บทสรุปผู้บริหาร
การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
“การพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R)”
วันที่ 11 สิงหาคม 2560
ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

จากการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ “การพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (Routine to
Research : R2R)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่ งเสริม และสนับ สนุน ให้บุค ลากรสายสนั บสนุ นวิชาการมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการวิจัย ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัยได้
และนาไปสู่ การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์/สังเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น
จากงานที่ตนเองปฏิบัติเป็นประจาพัฒนาต่อยอดเป็นงานวิจัย และนาไปใช้ในการเข้าสู่ตาแหน่งในระดับที่ สูงขึ้นต่อไปได้
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จานวน 231 คน โดยมีผู้ตอบแบบประเมิน จานวน 114 คน คิดเป็น
ร้ อ ยละ 49.35 ซึ่ ง ผู้ ต อบแบบประเมิ น ส่ ว นใหญ่ เป็ น เพศหญิ ง จ านวน 95 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 83.33 เพศชาย
จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ตามลาดับ
ผู้ ตอบแบบประเมินส่ วนใหญ่ เป็ น พนัก งานมหาวิท ยาลั ย จานวน 82 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 71.90 รองลงมาเป็ น
ข้าราชการ จ านวน 25 คน คิ ดเป็ น ร้ อยละ 21.90 เป็ นพนั กงานราชการ จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.40 และ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80 ตามลาดับ
ผู้ ตอบแบบประเมิน ส่ วนใหญ่ เป็ น ตาแหน่ง หัว หน้า งาน/เทีย บเท่า จานวน 73 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.00
รองลงมาเป็นตาแหน่ง หัว หน้า สานัก งานเลขานุก าร/เทีย บเท่า จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 8.80 และตาแหน่ง
ผู้อานวยการ/เทียบเท่า จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 ตามลาดับ
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ เป็น กลุ่ม สานัก งานอธิก ารบดีแ ละสนับ สนุน วิช าการ จานวน 51 คน คิดเป็น
ร้อยละ 44.70 รองลงมาเป็น กลุ่ มสาขาวิช าวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่ ม สาขาวิช าวิท ยาศาสตร์สุ ขภาพ และ
กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ จานวน 21 คน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 18.40 ตามลาดับ
ผู้ตอบแบบประเมินมีความคิดเห็นที่มีต่อการดาเนินการจัด โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
“การพั ฒ นางานประจ าสู่ งานวิ จั ย (Routine to Research : R2R)” ในภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก (ค่ าเฉลี่ ย 4.07)
เมื่อ พิ จ ารณารายละเอีย ดพบว่า รายการที่ ผู้ ต อบแบบประเมิ น เห็ นว่ามีระดับ ความคิ ดเห็ น มาก คือ ความพึ งพอใจ
ในภาพรวมของการดาเนิน โครงการฯ (ค่าเฉลี่ย 4.11) รองลงมาคือ ความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากการบรรยาย/
อภิ ป ราย/ตอบข้ อ ซั ก ถาม เรื่ อ ง “การพั ฒ นางานประจ าสู่ ง านวิ จั ย (Routine to Research : R2R)” โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย (ค่าเฉลี่ย 4.03) ตามลาดับ
ผู้ตอบแบบประเมินมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวิจัย หลัง เข้ารับการอบรม มากขึ้นกว่า ก่อน เข้ารับการอบรม
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึง่ มีความเชื่อมั่นได้ 99%

สรุปผลการประเมินการจัดโครงการ ตามตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (KPI) ดังนี้
1. ด้านปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 87.83 ของผู้ร่วมโครงการที่กาหนดไว้
(บรรลุตาม KPI ที่ระบุว่าไม่ต่ากว่าร้อยละ 80)
2. ด้านคุณภาพ : ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.07 (ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ) (บรรลุตาม KPI)
ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มขี ้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในภาพรวม ดังนี้
1. ท่านจะดาเนินการพัฒนางานประจาสู่ง านวิจัยหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมครั้งนี้หรือไม่ กรณีไม่ทาวิจัย
เพราะเหตุใด และกรณีทาวิจัย คิดว่าจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลาเท่าไร
1.1 ดาเนินการภายใน 1 ปี
1.2 ดาเนินการทา R2R แน่นอน
1.3 จะดาเนินการทาวิจัย คาดว่าใช้เวลาประมาณ 6 เดือน
1.4 คาดว่าจะดาเนินการทาวิจัยให้เสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี
2. ท่านมีความประสงค์ให้มหาวิทยาลัยนเรศวรดาเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ด้านการพัฒนาบุคลากร
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาตนเองของท่านในอนาคตอย่างไร
2.1 ต้องการ เช่น การพัฒนาเพื่อให้เข้าสู่ตาแน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร
2.2 จัดดี ควรจัดอบรมเป็นประจาทุกปีอย่างต่อเนื่อง และแสดงให้เห็นเกณฑ์การประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้น
2.3 จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาเอกสารเพื่อประกอบในการขอเลื่อนระดับ เช่น การเขียน
คูม่ ือปฎิบัติงานที่ดีและตัวอย่าง การเขียนงานวิจัย การเขียนงานวิเคราะห์/สังเคราะห์ เป็นต้น
3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสาหรับการพัฒนาการจัดอบรมในครั้งต่อไป
3.1 จัดได้ดีแล้ว อยากให้จัดต่อเนื่องทุกปี แต่ควรให้ครอบคลุมบุคลากรทุกประเภท โดยให้บุคลากรที่ไม่ใช่
ผู้บริหารหรือหัวหน้างานได้เข้ารับการอบรมในคราวต่อไป
3.2 ควรจัดนอกสถานที่เพื่อบุคลากรจะได้มีเวลาเต็มที่ในการเข้าร่วมอบรม และเป็นเชิงปฏิบัติการ
3.3 จัดอบรม Basic R2R ขอจัดเป็น work shop


