวพ. 91, ห

ต่างๆ , โรงเรี

 

BTS,  Airpor

าล ระดบัปฏิบติั

คร. สก. สข. 
 

หนังสือพิมพ์)

รียน) 

rt Link, กรม

ติการ รุ่นที ่5/255

 สส. สว.    

 

มเจ้าท่า) 
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  กลุ่มที ่
 

 

 

 3 

1 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

บอร์ดฯ (ผู้วา่
ร้านอาหาร) 

พนักงาน ( หั
ผู้รับเหมา) 

ผู้ลงทุน JICA

คู่ค้า ( บริษัท
จ้างร้ือถอน) 

พันธมิตรทาง

ลูกค้า บริษัท
ผู้ใช้บริการ วั

สื่อสารมวลช

หน่วยงานภา
( กระทรวงค
คจร. กรมโย
ศาลอุทธรณ
กรมศิลปกร
สาย (ม่วง,น้ํ
หน่วยงานที ่

 

าการฯ, รองผู้
 

หัวหน้าแผนก

A, JBIC 

ทที่ปรึกษาต่า
 

งการค้า ( BM

ทต่างๆที่ขอท
 วัยทํางาน, สงู

ชน ทุกช่องทา

าครัฐ  
คมนาคม สน
ยธา, ผังเมือง
ณ์, ขสมก. ศ
, สวทช. รฝ

น้ําเงิน,เขียว) 
 รฟม.ไปร่วมจ

รายงานหล

สังคมภา

ผูว้่าการฯ, ผู้ช

ก ผู้ร่วมงาน s

สังคมภาย

งๆ บริษัทผู้รั

MCL, BTS ) 

างเชื่อมต่อ เ
งอายุ, นศ.  เ

าง TV, นิตยส

ข. ศสช. สต
ง, สงป. สํานั
ศ.ราชการจัง
ท. สก. สข. 
 มหาวิทยาลั
จัดกิจกรรมต

ลกัสูตร จริยธรรม

ยใน 

ช่วยผู้ว่าการฯ

sub – contr

ยนอก 

รับเหมา เช่น 

 

 เช่น บ.เซ็นทรั
เด็กทารก, ผู้ถ

สาร, วิทยุ, ใบ

ง. สภอ. นน
นักพระพุทธ,
งหวัด(สมุท
 ชุมชนตามแ
ลัย/หน่วยงาน
ต่างๆ วัดพระ

มและธรรมาภิบา

ฯ, ผอ.ฝ่าย, ผ

ract พนักงาน

 SINO, ITP, 

รัลพัฒนา, จุฬ
ถูกเวียนคืน 

บปลิว ฯลฯ 

ทบุรี,สมุทรป
 สกอ. กทม
รปราการ, 
แนวสายทางโ
น/โรงเรียน ที
รามเก้า, วัดอ

าล ระดบัปฏิบติั

ผอ.กอง, นศ. ึ

นจากบริษัท

 PAR, CKTC

ฬา, connec
 

 

ปราการ ศาล
. กทพ. ออม

 นนทบุรี) ก
โครงการรถไ

 ที่มาขอดูงาน
อุทัยธาราม) 
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ction, 

ลปกครอง 
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พนักงาน ( ฝ
ศทส.ผู้บริหา

รัฐบาล ( ก.ค

สังคมรอบข้า

ลูกค้า (ผู้โดย
ผู้ใช้บริการ น
ง.. รัฐวิสาหกิ

หน่วยงาน ( 
กฟภ. กฟผ. 

ผู้ลงทุน MBC

พันธมิตรทาง
เจ้าพระยา,ค

สื่อสารมวลช

คู่ค้า ( ITD C

องค์กรระหว่

พันธมิตรทาง

ผู้ลงทุน ( รัฐ

 

 

ฝบก. ฝวส. ฝ
าร รก.ผวก. ร

คมนาคม ก.ค

าง ( หมู่บ้านจ

ยสารรถไฟฟ้า
 นักเรียน,นักศึ
กิจ ชาวต่างช

 กทม. กรมท
 กปน. กปภ. 

CL 

งการค้า ( BM
คลองแสนแสบ

ชน ( สถานีโท

CK SINO-TH

ว่างประเทศ J

งการค้า ( ห้า

ฐบาล BMCL)

 

รายงานหล

สังคมภา

ปก. ฝกย. ฝก
รฝว. ผชก.1 ผ

คลัง) 

จัดสรร, คอน

า ผู้ใช้บริการท
ศึกษา, พนักง
าติ) 

สังคมภาย

างหลวง, กร
 สํานักงานเข

MTA. BTS. M
บ) 

ทรทัศน์ นสพ

AI UNIGUE 

JICA 

างสรรพสินค้า

) 

ลกัสูตร จริยธรรม

ยใน 

กท. ฝวช. ฝช
ผชก.2 ผชก.

นโดมิเนียม, ห้

ที่จอดรถ ผู้เช
งานบริษัท ,ผู้

ยนอก 

มที่ดิน, สนข
ขต, สผ. ธ.กรุ

MRT. ARL. T

. วิทยุ. Web

 TOQVE  CO

า รถไฟฟ้า B

มและธรรมาภิบา

ชง. ฝรก. ฝธส
3) 

ห้างสรรพสินค

ช่าพท. โฆษณ
้สูงอายุ, ผู้บริ

. โยธา, จนท
รงไทย, ธ.ออม

 TAXI. มอเตอ

bsite social 

OM ) 

BTS  Airport

าล ระดบัปฏิบติั

ส. สผว. สปอ

ค้า) 

ณา ผู้เช่าพท. 
ริการ, ข้าราช

ท.ท้องถิ่น, กฟ
มสิน 

อร์ไซรรับจ้าง 

 network) 

t Link กรมเจ้
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อ. สตส. 

 (รฟม.) 
ชการ, พน

ฟน. 

 เรือด่วน

จ้าท่า) 
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4.3 กิจก
ผู้เข้าร่ว
จริยธรรม
ระดับสูง

 
ผลงานก
 
กิจกรรม
ให้ทุนกา

 
ช่องทาง
• ส

(
• 

  
กลุ่มเป้า
• ป
• ม
• อ

 
รูปแบบก
• 
• 
• 
• 

ปี
Slogan 
 

 

กรรมการขับ
มสัมมนาแต
ม (Ethical 
 หัวหน้างาน

• ชื่อกิ

• ช่อง

• รูปแ

• Slog

กลุ่มที ่1   โค

มหรือประเดน็
ารศึกษานักเรี

งการส่ือสาร 
ส่งหนังสือปร
(Facebook,
ติด Poster ต
  
หมาย 
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา 
อุดมศึกษา   

การดําเนินงา
เปิดตัวโครงก
เก็บข้อมูลแล
คัดเลือกเด็กน
เข้าไปแนะแน
ปี 
 “ส่งเสริม สน

เคลื่อนการเส
ต่ละกลุ่ม ร่ว
Project) ข
 และระดับป

กิจกรรมหรือป

ทางสื่อสาร เ

แบบการดําเนิ

gan ของกิจก

รงการต้นกล้

นสําคัญในกา
รียนของโรงเรี

 
ระชาสัมพันธ์ใ
, Twitter, W
ตามสถานีรถ

 

า เกรดเฉลี่ยไ
  เกรดเฉลี่ยไ
   เกรดเฉลี่ยไ

าน 
การผ่านสื่อ 
ละคิดเลือก ร
นักเรียน/นักศ
นวการศึกษา

นับสนุน สร้า
 

 

สริมสร้างจริ
มกันพัฒนา
ององค์กร ซึ่ง

ปฏิบัติการ จา

ประเด็นสําคัญ

 เพื่อสร้างการ

นนิงาน 

กรรม 

ลา้ รฟม. 

ารนําเสนอ 
รียนตามแนว

์ให้กับ รร. ตา
Website รฟม
ไฟฟ้า 

ไม่ต่ํากว่า  3.
ม่ต่ํากว่า  3.5
ไม่ต่ํากว่า  3.

ร. 
ศึกษาที่จะเข้
ให้เด็กนร./น

างสรรค์ สร้าง
 

รายงานหล

ยธรรมในอง
กิจกรรมกา
งเป็นการต่อ
ากรุ่นที่ผ่านม

ญในการนําเส

รตระหนักรับร

สายทางรัศมี

ามแนวสายท
ม.) 

.50 
50 
00 

ข้าร่วมโครงกา
นศ.ที่ถูกต้องคั

งฝันเยาวชนไ

ลกัสูตร จริยธรรม

งค์กร   
รขับเคลื่อน
ยอดและสาน
า โดยมีสาระ

สนอ 

รู้ 

มี 500 ม. 

ทางประชาสมั

าร 
คัดเลือกติดตา

ไทย” 

มและธรรมาภิบา

โครงการส่ง
นต่อโครงการ
ะสําคัญประก

มพันธ์ทางสื่อ

ามประเมินก

าล ระดบัปฏิบติั

งเสริมการมี
รฯ ที่สร้างสร
กอบด้วย 

   onl

ารเรียนตลอ
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ส่วนร่วมใน
รรค์โดยผู้บริห

ine 

ดโครงการปีต
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ผลงานก
 
กิจกรรม
ความชื่อ
 
ช่องทาง

• 
• 
• W

• 
 
รูปแบบก

• 

• ล

• 
ไ

 
Slogan 
 
 
 

 

กลุ่มที ่2   กร

มหรือประเดน็
อสัตย์สุจริต ก

งการส่ือสาร 

เสียงตามสาย

intranet 

Website 

คลิปวีดีโอ 

การดําเนินงา

ดึงประเด็นสํ
ต่างๆ 

ลงคลิปสัมภา

เชิญชวนใหบุ้
ได้ทราบ 

  “ชือ่

ระตุ้นต่อมจริ

นสําคัญในกา
การดําเนินงาน

 

ย 

  

าน 

สําคัญที่เก่ียว

าษณ์ใน intra

บุคคลภายนอ

อสัตย์ จริงใจ 

 

รยธรรม 

ารนําเสนอ 
นด้วยความเป

  

ข้องกับองค์ก

anet และ W

อก ส่งคําถาม

 โปรงใส ตรว

รายงานหล

ป็นธรรม 

กร(รฟม.)ในข

Website 

ถึงเร่ืองที่ต้อง

วจสอบได้” 

ลกัสูตร จริยธรรม

ขณะนั้นโดย

งการทราบเข้

มและธรรมาภิบา

เชิญบุคคลที่

ข้ามา เพื่อจะ

าล ระดบัปฏิบติั

ที่เก่ียวข้องมา

ะได้ชี้แจงข้อเท
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ผลงานก
 
กิจกรรม
MRTA B

• ส

• ส

• อ
 
ช่องทาง

• 
• 
• 

 
รูปแบบก

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 
Slogan 

 

กลุ่มที ่3   กา

มหรือประเดน็
BUDDY 

สร้างความสมั

สร้างความสขุ

องค์กรมีประ

งการส่ือสาร 

ผ่านทางบุคค

ผ่านทางศูนย์

ผ่านทางสื่ออ

การดําเนินงา

ประชาสัมพัน

จับฉลากเลอื

เร่ิมกิจกรรม

ประกาศผล 

ระยะเวลาใน

มีตําแหน่ง B

มีกล่อง Bud

  “เพื่อ

ารสร้างความ

นสําคัญในกา

มพันธ์ฉันท์พี่

ขในการทํางา

ะสิทธิภาพ 

 

คล  ของขวญั

ย์กลาง  Budd

ออนไลน์-มัลติ

าน 

ันธ์กิจกรรมผ

อกคู่ Buddy 

 Buddy 

 – เฉลย Bud

นการจัดกิจก

Buddy of th

d Box เพื่อเป็

อชีวิตการทํา

 

มสัมพันธ์แบบ

ารนําเสนอ 

พี่ - น้องในอง

าน 

ญ ขนม การ์ด

dy Center, 

ตมีิเดีย  FB,E

ผ่านทางรูปแบ

 

ddy – Party

รรม 3 เดือน

he month 

ป็นช่องทางใน

งานที่ดี ด้วย

รายงานหล

บฉันท์พ่ี – น้

ค์กร 

 และข้อความ

 BB (Buddy

E-mail, sms-

บบต่างๆ 

y 4 Buddy 

น 

นการสื่อสาร 

สัมพันธไมตรี

ลกัสูตร จริยธรรม

น้องภายในอ

ม ฯลฯ 

y Board), Bu

-mms และเ

 

 

รีต่อเพื่อนร่วม

มและธรรมาภิบา

งค์กร  

udsenger 

เสียงตามสาย

มงาน” 

าล ระดบัปฏิบติั

ย  
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ผลงานก
 
กิจกรรม

• 
• ส

 
ช่องทาง

• ภ

• ภ

• 
 
รูปแบบก

• 
• ม

• พ

• C
 
Slogan 
 

 

กลุ่มที ่4   Gr

มหรือประเดน็

ก่อสร้างโดยค

สื่อสารกับชุม

งการส่ือสาร 

ภายในพนง. 

ภายนอกผู้ใช้

คนวัยทํางาน

การดําเนินงา

กําหนดเรื่องผ

มีการสุ่มตรว

พัฒนาองค์ค
เคร่ืองจักรทีไ่

Call Center

  “ก่อ

reen Const

นสําคัญในกา

คํานึงถึงสิ่งแว

มชน ให้ช่วยกั

 

 เสียงตามสา

ชบ้ริการ  Bill

น Facebook

าน 

ผลกระทบดา้

จโดยฝ่ายที่เก

วามรู้เพื่อลด
ไม่ชํารุด 

r 

อสร้างเป็นมิต
 

 

truction 

ารนําเสนอ 

วดล้อม 

กันรักษาสิ่งแว

ย,บอร์ดประ

lboard, We

k  

านสิ่งแวดล้อม

ก่ียวข้อง 

ดผลกระทบด้

ร ทุกชีวิตเป็น
 

รายงานหล

วดล้อม 

ชาสัมพันธ์, i

bsite, ที่จอด

มใน Contra

้านสิ่งแวดล้อ

นสุข” 

ลกัสูตร จริยธรรม

 intranet แล

ดรถประชาชน

act ให้ชัดเจน

อมในการก่อส

มและธรรมาภิบา

ละบอร์ดหน้าฝ

นตามแนวสา

น 

สร้างอย่างต่อ

าล ระดบัปฏิบติั

ฝ่าย 

ายทางฯ 

อเนื่อง เช่น G
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ส่วนที่ 5
หลักสูตร
คณะทําง
เพื่อสอบ
สามารถ
แบบสอบ
หลัก ซึ่งส
 
1. ควา

หลกั
1.1 

1.2 

1.3 

2. ควา
2.1 

2.2 

          
2.3 

          
          

 

 

5 สรุปแบบส
รจริยธรรมแ
งานได้ทํากา
บถามความคิด
ถเก็บรวบรวม
บถามดังกล่าว
สามารถสรุปไ

ามคิดเห็นต่อ
กจริยธรรม 
 ท่านส่งเสริ
 จรรยาบรร
ท่านสื่อสา
ข้ามสายง

  ระดับ มา
ท่านเห็นด้

 จริยธรรม 

ามคิดเห็นต่อ
ท่านเห็นค
การปฏิบัติ

 ท่านเห็นค
 ขององค์กร

    ทางตรงหรื
ท่านให้คว

    ร่วมงานมีพ
    องค์กร อยู

อบถามหลัง
ละธรรมาภิบ
รสรุปแบบส
ดเห็นต่อการ
มแบบสอบถ
วถามความคิ
ได้ดังนี้ 

อการสร้างบ
 
ริมและให้ควา
รณขององค์ก
าร/แลกเปลีย่
งาน เพื่อส่งเส
าก  
ดว้ยกับการมี
 และจรรยาบ

 
อการกํากับดู
ความสําคัญแ
ตงิาน อยู่ในร
วามสําคัญขอ
ร รวมถึงไม่อ
รือทางอ้อมห
วามสําคัญกับ
พฤติกรรมที่มี
ยู่ในระดับ มา

 
    
 

 

 

การเข้ารับก
บาล ระดับปฏ
อบถามหลัง
ตระหนักรับรู
ามจากผู้เข้า

คิดเห็นของผู้เ

บรรยากาศเพื

ามร่วมมือในก
กรไปยังผู้บังคั
ยนความคิดเห
สริมให้การปฏิ

ช่องทางการแ
บรรณขององค

แลตนเองทีด่ี
และสนับสนนุ
ระดับ มาก  
องการยึดหลั
าศัยหรือยินย

หาประโยชน์ใ
บการแนะนํา/
มีความเสี่ยงต
าก 

 

รายงานหล

ารสัมมนา (
ฏิบัติการ รุ่น
การเข้ารับกา
รู้ (Awarene
ารับการสัมม
เข้าร่วมโครงก

พ่ือส่งเสริมให

การแจ้งข้อมู
คับบัญชา อยู่ใ
ห็นระหว่างเพื
ฏิบัติงานสอด

แจ้งข้อมูลผู้ที
ค์กร ไปยังผูบ้

ดีตามหลักจริ
นการนําจรรย
 
ักตามกฎหมา
ยอมให้ผู้อื่นอ
ให้แก่ตนเองห
/ตักเตือนเพื่อ
ต่อการกระทาํ

ลกัสูตร จริยธรรม

Follow up
นที่ 5/2554 
ารสัมมนาเชิ

ess) และให้ค
นา ระดับปฏ
การในประเด็

ห้บุคลากรทํ

ลของผู้ที่กระ
ในระดับ ปาน
พื่อนร่วมงานใ
ดคล้องกับจรร

ที่กระทําผิดห ื
บริหารขององ

ริยธรรมและ
ยาบรรณของพ

าย ข้อบังคับ 
อาศัยอํานาจห
หรือผู้อื่น อยู่ใ
อนร่วมงาน ห
าผิดระเบียบวิ

มและธรรมาภิบา

) 
 
ชงปฏิบัติการ
ความสําคัญห
ฏิบัติการ จํา
ด็นจริยธรรมแ

ํางานอย่างถู

ะทําผิด/ฝ่าฝนื
นกลาง  
ในหน่วยงาน
รยาบรรณขอ

รือฝ่าฝืนกฎร
งค์กรโดยตรง

ธรรมาภิบาล
พนักงานไปเป็

 กฎระเบียบ
หน้าที่ของตน
ในระดับ มาก
หากมีสิ่งที่บ่งบ
วินัยหรือจรร

าล ระดบัปฏิบติั

ดังกล่าว โดย
หลังจากจบกา
านวนทั้งสิ้น 
และธรรมาภิ

ถูกต้องตามก

นกฎระเบียบ

นเดียวกัน หรือ
องพนักงาน อ

ระเบียบ หลัก
ง อยู่ในระดับ

ล 
ป็นแนวทางใ

และนโยบาย
นไม่ว่าโดย   
ก  
บอกว่าเพื่อน
รยาบรรณขอ

ติการ รุ่นที ่5/255

ยมีวัตถุประส
ารสัมมนาฯ โ
 26 ชุด 
บาล 2 ประเ

กฎระเบียบแ

หรือ  

อ 
อยู่ใน 

ก  
บ มาก 

น  

ย 
 

น 
ง 

54 

24 

สงค์
 โดย
ซึ่ง

เด็น

และ



 

3. ควา
โคร
ค่าเ

 

 

ามคิดเห็นต่อ
รงการที่สนับ
ฉลี่ยมากที่สดุ

1) โคร
2) โคร
3) โคร
4) โคร
5) โคร
6) โคร
7) โคร

          
อโครงการทีส่
สนุนในการส
ดไปหาน้อยที
รงการ Happ
รงการกระตุ้น
รงการเสริมสร้
รงการ Green
รงการ Comm
รงการลดการใ
รงการต้นกลา้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                
สนับสนุนในก
สร้างการมีส่
ที่สุด ซึ่งสามา
y Workplac

นต่อมจริยธรร
ร้างความสัมพ
n Construct
munity Serv
ใช้พลังงานไฟ
า รฟม. ค่าเฉ

 

รายงานหล

                
การสร้างการ
วนร่วมในเชิ

ารถสรุปได้ดัง
ce ค่าเฉล่ียที่
รม ค่าเฉล่ียที่
พันธ์ระหว่างบ
tion ค่าเฉล่ีย
vice for all 
ฟฟ้าในรฟม. 
ลี่ยที่ได้รับ 2

ลกัสูตร จริยธรรม

                
รมีส่วนร่วมใ
ชิงจริยธรรม โ
นี ้ 

ทีไ่ด้รับ 5.42 
ทีไ่ด้รับ 4.77 
บุคลากรในอ
ยที่ได้รับ 4.15
 at MRTA S
 ค่าเฉล่ียที่ได้
.65 

มและธรรมาภิบา

                
ในเชิงจริยธร
 โดยเรียงลําด

 
  
องค์กร ค่าเฉลี
5  

Stations ค่าเ
้รับ 3.15  

าล ระดบัปฏิบติั

                
รรม 
ดับตามโครง

ลี่ยที่ได้รับ 4.

เฉลี่ยที่ได้รับ 
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แนน

   



 
เกณฑ์ใน

  
  
 

1. การสร้
อย่างถู

1.1 ท่านส
ผู้ที่กร
ไปยังผ

1.2 ท่านสื
ในหน
ปฏิบัติ

1.3 ท่านเ
หรือฝ่
องค์ก

2 การกํ
ธรรม

2.1 ท่านเ
พนักง

2.2 ท่านเห
กฎระ
ยินยอ
หรือท

2.3 ท่านใ
หากมี
ต่อกา

 
 

 

นการแปลคว
ระดั
1.00

 1.51
 2.51

ประเด็น

ร้างบรรยากา
ถกูต้องตามก
ส่งเสริมและ
ระทําผิด/ฝ่าฝืน
ผู้บังคับบัญชา

สื่อสาร/แลกเป
น่วยงานเดียวก
ติงานสอดคลอ้

ห็นด้วยกับก
ฝาฝืนกฎระเบี
ร ไปยังผู้บรหิ

กาํกับดูแลตน
มาภิบาล 
ห็นความสําคั
งานไปเป็นแน

ห็นความสําคั
ะเบียบ และน
อมให้ผู้อ่ืนอาศ
ทางอ้อมหาปร

ให้ความสําคัญ
มีสิ่งที่บ่งบอกว
รกระทําผิดระ

วามหมายค่า
ับคะแนน  
0 – 1.50  
1 – 2.50  
1 – 3.00  

นจริยธรรม/ธ

าศ เพ่ือส่งเส
กฎระเบียบแล
ให้ความร่วม
นกฎระเบียบห
า 

ปลี่ยนความคิ
กัน หรือข้าม
องกับจรรยาบ

ารมีช่องทางก
บียบ หลักจริย
หารขององค์กร

นเองที่ดีตามห

คัญและสนับส
วทางในการป

ัญของการยึด
นโยบายของอ
ศัยอํานาจหน้
ระโยชน์ให้แก่ต

ญกับการแนะ
ว่าเพ่ือนร่วมงา
ะเบียบวินัยหรื

 

 

เฉลี่ย 
  
  
  
  

ธรรมาภิบาล

สริมให้บุคลา
ละหลักจริยธ
มมือในการแ
หรือจรรยาบร

คิดเห็นระหว่า
สายงาน เพ่ือ

บรรณของพนัก

การแจ้งข้อมู
ยธรรม และจร
รโดยตรง 

หลักจริยธรร

สนุนการนําจร
ปฏิบัติงาน 

ดหลักตามกฎห
องค์กร รวมถึ
น้าที่ของตนไม
ตนเองหรือผูอื้

ะนํา/ตักเตือน
านมีพฤติกรร
รือจรรยาบรร

 

รายงานหล

 
 
 
 

ล 

กรทํางาน
ธรรม 
แจ้งข้อมูลขอ
รรณขององค์ก

งเพ่ือนร่วมงา
อส่งเสริมให้กา
กงาน 

ลผู้ที่กระทําผิ
รรยาบรรณขอ

รมและ       

รรยาบรรณขอ

หมาย ข้อบังคั
ถึงไม่อาศัยหรื
ม่ว่าโดยทางต
อ่ืน 

นเพ่ือนร่วมงา
มที่มีความเสี่ย
ณขององค์กร

ลกัสูตร จริยธรรม

ความหมาย 
น้อย 
ปานกลาง 
มาก 

ระดับข

ม

อง  
กร

าน
าร

2

ผิด
อง

2

     
ม

อง 2

คับ 
รือ
รง

2

าน 
ยง
ร 

2

มและธรรมาภิบา

 

ของการปฏิบ

มาก 

 

.54 

.77 

มาก 

.92 

.88 

.54 

าล ระดบัปฏิบติั

บัติ / พฤติกร

ปานกลาง 

2.31 

 

 

ปานกลาง 
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บ

 
ทั้งนี้ ใน
สําหรับก
คะแนนค
 

ลําดับ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 
 
 
 
 
 

 

ประเด็นจริย
ถูกต้องตามก
2.54 ซึ่งจัดอ

ประเด็นจริย
บาล โดยรวม

ส่วนของกา
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