
  

  

 
 

 

วันอังคาร ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
ณ ห้อง ๔๐๘ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์  

(อาจ อาสภหาเถร) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  

 



ค ำน ำ 
 

หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา ส านักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้พ้ืนฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการ
ที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ในวันอังคาร ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๒) เพ่ือให้บุคลากรสามารถเขียน
รายงานสอดคล้องกับการเชื่อมโยงระหว่างโครงร่างองค์กรกับเกณฑ์ EdPEx ความเชื่อมโยงกันระหว่างหัวข้อ 
ในหมวดต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓) เพ่ือเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้/ปัญหาและอุปสรรค
เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ๔) เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม
ส าหรับรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการด าเนินงานโครงการได้จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว จึงเห็นควรเสนอผู้บริหารได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการดังกล่าว ต่อไป 

 
  

 
   หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำรบัญ 
             
เรื่อง หน้ำ 
บทสรุปผู้บริหาร   ๑ 
ที่มาโครงการ ๔ 
วัตถุประสงค์การประเมิน   ๕ 
กรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการ  ๖ 
เกณฑ์การประเมิน  ๗ 
ผลการประเมินโครงการ     ๗ 
ผลการวิเคราะห์โครงการ  ๘ 
ภาคผนวก ๑๕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๑ 

 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา ส านักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้พ้ืนฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพ่ื อก ารด า เนิ น ก ารที่ เป็ น เลิ ศ  (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)         
ในวัน อังคาร ที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  โดยเชิญผู้ เชี่ ยวชาญที่ มี ความรู้ความสามารถ คือ              
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ มาบรรยายในหัวข้อ “ความรู้พ้ืนฐานเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ  

โดยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   ๒) เพ่ือให้บุคลากร
สามารถเขียนรายงานสอดคล้องกับการเชื่อมโยงระหว่างโครงร่างองค์กรกับเกณฑ์ EdPEx ความ
เชื่อมโยงกันระหว่างหัวข้อ ในหมวดต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓) เพ่ือเปิดโอกาสให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้/ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) ๔) เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ คือบุคลากร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น ,วิทยาลัยสงฆ์เลย,
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด และหน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จ านวน ๘๑ รูป/คน 
ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการประธานหลักสูตร/เลขานุการหลักสูตร คณาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ จากที่ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย จ านวน ๘๑ รูป/คน โดยส่วนใหญ่เป็นบรรพชิต คิดเป็นร้อยละ 
๓๙.๗๑ ชาย คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๗๑ และหญิง คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๕๙ ส่วนต าแหน่ง รองอธิการบดี คิด
เป็นร้อยละ ๑.๔๗  ผู้อ านวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๗  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์
ร้อยเอ็ดคิดเป็นร้อยละ ๑.๔๗ ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๗ ผู้อ านวยการ
ส านักงานวิทยาลัยคิดเป็นร้อยละ ๑.๔๗ ผู้อ านวยการหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ  ๑.๔๗ เลขานุการ
หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๑๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ  ๕๐.๐๐ และบุคลากรสาย
ปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๖ ส่วนงานที่สังกัด เป็นวิทยาเขต คิดเป็นร้อยละ  ๗๓.๕๓  วิทยาลัย
สงฆ์ คิดเป็นร้อยละ  ๑๗.๖๕ หน่วยวิทยบริการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๓๕ ประสบการณ์การท างานประกัน
คุณภาพการศึกษา ไม่มีประการในการท างาน คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๔ น้อยกว่า ๑ ปี คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๗ 
๑-๓ ปี คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๗๑ ๔-๖ ปี คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐๗-๙ ปี คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๖ และ
มากกว่า ๙ ปี คิดเป็นร้อยละ ๘.๘๒  

 



 
๒ 

 

การประเมินผลความพึงพอใจของการด าเนินโครงการ พิจารณาจากความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด ๖๘ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ  ๘๓.๙๕ โดยมีประเด็นที่น ามาพิจารณา ๔ ด้าน คือ 
๑) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ๒) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ๓) ด้านเทคนิคการบรรยาย
และการปฏิบัติ ๔) ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ โดยผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย (M=๔.๒๗)  และเมื่อพิจารณาผลความพึงพอใจเป็นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีความพึงพอใจสูงสุดคือ ด้านเทคนิคการบรรยายและการ
ปฏิบัติ (M=๔.๓๑) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (M=๔.๓๐) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
(M=๔.๒๒) และ ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ  (M=๔.๒๑)  
 

 
 

(ดร.นิเทศ สนั่นนารี) 

รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
๓ 

 

หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

โครงการการอบรมให้ความรู้พ้ืนฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 ************************  

 

๑. ชื่อโครงการ   การอบรมให้ความรู้พื้นฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
    (Education Criteria for Performance Excellence :EdPEx) 

๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ   หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา  
        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

๓. การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม (โปรดระบุว่าโครงการ/กิจกรรมให้บริการเรื่องใด ตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ) วัตถุประสงค์ข้อที่ 
 ๑. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่
เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 ผลการด าเนินโครงการ พบว่า ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาในเรื่องของกระบวนการการให้ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาอยู่ในระดับมาก  
 ๒. เพื่อให้บุคลากรสามารถเขียนรายงานสอดคล้องกับการเชื่อมโยงระหว่างโครงร่างองค์กรกับ
เกณฑ์ EdPEx ความเชื่อมโยงกันระหว่างหัวข้อ ในหมวดต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ผลการด าเนินโครงการ พบว่า ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สามารถเขียนรายงานการ  
ประเมินตนเอง (SAR) ระดับส านัก วิทยาลัย และระดับหลักสูตร ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานได้   
ส่วนในเรื่องของการเชื่อมโยงระหว่างหัวข้อและหมวดต่างๆ ตามเกณฑ์นั้นยังต้องศึกษาและท าความ  
เข้าใจให้มากยิ่งข้ึน  
  ๓. เพ่ือเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้/ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพ  
การศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)  
 ผลการด าเนินโครงการ พบว่า ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกันใน 
เรื่องของการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในส่วนงานและ
หลักสูตร 



 
๔ 

 

 ๔. เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี  
การศึกษา ๒๕๕๙ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  
 ผลการด าเนินโครงการ พบว่า ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าสามารถเขียนรายงานการ 
ประเมินตนเอง (SAR) ระดับส านัก วิทยาลัย และระดับหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
และสอดรับกับเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระหว่างเดือน
กรกฎาคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๐  

๔. งบประมาณ 
 แหล่งที่มาของงบประมาณ  งบแผ่นดิน  งบรายได้  งบภายนอก 
 จ านวนเงินที่ได้รับ ๕๕,๐๐๐ บาท  จ านวนเงินที่เบิกจ่ายจริง ๕๕,๐๐๐ บาท  

๕. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
  ระยะเวลาที่เสนอขอ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๐  
  ระยะเวลาที่ด าเนินโครงการจริง วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
 
๖. สถานที่ด าเนินโครงการ   
 ณ ห้องประชุมเสริมศักดิ์-ระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช (ห้อง ๔๐๘) อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระ
พุฒาจารย์ (อาจ อาสภหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

๗. ความสอดคล้อง/ตอบสนองของโครงการกับแผนพัฒนาหน่วยงานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 [ / ]  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ตรงกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
   เกี่ยวกับพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ   
   สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
 [ / ]  องค์ประกอบที่ ๑ การก ากับมาตรฐาน  
 [ / ] การบูรณาการโครงการกับการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย 

๘. เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ : จ านวน ๘๑ รูป/คน 

๙. ผู้เข้าร่วมโครงการ : รวม ๘๑ รูป/คน 
 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการบุคลากร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น ,วิทยาลัยสงฆ์เลย,วิทยาลัย
สงฆ์ร้อยเอ็ด และหน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จ านวน ๘๑ รูป/คน ได้แก่ 



 
๕ 

 

 
 ๑. ผู้บริหาร            
 ๒. ผู้อ านวยการ /รองผู้อ านวยการ       
 ๓. ประธานหลักสูตร/เลขานุการหลักสูตร  
 ๔. คณาจารย์          
 ๕. เจ้าหน้าที่   

๑๐. ที่มาของการด าเนินโครงการ 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๖ กล่าวถึงหลักการประกัน
คุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญของ
การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการน าเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) เ พ่ื อ พั ฒ น า แ ล ะ ส่ ง เส ริ ม ให้
สถาบันอุดมศึกษาได้น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กรเพ่ือให้พัฒนาคุณภาพการบริหารจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพอย่างก้าวกระโดด  พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ บุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีในการน าเกณฑ์ EdPEx ไปสู่
หน่วยงาน สามารถท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์การทางการศึกษา สถาบันอุดมศึกษา
สามารถประเมินองค์การด้วยตนเองโดยใช้เกณฑ์ EdPEx และเพ่ือพัฒนาคู่มือการด าเนินงานที่จะ
สามารถน าไปเป็นแนวทางในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการให้มีคุณภาพอย่างก้าวกระโดด 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มีความรู้ความเข้าใจและสามารถน าเกณฑ์การศึกษาเพ่ือการด าเนินการ
ที่ เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ไปใช้เป็นกรอบแนวคิด 
(Conceptual Framework) ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ รวมทั้งน ามาใช้
ประโยชน์ในการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ในโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัย 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จึงได้จัดโครงการอบรม
ให้ความรู้พ้ืนฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
แนวทางการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการประกัน
คุณภาพภายในเพ่ือให้บุคลากรสามารถเชื่อมโยงการศึกษาและการจัดการศึกษากับเกณฑ์ EdPEx ได้
อย่างมีประสิทธิภาพเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้/ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพ



 
๖ 

 

การศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) และเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน มาตรฐานที่สูงขึ้นตามเกณฑ์และนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่
เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 ๒. เพื่อให้บุคลากรสามารถเขียนรายงานสอดคล้องกับการเชื่อมโยงระหว่างโครงร่างองค์กรกับ
เกณฑ์ EdPEx ความเชื่อมโยงกันระหว่างหัวข้อ ในหมวดต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. เพ่ือเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้/ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
 ๔. เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

กรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการ 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนิน
โครงการ 

ตัวบ่งชี้การประเมิน 

๑. ด้านกระบวนการ ขั้นตอน
การจัดกิจกรรม 

๑.๑ ขั้นตอนการจัดโครงการที่เหมาะสม 
๑.๒ กระบวนการจัดโครงการตรงกับวัตถุประสงค์การจัดโครงการ 
๑.๓ มีการอ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมโครงการ 
๑.๔ ขั้นตอนการจัดโครงการหรือการให้บริการมีความยืดหยุ่นสามารถ
ปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ 
๑.๕ ได้รับความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดโครงการทุกขั้นตอน 

๒. ด้านเจ้าหน้าที่/วิทยากร ๒.๑ ความเหมาะสมในการแต่งกาย/บุคลิก/ท่าทาง การให้บริการ 
๒.๒ บริการด้วยความสุภาพ และด้วยไมตรีจิต 
๒.๓ บริการด้วยความกระตือรือร้น  รวดเร็ว  ฉับไว 
๒.๔ ความรู้ความสามารถในการตอบข้อซักถามตรงประเด็นเข้าใจง่าย 
๒.๕ ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน 

๓. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ๓.๑ สถานที่ส าหรับการให้บริการมีความเหมาะสม 
๓.๒ ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เช่นโต๊ะ เก้าอ้ี ระบบภาพและเสียงอ่ืนๆ  
ที่ใช้ 

 ในการจัดโครงการมีความเหมาะสมเพียงพอ 
๓.๓ สื่อที่ใช้มีการจัดโครงการมีความทันสมัย 



 
๗ 

 

๓.๔ มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า และอย่างทั่วถึง 
๓.๕ มีป้าย/สัญลักษณ์ ที่แสดงจุดในการจัดโครงการอย่างชัดเจน 

๔. ด้านการประเมินผลกระทบ
ต่อโครงการ 

๔.๑ ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้บริการอย่างประทับใจ 
๔.๒ ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้รับบริการตรงตามความต้องการ 
๔.๓ ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ 
๔.๔ สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมโครงการไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินงานในหน่วยงาน 
๔.๙ สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมโครงการไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

๕ .ด้านวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินโครงการ 

๕.๑ มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของจ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งหมด 

 
 เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าคะแนนเฉลี่ยแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ โดยแปลผลการใช้แบบอิงเกณฑ์  ดังนี้ 
 ช่วงคะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 
 คะแนนเฉลี่ย   ๑.๐๐ – ๑.๕๐   แสดงว่า มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย   ๑.๕๑ – ๒.๕๐   แสดงว่า มีความพึงพอใจน้อย 
 คะแนนเฉลี่ย   ๒.๕๑ – ๓.๕๐   แสดงว่า มีความพึงพอใจปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย   ๓.๕๑ – ๔.๕๐   แสดงว่า มีความพึงพอใจมาก 
 คะแนนเฉลี่ย   ๔.๕๑ – ๕.๐๐   แสดงว่า มีความพึงพอใจมากที่สุด 

๑๑. ผลการประเมินโครงการ  
จากการสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้พ้ืนฐานเกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพ่ื อการด าเนิ นการที่ เป็ น เลิ ศ  (Education Criteria for Performance Excellence 
:EdPEx)” ในวันที่  ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเสริมศักดิ์ -ระเบียบรัตน์  พงษ์พานิช           
(ห้อง ๔๐๘) อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภหาเถร) มจร.วิทยาเขตขอนแก่น โดยเก็บ
ข้อมูลจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ  จ านวนทั้งสิ้น ๘๑ รูป/คน ตอบแบบสอบถามจ านวน ๖๘ รูป/คน       
คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๙๕ สรุปข้อมูลได้ดังนี้   
 
 
 



 
๘ 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมนิ 
“โครงการอบรมให้ความรู้พื้นฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ” 

(Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) 
วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

ณ ห้อง ๔๐๘ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภหาเถร) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

 
ตอนที่ ๑ วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี ๑ จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

รายการ จ านวน ๖๘ (รูป/คน)  ร้อยละ 

เพศ   

บรรพชิต ๒๗.๐๐ ๓๙.๗๑ 

ชาย ๒๗.๐๐ ๓๙.๗๑ 

หญิง ๑๔.๐๐ ๒๐.๕๙ 

รวม ๖๘.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

ต าแหน่ง   

รองอธิการบดี ๑.๐๐ ๑.๔๗ 

ผู้ช่วยอธิการบดี - - 

ผู้อ านวยการส านักวิทยาลัย - - 

ผู้อ านวยการส านักวิทยาเขต  - - 

รองผู้อ านวยการส านักวิทยาลัย - - 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น - - 

รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น - - 

ผู้อ านวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ ๑.๐๐ ๑.๔๗ 

ผู้อ านวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน - - 

ผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการฯ - - 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ๑.๐๐ ๑.๔๗ 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย  ๑.๐๐ ๑.๔๗ 

รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย - - 



 
๙ 

 

รายการ จ านวน ๖๘ (รูป/คน)  ร้อยละ 

ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาลัย ๑.๐๐ ๑.๔๗ 

ผู้อ านวยการหลักสูตร  ๑.๐๐ ๑.๔๗ 

เลขานุการหลักสูตร  ๑๓.๐๐ ๑๙.๑๒ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ๓๔.๐๐ ๕๐.๐๐ 

บุคลากรสายปฏิบัติการ ๑๕.๐๐ ๒๒.๐๖ 

รวม ๖๘.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

   

ส่วนงานที่สังกัด   

วิทยาเขต ๕๐.๐๐ ๗๓.๕๓ 

วิทยาลัยสงฆ์  ๑๒.๐๐ ๑๗.๖๕ 

หน่วยวิทยบริการ ๕.๐๐ ๗.๓๕ 

รวม ๖๘.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

ประสบการณ์การท างานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

  

ไม่มีประสบการณ์การ ๒.๐๐ ๒.๙๔ 

น้อยกว่า ๑ ปี ๑.๐๐ ๑.๔๗ 

๑-๓ ป ี ๑๐.๐๐ ๑๔.๗๑ 

๔-๖ ป ี ๓๔.๐๐ ๕๐.๐๐ 

๗-๙ ป ี ๑๕.๐๐ ๒๒.๐๖ 

มากกว่า ๙ ปี ๖.๐๐ ๘.๘๒ 

รวม ๖๘.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

 
จากตารางที่ ๑ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นบรรพชิต คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๗๑ 

ชาย คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๗๑ และหญิง คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๕๙ ส่วนต าแหน่ง รองอธิการบดี คิดเป็นร้อย
ละ ๑.๔๗  ผู้อ านวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๗  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๗ ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๗ ผู้อ านวยการส านักงาน
วิทยาลัยคิดเป็นร้อยละ ๑.๔๗ ผู้อ านวยการหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ  ๑.๔๗ เลขานุการหลักสูตร คิดเป็น
ร้อยละ ๑๙.๑๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ  ๕๐.๐๐ และบุคลากรสายปฏิบัติการ คิดเป็น
ร้อยละ ๒๒.๐๖ ส่วนงานที่สังกัด เป็นวิทยาเขต คิดเป็นร้อยละ  ๗๓.๕๓  วิทยาลัยสงฆ์ คิดเป็นร้อยละ  



 
๑๐ 

 

๑๗.๖๕ หน่วยวิทยบริการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๓๕ ประสบการณ์การท างานประกันคุณภาพการศึกษา    
ไม่มีประสบการณ์การ คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๔ น้อยกว่า ๑ ปี คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๗ ประสบการณ์ ๑-๓ ปี 
คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๗๑ ประสบการณ์ ๔-๖ ปี คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐๗-๙ ปี คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๖ 
และประสบการณม์ากกว่า ๙ ปี คิดเป็นร้อยละ ๘.๘๒  

 
ตอนที่ ๒ ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมอบรมให้ความรู้พื้นฐานเกณฑ์

คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
 ตารางท่ี ๒ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมอบรมให้ความรู้
พ้ืนฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ โดยแยกเป็นรายด้าน 
 

รายด้าน M SD ความหมาย ล าดับ 

๑. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ๔.๒๒ ๐.๔๘ มาก ๓ 

๒. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ๔.๓๐ ๐.๔๘ มาก ๒ 

๓. ด้านเทคนิคการบรรยายและการปฏิบัติ ๔.๓๑ ๐.๕๓ มาก ๑ 

๔. ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ๔.๒๑ ๐.๖๐ มาก ๔ 

โดยรวม ๔.๒๗ ๐.๓๔ มาก - 

  
 จากตารางที่ ๒ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมอบรมให้ความรู้
พ้ืนฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ โดยแยกเป็นรายด้าน พบว่า มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับ มาก (M=๔.๒๗) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีความพึงพอใจสูงสุดคือ ด้าน
เทคนิคการบรรยายและการปฏิบัติ  (M=๔.๓๑) ด้านสิ่ งอ านวยความสะดวก (M=๔.๓๐) ด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ (M=๔.๒๒) และ ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ  (M=๔.๒๑) 
ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๑ 

 

 ตารางท่ี ๓ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมอบรมให้ความรู้
พ้ืนฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
 

ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ 
ขั้นตอนการให้บริการ 

M SD ความหมาย ล าดับ 

๑. การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ๔.๑๙ ๐.๕๕ มาก ๔ 

๒. การติดต่อประสานงานโครงการ ๔.๒๘ ๐.๖๒ มาก ๒ 

๓. ช่วงเวลา/ระยะเวลาในการจัดโครงการ ๔.๑๒ ๐.๗๘ มาก ๕ 

๔. รูปแบบการจัดกิจกรรมในโครงการ ๔.๒๘ ๐.๗๑ มาก ๑ 

๕. ความพร้อมในการให้บริการของบุคลากร ๔.๒๒ ๐.๘๓ มาก ๓ 

เฉลี่ยรวม ๔.๒๒ ๐.๔๘ มาก - 

  
 จากตารางที่ ๓ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมอบรมให้ความรู้
พ้ืนฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  
โดยภาพรวมเห็นว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีความพึง
พอใจสูงสุดคือ รูปแบบการจัดกิจกรรมในโครงการ (M=๔.๒๘) และการติดต่อประสานงานโครงการ 
(M=๔.๒๘) รองลงมาคือ ความพร้อมในการให้บริการของบุคลากร (M=๔.๒๒) ส่วนด้านที่มีความพึง
พอใจน้อยสุด คือ การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ (M=๔.๑๙) ตามล าดับ 
 
 ตารางท่ี ๔ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมอบรมให้ความรู้
พ้ืนฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก M SD ความหมาย ล าดับ 

๑. สถานที่ในการจัดโครงการ ๔.๑๕ ๐.๗๐ มาก ๔ 

๒. เอกสารประกอบการจัดโครงการ ๔.๔๐ ๐.๖๗ มาก ๑ 
๓. โสตทัศนูปกรณ์ ๔.๔๐ ๐.๖๐ มาก ๒ 
๔. อาหารและอาหารว่าง ๔.๒๕ ๐.๗๘ มาก ๓ 

เฉลี่ยรวม ๔.๓๐ ๐.๔๘ มาก  

  
 



 
๑๒ 

 

 จากตารางที่ ๔ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมอบรมให้ความรู้
พ้ืนฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยภาพรวม
เห็นว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีความพึงพอใจสูงสุดคือ 
เอกสารประกอบการจัดโครงการ (M=๔.๔๐) และโสตทัศนูปกรณ์ (M=๔.๔๐) รองลงมาคือ อาหารและ
อาหารว่าง  (M=๔.๒๕) ส่วนด้านที่มีความพึงพอใจน้อยสุด คือ สถานที่ในการจัดโครงการ (M=๔.๑๕) 
ตามล าดับ 
 
 ตารางท่ี ๕ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมอบรมให้ความรู้
พ้ืนฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ ด้านเทคนิคการบรรยายและการปฏิบัติ 
 

ความพึงพอใจด้านเทคนิคการบรรยาย 
และการปฏิบัติ 

M SD ความหมาย ล าดับ 

๑๐. เทคนิคการน าเสนอของวิทยากร ๔.๒๒ ๐.๗๗ มาก ๕ 

๑๑. วิทยากรน าเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนและ
น่าสนใจ 

๔.๓๑ ๐.๗๒ มาก ๓ 
๑๒. การบริหารเวลาของวิทยากร ๔.๓๗ ๐.๖๐ มาก ๑ 
๑๓. ความพึงพอใจในวิทยากรโดยภาพรวม ๔.๓๕ ๐.๖๖ มาก ๒ 
๑๔. การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ซักถาม 
แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วม 

๔.๒๘ ๐.๖๗ มาก ๔ 
เฉลี่ยรวม ๔.๓๑ ๐.๕๓ มาก - 

  
 จากตารางที่ ๕ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมอบรมให้ความรู้
พ้ืนฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ ด้านเทคนิคการบรรยายและการปฏิบัติ  
โดยภาพรวมเห็นว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีความพึง
พอใจสูงสุดคือ การบริหารเวลาของวิทยากร (M=๔.๓๗) และความพึงพอใจในวิทยากรโดยภาพรวม   
(M=๔.๓๕) รองลงมาคือ วิทยากรน าเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนและ (M=๔.๓๑) ส่วนด้านที่มีความพึง
พอใจน้อยสุด คือ เทคนิคการน าเสนอของวิทยากร (M=๔.๒๒) ตามล าดับ 
 
 
 
 
 



 
๑๓ 

 

 ตารางท่ี ๖ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมอบรมให้ความรู้
พ้ืนฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 
 

ความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ M SD ความหมาย ล าดับ 

๑. ท่านได้รับประโยชน์จากการประชุม/ สัมมนา ๔.๓๑ ๐.๖๓ มาก ๑ 

๒. ท่านคาดว่าจะน าความรู้ความเข้าใจ ทักษะที่
ได้รับในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

๔.๑๐ ๐.๗๒ มาก ๒ 

เฉลี่ยรวม ๔.๒๑ ๐.๖๐ มาก - 

  
 จากตารางที่ ๖ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมอบรมให้ความรู้
พ้ืนฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ โดย
ภาพรวมเห็นว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีความพึงพอใจ
สูงสุดคือ ท่านได้รับประโยชน์จากการประชุม/ สัมมนา (M=๔.๓๑) ส่วนด้านที่มีความพึงพอใจน้อยสุด 
คือ ท่านคาดว่าจะน าความรู้ความเข้าใจ ทักษะที่ได้รับในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้      
(M=๔.๑๐) ตามล าดับ 

 ต้องการให้มีการจัดโครงการนี้ในครั้งต่อไป 
  ต้องการให้มีการจัดโครงการนี้ในครั้งต่อไป คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

 ด้านคุณภาพการให้บริการ 
  ๑) มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 
  ๒) บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
  ๓) บุคลากรในมหาวิทยาลัยสามารถเขียนรายงานส าหรับการรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  
  ๔) มหาวิทยาลัยได้บริหารจัดการคุณภาพของหลักสูตรระดับวิทยาเขตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๕) มหาวิทยาลัยมีคุณภาพด้านการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx 
 
 
 



 
๑๔ 

 

 ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
  ๑. ระยะในการจัดโครงการครั้งต่อไป ควรมีระยะเวลาการอบรมไม่น้อยกว่า ๒ วัน  
  ๒. เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพ
หลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
  - เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือในการจัดโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
  - มีเอกสารประกอบโครงการอบรมให้ความรู้พ้ืนฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ  

 การสะท้อนผลการด าเนินโครงการ            
  - จากการสังเกตและด าเนินการจัดโครงการในกระบวนการ ของผู้จัดโครงการฯ ตั้งแต่การ
เตรียมงาน การด าเนินงาน และการสรุปผลการด าเนินงาน สรุปได้ดังนี้ 

 การเตรียมงาน                     
 ในขั้นตอนการเตรียมงานโครงการอบรมให้ความรู้พ้ืนฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศนั้น ปัญหาที่พบจะเป็นเรื่องของจ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมอบรมไม่บรรลุเป้าหมาย
จากที่ตั้งไว้ จ านวน ๘๑ รูป/คน เข้าร่วมอบรมจริง จ านวน ๖๘ รูป/คน และช่วงการอบรมภาคบ่าย
ผู้เข้าร่วมอบรมติดภารกิจ หรือ ไม่ได้เข้าร่วมโครงการเต็มเวลา  

 ปัญหาจากการด าเนินงาน 
  - มีผู้เข้าร่วม โครงการอบรมให้ความรู้พ้ืนฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการ
ที่เป็นเลิศไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

 แนวทางการแก้ไขปัญหา 
  - มีข้อก าหนดกฎเกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการฯ แต่ละครั้งและการสั่งการจากรอง
อธิการบดีกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการเป็นลายลักษณ์อักษร 

 
************* 

 
 



 
 

๑๕ 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 
 

 
 



 
 

๑๖ 
 

แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

********************** 
 
๑. ชื่อโครงการ :   การอบรมให้ความรู้พ้ืนฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
    (Education Criteria for Performance Excellence :EdPEx) 
๒. สถานภาพของโครงการ : [ / ] โครงการใหม่   [   ] โครงการประจ า 
        [   ]  โครงการตามนโยบาย…….ระบุท่ีมาของโครงการด้วย………… 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา 
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
๔. ความสอดคล้อง/ตอบสนองของโครงการกับแผนพัฒนาหน่วยงานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๑) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงาน / ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ 
วัตถุประสงค์ 

เชิงกลยุทธ์ข้อที่ 
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด สกอ.
องค์ประกอบที่ 

[   ] ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตบัณฑิตที่เป็น
ทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าต่อสังคม 

   

[   ] ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาจิตใจและสังคม 

   

[   ] ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริการวิชาการ
พระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์
สมัยใหม่ 

   

[   ] ยุทธศาสตร์ที่ ๔ รักษ์วัฒนธรรมเชิง
พุทธ 

   

[ / ] ยุทธศาสตร์ที่ ๕ มีระบบการบริหาร
จัดการที่เป็นเลิศ 

- พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 

  

 
 
 
 
 

แบบ PlanKK 1 



 
 

๑๗ 
 

 ๒) สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้/ข้อ องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้/ข้อ 
[ / ] องค์ประกอบที่ ๑ การก ากับ
มาตรฐาน 

๑.๑ [   ] องค์ประกอบที่ ๔ อาจารย์  

[   ] องค์ประกอบที่ ๒ บัณฑิต  [   ] องค์ประกอบที่ ๕ หลักสูตร การ
เรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 

[   ] องค์ประกอบที่ ๓ นิสิต  [   ] องค์ประกอบที่ ๖  สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

 

  
 ๓) สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาเขต 

ด้าน ตัวบ่งชี้/ข้อ 
[   ] ด้านการผลิตบัณฑิต  

[   ] ด้านงานวิจัย    

[   ] ด้านการบริการวิชาการ  
[   ] ด้านการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม  

[   ] ด้านการบริหารจัดการ  

 
 ๔) การบูรณาการโครงการกบั 
  [   ] การจัดการเรียนการสอนระบุ 
  [   ] การปรับปรุงรายวิชา ..................................................หลักสูตร.........................................  
  [   ] การเปิดรายวิชาใหม่ ..................................................หลักสูตร........................................  
  [   ] การต่อยอดสู่หนังสือต ารา .........................................หลักสูตร........................................  
  [   ] อ่ืนๆ ....................................................................................................................... ........... 
  [   ] การวิจัยระบุโครงการวิจัย...............................................................................................  
  [   ] การปฏิบัติงาน (กรณีที่ไม่ได้รับผิดชอบสอน/วิจัย) ............................................................ 
  [ / ] อ่ืนๆ ระบุ การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 ๕) อ่ืนๆ  
  ๕.๑) นโยบายจาก.................................................................................................................. ..... 
  ๕.๒) ความร่วมมือกับ.......(กรณีเป็นความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย)............... 



 
 

๑๘ 
 

  ๕.๓) อ่ืนๆ ..................................................................................................................... .............. 
๕. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๖ กล่าวถึงหลักการประกันคุณภาพ และ
มาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการน าเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria 
for Performance Excellence : EdPEx) เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้น าไปใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารองค์กรเพ่ือให้พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างก้าวกระโดด  
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและ
แนวปฏิบัติที่ดีในการน าเกณฑ์ EdPEx ไปสู่หน่วยงาน สามารถท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์การ
ทางการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาสามารถประเมินองค์การด้วยตนเองโดยใช้เกณฑ์ EdPEx และเพ่ือพัฒนาคู่มือ
การด าเนินงานที่จะสามารถน าไปเป็นแนวทางในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการให้มีคุณภาพอย่างก้าวกระโดด 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มีความรู้ความเข้าใจและสามารถน าเกณฑ์การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ไป ใช้ เป็ นกรอบแนวคิด  (Conceptual 
Framework) ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ รวมทั้งน ามาใช้ประโยชน์ในการ
ด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ในโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 
 ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จึงได้จัดโครงการอบรมให้
ความรู้พื้นฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการ
น าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการประกันคุณภาพภายใน          
เพ่ือให้บุคลากรสามารถเชื่อมโยงการศึกษาและการจัดการศึกษากับเกณฑ์ EdPEx ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้/ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) และเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มาตรฐานที่สูงขึ้นตามเกณฑ์และนโยบายของมหาวิทยาลัย 

๖. วัตถุประสงค์ 
 ๖.๑ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็น
เลิศ (EdPEx) มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 ๖.๒ เพ่ือให้บุคลากรสามารถเขียนรายงานสอดคล้องกับการเชื่อมโยงระหว่างโครงร่างองค์กรกับ
เกณฑ์ EdPEx ความเชื่อมโยงกันระหว่างหัวข้อ ในหมวดต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 
 

๑๙ 
 

 ๖.๓ เพ่ือเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้/ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
 ๖.๔ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

๗. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๗.๑ เชิงปริมาณ 
  ๑) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 
  ๒) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ๓.๕๑  
  ๓) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐  
 ๗.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๑) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ แนวทางการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่
เป็นเลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
  ๒) บุคลากรสามารถน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามพันธกิจให้ได้
คุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 ๗.๓ ผลผลิต (Output) 
  ๑) รายงานผลการด าเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของส านัก วิทยาลัย หน่วย
วิทยบริการ และหลักสูตร  จ านวน ๑ ชิ้นงาน/หน่วย 
 ๗.๔ ผลลัพธ์ (Outcome)  
  ๑) คุณภาพของการบริหารจัดการหลักสูตร ส านัก วิทยาลัย และหน่วยวิทยบริการ ช่วยท าให้การ
ผลิตบัณฑิต งานวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ มีประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น 
  ๒) วิทยาเขตขอนแก่น มีการพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและได้รับการยอมรับ
จากประชาคมภายในและประชาคมภายนอกมากยิ่งขึ้น 

๘. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการบุคลากร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น,วิทยาลัยสงฆ์เลย,วิทยาลัยสงฆ์
ร้อยเอ็ด และหน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จ านวน ๘๑ รูป/คน ได้แก่ 
 ๘.๑ ผู้บริหาร            
 ๘.๒ ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ       
 ๘.๓ ประธานหลักสูตร/เลขานุการหลักสูตร  



 
 

๒๐ 
 

 ๘.๔ คณาจารย์          
 ๘.๕ เจ้าหน้าที ่          

๙. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันเริ่มต้นโครงการ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ วันสิ้นสุดโครงการ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

๑๐. สถานที่ด าเนินโครงการ 
 ณ ห้องประชุมเสริมศักดิ์-ระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช (ห้อง ๔๐๘) อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒา
จารย์ (อาจ อาสภหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

๑๑. แผนการด าเนินงาน 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒๕๖๐ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

 ๑. ขั้นเตรียม (Plan)             

๑ ขออนุมัติด าเนินการ             
๒ แต่งตั้งคณะกรรมการ

จัดโครงการฯ 
            

๓ ขออนุ มั ติ โครงการ
อ บ ร ม ใ ห้ ค ว า ม รู้
พ้ื น ฐ า น เ ก ณ ฑ์
คุณ ภาพการศึ กษ า
เพ่ือการด าเนินการที่
เป็นเลิศ 

            

 ๒. ขั้นปฏิบัติ (Do)             

๔ จัดอบรมให้ความรู้
พ้ืนฐานเกณฑ์
คุณภาพการศึกษา
เพ่ือการด าเนินการที่
เป็นเลิศ(Education 
Criteria for 

            



 
 

๒๑ 
 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒๕๖๐ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
Performance 
Excellence : 
EdPEx) 

 ๓. ขั้นติดตามผล 
(Check) 

            

๕ ประเมิน สอบถาม 
สังเกต 

            

๖ รายงานสรุปผลการ
ด าเนิน งาน 

            

 ๔. ขั้นสรุปรายงาน
ผล(Action) 

            

๗ เ ส น อ ผู้ บ ริ ห า ร
พิ จ า ร ณ า ปั ญ ห า 
ข้ อ เส น อแ น ะแ ล ะ
ปรับปรุงแผนงาน /
โครงการ 

 
 

 

           

๘ จัดท าแผนปรับปรุ ง
แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร
ปฏิบัติงานจากผลการ
ฝึกอบรม 

            

 
 
 
 
 
 



 
 

๒๒ 
 

 
๑๒. งบประมาณ    (/ ) แผ่นดิน   () รายได้จ านวนทั้งสิ้น ๕๕,๐๐๐ บาท 

ที ่
รายการกิจกรรมด าเนินการที่

ต้องใช้ 
งปม. 

ประเภทงบประมาณ ประเภทรายจ่าย 

งบ
แผ่นดิน 

งบเงิน
รายได้ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ อ่ืนๆ ไตรมาสที่
ต้องการ

ใช้ 

๑ งบด าเนินการ (ค่าตอบแทน)        

 - ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย 
- ค่าวิทยากร 
-  
 

  
 

๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

    
 

๒ งบด าเนินการ (ค่าใช้สอย) 
- ค่าพาหนะรับส่งวิทยากร 
 

  
 
 

 
 

 
๑,๐๐๐ 

   

 - ค่ารับรองพิธีการจัดประชุม
คณะกรรมการ 

    
๕,๐๐๐ 

 

   

 - ค่าอาหาร 
- ค่าอาหารว่าง 
- ค่าของที่ระลึก 

   ๑๕,๖๐๐ 
๕,๗๐๐ 
๒,๐๐๐ 

   

๓ งบด าเนินการค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์ 
- ค่าเอกสารเข้าร่วมอบรม 
- ค่าป้ายไวนิล 

    
๘,๗๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 

  
 

 รวมงบประมาณ ๕๕,๐๐๐  ๑๕,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐    

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสามารถถั่วเฉลี่ยได้ 
 
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑) มหาวิทยาลัยได้มีระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ๒) บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 ๓) บุคลากรในมหาวิทยาลัยสามารถเขียนรายงานส าหรับการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  



 
 

๒๓ 
 

 ๔) มหาวิทยาลัยได้บริหารจัดการคุณภาพของหลักสูตรระดับวิทยาเขตได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 ๕) มหาวิทยาลัยมีคุณภาพด้านการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx 
๑๔. การประเมินผลโครงการ 
 การประเมินผลโครงการ โดยประเมินความรู้สึกนึกคิดของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมที่มีต่อโครงการ
ฝึกอบรม ทั้งทางด้านการด าเนินการ วิทยากร ตลอดจนหลักสูตร โดยใช้แบบสอบถามประเมินในช่วงท้ายของ
การอบรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๕ 
 

 
 

ก าหนดการ 
“โครงการอบรมให้ความรู้พื้นฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ” 

(Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) 
วันอังคาร ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

ณ ห้อง ๔๐๘ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภหาเถร) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  

******************* 
 

วันอังคาร ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
 

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. พิธีเปิดโดย พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.  

รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น กล่าวเปิดโครงการ 

๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น. บรรยายเรื่อง ความรู้พื้นฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่
เป็นเลิศ  
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ 

๑๑.๓๐-๑๓.๐๐ น. ฉันเพล/รับประทานอาหาร 

๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น. บรรยาย ความรู้พื้นฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(ต่อ) 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ 

๑๕.๓๐ น. ปิดโครงการอบรม 

 
พิธีกรด าเนินงาน : ดร.สุนทร  สายค า  
     
 



 
 

๒๖ 
 

แบบประเมินผลความพึงพอใจ   
“โครงการอบรมให้ความรู้พื้นฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ” 

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

ต าบลโคกสี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
*************** 

ค าชี้แจง แบบประเมินฉบับนี้มี ๒ หน้า กรุณาท าเครื่องหมาย √ ตามข้อความที่ตรงกับความจริง 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลส่วนบุคคล 

๑. เพศ  บรรพชิต   ชาย    หญิง 
๒. ต าแหน่ง  รองอธิการบดี  ผู้ช่วยอธิการบดี  ผู้อ านวยการส านักวิทยาลัย 

   ผู้อ านวยการส านักวิทยาเขต    รองผู้อ านวยการส านักวิทยาลัย 
 ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 ผู้อ านวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ    ผู้อ านวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน 
 ผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการฯ   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 
 ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย    รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย  
 ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาลัย   ผู้อ านวยการหลักสูตร  

   เลขานุการหลักสูตร     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 บุคลากรสายปฏิบัติการ 

๓. ส่วนงานที่สังกัด  วิทยาเขต   วิทยาลัยสงฆ์   หน่วยวิทยบริการ 
๔. ประสบการณ์การท างานประกันคุณภาพการศึกษา 

   ไม่มี    น้อยกว่า ๑ ปี  ๑-๓ ปี 
   ๔-๖ ปี    ๗-๙ ปี   มากกว่า ๙ ปี 

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมอบรมให้ความรู้พื้นฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(๕) 

มาก 
(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
(๒) 

น้อย
ที่สุด 
(๑) 

ก. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ      

๑. การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ      
๒. การติดต่อประสานงานโครงการ      



 
 

๒๗ 
 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(๕) 

มาก 
(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
(๒) 

น้อย
ที่สุด 
(๑) 

๓. ช่วงเวลา/ระยะเวลาในการจัดโครงการ      

๔. รูปแบบการจัดกิจกรรมในโครงการ      

๕. ความพร้อมในการให้บริการของบุคลากร      
ข. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      

๖. สถานที่ในการจัดโครงการ      

๗. เอกสารประกอบการจัดโครงการ      
๘. โสตทัศนูปกรณ์      

๙. อาหารและอาหารว่าง      

ค. ด้านเทคนิคการบรรยายและการปฏิบัติ      
๑๐. เทคนิคการน าเสนอของวิทยากร      

๑๑. วิทยากรน าเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนและน่าสนใจ      
๑๒. การบริหารเวลาของวิทยากร      

๑๓. ความพึงพอใจในวิทยากรโดยภาพรวม      

๑๔ . การเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมอบรมได้ซักถาม แสดงความ
คิดเห็นและมีส่วนร่วม 

     

ง. ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ      
๑๕. ท่านได้รับประโยชน์จากการประชุม/ สัมมนา      

๑๖. ท่านคาดว่าจะน าความรู้ความเข้าใจ ทักษะที่ได้รับในครั้งนี้
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

     

 
ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
.................................................................................. ..........................................................................................  

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบประเมิน 



 
 

๒๘ 
 



 
 

๒๙ 
 



 
 

๓๐ 
 



 
 

๓๑ 
 



 
 

๓๒ 
 



 
 

๓๓ 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

๓๔ 
 

 

 



 
 

๓๕ 
 

 

 



 
 

๓๖ 
 

 

 



 
 

๓๗ 
 

 

 



 
 

๓๘ 
 

 

 



 
 

๓๙ 
 

 

 



 
 

๔๐ 
 

 

 



 
 

๔๑ 
 

 

 


