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Summary of Evaluation 
 

EdPEx Training: A Guide for Performance Excellence 

Wednesday, March 9, 2022 9.00 – 12.00 hrs. 

This summary is to report EdPEx understanding and overall satisfaction of participants in 

the EdPEx Training: A Guide for Performance Excellence on Wednesday, 

March 9, 2022. The training was organized via online Microsoft Teams application by AU 

Performance Excellence Committee, led by Dr. Yupawadee Horpitakwong. Total 

participants were 93 persons consisting of VPs, Directors, Heads, and staff from 14 support 

units. The evaluation was conducted via Google Form to evaluate EdPEx understanding 

and overall satisfaction of participants. The results show that the understanding of EdPEx 

and overall satisfaction of participants is 4.59 of out 5. 
  

Total responses = 40 

    

 

 

1. The EdPEx training was useful for the performance improvement of the Value Contribution 

Unit. การอบรม EdPEx มีประโยชน์ต่อการพฒันาหน่วยงาน (Average = 4.59) 
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2. I gained knowledge and understanding on EdPEx category. ฉันมีความรู้ความเขา้ใจเร่ือง เกณฑ์ 7 

หมวดของ EdPEx (Average = 3.81) 

 

 

3. I realized the importance of the EdPEx as criteria for performance excellence. ฉนัตระหนกัถึง
ความส าคญัของ EdPEx ซ่ึงเป็นเกณฑค์ุณภาพเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (Average = 4.54) 

 

4. The keynote speakers provided clear information of EdPEx category. ผูบ้รรยายให้ขอ้มูลเร่ือง 
เกณฑ์ 7 หมวดของ EdPEx ไดช้ดัเจน (Average = 4.32) 
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5. I am satisfied with the knowledge and experiences shared by the speakers. ฉันพึงพอใจใน

ความรู้และประสบการณ์ท่ีแบ่งปันโดยผูบ้รรยาย (Average = 4.46) 

 

 

6. The time allotted the EdPEx training was sufficient. เวลาในการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการเหมาะสมและ
เพียงพอ (Average = 4.41) 

 

7. he training via online platforms was convenient for me. การอบรมเชิงปฏิบติัการผ่านระบบออนไลน์
สะดวกส าหรับฉัน (Average = 4.62) 
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8. The staff were helpful with the training. เจา้หน้าท่ีอ านวยสะดวกไดดี้ในการอบรม (Average = 4.57)

 

 

9. Overall, I am satisfied with the EdPEx training: A Guide for Performance Excellence for 

VCUs. โดยรวมฉันพึงพอใจในการจดัอบรม เร่ือง เกณฑ์ 7 หมวดของ EdPEx (Average = 4.54)

 

Comment/Suggestion 

- อยากใหจ้ดัสง่ขอ้มลูที่ใชใ้นการอบรมก่อนเริ่มการอบรม เพื่อศกึษาขอ้มลูเบือ้งตน้ 

- ในอนาคตหากสถานการณแ์พรร่ะบาดดีขึนหากมีช่วงเวลาส าหรบัการท าเวิรค์ช็อปเพิ่มนิดหน่อยน่าจะดีครบั 

เพื่อใหม้ีปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูส้อนและผูเ้รียนมากขึน้ รวมถึงจะไดต้รวจสอบความเขา้ใจเนือ้หาของผูเ้ขา้ร่วมไดม้าก

ขึน้อีกดว้ย โดยรวมสไลดก์ระชบัเขา้ใจง่าย ผูส้อนยกตวัอย่างไดเ้ห็นภาพชดัเจนครบั เจา้หนา้ที่ๆอ านวยการจดัการ

ประชมุเป็นไปอย่างราบรื่น ยอดเยี่ยมครบั 

As of 18/Mar/2022 

AU Performance Excellence Committee 


