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  แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
1. ช่ือโครงการ    :  การพัฒนางานวิชาการจากงานประจ า (Routine to Research: R2R) รุ่นที่ 2 
                          วันที่ 1-2  พฤษภาคม 2557 
  
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  :   ศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
 
3. ลักษณะโครงการ   : 
 [] 1. บรรจุไว้ในแผน  
         [] เคยด าเนินการในปีที่ผ่านมา 
 ข้อเสนอแนะโครงการปีที่ผ่านมา:  

- ควรจัดระยะเวลาอบรมให้มากกว่าเดิม 
- ควรมีการจัดท าการปฏิบัติการเพิ่มขึ้นด้วย 

 

[   ] 2. โครงการใหม่ไม่ได้บรรจุในแผน:   
   
4.  หลักการและเหตุผลของโครงการ  :  
 ในปัจจุบันเป็นยุคแห่งการแข่งขันไม่เว้นแต่ทั้งในภาครัฐและเอกชนเพ่ือจัดท าบริการ
สาธารณะแก่ผู้รับบริการ ดังนั้นบุคลากรจึงมีความจ าเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพในการท างานของ
ตนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับและพัฒนาศักยภาพภายในหน่วยงานที่จัดท าบริการสาธารณะใน
ด้านวิชาการอย่างเช่น มหาวิทยาลัยต่างๆซึ่ง การท างานวิจัยจากงานประจ า [Routine to research 
:R2R] เป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการสังเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานประจ าที่ตนเอง
ปฏิบัติอยู่และพัฒนาต่อยอดเป็นงานวิจัยเพ่ือน าผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า R2R เป็นการผสมผสานระหว่างการพัฒนาคุณภาพการท างานและการ
วิจัยที่เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ โดยมี 4 ส่วนหลักท่ีส าคัญ คือ  

1) ค าถามต้องมาจากปัญหาที่เกิดข้ึน  
2) คนท าวิจัยต้องเป็นคนที่ก าลังเผชิญปัญหา  
3) ผลลัพธ์ที่ได้คือปัญหาได้รับการแก้ไขและเกิดการบริการที่ดีข้ึน  
4) สามารถน าผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ได้จริง 
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อย่างไรก็ตาม จากอดีตที่ผ่านมา พบว่าการพัฒนางานประจ าให้เกิดเป็นงานวิจัย
ไม่ได้เกิดข้ึนอย่างกว้างขวางในหน่วยงานและองค์การต่างๆ เนื่องจากบ่อยครั้งที่บุคลากรคิดว่างานวิจัย
เป็นงานที่ต้องท าโดยนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญระดับสูง รวมทั้งการศึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัย
เป็นสิ่งที่ยุ่งยากซับซ้อน จึงท าให้เกิดความกลัวและไม่กล้าที่จะแก้ปัญหาต่างๆเพ่ือให้เกิดคุณภาพด้วย
การท าวิจัย  จึงท าให้การด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหาในงานประจ าไม่ได้น ามาพัฒนาต่อยอดไปเป็น
งานวิจัย  

จากเหตุผลความจ าเป็นดังกล่าว ศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ วิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้จัดโครงการจัดฝึกอบรมการพัฒนางานวิชาการจากงาน
ประจ า ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่ปฏิบัติงานในสายสนับสนุน 
เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานที่ตนเองปฏิบัติเป็นประจ าและสามารถต่อยอดเป็น
งานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพละสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการที่ต้องการได้ 
 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ  :  
 5.1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยเบื้องต้นทั้งในการวิจัยเชิง
คุณภาพและปริมาณ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

5.2  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถในการสังเคราะห์ปัญหาจากงานประจ าและ
พัฒนาเป็นงานวิจัยได้ 

5.3  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานประจ าของตนเองสู่
งานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

6.  วัน เวลา และสถานที่จัดโครงการ และค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ:  
 6.1 จัดโครงการ 
       วันที่ 1 - 2  พฤษภาคม 2557 

      ณ ห้องประชุม ชั้น 2 D-207  
      อาคารวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
      ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 
6.2  ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท ต่อ คน  
6.3 วิทยากรโดย รองศาสตรจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ และคณะ 
     จาก มหาวิทยาลัยมหิดล 
       

7.  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ:   
 ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 50 คน และมีคุณสมบัติดังนี้ 

7.1 บุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน/ปฏิบัติการ  
7.2 ผู้สนใจทั่วไปที่ปฏิบัติงานในสายสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆ 

* หมายเหตุ ผู้เข้ารับการอบรมไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้ที่มีความรู้พ้ืนฐานด้านการวิจัยมาก่อน 
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การรับสมัคร 
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันพุธ ที ่23 เดือน เมษายน  2557 ในวันและเวลาราชการที่ชั้น 3 ส านักงาน
เลขานุการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือส่งใบสมัครมาที่  โทรสาร
หมายเลข  0-4375-4317 , 043-754137  อีเมลล์ pimjanna@hotmail.com  
เว็ปไชด์ http://www.copag.msu.ac.th/training/ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่  
ว่าที่ร้อยตรีภูริชญา พิมจันนา (ผู้ประสานงานโครงการ) 
โทร      088-5630530 / 0 4375 4137 
โทรสาร 0 4375 4317  e-mail : pimjanna@hotmail.com 
 

mailto:pimjanna@hotmail.com
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ก าหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การพัฒนางานวิชาการจากงานประจ า (Routine to Research: R2R) รุน่ที่ 2 

 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 

08.30 – 08.45 ลงทะเบียนหน้าห้อง D-207 

08.45 – 09.00  รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี (คณบดีฯ)กล่าวตอ้นรับและเปิดโครงการ 

09.00 – 16.30 เริ่มการอบรมเชิงปฏิบิการ  

การอภิปรายเป็นคณะวิทยากร 

• แนวคิดและเทคนิคการสร้างและพัฒนางานวิชาการจากงานประจ า (Routine to Research)  

• แนวทางการท าวิจัยเบื้องต้น 

• การสร้างสรรค์หัวข้อการท าวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจ า 

• การก าหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัย 

• การก าหนดขอบเขตการวิจัย 

การฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม 

• การวิเคราะห์ปัญหาจากการปฏิบัติงาน 

• การก าหนดหัวข้อการวิจัย 

 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 

08.30 – 09.00 ลงทะเบียนหน้าห้อง D-207 

09.00 – 16.30 เริ่มการอบรมเชิงปฏิบิการ 

การอภิปรายเป็นคณะวิทยากร 

• การทบทวนทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

• การวางกรอบแนวคิดในการวิจัย  
• วิธีการด าเนินการวิจัย  
• การก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

• เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล 

• การอภิปรายผลและสรุปผลที่ได้จากการวิจัย 

• การเตรียมผลงานเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  

การฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม 

• การเขียนโครงร่างการวิจัย 

• การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 

• การออกแบบวิธีการด าเนินการวิจัย 

• การฝึกวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา 
 

 

**หมายเหตุ  พกัรับอาหารว่าง เวลา 10.30 น. – 10.45 น. 
                  พักรับประทานอาหารกลางวนัเวลา 12.00 น. – 13.00 น. 

ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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ใบสมัครเข้ารับการอบรม (สามารถกรอกข้อมูลการสมัครทางเว็ปไชต์ แล้วส่งเอกสารการโอนมาทางหรือโทรสาร

หมายเลข 0 4375 4137) 
ชื่อหลักสูตร ....................................................................................................  
อบรมวันที่  .....................................................................................................   
1.  ข้อมูลผู้สมัคร 
     ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ......................) ........................................  นามสกุล ......................... ........... 
     อาชีพ   รับราชการ   รัฐวิสาหกิจ   เอกชน   อ่ืนๆ (ระบุ) ....................................................... 
     ต าแหน่ง ..................................................................................................................... ................................... 

     ศาสนา   พุทธ   คริสต์   อิสลาม 
2.  สถานที่ท างาน (กรณีท าธุรกิจส่วนตัว กรุณาใส่ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก) 

ชื่อหน่วยงาน ................................................................................................................ ................................. 
เลขที่ ..............  หมู่ที่/อาคาร ..........................ต าบล/แขวง ..........................  อ าเภอ/เขต............... .......... 

จังหวัด ......................................  รหัสไปรษณีย์  
โทรศัพท์ที่ท างาน .................................. โทรสาร ...................................โทรศัพท์มือถือ ..............................  
E-mail: .......................................................................... 

3.  ข้อมูลที่ต้องการให้ระบุในใบเสร็จรับเงิน (เพ่ือความสะดวกในการเบิกจ่ายของผู้เข้ารับการอบรม) 
............................................................................................................................. .......................................... 
...................................................... .................................................................................................................  
 

                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ช าระค่าลงทะเบียนโดย 
 

  ธนาณติัเลขท่ี................................................ 
วนัท่ี.........................................จ านวนเงิน......................บาท 

 

  โอนเงินผ่าน บญัชีออมทรพัย ์หรือ ATM 
ชื่อบญัชี ศนูยฝึ์กอบรมหลกัสตูรพิเศษ   
เลขท่ีบญัชี 517-2-12200-3 ธนาคารทหารไทย  
สาขามหาวทิยาลยัมหาสารคาม  
วนัท่ี....................................จ านวนเงิน.....................บาท 
 

  เงินสด..............................................บาท 
 

ใบเสร็จรบัเงิน 
เลขท่ี....................เล่มท่ี......................ลงวนัท่ี............./............../............

เจา้หนา้ที่ผูร้บัเงิน.............................. 

ศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 
โทรศัพท์ /โทรสาร 0 4375 4137  

E-mail: copag.training@gmail.com , http://www.copag.msu.ac.th/training/ 
 

**หมายเหตุ :  
   ชื่อบญัชี ศนูยฝึ์กอบรมหลกัสตูรพิเศษ   
เลขท่ีบญัชี 517-2-12200-3 ธนาคารทหารไทย  
สาขามหาวทิยาลยัมหาสารคาม  
    ธนาณติัสัง่จ่าย ว่าท่ีร้อยตรีภูริชญา พิมจนันา  เคาร์เตอร์ไปรษณียท์่า
ขอนยาง(00033)รหสัไปรษณีย4์4150 เท่านั้น และจดัส่งธนาณติัมาตามท่ีอยู่
ดา้นบน 
 ช าระทางธนาคารตามช่ือและเลขบญัชีดา้นบนพร้อมแนบ สลิปการ
โอน หรือใบ Pay-in มาพร้อมใบสมคัร ตามท่ีอยูด่า้นบนหรือโทรสาร หรือ อีเมล ์
และกรุณาโทรแจง้ยนืยนัการสมคัร 
 
*** ในกรณจ่ีายค่าสมัครแล้วไม่สามารถเข้าร่วมได้กรุณาแจ้งก่อนก าหนด อย่าง
น้อย7 วนั และหากเกนิจะไม่คนืเงนิค่าลงทะเบียน  
ทุกกรณ ีและไม่รับช าระหน้างาน 

ลงช่ือ 
            (.......................................................................) 
           ผูส้มคัร (ลงวนัท่ี.........../....................../............) 

mailto:copag.training@gmail.com
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                                                      บันทึกข้อความ 
         ส่วนราชการ   ............................................  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. ..............ภายใน........... 
         ที ่     ศธ 0530......./.......                                         วันที่.......………. 2557 

                    เรื่อง      ขอส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการและแจ้งหมวดเงินโอนสมทบโครงการ 
 

                     เรียน    คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
 

   ด้วย...................................มีความประสงค์จะส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ“การพัฒนางาน วิชาการจาก
งานประจ า   (Routine to Research: R2R)” รุ่นที่ 2 ระหว่าง วัน  ที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม 
ชั้น 2 (D-207) ดังนั้น.. . . . . . .. . . . . . . . .จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ เข้าอบรมและแจ้งโอนเงินสมทบจากงบประมาณ
......................................................หมวด.................................................... 
รหัสงบ...........................จ านวนเงิน............................บาท (.................................................. .....) 

                                     รายชื่อผู้เข้าอบรม 

1. ...........................................................  ต าแหน่ง.......................... โทร……………..…………. 

2. ...........................................................  ต าแหน่ง.......................... โทร………………...……… 

3. ...........................................................  ต าแหน่ง.......................... โทร…………………….….. 

4. ...........................................................  ต าแหน่ง.......................... โทร…………………….….. 
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
 
       
         (....................................................) 
                                                                                   คณบดี/หัวหน้าหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบตอบรับส าหรับหน่วยงานภายใน 


