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การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ   
“การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R)” 

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 

ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
 

จากการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ “การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (Routine to 

Research : R2R)” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการวิจัย ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยได้ 
และน าไปสู่ การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์/สังเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น
จากงานที่ตนเองปฏิบัติเป็นประจ าพัฒนาต่อยอดเป็นงานวิจัย และน าไปใช้ในการเข้าสู่ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้ 
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จ านวน 231 คน โดยมีผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 114 คน คิดเป็น
ร้อยละ 49.35 ซึ่งผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 เพศชาย         
จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ตามล าดับ   
 ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 71.90 รองลงมาเป็น
ข้าราชการ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 21.90 เป็นพนักงานราชการ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.40 และ       
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80 ตามล าดับ   
 ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นต าแหน่งหัวหน้างาน/เทียบเท่า จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 64.00 
รองลงมาเป็นต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการ/เทียบเท่า  จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 8.80 และต าแหน่ง
ผู้อ านวยการ/เทียบเท่า จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 ตามล าดับ   
 ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นกลุ่มส านักงานอธิการบดีและสนับสนุนวิชาการ  จ านวน 51 คน คิดเป็น   
ร้อยละ 44.70 รองลงมาเป็นกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ       
กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ จ านวน 21 คน เท่ากัน คิดเปน็ร้อยละ 18.40 ตามล าดับ   
 ผู้ตอบแบบประเมินมีความคิดเห็นที่มีต่อการด าเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ   
“การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R)” ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.07)       
เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า รายการที่ผู้ตอบแบบประเมินเห็นว่ามีระดับความคิดเห็นมาก คือ ความพึงพอใจ         
ในภาพรวมของการด าเนินโครงการฯ (ค่าเฉลี่ย 4.11) รองลงมาคือ ความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากการบรรยาย/
อภิ ปราย/ตอบข้อซั กถาม เรื่อ ง “การพัฒ นางานประจ าสู่ งานวิจั ย  (Routine to Research : R2R)”  โดย                
รองศาสตราจารย์ ดร.เทียมจันทร์  พานิชย์ผลินไชย (ค่าเฉลี่ย 4.03) ตามล าดับ   

ผู้ตอบแบบประเมินมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวิจัย หลัง เข้ารับการอบรม มากขึ้นกว่า ก่อน เข้ารับการอบรม 
อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซ่ึงมีความเชื่อม่ันได้ 99%   
 



 สรุปผลการประเมินการจัดโครงการ ตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ (KPI) ดังนี้ 
 1. ด้านปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 87.83 ของผู้ร่วมโครงการที่ก าหนดไว้  
                      (บรรลุตาม KPI ที่ระบุว่าไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80) 
 2. ด้านคุณภาพ : ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  

ค่าเฉลี่ย 4.07 (ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ) (บรรลุตาม KPI) 
 ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในภาพรวม ดังนี้ 

1. ท่านจะด าเนินการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมครั้งนี้หรือไม่ กรณีไม่ท าวิจัย  
เพราะเหตุใด และกรณีท าวิจัย คิดว่าจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลาเท่าไร 
    1.1 ด าเนินการภายใน 1 ปี 
    1.2 ด าเนินการท า R2R แน่นอน 

   1.3 จะด าเนินการท าวิจัย คาดว่าใช้เวลาประมาณ 6 เดือน 
   1.4 คาดว่าจะด าเนินการท าวิจัยให้เสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี 
2. ท่านมีความประสงค์ให้มหาวิทยาลัยนเรศวรด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ด้านการพัฒนาบุคลากร      

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาตนเองของท่านในอนาคตอย่างไร 
   2.1 ต้องการ เช่น การพัฒนาเพื่อให้เข้าสู่ต าแน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร 
   2.2 จัดดี ควรจัดอบรมเป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง และแสดงให้เห็นเกณฑ์การประเมินเพ่ือเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น 
   2.3 จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าเอกสารเพ่ือประกอบในการขอเลื่อนระดับ เช่น การเขียน 

คูม่ือปฎิบัติงานที่ดีและตัวอย่าง การเขียนงานวิจัย การเขียนงานวิเคราะห์/สังเคราะห์ เป็นต้น 
3. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมส าหรับการพัฒนาการจัดอบรมในครั้งต่อไป 
    3.1 จัดได้ดีแล้ว อยากให้จัดต่อเนื่องทุกปี แต่ควรให้ครอบคลุมบุคลากรทุกประเภท โดยให้บุคลากรที่ไม่ใช่ 

ผู้บริหารหรือหัวหน้างานได้เข้ารับการอบรมในคราวต่อไป 
3.2 ควรจัดนอกสถานที่เพ่ือบุคลากรจะได้มีเวลาเต็มท่ีในการเข้าร่วมอบรม และเป็นเชิงปฏิบัติการ     
3.3 จัดอบรม Basic R2R ขอจัดเป็น work shop 
 

 


