โครงการสัมมนาประจาปีสาหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ
กิจกรรมที่ 1 อบรมการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย
Routine to Research (R2R)
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
- งานคลัง และพัส ดุ (ผู้รับ ผิด ชอบตามแผนปฏิบัติก ารสานัก งาน
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
2. หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยสภาวะการณ์ ปัจ จุ บั นด้ า นบริ บ ททั้ งภายในและภายนอก
สถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทาให้สถานศึกษาต้องมีการ
ปรับตัวให้เข้มแข็ง มีการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในด้านการสนับสนุนวิชาการของบุคลากร
สายปฏิ บั ติ ก าร สิ่ ง ส าคั ญ ประการหนึ่ ง ในการพั ฒ นาบุ ค ลากรสาย
ปฏิบัติการของคณะวิ ทยาศาสตร์ คือ การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ให้กับบุคลากร เพื่อให้บุคลากรสามารถเติบโตในสายงาน
ได้ในอนาคต จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจในการพัฒนางานของตนเอง เพื่อต่อยอดนาไปสู่การทาการวิจัย
เพื่ อ การพั ฒ นางานประจาได้ และทั้ งนี้ เ พื่อ ให้บุ คลากรวิ เคราะห์การ
ทางาน มองเห็นปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาในงานของตนเอง
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานของตนเองให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็น
การสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่บุคลากรสายปฏิบัติการ ประกอบกับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกาลังจัดทาเรื่องความก้ าวหน้าในสาย
อาชี พ ให้ แ ก่ บุ ค ลากรสายปฏิ บั ติ ก าร ในการนี้ ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ จึ ง
เล็งเห็นความสาคัญของการประยุกต์งานประจาสู่งานวิจัย (Routine to
Research) หรือ R2R จึงจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการให้
มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ให้มากยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรสายปฏิบัติการได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความ
เข้ า ใจในเรื่ อ งการประยุ ก ต์ ง านประจ าสู่ ง านวิ จั ย Routine to
Research (R2R)
2. เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรสายปฏิ บั ติ ก ารแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
3. เพื่อให้บุคลากรทราบถึงแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนางานที่ปฏิบัติ
4. วันที่ดาเนินการ
วันที่ 4 มิถุนายน 2562

5. สถานที่
ณ ห้องประชุม 19-903 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ เวลา 08.30 - 16.30 น.
6. ผู้เข้าร่วมโครงการ
จากจานวนบุคลากรสายปฏิบตั ิการจานวนทั้งสิ้น 71 คน โดยมี
ผู้เข้าร่วมเป็นจานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 88.73
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
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สานักงานคณบดี
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คณิตศาสตร์
คหกรรมศาสตร์
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ฟิสิกส์
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ฟิสิกส์
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8%

วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิทยาการคอมพิวเตอร์

เคมี
11%

จุลชีววิทยา
คหกรรมศาสตร์
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คณิตศาสตร์
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วัสดุศาสตร์
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา

7. งบประมาณที่ใช้
จานวน 23,450.- บาท
8. ผลการดาเนินงาน
การอบรมครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรมาบรรยายจานวน 2 ท่าน คือ นาย
อภิสิทธิ์ คุณวรปัญญา ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ผู้ชานาญการพิเศษ)
และผู้ช่วยวิทยากร คุณมลฤดี ธรรมรงค์ ตาแหน่งนักวิชาการเงินและ
บัญชี (ผู้ชานาญการพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาให้
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย Routine to Research
(R2R) เทคนิคและวิธีการเขียนงานวิเคราะห์ เพื่อให้บุคลากรที่เข้าร่วมได้
ทราบถึงแนวทางในการจัด ทาผลงานวิเ คราะห์ และงานวิจัยที่ มี ส่ ว น
คล้ายคลึงกัน และทราบถึงวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุง
งาน พัฒนาผู้ปฏิบัติงานขจัดความสูญเสียในการปฏิบัติงาน การวางแผน
กาลังคน หาวิธที ี่ดีที่สุดในการปฏิบัติงาน ประเมินค่างาน และประเมินผล
การปฏิบัติงาน เป็นต้น ซึ่งมีความแตกต่างกัน โดยการเขียนโครงร่าง
งานวิเคราะห์จะล้อตามโครงร่างของการเขียนงานวิจัย แบ่งเป็น 5 บท
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คื อ 1. บทน า 2. แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ เ คราะห์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง 3.
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ 4. ผลการวิ เ คราะห์ 5. สรุ ป
ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา
โดยวิ ท ยากรได้น าตั วอย่า งงานวิ จัยมาเพื่ อ ให้ บุคลากรทุกคนได้
ศึกษาและเปิดเป็นคลีนิกชั่วคราวเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรที่เข้าร่วมได้
ปรึกษาและขอคาชี้แนะต่าง ๆ ซึ่งในการจัดกิ จกรรมครั้งนี้ได้มีผลการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวขี้วัดเชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความพึงพอใจ ในระดับคะแนนเท่า กั บ
4.13 คะแนนเต็ ม 5 อยู่ ใ นระดั บ ความพึ งพอใจมาก คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
82.54 (จากผลการประเมินผ่าน Google Form)
ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงปริมาณ
- บุคลากรสายปฏิบัติการเข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 88.73

คะแนน
การถ่ายทอดความรูแ้ ละการอธิบายเนือ้ หามีความชัดเจน
การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม
ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการนาเสนอ
การยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย
ความสามารถในการตอบคาถาม
4.19
4.05 8.43
4.05

4.14

คะแนน

กราฟแสดงความพึงพอใจในกิจกรรม
50%
50%

4.10

4.29

50%

หลังจากได้รับฟังการนาเสนอ
เเล้วท่านได้รับความรู้ในเรื่อง
ดังกล่าวเพียงใด
ท่านได้รับประโยชน์จากรับฟัง
การนาเสนอเพียงใด

4.14

4.14
ด้านผู้นาเสนอข้อมูล

ด้านความรู้ความเข้าใจ

คะแนน

ด้านการนาความรู้ไปใช้

- จานวนกระบวนงานการปฏิบัติงานที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 4
กระบวนงาน (ผลการด าเนิ น งานจ าต้ อ งมี ก ารติ ด ตาม ซึ่ ง จะ
สามารถสรุปได้จากบุคลากรได้ยื่นเสนอพัฒนาแนวปฏิบัติ หรือ
โครงการวิจัยในปีงบประมาณนั้น ๆ)
9. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรมีการจัดอบรม R2R เป็นระยะๆ โดยจัดที่คณะวิทย์มศว หรือ
ภายในมหาวิ ทยาลั ยเพื่ อให้ หลายๆหน่ วยงานได้ มี โอกาสเข้ าร่ วม
อบรม
2. ควรจัดให้มกี ารทา workshop ในการเขียนงานวิจัย
3. วันนี้อบรม ถ้าไม่สานต่อ เรื่องก็จะเงียบหาย ควรจะมีการต่อยอด
คอยกระตุ้นให้มีแรงฮึด ไม่งั้นก็จะมีเพียงไม่กี่คน ที่น้อยมาก ที่ทา
เพราะมันไม่มีแรงเหวี่ยง

คะแนน, 4.05
คะแนน, 4.14

คะแนน, 4.05

สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานได้
สามารถนาความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้
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