
โครงการสัมมนาประจ าปีส าหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ 
กิจกรรมที่ 1 อบรมการพัฒนางานประจ าสู่งานวจิัย 

Routine to Research (R2R) 
 

 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- งานคลังและพัสดุ (ผู ้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการส านักงาน

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ด้วยสภาวะการณ์ปัจจุบันด้านบริบททั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท าให้สถานศึกษาต้องมีการ
ปรับตัวให้เข้มแข็ง มีการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในด้านการสนับสนุนวิชาการของบุคลากร
สายปฏิบัติการ สิ่งส าคัญประการหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรสาย
ปฏิบัติการของคณะวิทยาศาสตร์ คือ การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ให้กับบุคลากร เพื่อให้บุคลากรสามารถเติบโตในสายงาน
ได้ในอนาคต จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจในการพัฒนางานของตนเอง เพื่อต่อยอดน าไปสู่การท าการวิจัย
เพื่อการพัฒนางานประจ าได้ และทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรวิเคราะห์การ
ท างาน มองเห็นปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาในงานของตนเอง 
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของตนเองให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็น
การสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากรสายปฏิบัติการ ประกอบกับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก าลังจัดท าเรื่องความก้าวหน้าในสาย
อาชีพให้แก่บุคลากรสายปฏิบัติการ  ในการนี้คณะวิทยาศาสตร์จึง
เล็งเห็นความส าคัญของการประยุกต์งานประจ าสู่งานวิจัย (Routine to 
Research) หรือ R2R จึงจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการให้
มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ให้มากยิ่งข้ึน 

 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้บุคลากรสายปฏิบัติการได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความ

เข้าใจในเรื่องการประยุกต์งานประจ าสู่งานวิจัย Routine to 
Research (R2R) 

2. เพื่อให้บุคลากรสายปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

3. เพื่อให้บุคลากรทราบถึงแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนางานท่ีปฏิบัติ 

 

4. วันที่ด าเนินการ 
วันท่ี 4 มิถุนายน 2562  

 
 

5. สถานที ่
ณ ห้องประชุม 19-903  อาคาร 19  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวโิรฒ เวลา 08.30 - 16.30 น. 

 

6. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จากจ านวนบุคลากรสายปฏิบตัิการจ านวนทั้งสิ้น 71 คน โดยมี
ผู้เข้าร่วมเป็นจ านวน  63 คน คิดเป็นร้อยละ 88.73 

 
 

7. งบประมาณที่ใช ้
จ านวน 23,450.- บาท 

 

8. ผลการด าเนินงาน 
การอบรมครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรมาบรรยายจ านวน 2 ท่าน คือ นาย

อภิสิทธ์ิ คุณวรปัญญา ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ผู้ช านาญการพิเศษ) 
และผู้ช่วยวิทยากร คุณมลฤดี ธรรมรงค์  ต าแหน่งนักวิชาการเงินและ
บัญชี (ผู้ช านาญการพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาให้
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย Routine to Research 
(R2R) เทคนิคและวิธีการเขียนงานวิเคราะห์ เพื่อให้บุคลากรที่เข้าร่วมได้
ทราบถึงแนวทางในการจัดท าผลงานวิเคราะห์ และงานวิจัยที่มีส่วน
คล้ายคลึงกัน และทราบถึงวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุง
งาน พัฒนาผู้ปฏิบัติงานขจัดความสูญเสียในการปฏิบัติงาน การวางแผน
ก าลังคน หาวิธทีี่ดีท่ีสุดในการปฏิบัติงาน ประเมินค่างาน และประเมินผล
การปฏิบัติงาน เป็นต้น  ซึ่งมีความแตกต่างกัน โดยการเขียนโครงร่าง
งานวิเคราะห์จะล้อตามโครงร่างของการเขียนงานวิจัย แบ่งเป็น 5 บท 
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คือ 1. บทน า  2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง  3. 
หลักเกณฑ์และวิธีการวิ เคราะห์   4. ผลการวิ เคราะห์  5. สรุป 
ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา  

โดยวิทยากรได้น าตัวอย่างงานวิจัยมาเพื่อให้บุคลากรทุกคนได้
ศึกษาและเปิดเป็นคลีนิกช่ัวคราวเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรที่เข้าร่วมได้
ปรึกษาและขอค าช้ีแนะต่าง ๆ ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มีผลการ
ด าเนินงานตามตัวช้ีวัด ดังนี้ 
ตัวขี้วัดเชิงคุณภาพ 

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความพึงพอใจ ในระดับคะแนนเท่ากับ 
4.13 คะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 
82.54 (จากผลการประเมินผ่าน Google Form) 
ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงปริมาณ 

- บุคลากรสายปฏิบัติการเข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 88.73 

 
 

- จ านวนกระบวนงานการปฏิบัติงานท่ีได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 4 
กระบวนงาน (ผลการด าเนินงานจ าต้องมีการติดตาม ซึ่งจะ
สามารถสรุปได้จากบุคลากรได้ยื่นเสนอพัฒนาแนวปฏิบัติ หรือ
โครงการวิจัยในปีงบประมาณนั้น ๆ)  
 

9. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
1. ควรมีการจัดอบรม R2R เป็นระยะๆ โดยจัดที่คณะวิทย์มศว หรือ

ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้หลายๆหน่วยงานได้มีโอกาสเข้าร่วม
อบรม 

2. ควรจัดให้มกีารท า workshop ในการเขียนงานวิจัย 
3. วันนี้อบรม ถ้าไม่สานต่อ เรื่องก็จะเงียบหาย ควรจะมีการต่อยอด 

คอยกระตุ้นให้มีแรงฮึด ไม่ง้ันก็จะมีเพียงไม่กี่คน ที่น้อยมาก ที่ท า
เพราะมันไม่มีแรงเหวี่ยง 
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การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม

ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการน าเสนอ

การยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย
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สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังานได้

สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้
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