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ส่วนที่ 1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “การเตรียมความพรอ้มและสรา้งความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
สํานักคอมพิวเตอร์ ประจําปีการศึกษา 2560 
โดยใช้เกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพื่อการดําเนนิการทีเ่ปน็เลศิ (EdPEx)” 

1) หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยให้ทัดเทียม

และเป็นที่ยอมรับในสากล โดยได้นําเคร่ืองมือพัฒนาคุณภาพ EdPEx (Education Criteria for Performance 
Excellence) หรือเรื่องเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ ที่ได้รับการยอมรับในสากลว่า  
เป็นเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ มาใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาหน่วยงาน 

สํานักคอมพิวเตอร์ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้นําเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้ประเมินคุณภาพและ 
นําผลการประเมินไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพขององค์กรตามเป้าหมายที่กําหนด 

ดังน้ันเพ่ือให้การดําเนินการเตรียมความพร้อมรับการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยใช้
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สํานักคอมพิวเตอร์ 
จึงจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในเรื่องเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ เพื่อให้บุคลากร 
ได้เข้าใจและมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมรับการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ 
สํานักคอมพิวเตอร์ประจําปีการศึกษา 2560 พร้อมกันน้ียังได้จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาทีมงาน
สํานักคอมพิวเตอร์ในการสร้างปฏิสัมพันธ์ การทํางานเป็นทีม และความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างบุคลากร 
สํานักคอมพิวเตอร์ โดยกําหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในเรื่องดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2560 
ณ โรงแรมเทวัญดารา บีช วิลล่า กุยบุรี อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

อน่ึง ในการดําเนินการของสํานักคอมพิวเตอร์ตามภารกิจหลักที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 
ซึ่งรวมถึงภารกิจในด้านการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมน้ัน เพ่ือให้บุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์มีจิตสํานึกในด้าน
การทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรมด้วยจึงจัดให้มีการศึกษาดูงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ณ วัดธรรมมิการามวรวิหาร 
ตําบลประจวบคีรีขันธ์ อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

2) วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษา 

เพ่ือดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) 
2. เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้คุณภาพการศึกษา 

เพ่ือดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) 
3. เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษา 

เพ่ือดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ระหว่างทั้งหน่วยงานภายในและเครือข่าย 
4. เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ทุกคนได้มีการสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกันทํางานร่วมกัน

เป็นทีม และเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ 
5. เพ่ือให้บุคลากรได้ศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

3) สถานที่ดําเนินการ 
1. โรงแรมเทวัญดารา บีชวิลล่า กุยบุรี อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
2. วัดธรรมมิการามวรวิหาร ตําบลประจวบคีรีขันธ์ อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 



โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เร่ือง “การเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักคอมพิวเตอร์ ประจําปีการศึกษา 2560 

โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” 

หน้า 2  

4) วิธีดําเนินการ 
1.  การบรรยาย 
2. การระดมสมอง 
3. ประชุมกลุ่มย่อย 
4. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

5) ระยะเวลาดําเนนิการ 
วันที่ 24 - 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560  

6) ผู้เขา้ร่วมโครงการ 
ผู้บริหาร และบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ จํานวน 39 คน 

7) คณะกรรมการบริหารโครงการ 
1. ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์  ประธาน 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ รอดอัมพร)  
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3. รองผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์)  
4. รองผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์  กรรมการ 

(นายสมบุญ อุดมพรย่ิง)  
5. ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ กรรมการ 

(นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักด์ิ) 
6.  ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ กรรมการ 

(นางสาวสุวิมล คงศักด์ิตระกูล)  
7. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและบริการ กรรมการ 

(นายสันติ สุขยานันท์)  
8. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กรรมการ 

(นายประกิจ ลลีาเช่ียวชาญกุล) 
9. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ ์ กรรมการ 

(นายธนรรณพ อินตาสาย)  
10. ผู้อํานวยการสํานักงานผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์  กรรมการและเลขานุการ 

(นางพัชรินทร์ สนธิวนิช) 
11. นางสาวนฤดี สุขล้ํา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นางสาวสุพัชชา สีเสวก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  



โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เร่ือง “การเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักคอมพิวเตอร์ ประจําปีการศึกษา 2560 

โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” 

หน้า 3  

8) งบประมาณ 
งบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงาน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ผลผลิต ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนา/
กิจกรรมที่จัดให้กับบุคลากรที่เก่ียวข้อง จํานวน 189,000.- บาท (หน่ึงแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

รายการ จํานวนเงิน
(หน่วย:บาท)

ค่าใช้จ่าย  
1. ค่าที่พัก พักคู่ไม่เกิน 900 บาท/คน/คืน พักเด่ียวไม่เกิน 1,450 บาท/คน/คืน 62,000.00 

2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ไม่เกิน 70 บาท/คน/มื้อ x 39 คน x 4 มื้อ 10,920.00 
3. ค่าอาหาร  

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560  
อาหารเช้า        100 บาท x 39 คน 3,900.00 
อาหารกลางวัน  300 บาท x 39 คน 11,700.00 
อาหารเย็น       400 บาท x 39 คน 15,600.00 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560  
อาหารกลางวัน  300 บาท x 39 คน 11,700.00 
อาหารเย็น       400 บาท x 39 คน 15,600.00 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560  
อาหารกลางวัน  400 บาท x 39 คน 15,600.00 

4. ค่าเช่าเหมารถบัส 1 คัน 3 วัน 28,000.00 

5. ค่าเช่าเหมารถตู้ 1 คัน 3 วัน 9,000.00 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
6. ค่ารับจ้างขนสัมภาระที่จําเป็นในการเดินทาง 3,000.00 
7. ค่าวัสดุ 1,980.00 

รวมทั้งสิน้ 189,000.00

(หนึ่งแสนแปดหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน)  

หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการและจํานวนคน โดยจะเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราตามระเบียบ 
 ของทางราชการ ทั้งน้ีไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ  



โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เร่ือง “การเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักคอมพิวเตอร์ ประจําปีการศึกษา 2560 

โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” 
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9) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
1. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษา 

เพ่ือดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
2. บุคลากรมีส่วนร่วมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษา

เพ่ือดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
3. บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์คุณภาพ EdPEx 

ระหว่างทั้งหน่วยงานภายในและเครือข่าย 
4. บุคลากรมีกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ การทํางานเป็นทีม และความเข้าใจอันดีต่อกัน 
5. บุคลากรรู้ศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

10) ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของบุคลากรทั้งหมด  
2. ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

  



โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เร่ือง “การเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักคอมพิวเตอร์ ประจําปีการศึกษา 2560 

โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” 
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กําหนดการ 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การเตรียมความพรอ้มและสรา้งความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
สํานักคอมพิวเตอร์ ประจําปีการศึกษา 2560 

โดยใช้เกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพื่อการดําเนนิการทีเ่ปน็เลศิ (EdPEx)” 
วันที่ 24 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

ณ โรงแรมเทวัญดารา บชีวิลลา่ กุยบุรี อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์ และ 
วัดธรรมมิการามวรวิหาร ตําบลประจวบคีรีขนัธ์ อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรขีันธ ์

 
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 

เวลา กิจกรรม 
06.00 น. ลงทะเบียน และรับอาหารเช้า 

06.30 น. เดินทางออกจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

11.00 น. เดินทางถึงโรงแรมเทวัญดารา บีช วิลล่า กุยบุรี อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

11.00 – 11.15 น. พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ  รอดอัมพร 

 ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ 
11.15 – 12.00 น. การบรรยาย เรื่อง “เกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” 

โดย อาจารย์อรรณพ  โพธิสขุ 
รองผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ 

12.00 - 13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 14.30 น. การบรรยาย เรื่อง “โครงร่างองค์กร (Organizational Profile)”  
โดย อาจารย์อรรณพ  โพธิสขุ 
รองผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ 

14.30 - 14.45 น. พัก รับประทานอาหารว่าง 

14.45 - 16.00 น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ และฝึกวิเคราะห์ เรื่อง “โครงร่างองค์กร” 
โดย อาจารย์อรรณพ  โพธิสขุ 

         รองผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ 
16.00 - 18.30 น. กิจกรรมกลุม่สมัพันธ์ 

18.30 - 19.30 น. รับประทานอาหารเย็น 

  



โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เร่ือง “การเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักคอมพิวเตอร์ ประจําปีการศึกษา 2560 

โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” 
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วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 
เวลา กิจกรรม 

06.30 – 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 10.30 น. การบรรยาย เรื่อง “หมวดการดําเนินการที่เป็นเลิศ หมวด 3 หมวด 6 และ หมวด 7”  
โดย อาจารย์อรรณพ  โพธิสขุ 

          รองผูอํ้านวยการสํานักคอมพิวเตอร์ 
10.30 – 10.45 น. พัก รับประทานอาหารว่าง 

10.45 – 12.00 น.  แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ และฝึกวิเคราะห์ เรื่อง “หมวด 3 หมวด 6 และ หมวด 7” 
โดย อาจารย์อรรณพ  โพธิสขุ 

          รองผูอํ้านวยการสํานักคอมพิวเตอร์ 
12.00 - 13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 14.30 น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ และฝึกวิเคราะห์ เรื่อง “หมวด 3 หมวด 6 และ หมวด 7” (ต่อ) 
โดย อาจารย์อรรณพ  โพธิสขุ 

          รองผูอํ้านวยการสํานักคอมพิวเตอร์ 
14.30 - 14.45 น. พัก รับประทานอาหารว่าง 

14.45 - 17.00 น. ออกเดินทางจากโรงแรมเทวัญดารา บีช วิลล่า กุยบุรี และศึกษาดูงานและเรียนรู้ศิลปะ
และวัฒนธรรม ณ วัดธรรมมกิารามวรวิหาร ตําบลประจวบคีรีขันธ์ อําเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

17.30 – 18.30 น. เดินทางกลับโรงแรมเทวัญดารา บีชวิลล่า กุยบุรี 

18.30 - 19.30 น. รับประทานอาหารเย็น 

 

  



โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เร่ือง “การเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักคอมพิวเตอร์ ประจําปีการศึกษา 2560 

โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” 
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วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 
เวลา กิจกรรม 

06.30 – 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 10.30 น. ทบทวนและสรุปผลการวิเคราะห์ โครงร่างองค์กร หมวด 3 หมวด 6 และ หมวด 7 
โดย อาจารย์อรรณพ  โพธิสขุ 
รองผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ 

10.30 – 10.45 น. พัก รับประทานอาหารว่าง 

10.45 – 11.45 น.  การเขียนรายงานการประเมินตนเองสํานักคอมพิวเตอร์ ประจําปีการศึกษา 2560 
โดย อาจารย์อรรณพ  โพธิสขุ 
รองผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ 

11.45 – 12.00 น.  กล่าวปิดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ  รอดอัมพร 

 ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ 
12.00 - 13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร 

17.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพมหานคร 

หมายเหตุ  กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
  



โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เร่ือง “การเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักคอมพิวเตอร์ ประจําปีการศึกษา 2560 

โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” 
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ส่วนที่ 2 รายงานผลดําเนินการ 
ตามที่สํานักคอมพิวเตอร์ได้กําหนดให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นประจําทุกปี  สําหรับในปีน้ี 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยให้ทัดเทียมและเป็นที่
ยอมรับในสากล โดยได้นําเคร่ืองมือพัฒนาคุณภาพ EdPEx (Education Criteria for Performance Excellence) 
หรือเรื่องเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ ที่ได้รับการยอมรับในสากลว่า เป็นเคร่ืองมือที่มี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ มาใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาหน่วยงาน  
โดยมหาวิทยาลัยได้นําเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้ประเมินคุณภาพและนําผลการประเมินไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพขององค์กรตามเป้าหมายที่กําหนด 

ดังน้ัน สํานักคอมพิวเตอร์จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมและ 
สร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักคอมพิวเตอร์ ประจําปีการศึกษา 2560  
โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” ขึ้น เพ่ือให้ ผู้บริหาร บุคลากรได้มีความรู้
ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมรับการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานัก
คอมพิวเตอร์ประจําปีการศึกษา 2560 พร้อมกันน้ียังได้จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาทีมงานสํานัก
คอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้บุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ได้มีจิตสํานึกในด้านการทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม โดย
จัดให้มีการศึกษาดูงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ณ วัดธรรมมิการามวรวิหาร ตําบลประจวบคีรีขันธ์ อําเภอเมือง 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จํานวน 38 คน จากจํานวนบุคลากรทั้งหมด 46 คน 
คิดเป็นร้อยละ 82.60 โดยสรุปผลดําเนินการดังน้ี 

การบรรยายและฝึกปฏิบัติ/ฝึกวิเคราะห ์
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ รอดอัมพร (ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์) 
ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ พร้อมทั้ง
เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งน้ี 

    หลังจากน้ันเป็นการบรรยายวิชาการในหัวข้อต่างๆ พร้อมทั้งแบ่งกลุ่ม
เป็นกลุ่มผู้บริหารและกลุ่มตามฝ่าย เพ่ือฝึกปฏิบัติและฝึกวิเคราะห์ในหัวข้อน้ัน  ๆ
โดย อาจารย์อรรณพ โพธิสุข (รองผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์) เป็น
วิทยากรและให้คําแนะนําในการฝึกปฏิบัติและฝึกวิเคราะห์ครั้งน้ี 

ห้วข้อบรรยาย รายละเอียด 
1. เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ

ดําเนินการ 
ที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

วิทยากรบรรยายถึงความเป็นมาของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วย EdPEx (Education Criteria for Performance 
Excellence) และเกณฑ์เพ่ือวัดผลการดําเนินงานที่เป็นเลิศ 
รวมถึงได้มีการเปรียบเทียบเกณฑ์ของ EdPEx กับตัวช้ีวัด
ของการประกันคุณภาพเดิมว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร 

2. โครงร่างองค์กร (Organizational Profile)
พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ และฝึกวิเคราะห์ 

วิทยาการบรรยายถึงการจัดทําโครงร่างองค์กร ซึ่งเป็นการ
เริ่มต้นที่เหมาะสมที่สุดในการประเมินตนเองขององค์กร 
เน่ืองจาก โครงร่างองค์กรช่วยให้องค์กรสามารถระบุ
สารสนเทศสําคัญที่ขาดหายไป และช่วยให้องค์กรเน้นเรื่อง
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ห้วข้อบรรยาย รายละเอียด 
ข้อกําหนดและผลลัพธ์การดําเนินการที่สําคญั เพ่ือการ
ประเมินตนเองเบ้ืองต้น หากพบว่าประเด็นใดมีความขัดแย้ง
หรือมีข้อมลูน้อย หรือไมม่ีเลยให้ใช้ประเด็นเหล่าน้ีในการวางแผน
เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติ รวมถึงโครงร่างองค์กรเป็นการกําหนด
บริบทและช่วยให้องคก์รสามารถระบุลักษณะที่เฉพาะเจาะจง
ขององค์กร เพ่ือประโยชน์ในการตอบคําถามตามข้อกําหนด
ของเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา EdPEx ซึ่งโครงการ 
ร่างองค์กร ประกอบด้วย 2 สว่น ได้แก่ 

1. ลกัษณะองค์กร (Organizational Description) 
2. สถานการณ์ขององค์กร (Organizational Situation) 

หลังจากน้ันวิทยากรได้แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติ 
เพ่ือฝึกปฏิบัติ และฝึกวิเคราะห์ ในการเขียนโครงร่างองค์กร

3. หมวดการดําเนินการที่เป็นเลิศ หมวด 3
หมวด 6 และ หมวด 7  
พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ และฝึกวิเคราะห์ 

วิทยากรบรรยายถึงข้อกําหนดของเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มีทั้งหมด 7 หมวด
ดังน้ี 

 หมวด 1 การนําองค์กร 
 หมวด 2 กลยุทธ์ 
 หมวด 3 ลูกค้า 
 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ

ความรู้ 
 หมวด 5 บุคลากร 
 หมวด 6 การปฏิบัติการ 
 หมวด 7 ผลลพัธ์ 

โดยวิทยากรเน้นเฉพาะหมวด 3, หมวด 6 และหมวด 7  
ซึ่งเป็นหมวดที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้หน่วยงานสนับสนุน
การเรียนการสอนใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ในปีการศึกษา 2560 
หลังจากวิทยากรบรรยายเสร็จได้แบ่งกลุ่มผูเ้ข้าร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติ เพ่ือฝึกปฏิบัติ และฝึกวิเคราะห์ หมวด 3 หมวด 6 
และหมวด 7 ตามแบบฟอร์มที่กําหนดของแต่ละหมวด
ดังกล่าว

4. การเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
สํานักคอมพิวเตอร์ ประจําปีการศึกษา 2560 

วิทยากรบรรยายถึงองค์ประกอบในการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง สํานักคอมพิวเตอร์ ประจําปีการศึกษา 2560 
ตามรูปแบบของการประกันคุณภาพการศึกษา EdPEx 
พร้อมทั้งรายละเอียดและข้อมูลที่มคีวามจําเป็นในการเขียน
รายงานดังกล่าว
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ในวันสุดท้ายของการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ได้มีการนําเสนอและสรุปผลการวิเคราะห์ โครงร่างองค์กร 
หมวด 3 หมวด 6 และ หมวด 7 ของแต่ละกลุ่ม โดยอาจารย์อรรณพ โพธิสุข ได้ให้ความคิดเห็นเพ่ิมเติม รวมทั้ง
ความคิดเห็นจากผู้รับฟังจากกลุ่มต่างๆ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและมีส่วนร่วมในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยใช้คุณภาพการศึกษาเพ่ือดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) โดยคณะกรรมการดําเนินการฝ่าย
วิชาการจะได้รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ส่งมอบให้แก่คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา สํานักคอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์และจัดทํารายงานการประเมินตนเอง สํานัก
คอมพิวเตอร์ ประจําปีการศึกษา 2560 ต่อไป 

วิทยากร : อาจารย์อรรณพ  โพธิสุข กลุ่ม สํานักงานผู้อํานวยการ กลุ่ม ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ 

กลุ่ม ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา กลุ่ม ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กลุ่ม ฝ่ายระบบสารสนเทศ 

กลุ่ม ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์   

ต่อจากน้ัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ รอดอัมพร (ผู้อํานวยการสํานัก
คอมพิวเตอร์) ได้กล่าวสรุปผลการดําเนินการโครงการในครั้งน้ี ได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการครบถ้วน  ทําให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือ
ดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนมีส่วนร่วมและมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ ทําให้ผู้บริหารและ
บุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ทํางานร่วมกันเป็นทีมและ
เข้าใจอันดีต่อกัน  พร้อมทั้งได้ความรู้จากการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมของ
ชุมชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วัดธรรมมิการามวรวิหาร  และร่วมกันบริจาค
ปัจจัยเพ่ือสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ณ วัดรอดประดิษฐ์ เป็นการปลูกฝังให้ทุกคนได้
เรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมของไทยสืบต่อไป  พร้อมกันน้ี จึงได้กล่าวปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งน้ี  
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กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ ์
คณะกรรมการดําเนินการฝ่ายจัดสันทนาการ ได้จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ขึ้น เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร

และบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ทุกคนได้มีการสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ทํางานร่วมกันเป็นทีม และเข้าใจอันดีต่อ
กัน โดยจัดกิจกรรมสัมพันธ์ ณ บริเวณชายหาดของโรงแรม จํานวน 4 กิจกรรม ดังน้ี 

ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค ์ วิธีการเลน่ 
1. หมากเก็บ หมากเก็บเป็นการละเล่นอย่างหน่ึง

ของเด็กไทย 
 เพ่ือการฝึกสมาธิ เกิดไหวพริบ

ในการแก้ปัญหา 
 เพ่ือฝีกนํ้าใจเป็นนักกีฬา โดย

ปราศจากการพนันอันเป็น
อบายมุข 

 เพ่ือปลูกฝังความรักความ
สามัคคีในหมู่เพ่ือน

ให้ต่อแถวเล่นหมากเก็บทีละคน 
นับลูกหินที่เก็บได้ในแต่ละครั้ง 
จับเวลา 2 นาที  
เกณฑ์การให้คะแนน 

รวมคะแนนแต่ละทีม ทีมที่ได้
ลูกหินมากได้คะแนน 5,4,3,2 
คะแนน ตามลาํดับ 

2. กระแทกลูกโป่ง เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้ทกัษะใน
การเล่น ในการทําคะแนนให้มาก
ที่สุด 

ใหใ้ช้คนกระแทกลกูโป่งทมีละ 7 คน 
เอาลูกโป่งมัดเชือกแล้วผูกเอว 
เรียงแถวกระแทกลูกโป่ง และจับ
เวลา 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ทีมที่ใช้เวลาน้อยที่สุด ได้
คะแนน 5,4,3,2 คะแนน 
ตามลําดับ 

3. ว่ิงวิบากและกรอกนํ้าใส่ขวด เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้ความ
สามัคคีร่วมกันกรอกนํ้าใส่ขวดให้ได้
มากที่สุด 

เลือกตัวแทนทมีละ 1 คน มา
ว่ิงวิบาก และช่วงว่ิงวิบากให้ทํา
กิจกรรมดังน้ี 
 คาบเหรียญในจานใส่นํ้า 
 หาเข็มในจานแป้ง (เอาปากคาบ

เข็ม จะห่อกระดาษไว้ ห้ามเป่า
แป้ง ให้ใช้หน้าคุ้ยแป้ง) 

 สนเข็ม 
 กินขนมโก ๋
 กินนํ้าอัดลม 
 เป่าลูกโป่ง ให้แตก (2 ลูก) 

ภายในเวลา 3 นาที หลังจากน้ัน
ช่วยกันกรอกนํ้าใส่ขวด โดย
อุปกรณ์ที่เตรียมให้แต่ละทีม  

เกณฑ์การให้คะแนน 
ทีมที่มีระดับนํ้ามาก ได้คะแนน 
5,4,3,2 คะแนน ตามลําดับ
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ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค ์ วิธีการเลน่ 
4. ชักเย่อ ชักเย่อเป็นการละเล่นพ้ืนบ้าน  

 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิด
ความสามัคคีพร้อมเพรียง เป็น
การออกกําลังกายและรื่นเริง
สนุกสนาน 

หาเชือกขนาดใหญ่เหนียว 1 เส้น 
ยาวประมาณ 10-20 เมตร  
หาก่ึงกลางของความยาวเชือก  
ใช้กระดาษสีหรือผ้าสีสดผูก จากน้ัน
แบ่งคนเล่นเป็นสองพวกจํานวน
เท่ากัน แต่ละพวกให้ยึดปลายเชือก
ไว้คนละข้าง กรรมการขีดเสน้ตรง
ลงบนพ้ืน 1 เสน้ นําส่วนที่ผูกด้วย
กระดาษสี ผ้าสีวางทับเส้นตรงที่ขีด
ให้มีลักษณะเป็นกากบาท เมื่อผู้เล่น
พร้อมจึงให้สัญญาณ (ใช้การตีธง
หรือให้สญัญาณเสียงนกหวีดก็ได้) 
ทั้งสองฝ่ายจะออกกําลังดึงเชือก
อย่างเต็มความสามารถ 

ขณะที่มีการชักเย่อ ผู้ตัดสินจะ
ยืนอยู่ใกล้ก่ึงกลางเชือกเมื่อเห็นว่า
ข้างใดดึงเชือกไปทางแดนของตน
มากสุดก็ตัดสินให้ชนะ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ทีมชนะได้ 5 คะแนน ทีมแพ้ได้ 
3 คะแนน (แข่งขันพบกันหมดทุกทีม) 
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คณะกรรมการดําเนินการฝ่ายจัดสันทนาการได้แบ่งทีมผู้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ออกเป็น 4 ทีม ดังน้ี 

ทีม 1 ทีม 2 ทีม 3 ทีม 4 
ผศ.สมภพ รอดอัมพร 
นายถาวร หงษ์ทอง 
นายจักรพันธ์ อินสุด 
นายธนกฤต อุบลวัฒน์ 
นางสาวจันทนา หม่ืนพันธ์ 
นางชูศรี เชาวนารมย์ 
นางสาวนฤดี สุขล้ํา 

นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักด์ิ 
นายธนรรณพ อินตาสาย 
นายอํานาจ นิ่มนวล 
นางสาววณิชยา ทองสมนึก 
นางสาวธัญย์ธรฐ์ พงษ์เฉลิม 
นางสาวจุฬารัตน์ จําชาติ 

อาจารย์อรรณพ โพธิสุข 
นายอุดร วงษ์ไทย 
นายอมรเวช อุปถัมภากุล 
นายทวีศักด์ิ ตู้แก้ว 
นายสุกิจ วินัยธรรม 
นางสุธาทิพย์ ผนวกสุข 
นางสาวสุพัชชา สีเสวก 
นางสาวสราลี บลัลังน้อย 

นางพัชรินทร์ สนธิวนิช 
นายสันติ สุขยานันท์ 
นายอเนกวิทย์ พลรบ 
นายดนัย มณฑาทิพย์กุล 
นายภัทรชัย ไชยมงคล 
นางสาวสุวิมล คงศักด์ิตระกูล 
นางสาววันทนา ผ่องภักต์ 
นางวรรณี สมบุญประเสริฐ 

ผลจากการทํากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดลําดับแรกถึงลําดับ 4 ได้แก่ ทีม 3  ทีม 1  ทีม 2  
และทีม 4 ตามลําดับ  ซึ่งผลแพ้ชนะไม่สําคัญ แต่สิ่งสําคัญที่สุดที่ได้จากการทํากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ร่วมกัน  
ทําให้ผู้บริหารและบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ทํางานร่วมกันเป็นทีมและเข้าใจอันดีต่อกัน 
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ศึกษาดูงานและเรียนรู้ศลิปะและวัฒนธรรม  
สําหรับโครงการน้ี ได้ผนวกกิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรมไว้ด้วย ซึ่งเป็นหน่ึงภารกิจของ

มหาวิทยาลัย และเพ่ือให้บุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์มีจิตสํานึกในด้านการทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม  ดังน้ัน 
คณะกรรมการบริหารโครงการจึงได้จัดให้มีการศึกษาดูงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ณ วัดธรรมมิการามวรวิหาร 
ตําบลประจวบคีรีขันธ์ อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560  

 

ประวัติ วัดธรรมมิการามวรวิหาร 
สถานะและที่ต้ังวัดธรรมิการามวรวิหาร เดิมเป็นวัดราษฎร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต

สถาปนาเป็นพระอารามหลวง ช้ันโท ชนิดวรวิหาร เมื่อ พ.ศ .2503 ต้ังอยู่เลขที่ 86/2 ถนนประจวบฯ  
ต.ประจวบฯ อ.เมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีอาณาเขต ดังน้ี 

    ทิศเหนือ จดหมู่บ้านคลองบางนางรม 
    ทิศใต้ จดถนนประจวบฯ 
    ทิศตะวันออก จดอ่าวไทย 
    ทิศตะวันตก คลองบางนางรม และเรือนจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีเน้ือที่ 95 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา 

แบ่งออกเป็น 2 คณะตามลักษณะพ้ีนที่ ดังน้ี 

    คณะใต้ 
    ต้ังอยู่หลังเขาช่องกระจก เน้ือที่ 63 ไร่ 1 งาน ทิศเหนือจดคลองบางนางรม และเรือนจําจังหวัด เดิมพ้ืนที่

คณะใต้ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่ม นํ้าขังตลอดทางวัดได้เคยอนุญาตให้เอกชนใช้ที่ว่างบางส่วนเป็นที่ล้างแร่ดีบุก และเอกชน
รายน้ันได้ถมพ้ืนที่บางส่วนให้เป็นการตอบแทน แต่ส่วนใหญ่วัดได้จ้างเหมาถมเองอยู่หลายปีกว่าจะได้มาตรฐานดัง
ปรากฏในปัจจุบัน 

    ปัจจุบันมีถาวรวัตถุเป็นอันมาก อาทิ กุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ ฌาปณสถาน โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
ศาลาปฏิบัติธรรมฯลฯ เฉพาะในปี พ.ศ.2536 - 2537 ได้สร้างสิ่งปลูกสร้างสําคัญ หลายแห่งเช่น ศาลาอเนกประสงค์ 
(ศาลาพระราชเมธาภรณ์) กุฏิสงฆ์ คสล .สองชั้น จํานวน 9 หลัง โรงเรียนพระปริยัติธรรมมัธยมและ 
หอพักนักศึกษาเป็นต้น 
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    เมื่อเริ่มแรกการก่อต้ังวัด ใช้พ้ืนที่ตรงที่เป็นคณะเหนือ ต่อมา พ.ศ.2497 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
โดยพันตํารวจเอก ตระกูล วิเศษรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยคณะกรรมการจังหวัดได้มอบสิทธิการดูแลรักษา
เขาช่องกระจกและบริเวณโดยรอบให้แก่วัดธรรมิการาม เขาช่องกระจกจึงเป็นส่วนหน่ึงของวัดต้ังแต่บัดน้ันเป็นต้นมา 

    ลักษณะของวัดธรรมิการาม ถ้ามองเผินๆ ดูเหมือนไม่ใช่วัดเดียวกันเน่ืองจากอยู่ห่างกันพอสมควร 
โดยมีคลองบาง นางรมก้ันกลาง เมื่อ พ.ศ. 2475 ทางวัดได้สร้างสะพานให้ช่ือว่า "สะพานรัตนาวดี" เสาคอนกรีต
เสริมเหล็ก พ้ืนไม้เน้ือแข็งข้ามคลองบางนางรมไปเช่ือมกับไหล่เขาช่องกระจก และสร้างถนนเลียบไปตามไหลเขา
เข้าสู่ตัวเมือง โดยพระอุดมโยธาธิยุทธ นายช่างใหญ่กรมโยธาเทศบาล เป็นผู้ออกแบบก่อสร้าง 

    ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2485 ได้เกิดอุทกภัยนํ้าท่วมใหญ่ทั้งประเทศ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เกิดมรสุม
อย่างรุนแรง วัดธรรมิถูกนํ้าท่วมและพายุพัดเสียหายหนัก และสะพานรัตนาวดีก็ถูกนํ้าพัดพังการคมนาคมติดขัด
การเดินทางไปมาระหว่างคณะเหนือคณะใต้ต้องอาศัยเรือเป็นพาหนะ ภิกษุสามเณรและศิษย์วัด ได้รับความ
เดือดร้อนเป็นอย่างย่ิงกว่าจะบูรณะซ่อม แซมอยู่ในสภาพปกติได้ก็ใช้เวลาหลายปี 

    เสนาสนะภายในวัด 
    การสร้างวัด พระยาดํารงธรรมสารและคุณหญิงดํารงธรรมสาร (ใหญ่ วิเศษศิริ) ได้อุทิศที่ดินจํานวน 

32 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา เพ่ือสร้างวัดและได้ลงมือก่อสร้างเมื่อ วันที่ 28 เมษายน 2465แล้วต้ังช่ือวัดว่า  
"วัดธรรมิการาม" ซึ่งคงได้มีความหมายว่าเป็นวัดประจําตระกูลคํารงธรรมสาร เมื่อก่อสร้างเสนาสนะแล้วเสร็จ
พอควรแล้ว ท่านเจ้าคุณและคุณหญงิดํารงธรรมสารก็ได้ขอให้พระสงฆ์ส่งพระไป เป็นเจ้าอาวาสปกครองวัดต่อไป 

    เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2465 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวโร) วัดเทพศิรินทราวาสได้ส่ง
พระครฎูเมธังกร (เป๋า อภิวฑฺฒโน นิโลดม) มาเป็นเจ้าอาวาส งานสําคัญช้ินแรกของท่านเจ้าอาวาสรูปแรกวัดน้ี 
ได้แก่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2465 ซึ่งเป็นวันมาฆบูชา ท่านได้ชวนพุทธศาสนิกชนท้องถิ่นน้ี ร่วมกันทําพิธีเวียนเทียน
วันมาฆมบูชา ปรากฏว่ามีพุทธศาสนิกชนมาร่วมบําเพ็ญกุศลในวันน้ีเป็นจํานวนมาก นับเป็นครั้งแรกของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ที่มีพิธีวันมาฆบูชา 

    คณะเหนือ 
    พ้ืนที่ยาวไปตามฝั่งทะเล ลักษณะนูนเป็นหลังเต่า รูปสี่เหลี่ยมพ้ืนผ้า เน้ือที่ 32 ไร่2 งาน 60 ตารางวา 

ถาวรวัตถุที่ต้ังอยู่คณะนี้ มีพระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์และที่พักอุบาสิกา วันที่ 8 เมษายน 2466  
คณะสงฆ์อนุญาตให้วัดธรรมิการามป็นสํานักเสงฆ์ ร.ศ.121 และหลังจากน้ันไม่ก่ีเดือน ก็ได้รับราชทานวิสุงคามสีมา 

    เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2466 ช่วงที่ กําลังก่อสร้างวัดน้ี อยู่ในรัชสมัของพระบาทสมเด็จ 
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 โดยที่เขตวัดกับเขตพลับพลาที่ประทับแปรพระราชฐานอยู่ใกล้ชิดกัน
พระบาทสมเด็จมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า อินทรศักด์ิศจ ีพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดําเนิน
ไปทอดพระเนตรการก่อสร้างวัด และทรงพอพระราชหฤทัย จึงทรงพระราชกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้พระเจ้าพ่ีนางเธอ
พระองค์เจ้าอรพินทุ์เพ็ญภาคเสด็จไปทรงวางแผ่นศิลาฤกษ์เพ่ือการก่อสร้างพระอุโบสถแทนพระองค์ เมื่อการ
ก่อสร้างพระอุโบสถได้ดําเนินไประยะหน่ึง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดพระราชทานปูชนียวัตถุ
และปูชนียสถานแก่วัดธรรมิการามหลายอย่าง คือ 
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    พระประธาน 
    1. พระพุทธรูปแบบพระพุทธชินราช ปางสุโขทัย หน้าตักกว้าง 3 ศอก 1 กํา (1.54 ซม) สําหรับ 

ประดิษฐานเป็นพระประธานประจําอุโบสถ มาจนถึงทุกวันน้ี 
    2. พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงม้าหล่อด้วยโลหะ 
    3. ธรรมาสน์กูบช้าง ช้ันโท ปิดทองคําเปลว 1 ธรรมาสน์ 
    4. พัทธสีมาหินสลักลาย ประดิษฐานไว้รอบพระอุโบสถทั้ง 8 ทิศ 
    5. พระราชทานราชทรัพย์จํานวนหน่ึง สําหรับก่อสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

    หลังจากเจ้าคุณดํารงธรรมสาร ถึงแก่อนิจกรรมแล้ว คุณหญิงดํารงธรรมสาร ได้ชักจูงน้องสาว  
คุณเน่ือม ชํานาญชาติศักด์ิดา และน้องเขย นายพันโทพระชํานาญ ชาติศักด์ิดา มาช่วยบํารุงวัดธรรมิการาม 
ร่วมกัน และปรากฏว่า คุณเน่ือม ชํานาญชาติศักด์ิดา ได้เป็นกําลังสําคัญย่ิงในการพัฒนาวัดน้ี ท่านได้บริจาค
ทรัพย์ขณะมีชีวิตอยู่ แม้ท่านล่วงลับไปแล้วก็ยังปรากฏว่าท่านได้ทําพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้แก่วัดธรรมิการาม
เป็นจํานวนมาก เป็นปัจจัยให้วัดธรรมิการามได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว จนได้รับยงย่องจากกรมการศาสนา 
กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็น "วัดพัฒนาตัวอย่าง" เมื่อ พ.ศ.2507 และประการสําคัญได้รับพระราชทานสถาปนา 
เป็นพระอารามหลวงช้ันโท ชนิดวรวิหาร ทั้งน้ีต้ังแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2503 ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นสูง
พอสมควรสําหรับวัดในหัวเมืองจะพึงได้รับ 

   พระอุโบสถคณะเหนือ 
    พระอุโบสถ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2466 การก่อสร้างคงจะสร้าง

ไล่เลี่ยกับการก่อสร้าง เสนาสนะอ่ืนๆ ของวัด เช่นกุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ ระหว่างที่มีการก่อสร้างต่างๆ อยู่น้ัน 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า อินทรศักด์ิศจี พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนิน
ไปทรงทอดพระเนตรการก่อสร้างและเป็นที่พอพระราชหฤทัย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าพ่ีนางเธอ 
พระองค์เจ้าอรพินท์เพ็ญภาคเสด็จแทนพระองค์ไปในการวางแผ่นศิลาฤกษ์ก่อสร้างพระอุโบสถ ดังได้กล่าวไว้แล้ว
ข้างต้น แต่เน่ืองจากประสบอุปสรรคหลายประการ การก่อสร้างอุโบสถจึงล่าช้ามาก สาเหตุสําคัญน่าจะได้ 
จากการที่วัดไม่มีเงินหรือจํากัด แต่จําเป็นต้องนําไปก่อสร้างเสนาสนะอ่ืนที่มีความจําเป็นมากกว่า เช่น กุฏิสงฆ์ 
(เพ่ือพระสงฆ์สามเณรจะได้มีที่พักอาศัย) ศาลาการเปรียญ (เพ่ือชาวบ้านจะได้มีสถานที่บําเพ็ญกุศล) และโรง เรียน
พระปริยัติธรรม (เพ่ือการศึกษาของภิกษุสามเณร) จึงจําเป็นต้องชะลอการก่อสร้างอุโบสถออกไป 

    ได้เริ่มก่อสร้างอุโบสถอย่างจริงจึงราวปี พ.ศ.2481 และเสร็จสมบูรณ์เมื่อ พ.ศ.2482 ท่านพระครูธรรมาภิวัฒน์ 
เจ้าอาวาส และคุณหญิงดํารงธรรมสาร (ใหญ่ วิเศษศิริ) กับคณะสงฆ์ข้าราชการพ่อค้าคหบดีและประชาชน 
ได้ร่วมกันจัดงานปิดทองลูกนิมิตและ ประกอบพิธีผูกพัทธสีมาพระอุโบสถ เมื่อวันที่ 26-28 เมษายน 2582  
ในการน้ี สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ วัดบวรนิเวศวิหาร ได้กรุณา เป็นองค์ประธานตอลดเวลา และประทาน 
พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (หล่อด้วยโลหะทองเหลืองขนาด 16 น้ิว) ให้แก่วัดธรรมิการาม 
1 องค์ ปัจจุบันยังประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ 

    ลักษณะ 

    เป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จีน ขนาดภายในกว้าง 6.90 เมตร ยาว 13.60 เมตรประตูหน้าหลัง  
ด้านละ 2 บาน แต่ละบานกว้าง 1.25 เมตร สูง 2.25 เมตร หน้าต่าง 10 ช่องมีเหล็กดัดลวดลายไทยทุกช่อง 
ระเบียงข้าง กว้าง 1.90 เมตร ยาว 18 เมตร ระเบียงหน้าหลังกว้าง 1.90 เมตร บันไดหน้าหลังด้านละ 2 ช่อง 
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เสารอบพระอุโบสถ 24 ต้นหลังคาลดระดับ 1 ช้ันมุงด้วยกระเบ้ืองว่าวช่อฟ้า ใบระกา เป็นรูปป้ันพญานาค  
หน้าบันลวดลายไทยป้ัน เป็นรูปกงล้อธรรมจักรประดิษฐานบนพานแวนฟ้า 

    เขาช่องกระจก 
    เขาช่องกระจก เป็นภูเขาขนาดย่อมสูง 245 เมตร 

เหนือระดับนํ้าทะเล ต้ังอยู่ริมอ่าวประจวบฯ ในบริเวณ 
 วัดธรรมิการามวรวิหาร ยอดเขามีช่องทะลุโปร่งคล้าย
กรอบกระจก ทางขึ้นเป็นบันไดคอนกรีต จํานวน 396 ขั้น 
ในปี 2497 พระเทพสุทธิโมลี (หลวงพ่อป่ิน) อดีตเจ้าอาวาส
วัดธรรมิการามวรวิหาร ได้รับมอบเขาช่องกระจกจาก
จังหวัดให้อยู่ในความดูแลรักษาของวัด 

    บนยอดเขาประดิษฐานรอยพระพุทธบาท จําลองและพระเจดีย์ ภายในมีพระสถูปบรรจุ  
พระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานและเสด็จพระราชดําเนินขึ้น บันไดไปยัง 
พระเจดีย์บนยอดเขา ทรงประกอบพิธีบรรจุ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2501 พร้อมทั้ง ทรงปลูกต้นพระศรีมหาโพธ์ิ ไว้ 

ณ บริเวณน้ัน จากลานยอดเขานี้เอง เห็นทิวทัศน์เขาตะนาวศรี อ่าวประจวบฯ 
เขาตาม่องล่าย เขาล้อมหมวก และตัวเมืองประจวบฯ ได้โดยรอบ จากยอดเขา
ลงไปทางทิศตะวันออก มีถ้ําลิง ถ้ําค้างคาว เชิงเขาเบ้ืองล่างด้านทะเลมี 
"ถ้ําพระ" และด้านทิศใต้มีถ้ําใหญ่ เรียกว่า "ถ้ําสุขสันต์-เจริญธรรม" 

    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชศรัทธา
พระราชทานพระบรมสารีริกธาติ ตามที่เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามทูลขอ 
พร้อมทั้งทูลเชิญเสด็จพระราชดําเนินทรงบรรจุในพระสถูปเจดีย์ บนยอด
เขาช่องกระจก เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2500 โปรดเกล้าให้ตอบรับแล้ว  
ณ วันที่ 3 มกราคม 2501 ครั้นถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2501 โปรดเกล้าให้
อัญเชิญพระบรม สารีริกธาตุพร้อมกับพระเจดีย์อันล้ําค่าที่ทรงสร้างขึ้น

จากกรุงเทพฯ มาพักไว้ ณ พระราชวังไกลกังวล หัวหิน รุ่งขึ้นวันที่ 12 มิถุนายน 2501 ล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์
เสด็จพระราชดําเนินถึงพิธีมณฑล เวลา 7.30 น. พระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ แก่เจ้าอาวาส แล้วเสด็จ 
พระราชดําเนินขึ้นบันไดไปยัง พระเจดีย์ยนยอดเขา และทรงประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุบนบุษบกใน 
พระเจดีย์ ต่อจากน้ัน ทรงปลูกต้นพระศรีมหาโพธ์ิที่ฐานพระโพธ์ิบนยอดเขาน้ี สัมฤทธ์ิพระราชพิธีตามวันเวลา
เป็นอุดมมงคล เป็นเหตุให้มหาชนได้โดยเสด็จพระราชกุศลอย่างซาบซึ้งตรึงใจน่ามหัศจรรย์ อันนับเป็น 
พระมหากรุณาธิคุณแก่ชาวประจวบคีรขีันธ์ เป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมฯ 

    ต้นพระศรีมหาโพธ์ิบนยอดเขาน้ี เป็นหน่อของต้นพระศรีมหาโพธ์ิพฤกษ์
ต้นเดิม จากพุทธคยาโดยแท้ เป็นของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง 
วชิรญาณวงศ์ สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร พระนคร พุทธบริษัทผู้
หน่ึง มีศรัทธาอัญเชิญมาถวายพระองค์ท่าน พระองท่านได้โปรดประทานแก่ 
เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหาร ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2501 
จากน้ันเจ้าอาวาสทูลขอพระมหากรุณา ให้ทรงปลูกต้นพระศรีมหาโพธ์ิ  
ในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินบรรจุพระบรมสารีรึกธาตุ บนยอดเขาช่องกระจก 
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เ มื่ อ วั น ที่  2 8  กุ ม ภ า พั น ธ์  2 5 0 1  ค ว า ม ท ร า บ ฝ่ า ล ะ อ อ ง ธุ ลี พ ร ะ บ า ท  ท ร ง รั บ  
จะปลูกต้นพระศรีมหาโพธ์ิ ภายหลังพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2501 แล้ว ล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดําเนินถึงพิธีมงคล เมื่อ วันที่ 12 
มิถุนายน 2501 เวลา 7.30 น. เมื่อเสร็จพิธีที่ศาลากลางแล้ว เสด็จ พระราชดําเนินขึ้นสู่ยอดเขา หลังจากพิธี
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ทรงปลูกต้นพระศรีมหาโพธ์ิ ที่ฐานพระโพธ์ิบนยอดเขาน้ีสัมฤทธ์ิในพระราชพิธีเดียวกัน 
อันเป็นอนุสรณ์แห่งสันติสุขเป็น ปัจจัยให้มหาชนโดยเสด็จพระราชกุศล อย่างมหัศจรรย์ ซึ่งนับว่าเป็นมหากรุณา ธิคุณ 
แก่ชาวประจวบคีรีขันธ์ เป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมฯ 

แหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์  
http://www.touronthai.com/article/1967 
http://www.prachuaptown.com/travel/prachuap/Khao-Chong-Grachok.php 

และวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารและบุคลากร 
สํานักคอมพิวเตอร์ได้รวบรวมปัจจัยทําบุญถวายให้แก่วัดรอดประดิษฐ์ ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ใกล้โรงแรมที่พัก เพ่ือเป็น
ส่วนหน่ึงในการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมของวัด เป็นจํานวนเงิน 2,500.- บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเป็น
การปลูกฝังให้ทุกคนได้ทํานุบํารุงพุทธศาสนารวมถึงการเสียสละทรัพย์บางส่วนเพ่ือสร้างคุณประโยชน์ส่วนรวม
ให้แก่สังคม 
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ผลการดําเนนิการตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของโครงการ 
คณะกรรมการบริหารโครงการได้สรุปผลการดําเนินการตามวัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดของโครงการไว้ดังน้ี 

 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
วัตถุประสงค ์ ผลดําเนินการ 

1. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพ่ือดําเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEX) 

บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจการประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือ
ดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  

 จัดบรรยายหัวข้อต่างๆ ในการประชุม 
เชิงปฏิบัติการครั้งน้ี ได้แก่  เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx), 
โครงร่างองค์กร (Organizational Profile), 
และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
สํานักคอมพิวเตอร์ ประจําปีการศึกษา 2560  

 จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ที่ได้รับความรู้และแนวปฏิบัติ 
สามารถนําความรู้ของโครงการที่ได้ไปปรับใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก 
(4.05 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.00)

2. เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้คุณภาพ
การศึกษา เพ่ือดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) 

บุคลากรมีส่วนร่วมในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือ
ดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  

 จัดให้มีการแบ่งกลุ่มเพ่ือฝึกปฏิบัติและ 
ฝึกวิเคราะห์ ในหัวข้อ โครงร่างองค์กร หมวด 3, 
หมวด 6 และหมวด 7 

 จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ที่ได้แสดงความคิดเหน็และมสี่วนร่วม
ในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) อยู่ในเกณฑ์
ระดับมาก (4.14 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.80)

3. เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษา เพ่ือดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) 
ระหว่างทั้งหน่วยงานภายในและเครือข่าย 

บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์คุณภาพ EdPEx 
ระหว่างทั้งหน่วยงานภายในและเครือข่าย  

 จัดให้มีการนําเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม  
จากการแบ่งกลุ่มเพ่ือฝึกปฏิบัติและฝึกวิเคราะห์ 
ในหัวข้อ โครงรา่งองค์กร หมวด 3, หมวด 6 
และหมวด 7  และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
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วัตถุประสงค ์ ผลดําเนินการ 
 จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
ในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่
เป็นเลิศ (EdPEx) อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก 
(4.19 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.80)

4. เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์
ทุกคนได้มีการสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ทํางาน
ร่วมกันเป็นทีม และเข้าใจอันดีต่อกันระหว่าง
บุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ 

บุคลากรมีกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ การทํางานเป็นทีม และ
ความเข้าใจอันดีต่อกัน  

 จัดให้มีการทํากิจกรรมสมัพันธ์ร่วมกัน 
 จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการ มีความเข้าใจต่อกันจากร่วมกิจกรรม
ปฏิสัมพันธ์และจากการทํางานเป็นทีมร่วมกัน 
อยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด (4.38 คะแนน  
คิดเป็นร้อยละ 87.60) 

5. เพ่ือให้บุคลากรได้ศึกษาศิลปะและวัฒนธรรม
ของชุมชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

บุคลากรรู้ศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

 จัดให้ไปเย่ียมชมวัดธรรมมิการามวรวิหาร 
ตําบลประจวบคีรีขันธ์ อําเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ มีความเข้าใจต่อกันจากร่วมกิจกรรม
ปฏิสัมพันธ์และจากการทํางานเป็นทีมร่วมกัน 
อยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด (4.24  คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 84.80) 
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 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนบั เปา้หมาย ผลดําเนินการ 

1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
จากบุคลากรทัง้หมดของ
หน่วยงาน  

ร้อยละ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

จํานวนผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 38 คน 
จากจํานวนบุคลากรทั้งหมดของหน่วยงาน 
46 คน คิดเป็นร้อยละ 82.60 

ตัวชี้วัดความสําเร็จนีเ้ปน็ไปตามเป้าหมาย
2. ความพึงพอใจต่อการ 

เข้าร่วมโครงการของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ  

ร้อยละ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ผลการประเมนิความพึงพอใจต่อการ 
เข้าร่วมโครงการของผู้เข้าร่วมโครงการ  
อยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด (4.47 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 89.33) 

ตัวชี้วัดความสาํเร็จนี้เป็นไปตามเป้าหมาย

ผลการประเมินโครงการ/ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
คณะทํางานได้จัดทําแบบประเมินโครงการและความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการประชุม 

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
สํานักคอมพิวเตอร์ ประจําปีการศึกษา 2560 โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” 
ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2560 ผ่านระบบสํารวจออนไลน์ของมหาวิทยาลัย (SWU E-survey) 
http://esurvey.swu.ac.th โดยมีผู้ตอบแบบประเมินดังกล่าว จํานวน 37 คน จากผู้เข้าร่วมโครงการ 38 คน  
คิดเป็นร้อยละ 97.36 ปรากฏว่าผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ อยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด 
(4.47 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.40)  และประโยชน์ที่ได้รับในการนําไปใช้งานของผู้เข้าร่วมโครงการ อยู่ในเกณฑ์
ระดับมากที่สุด (4.20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.00) ตามรายละเอียดดังน้ี 

 หลักเกณฑ์การประเมิน 

ระดับคะแนน ช่วงคะแนน ร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 
5.00 4.21 - 5.00 84.00 - 100.00 มากที่สุด 
4.00 3.41 - 4.20 68.00 - 83.90 มาก
3.00 2.61 - 3.40 52.00 -  67.90 ปานกลาง 
2.00 1.81 - 2.60 36.00 - 51.90 น้อย
1.00 1.00 - 1.80 20.00 - 35.90 น้อยที่สุด 
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เกณฑ์การแปลความหมาย 
เกณฑ์การแปลความหมายของข้อมูลด้านความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการและข้อมูลด้านประโยชน์

ในการนําไปใช้งานของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การแปล
ความหมาย ดังน้ี 

ค่าเฉล่ียต้ังแต่ 4.21 - 5.00 หมายถึง อยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉล่ียต้ังแต่ 3.41 - 4.20 หมายถึง อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉล่ียต้ังแต่ 2.61 - 3.40 หมายถึง อยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉล่ียต้ังแต่ 1.81 - 2.60 หมายถึง อยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉล่ียต้ังแต่ 1.00 - 1.80 หมายถึง อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

การกําหนดเกณฑ์แปลความหมายดังกล่าวใช้หลักการใหทุ้กระดับมีช่วงคะแนนที่เท่ากัน โดยใช้เกณฑ์
การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 5 ช่วง จากการคํานวณตามสูตรหาช่วงห่างของคะแนนแต่ละระดับ ดังน้ี 

อันตรภาคช้ัน  =      พิสัย       
       จํานวนช้ัน 

  =   คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 
      จํานวนช้ัน 

  =    5 – 1 
          5 

= 0.80 

ดังน้ัน ช่วงห่างของคะแนนแต่ละระดับ คือ 0.80 

 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ มีความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ อยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด 

(ค่าเฉล่ีย 4.47 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 89.40 ดังน้ี 
 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการจัดโครงการ อยู่ในเกณฑ์ระดับพอใจมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 4.41 คะแนน) 

คิดเป็นร้อยละ 88.20 
 ด้านวิทยากร อยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 4.47 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 89.40 
 ด้านอ่ืนๆ อยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 4.52 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 90.40 

รายการประเมิน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ระดับ 
ความพึงพอใจ

ด้านกระบวนการและขัน้ตอนการจัดโครงการ 88.20 4.41 มากที่สุด
1. เน้ือหาสาระของโครงการสอดคล้องกับหัวข้อของโครงการ 91.40 4.57 มากที่สุด
2. การประชาสัมพันธ์/การติดต่อประสานงาน 88.20 4.41 มากที่สุด
3. สื่อ/เอกสารประกอบการจัดโครงการมีความเหมาะสม 84.80 4.24 มากที่สุด



โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เร่ือง “การเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักคอมพิวเตอร์ ประจําปีการศึกษา 2560 

โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” 

หน้า 23  

รายการประเมิน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ระดับ 
ความพึงพอใจ

ด้านวิทยากร 89.40 4.47 มากที่สุด 
4. วิทยากรมีความรู้และความเช่ียวชาญเป็นอย่างดี 89.80 4.49 มากที่สุด 
5. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ฟังเข้าใจ 89.20 4.46 มากที่สุด 
6. วิทยากรสามารถในการตอบปัญหาได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น 89.20 4.46 มากที่สุด 
ด้านอ่ืนๆ 90.40 4.52 มากที่สุด 
7. เน้ือหาสาระของโครงการเป็นประโยชน์สอดคล้องกับความต้องการ 90.20 4.51 มากที่สุด 
8. ระยะเวลาการจัดโครงการมีความเหมาะสม 88.20 4.41 มากที่สุด 
9. สถานที่จัดโครงการมีความเหมาะสม 95.60 4.78 มากที่สุด 
10.อุปกรณ์และเครื่องมือมีความทันสมัย 90.80 4.54 มากที่สุด 
11.ได้รับความรู้และแนวปฏิบัติ สามารถนําความรู้ของโครงการ 

ที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
87.00 4.35 มากที่สุด 

รวม 89.33 4.47 มากที่สุด 

 ประโยชน์ในการนําไปใช้งานของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ได้รับประโยชน์การนําไปใช้งาน อยู่ในเกณฑ์ระดับพอใจมากที่สุด 

(ค่าเฉล่ีย 4.20 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 84.00 รายละเอียดดังน้ี 

รายการประเมิน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย แปรผล 
1. ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจในการประกันคุณภาพการศึกษาโดย

ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
81.00 4.05 มาก 

2. ท่านได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

82.80 4.14 มาก 

3. ท่านได้แลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกันในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยใช้เกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

83.80 4.19 มาก 

4. ท่านมีความเข้าใจต่อกันจากร่วมกิจกรรมปฏิสัมพันธ์และจากการ
ทํางานเป็นทีมร่วมกัน 

87.60 4.38 มากที่สุด 

5. ท่านได้รับความรู้เก่ียวกับศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนใน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

84.80 4.24 มากที่สุด 

รวม 84.00 4.20 มากที่สุด 

 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 กิจกรรมมาก อยากให้มีเวลาส่วนตัวเพ่ิมขึ้น 
 อยากให้จัดสัมมนาในช่วงเวลาอ่ืนที่ไม่ใช่ฤดูฝน 
 ควรเตรียมเอกสารให้เพียงพอต่อจํานวนผู้เข้าร่วม  



โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เร่ือง “การเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักคอมพิวเตอร์ ประจําปีการศึกษา 2560 

โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” 

หน้า 24  

รายละเอยีดสรุปผลการประเมนิแบบสอบถามโครงการ ผ่านระบบแบบสาํรวจออนไลน ์(SWU E-survey) 

 



โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เร่ือง “การเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักคอมพิวเตอร์ ประจําปีการศึกษา 2560 

โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” 

หน้า 25  

 

  



โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เร่ือง “การเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักคอมพิวเตอร์ ประจําปีการศึกษา 2560 

โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” 

หน้า 26  

ค่าใช้จ่าย 
งบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงาน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ผลผลิต ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนา/
กิจกรรมที่จัดให้กับบุคลากรที่เก่ียวข้อง จํานวน 171,567.- บาท (หน่ึงแสนเจ็ดหมื่นหน่ึงพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) 

รายการ จํานวนเงิน 
ค่าใช้จ่าย  
1. ค่าที่พัก  60,000.00 

2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  10,500.00 

3. ค่าอาหารกลางวัน 33,600.00 

4. ค่าอาหารเย็น 15,200.00 

5. ค่าเช่ารถบัส 1 คัน 3 วัน 28,000.00 

6. ค่าเช่าเหมารถตู้ 1 คัน 3 วัน 9,000.00 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
7. ค่าอาหารเช้า (24 พ.ค.60) 2,917.00 

8. ค่าอาหารเย็น (25 พ.ค.60) 11,800.00 

9. ค่าวัสดุ 550.00 

รวมทั้งสิน้ 171,567.00

(หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนหนึง่พนัหา้ร้อยหกสบิเจ็ดบาทถ้วน)  
  



โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เร่ือง “การเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักคอมพิวเตอร์ ประจําปีการศึกษา 2560 

โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” 

หน้า 27  

ภาพกิจกรรม 
  คณะกรรมการบริหารโครงการได้จัดทําประมวลภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานัก
คอมพิวเตอร์ ประจําปีการศึกษา 2560” ไว้ดังน้ี 

 ภาพออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  

 ภาพลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ รอดอัมพร (ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์) กล่าวเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 

  



โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เร่ือง “การเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักคอมพิวเตอร์ ประจําปีการศึกษา 2560 

โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” 

หน้า 28  

  

 ภาพการบรรยายวิชาการ โดย อาจารย์อรรณพ โพธิสุข (รองผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์) 

  

  

 ภาพการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ และฝึกวิเคราะห์ โครงร่างองค์กร และหมวด 3, 6, 7 

  



โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เร่ือง “การเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักคอมพิวเตอร์ ประจําปีการศึกษา 2560 

โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” 

หน้า 29  

  

  

  

 ภาพกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

  



โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เร่ือง “การเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักคอมพิวเตอร์ ประจําปีการศึกษา 2560 

โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” 

หน้า 30  

  

  

 ภาพศึกษาดูงานและเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม  
     ณ วัดธรรมมิการามวรวิหาร ตําบลประจวบคีรีขันธ์ อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

  

  

  



โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เร่ือง “การเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักคอมพิวเตอร์ ประจําปีการศึกษา 2560 

โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” 

หน้า 31  

     ผู้บริหารและบุคลากร สาํนักคอมพิวเตอร์ รวบรวมปัจจัยถวายสร้างศาลาปฏิบัติธรรม 
     ณ วัดรอดประดิษฐ์ ตําบลบ่อนอก อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

  

  

 ภาพการนําเสนอกลุ่ม 

  

    



โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เร่ือง “การเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักคอมพิวเตอร์ ประจําปีการศึกษา 2560 

โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” 

หน้า 32  

     c  

  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ รอดอัมพร (ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์) กล่าวปิดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 

  

 

  



โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เร่ือง “การเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักคอมพิวเตอร์ ประจําปีการศึกษา 2560 

โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” 

หน้า 33  

 ภาพเบ้ืองหลังการเตรียมงาน 

  

  

  

  



 

หน้า 34  

ส่วนที่ 3 ภาคผนวก 
หนังสือขออนมัุติโครงการ 
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หน้า 44  

คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารและดําเนนิการโครงการ 
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หน้า 48  

หนังสือขออนมัุติเดินทางไปราชการ เพื่อเข้าร่วมโครงการ 
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รายชื่อผู้เข้ารว่มโครงการ 
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หน้า 59  

แผนดําเนนิการและภาระงาน 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “เตรียมความพร้อมรบัการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยใชเ้กณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดําเนนิการทีเ่ปน็เลศิ (EdPEx)” สํานักคอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560 

ระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤษภาคม 2560 
ณ โรงแรมเทวัญดารา บชีวิลลา่ กุยบุรี อําเภอเมือง และ 

วัดธรรมมิการามวรวิหาร ตําบลประจวบคีรีขนัธ์ อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรขีันธ ์

 แผนดําเนนิการ 

 ภาระงาน 
ที่ งาน หน้าที่ ผู้รับผิดชอบ
1 ประสานงานโครงการ  ร่างโครงการ  

 ขออนุมัติโครงการ, ทาบทามวิทยากร, 
อนุมัติบุคลากรเดินทางไปราชการ 

 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฯ  
 ขออนุมัติเชิญวิทยากร 
 ขออนุมัติยืมเงินรองจ่าย 
 ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 
 ประสานงานเพ่ือประชาสัมพันธ์  
 การบันทึกเข้าระบบ Project  
 การบันทึกเข้าระบบ Train

ดนัย 
นฤดี 
จิตติมา 
 

2 หนังสือต่าง ๆ  หนังสือ เชิญวิทยากร,ผู้ช่วยวิทยากร 
 หนังสือ ขอบคุณวิทยากร,ผู้ช่วยวิทยากร 
 หนังสือ ขอความนุเคราะห์ใช้รถ, ที่จอดรถ 
 หนังสือ ขอความอนุเคราะห์กระเป๋ายา 
 หนังสือ แจง้ปิดทําการ 
 หนังสือ ขอบคุณหน่วยงานท่ีให้ความอนุเคราะห ์

นฤดี 
จิตติมา 
วรรณี 

วัน เดือน ป ี กิจกรรม ระยะเวลา 
3 – 28 เมษายน 2560 ร่างโครงการฯ ผ่านคณะกรรมการบริหาร 4  สัปดาห์ก่อน

สัมมนา 
1 – 5 พฤษภาคม 2560 ทําหนังสือขออนุมัติจัดโครงการ 3  สัปดาห์ก่อนอบรม 

15 – 19 พฤษภาคม 2560 เตรียมเอกสารอบรม, ใบลงทะเบียน และแบบประเมิน 1  สัปดาห์ก่อนอบรม 
21 - 23 พฤษภาคม 2560 ระยะเวลาการอบรม 3 วัน 
24 – 2 มิถุนายน 2560 รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายส่งการเงิน 1 สัปดาห์หลังอบรม 
24 – 2 มิถุนายน 2560 ประมวลผลและวิเคราะห์ผลการประเมินการอบรม 1 สัปดาห์หลังอบรม 
24 – 9 มิถุนายน 2560 เตรียมเอกสาร รายงานผลการดําเนินการ 2 สัปดาห์หลังอบรม 
24 – 9 มิถุนายน 2560 จัดทํารายงานการดําเนินการโครงการ เสนอผู้อํานวยการ 2 สัปดาห์หลังอบรม 
24 – 9 มิถุนายน 2560 เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม นําเข้าระบบ e-doc ปิดโครงการ 2 สัปดาห์หลังอบรม 
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ที่ งาน หน้าที่ ผู้รับผิดชอบ
3 เอกสารประกอบการอบรม  รวบรวมเอกสารประกอบการอบรม  

จากวิทยากร, จัดทําเอกสาร 
 จัดเรียงชุดเอกสารในการอบรบ 

นฤดี 
สุพัชชา 

4 งานประชาสัมพันธ์  ถ่ายรูปกิจกรรมการอบรม 
 นําเผยแพร ่บนเว็บไซต์ 

ปวริศร 
วณิชยา 

5 สถานที่อบรม /  
เตรียมอุปกรณ์โสตฯ  

 จัดสถานทีอ่บรม 
 จัดเตรียม อุปกรณ์โสตฯ ประจําห้องอบรม 

ฝ่ายปฏิบัติการและ
บริการ 

6 จัดซื้อวัสดุ  ดําเนินการจัดซื้อวัสดุ กรัณฑ์รัตน์, จฬุารัตน์
7 ลงทะเบียนอบรม  รับลงทะเบียนอบรม นฤดี 

8 สถานที่จัดเลี้ยง /จัดเลี้ยง  จัดสถานทีจ่ัดเลี้ยง  
 จัดเลี้ยงของว่าง และอาหารกลางวัน  

 

9 การจัดเตรียมเอกสาร
เบิกจ่าย 

 ใบลงเวลาการปฏิบัติงาน 
 ใบสําคญัรบัเงิน 

นฤดี 
สุธาทิพย์, ชูศรี 

10 การเบิกจ่าย  เบิกค่าตอบแทน  
 พร้อมใบสาํคัญรับเงิน

สุธาทิพย์, ชูศรี

11 ประมวลผลและวิเคราะห์
แบบประเมินการอบรม 

 ประมวลผลและวิเคราะห์ แบบประเมนิการ
อบรมให้สอดคล้องกับ KPI

ดนัย 

12 เอกสารรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการ 

 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
 นําเอกสารเข้าระบบ e-Doc 

นฤดี 
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แบบฟอร์มประเมินความพงึพอใจโครงการ 
โครงการประชมุเชิงปฏบิตักิาร  

เรื่อง "การเตรยีมความพรอ้มและสรา้งความรูค้วามเขา้ใจการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน 

สาํนกัคอมพวิเตอร ์ประจาํปีการศึกษา 2560  

โดยใชเ้กณฑค์ณุภาพการศึกษาเพือ่การดาํเนินการที่เป็นเลศิ (EdPEx)" 

ระหว่างวนัที่ 24-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

ณ โรงแรมเทวญัดารา บชีวลิลา่ กยุบรุ ีอาํเภอเมือง และ 

วดัธรรมมิการามวรวหิาร ตาํบลประจวบครีขีนัธ ์อาํเภอเมือง จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

 

คาํช้ีแจง แบบประเมนิความพงึพอใจฉบบัน้ีจดัทาํขึ้น เพื่อสอบถามความพงึพอใจของผูร่้วมโครงการ เพื่อนาํผลการ

ประเมนิมาเป็นแนวทางในการปรบัปรุงรูปแบบโครงการ ตลอดจนวธิกีารดาํเนินการจดัโครงการทีเ่หมาะสมและ

มคุีณภาพยิง่ขึ้น 

 

ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกบัสถานภาพทัว่ไป 

คาํช้ีแจง : โปรดทาํเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างหนา้ขอ้ความที่เป็นจรงิเกี่ยวกบัผูต้อบ 

1. เพศ 

 ชาย  หญงิ 

2. ระดบัการศึกษาสูงสุด 

 สูงกวา่ปรญิญาตร ี

 ปรญิญาตร ี

 ตํา่กวา่ปรญิญาตร ี

3. สถานทีใ่นการปฏบิตังิาน 

 ประสานมติร  องครกัษ ์

4. สงักดั 

 สาํนกังานผูอ้าํนวยการ 

 ฝ่ายระบบสารสนเทศ  

 ฝ่ายระบบคอมพวิเตอรแ์ละเครอืขา่ย 

 ฝ่ายปฏบิตักิารและบรกิาร 

 ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษา 

 ฝ่ายบรกิารคอมพวิเตอร ์องครกัษ ์
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ตอนที่ 2 สอบถามความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  

คาํช้ีแจง : โปรดทาํเครื่องหมาย  ลงในช่องความรูค้วามเขา้ใจของท่าน) 

รายการประเมิน 
มากที่สดุ 

(๕) 

มาก 

(๔) 

ปานกลาง 

(๓) 

นอ้ย 

(๒) 

นอ้ยที่สดุ 

(๑) 

ดา้นกระบวนการและขัน้ตอนการจดัโครงการ      

1. เน้ือหาสาระของโครงการสอดคลอ้งกบัหวัขอ้ของ

โครงการ 

     

2. การประชาสมัพนัธ/์การตดิต่อประสานงาน      

3. สือ่/เอกสารประกอบการจดัโครงการมคีวาม

เหมาะสม 

     

ดา้นวทิยากร      

4. วทิยากรมคีวามรูแ้ละความเชี่ยวชาญเป็นอย่างด ี      

5. วทิยากรสามารถถ่ายทอดความรูใ้หผู้ฟ้งัเขา้ใจ      

6. วทิยากรสามารถในการตอบปญัหาไดอ้ย่าง

ชดัเจนและตรงประเดน็ 

     

ดา้นอืน่ๆ      

7. เน้ือหาสาระของโครงการเป็นประโยชน์

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 

     

8. ระยะเวลาการจดัโครงการมคีวามเหมาะสม      

9. สถานทีจ่ดัโครงการมคีวามเหมาะสม      

10. อปุกรณแ์ละเครื่องมอืมคีวามทนัสมยั      

11. ไดร้บัความรูแ้ละแนวปฏบิตั ิสามารถนาํความรู ้

ของโครงการทีไ่ดไ้ปปรบัใชใ้หเ้กดิประโยชนสู์งสุด 
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ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกบัประโยชน์ในการนําไปใชง้านของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

คาํช้ีแจง : โปรดทาํเครื่องหมาย  ลงในช่องความรูค้วามเขา้ใจของท่าน) 

รายการประเมิน 
มากที่สดุ 

(๕) 

มาก 

(๔) 

ปานกลาง 

(๓) 

นอ้ย 

(๒) 

นอ้ยที่สดุ 

(๑) 

1. ท่านไดร้บัความรู ้ความเขา้ใจในการประกนั
คุณภาพการศึกษาโดยใชเ้กณฑคุ์ณภาพ

การศึกษาเพือ่การดาํเนินการทีเ่ป็นเลศิ (EdPEx) 

     

2. ท่านไดแ้สดงความคดิเหน็และมสี่วนร่วมในการ
ดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาโดยใช ้

เกณฑคุ์ณภาพการศึกษาเพือ่การดาํเนินการทีเ่ป็น

เลศิ (EdPEx) 

     

3. ท่านไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูร่้วมกนัในดา้นการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาโดยใชเ้กณฑคุ์ณภาพ

การศึกษาเพือ่การดาํเนินการทีเ่ป็นเลศิ (EdPEx) 

     

4. ท่านมคีวามเขา้ใจต่อกนัจากร่วมกจิกรรม
ปฏสิมัพนัธแ์ละจากการทาํงานเป็นทมีร่วมกนั 

     

5. ท่านไดร้บัความรูเ้กี่ยวกบัศิลปะและวฒันธรรม
ของชมุชนในจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

     

ตอนที่ 4 ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ 
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แบบฟอร์มฝึกปฏิบัติ/ฝึกวิเคราะห์ : โครงรา่งองค์กร 
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แบบฟอร์มฝึกปฏิบัติ/ฝึกวิเคราะห์ : หมวด 3, หมวด 6 และหมวด 7 
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