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โครงการบริการวิชาการ 
 

ช่ือโครงการ “One-sheet R2R proposal แผนที่สำหรับการวิจัยจากงานประจำ” 
 

1. หลักการและเหตุผล 

คุณภาพของบุคลากรเปนปจจัยสำคัญของความสำเร็จขององคกร ซึ่งการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู

ความสามารถสรางองคความรูใหมๆ และสามารถประยุกตโดยนำหลักการและความรู มาใชใหเกิดประโยชน

รวมทั้งตอยอดสรางความรูใหมไดนั้น ยอมนำไปสูการปรับเปลี่ยนระบบการทำงานใหดีขึ้น ดังนั้นการพัฒนา

คุณภาพของบุคลากรจึงเปนกลยุทธท่ีสำคัญ การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research: R2R) 

เปนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกร ในการสังเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นจากงานประจำที่ตนเองปฏิบัติ

อยูและพัฒนาตอยอดเปนงานวิจัย เพ่ือนำผลท่ีไดมาปรับปรุงและพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังนั้น

อาจกลาวไดวา การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำเปนการผสมผสานระหวางการพัฒนาคุณภาพในการทำงาน

และการวิจัยท่ีเนนการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือใหเกิดความคิดสรางสรรค และนวัตกรรมตางๆ ในองคกร 

บุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษามีบทบาทในการสรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมใหมีความ

ยั่งยืน การเสริมสรางศักยภาพและผลิตบัณฑิตอันพึงประสงคของผูใชบัณฑิต รวมถึงการสงเสริมการบริการ

วิชาการสูสังคม เปนหลัก ในขณะที่บุคลากรสายสนับสนุนก็ตองสรางสรรคนวัตกรรมการใหบริการเพื่อการ

สนับสนุนการดำเนินงานของผูบริหารและบุคลากรสายวิชาการ ใหกาวทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบัน 

ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน บนพ้ืนฐานของการพัฒนางานประจำใหไดมาตรฐาน เพ่ือสนับสนุนการ

ดำเนินงานของสายวิชาการ และผูบริหาร มีความจำเปนเรงดวนในยุคการเปลี่ยนแปลงขององคกร ขณะท่ี

กระบวนการวิจัยในงานประจำ เปนแนวคิดที่ไดถูกนำไปใชในการพัฒนางานประจำ โดยใชระเบียบวิธีวิจัยที่ไม

ซับซอนแตสามารถยอมรับได เปนผูท่ีชวยใหบุคลากรในองคกรมีการพัฒนาความคิดเชิงระบบดวยการเปลี่ยนวิธี

คิด เห็นคุณคาของการสรางความรูดวยตนเอง มีชีวิตที่คิดบวกกับการทำงาน สงผลใหปญหาถูกแกไข หรือ

พัฒนางานประจำใหดีข้ึนกวาเดิม ผูรับบริการไดรับบริการท่ีดีข้ึน มีคุณภาพมากข้ึน โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ

ที่ใชในการตัดสินใจ ทั้งนี้เพื่อการขับเคลื่อนองคกร ใหเปน “องคกรสมรรถนะสูง หรือ High Performance 

Organization (HPO)” ตอไป 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ศูนยวิจัยรวมภาครัฐและ

เอกชน คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จึงไดจัดโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง One-sheet R2R proposal แผนที่สำหรับการวิจัยจากงานประจำ เพื่อใหผูเขา

อบรมมีความสามารถในการวิเคราะหปญหาจากงานประจำ มีการวางแผนการดำเนินงานอยางเปนระบบ และ

สามารถพัฒนาเปนงานวิจัยได 
 

2.  วัตถุประสงค 

1) เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความสามารถในการวิเคราะหปญหาจากงานประจำและพัฒนาเปนงานวิจัยได 

2) เพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถเขียนโครงรางงานวิจัยจากงานประจำหนาเดียว (One-sheet R2R 

Proposal) ได 
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3.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

 หัวหนาโครงการ 

  ดร.จรงคศักดิ์ พุมนวน   
   

 ฝายอาคารและสถานท่ี และโสตทัศนูปกรณ  

1) นายธนสิน ทับทิมโต 

2) นายอำพล กลอมปญญา 

3) นายวสันต แสงอินทร 

4) นายสมมารถ อยูสุขยิ่งสถาพร 

5) นายมงคล  เรืองบุบผา 

6) นายปยวัฒน  ศรีสวัสดิ ์

7) วาท่ีรอยตรีหญิง สุรีวัลย ศรีจาด 

 ฝายลงทะเบียนและประเมินผล 

1) นางณหทัย วิจิตโรทัย 

2) นางสาวจรรยา คงฤทธิ์ 

3) นางสาวบุปผา จงพัฒน 

4) นายประพัฒน อธิปญจพงษ 

5) นายสุริยสิทธิ์ สมนึก 

 ฝายระบบสารสนเทศ ประชาสัมพันธ และจัดทำใบประกาศนียบัตร 

1) นายประพัฒน อธิปญจพงษ 

2) นายสุริยสิทธิ์ สมนึก 

3) ดร.นิภาพร ยลสวัสดิ ์

4) นางสาววิไล  ปนปตานุสรณ 

5) นางสาวนุจรี บุญแปลง 

6) นางสาวจันทรเพ็ญ เอ้ือสกุลรุงเรือง 

7) นางสาวสุภาพรรณ ศฤงฆาร 

 ฝายประสานงานและการเงิน 

1) นางสาวจันทรา ดีมาก 

2) นางสาวพัชรี ชูอำไพ 

3) นางสาวสุกัญญา สมหมาย 
 

4.  ระยะเวลา  

 ระยะเวลา 1 วัน วันศุกรท่ี 3 ธันวาคม 2564  
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5.  รายละเอียดของการฝกอบรม  

รูปแบบ จำนวน  หัวขอ / รายละเอียด 

1. บรรยาย  3.0 ช่ัวโมง - กรอบแนวคิดการพัฒนางานประจำสูงานวิจัยจากงานประจำ  

- กระบวนการวิจัยจากงานประจำท่ีเหมาะสมสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา 

2. ภาคปฏิบัต ิ 3.0 ช่ัวโมง - การตั้งโจทยวิจัยจากงานประจำ 

- การวิเคราะหปญหาจากงานประจำและพัฒนาเปนงานวิจัย   

- เขียนโครงรางงานวิจัยจากงานประจำหนาเดียว (One-sheet R2R Proposal) 
 

6. กลุมเปาหมาย   

บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา และผูสนใจท่ัวไป จำนวน 300 คน 
 

7. ขอกำหนดเบ้ืองตนสำหรับผูเขาอบรม  

 - ไมมี- 

8.  คาลงทะเบียน  

 1) คาลงทะเบียน 800 บาท / ทาน 

   สิ่งท่ีผูเขาอบรมจะไดรับในวันฝกอบรม 

   - ใบประกาศนียบตัร 

 

 
 

9.  กำหนดการฝกอบรม [Online ผาน Zoom meeting] 

 08.30 - 09.00 น.  ลงทะเบียน 

09.00 - 10.30 น. - กรอบแนวคิดการพัฒนางานประจำสูงานวิจัยจากงานประจำ  

  สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในระบบการศึกษา 

      (ดร.จรงคศักดิ์ พุมนวน) 

 10.30 - 10.45 น.  พักรับประทานอาหารวาง 

10.45 - 12.00 น. - กระบวนการวจิัยจากงานประจำท่ีเหมาะสม 

  สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในระบบการศึกษา 

  (ดร.จรงคศักดิ์ พุมนวน) 

12.00 - 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 14.00 น.  - การวิเคราะหปญหาจากงานประจำและพัฒนาเปนงานวิจัย   

      (ดร.จรงคศักดิ์ พุมนวน) 

ชองทางการชำระเงิน 

บัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาเทคโนโลยีพระจอมเกลาฯลาดกระบัง 

ช่ือบัญชี Faculty of Agricultural Technology, KMITL 

บัญชีเลขท่ี 693-0-16135-7 
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 14.00 - 14.15 น.  พักรับประทานอาหารวาง 

14.15 - 16.30 น.  - การเขียนโครงรางงานวิจัยจากงานประจำหนาเดียว  

  (One-sheet R2R Proposal) 

      (ดร.จรงคศักดิ์ พุมนวน) 

**หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม** 

 


