รายงานผลการดาเนินโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”
โครงการโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บารุง) สุจริต

โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บารุง)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร

คานา
รายงานนี้ เป็นรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล
ในสถานศึ กษา “ป้ องกันการทุจ ริต ” (โครงการโรงเรีย นสุ จริ ต) ปีง บประมาณ 2563 โรงเรี ยนวั ดนางสาว
(ถาวรราษฎร์บารุง) โดยรวบรวมข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับผลการดาเนินงานในภาพรวมของโครงการ
ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการดาเนินโครงการรายงาน และ
รวมรวมข้ อมูล ทาให้เอกสารฉบั บนี้เสร็จสมบูร ณ์ และหวั ง เป็ นอย่ างยิ่ ง ว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่ อ
ผู้มี ส่ว นเกี่ ยวข้อ งและผู้ ที่ สนใจ สามารถน าไปประยุ กต์ ใช้ ใ ห้เ กิด ประโยชน์แ ละพัฒ นาคุ ณภาพทางการศึก ษา
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สารบัญ
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนา
ส่วนที่ 2 วิธีดาเนินการ
ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงาน
ส่วนที่ 4 ประเมินผลโครงการ
ภาคผนวก

3
6
8
9
11

ส่วนที่ 1
บทนา
หลักการและเหตุผล
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายว่าด้วยการส่ง เสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ว่าด้วยการบริหารและ
การปฏิบัติราชการกระทรวงในทุกระดับ จะต้องให้ความสาคัญ กับการบูรณาการการปฏิบัติของทุกหน่วยงาน
ในสั ง กั ด ให้ เ ป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ตลอดจนให้ ค วามส าคั ญ กั บ การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ งาน
ด้านการศึก ษาที่ถู กต้อ ง รวดเร็ว และตรงกั บความต้องการของสั ง คม ซึ่ง สอดคล้อ งกับ นโยบายของสานั กงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ที่ เ น้ น การเร่ ง สร้ า งระบบให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเป็ น องค์ ก ร
ที่มีคุณภาพ แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานได้เ ป็ นอย่ างดี รวมถึ ง สอดคล้ อ งกั บ ปฏิ ญ ญาโรงเรีย นสุจ ริ ต ด้ านการป้ องกั น ด้ านการปลูก ฝั ง และ
ด้านการสร้างเครือข่ายและสอดคล้องกับคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต ทักษะกระบวนการคิด ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย
อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ
โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บารุง) ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทาโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) นี้ขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)
เป้าหมาย
1. บุ ค ลากรในโรงเรี ย นวั ด นางสาว(ถาวรราษฎร์ บ ารุ ง ) ได้ รั บ การพั ฒ นาเกี่ ย วกั บ การกระท าที่ ถื อ เป็ น เรื่ อ ง
ผลประโยชน์ทับซ้ อนในการปฏิบัติ งาน และกรอบการประเมิ นคุณ ธรรม ความโปร่ ง ใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) จานวน 77 คน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. บุ คลากรมี คุณ ลัก ษณะ 5 ประการและสามารถน าไปใช้ ในการปฏิบั ติง านตามหน้ า ที่จ นเกิด เป็ นผลส าเร็ จ
เป็นวิถีชีวิตองค์กร นาไปสู่การเป็นเขตสุจริตที่ยั่งยืนและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
2. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับดัชนีการประเมินคุณธรรมความโปร่ง ใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 5 ประการ และสามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่จนเกิดเป็นผลสาเร็จ เป็นวิถีชีวิต
องค์กร นาไปสู่การเป็นเขตสุจริตที่ยั่งยืนและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 ประกาศเจตนารมณ์สุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงาน
1.1 กาหนดปฏิทินการดาเนินงาน
1.2 วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
1.3 จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บารุง) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
1.4 จัดทาประกาศเจตนารมณ์สุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเขตสุจริต
2.1 กาหนดปฏิทินการดาเนินงาน
2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การกระทาที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน”
กิจกรรมที่ 3 การประชุมวิเคราะห์เกี่ยวกับโรงเรียนสุจริต
3.1 ประชุมวิเคราะห์ SWOT โรงเรียนสุจริต
3.2 สรุปผลและกาหนดแนวทางการนาไปปฏิบัติ
กิจกรรมที่ 4 ประกวดสื่อออนไลน์ประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต
4.1 กาหนดปฏิทินการดาเนินงาน
4.2 ประชาสัมพันธ์การประกวดในโรงเรียน
4.3 ดาเนินการประกวดตามปฏิทินที่กาหนดไว้

กิจกรรมที่ 5 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของโรงเรียนวัดนางสาว
(ถาวรราษฎร์บารุง) (ITA)
5.1 ศึกษาตัวชี้วัดคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
5.2 วิเคราะห์ผลการประเมินตัวชี้วัดคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) เพื่อปรับปรุงการดาเนินงาน
5.3 มอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของบุคลากรมีคุณลักษณะ 5 ประการปละสามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่จนเกิด
เป็นผลสาเร็จ เป็นวิถีชีวิตองค์กร นาไปสู่การเป็นเขตสุจริตที่ยั่งยืนและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
2. ร้อ ยละ 100 บุค ลากรสามารถปฏิบัติ งานได้สอดคล้องกับ ดัชนีก ารประเมินคุณ ธรรมความโปร่ง ใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 5 ประการ และสามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่จนเกิดเป็นผลสาเร็จ
เป็นวิถีชีวิตองค์กร นาไปสู่การเป็นเขตสุจริตและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
งบประมาณ
เงินงบประมาณ สพฐ. 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
การประเมินผลการดาเนินงาน
ประเมินตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุ ค ลากรมี คุ ณ ลั ก ษณะ 5 ประการและสามารถน าไปใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านตามหน้ า ที่จ นเกิ ด เป็ น
ผลส าเร็ จ เป็ น วิ ถี ชี วิ ต องค์ ก ร น าไปสู่ ก ารเป็ น เขตสุ จ ริ ต ที่ ยั่ ง ยื น และสร้ า งความพึ ง พอใจแก่ ผู้ รั บ บริ ก าร
2. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับดัชนีการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 5 ประการ และสามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่จนเกิดเป็นผลสาเร็จ เป็นวิถี
ชีวิตองค์กรนาไปสู่การเป็นเขตสุจริตที่ยั่งยืนและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ

ส่วนที่ ๒
วิธีการดาเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ ประกาศเจตนารมณ์สุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงาน จัดทาประกาศเจตนารมณ์สุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บารุง) จานวน ๒ ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเขตสุจริต
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การกระทาที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมี
วิทยากร นอกจากนี้ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติง านที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมี ผอ.
โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บารุง) เป็นผู้นากิจกรรมวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งกาหนดความเสี่ยงที่
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จานวน ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้
๑. การใช้เวลาราชการในการหากิจธุระส่วนตัว
๒. นาทรัพย์ราชการไปใช้ส่วนตัว
๓. การเพิกเฉยต่อผลประโยชน์ส่วนรวม
๔. การจัดซื้อวัสดุสานักงาน
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วจึงนาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง และผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงาน ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดของตารางความ
เสี่ยง ซึ่งจะทาให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน
ลาดับ
๑.
๒.
๓.
๔.

ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต
การใช้เวลาราชการในการหากิจธุระส่วนตัว
นาทรัพย์ราชการไปใช้ส่วนตัว
การเพิกเฉยต่อผลประโยชน์ส่วนรวม
การจัดซื้อวัสดุสานักงาน

โอกาส

ผลกระทบ

๓
๒
๒
๑

๑
๑
๑
๑

ระดับ
ความเสี่ยง
๓
๒
๒
๑

ลาดับ
ความเสี่ยง
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

กิจกรรมที่ ๓ การประชุมวิเคราะห์เกี่ยวกับโรงเรียนสุจริต
วันอัง คารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.๒๕63 คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บารุง) เข้า
ประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีวิทยากรบรรยายความรู้และให้แนวคิดในการดาเนินงาน พร้อมทั้งบุคลากรร่วมให้
การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง ITA
จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับรูปแบบให้ความรู้และ
ประสบการณ์ และความรู้ที่ได้รับเพิ่มขึ้นจากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความพึงพอใจในภาพรวมโดยใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจ ๔ ระดับ พบว่าทุกรายการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
กิจกรรมที่ ๔ ประกวดสื่อออนไลน์ ประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต
โรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพยนตร์สั้น และนักเรียนโรงเรียนวัดนางสาวได้จัดทาในหัวข้อ “ซื่อสัตย์”
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในแสดงออกด้านการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ ๕ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน (ITA)
๑. ศึกษาตัวชี้วัดคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิเคราะห์แผนการดาเนินงาน
เพื่อศึกษาและดาเนินงานเพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องตามตัวชี้วัดคุณธรรมและความ
โปร่งใส(ITA)
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการการดาเนินงานเพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องตามตัวชี้วัดคุณธรรม
และความโปร่งใส่ (ITA)
๓. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกตอบแบบสารวจความคิดเห็นออนไลน์ (IIT,EIT) ระหว่าง เดือนสิงหาคม
พ.ศ.๒๕๖๓
๔. คณะกรรมการจัดกระทาข้อมูลตามแบบสารวจเชิงประจักษ์ (EBIT) และจัดส่งข้อมูลในระบบออนไลน์ ระหว่าง
เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ส่วนที่ ๓
ผลการดาเนินงาน
จากการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการ
ทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บารุง) ส่งผล ดังนี้
๑. บุคคลากรในโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บารุง) มีคุณลักษณะ ๕ ประการ อันได้แก่ ความซื่อสัตย์
สุจริต การมีจิตสาธารณะ รักความเป็นธรรม ความรับผิดชอบ และการมีชีวิตพอเพียง สามารถนาไปปฏิบัติงานตาม
หน้าที่จนเกิดผลสาเร็จ เป็นวิถีชีวิตองค์กร นาไปสู่การเป็นเขตสุจริตและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
๒. บุคคลากรในโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บารุง) มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์และเป็นแบบอย่างที่ดีใน
การปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู
๓. บุคคลากรในโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บารุง) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบในวงการราชการและการปฏิบัติงาน สามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต
๔. ในการปฏิบัติงานของบุคคลากรโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บารุง) ปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และไม่เลือกปฏิบัติ ทาให้สถานศึกษาและผู้รับบริการมีความพึงพอใจ และชื่นชมใน
การให้บริการ
๕. โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บารุง) ดาเนินงานเขตสุจริตมาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับจาก
สถานศึกษา/ชุมชน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษา
๖. โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บารุง) มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย เพื่อผลักดันให้ดัชนี ภาพลักษณ์คอรัปชั่น(CPI) ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น

ส่วนที่ ๓
ประเมินผลโครงการ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) ประกอบด้วยกิจกรรม ๕ กิจกรรมดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ ประกาศเจตนารมณ์สุจริตในการการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเขตสุจริต
กิจกรรมที่ ๓ การศึกษาดูงานเขตสุจริตต้นแบบ
กิจกรรมที่ ๔ ประกวดสื่อออนไลน์ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ต่อต้านการทุจริต
กิจกรรมที่ ๕ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน (ITA)
ขอนาเสนอผลการประเมินกิจกรรมการศึกษาดูง านเขตสุจริตดัง นี้ จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๔๕ คน
ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานตามรายละเอียดดังนี้
ข้อ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ประเด็น
รูปแบบการประชุมแลกเปลี่ยน ให้ความรู้และประสบการณ์
สถานที่มีความเหมาะสม
วิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้
ความเหมาะสมของระยะเวลาที่จัดกิจกรรม
ประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับเพิ่มขึ้นจากการประชุม
สิ่งอานวยความสะดวกตลอดกิจกรรม
ความพึงพอใจในภาพรวมของการประชุม

A
๕.๐๐
๔.๘๔
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๔.๗๐
๕.๐๐

SD
๐
.๓๗
๐
๐
๐
๐.๕
๐

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากการสอบถามความคิดเห็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาดูง านโดยใช้แบบประเมินพึงพอใจ ๕ ระดับ
พบว่าทุกรายการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด
สรุปผลการประเมิน
สรุปได้ว่ากิจกรรมส่งเสริมการศึกษาดูงานสุจริต ในครั้งนี้ประสบความสาเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการผู้เข้าร่วม โครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานครั้งต่อไป
ควรจัดกิจกรรมเช่นนี้ทุกปี ทาให้ได้แนวคิดในการนามาประยุกต์ใช้ กับการดาเนินงานตามภารกิจของ
โรงเรียนในครั้งนี้ประสบผลสาเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง พอใจใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
ข้อเสนอแนะและการดาเนินงานครั้งต่อไป
ควรจัดกิจกรรมเช่นนี้ทุกปี ทาให้ได้แนวคิดในการนามาประยุกต์ใช้กับการดาเนินงานตามภารกิจของ
โรงเรียน

ภาคผนวก

แบบประเมินความพึงพอใจ
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับโรงเรียนสุจริต
วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บารุง)
คาชี้แจง
ทาเครื่องหมายที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ข้อ

ประเด็น
มากที่สุด
๕

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง น้อย
๔
๓
๒

น้อยที่สุด
๑

รูปแบบการประชุมแลกเปลี่ยน ให้ความรู้และประสบการณ์
สถานที่มีความเหมาะสม
วิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้
ความเหมาะสมของระยะเวลาที่จัดกิจกรรม
ประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับเพิ่มขึ้นจากการประชุม
สิ่งอานวยความสะดวกตลอดกิจกรรม
ความพึงพอใจในภาพรวมของการประชุม
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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