รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ก

บทสรุปผู้บริหาร
1. หลักการและเหตุผล
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนี้เป็นกลยุทธ์หนึ่งของ
การเพิ่ ม ขี ด ความสามารด้ า นงานวิ จั ย สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ น วั ต กรรมบนพื้ น ฐานวิ ท ยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี ข อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ และพัฒนานักวิจัยรุ่นเก่าให้เป็น
มืออาชีพ ทั้งนักวิจัยในสายวิชาการและนักวิจัยสายสนั บสนุน เนื่องจากสภาวะแวดล้อมมีการพัฒนาการมา
อย่ างต่ อเนื่ อ งภายใต้ ส ถานการณ์ เงื่อ นไข และการเปลี่ ย นแปลงในมิ ติต่ างๆ ทั้ ง ภายในและภายนอก
หน่วยงาน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ของหน่วยงานวิชาการและหน่วยงานสนับสนุน
2.2 เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นเก่าให้เป็นมืออาชีพ
2.3 เพื่อพัฒนากลุ่มวิจัยในสาขาที่มีความพร้อม
3. การดาเนินงานและผลการดาเนินงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีการดาเนินการ 2
กิจกรรม คือ
กิจกรรมที่ 1 พัฒนานักวิจัยมืออาชีพ : การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อเสนอการวิจั ย จัดขึ้น
ระหว่ า งวัน ที่ 24-26 สิ ง หาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็น จู รี่ พาร์ ค กรุ งเทพฯ โดยมี ผู้ เ ข้า ร่ ว มโครงการฯ
ประกอบด้ ว ยวิ ทยากร เจ้ า หน้ า ที่ และนั ก วิ จัย จาก 8 คณะ จ านวน 91 คน เป็ น การให้ ค วามรู้ เรื่ อ ง
การพัฒนาข้อเสนอการวิจัยให้มีคุณภาพ โดยมี คุณเวชยันต์ เฮงสุวนิช หัวหน้าส่วนติดตามและประเมินผล
สานักงานคณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้ เข้าร่ว ม
โครงการฯในครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 95.80 ( x = 4.79)
กิจกรรมที่ 2 พัฒนานั กวิจัย รุ่น ใหม่ : การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจั ยส าหรับบุคลากรสาย
สนั บ สนุ น วั น ที่ 29 สิ ง หาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็ น จู รี่ พาร์ ค กรุ ง เทพฯ โดยมี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการฯ
ประกอบด้ว ยวิทยากร เจ้ าหน้าที่ และบุคลากรสายสนับสนุน จานวน 93 คน เป็นการให้ความรู้ เรื่อง
งานวิจัยกับการขอตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน โดย ผอ.สมจิตต์ มหัธนันท์ ผู้อานวยการ
กองบริ ห ารงานบุ ค คล มทร.พระนคร และ การเขี ย นข้ อ เสนอการวิ จั ย จากงานประจ า (R2R) โดย
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ท รงสิ ริ วิ ชิ ร านนท์ ดร.พงศ์ รั ช ต์ ธ วั ช วิ วั ง สู และอาจารย์ อ รจิ ร า ธรรมไชยางกู ร
คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ
86.00 ( x = 4.30)
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3 สรุปผลการดาเนินงาน
การดาเนินงาน
จานวนกลุ่มเป้าหมาย 2 กิจกรรม

เป้าหมาย
ไม่ต่ากว่า 100 คน

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ไม่ต่ากว่าร้อยละ 85

ผลการดาเนินงาน
จานวน 184 คน
กิจกรรมที่ 1 จานวน 91 คน
กิจกรรมที่ 2 จานวน 93 คน
ร้อยละ 90.90
กิจกรรมที่ 1 ร้อยละ 95.80
กิจกรรมที่ 2 ร้อยละ 86.00

ผลการดาเนินงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีผลการดาเนินงาน
ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อเสนอการวิจัย ระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม
2556 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ เป็นการพัฒนานักวิจัยสายวิชาการเพื่อ ความเป็น
มื อ อาชี พ โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ ากคุ ณ เวชยั น ต์ เฮงสุ ว ณิ ช หั ว หน้ า ส่ ว นติ ด ตามและประเมิ น ผลงานวิ จั ย
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก 8 คณะ(ยกเว้นคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน) และสถาบันวิจัยและพัฒนา จานวน 91 คน
กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยสาหรับบุคลากรสายสนับสนุน วันที่ 29 สิงหาคม 2556
ณ โรงแรมเซ็นจู รี่ พาร์ ค ถนนราชปรารภ กรุ งเทพฯ เป็ นการพั ฒนานักวิจั ยหน้ าใหม่ส าหรับบุ คลากรสาย
สนับสนุน โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวสมจิตต์ มหัธนันท์ ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล ให้ความรู้เรื่อง
งานวิจัยกับการขอตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงสิริ วิชิรานนท์
ดร.พงศ์รชั ต์ธวัช วิวังสู และอาจารย์อรจิรา ธรรมไชยยางกูร จากคณะศิลปศาสตร์ ให้ความรู้เรื่องการเขียน
ข้อเสนอการวิจัยจากงานประจา (R2R) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 93 คน
ตารางที่ 1 แสดงค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
รวม

จานวนเงิน(บาท)
63,700
222,320
41,789
327,809

ตารางที่ 2 แสดงหัวข้อการบรรยาย
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อเสนอการวิจัย
รายการ
การพัฒนาข้อเสนอการวิจัยให้มีคุณภาพ
หลักเกณฑ์ในการประเมินข้อเสนอการวิจัย
การประเมินข้อเสนอการวิจัย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
ปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยรายคณะ

วิทยากร
โดย คุณเวชยันต์ เฮงสุวนิช
จากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โดย ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โดย คุณเวชยันต์ เฮงสุวนิช
จากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
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ตารางที่ 3 แสดงหัวข้อการบรรยาย
กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยสาหรับบุคลากรสายสนับสนุน
รายการ
วิทยากร
งานวิจัยกับการขอตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากร นางสาวสมจิตต์ มหัธนันท์
สายสนับสนุน
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
การเขียนข้อเสนอการวิจัยจากงานประจา (R2R)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงสิริ วิชิรานนท์
ดร.พงศ์รัชต์ธวัช วิวังสู
อาจารย์อรจิรา ธรรมไชยางกูร
คณะศิลปศาสตร์
การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อเสนอ
การวิจัย จากการเก็บรวบรวมแบบประเมินโครงการฯ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 1 จานวน 91 คน มีผู้ตอบ
แบบประเมินจานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 74.73
ตารางที่ 4 ตารางจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน จาแนกตามเพศ
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อเสนอการวิจัย
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
31
37
68

ร้อยละ
45.59
54.41
100

จากตารางที่ 4 จานวนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ
54.41 และเพศชาย จานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 45.59
ตารางที่ 5 ตารางจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน จาแนกตาวุฒิการศึกษา
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อเสนอการวิจัย
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

จานวน
43
25
68

ร้อยละ
63.24
36.76
100
4

จากตารางที่ 5 จานวนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่วุฒิการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท จานวน
43 คน คิดเป็นร้อยละ 63.24 และวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 36.76
ตารางที่ 6 ตารางแสดงร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจ
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อเสนอการวิจัย
ความพึงพอใจต่อโครงการฯ กิจกรรมที่ 1

ร้อยละ
97.40
97.80
96.80
98.00
96.00
98.80
94.20

ระดับความพึงพอใจ
S.D. การแปลผล
x
4.87 0.32 มากที่สุด
4.89 0.37 มากที่สุด
4.84 0.30 มากที่สุด
4.90 0.40 มากที่สุด
4.80 0.23 มากที่สุด
4.94 0.32 มากที่สุด
4.71 0.53 มากที่สุด

ด้านวิทยากร
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน
2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา
3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม
4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม
5. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม
ด้านสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวก
และการบริการของเจ้าหน้าที่
1. สถานที่อบรมมีความเหมาะสม
97.40 4.87 0.34
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
95.00 4.75 0.43
3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม
85.40 4.27 1.25
4. อาหาร มีความเหมาะสม
95.00 4.75 0.43
5. การบริการของเจ้าหน้าที่
99.00 4.95 0.21
ด้านการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
95.60 4.78 0.41
1. สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 99.20 4.96 0.21
2. มีความมั่นใจและสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้
94.20 4.71 0.46
3. สามารถนาความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้
93.20 4.66 0.56
ภาพรวมโครงการฯ
95.80 4.79 0.42

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 6 พบว่าผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อวิทยากรผู้ให้ความรู้สูงสุดสุด
ร้อยละ 97.40 ( x = 4.87) รองลงมาคือ การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 95.60 ( x = 4.78)
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ตารางที่ 7 ตารางแสดงประโยชน์ที่ได้รับ ข้อเสนอแนะสาหรับการอบรม และหัวข้อที่ต้องการให้จัดครั้งต่อไป
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อเสนอการวิจัย
ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม 1. ได้รับประโยชน์มากสาหรับนักวิจัยหน้าใหม่ ที่มีความสนใจในการทา
วิจัย/สามารถเขียนข้อเสนอแผนงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง
2. นาไปใช้ในการเขียนโครงการวิจัย
3. เข้าใจแนวทางการส่งโครงการวิจัยชุดโครงการและโครงการเดี่ยวที่
ละเอียดขึ้น
4. สามารถหาข้อมูลไปใช้กับงานได้ชัดเจนและรอบด้านมากขึ้นและมี
ความเข้าใจในประเด็นของการเขียนข้อเสนอการวิจัยได้สมบูรณ์มากขึ้น
5. ทาให้มีแรงจูงใจที่จะเขียนงานวิจัยมากขึ้น
6. ทาให้เข้าใจและมีความชัดเจนเรื่องประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ วช. และ
รัฐบาล
ข้อเสนอแนะสาหรับการอบรม 1. ควรเพิ่มเวลาให้มากกว่านี้
2. ควรให้เวลาในการแก้ไข 2-3 วัน ก่อนนาเสนอเค้าโครงข้อเสนอการวิจัย
3. ควรจัดอย่างนี้ทุกปีและควรจัดในช่วงปิดเทอม
4. ควรไปจัดต่างจังหวัด
5. อยากให้ มี ก ารน าตั ว อย่ า งโครงการวิ จั ย ที่ ผ่ า นและไม่ ผ่ า นการ
สนับสนุนมาให้นักวิจัยได้ดูและเปรียบเทียบข้อแตกต่าง
หัวข้อที่ต้องการให้จัดครั้งต่อไป 1. การเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ
2. เทคนิคการบริหารแผนงานวิจัย
3. การใช้สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย
4. การวิจัยเชิงทดลองทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
5. การเขียนและเสนอโครงการวิจัยของโครงการส่งเสริมการวิจัยใน
อุดมศึกษา (HERP)
6. การสืบค้นข้อมูลสาหรับบทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม
7. ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงและโปรแกรมต่างๆที่ใช้ในการวิจัย
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การประเมิน ความพึงพอใจของผู้เข้าร่ว ม กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยสาหรั บ
บุคลากรสายสนับสนุน จากการเก็บรวบรวมแบบประเมินโครงการฯ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 2 จานวน 93
คน มีผู้ตอบแบบประเมินจานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 83.87
ตารางที่ 8 ตารางจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน จาแนกตามเพศ
กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยสาหรับบุคลากรสายสนับสนุน
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
15
63
78

ร้อยละ
19.23
80.77
100

จากตารางที่ 8 จานวนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ
80.77 และเพศชาย จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 19.23
ตารางที่ 9 ตารางจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน จาแนกตาวุฒิการศึกษา
กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยสาหรับบุคลากรสายสนับสนุน
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
รวม

จานวน
68
10
78

ร้อยละ
87.18
12.82
100

จากตารางที่ 9 จานวนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่วุฒิการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จานวน
68 คน คิดเป็นร้อยละ 87.18 และวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 12.82
ตารางที่ 10 ตารางแสดงร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจ
กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยสาหรับบุคลากรสายสนับสนุน
ความพึงพอใจต่อโครงการฯ กิจกรรมที่ 1
ด้านวิทยากร
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน
2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา
3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม
4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม
5. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม

ร้อยละ
86.80
86.80
86.80
86.60
83.80
86.60

ระดับความพึงพอใจ
S.D. การแปลผล
x
4.34 0.70
มาก
4.43 0.69
มาก
4.43 0.69
มาก
4.33 0.67
มาก
4.19 0.76
มาก
4.33 0.67
มาก
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ตารางที่ 10 ตารางแสดงร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจ
กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยสาหรับบุคลากรสายสนับสนุน(ต่อ)
ความพึงพอใจต่อโครงการฯ กิจกรรมที่ 1

ระดับความพึงพอใจ
ร้อยละ x S.D. การแปลผล
88.20 4.41 0.70
มาก

ด้านสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวก
และการบริการของเจ้าหน้าที่
1. สถานที่อบรมมีความเหมาะสม
90.00 4.50 0.67
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
89.80 4.49 0.67
3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม
80.80 4.04 0.91
4. อาหาร มีความเหมาะสม
90.80 4.54 0.67
5. การบริการของเจ้าหน้าที่
89.60 4.48 0.58
ด้านการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
86.00 4.30 0.62
1. สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 89.20 4.46 0.58
2. มีความมั่นใจและสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้
86.00 4.30 0.55
3. สามารถนาความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้
82.80 4.14 0.73
ภาพรวมโครงการฯ
86.00 4.30 0.67

มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 10 พบว่าผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อด้านสถานที่ สิ่งอานวยความ
สะดวกและการบริการของเจ้าหน้าที่ สูงสุดร้อยละ 88.20 ( x = 4.41) รองลงมาคือ วิทยากรผู้ให้ความรู้ ร้อย
ละ 86.80 ( x = 4.34)
ตารางที่ 11 ตารางแสดงประโยชน์ที่ได้รับ ข้อเสนอแนะสาหรับการอบรม และหัวข้อที่ต้องการให้จัดครั้งต่อไป
กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยสาหรับบุคลากรสายสนับสนุน
ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม 1. สามารถนาความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานและตาแหน่งของตนเอง
2. ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์มากแต่ยังไม่มั่นใจว่าจะทาวิจัยได้หรือเปล่า
3. ได้ รับความรู้ใ นการวิจัย ส าหรับ งานสายสนับ สนุน และจุด เริ่ มต้ น
สาหรับการทางานวิจัย
ข้อเสนอแนะสาหรับการอบรม 1. ควรเพิ่มระยะเวลาการอบรมให้มากว่านี้ ประมาณ 2-3 วัน
2. ควรมีการจัดแบบเฉพาะกลุ่ม เช่น ระดับปฏิบัติการที่มีเกณฑ์ถึงขั้น
เลื่อนเป็นชานาญการ
3. ควรจัดทุกปีและอย่างน้อย 3 วัน
4. ควรมีวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกร่วมด้วย
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ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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