
 

 

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา   
๒. ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ : ดร.ฐานิดา มั่นคง 
๔. ความสอดคล้องกับ  

๔.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ ข้อที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ ข้อที ่๒๓  พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 
 

๕. ผลผลิต :   ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
    ผลงานการให้บริการวิชาการ 
    ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
 
๖. หลักการและเหตุผล / เหตุผลความจ าเป็น 

ปัจจุบันมีปัจจัยภายในและภายนอกประเทศหลายประการที่ท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นสิ่งที่
จ าเป็นที่จะต้องเร่งด าเนินการ การตื่นตัวในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาในประเทศต่างๆ การสื่อสารที่ไร้
พรมแดน การเพิ่มเสรีด้านการค่าและการบริการ ความคาดหวังของสังคมสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารตลอดจนข้อจ ากัดในด้านงบประมาณของประเทศปัจจัยเหล่านี้ได้กระตุ้นให้ ผู้ที่อยู่ในวงการศึกษาตระหนักถึง
การประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งปรากฏออกมาในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๖ มาตรา ๔๘ ได้ให้
ความส าคัญว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งมีการประกันคุณภาพภายในและให้ถือ
ว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด ให้เกิดประโยชน์กับผู้ เรียนอย่างเต็มที่วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ได้
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในมาอย่างต่อเนื่อง และในปีการศึกษา ๒๕๕๖ นี้ มีการปรับปรุงระบบการประกัน
คุณภาพเป็น ๙ มาตรฐาน และก าหนดให้มีการประกันคุณภาพของบุคลากร  

ดังนั้นงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมี จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้กับบุคลากรของวิทยาลัย เพ่ือให้มีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการประกันคุณภาพ และสามารถปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง 
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๗. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๗.๑ เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

๗.๒ เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๗.๓ เพ่ือตรวจสอบและทบทวนการด าเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
๘. ลักษณะกิจกรรม 
 เป็นกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ด้านการประกันคุณภาพและ
เข้าใจระบบการประกันคุณภาพทุก องค์ประกอบ ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 
 
๙. ผลการด าเนินการ 
          ๙.๑ เชิงปริมาณ   

- จ านวนเป้าหมายของโครงการทีต่ั้งไว้   
- ผู้บริหารคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ รูป/คน 

- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ทั้งหมด  ๓๓ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๙ 
  แบ่งเป็น  

ผู้บริหาร     ๔ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๔๓  
คณาจารย์    ๒๐ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๑๔ 
เจ้าหน้าที่    ๙ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๗๑ 

           ๙.๒  เชิงคุณภาพ   
       - จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

   ผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน ๓๐ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑ ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 
- ผลการประเมินโครงการอบรมบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา   

รายการ จ านวน 
X  S.D. แปลผล 

ด้านวิทยากร ๓๐ ๔.๖๙ ๐.๔๔ มากที่สุด 
๑. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน ๓๐ ๔.๘๘ ๐.๓๓ มากที่สุด 
๒. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา ๓๐ ๔.๔๘ ๐.๕๑ มาก 
๓. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม ๓๐ ๔.๔๘ ๐.๕๑ มาก 
๔. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม ๓๐ ๔.๘๔ ๐.๓๗ มากที่สุด 
๕. การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ ๓๐ ๔.๗๒ ๐.๔๖ มากที่สุด 
๖. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม ๓๐ ๔.๗๖ ๐.๔๔ มากที่สุด 

ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร ๓๐ ๔.๘๕ ๐.๔๔ มากที่สุด 
๑. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม ๓๐ ๔.๘๘ ๐.๓๓ มากที่สุด 
๒. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ๓๐ ๔.๘๘ ๐.๓๓ มากที่สุด 
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๓. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม ๓๐ ๔.๗๖ ๐.๔๔ มากที่สุด 
๔. อาหาร มีความเหมาะสม ๓๐ ๔.๘๘ ๐.๓๓ มากที่สุด 

ความรู้ความเข้าใจ ๓๐ ๔.๐๒ ๐.๕๔ มาก 
๑. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม ๓๐ ๓.๔๔ ๐.๕๘ ปานกลาง 
๒. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม ๓๐ ๔.๖๐ ๐.๕๐ มากที่สุด 

ด้านการน าความรู้ไปใช้ ๓๐ ๔.๘๐ ๐.๔๑ มากที่สุด 
๑. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ ๓๐ ๔.๘๔ ๐.๓๗ มากที่สุด 
๒. มีความม่ันใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ ๓๐ ๔.๘๐ ๐.๔๑ มากที่สุด 
๓. สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ ๓๐ ๔.๗๖ ๐.๔๔ มากที่สุด 

ความพึงพอใจในภาพรวม ๓๐ ๔.๕๙ ๐.๔๔ มากที่สุด 
-   สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
๑. เป็นโครงการที่ดีท าให้อาจารย์มีความรู้และเข้าใจเรื่องประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
๒. วิทยากรอธิบายเข้าใจง่าย มองเห็นภาพรวมของระบบประกันคุณภาพมากขึ้น และท าให้รู้ว่า ตนเอง
ท างานอยู่ส่วนใดของระบบประกันคุณภาพ 
๓. ควรจัดอบรมให้ต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมระดับความรู้ให้สูงขึ้น 
๔. ให้วิทยากรอธิบายแต่ละองค์ประกอบและแต่ละตัวบ่งชี้อย่างละเอียดทุกตัว 
๕. ควรเพิ่มนิสิตเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ 
๖. ให้จัดอบรมแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดี แก่บุคลากรด้าน
การประกันคุณภาพ 
๗. เป็นการอบรมที่เน้นการปฏิบัติจริงท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ง่ายต่อการจดจ าและสามารถ น าไปประยุกต์ใช้
และปฏิบัติได้จริง 
๘. วิทยากรบรรยายได้ชัดเจนดีมาก ท าให้เข้าใจวิธีการเขียน SAR มากขึ้น 
๙. ความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปใช้ในการเตรียมข้อมูล วางแผน และการด าเนินงานด้านการประกัน คุณภาพ
การศึกษาได้ในปีถัดไป 
๑๐. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา  
๑๑. การบรรยายรวบรัดมากไม่ค่อยละเอียดสาหรับผู้ที่รับการอบรมใหม่ ทาให้ไม่ค่อยเข้าใจระบบการ
ประเมินการประกันเนื่องจากองค์ความรู้น้อย ถึงแม้ว่าการจัดอบรมจะมีการฝึกปฏิบัติ 
๑๒. อยากให้วิทยากรอธิบายแต่ละองค์ประกอบและแต่ละตัวบ่งชี้ย่างละเอียดทุกตัว 
๑๓. วิทยากรบรรยายได้ชัดเจนดีมาก ท าให้เข้าใจวิธีการเขียน SAR มากขึ้น 
- ต้องการให้มีการจัดโครงการแบบนี้อีก  คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๘ ของผู้ท าแบบประเมินทั้งหมด 
- ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ควรท าให้งานประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของงาน ไม่ใช่เป็นการเพ่ิมภาระงาน 
นอกเหนือจากงานประจ าท าให้งานประกันเป็นงานสนุกไม่ใช่เป็นงานน่าเบื่อหน่าย ดังนั้น จะมีวิธีการใดที่ จะ



๔ 
 

 

ให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้เต็มใจท างานประกันฯมากกว่าเป็นงานบังคับไม่อยากท าน่าเบื่อหน่าย ไม่ต่อเนื่องท าให้
ท างานประจ าไม่ทันเวลา 
๙.๓ เชิงเวลา   

            รอ้ยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการที่ด าเนินการตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด   

๑๐. งบประมาณด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 งปม.แผ่นดิน                   งปม.รายได้     งปม.อ่ืนๆ ...........................  
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ  จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

๑๑. กิจกรรมการด าเนินงาน  
ขั้นตอนการด าเนินงาน การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑. ขั้นวางแผน (P) ๑.๑ จัดประชุมคณาจารย์เพื่อวางแผนด าเนินงาน/กิจกรรม 

๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
๑.๓ จัดท าโครงการและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
งบประมาณในการด าเนินงาน 

ดร.ฐานิดา มั่นคง 
รองผูอ้ านวยการฝ่ายวางแผนและวชิาการ 

 

๒. ขั้นด าเนินการ (D) จัดโครงการตามแผนที่ก าหนดไว้ คณะกรรมการด าเนินงาน 
๓. ขั้นประเมินผล (C) ๓.๑ จัดประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพ่ือประชุมสรุปผล

การด าเนินการโครงการ 
๓.๒ ด าเนินการประเมินผลตามแบบ 
๓.๓ สรุปผลการประเมิน 

 

๔. ขั้นปรับปรุง (A) น าผลการปฏิบัติและปัญหาอุปสรรคมาปรับปรุงและพัฒนา
ต่อเนื่องในปีการศึกษาต่อไป 

คณะกรรมการด าเนินงาน 

 
๑๒. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  
 ระหว่างวันที่ ๒๗  มิถุนายน – ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๑๓. สถานที่ด าเนินการ 
 ณ ห้องประชุมพระพรหมสิทธิ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
 
๑๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 
 ๑) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้  และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา  
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 ๒) มีโอกาสแลกเปลี่ยนและซักถามเพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา และตัว
บ่งชี้ใหม่ เพื่อน าไปสู่แนวทางการปฏิบัติงานจริง 
 ๓) ได้ทบทวนผลการด าเนินการในปีการศึกษาที่ผ่านมาว่าเป็นไปตามกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา 
๑๕. การปรับปรุงจากข้อเสนอแนะผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

ข้อเสนอแนะปีที่ผ่านมา ผลปรับปรุงจากข้อเสนอแนะในปีท่ีผ่านมา 
- ควรเพิ่มวิทยากรและเพ่ิมระยะเวลาในการอบรมให้มากกว่านี้ - ได้ด าเนินการเชิญวิทยากรจ านวน ๒ รูป/คน ที่มี

ความเชี่ยวชาญด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ระยะเวลาในการอบรมสัมมนา ๒ วัน 

 
๑๖. ปัญหาและอุปสรรค์ในการด าเนินโครงการ 
 - ไม่มี  

 
๑๗. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการจะน าผลการประเมินไปปรับปรุง และบูรณาการเข้ากับภารกิจอื่นๆของ
มหาวิทยาลัยอย่างไร 
 ๑) สามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 

๒) ใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาการสรรหาบุคลากรสายวิชาการของวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
๓) องค์ความรู้ที่ได้สามารถน าไปต่อยอดการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาภายใน 

ของวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษได้ในอนาคต 
 

 

 
  (พระราชธรรมสารสุธี,ดร.) 
 (ดร.ฐานิดา มั่นคง)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 
 


