แบบเสนอโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
1. ชื่อโครงการ :

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการทาวิจัยด้วยแนวคิด R to R

2. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : ผศ.ดร.วีระพันธ์ ด้วงทองสุข
นายปิยพงศ์ เผ่าวณิช
ผศ.ดร.สุดถนอม ตันเจริญ
ผศ.ปริศนา จิระสุทัศน์
ผศ.วีระพงษ์ กาญจนวงศ์กุล
นายเกียรติสกุล ชลคงคา
ผศ.พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี
3. คณะ/สานัก/ศูนย์ :

QA - 28

(ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา)
(คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)
(รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะบริหารธุรกิจ)
(รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์)
(รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์)
(รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะนิติศาสตร์)
(รองผู้อานวยการสานักวิจัย ฝ่ายพัฒนา)

สานักวิจัย ร่วมกับ คณะวิชาต่าง ๆ

4. สถานภาพของโครงการ
 โครงการใหม่

 โครงการเดิม/ต่อเนื่อง

5. ประเภทของโครงการ
 ดาเนินการปกติ

 โครงการพัฒนา

6. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย/คณะ/สานัก/ศูนย์ ด้าน
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตตาราและพัฒนาคุณภาพของงานวิจัย
7. ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย/คณะ/สานัก/ศูนย์
 กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมการทาวิจัย การตีพิมพ์ การเผยแพร่ผลงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม เพื่อนาไปสู่
การเสริมสร้างลงทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและจดทะเบียนเชิงพาณิชย์
3.2 ส่งเสริมการจัดทาผลงานทางวิชาการ
8. ตอบสนองการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย/คณะ ในตัวบ่งชี้ที่
 องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
9. ผลการดาเนินงาน (สรุปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และผลที่ได้รับจากการดาเนินงาน)
9.1 เพื่อให้คณาจารย์มหาวิทยาลัยได้เรียนรู้และเข้าใจการทาวิจัยด้วยแนวคิด R to R
9.2 เพื่อให้คณาจารย์มหาวิทยาลัยมีงานวิจัย
9.3 เพื่อให้คณาจารย์สามารถนาเทคนิคที่ได้จากการฝึกอบรมไปเลือกและปรับใช้ในกระบวนการ การทาวิจัย
9.4 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทาวิจัยในมหาวิทยาลัยอย่างกว้างขวางและทั่วถึง
10. สรุปจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ จานวนทั้งสิ้น 86 คน ประกอบด้วย
10.1 คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
จานวน 30 คน
10.2 คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
จานวน 26 คน
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10.3 คณาจารย์คณะนิติศาสตร์
จานวน 3 คน
10.4 คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จานวน 23 คน
10.5 คณาจารย์บณ
ั ฑิตวิทยาลัย
จานวน 4 คน
11. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการ (In cash)
ใช้งบประมาณปี 2558 ของ
โครงการสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการทาวิจัยในสาขาวิชามนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ของคณะวิชา
เป็นจานวนเงิน 25,234.00 บาท (สองหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน)
12. มูลค่าสถาบัน (In kind) 13. ประเมินผลการดาเนินงานตามเป้าหมายของตัวชี้วัดควาสาเร็จ
ด้านปริมาณ
ดัชนีชี่วัดความสาเร็จ (KPI)
ผล
คณาจารย์ประจาหลักสูตรแต่ละคณะวิชา
คณาจารย์เข้าร่วมฯ คิดเป็น
เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ร้อยละ 86 (86 คน)
(เป้าหมาย 100 คน)
ด้านคุณภาพ
ดัชนีชี่วัดความสาเร็จ (KPI)
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
ไม่น้อยกว่า 3.51

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย

ผล

การบรรลุเป้าหมาย

4.12

บรรลุเป้าหมาย

14. ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม
จากผลการประเมินโครงการฯ พบว่ามีคณาจารย์ประจาหลักสูตรแต่ละคณะวิชา เข้าร่วมโครงการ 86 คน และ
มีผู้ตอบแบบสอบถาม 71 คน
ส่วนที่ 1 การประเมินความพึงพอใจโครงการ / กิจกรรม
ลาดับ
หัวข้อประเมิน
N Minimum Maximum Mean X
SD
1 ความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการอบรม
71
2
5
3.99
0.802
2 เป็นโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทาวิจัย 71
2
5
4.10
0.679
3 ความเหมาะสมของวิทยากรผู้บรรยาย
71
3
5
4.65
0.537
4 ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการอบรม 71
3
5
4.31
0.600
5 ความเหมาะสมของระยะเวลาและสถานที่
71
2
5
3.94
0.773
6 อาหารว่าง / ขนม มีรสชาดดี
71
1
5
3.58
0.889
7 ความพึงพอใจต่อโครงการโดยรวม
71
2
5
4.28
0.680
ค่าเฉลี่ย (ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดี) 71
2.14
5
4.12
0.708

3
เกณฑ์การแปลผล ( Mean X )
ระดับคะแนน 4.51 – 5.00
ระดับคะแนน 3.51 – 4.50
ระดับคะแนน 2.51 – 3.50
ระดับคะแนน 1.51 – 2.50
ระดับคะแนน 1.00 – 1.50

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ไม่ดี
ไม่ดีมาก

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม
1) อยากให้วิทยากรเพิ่มระยะเวลาในการอบรม และปฏิบัติการเบื้องต้นสาหรับเขียนเค้าโครงการวิจัยสาหรับ
การวิจัยในชั้นเรียน
2) อยากให้วิทยาการ เพิ่มตัวอย่ าง / ยกตัวอย่าง งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนโดยมีตัวอย่าง
เอกสารประกอบการบรรยายในครั้งต่อ ๆ ไป สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้
3) อยากให้สานักวิจัยจัดการอบรมอีก เป็นประโยชน์ดี และวิทยากรควรมีเนื้อหาในการอบรมเพิ่มมากขึ้น
กว่าเดิม
4) ความเข้าใจของผู้เข้าอบรมขึ้นอยู่กับพื้นฐาน เช่น ทางสายสังคมศาสตร์ ทางสายวิทยาศาสตร์และเทคโน
โลยี ผู้เข้าอบรมจึงมีความเข้าใจที่แตกต่างกัน
5) อยากให้วิทยากร และที่ปรึกษา เฉพาะสาขาวิชา จะได้ผลงานชัดเจนกว่า ด้วยวิทยากรกับอาจารย์จะ
เข้าใจตรงกัน เนื่องจากวิทยากรและอาจารย์ผู้เข้าอบรมมาจากสาขาเดียวกัน
6) เนื่ องจากในช่ วงที่ มี การอบรม มี กิจกรรมอื่ น ต้องด าเนิ นการ จึงท าให้การฟั งบรรยายไม่ ต่อเนื่อง และ
เอกสารที่แจกบางหน้าอ่านไม่ชัดเจน ทาให้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นจากเอกสารได้ไม่ครบถ้วน
7) การจัดโครงการเพื่อการทาวิจัยเป็นโครงการที่ดี ควรจัดอย่างต่อเนื่องตลอดไป วิทยากรท่านที่มาบรรยาย
ก็มีแนวคิด วิธีการ มุมมอง ต่าง ๆ ไป ทาให้เรียนรู้ได้เรื่อย ๆ แต่ควรจัดเพียงแค่วันเดียว 2 วันมากเกินไป
8) ควรมีการอบรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องวิจัย, การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ, การเขียนบทความ, ตารา และ
สร้างแรงจูงใจให้บุคลากร ทางานวิจัยมากขึ้นกว่าเดิมที่เป็นอยู่
9) ควรจัดโครงการไม่ให้ตรงกับช่วงมีการเรียนการสอน เพราะทาให้ต้องงดบรรยาย ซึ่งทาให้เสียโอกาสได้รับ
ความรู้ในบางช่วง (ควรจัดช่วงปิดเทอม)
15. การบริหารความเสี่ยงของโครงการ
15.1 ความเสี่ยงด้านการเงินและงบประมาณ
- ดาเนินการตามแผนที่วางไว้
15.2 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 15.3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย 15.4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
- คณาจารย์บางท่านติดภารกิจ ไม่สามารถเข้ารับการอบรม
15.5 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 16. แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงดาเนินโครงการในครั้งต่อไป
จัดโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการทาวิจัยด้วยแนวคิด R to R แนวคิดการวิจัย การเขียนโครงร่าง
การวิจัย ปัญหาการวิจัย วรรณกรรม การออกแบบการวิจัยและการดาเนินการวิจัย มีการแบ่งกลุ่ม ฝึกปฏิบัติการเขียน
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โครงร่างการวิจัย ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการความรู้ และนวัตกรรมการศึกษาเพื่อการทาวิจัย ให้คณาจารย์
ประจาหลักสูตรแต่ละสาขา อย่างน้อยปีการศึกษาละครั้ง

ลงชื่อ
ผศ.ดร.วีระพันธ์ ด้วงทองสุข
ผู้รับผิดชอบโครงการ
28 มกราคม 2559

5
ภาพประกอบโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการทาวิจัยด้วยแนวคิด R to R
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 – วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559
ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
*****************************************

บรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการทาวิจัยด้วยแนวคิด R to R
ขอขอบคุณทุกท่าน ที่มีส่วนช่วยให้โครงการ ครั้งนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

