วันอังคาร ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ณ ห้อง ๔๐๘ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์
(อาจ อาสภหาเถร)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

คำนำ
หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา สานักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้พื้นฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการ
ที่เป็ น เลิ ศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ในวัน อังคาร ที่ ๑๔ กุม ภาพั น ธ์
๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดาเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๒) เพื่อให้บุคลากรสามารถเขียน
รายงานสอดคล้องกับการเชื่อมโยงระหว่างโครงร่างองค์กรกับเกณฑ์ EdPEx ความเชื่อมโยงกันระหว่างหัวข้อ
ในหมวดต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓) เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้/ปัญหาและอุปสรรค
เกี่ยวกับ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ๔) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
สาหรับรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการดาเนินงานโครงการได้จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว จึงเห็นควรเสนอผู้บริหารได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการดาเนินโครงการดังกล่าว ต่อไป

หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

สำรบัญ
เรื่อง
บทสรุปผู้บริหาร
ที่มาโครงการ
วัตถุประสงค์การประเมิน
กรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินโครงการ
เกณฑ์การประเมิน
ผลการประเมินโครงการ
ผลการวิเคราะห์โครงการ
ภาคผนวก

หน้ำ
๑
๔
๕
๖
๗
๗
๘
๑๕

๑

บทสรุปผู้บริหาร
หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา สานักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัด โครงการอบรมให้ความรู้พื้นฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่ อ ก ารด าเนิ น ก ารที่ เป็ น เลิ ศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)
ในวั น อั ง คาร ที่ ๑๔ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๐ โดยเชิ ญ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ คื อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ มาบรรยายในหั วข้อ “ความรู้พื้นฐานเกณฑ์ คุณ ภาพ
การศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
โดยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดาเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๒) เพื่อให้บุคลากร
สามารถเขี ย นรายงานสอดคล้ อ งกั บ การเชื่ อ มโยงระหว่ างโครงร่ างองค์ ก รกั บ เกณฑ์ EdPEx ความ
เชื่ อ มโยงกั น ระหว่ างหั ว ข้ อ ในหมวดต่ างๆ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ๓) เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ เกิ ด การ
แลกเปลี่ยนความรู้/ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินงานที่เป็นเลิศ
(EdPEx) ๔) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสาหรับรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๙ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ คือบุคลากร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น ,วิทยาลัยสงฆ์เลย,
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด และหน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จานวน ๘๑ รูป/คน
ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการประธานหลักสูตร/เลขานุการหลักสูตร คณาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ จากที่กาหนดกลุ่มเป้าหมาย จานวน ๘๑ รูป/คน โดยส่วนใหญ่เป็นบรรพชิต คิดเป็นร้อยละ
๓๙.๗๑ ชาย คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๗๑ และหญิง คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๕๙ ส่วนตาแหน่ง รองอธิการบดี คิด
เป็นร้อยละ ๑.๔๗ ผู้อานวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๗ ผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์
ร้ อ ยเอ็ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๑.๔๗ ผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย สงฆ์ เลย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๑.๔๗ ผู้ อ านวยการ
ส านั กงานวิทยาลั ย คิดเป็ น ร้อยละ ๑.๔๗ ผู้ อานวยการหลั กสู ตร คิดเป็ นร้อยละ ๑.๔๗ เลขานุ การ
หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๑๒ อาจารย์ประจาหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ และบุคลากรสาย
ปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๖ ส่วนงานที่สังกัด เป็นวิทยาเขต คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๕๓ วิทยาลัย
สงฆ์ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖๕ หน่วยวิทยบริการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๓๕ ประสบการณ์การทางานประกัน
คุณภาพการศึกษา ไม่มีประการในการทางาน คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๔ น้อยกว่า ๑ ปี คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๗
๑-๓ ปี คิดเป็ น ร้อยละ ๑๔.๗๑ ๔-๖ ปี คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐๗-๙ ปี คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๖ และ
มากกว่า ๙ ปี คิดเป็นร้อยละ ๘.๘๒

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

(ดร.นิเทศ สนั่นนารี)
รองผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

๓

หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
โครงการการอบรมให้ความรู้พื้นฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
(Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
************************
๑. ชื่อโครงการ การอบรมให้ความรู้พื้นฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
(Education Criteria for Performance Excellence :EdPEx)
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
๓. การด าเนิ น งานโครงการ/กิ จ กรรม (โปรดระบุ ว่ า โครงการ/กิ จ กรรมให้ บ ริ ก ารเรื่ อ งใด ตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ) วัตถุประสงค์ข้อที่
๑. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินงานที่
เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ผลการด าเนิ น โครงการ พบว่า ผู้บ ริห าร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาในเรื่องของกระบวนการการให้ความรู้ พื้นฐานเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาอยู่ในระดับมาก
๒. เพื่อให้บุคลากรสามารถเขียนรายงานสอดคล้องกับการเชื่อมโยงระหว่างโครงร่างองค์กรกับ
เกณฑ์ EdPEx ความเชื่อมโยงกันระหว่างหัวข้อ ในหมวดต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการดาเนินโครงการ พบว่า ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สามารถเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ระดับสานั ก วิทยาลัย และระดับหลักสูตร ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานได้
ส่วนในเรื่องของการเชื่อมโยงระหว่างหัวข้อและหมวดต่างๆ ตามเกณฑ์นั้นยังต้องศึกษาและทาความ
เข้าใจให้มากยิ่งขึ้น
๓. เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้/ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดาเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)
ผลการดาเนินโครงการ พบว่า ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกันใน
เรื่องของการนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษามาใช้ในการพัฒ นาคุณภาพการจัดการศึกษาในส่วนงานและ
หลักสูตร

๔
๔. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสาหรับรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๙ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
ผลการดาเนินโครงการ พบว่า ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าสามารถเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ระดับสานัก วิทยาลัย และระดับหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
และสอดรับกับเกณฑ์มาตรฐานเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระหว่างเดือน
กรกฎาคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๐
๔. งบประมาณ
แหล่งที่มาของงบประมาณ  งบแผ่นดิน  งบรายได้  งบภายนอก
จานวนเงินที่ได้รับ ๕๕,๐๐๐ บาท จานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง ๕๕,๐๐๐ บาท
๕. ระยะเวลาดาเนินโครงการ
 ระยะเวลาที่เสนอขอ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๐
 ระยะเวลาที่ดาเนินโครงการจริง วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๖. สถานที่ดาเนินโครงการ
ณ ห้องประชุมเสริมศักดิ์ -ระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช (ห้อง ๔๐๘) อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระ
พุฒาจารย์ (อาจ อาสภหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
๗. ความสอดคล้อ ง/ตอบสนองของโครงการกับ แผนพั ฒ นาหน่ วยงานและการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษา
[ / ] ยุทธศาสตร์ที่ ๕ มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ตรงกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
เกี่ยวกับพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
[ / ] องค์ประกอบที่ ๑ การกากับมาตรฐาน
[ / ] การบูรณาการโครงการกับการพัฒ นาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย
๘. เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ : จานวน ๘๑ รูป/คน
๙. ผู้เข้าร่วมโครงการ : รวม ๘๑ รูป/คน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการบุคลากร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น ,วิทยาลัยสงฆ์เลย,วิทยาลัย
สงฆ์ร้อยเอ็ด และหน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จานวน ๘๑ รูป/คน ได้แก่

๕

๑. ผู้บริหาร
๒. ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการ
๓. ประธานหลักสูตร/เลขานุการหลักสูตร
๔. คณาจารย์
๕. เจ้าหน้าที่
๑๐. ที่มาของการดาเนินโครงการ
ตามพระราชบั ญ ญั ติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๖ กล่ าวถึงหลั กการประกั น
คุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ตระหนักถึงความสาคัญของ
การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนาเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
(Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) เพื่ อ พั ฒ น า แ ล ะ ส่ ง เส ริ ม ใ ห้
สถาบั นอุดมศึกษาได้น าไปใช้เป็ นเครื่องมือในการบริห ารองค์กรเพื่อให้พัฒ นาคุณ ภาพการบริหารจัด
การศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพอย่ างก้ าวกระโดด พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ บุ ค ลากรของ
สถาบั น อุ ดมศึก ษามี ความรู้ ค วามเข้าใจในหลั ก การและแนวปฏิ บั ติ ที่ ดีในการน าเกณฑ์ EdPEx ไปสู่
หน่ วยงาน สามารถทาหน้ าที่เป็ น ผู้ ตรวจประเมินคุณ ภาพองค์การทางการศึกษา สถาบันอุดมศึกษา
สามารถประเมิ น องค์ ก ารด้ ว ยตนเองโดยใช้ เกณฑ์ EdPEx และเพื่ อพั ฒ นาคู่ มื อ การด าเนิ น งานที่ จ ะ
สามารถนาไปเป็นแนวทางในการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการให้มีคุณภาพอย่างก้าวกระโดด
เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนาเกณฑ์การศึกษาเพื่อการดาเนินการ
ที่ เป็ น เลิ ศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ไปใช้ เป็ น กรอบแนวคิ ด
(Conceptual Framework) ในการพัฒ นาคุณ ภาพการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ รวมทั้งนามาใช้
ประโยชน์ ในการดาเนินงานกิจกรรมต่างๆ ในโครงการต่อยอดคุณ ภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัย
ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จึงได้จัดโครงการอบรม
ให้ ความรู้พื้นฐานเกณฑ์คุณ ภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
แนวทางการน าเกณฑ์คุณ ภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินงานที่เป็นเลิ ศ (EdPEx) มาใช้ในการประกัน
คุณภาพภายในเพื่อให้บุคลากรสามารถเชื่อมโยงการศึกษาและการจัดการศึกษากับเกณฑ์ EdPEx ได้
อย่างมีประสิทธิภาพเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้/ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพ

๖
การศึกษาเพื่อการดาเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) และเป็นการเตรียมความพร้อมสาหรับรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน มาตรฐานที่สูงขึ้นตามเกณฑ์และนโยบายของมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินงานที่
เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๒. เพื่อให้บุคลากรสามารถเขียนรายงานสอดคล้องกับการเชื่อมโยงระหว่างโครงร่างองค์กรกับ
เกณฑ์ EdPEx ความเชื่อมโยงกันระหว่างหัวข้อ ในหมวดต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้/ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดาเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)
๔. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสาหรับรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๙ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
กรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินโครงการ
ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนิน
ตัวบ่งชี้การประเมิน
โครงการ
๑. ด้านกระบวนการ ขั้นตอน
๑.๑ ขั้นตอนการจัดโครงการที่เหมาะสม
การจัดกิจกรรม
๑.๒ กระบวนการจัดโครงการตรงกับวัตถุประสงค์การจัดโครงการ
๑.๓ มีการอานวยความสะดวกในการเข้าร่วมโครงการ
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. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ๓.๑ สถานที่สาหรับการให้บริการมีความเหมาะสม
๓.๒ ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เช่นโต๊ะ เก้าอี้ ระบบภาพและเสียงอื่นๆ
ที่ใช้
ในการจัดโครงการมีความเหมาะสมเพียงพอ
๓.๓ สื่อที่ใช้มีการจัดโครงการมีความทันสมัย

๗

๔. ด้านการประเมินผลกระทบ
ต่อโครงการ

๕ .ด้านวัตถุประสงค์ของการ
ดาเนินโครงการ

๓.๔ มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า และอย่างทั่วถึง
๓.๕ มีป้าย/สัญลักษณ์ ที่แสดงจุดในการจัดโครงการอย่างชัดเจน
๔.๑ ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้บริการอย่างประทับใจ
๔.๒ ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้รับบริการตรงตามความต้องการ
๔.๓ ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้รับบริการที่เป็นประโยชน์
๔.๔ สามารถนาความรู้จากการเข้าร่วมโครงการไปประยุกต์ใช้ ในการ
ดาเนินงานในหน่วยงาน
๔.๙ สามารถน าความรู้ จ ากการเข้ า ร่ ว มโครงการไปประยุ ก ต์ ใช้ ใน
ชีวิตประจาวันได้
๕.๑ มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของจานวนผู้เข้าร่วม
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
จากการสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้พื้นฐานเกณฑ์คุณภาพ
การศึ ก ษาเพื่ อ การด าเนิ น การที่ เ ป็ น เลิ ศ (Education Criteria for Performance Excellence
:EdPEx)” ในวั น ที่ ๑๔ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้ อ งประชุ ม เสริ ม ศั ก ดิ์ -ระเบี ย บรั ต น์ พงษ์ พ านิ ช
(ห้อง ๔๐๘) อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภหาเถร) มจร.วิทยาเขตขอนแก่น โดยเก็บ
ข้อมู ล จากผู้ เข้าร่ ว มโครงการฯ จ านวนทั้ งสิ้ น ๘๑ รูป /คน ตอบแบบสอบถามจ านวน ๖๘ รูป /คน
คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๙๕ สรุปข้อมูลได้ดังนี้

๘

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
“โครงการอบรมให้ความรู้พื้นฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ”
(Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)
วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ณ ห้อง ๔๐๘ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภหาเถร)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ตอนที่ ๑ วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ ๑ จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม
รายการ

จานวน ๖๘ (รูป/คน)

ร้อยละ

รวม

๒๗.๐๐
๒๗.๐๐
๑๔.๐๐
๖๘.๐๐

๓๙.๗๑
๓๙.๗๑
๒๐.๕๙
๑๐๐.๐๐

๑.๐๐
๑.๐๐
๑.๐๐
๑.๐๐
-

๑.๔๗
๑.๔๗
๑.๔๗
๑.๔๗
-

เพศ
บรรพชิต
ชาย
หญิง
ตาแหน่ง
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้อานวยการสานักวิทยาลัย
ผู้อานวยการสานักวิทยาเขต
รองผู้อานวยการสานักวิทยาลัย
ผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
รองผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
ผู้อานวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ
ผู้อานวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน
ผู้อานวยการหน่วยวิทยบริการฯ
ผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
ผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย
รองผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย

๙
รายการ
ผู้อานวยการสานักงานวิทยาลัย
ผู้อานวยการหลักสูตร
เลขานุการหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
บุคลากรสายปฏิบัติการ
รวม
ส่วนงานที่สังกัด
วิทยาเขต
วิทยาลัยสงฆ์
หน่วยวิทยบริการ
รวม
ประสบการณ์การทางานประกันคุณภาพ
การศึกษา
ไม่มปี ระสบการณ์การ
น้อยกว่า ๑ ปี
๑-๓ ปี
๔-๖ ปี
๗-๙ ปี
มากกว่า ๙ ปี
รวม

จานวน ๖๘ (รูป/คน)
๑.๐๐
๑.๐๐
๑๓.๐๐
๓๔.๐๐
๑๕.๐๐
๖๘.๐๐

ร้อยละ
๑.๔๗
๑.๔๗
๑๙.๑๒
๕๐.๐๐
๒๒.๐๖
๑๐๐.๐๐

๕๐.๐๐
๑๒.๐๐
๕.๐๐
๖๘.๐๐

๗๓.๕๓
๑๗.๖๕
๗.๓๕
๑๐๐.๐๐

๒.๐๐
๑.๐๐
๑๐.๐๐
๓๔.๐๐
๑๕.๐๐
๖.๐๐
๖๘.๐๐

๒.๙๔
๑.๔๗
๑๔.๗๑
๕๐.๐๐
๒๒.๐๖
๘.๘๒
๑๐๐.๐๐

จากตารางที่ ๑ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นบรรพชิต คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๗๑
ชาย คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๗๑ และหญิง คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๕๙ ส่วนตาแหน่ง รองอธิการบดี คิดเป็นร้อย
ละ ๑.๔๗ ผู้อานวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๗ ผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
คิดเป็ น ร้ อยละ ๑.๔๗ ผู้ อานวยการวิทยาลั ยสงฆ์ เลย คิด เป็น ร้อยละ ๑.๔๗ ผู้ อ านวยการส านั กงาน
วิทยาลัยคิดเป็นร้อยละ ๑.๔๗ ผู้อานวยการหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๗ เลขานุการหลักสูตร คิดเป็น
ร้อยละ ๑๙.๑๒ อาจารย์ประจาหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ และบุคลากรสายปฏิบัติการ คิดเป็น
ร้อยละ ๒๒.๐๖ ส่วนงานที่สังกัด เป็นวิทยาเขต คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๕๓ วิทยาลัยสงฆ์ คิดเป็นร้อยละ

๑๐
๑๗.๖๕ หน่วยวิทยบริการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๓๕ ประสบการณ์การทางานประกันคุณภาพการศึกษา
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
และประสบการณ์มากกว่า ๙ ปี คิดเป็นร้อยละ ๘.๘๒
ตอนที่ ๒ ข้อ มู ลเกี่ ยวกั บ ความพึ งพอใจต่ อ การเข้ า ร่ วมอบรมให้ ค วามรู้ พื้ น ฐานเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
ตารางที่ ๒ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมอบรมให้ความรู้
พื้นฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ โดยแยกเป็นรายด้าน
รายด้าน
๑. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
๒. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
๓. ด้านเทคนิคการบรรยายและการปฏิบัติ
๔. ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ
โดยรวม

M
๔.๒๒
๔.๓๐
๔.๓๑
๔.๒๑
๔.๒๗

SD
๐.๔๘
๐.๔๘
๐.๕๓
๐.๖๐
๐.๓๔

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ลาดับ
๓
๒
๑
๔
-

จากตารางที่ ๒ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมอบรมให้ ความรู้
พื้นฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ โดยแยกเป็นรายด้าน พบว่า มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับ มาก (M=๔.๒๗) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีความพึงพอใจสูงสุดคือ ด้าน
เทคนิ ค การบรรยายและการปฏิ บั ติ (M=๔.๓๑) ด้ า นสิ่ ง อ านวยความสะดวก (M=๔.๓๐) ด้ า น
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ (M=๔.๒๒) และ ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ (M=๔.๒๑)
ตามลาดับ

๑๑
ตารางที่ ๓ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมอบรมให้ความรู้
พื้นฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการ
๑. การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
๒. การติดต่อประสานงานโครงการ
๓. ช่วงเวลา/ระยะเวลาในการจัดโครงการ
๔. รูปแบบการจัดกิจกรรมในโครงการ
๕. ความพร้อมในการให้บริการของบุคลากร
เฉลี่ยรวม

M

SD

๔.๑๙
๔.๒๘
๔.๑๒
๔.๒๘
๔.๒๒
๔.๒๒

๐.๕๕
๐.๖๒
๐.๗๘
๐.๗๑
๐.๘๓
๐.๔๘

ความหมาย ลาดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

๔
๒
๕
๑
๓
-

จากตารางที่ ๓ พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามความพึ งพอใจต่ อการเข้าร่วมอบรมให้ ความรู้
พื้นฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
โดยภาพรวมเห็นว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีความพึง
พอใจสูงสุดคือ รูป แบบการจัดกิจกรรมในโครงการ (M=๔.๒๘) และการติดต่อประสานงานโครงการ
(M=๔.๒๘) รองลงมาคือ ความพร้อมในการให้บริการของบุคลากร (M=๔.๒๒) ส่วนด้านที่มีความพึง
พอใจน้อยสุด คือ การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ (M=๔.๑๙) ตามลาดับ
ตารางที่ ๔ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมอบรมให้ความรู้
พื้นฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
๑. สถานที่ในการจัดโครงการ
๒. เอกสารประกอบการจัดโครงการ
๓. โสตทัศนูปกรณ์
๔. อาหารและอาหารว่าง
เฉลี่ยรวม

M
๔.๑๕
๔.๔๐
๔.๔๐
๔.๒๕
๔.๓๐

SD ความหมาย ลาดับ
๐.๗๐
มาก
๔
๐.๖๗
มาก
๑
๐.๖๐
มาก
๒
๐.๗๘
มาก
๓
๐.๔๘
มาก

๑๒
จากตารางที่ ๔ พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามความพึ งพอใจต่ อการเข้าร่วมอบรมให้ ความรู้
พื้นฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก 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)
ตามลาดับ
ตารางที่ ๕ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมอบรมให้ความรู้
พื้นฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ ด้านเทคนิคการบรรยายและการปฏิบัติ
ความพึงพอใจด้านเทคนิคการบรรยาย
และการปฏิบัติ
๑๐. เทคนิคการนาเสนอของวิทยากร
๑๑. วิทยากรนาเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนและ
๑๒.
การบริหารเวลาของวิทยากร
น่าสนใจ
๑๓. ความพึงพอใจในวิทยากรโดยภาพรวม
๑๔. การเปิ ด โอกาสให้ ผู้ เข้าร่ ว มอบรมได้ซั กถาม
เฉลี่ยสรวม
แสดงความคิดเห็นและมี
่วนร่วม

M

SD

๔.๒๒
๔.๓๑
๔.๓๗
๔.๓๕
๔.๒๘
๔.๓๑

๐.๗๗
๐.๗๒
๐.๖๐
๐.๖๖
๐.๖๗
๐.๕๓

ความหมาย ลาดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

๕
๓
๑
๒
๔
-

จากตารางที่ ๕ พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามความพึ งพอใจต่ อการเข้าร่วมอบรมให้ ความรู้
พื้นฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ ด้านเทคนิคการบรรยายและการปฏิบัติ
โดยภาพรวมเห็นว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีความพึง
พอใจสูงสุดคือ การบริห ารเวลาของวิทยากร (M=๔.๓๗) และความพึงพอใจในวิทยากรโดยภาพรวม
(M=๔.๓๕) รองลงมาคือ วิทยากรนาเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนและ (M=๔.๓๑) ส่วนด้านที่มีความพึง
พอใจน้อยสุด คือ เทคนิคการนาเสนอของวิทยากร (M=๔.๒๒) ตามลาดับ

๑๓
ตารางที่ ๖ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมอบรมให้ความรู้
พื้นฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ
ความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ
๑. ท่านได้รับประโยชน์จากการประชุม/ สัมมนา
๒. ท่านคาดว่าจะนาความรู้ความเข้าใจ ทักษะที่
ได้รับในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
เฉลี่ยรวม

M
๔.๓๑
๔.๑๐

SD ความหมาย ลาดับ
๐.๖๓
มาก
๑
๐.๗๒
มาก
๒

๔.๒๑

๐.๖๐

มาก

-

จากตารางที่ ๖ พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามความพึ งพอใจต่ อการเข้าร่วมอบรมให้ ความรู้
พื้นฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ โดย
ภาพรวมเห็นว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีความพึงพอใจ
สูงสุดคือ ท่านได้รับประโยชน์จากการประชุม / สัมมนา (M=๔.๓๑) ส่วนด้านที่มีความพึงพอใจน้อยสุด
คือ ท่ านคาดว่ าจะน าความรู้ ค วามเข้าใจ ทั ก ษะที่ ได้ รับ ในครั้งนี้ ไปประยุ ก ต์ ใช้ในการปฏิ บั ติ งานได้
(M=๔.๑๐) ตามลาดับ
ต้องการให้มีการจัดโครงการนี้ในครั้งต่อไป
ต้องการให้มีการจัดโครงการนี้ในครั้งต่อไป คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ด้านคุณภาพการให้บริการ
๑) มหาวิท ยาลั ย มี ร ะบบและกลไกการควบคุ ม คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รให้ เป็ น ไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
๒) บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๓) บุ คลากรในมหาวิทยาลั ยสามารถเขียนรายงานส าหรับการรับการประเมินคุณ ภาพ
การศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
๔) มหาวิ ท ยาลั ย ได้ บ ริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพของหลั ก สู ต รระดั บ วิ ท ยาเขตได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๕) มหาวิทยาลัยมีคุณภาพด้านการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx

๑๔
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
๑. ระยะในการจัดโครงการครั้งต่อไป ควรมีระยะเวลาการอบรมไม่น้อยกว่า ๒ วัน
๒. เป็ น โครงการที่ ม หาวิ ท ยาลั ย สามารถพั ฒ นาระบบและกลไกการควบคุ ม คุ ณ ภาพ
หลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
- เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือในการจัดโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
- มีเอกสารประกอบโครงการอบรมให้ ความรู้พื้นฐานเกณฑ์คุณ ภาพการศึกษาเพื่อการ
ดาเนินการที่เป็นเลิศ
การสะท้อนผลการดาเนินโครงการ
- จากการสังเกตและดาเนินการจัดโครงการในกระบวนการ ของผู้จัดโครงการฯ ตั้งแต่การ
เตรียมงาน การดาเนินงาน และการสรุปผลการดาเนินงาน สรุปได้ดังนี้
การเตรียมงาน
ในขั้นตอนการเตรียมงานโครงการอบรมให้ความรู้พื้นฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดาเนินการที่เป็นเลิศนั้น ปัญหาที่พบจะเป็นเรื่องของจานวนบุคลากรที่เข้าร่วมอบรมไม่บรรลุเป้าหมาย
จากที่ตั้งไว้ จานวน ๘๑ รูป/คน เข้าร่วมอบรมจริง จานวน ๖๘ รูป/คน และช่วงการอบรมภาคบ่าย
ผู้เข้าร่วมอบรมติดภารกิจ หรือ ไม่ได้เข้าร่วมโครงการเต็มเวลา
ปัญหาจากการดาเนินงาน
- มีผู้เข้าร่วม โครงการอบรมให้ความรู้พื้นฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการ
ที่เป็นเลิศไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
แนวทางการแก้ไขปัญหา
- มี ข้ อ ก าหนดกฎเกณฑ์ ในการเข้ าร่ ว มโครงการฯ แต่ ล ะครั้ งและการสั่ งการจากรอง
อธิการบดีกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการเป็นลายลักษณ์อักษร
*************

๑๕

ภาคผนวก

๑๖
แบบ PlanKK 1
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
**********************
๑. ชื่อโครงการ : การอบรมให้ความรู้พื้นฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
(Education Criteria for Performance Excellence :EdPEx)
๒. สถานภาพของโครงการ : [ / ] โครงการใหม่
[ ] โครงการประจา
[ ] โครงการตามนโยบาย…….ระบุที่มาของโครงการด้วย…………
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ : หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
๔. ความสอดคล้อง/ตอบสนองของโครงการกับแผนพัฒนาหน่วยงานและการประกันคุณภาพการศึกษา
๑) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงาน / ตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด สกอ.
ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
เชิงกลยุทธ์ข้อที่
องค์ประกอบที่
[ ] ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตบัณฑิตที่เป็น
ทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าต่อสังคม
[ ] ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาจิตใจและสังคม
[ ] ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริการวิชาการ
พระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์
สมัยใหม่
[ ] ยุทธศาสตร์ที่ ๔ รักษ์วัฒนธรรมเชิง
พุทธ
[ / ] ยุทธศาสตร์ที่ ๕ มีระบบการบริหาร - พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการที่เป็นเลิศ
จัดการให้มีประสิทธิภาพ

๑๗
๒) สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้/ข้อ
องค์ประกอบ
[ / ] องค์ประกอบที่ ๑ การกากับ
๑.๑
[ ] องค์ประกอบที่ ๔ อาจารย์
มาตรฐาน
[ ] องค์ประกอบที่ ๒ บัณฑิต
[ ] องค์ประกอบที่ ๕ หลักสูตร การ
เรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
[ ] องค์ประกอบที่ ๓ นิสิต
[ ] องค์ประกอบที่ ๖ สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้
๓) สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาเขต
ด้าน
[ ] ด้านการผลิตบัณฑิต
[ ] ด้านงานวิจัย
[ ] ด้านการบริการวิชาการ
[ ] ด้านการทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม
[ ] ด้านการบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้/ข้อ

ตัวบ่งชี้/ข้อ

๔) การบูรณาการโครงการกับ
[ ] การจัดการเรียนการสอนระบุ
[ ] การปรับปรุงรายวิชา ..................................................หลักสูตร.........................................
[ ] การเปิดรายวิชาใหม่ ..................................................หลักสูตร........................................
[ ] การต่อยอดสู่หนังสือตารา .........................................หลักสูตร........................................
[ ] อื่นๆ ....................................................................................................................... ...........
[ ] การวิจัยระบุโครงการวิจัย...............................................................................................
[ ] การปฏิบัติงาน (กรณีที่ไม่ได้รับผิดชอบสอน/วิจัย) ............................................................
[ / ] อื่นๆ ระบุ การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
๕) อื่นๆ
๕.๑) นโยบายจาก.................................................................................................................. .....
๕.๒) ความร่วมมือกับ.......(กรณีเป็นความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย)...............

๑๘
๕.๓) อื่นๆ ...................................................................................................................................
๕. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๖ กล่าวถึงหลักการประกันคุณภาพ และ
มาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ตระหนักถึงความสาคัญของการสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการนาเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria
for Performance Excellence : EdPEx) เพื่ อ พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาได้ น าไปใช้ เ ป็ น
เครื่องมือในการบริหารองค์กรเพื่อให้พัฒ นาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างก้าวกระโดด
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและ
แนวปฏิบัติที่ดีในการนาเกณฑ์ EdPEx ไปสู่หน่วยงาน สามารถทาหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์การ
ทางการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาสามารถประเมินองค์การด้วยตนเองโดยใช้เกณฑ์ EdPEx และเพื่อพัฒนาคู่มือ
การดาเนินงานที่จะสามารถนาไปเป็นแนวทางในการดาเนิ นงานของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการให้มีคุณภาพอย่างก้าวกระโดด
เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนาเกณฑ์การศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็ นเลิศ
(Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ไปใช้ เ ป็ นกรอบ แนวคิ ด (Conceptual
Framework) ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ รวมทั้ ง น ามาใช้ ป ระโยชน์ ในการ
ดาเนินงานกิจกรรมต่างๆ ในโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย
ดังนั้น มหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จึงได้จัดโครงการอบรมให้
ความรู้พื้นฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการ
น าเกณฑ์ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ การด าเนิ น งานที่ เป็ น เลิ ศ (EdPEx) มาใช้ ในการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
เพื่อให้ บุคลากรสามารถเชื่อมโยงการศึกษาและการจัดการศึกษากับเกณฑ์ EdPEx ได้อย่างมีประสิทธิภ าพ
เปิ ด โอกาสให้ เกิ ด การแลกเปลี่ ย นความรู้ /ปั ญ หาและอุ ป สรรคเกี่ ย วกั บ เกณฑ์ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ การ
ดาเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) และเป็นการเตรียมความพร้อมสาหรับรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มาตรฐานที่สูงขึ้นตามเกณฑ์และนโยบายของมหาวิทยาลัย
๖. วัตถุประสงค์
๖.๑ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินงานที่เป็น
เลิศ (EdPEx) มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๖.๒ เพื่อให้ บุคลากรสามารถเขียนรายงานสอดคล้ องกับการเชื่อมโยงระหว่างโครงร่างองค์กรกับ
เกณฑ์ EdPEx ความเชื่อมโยงกันระหว่างหัวข้อ ในหมวดต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๙
๖.๓ เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ เกิ ดการแลกเปลี่ ย นความรู้/ปั ญ หาและอุ ป สรรคเกี่ย วกั บ เกณฑ์ คุ ณ ภาพ
การศึกษาเพื่อการดาเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)
๖.๔ เพื่ อเป็ น การเตรี ย มความพร้อมส าหรับรับ การประเมิน คุณ ภาพการศึก ษาภายใน ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๙ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
๗. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๗.๑ เชิงปริมาณ
๑) จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
๒) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ๓.๕๑
๓) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐
๗.๒ เชิงคุณภาพ
๑) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ แนวทางการนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินงานที่
เป็นเลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๒) บุคลากรสามารถน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามพันธกิจให้ได้
คุณภาพมากยิ่งขึ้น
๗.๓ ผลผลิต (Output)
๑) รายงานผลการดาเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสานัก วิทยาลัย หน่วย
วิทยบริการ และหลักสูตร จานวน ๑ ชิ้นงาน/หน่วย
๗.๔ ผลลัพธ์ (Outcome)
๑) คุณภาพของการบริหารจัดการหลักสูตร สานัก วิทยาลัย และหน่วยวิทยบริการ ช่วยทาให้การ
ผลิตบัณฑิต งานวิจัย การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ มีประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น
๒) วิทยาเขตขอนแก่น มีการพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการศึ กษาสู่ความเป็นเลิศและได้รับการยอมรับ
จากประชาคมภายในและประชาคมภายนอกมากยิ่งขึ้น
๘. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการบุคลากร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น,วิทยาลัยสงฆ์เลย,วิทยาลัยสงฆ์
ร้อยเอ็ด และหน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จานวน ๘๑ รูป/คน ได้แก่
๘.๑ ผู้บริหาร
๘.๒ ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการ
๘.๓ ประธานหลักสูตร/เลขานุการหลักสูตร

๒๐
๘.๔ คณาจารย์
๘.๕ เจ้าหน้าที่
๙. ระยะเวลาดาเนินโครงการ
วันเริ่มต้นโครงการ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ วันสิ้นสุดโครงการ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๑๐. สถานที่ดาเนินโครงการ
ณ ห้องประชุมเสริมศักดิ์ -ระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช (ห้อง ๔๐๘) อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒ า
จารย์ (อาจ อาสภหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
๑๑. แผนการดาเนินงาน
ที่

๑
๒
๓

๔

ขั้นตอน/กิจกรรม
๑. ขั้นเตรียม (Plan)
ขออนุมัติดาเนินการ
แต่ งตั้ งคณะกรรมการ
จัดโครงการฯ
ขออนุ มั ติ โครงการ
อ บ ร ม ใ ห้ ค ว า ม รู้
พื้ น ฐ า น เ ก ณ ฑ์
คุ ณ ภ าพ การศึ ก ษ า
เพื่ อการด าเนิ น การที่
เป็นเลิศ
๒. ขั้นปฏิบัติ (Do)
จัดอบรมให้ความรู้
พื้นฐานเกณฑ์
คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดาเนินการที่
เป็นเลิศ(Education
Criteria for

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.

๒๑

ที่

๕
๖

๗

๘

ขั้นตอน/กิจกรรม
Performance
Excellence :
EdPEx)
๓. ขั้นติดตามผล
(Check)
ประเมิน สอบถาม
สังเกต
รายงานสรุ ป ผลการ
ดาเนิน งาน
๔. ขั้นสรุปรายงาน
ผล(Action)
เ ส น อ ผู้ บ ริ ห า ร
พิ จ า ร ณ า ปั ญ ห า
ข้ อ เส น อ แ น ะ แ ล ะ
ปรั บ ปรุ ง แผนงาน/
โครงการ
จั ด ท าแผนปรั บ ปรุ ง
แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร
ปฏิ บั ติงานจากผลการ
ฝึกอบรม

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.

๒๒

ที่
๑

๒

๓

๑๒. งบประมาณ (/ ) แผ่นดิน () รายได้จานวนทั้งสิ้น ๕๕,๐๐๐ บาท
ประเภทงบประมาณ
ประเภทรายจ่าย
รายการกิจกรรมดาเนินการที่
งบ
งบเงิน
ค่าตอบ ค่าใช้
ค่าวัสดุ อื่นๆ ไตรมาสที่
ต้องใช้
แผ่นดิน
รายได้
แทน
สอย
ต้องการ
งปม.
ใช้
งบดาเนินการ (ค่าตอบแทน)
- ค่าบารุงมหาวิทยาลัย
๕,๐๐๐
- ค่าวิทยากร
๑๐,๐๐๐
งบด
- าเนินการ (ค่าใช้สอย)
- ค่าพาหนะรับส่งวิทยากร
๑,๐๐๐
- ค่ า รั บ รองพิ ธี ก ารจั ด ประชุ ม
คณะกรรมการ
๕,๐๐๐
- ค่าอาหาร
๑๕,๖๐๐
- ค่าอาหารว่าง
๕,๗๐๐
- ค่าของที่ระลึก
๒,๐๐๐
งบดาเนินการค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์
- ค่าเอกสารเข้าร่วมอบรม
๘,๗๐๐
- ค่าป้ายไวนิล
๒,๐๐๐
รวมงบประมาณ ๕๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสามารถถั่วเฉลี่ยได้
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑) มหาวิทยาลัยได้มีระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
๒) บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๓) บุคลากรในมหาวิทยาลัยสามารถเขียนรายงานสาหรับการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙

๒๓
๔) มหาวิทยาลัยได้บริหารจัดการคุณภาพของหลักสูตรระดับวิทยาเขตได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
๕) มหาวิทยาลัยมีคุณภาพด้านการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx
๑๔. การประเมินผลโครงการ
การประเมินผลโครงการ โดยประเมินความรู้สึกนึกคิดของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมที่มีต่อโครงการ
ฝึกอบรม ทั้งทางด้านการดาเนินการ วิทยากร ตลอดจนหลักสูตร โดยใช้แบบสอบถามประเมินในช่วงท้ายของ
การอบรม

๒๔

๒๕

กาหนดการ
“โครงการอบรมให้ความรู้พื้นฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ”
(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 ความรู้พื้นฐานเกณฑ์คุณ ภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่
เป็นเลิศ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์
๑๑.๓๐-๑๓.๐๐ น. ฉันเพล/รับประทานอาหาร
๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น. บรรยาย ความรู้พื้นฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
(ต่อ)
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์
๑๕.๓๐ น.
ปิดโครงการอบรม
พิธีกรดาเนินงาน : ดร.สุนทร สายคา

๒๖
แบบประเมินผลความพึงพอใจ
“โครงการอบรมให้ความรู้พื้นฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ”
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ตาบลโคกสี อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
***************
คาชี้แจง แบบประเมินฉบับนี้มี ๒ หน้า กรุณาทาเครื่องหมาย √ ตามข้อความที่ตรงกับความจริง
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลส่วนบุคคล
๑. เพศ
 บรรพชิต
 ชาย
 หญิง
๒. ตาแหน่ง  รองอธิการบดี
 ผู้ช่วยอธิการบดี
 ผู้อานวยการสานักวิทยาลัย
 ผู้อานวยการสานักวิทยาเขต
 รองผู้อานวยการสานักวิทยาลัย
 ผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
 รองผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
 ผู้อานวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ
 ผู้อานวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน
 ผู้อานวยการหน่วยวิทยบริการฯ
 ผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
 ผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย
 รองผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย
 ผู้อานวยการสานักงานวิทยาลัย
 ผู้อานวยการหลักสูตร
 เลขานุการหลักสูตร
 อาจารย์ประจาหลักสูตร
 บุคลากรสายปฏิบัติการ
๓. ส่วนงานที่สังกัด  วิทยาเขต
 วิทยาลัยสงฆ์
 หน่วยวิทยบริการ
๔. ประสบการณ์การทางานประกันคุณภาพการศึกษา
 ไม่มี
 น้อยกว่า ๑ ปี
 ๑-๓ ปี
 ๔-๖ ปี
 ๗-๙ ปี
 มากกว่า ๙ ปี
ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมอบรมให้ความรู้พื้นฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
ระดับความพึงพอใจ
ปาน น้อย น้อย
รายการ
มากที่สุด มาก
กลาง (๒) ที่สุด
(๕)
(๔)
(๓)
(๑)
ก. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
๑. การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
๒. การติดต่อประสานงานโครงการ

๒๗

รายการ

ระดับความพึงพอใจ
ปาน น้อย
มากที่สุด มาก
กลาง (๒)
(๕)
(๔)
(๓)

น้อย
ที่สุด
(๑)

๓. ช่วงเวลา/ระยะเวลาในการจัดโครงการ
๔. รูปแบบการจัดกิจกรรมในโครงการ
๕. ความพร้อมในการให้บริการของบุคลากร
ข. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
๖. สถานที่ในการจัดโครงการ
๗. เอกสารประกอบการจัดโครงการ
๘. โสตทัศนูปกรณ์
๙. อาหารและอาหารว่าง
ค. ด้านเทคนิคการบรรยายและการปฏิบัติ
๑๐. เทคนิคการนาเสนอของวิทยากร
๑๑. วิทยากรนาเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนและน่าสนใจ
๑๒. การบริหารเวลาของวิทยากร
๑๓. ความพึงพอใจในวิทยากรโดยภาพรวม
๑๔. การเปิ ด โอกาสให้ ผู้ เข้ าร่ ว มอบรมได้ ซั ก ถาม แสดงความ
คิดเห็นและมีส่วนร่วม
ง. ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ
๑๕. ท่านได้รับประโยชน์จากการประชุม/ สัมมนา
๑๖. ท่านคาดว่าจะนาความรู้ความเข้าใจ ทักษะที่ได้รับในครั้งนี้
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบประเมิน

๒๘

๒๙

๓๐

๓๑

๓๒

๓๓

๓๔

๓๕

๓๖

๓๗

๓๘

๓๙

๔๐

๔๑

