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จากการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ “หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เทคนิคในการขอต าแหน่งทางวิชาการ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการได้รับทราบหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเทคนิคในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่เปลี่ยนแปลงใหม่  รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ ให้สามารถน าไปพัฒนาให้มีต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น และตอบสนองยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยได้ต่อไป  เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จ านวน 258 คน โดยมีผู้ตอบแบบประเมิน 
จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 38.75 ซึ่งผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 70 
และเพศชาย จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30 ตามล าดับ   
 ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 63.00 รองลงมาด ารงต าแหน่ง         
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 ด ารงต าแหน่งอ่ืน ๆ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 
และด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 ตามล าดับ  
 ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่สังกัดกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 38.00 รองลงมาสังกัด     
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังกัดกลุ่มอ่ืน จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 เท่ากัน สังกัดกลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 และกลุ่มส านักงานอธิการบดีและสนับสนุนวิชาการ  
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 ตามล าดับ  

ผู้ตอบแบบประเมินมีความคิดเห็นที่มีต่อการด าเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากร 
สายวิชาการ “หลักเกณฑ์ วิธีการ และเทคนิคในการขอต าแหน่งทางวิชาการ” ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.66) 
และเมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า ด้านที่ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ วิทยากรมีความรอบรู้   
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ (ค่าเฉลี่ย 4.85) รองลงมา คือ วิทยากรเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (ค่าเฉลี่ย 4.81) วิทยากรมีเทคนิคและความชัดเจนในการถ่ายทอดความรู้ และหัวข้อการอบรมมีความน่าสนใจ 
(ค่าเฉลี่ย 4.75) เท่ากัน เนื้อหาสาระในการอบรมครบถ้วน (ค่าเฉลี่ย 4.72) วิทยากรตอบค าถามตรงประเด็นและชัดเจน 
(ค่าเฉลี่ย 4.63) ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ/ 
ปฏิบัติงานได้ (ค่าเฉลี่ย 4.62) ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (ค่าเฉลี่ย 4.60) ระยะเวลาในการอบรม             
มีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.56) บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ (ค่าเฉลี่ย 4.54) และผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้
ที่ได้รับไปเผยแพร่/ ถ่ายทอดต่อได้ (ค่าเฉลี่ย 4.51) ตามล าดับ  

 
 
 



 สรุปผลการประเมินการจัดโครงการ ตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ (KPI) ดังนี้ 
 1. ด้านปริมาณ  : ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 287 คน คิดเป็นร้อยละ 120 ของผู้ร่วมโครงการที่ก าหนดไว้  
                        (บรรลุตาม KPI ที่ระบุว่าไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80) 
 2. ด้านคุณภาพ  : ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.66  
     (บรรลุตาม KPI) (ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 3. ด้านเวลา  : ด าเนินการจัดโครงการตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด (บรรลุตาม KPI) 
 

 ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ในภาพรวม ดังนี้ 
1. ควรจัดทุก ๆ ปี เป็นโครงการที่ดีมาก 
2. เลือกวิทยากรบรรยายที่ดี มีประโยชน์ต่อการน าไปใช้ได้จริง ค าแนะน าด ีและอธิบายเข้าใจง่ายมาก ๆ 
3. เป็นประโยชน์อย่างมาก ควรมีการจัดอบรมเช่นนี้เป็นระยะ ๆ เพ่ือเป็นการกระตุ้นและผลักดันการขอ

ต าแหน่งทางวิชาการ และยกระดับมหาวิทยาลัยนเรศวรของเราอย่างต่อเนื่องตลอดไป 
4. อยากทราบความหมายของคุณภาพระดับ A, B+ ของผลงานวิชาการที่ชัดเจน การท าตารางต้องผ่าน 

reviewer ก่อนส่งขอต าแหน่งหรือไม่ ประเมินการสอนปี 2562 ใช้ยื่นเกณฑ์ 2563 ได้หรือไม่ และเวลาเฉลี่ยใน         
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการอยู่ที่ประมาณก่ีวัน 

5. เสียงในห้องก้อง ท าให้รับฟังไม่ค่อยชัดเจน 
6. ควรให้มีการผลักดันช่องทางสนับสนุน (ทุน) ในการตีพิมพ์บทความ Journal ทุกปี ช่วยเหลือในการตีพิมพ์

ระดับ ISI, Scopus เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจของบุคลากรในการท างาน 
 

 


