
รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ 

หน่วยงาน งานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี 

 

1. ชื่อโครงการ: กิจกรรมการศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการ “การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ก้าวสู่นวัตกรรม

ความรู้ ความเป็นมืออาชีพ”  

2. วัตถุประสงค์:  

1. เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์จริง และสร้างทกัษะประสบการณ ์ในสาขาวิชาชีพของอาจารย์ของคณะฯ 

ด้วยการแลกเปล่ียนเรียนรู้แบบ Co-creation กับหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน  

2. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมอืระหว่างคณะฯ กับหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 

3. เพื่อเสริมสร้างให้อาจารย์ของคณะฯ สามารถพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ

วิชาการให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 

3. ระยะเวลาดำเนินโครงการ: วันที่ 26-27 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ  สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) มหาวิทยาลัย

วิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  และสมาคมเพื่อน-ชุมชน  จังหวัดระยอง 

4. รูปแบบการดำเนินโครงการ: ศึกษาดูงาน 

5. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนนิโครงการ:  

แหล่งเงิน วงเงินที่ขอ

อนุมัติ 

วงเงินที่อนุมัติ 

ดำเนินการ 

วงเงินค่าใช้จ่ายจริง 

เงินสนับสนุนจากโครงการ MU-

Talents และเงินรายได้คณะฯ 

182,150 166,650 30,883.50 (จากเงินสนับสนุนโครงการ 

MU-Talents) 

51,639.50 (จากเงินรายได้คณะฯ ) 

 

6. กลุ่มเป้าหมายโครงการ: บุคลากรสายวิชาการคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 50 คน  

• บุคลากรสายวิชาการกลุ่ม MU-Talents จำนวน 22 คน 

• บุคลากรสายวิชาการที่มีอายุการปฏิบัติงานไม่เกิน 5 ปี จำนวน 15 คน 

• ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประสานงาน จำนวน 13 คน 

 

7. ผู้เข้าร่วมโครงการ: จำแนกผู้เข้าร่วมโครงการเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการกลุ่ม MU-

Talents จำนวน 8 คน บุคลากรสายวิชาการที่มีอายุงานไม่เกิน 5 ปี จำนวน 16 คน บุคลากรสายวิชาการที่สนใจ

จำนวน 1 คน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จำนวน 8 คน รวมเป็น 33 คน 

 

 



8. ผลการประเมินความพึงพอใจ:  

  ผู้ตอบแบบประเมินจำนวน 25 คน จากผู้เข้าร่วมจำนวน 33 คน เป็นเพศหญิงจำนวน 15 คน  

คิดเป็นร้อยละ 60 เป็นเพศชายจำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 40 

  ผู้ตอบแบบประเมินมีอายุงานอยู่ในช่วง 0-5 ปี จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 56 อายุงานช่วง  

6-10 ปี จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 28 อายุงานช่วง 11-15 ปี จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4 และอายุงานใน

มากกว่า 15 ปีจำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 12  

  ผู้ตอบแบบประเมินมีอายุอยู่ในช่วง Baby boomer (พ.ศ. 2489 - 2507) จำนวน 1 คน คิดเป็น

ร ้อยละ 4 อายุช่วง Gen X (พ.ศ. 2508 - 2522) จำนวน 4 คน คิดเป็นร ้อยละ 16 และอายุช่วง Gen Y  

(พ.ศ. 2523 - 2540) จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 80  

ความพึงพอใจที่มีต่อการเขา้ร่วมโครงการ 

รายละเอียด ค่าเฉลี่ย 

1.  การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ เช่น การลงทะเบียน , อาหารกลางวัน, 

อาหารเย็น 

4.84 

2.  ระยะเวลาในการจัดโครงการ 4.68 

3. ท่านสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 4.24 

4. ความพึงพอใจต่อการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

(EMCC) 

4.52 

5. ความพึงพอใจต่อการศึกษาดูงาน ณ สมาคมเพื่อนชุมชน ระยอง /การบริหารจัดการ 

และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

4.36 

6. ความพึงพอใจต่อการศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) มหาวิทยาลัยวิจัย

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

4.72 

7.ความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดโครงการในครั้งนี ้ 4.76 

 
9. ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการ 

 9.1 ข้อประทับใจ 

  1. จำนวนผู้เข้าร่วมที่ไม่มากจนเกินไป เลยทำให้มีโอกาสได้รู้จักพูดคุยกับทุกท่านได้ดี อีกทั้ง

บรรยากาศกิจกรรมตอนกลางคืนที่เรียบง่าย กนัเอง พักจากงานวิชาการ 

  2. ได้รู้จักเพื่อนร่วมงานมากขึ้น ได้เปิดมมุมองเกี่ยวกับการทำวิจัยในแง่มุมใหม่ๆ 

  3. สถาบันวิทยสิริเมธี 

  4. ชุมชน และทุกที่ค่ะ 

  5. ทีมงานจัดงาน อำนวยความสะดวกได้ดีมาก และตอบคำถามได้รวดเร็ว, สถาบัน VISTEC 

น่าสนใจและมีความล้ำหน้า และจุดประกายความเป็นนักวิจัยได้ดี 



  6. ที่พัก / อาหาร / VISTEC 

  7. สถานที่ดูงานทั้งในส่วนของศูนย์ควบคุมฯและ VISTEC 

  8. อธิการบดี เสียสละเวลาอย่างมาก ให้มุมมองการพัฒนาตนเอง และองค์กร โดยเฉพาะแนะ

แนวทางที่เป็นรูปธรรม (คุณภาพบุคคลกร (1+3+5) หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ และอำนวยความสะดวก... 

ทำให้สถาบันฯ มีผลงาน แบบ frontier research และผู้นำกล้าตัดสินใจ 4 ปี ยุบ ถ้าทำไม่ถึงเป้าหมาย 

  9. สถานที่ดูงานมีความหลากหลาย ทำให้ได้เปิดโลกทัศน์สร้างเสริมประสบการณ์จากเดิมมาก

ยิ่งขึ้น 

  10. จัดจำนวนกลุ่มเป้าหมายมีความเหมาะสม ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั่วถึง ได้

สร้างสัมพันธภาพกับผู้ร่วมงานมากยิ่งขึ้น 

  11. การบริหารจัดการเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น 

  12. ได้เรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการองคก์รที่แตกต่างกัน การอยู่ร่วมกันของภาคอุตสาหกรรม

และชุมชน การสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการสร้างสรรค์งานวิจัย ซึ่งอาจนำมาปรับใช้ในคณะและการทำงาน

ได้ 

  13. แหล่งศึกษาดูงานมีความเหมาะสม 

 9.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาดูงานในครั้งถัดไป 

  1. ระยะเวลาในการเดินทางอาจมากไปหน่อยสำหรับการดูงานครั้งนี้ แต่อย่างไรก็ตามหาก

สถานที่ดูงานส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรได้มาก ก็เหมาะสมแกก่ารจัด 

  2. ภาคเอกชน อุตสาหกรรม 

  3. ดูงานด้านงานสอน งานวิจัย และสร้างความผูกพัน 

  4. อยากให้มีการดูงานใน Field เฉพาะสาขามากขึ้น บุคลากรที่เข้าร่วมจะได้มีความสนใจตลอด

การดูงาน 

  5. เพิ่มระยะเวลา 3 วัน 2 คืน 

  6. เชิญผู้บริหารมาบรรยายให้บุคคลการทั้งคณะฟัง สร้างเป้าหมาย ความร่วมมือในการ พัฒนา

คณะสาธารณสุข 

  7. จัดการศึกษาดูงานสถานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับ Global health, health and wellness 

  8. หากมีเอกสารเกี่ยวกับสถานที่ที่จะไปศึกษาดูงานหรือล้ิงค์ส่งมาให้ผู้ดูงานดูก่อนจะเป็นการดี

ยิ่งขึ้น 

 9.3 ความไม่พึงพอใจในการจัดโครงการครั้งนี้  

  1. อ.รุ่นใหม่ ส่วนใหญ่อาจไม่ได้ Involve ในการคุยความร่วมมอื, สถานที่ดูงานค่อนข้าง

หลากหลาย ทำให้บางสาขาที่ไม่เกี่ยวข้องในสถานที่นั้น ๆ ขาดความสนใจ 

  2. ไม่ชอบ คาราโอเกะ 555 

 



11. รูปภาพกิจกรรมการดำเนนิโครงการ 

 

 

 



     

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


