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บทคดัย่อ 

 

           โครงการวจิยัเร่ือง  กลยทุธ์การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ี

สูงข้ึนมหาวทิยาลยับูรพา (The strategy Development of Career Path for Administrative officers, 

Burapha University.) 

        การวจิยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษากลยทุธ์การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ        

เพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน มหาวทิยาลยับรูพา โดยดาํเนินการวจิยั 2 ขั้น คือขั้นตอนท่ี 1 การสร้าง  

กลยทุธ์การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนโดยใชว้ธีิการสัมภาษณ์

ผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 10 คน ขั้นตอนท่ี 2 การตรวจสอบความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัของกลยทุธ์ 

โดยใชแ้บบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ไดแ้ก่ กลยทุธ์มีความเป็นไปไดม้ากท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด กลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ ซ่ึงจา้งดว้ย

เงินอุดหนุนรัฐบาล มหาวทิยาลยับูรพา ปี พ.ศ. 2560 จาํนวน 120 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

            ผลการวจิยัพบวา่ 

 1. กลยทุธ์การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน 

มหาวทิยาลยับูรพา จากการสมัภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ พบวา่ 1.1 กลยทุธ์ระดบัมหาวทิยาลยั              

ไดแ้ก่ สนบัสนุนใหมี้การสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบติัการเขา้สู่ตาํแหน่งสนบัสนุนการให้

ทุนอุดหนุนการทาํผลงานเป็นประจาํทุกปี และส่งเสริมการทาํผลงานโดยสามารถนาํมาพิจารณา

เล่ือนขั้นเงินเดือนได ้1.2 กลยทุธ์ระดบัคณะ ไดแ้ก่ สนบัสนุนการใหทุ้นอุดหนุนการทาํผลงาน     

เป็นประจาํทุกปี จดัทาํแผนพฒันาช่วยเหลือบุคลากรเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน และจดัทาํคู่มือ      

แนวทางการขอกาํหนดตาํแหน่งใหช้ดัเจน และ 1.3 กลยทุธ์ระดบับุคคล ไดแ้ก่ สร้างศกัยภาพใหก้บั

ตนเองในการปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย พฒันาตนเองใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในการทาํ

ผลงานและสร้างเจตคติและแรงบนัดาลใจต่อการเขา้สู่ตาํแหน่ง 

 2. ผลการตรวจสอบความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติักลยทุธ์การพฒันาบุคลากร               

สายสนบัสนุนวชิาการเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน มหาวทิยาลยับูรพา พบวา่มีความเป็นไปได ้     

ในทางปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี กลยทุธ์ระดบัคณะ    

กลยทุธ์ระดบัมหาวทิยาลยั  และกลยทุธ์ระดบับุคคล 
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Abstract 

 

                Academic Support Staff Development Strategy for higher Position of Burapha 

University.This research aims to study the Academic Support staff development strategy for 

higher position of BUU. The research is divided into 2 stages as follows, 1. Building Academic 

Support staff development strategy for higher position of BUU, by interview 10 experts and 2. 

Examining the practical feasibility of strategy. The research tools was a 5 level rating scale 

questionnaires, the sample used in this study were 120 academic support staff in BUU and 

statistics used in data analysis by mean and SD. 

                The research found that:  

1) Academic Support staff development strategy for higher position of BUU, by expertise 

interview were;  1.1 University strategy, support for seminar and training workshop, budgeting 

support for make annual contribution to the work and promote for increase salary, 1.2 Faculty 

strategy, budgeting support for make annual contribution to the work and set the plan and a 

manual for help person toward higher position clear, and 1.3 Person strategy, creative a self-

service potential as assigned,, self-knowledge development in the works and create an attitude 

and motivation to enter higher position. 

2) The results of a feasibility study on Academic Support staff development strategy for 

higher position of BUU. It was a found that; there was a practical possibility as a whole at high 

level as follows, university strategy, faculty strategy and person strategy respectively.  
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 บทที ่1  

บทนํา 

ความสําคญัและและความสําคญัของการวจิัย 

                      การพฒันาบุคลากรมีวตัถุประสงคเ์พื่อจดัประสบการณ์การเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ   

เพื่อใหเ้กิดสมรรถนะของบุคลากรเพิ่มข้ึนสามารถปฏิบติังานขององคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

รวมทั้งเป็นการช่วยใหบุ้คลากรเกิดการเรียนรู้และปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการทาํงานควบคู่กนั    

ไปดว้ยวธีิการใหค้วามรู้ เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะและทศันคติ สร้างแรงจูงใจและ       

เปิดโอกาสใหบุ้คลากรไดน้าํความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะและทศันคติออกมาใชใ้หเ้กิดสัมฤทธ์ิผล 

เพื่อใหบุ้คลากรมีขีดความสามารถในการปฏิบติังานสูงข้ึน ประเวศน์ มหารัตน์สกุล (2542 หนา้ 61)        

การพฒันากาํลงัคนมีความหมายกวา้งลึกกวา่การฝึกอบรมคือ มีความหมายตั้งแต่การศึกษา           

การปฐมนิเทศ การอบรมสัมมนา การติดตามประเมินผลการปฏิบติังานตลอดจนการบริหารจดัการ

การอาชีพการพฒันาพนกังานตอ้งสร้างตอบคาํถาม ทาํไมตอ้งทาํ เม่ือรู้วา่ทาํไมตอ้งทาํ ส่ิงท่ีจะ

ตามมาคือการช้ีนาํใหส้ามารถกาํหนดเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องงานไดง่้ายและชดัเจนข้ึน     

การพฒันาบุคลากรมีความสาํคญัทั้งต่อตวัเองและต่อองคก์ร ความสาํคญัต่อตนเองไดแ้ก่ การไดรั้บ

ความรู้ความคิดใหม่ๆ ทนัต่อความเจริญกา้วหนา้ของเทคโนโลยสีามารถเพิ่มพนูความรู้และทกัษะ            

ในการปฏิบติังานใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพสูงข้ึน ทั้งเป็นการสนองความตอ้งการท่ีกา้วหนา้           

ของบุคลากรส่วนความสาํคญัต่อองคก์รไดแ้ก่ การเพิ่มผลผลิตขององคก์รและทาํใหอ้งคก์ร           

ไดผู้ป้ฏิบติังานท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ จึงนบัไดว้า่การพฒันาบุคลากรก่อใหเ้กิดประโยชน์     

ทั้งต่อตวับุคลากรเองและต่อองคก์ร ท่ีผา่นมายงัขาดการติดตามประเมินผลหลงัการพฒันา              

ทั้งดา้นสมรรถนะของบุคลากร (พิมพล์กัษณ์ อยูว่ฒันา, 2557) 

                 สถาบนัอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานภาครัฐและหรือหน่วยงานในกาํกบัของรัฐ มีภารกิจ

โดยรวม คือการพฒันาศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยข์องประเทศใหญ่ใหมี้ความรู้ ทกัษะ 

ความสามารถและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมในการเป็นคนท่ีสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ             

ในปัจจุบนัการบริหารจดัการของสถาบนัอุดมศึกษามีเปล่ียนแปลงการบริหารจดัการแบบออก    

นอกระบบราชการหลายมหาวทิยาลยั หวัใจสาํคญัท่ีจะช่วยใหญ่องคก์รอยูร่อดนัน่ก็คือทรัพยากร

บุคคลซ่ึงจะเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะนาํพานโยบายไปปฏิบติัใหบ้งัเกิดผลอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล  การบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์ดาํเนินการอยา่งเหมาะสมเป็นระบบสามารถเช่ือมโยง

การจดัการผลการปฏิบติัการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้น ความรู้ทกัษะ ความสามารถของคน 

จึงเป็นเร่ืองสาํคญัโดยหลกัการบุคลากรของสถาบนัการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูท้าํ

หนา้ท่ีหลกัในดา้นการเรียนการสอนและการพฒันางานวิจยั คือบุคลากรสายวชิาการ กลุ่มท่ี 2         
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คือบุคลากรท่ีมีความรู้ประสบการณ์หลากหลายท่ีช่วยสนบัสนุนงานของมหาวทิยาลยับรรลุหมาย             

กลุ่มนัน่คือบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ (ดาระกา ศิริสันติสัมฤทธ์ิ, 2555) 

                  การทาํผลงานตอ้งคาํนึงถึงความรู้ ความสามารถ หรือความถนดัในการถ่ายทอดใหผู้อ่ื้น

ศึกษาแลว้เกิดความเขา้ใจในเร่ืองนั้นๆ หรือประเด็นท่ีตอ้งการนาํเสนอสาํคญักวา่นัน่ก็คือผลงาน     

ท่ีสร้างสรรคข้ึ์นท่ีตอ้งใชส้ามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ในการปรับปรุงและพฒันางานท่ีเก่ียวขอ้ง         

ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะผลงานตอ้งมีแหล่งอา้งอิงทางวชิาการไดด้ว้ย การสร้างสรรคผ์ลงาน

อยา่งสมํ่าเสมอการเรียนรู้ การคน้หาวธีิการหรือหามาตรการเพือ่พฒันาแนวทางการแกปั้ญหา     

อยา่งเป็นระบบจะช่วยใหเ้ป็นการสะสมผลงานอยา่งต่อเน่ือง และพฒันาให้เกิดประโยชน์ในแวดวง

วชิาการในสถาบนัอุดมศึกษาตอ้งแสดงให้เห็นถึงความชาํนาญการ ความเช่ียวชาญท่ีแทจ้ริง          

มิใช่จดัทาํผลงานช่วงระยะสั้นๆ เพื่อการขอตาํแหน่งชาํนาญงานเท่านั้นเม่ือไดเ้ขา้มาปฏิบติังาน   

ระยะหน่ึงและมีผลงาน การสร้างแรงจูงใจต่อความกา้วหนา้ในสายงานก็คือ การผลกัดนัให ้            

ขอกาํหนดตาํแหน่งระดบัชาํนาญการ ชาํนาญการพิเศษ และเช่ียวชาญโดยจะตอ้งมีคุณสมบติัเฉพาะ

สาํหรับตาํแหน่งอนัไดแ้ก่ ปริมาณงานในหนา้ท่ีพิจารณาจากลกัษณะงานท่ีไดรั้บการมอบหมาย       

ใหป้ฏิบติั ปริมาณงานท่ีมีความยากและลึกซ้ึงซ่ึงเป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถเฉพาะดา้น 

คุณภาพงานในหนา้ท่ีอนัไดแ้ก่ ความสามารถเฉพาะตวัท่ีตอ้งอาศยัเทคนิควธีิการแกปั้ญหาเฉพาะ

หนา้ ความรู้และประสบการณ์ท่ีสะสมมา นอกจากน้ี ผูย้ืน่ขอกาํหนดตาํแหน่งยงัตอ้งแสดงผลการ

ดาํเนินงานท่ีผา่นมายอ้นหลงั 3 ปี โดยจะตอ้งคาํนึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณของผลงาน 

นอกจากน้ียงัตอ้งเป็นผูมี้จริยธรรม ไม่อยูร่ะหวา่งถูกสอบวนิยัอยา่งร้ายแรง ในการยืน่ขอสามารถ

ดาํเนินการได ้2 วธีิ คือ วธีิปกติ หมายถึง ผูย้ืน่ขอมีคุณสมบติัเฉพาะตาํแหน่งและมีผลงานตรงตาม

เกณฑท่ี์มหาวทิยาลยักาํหนด และวธีิพิเศษ หมายถึง ผูย้ืน่ขอมีคุณสมบติัเฉพาะตาํแหน่งและมีผลงาน

ต่างไปจากท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด เช่น ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งไม่ครบ ทั้งน้ี ผูข้อตอ้งมี

ความรู้ ความสามารถและผลงานสูงกวา่ปกติ  (ดาระกา ศิริสันติสัมฤทธ์ิ, 2555) ผูท่ี้ไดต้าํแหน่ง    

ทางวชิาการตอ้งผา่นกระบวนการตามกฎและระเบียบท่ีมีอยูแ่ละเกิดความภาคภูมิใจวา่ไดม้าอยา่ง

ถูกตอ้งเป็นเกียรติและศกัด์ิศรี ตลอดจนความกา้วหนา้ในอาชีพอีกดว้ย (มนสั สุวรรณ, 2543,หนา้    

5-6)  

                บุคลากรสายสนบัสนุนในมหาวทิยาลยันบัวา่เป็นทรัพยากรท่ีมีค่ายิง่ซ่ึงบุคลากรเหล่าน้ี   

จะมีส่วนพฒันามหาวทิยาลยัใหส้ามารถปฏิบติัภารกิจได ้บรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีตั้งไว ้                      

ซ่ึงมหาวทิยาลยัเป็นองคก์ารท่ีปฏิบติัภารกิจหลกัมีดว้ยกนั 4 ประการ คือ การสอนวชิาการและ

วชิาชีพเพื่อสนองความ ตอ้งการของสังคม การวิจยัและการคน้ควา้ การบริการวชิาการแก่สังคม 

และการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม  (สมพร สังขเ์พิ่ม, 2555) มหาวทิยาลยับูรพา มีหนา้ท่ีผลิตบณัฑิต  
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ออกรับใชส้ังคมมีบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการท่ีมีตาํแหน่งปฏิบติังาน จาํนวน 192 คน        

ตาํแหน่งชาํนาญการ จาํนวน 77 คน และชาํนาญการพิเศษ จาํนวน 65 คน (มหาวทิยาลยับูรพา, 

2559) หากพิจารณาขอ้มูลดงักล่าวพบวา่บุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการมีโอกาสท่ีจะเสนอผลงาน           

เพื่อกาํหนดตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนอีกระดบัหน่ึง ทั้งน้ี ก็เพื่อตอ้งการพฒันาการปฏิบติังานให้มี

ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ในการส่งเสริมสนบัสนุนใหท้าํคู่มือปฏิบติังาน การวเิคราะห์งาน หรืองาน

ทาํวจิยั หรืออ่ืนๆ เพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งอีกทางหน่ึงท่ีจะช่วยใหคุ้ณภาพทางวชิาการของบุคลากร          

มีประสิทธิภาพสูงข้ึนและเป็นท่ียอมรับกนั หากมหาวทิยาลยัไดมี้บุคลากรดาํรงตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน

จาํนวนมากยอ่มแสดงถึงความเขม้แขง็ทางวชิาการสมกบัเป็นสถาบนัอุดมศึกษาทาํใหส้ังคมยอมรับ

และศรัทธามหาวทิยาลยัมากยิง่ข้ึน ในการเสนอขอตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนถึงแมม้หาวทิยาลยัจะเปิดโอกาส

ใหบุ้คลากรสายสนบัสนุนทุกคนมีโอกาสเจริญกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานของตนก็จริง แต่ใน

ปัจจุบนับุคลากรบางคนก็ไม่คิดท่ีจะทาํผลงานทางวชิาการ ทั้งน้ี ไม่ทราบวา่เพราะสาเหตุอะไร     

และในขณะเดียวกนัก็มีบุคลากรบางคนท่ีมีคุณสมบติัในการขอกาํหนดตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนได ้แต่ก็ไม่

เสนอขอ  

   จากสภาพดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษากลยทุธ์การพฒันาบุคลากร  

สายสนบัสนุนวชิาการเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน มหาวทิยาลยับูรพา เพื่อเป็นการสนบัสนุน            

ใหบุ้คลากรเหล่าน้ีมีความพร้อมท่ีจะทาํผลงาน และมีความเขา้ใจในหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอน               

การดาํเนินการเพื่อขอกาํหนดตาํแหน่งตลอดจนการจดัเตรียมทาํผลงานต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

 1. เพื่อศึกษากลยทุธ์การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน 

มหาวทิยาลยับูรพา 

 2. เพื่อตรวจสอบความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัของกลยทุธ์การพฒันาบุคลากร               

สายสนบัสนุนวชิาการเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน มหาวทิยาลยับูรพา 

 

 คาํถามการวจิัย 

              1. กลยทุธ์การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน 

มหาวทิยาลยับูรพา มีกลยทุธ์อยา่งไร 

              2. เพื่อตรวจสอบความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติักลยทุธ์การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน

วชิาการ เพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน มหาวทิยาลยับูรพาอยูใ่นระดบัใด 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ   

1.ไดท้ราบถึงกลยทุธ์การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน 

มหาวทิยาลยับูรพา เพื่อนาํไปใชใ้นการพฒันาและบริหารงาน มหาวทิยาลยับูรพาต่อไป 

2. ผูบ้ริหารในมหาวทิยาลยัสามารถนาํกลยทุธ์การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ

เพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนไปใชใ้นการกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานการบริหารจดัการ และ

สนบัสนุนใหบุ้คลากรสายสนบัสนุนวชิาการเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนได ้อนัจะส่งผลต่อคุณภาพ      

และการจดัการของมหาวทิยาลยัต่อไป 

3. ผูบ้ริหารไดแ้นวทางในการสร้างกลยทุธ์การพฒันาบุคลากรเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน 

และเอ้ืออาํนวยต่อการเขา้สู่ตาํแหน่งเพื่อตอบสนองเจตนารมณ์และนโยบายมหาวทิยาลยัต่อไป 

 

ขอบเขตของการวจิัย 

1. ขอบเขตด้านเนือ้หา 

1.1 การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัมุ่งศึกษากลยทุธ์การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ  

มหาวทิยาลยับูรพา เพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน ตามกลยทุธ์ 3 ระดบั ไดแ้ก่ กลยทุธ์ระดบัมหาวทิยาลยั 

กลยทุธ์ระดบัคณะ/สาขาวชิา และกลยทุธ์ระดบับุคคล 

                        1.2 ประเด็นในการวจิยัคร้ังน้ี มุ่งศึกษากลยทุธ์การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน

วชิาการเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน โดยวธีิการวเิคราะห์ สงัเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยั         

ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อใชใ้นการสร้างกลยทุธ์ฯ 

        1.3 ตรวจสอบความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติักลยทุธ์การพฒันาบุคลากร                  

สายสนบัสนุนวชิาการเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน มหาวทิยาลยับูรพา 

        1.4 สรุปและรายงานผลการวจิยั 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

      2.1 การสร้างกลยทุธ์การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ี

สูงข้ึน มหาวทิยาลยับูรพา ผูว้ิจยัใชว้ธีิการเลือกผูท้รงคุณวุฒิโดยวธีิเจาะจง จาํนวน 10 คน             

โดยมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

    2.1.1 เป็นบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ ท่ีมีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดบัปริญญาตรี 

ข้ึนไป 

    2.1.2 เป็นผูท่ี้มีตาํแหน่งระดบัชาํนาญการข้ึนไป 

    2.1.3 เป็นผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์เป็นท่ียอมรับในมหาวทิยาลยับูรพา 
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        2.1.4 เป็นผูบ้ริหารระดบันโยบายมหาวทิยาลยั 

                2.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติักลยทุธ์การพฒันา            

ไดจ้ากบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ ซ่ึงจา้งดว้ยเงินอุดหนุนรัฐบาล สังกดัมหาวทิยาลยับูรพา         

ปี พ.ศ. 2560 ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งเป็นไปตามตารางสาํเร็จรูปของเครจซ่ี และมอร์แกน (Krejcie & 

Morgan, 1970, p. 608)  

 

กรอบความคดิในการวจิัย 
 

               การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัมุ่งศึกษากลยทุธ์การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการเขา้สู่

ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน ตามกลยทุธ์ 3 ระดบั ประกอบดว้ย กลยทุธ์ระดบัองคก์ร (Corporate Strategy)      

กลยทุธ์ระดบัธุรกิจ (Business Strategy) และกลยทุธ์ระดบัปฏิบติัการ (Functional  Strategy)       

(เสริมศกัด์ิ  วศิาลาภรณ์, 2545) ซ่ึงแปลงและสรุปเป็นกรอบแนวคิดของผูว้จิยั ดงัภาพ 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบความคิดการวจิยั 

 

ศึกษาเอกสาร งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกลยทุธ์

การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนเขา้สู่

ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน วเิคราะห์สังเคราะห์ 

ระเบียบของมหาวทิยาลยั และสัมภาษณ์

ผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 10 คน 

กลยทุธ์  

        - ระดบัมหาวทิยาลยั  

        - ระดบัหน่วยงาน 

        - ระดบับุคคล 

 

สาํรวจกลยทุธ์จากพนกังานสายสนบัสนุน

วชิาการ ซ่ึงจา้งดว้ยเงินอุดหนุนรัฐบาล

(แบบสอบถาม) 

ตรวจสอบความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั

กลยทุธ์การพฒันาบุคลากรสาย

สนบัสนุนวชิาการเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ี

สูงข้ึน มหาวทิยาลยับรูพา 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. กลยุทธ์การพฒันาผลงาน หมายถึง วธีิในการเพิ่มพนูความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์ และทกัษะการปฏิบติังานเพื่อปฏิบติังานในหนา้ท่ีของตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ซ่ึงในการวจิยัคร้ังน้ีไดรั้บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุวา่เป็นวธีิการท่ีดีและเหมาะสม         

ในการดาํเนินการเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องกลยทุธ์การพฒันาเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนไดแ้ก่ 

       1.2. กลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลยั หมายถึง กลวธีิของมหาวทิยาลยัในการช่วยส่งเสริม

สนบัสนุนการทาํงานการจดักิจกรรม แผนงานหรือโครงการต่างๆโดยการกาํหนดแผนการมุ่งให ้    

ผูเ้สนอผลงานเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนใหป้ระสบความสาํเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ไดต้ั้งเอาไว ้

รวมถึงการส่งเสริมสนบัสนุนในการสร้างผลงานทางวชิาการ ประกอบดว้ย การจดัทาํคู่มือการ

ปฏิบติังานท่ีแสดงความชาํนาญการ ผลงานเชิงวเิคราะห์ หรือ สังเคราะห์ หรือ งานวจิยั ในระดบั

ชาํนาญการ ระดบัชาํนาญการพิเศษ ระดบัเช่ียวชาญหรือระดบัคุณวฒิุ 

     1.3  กลยุทธ์ระดับคณะ หมายถึง กลวธีิของหน่วยงาน/คณะในการช่วยส่งเสริม

สนบัสนุนการทาํงานการจดักิจกรรม แผนงานหรือโครงการต่างๆโดยการกาํหนดแผนการมุ่งให ้          

ผูเ้สนอผลงานเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนใหป้ระสบความสาํเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ไดต้ั้งเอาไว ้รวมถึง 

การใหทุ้นอุดหนุนในการสร้างผลงานทางวชิาการ ประกอบดว้ย คู่มือการปฏิบติังานท่ีแสดงความ

ชาํนาญการ ผลงานเชิงวเิคราะห์ หรือ สังเคราะห์ หรือ งานวจิยั ในระดบัชาํนาญการ ระดบัชาํนาญ

การพิเศษ ระดบัเช่ียวชาญหรือระดบัคุณวฒิุ 

       1.4 กลยุทธ์ระบุคคล หมายถึง กลวธีิการของผูท่ี้จะเสนอผลงานในดา้นความสามารถ

ในการสร้างผลงานเพื่อขอกาํหนดตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน ประกอบดว้ย  การจดัทาํคู่มือการปฏิบติังานท่ี

แสดงความชาํนาญการ ผลงานเชิงวเิคราะห์ หรือ สังเคราะห์ หรือ งานวิจยั ในระดบัชาํนาญการ 

ระดบัชาํนาญการพิเศษ ระดบัเช่ียวชาญหรือระดบัคุณวุฒิ 

            2. ผลงานวชิาการ หมายถึง ผลงานวชิาการท่ีใชป้ระกอบการขอกาํหนดตาํแหน่งใหสู้งข้ึน 

ไดแ้ก่ คู่มือปฏิบติังาน ผลงานเชิงหรือสังเคราะห์ หรืองานวจิยั หรือผลงานลกัษณะอ่ืนๆท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อส่วนงาน  

            3. ตําแหน่งทีสู่งขึน้ หมายถึง ตาํแหน่งประเภทวชิาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะตาํแหน่ง

ไดแ้ก่ ระดบัชาํนาญการ ชาํนาญการพิเศษ เช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ 

           4. บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ หมายถึง ผูท่ี้ปฏิบติังานในมหาวทิยาลยับูรพา ซ่ึงจา้ง      

ดว้ยเงินอุดหนุนรัฐบาล ท่ีไดรั้บการบรรจุและแต่งตั้งโดยใชคุ้ณวฒิุตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป            

ในจาํนวน 8 ตาํแหน่ง ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป นกัวชิาการศึกษา บุคลากร นกัวชิาการ 
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โสตทศันศึกษา นกัวชิาการเงินและบญัชี  นกัวชิาการพสัดุ นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ และ 

นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน เท่านั้น 

            5. ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง  ผูท่ี้เป็นบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ จาํนวน 10 คน ท่ีมีวฒิุ

การศึกษาตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป มีตาํแหน่งระดบัชาํนาญการ มีความรู้และประสบการณ์       

เป็นท่ียอมรับในมหาวทิยาลยับูรพา เป็นผูบ้ริหารระดบันโยบายมหาวทิยาลยั ซ่ึงในการวจิยัคร้ังน้ี

กาํหนดเป็นผูใ้หส้ัมภาษณ์เพื่อสร้างกลยทุธ์การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ 

            6. ผู้ตอบแบบสอบถามความเป็นไปได้ หมายถึง บุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ 

มหาวทิยาลยับูรพา ซ่ึงจา้งดว้ยเงินอุดหนุนรัฐบาล ในปี พ.ศ. 2560 จาํนวน 8 ตาํแหน่ง 

ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป  นกัวชิาการศึกษา  บุคลากร นกัวชิาการโสตทศันศึกษา 

นกัวชิาการเงินและบญัชี  นกัวชิาการพสัดุ นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ และนกัวเิคราะห์นโยบาย      

และแผน เท่านั้น 

            7. มหาวทิยาลยับูรพา หมายถึง ส่วนงานตามพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยับูรพา พ.ศ. 2550     

มีหนา้ท่ีในการผลิตบณัฑิตทั้งในระดบัปริญญาตรีจนถึงระดบัปริญญาเอก และมีหนา้ท่ีทาํการสอน 

วจิยั ใหบ้ริการชุมชน และทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

 การวจิยั เร่ือง กลยทุธ์การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุวชิาการเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน 

มหาวทิยาลยับูรพา ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสาร ทฤษฎี แนวคิด และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นพื้นฐาน 

ในการกาํหนดแนวทางในการศึกษา วเิคราะห์และอภิปรายผลการวจิยัคร้ังน้ี 

1.   การบริหารงานมหาวทิยาลยับรูพา 

2. แนวคิดหลกัการบริหารเชิงกลยทุธ์ 

3.   มาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งและการแต่งตั้งพนกังานให้ดาํรงตาํแหน่งสูงข้ึน         

พ.ศ. 2559 

4.  หลกัเกณฑแ์ละวธีิการเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน 

5.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

การบริหารงานมหาวทิยาลยับูรพา 

1. ประวตัิความเป็นมา 

มหาวทิยาลยับูรพาพฒันามาจากวทิยาลยัวชิาการศึกษา บางแสน เป็นสถาบนั     

อุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยท่ีตั้งอยูใ่นส่วนภูมิภาค  เร่ิมก่อตั้งเม่ือวนัท่ี  8  กรกฎาคม   

พ.ศ. 2498  ต่อมาไดรั้บการยกฐานะเป็นมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  วทิยาเขตบางแสน   

เม่ือวนัท่ี  29  มิถุนายน  พ.ศ.  2517 ยกฐานะข้ึนเป็นมหาวิทยาลยับรูพา  เม่ีอวนัท่ี 29 

กรกฎาคม  พ.ศ.  2533  และเปล่ียนสถานภาพเป็นมหาวทิยาลยัในกาํกบัของรัฐ                              

เม่ือวนัท่ี  9  มกราคม  พ.ศ. 2551 

  

ก้าวแรก : วิทยาลัยการศึกษา บางแสน (พ.ศ.2498-2517) 

        ปี พ.ศ. 2492 กระทรวงศึกษาธิการ ไดจ้ดัตั้ง

โรงเรียนฝึกหดัครูชั้นสูงข้ึนท่ีซอยประสานมิตรอาํเภอ

พระโขนง จงัหวดัพระนคร ต่อมาในปี พ.ศ. 2497ไดรั้บ

การยกฐานะเป็นวทิยาลยัวชิาการศึกษา ช่ือวา่ วทิยาลยั

วชิาการศึกษา ประสานมิตร ในปี พ.ศ. 2498ไดข้ยาย

วทิยาเขตออกไปอีก  2  แห่ง ไดแ้ก่ วทิยาลยัวชิาการ
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ศึกษาปทุมวนั ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัพระนครและวทิยาลยัวชิาการศึกษาบางแสน ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัชลบุรี   

เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม  พ.ศ.  2498 ฯพณฯ มงักร พรหมโยธี รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ   

ไดเ้ป็นประธานในพิธีเปิดวทิยาลยัวชิาการ บางแสน และวางศิลาฤกษอ์าคารอาํนวยการ                  

ซ่ึงเป็นอาคารหลงัแรกของวิทยาลยั โดยวทิยาลยัไดป้ระกาศรับสมคัรนิสิตเขา้ศึกษาและมีนิสิต              

ท่ีผา่นการคดัเลือกเป็นรุ่นแรกจาํนวน 41 คน  ในปี พ.ศ. 2499 ไดรั้บโอนโรงเรียนพิบูลบาํเพญ็      

จากกรมสามญัศึกษา เพื่อปรับปรุงเป็นโรงเรียนสาธิตของวทิยาลยั โดยเปล่ียนช่ือเป็นโรงเรียนสาธิต 

"พิบูลบาํเพญ็" วทิยาลยัวชิาการศึกษา บางแสน และในปี พ.ศ. 2501 เป็นปีแรก ท่ีมีผูส้าํเร็จการศึกษา

รุ่นแรกจาํนวน 35 คน 

         ก้าวต่อมา : มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ    

บางแสน (พ.ศ. 2517 – 2533) 

            วทิยาลยัวชิาการศึกษา ไดรั้บการยกฐานะเป็น 

“มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ” โดยพระราชบญัญติั

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และโอนสังกดัจาก

กระทรวงศึกษาธิการมาสังกดัทบวงมหาวทิยาลยัใน

วนัท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2517 วทิยาลยัวชิาการศึกษา 

บางแสน จึงมีฐานะเป็นมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

วทิยาเขตบางแสน 

            มหาวทิยาลยัไดพ้ฒันาวชิาการกา้วหนา้ข้ึนเป็นลาํดบั  จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2531 

คณะรัฐมนตรีมีมติใหย้กฐานะมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วทิยาเขตบางแสน เป็นมหาวทิยาลยั

ใหม่  และเม่ือวนัท่ี  29  กรกฎาคม  พ.ศ.  2533 จึงไดมี้ประกาศยกฐานะมหาวทิยาลยัศรีนครินทร 

วโิรฒวทิยาเขตบางแสน เป็นมหาวทิยาลยับูรพา ตามพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยับูรพา พ.ศ. 

2533  ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มท่ี 107 ตอนท่ี 131 

            ก้าวต่อมา : มหาวทิยาลยับูรพา (พ.ศ. 2533 – ปัจจุบัน) 

           มหาวทิยาลยับูรพาไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง

ทั้งดา้นกายภาพ บุคลากร และการพฒันาระบบ

บริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ  มีการจดัตั้งหน่วยงานใหม่

เพิ่มข้ึนและมีการขยายงานโดยในปี พ.ศ. 2539  ได้

จดัตั้งวทิยาเขตสารสนเทศ  จนัทบุรี  และในปี พ.ศ. 

2540  ไดจ้ดัตั้งวทิยาเขต
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สารสนเทศ  สระแกว้  มหาวทิยาลยับูรพาเป็นมหาวทิยาลยัสมบูรณ์แบบผลิตบณัฑิตระดบัปริญญา

ตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก  ดา้นสังคมศาสตร์  ดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ  และดา้น

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    

              ปัจจุบนัมหาวทิยาลยับรูพาไดเ้ปล่ียนสถานภาพเป็นหน่วยงานในกาํกบัของรัฐ  ซ่ึงไม่เป็น

ส่วนราชการ มีฐานะเป็นนิติบุคคล  ตามพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยับูรพา  พ.ศ.  2550  ซ่ึงประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา  เล่มท่ี  125  ตอนท่ี  5 ก  เม่ือวนัท่ี  9  มกราคม  พ.ศ.  2551  มีผลใชบ้งัคบั

ตั้งแต่วนัท่ี  10  มกราคม  พ.ศ.  2551 

        ปรัชญา 

            สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม ช้ีนาํสังคม 

        คําขวญั 

          สุโข ป�ฺญาปฏิลาโภ 

          ความไดปั้ญญา ใหเ้กิดสุข 

       วสัิยทัศน์ 

         ขมุปัญญาตะวนัออกเพื่ออนาคตของแผน่ดิน  

         Wisdom of the East for the Future of the Nation 

        พนัธกจิ 

             1. ดาํเนินการจดัการศึกษาอยา่งเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กบัการเสริมสร้างเสรีภาพ          

ทางวชิาการและการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต บนพื้นฐานของหลกัคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วชิาชีพ  

             2. ดาํเนินการพฒันาคุณภาพงานวจิยั เพื่อสร้างและพฒันาองคค์วามรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ 

และดาํเนินการใหบ้ริการทางวชิาการและการถ่ายทอดองคค์วามรู้ เพื่อการพฒันาศกัยภาพของ

หน่วยงาน ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสงัคมชุมชน ใหส้ามารถรองรับต่อการเปล่ียนแปลงและ

การพฒันา ทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมท่ีมีความเป็นพลวตัสูงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

             3. ดาํเนินการส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆโดยครอบคลุม   

การทาํนุบาํรุงศิลปะ วฒันธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทนาํในการพฒันาสังคม

ชุมชนและส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง  

 

 



 
 

11 

 

สัญลกัษณ์ 

ตราสัญลกัษณ์ 

          ตราสัญลกัษณ์ของมหาวทิยาลยับูรพา มี 2 แบบ ดงัน้ี 

แบบที ่1  

 

  แบบที ่2  

 

เป็นวงกลมซอ้นกนัสองวง วงกลมในมีรูปเลข

ไทย “๙” อยูต่รงกลาง ลอ้มรอบดว้ยกนกเปลว

เพลิง ดา้นบนมีรัศมีประกอบแปดแฉก ดา้นล่าง

ของเลข ๙ เป็นเส้นโคง้สามเส้น วงกลมนอก

เบ้ืองบนมีคาํวา่ “สุโข ป�ฺญาปฏิลาโภ” เบ้ือง

ล่างมีคาํวา่ “มหาวทิยาลยับรูพา”   

  

เป็นวงกลมซอ้นกนัสองวง วงกลมในมีรูปเลข

ไทย “๙” อยูต่รงกลาง ลอ้มรอบดว้ยกนกเปลว

เพลิง ดา้นบนมีรัศมีประกอบแปดแฉก ดา้นล่าง

ของเลข ๙ เป็นเส้นโคง้สามเส้น วงกลมนอก

เบ้ืองบนมีคาํวา่ “มหาวทิยาลยับูรพา” เบ้ืองล่าง

มีคาํวา่ “BURAPHA UNIVERSITY” 

สีประจํามหาวทิยาลัย 

สีประจาํมหาวทิยาลยั คือ สีเทา - ทอง 

สีเทา เป็นสีของสมอง  หมายถึง ความเจริญทางสติปัญญา 

สีทอง หมายถึง คุณธรรม 

 

สีเทา-ทอง หมายถึง บณัฑิตจากมหาวทิยาลยับูรพาเป็นผูก้อปร ดว้ยสติปัญญา และ         

มีคุณธรรม 

 

ต้นไม้ประจํามหาวทิยาลัย 

ตน้มะพร้าว 

 

 

 

http://www.buu.ac.th/new/images/logobuu.jpg
http://council.buu.ac.th/image/8i7101Buu.jpg
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ทีต่ั้งมหาวิทยาลยับูรพา 

 

    
 

มหาวทิยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี 

ตั้งอยูเ่ลขท่ี 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี มี

เน้ือท่ี 647 ไร่ 35 ตารางวา 

โทร. 0-3810-2222 (อตัโนมติั) 

โทรสาร 0-3839-0353 , 0-3839-0351 

http://www.buu.ac.th 

 

มหาวทิยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  

ตั้งอยู ่เลขท่ี 57 ม. 1 ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จนัทบุรี 22170  

โทร. 0-3931-0000  

โทรสาร 0-3931-0128  

http://www.chanthaburi.buu.ac.th 

 

มหาวทิยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 

ท่ีตั้ง 254  หมู่ 4  ตาํบลวฒันานคร   อาํเภอวฒันานคร   จงัหวดั

สระแกว้   27160  

โทร. 0-3726-1560  

โทรสาร 0-3726-1801 

http://www.sakaeo.buu.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.buu.ac.th/
http://www.chanthaburi.buu.ac.th/
http://www.sakaeo.buu.ac.th/
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แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

    ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันาคุณภาพของบัณฑิต 

    คําอธิบายยุทธศาสตร์ที ่1 

   การพฒันาคุณภาพของนิสิตมุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพ “ในเชิงวิชาการ” ซ่ึงครอบคลุม

ความรู้ความเขา้ใจ และความสามารถในการประยกุตศ์าสตร์ท่ีศึกษาในทางปฏิบติัใหเ้ป็นท่ีประจกัษ์

และเป็นท่ียอมรับทั้งในระดบัชาติและระดบันานาชาติ รวมทั้งความสามารถในการนาํความรู้ไป

ประยกุตห์ลงัจากสาํเร็จการศึกษาใหเ้กิดประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีสังกดัหรือสังคมชุมชนอยา่งเป็น

รูปธรรมและมีความเหมาะสมกบับริบทการพฒันา และคุณภาพ “ในเชิงการเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ

ของสังคม” ครอบคลุมการดาํรงตน การยดึมัน่ในหลกัคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงามตาม

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมไทย รวมทั้งความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

ตัวช้ีวดัเชิงยุทธศาสตร์ 

(1) ร้อยละการมีงานทาํของบณัฑิต 

(2) ร้อยละความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ณัฑิตต่อคุณภาพทางวชิาการและทกัษะในการปฏิบติังาน 

ของบณัฑิต 

(3) ร้อยละของบณัฑิต มหาบณัฑิต และดุษฎีบณัฑิตท่ีมีทกัษะทางภาษาต่างประเทศ        

ผา่นเกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนด 

(4) จาํนวนบณัฑิต มหาบณัฑิต และดุษฎีบณัฑิตสามารถพฒันาองคค์วามรู้และทกัษะ      

ใหส้ามารถประกอบอาชีพหรือประกอบธุรกิจท่ีสามารถสร้างรายไดไ้ดด้ว้ยตนเอง 

กลยุทธ์การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 

กลยุทธ์ ขอบเขตการดําเนินการ / เป้าหมาย 

  1.1 การพฒันากระบวนการคดัเลือกผูเ้รียนท่ีมีศกัยภาพ เนน้การสร้างและพฒันามาตรฐาน 

รวมทั้งระบบและกลไกในการคดัเลือกผูเ้รียนใหไ้ดม้าตรฐาน เพื่อใหไ้ดผู้เ้รียนท่ีมี ศกัยภาพ     

ทางดา้นความรู้ (Knowledge) ทศันคติ (Attitude) และเชาวปั์ญญา (Aptitude) 

  1.2 การพฒันาหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคม เนน้การพฒันาหลกัสูตร 

กระบวนการจดัการเรียนการสอนใหไ้ดม้าตรฐาน สอดคลอ้งกบัแผนการผลิตบณัฑิตท่ีตรงความ 

ตอ้งการของสังคมและสามารถรองรับการพฒันาประเทศในยคุปัจจุบนัและอนาคตได ้                

อยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพฒันาศกัยภาพของคณาจารยใ์หส้ามารถดาํเนินการจดัการเรียน        

การสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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  1.3 การพฒันาความรู้และทกัษะจากหอ้งเรียนสู่ชุมชน (From Classroom to Social 

Engagement) และการพฒันาการเรียนรู้จากการปฏิบติัและการฝึกประสบการณ์ (Learning by 

doing) เนน้การส่งเสริมและผลกัดนัใหเ้กิดการจดัการเรียนการสอนหรือการวจิยั โดยใชป้ระเด็น

ปัญหาหรือบริบททางสังคมและทรัพยากรของชุมชนเป็นโจทยห์รือกรณีศึกษา รวมทั้งการเรียนรู้ 

จากการฝึกประสบการณ์ตรงผา่นกระบวนการสหกิจศึกษา (Work Integrated Learning) ตลอดจน

ส่งเสริมและผลกัดนัให ้นิสิตไดพ้ฒันาทกัษะในการประยกุตอ์งคค์วามรู้ผา่นกระบวนการ                  

มีส่วนร่วมในการศึกษาหรือพฒันาสังคมชุมชนหรือหน่วยงานต่าง ๆ ตามความเหมาะสม            

ของสาขาวชิาท่ีศึกษา  

  1.4 การพฒันาทกัษะของนิสิตใหไ้ดม้าตรฐานตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพ และ 

มาตรฐานทางดา้นภาษาต่างประเทศ เนน้การสร้างระบบและกลไกในการพฒันาใหนิ้สิตมีความรู้ 

ทกัษะตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพ และพฒันานิสิตใหมี้ทกัษะทางภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์

มาตรฐาน รวมทั้งเนน้การพฒันานิสิตท่ีศึกษาในวชิาฟิสิกส์และ/หรือคณิตศาสตร์ ใหมี้ความรู้และ

ทกัษะในการประยกุตเ์พิ่มสูงข้ึน 

    1.5 การพฒันาทกัษะทางสังคมเพื่ออนาคต เนน้การเสริมสร้างพฒันาทกัษะทางสังคม 

และทกัษะการใชชี้วติท่ีเหมาะสมกบับรรทดัฐานของสังคมไทยตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง             

และมีความสอดคลอ้งกบัขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศไทย 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันาคุณภาพการวจัิยและการบริการวชิาการ 

คําอธิบายยุทธศาสตร์ที ่2 

การพฒันาคุณภาพการวจิยัและการบริการวชิาการเนน้การสร้างความโดดเด่นทางดา้น

ผลงานวจิยัและการบริการวชิาการ ในส่วนของการวจิยั เนน้การสร้างและพฒันางานวจิยัพื้นฐาน 

(Basic Research) โดยส่วนงานต่าง ๆ ดาํเนินการตามศาสตร์ท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะ และงานวจิยั

ประยกุต ์(Applied Research) ซ่ึงอยูใ่นรูปแบบของการบูรณาการศาสตร์สาขาต่ ง ๆ เขา้ดว้ยกนั       

ใหไ้ดม้าตรฐานและเป็นท่ียอมรับในระดบัชาติและระดบันานาชาติบนพื้นฐานของภูมิปัญญา

ตะวนัออก สอดคลอ้งกบับริบท ทรัพยากรและความตอ้งการในการพฒันาของสังคมชุมชนหรือ

หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งน้ี ขอบเขตและเป้าหมายของการวจิยั ควรมีความเก่ียวพนัเช่ือมโยงกบัศาสตร์   

ท่ีสาํคญั 7 ดา้น ดงัน้ี 

(1) ศาสตร์ทางทะเล 

(2) ศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูสู้งอาย ุ

(3) ศาสตร์ทางดา้นการศึกษา 

(4) ศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงานและการทาํงาน 
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(5) ศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษาตะวนัออก (ภาษาเกาหลี ภาษาญ่ีปุ่น และภาษาจีน) 

(6) ศาสตร์ทางดา้นโลจิสติกส์ 

(7) ศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาคตะวนัออกของประเทศไทย 

ในส่วนของการบริการวชิาการ เนน้การส่งเสริมและผลกัดนัองคค์วามรู้หรือผลงานวจิยั 

ไปสู่การประยกุตห์รือต่อยอดเพื่อการพฒันาสังคมชุมชนและเศรษฐกิจของประเทศไดอ้ยา่งเป็น

รูปธรรมตามบริบททางสังคมและทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นแต่ละพื้นท่ี 

ตัวช้ีวดัเชิงยุทธศาสตร์ 

มหาวทิยาลยับูรพา โดยคณะกรรมการพฒันายทุธศาสตร์ดา้นการวิจยัและบริการวชิาการ 

ของมหาวทิยาลยั ไดด้าํเนินการพฒันาแผนยทุธศาสตร์ดา้นการวจิยัและบริการวชิาการ ดงันั้น 

การประเมินผลการดาํเนินงานดา้นการวจิยัและการบริการวชิาการบางส่วน จะเป็นไปตามตวัช้ีวดั    

ท่ีกาํหนดไวใ้นแผนยทุธศาสตร์ดงักล่าว ทั้งน้ี ตวัช้ีวดัเชิงยุทธศาสตร์ท่ีจะใชใ้นการประเมินผล         

การดาํเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์ฉบบัน้ี มีดงัต่อไปน้ี 

(1) ร้อยละความสาํเร็จของการดาํเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์ดา้นการวจิยัและการบริการ

วชิาการ 

(2) จาํนวนผลงานวจิยัและงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในฐานขอ้มูลระดบัชาติหรือ

ระดบันานาชาติท่ีเป็นท่ียอมรับ 

(3) จาํนวนผลงานวจิยัหรือผลงานทางวชิาการหรือผลงานในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บรางวลั  

ในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ 

(4) จาํนวนผลงานวจิยัหรือการบริการทางวชิาการท่ีอยูใ่นรูปแบบของการบูรณาการองค์

ความรู้จากศาสตร์สาขาต่าง ๆ หรือศาสตร์เฉพาะ และไดรั้บการนาํไปใชป้ระโยชน์ในการแกไ้ข

ปัญหาของประเทศหรือการพฒันาสังคมชุมชนหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

(5) จาํนวนศาสตร์ท่ีสาํคญั 7 ดา้นของมหาวทิยาลยั ท่ีไดรั้บการพฒันาให้เป็นสถานวจิยั 

(Research Centre) 

กลยุทธ์การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ที ่2 

กลยุทธ์ ขอบเขตการดําเนินการ / เป้าหมาย 

2.1 การส่งเสริมและผลกัดนัการดาํเนินการวิจยัและการบริการวชิาการ ขอบเขตและ

เป้าหมายการพฒันาคุณภาพการวจิยัและการบริการวชิาการ เป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้น                   

แผนยทุธศาสตร์ ดา้นการวจิยัและการบริการวชิาการของมหาวทิยาลยับูรพา  

2.2 การสร้างและพฒันาระบบการส่งเสริม การทาํวจิยั เนน้การสร้าง พฒันาระบบและ

กลไกในการส่งเสริมสนบัสนุน การพฒันาคุณภาพงานวิจยัพื้นฐานและงานวิจยัเชิงบูรณาการ           
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ใหมี้ความสอดคลอ้งกบับริบทและความตอ้งการของสังคม ปัจจุบนัและในอนาคต รวมทั้งเนน้     

การสร้างและพฒันา หน่วยงานวจิยัตน้แบบ หรือศูนยค์วามเป็นเลิศ (Center of Excellence)         

หรือเครือข่ายนกัวิจยัท่ีทาํงานในเชิงบูรณาการองคค์วามรู้ระหวา่งศาสตร์สาขาต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ 

ต่อการขยายผลในอนาคต ตลอดจนการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานในดา้นต่างๆ ท่ีเอ้ือประโยชน์       

ต่อการดาํเนินการวิจยัใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.3 การส่งเสริมและผลกัดนัผลงานวจิยันวตักรรมหรือผลงานในรูปแบบอ่ืนๆ ไปสู่การใช้

ประโยชน์เนน้การส่งเสริมและผลกัดนัผลงานวจิยันวตักรรม หรือผลงานในรูปแบบอ่ืนๆไปสู่การ

ใชป้ระโยชน์จริง เพื่อการพฒันาสังคมทุกภาคส่วน รวมทั้งการส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดการ    

ขอความคุม้ครองในทรัพยสิ์นทางปัญญาในรูปแบบต่าง ๆ และการพฒันาระบบและกลไกการ

บริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

2.4 การกาํหนดภาระงานและตวัช้ีวดัสาํคญั (Key Performance Indicators: KPIs) 

เนน้การกาํหนดภาระงานในดา้นต่างๆ ของคณาจารยใ์หมี้ความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ต่อการ

สร้างและพฒันาคุณภาพ ดา้นการวจิยั การบริการวชิาการ และการจดัการเรียนการสอนใหเ้ป็นไป

อยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการกาํหนดตวัช้ีวดัสาํคญั (Key Performance Indicators: KPIs) เพื่อใช้

เป็นแนวทางในการกาํกบั ติดตาม และประเมินผลการดาํเนินงานของคณาจารยอ์ยา่งต่อเน่ือง 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันาศักยภาพของบุคลากร 

คําอธิบายยุทธศาสตร์ที ่3 

การพฒันาศกัยภาพของบุคลากร เนน้การพฒันาศกัยภาพและความเป็นมืออาชีพของ

บุคลากรโดยมุ่งเนน้การสรรหาบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูงเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในการปฏิบติังานร่วมกบั

มหาวทิยาลยั ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาบุคลากรทุกระดบัและทุกสายงาน โดยจาํแนกตาม

ประเภทตาํแหน่งและคุณสมบติัใหมี้ศกัยภาพตามภาระหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ประกอบกบัการ

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพ ตลอดจนวฒันธรรมองคก์าร ความผกูพนั          

ต่อองคก์ารพร้อมดว้ยการสร้างพฒันาสภาพแวดลอ้ม และสุขภาวะในการทาํงานท่ีเหมาะสม                 

เพือ่รองรับกระแสการพฒันาในประเทศและต่างประเทศ ในปัจจุบนัและอนาคต 

ตัวช้ีวดัเชิงยุทธศาสตร์ 

มหาวทิยาลยับูรพา โดยคณะกรรมการยกร่างแผนยทุธศาสตร์การพฒันาบุคลากร                

ไดด้าํเนินการจดัทาํยทุธศาสตร์การพฒันาบุคลากรของมหาวทิยาลยับูรพา เพื่อใชเ้ป็นแนวทาง         

ในการพฒันาบุคลากรของมหาวทิยาลยัทุกระดบัและทุกสายงานเรียบร้อยแลว้ ดงันั้น                     

การประเมินผลการดาํเนินงานดา้นการพฒันาบุคลากรบางส่วนจะเป็นไปตามตวัช้ีวดัท่ีกาํหนด       
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ไวใ้นแผนยทุธศาสตร์ดงักล่าว ทั้งน้ี ตวัช้ีวดัเชิงยทุธศาสตร์ท่ีจะใชใ้นการประเมินผลการดาํเนินงาน

ตามแผนยทุธศาสตร์ฉบบัน้ี มีดงัต่อไปน้ี  

(1) ร้อยละความสาํเร็จของการดาํเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาบุคลากร 

(2) ทกัษะทางดา้นภาษาต่างประเทศของบุคลากรเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนด   

และมีความเหมาะสมกบัการใชง้านตามตาํแหน่งหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 

(3) ทกัษะทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของบุคลากรมีความเหมาะสมกบัการใชง้าน      

ตามตาํแหน่งหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 

(4) ร้อยละความคิดเห็นของบุคลากรภายในมหาวทิยาลยั ต่อการทาํงานเป็นหมู่คณะ        

และการมีส่วนร่วมในการทางานเชิงสร้างสรรค ์

(5) ร้อยละความคิดเห็นของบุคลากรภายในมหาวทิยาลยั นิสิต และ/หรือสังคมชุมชน

โดยรอบท่ีมีต่อความมีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีของบุคลากรภายในมหาวทิยาลยั 

และวฒันธรรมองคก์าร ของมหาวทิยาลยั 

กลยุทธ์การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ที ่3 

กลยุทธ์ ขอบเขตการดําเนินการ / เป้าหมาย 

3.1 การส่งเสริมและผลกัดนัการดาํเนินการดา้นการพฒันาบุคลากรขอบเขตและเป้าหมาย

ของการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรเป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นยทุธศาสตร์การพฒันาบุคลากร    

ของมหาวทิยาลยับูรพา 

3.2 การเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์าร เนน้การเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์ารใหมี้             

ความชดัเจนและเขม้แขง็ รวมทั้งเนน้การเสริมสร้างความมีจิตสาธารณะการทาํงานเป็นหมู่คณะ

ใหก้บับุคลากรทุกสายงานและทุกระดบั 

3.3 การสร้างระบบการสรรหารักษาไวใ้ชง้านและพฒันาเนน้การพฒันาระบบการบริหาร

จดัการและระบบการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์หเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.4 การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาทกัษะทางภาษาต่างประเทศ และทกัษะทางดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศเนน้การพฒันาทกัษะทางภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ      

ใหก้บับุคลากรทุกสายงานและทุกระดบั ใหมี้ทกัษะท่ีเหมาะสมกบัการใชง้านรวมทั้งการพฒันา

เกณฑม์าตรฐานสาํหรับการรับบุคลากรใหม่เขา้มาปฏิบติังานใหไ้ดบุ้คลากรท่ีมีศกัยภาพสูง 

 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การมีส่วนร่วมและการรับผดิชอบต่อสังคม 
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คําอธิบายยุทธศาสตร์ที ่4 

                  การมีส่วนร่วมและการรับผดิชอบต่อสังคมเป็นการเนน้การดาํเนินการตามพนัธ 

กิจปรับปรุงใหม่เนน้การส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่างๆโดยครอบคลุม

ดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปะวฒันธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทในการพฒันาสังคม 

ชุมชนและส่ิงแวดลอ้มผา่นกระบวนการ เช่น การส่งเสริมกิจกรรมนิสิต การวจิยั และการบริการ

วชิาการ นอกจากน้ีมหาวทิยาลยัจะตอ้งเนน้การเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ความเป็น       

พหุลกัษณ์ทางสังคมและวฒันธรรมซ่ึงครอบคลุมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ กิจกรรมระหวา่งเครือข่าย

ความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการพฒันาบุคลากรและนิสิต ตลอดจนการสร้าง

บรรยากาศทางกายภาพและภูมิทศัน์ภายในมหาวทิยาลยัใหมี้ความเหมาะสมต่อการรองรับกระแส

การพฒันาภายในประเทศและต่างประเทศไดอ้ยา่งกลมกลืนทั้งน้ี เพื่อพฒันามหาวทิยาลยั            

ไปสู่การเป็นศูนยก์ลางดา้นขอ้มูลข่าวสารการส่งเสริมศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน        

ของภาคตะวนัออก 

ตัวช้ีวดัเชิงยุทธศาสตร์ 

(1) จาํนวนกิจกรรมพนัธกิจสัมพนัธ์ระหวา่งมหาวทิยาลยักบัสังคมชุมชนหรือหน่วยงาน

ภายนอก ในการส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมสาธารณะรูปแบบต่างๆโดยครอบคลุมดา้นการ 

ทาํนุบาํรุงศิลปะวฒันธรรมศาสนาและการกีฬา 

(2) ความคิดเห็นของบุคคลภายนอกมหาวทิยาลยัต่อการแสดงบทบาทนาในการส่งเสริม

การทาํนุบาํรุงศิลปะวฒันธรรม ศาสนา และการกีฬาของมหาวทิยาลยั 

(3) ความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตต่อสภาพแวดลอ้มส่ิงอาํนวยความสะดวก            

ภายในมหาวทิยาลยัและความคิดเห็นต่อการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบนานาชาติ 

กลยุทธ์การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ที ่4 

กลยุทธ์ ขอบเขตการดาเนินการ / เป้าหมาย 

4.1 การพฒันามหาวทิยาลยัไปสู่การเป็น Green University เนน้การปรับปรุงและพฒันา

สภาพแวดลอ้มในดา้นต่างๆ หเ้ป็นไปตามองคป์ระกอบสาํคญัของการเป็น Green University 

ประกอบดว้ยโครงสร้างพื้นฐาน สภาพแวดลอ้ม การใชพ้ลงังาน การจดัการของเสีย การจดัการ   

เนน้การขนส่งท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และการส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการพฒันา             

ตามหลกัการ Green University แก่บุคลากรและนิสิต รวมทั้งการเนน้การจดัสภาพแวดลอ้ม             

ใหเ้หมาะสมกบัการสร้างสุนทรียภาพและเอ้ือประโยชน์ต่อการเสริมสร้างบรรยากาศ                   

แห่งการเรียนรู้แบบนานาชาติ 

4.2 การส่งเสริมการวิจยัหรือการบริการวชิาการเพื่อการอนุรักษแ์ละเผยแพร่ 



 
 

19 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เนน้การส่งเสริมการวิจยัหรือการบริการวชิาการโดยใหค้ณาจารย ์

บุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ และนิสิตไดท้างการศึกษาวจิยัโดยอาศยัองคค์วามรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินเป็นพื้นฐาน เพื่อพฒันาต่อยอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหเ้กิดประโยชน์ ต่อการพฒันาภาคส่วน

ต่าง ๆ ของสงัคม 

4.3 การส่งเสริมกิจกรรมดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปะวฒันธรรม ศาสนา และ การกีฬา 

เนน้การส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดกิจกรรมความร่วมมือระหวา่ง มหาวทิยาลยั กบัสงัคมชุมชน

หรือหน่วยงานภายนอกในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมทั้งทางดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปะวฒันธรรม

ศาสนา และการส่งเสริมการกีฬา 

4.4 การส่งเสริมแนวคิดตามหลกั เศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจ สร้างสรรค ์เนน้การนาํ

แนวคิดตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจ สร้างสรรคไ์ปเผยแพร่และผลกัดนัให้เกิดการ

นาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในมหาวทิยาลยั เช่น การจดัการเรียน         

การสอน การวจิยั หรือการจดักิจกรรมการพฒันาของส่วนงาน 

4.5 การบริหารจดัการท่ีดี เนน้การพฒันาระบบการบริหารจดัการภายในของมหาวทิยาลยั 

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ตามหลกัธรรมาภิบาล 

 

ยุทธศาสตร์ที ่5 การพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน 

คําอธิบายยุทธศาสตร์ที ่5 

การพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการภายใน มุ่งเนน้การพฒันาระบบการบริหาร

จดัการตามหลกัธรรมาภิบาลในระดบัมหาวทิยาลยั และระดบัส่วนงานใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน Thailand Quality Class รวมทั้งการปรับปรุงและพฒันาขอ้บงัคบั ระเบียบ และประกาศ

ใหเ้อ้ือประโยชน์ต่อการพฒันาในระยะยาว 

ตัวช้ีวดัเชิงยุทธศาสตร์ 

(1) การบริหารจดัการภายในมหาวทิยาลยัไดรั้บการประเมินและรับรองจากสถาบนัหรือ

หน่วยงานอิสระภายนอกวา่ไดม้าตรฐานสากล หรือผา่นเกณฑก์ารประเมิน Thailand Quality Class 

โดยสาํนกังานรางวลัคุณภาพแห่งชาติ 

(2) ระดบัความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารจดัการภายใน

มหาวทิยาลยัจากขอบเขตยทุธศาสตร์การพฒันาประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่ีกาํหนด 

สามารถแสดง กรอบแนวคิดท่ีสาํคญั  

 

กลยุทธ์การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ที ่5 
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กลยุทธ์ ขอบเขตการดําเนินการ / เป้าหมาย 

5.1 พฒันาระบบบริหารจดัการตามเกณฑม์าตรฐาน Thailand Quality Class เนน้การ

ปรับปรุงและพฒันาประสิทธิภาพการดาํเนินงานของมหาวิทยาลยัใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 

Thailand Quality Class ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

5.2 กาํหนดอตัลกัษณ์ของบณัฑิต เนน้การหาแนวทางในการเสริมสร้างอตัลกัษณ์ของนิสิต

ใหเ้ป็นท่ียอมรับในสังคม 

5.3 การประเมินส่วนงานภายในตาม เกณฑ ์TQA, EdPEX เนน้การพฒันาปรับปรุงส่วน

งาน และการบริหารจดัการภายใน องคก์รใหมี้ประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ 

 

หน่วยงานทีสั่งกดัมหาวทิยาลยับูรพา 

 ตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยับูรพาวา่ดว้ยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน พ.ศ. 2555 

ประกาศ ณ วนัท่ี  23  มีนาคม  พ.ศ. 2555 และฉบบัท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม กาํหนดใหม้หาวทิยาลยับรูพา

แบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน ดงัต่อไปน้ี 

1. สาํนกังานอธิการบดี 

2. คณะการจดัการและการท่องเท่ียว 

3. คณะการแพทยแ์ผนไทยอภยัภูเบศร 

4. คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

5. คณะเทคโนโลยทีางทะเล 

6. คณะพยาบาลศาสตร์ 

7. คณะแพทยศ์าสตร์ 

8. คณะเภสัชศาสตร์ 

9. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

 10. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

11. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

12. คณะโลจิสติกส์ 

13. คณะวทิยาการสารสนเทศ 

14. คณะวทิยาศาสตร์ 

15. คณะวทิยาศาสตร์การกีฬา 

16. คณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

17. คณะวทิศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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18. คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

19. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

20. คณะศึกษาศาสตร์ 

21. คณะสหเวชศาสตร์ 

22. คณะสาธารสุขศาสตร์ 

23. คณะอญัมณี 

24. วทิยาลยัการบริหารรัฐกิจ 

25. วทิยาลยันานาชาติ 

26. วทิยาลยัพานิชยศาสตร์ 

27. วทิยาลยัการวจิยัและวทิยาการปัญญา 

28. สถาบนัวจิยัวฒันธรรมและศิลปะ 

29. สถาบนัวทิยาศาสตร์ทางทะเล 

30. สถาบนัภาษา 

31. สาํนกัคอมพิวเตอร์ 

32. สาํนกับริการวชิาการ 

33. สาํนกัหอสมุด 

34. คณะดนตรีและการแสดง  

 

แนวคดิหลกัการวางแผนกลยุทธ์  

 ความหมายของการวางแผนกลยทุธ์ 

          การวางแผนกลยทุธ์นบัวา่เป็นภารกิจดา้นการวางแผนของผูบ้ริหารระดบัสูงสุดซ่ึงมี 

ขอบเขตการวางแผนท่ีครอบคลุมตลอดทัว่ทั้งองคก์าร และเช่ือมโยงไปถึงสภาพแวดลอ้มภายนอก

อีกดว้ย ทศันวสิัยในการวางแผน ณ ระดบัน้ี จึงมีขอบเขตท่ีเป็นการคิดวเิคราะห์และการพิจารณา 

ท่ีเป็นลกัษณะมองกวา้งและมองไกลพร้อมกนั นอกจากน้ีลกัษณะท่ีสาํคญัของการวางแผนกลยทุธ์ 

เป็นการวางแผนออกไปในระยะยาวขา้งหนา้ ซ่ึงแตกต่างจากการวางแผนระยะยาวแบบท่ีเคยทาํ 

กนัมาในอดีตคือ เป็นการวางแผนท่ีมุ่งปรับตวักบัการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยจะวางแผน

พฒันาใหอ้งคก์ารปรับการทาํงานเพื่อใหส้ามารถมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลาทุกขณะท่ีกา้วไป

ในอนาคต การวางแผนกลยทุธ์จึงมีกลไกหลายประการประกอบอยู ่  

         มีนกัวชิาการศึกษาหลายคนไดใ้หค้วามหมายของการวางแผนกลยทุธ์ไว ้ดงัน้ี   

              บุญเลิศ  เยน็คงคา (2553,หนา้ 19-20) กล่าวถึงความหมายของการจดัการเชิงกลยทุธ์ ดงัน้ี 
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1. ช่วยใหอ้งคก์ารมีวตัถุประสงคแ์ละภารกิจขององคก์ารในอนาคตอยา่งชดัเจนสามารถ   

ใชเ้ป็นแนวทางสาํหรับผูป้ฏิบติังานในการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. ช่วยใหก้ารดาํเนินงานสอดคลอ้งในหนา้ท่ีต่างๆ ภายในองคก์าร เพื่อนาํไปสู่

วตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้

3. เปิดโอกาสใหผู้บ้ริหารระดบัต่างๆ มีส่วนร่วมในการบริหาร มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์

เพื่อพฒันาองคก์าร 

4. ช่วยใหอ้งคก์ารสามารถคาดการณ์ปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน แลว้เปล่ียนแปลงปัญหาใหเ้ป็น

โอกาสท่ีจะดาํเนินธุรกิจในอนาคตช่วยใหผู้บ้ริหารมีวสิัยทศัน์ท่ีกวา้งไกลสามารถตดัสินใจไดอ้ยา่ง

รอบคอบและสามารถลดความเส่ียงได ้

 ขจรวุฒิ  นาํศิริกุล (2553,หนา้ 11) กล่าวถึงระดบักลยทุธ์ สามารแบ่งออกเป็น 3 ระดบั 

ไดแ้ก่ 1) กลยทุธ์ระดบัองคก์าร หมายถึงกลยทุธ์ซ่ึงรับผดิชอบโดยผูจ้ดัการระดบัองคก์ร                   

2) กลยทุธ์ธ์ระดบัธุรกิจ หมายถึงกลยทุธ์รับผดิชอบโดยผูจ้ดัการระดบัธุรกิจ 3) กลยทุธ์ระดบั        

สายปฏิบติังาน หมายถึงกลยทุธ์สายปฏิบติังานซ่ึงผูรั้บผดิชอบคือโดยผูจ้ดัการสายปฏิบติัการ 

 เรวตัร์  ชาตรีวศิิษฏ ์(2553, หนา้ 12) กล่าวถึงกลยทุธ์วา่ทาํใหมี้จุดมุ่งไปสู่เป้าหมายท่ี

ชดัเจน เป็นการเลือกวธีิการท่ีดีท่ีสุดในสถานการณ์ท่ีเหมาะสม ทาํใหเ้กิดความชดัเจนในภารกิจ 

บทบาท และความเก่ียวขอ้งกบับุคคลฝ่ายๆ รวมถึงทาํใหมี้แนวทางท่ีชดัเจนในการวดัและประเมิน

ผลสาํเร็จ 

              บุญเลิศ เยน็คงคา (2553,หนา้ 27-28) ไดก้ล่าวถึง ลาํดบัขั้นตอนของจุดมุ่งหมายองคก์าร 

(Hierarchy of Purposes) วา่มีรูปแบบในการกาํหนดจุดมุ่งหมายขององคป์ระกอบ 4 ประการ คือ  

              1) วสิัยทศัน์ (Vision)  

                   2) ภารกิจ (Mission)   

              3) เป้าหมาย (Goals)  

             4) วตัถุประสงค ์(Objectives) 

              ทั้ง 4 ประการน้ีจะช่วยเป็นแนวความคิดอยา่งกวา้งในการกาํหนดกลยทุธ์ เพือ่ใหบ้รรลุ

วตัถุประสงคเ์ฉพาะอยา่ง ซ่ึงวตัถุประสงคเ์หล่าน้ีจะช่วยธุรกิจในการกาํหนดแนวทางการปฏิบติังาน

และการควบคุม 

              บุญเลิศ เยน็คงคา (2553,หนา้ 29-35) ไดก้ล่าววสิัยทศัน์ หมายถึง เป้าหมายท่ีมีลกัษณะกวา้ง 

ซ่ึงเป็นความตอ้งการในอนาคตโดยไม่ไดก้าํหนดวธีิการ (Means) เอาไว ้และกล่าววา่ วสิัยทศัน์      

คือกุญแจสาํคญัของการเป็นผูน้าํ เป็นเสมือนแผนท่ีประกอบการเดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายในอนาคต 

และยงัเป็นคู่มือแนะนาํวธีิการเดินทางไปสู่จุดหมายดงักล่าวอีกดว้ย นอกจากนั้นวสิัยทศัน์ท่ีดีควรมี
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ลกัษณะปลายเปิด (open ended) กล่าวคือ คาํถามพื้นฐานสําหรับการกาํหนดวสิัยทศัน์ควรเป็น

คาํถามท่ีชวนใหผู้ค้นติดต่อและก่อใหเ้กิดการกระตุน้ต่อองคก์ารโดยส่วนรวมอีกดว้ย 

  และยงักล่าวต่อไปอีกวา่วสิัยทศัน์เชิงกลยทุธ์ (Strategic Vision) หมายถึง การกาํหนด

ทิศทางในอนาคตของธุรกิจ เพื่อกาํหนดแนวคิดท่ีใชเ้ป็นแนวทางในการช้ีนาํถึงส่ิงท่ีองคก์าร

ตอ้งการจะทาํและจะเป็นในอนาคต โดยวสิัยทศัน์ท่ีดีตอ้งมีลกัษณะท่ีบอกทิศทางอยา่งชดัเจน 

กระตุน้ใหทุ้กคนในองคก์ารดาํเนินไปในทิศทางท่ีถูก และช่วยประสานงานการดาํเนินงานของ

หน่วยงานและทรัพยากรมนุษย ์

ภารกจิ (Mission)  

ภารกิจ หมายถึง การระบุขอบเขตของการดาํเนินงานขององคก์าร หรือภารกิจของบริษทั 

(Business Mission) จะเป็นการกาํหนดขอ้ความท่ีช้ีให้เห็นถึงการกาํหนดกิจกรรมและลกัษณะงาน

ของบริษทั 

ขอ้ความภารกิจ (Mission Statement) เป็นการระบุขอบเขตการดาํเนินงานของธุรกิจท่ี

เก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละตลาดของบริษทั ขอ้ความภารกิจท่ีชดัเจนจะอธิบายถึงค่านิยมและทาํใหท้ราบ

ทิศทางและขอบเขตของการทาํธุรกิจ 

ภารกิจอาจจะมีขอบเขตแคบหรือกวา้งก็ได ้ภารกิจท่ีแคบ (Narrow Mission) จะจาํกดั

ขอบเขตการดาํเนินงานของบริษทับนพื้นฐานของผลิตภณัฑ ์เทคโนโลย ีและตลาดของบริษทั 

ภารกิจท่ีกวา้ง (Broad Mission) จะขยายขอบเขตการดาํเนินงานบนพื้นฐานของผลิตภณัฑห์รือ

บริหารทางเทคโนโลย ีและตลาดท่ีแตกต่างของบริษทั 

เป้าหมาย (Goals)  

เป้าหมาย หมายถึง การกาํหนดส่ิงท่ีตอ้งการในอนาคต หรือผลลพัธ์ท่ีองคก์ารคาดหวงัเพื่อ

ตอ้งการให้เกิดข้ึน เป้าหมายมีความเฉพาะเจาะจงนอ้ยกวา่วตัถุประสงค ์(Objectives) เป้าหมาย         

จะมีส่วนช่วยทาํใหข้อ้ความภารกิจขององคก์ารเป็นจริงยิง่ข้ึน 

การวางเป้าหมาย ควรตอ้งวางเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซ่ึงจะตอ้งเช่ือมโยงและ

สอดคลอ้งกนั และมุ่งไปสู่ภารกิจและวสิัยทศัน์ท่ีวางไว ้เป้าหมายควรจะวดัไดแ้ละมีระยะเวลาท่ี

แน่นอน ดงันั้น เป้าหมายจึงเป็นขอบเขตของทิศทางเพื่อช้ีนาํในการกาํหนดวตัถุประสงคข์อง

องคก์าร สาํหรับวตัถุประสงคข์ององคก์ารนั้น จึงเป็นการนาํแนวคิดตามเป้าหมายโดยการนาํมา

คน้หาหรือศึกษาหาแนวทางหรือวธีิการปฏิบติัท่ีคาดวา่จะเป็นไปไดต้ามเป้าหมายขององคก์าร 
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วตัถุประสงค์ (Objectives)  

วตัถุประสงค ์เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงส่ิงหรือผลงานท่ีเป็นจุดหมายปลายทางท่ีตอ้งการ    

จะใหเ้กิดข้ึนจากปฏิบติังานนั้นๆ การกาํหนดวตัถุประสงคท่ี์ดีจะเป็นการช่วยใหก้ารกาํหนดขั้นตอน

สาํหรับปฏิบติัเป็นไปอยา่งรัดกุมและมีทิศทางไปในแนวเดียวกนั 

ลกัษณะของวตัถุประสงคท่ี์ดี จะประกอบดว้ย 

1.  มีความเป็นไปได ้(Sensible) ค่อนขา้งไปสู่ความพยายามท่ีสามารถทาํได ้

2.  สามารถวดัได ้(Measurable) ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

3.  สามารถระบุส่ิงท่ีตอ้งการ (Attainable) ไดอ้ยา่งชดัเจน (Specific) เขา้ใจง่าย 

4.  เป็นทางเลือกท่ีมีเหตุผล (Reasonable) สามารถพิสูจน์เก่ียวกบัขอ้มูลอา้งอิง 

เพื่อเป็นการยนืยนัได ้

5. วตัถุประสงคจ์ะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัเวลา (Time) มีกรอบระยะเวลาในอนาคตท่ีชดัเจน 

โดยสามารถบอกเวลาเร่ิมตน้ และระยะเวลาส้ินสุดไดอ้ยา่งแน่นอน 

           บุญเลิศ เยน็คงคา (2553,หนา้ 20) กล่าวถึงประโยชน์ในการจดัการเชิงกลยทุธ์  ดงัน้ี 

1. ทาํใหเ้กิดการกาํหนดวตัถุประสงค ์และเป้าหมายขององคก์ารท่ีสอดคลอ้งกบั             

ความตอ้งการขององคก์ารในดา้นระบบการบริหารท่ีจะเอ้ือประโยชน์ต่อการดาํเนินงานอนัจะส่งผล

ดีต่อการสนองตอบความตอ้งการของลูกคา้ 

2. ทาํใหเ้กิดการตดัสินใจท่ีดีสาํหรับผูบ้ริหารโดยคาํนึงถึงวตัถุประสงคอ์งคก์ารท่ีไดว้างไว ้

โดยจะส่งผลต่อพนกังานท่ีมีส่วนร่วมในการกาํหนดกลยทุธ์ใหเ้กิดความรู้สึกท่ีพึงพอใจ 

3. ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ในการมองภาพ ของการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มขององคก์าร          

ทั้งภายในและภายนอกเพื่อประเมินสถานการณ์อยา่งต่อเน่ือง 

4. ทาํใหมี้เกิดการเตรียมพร้อมเพื่อการเปล่ียนแปลงดา้นต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอนั

อาจจะส่งผลต่อธุรกิจ ซ่ึงมกัจะเก่ียวขอ้งกบั (3 C) การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ (Change) ความ

ตอ้งการของลูกคา้ (Customers) และเปรียบเทียบการแข่งขนัทางธุรกิจ (Competition) 

 ธงชยั  สันติวงษ ์(2543) กล่าววา่ การวางแผนกลยทุธ์ เป็นการวางแผนปรับทิศทางของ

องคก์ารไปสู่วตัถุประสงคใ์หม่ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มท่ีกาํลงัเปล่ียนแปลงไป มีการวาง

แผนการใชท้รัพยากรขององคก์าร เพื่อการพฒันาระบบการทาํงานต่างๆ ทั้งระบบ การผลิต           

การนาํเอาเทคโนโลยมีาใช ้ตลอดจนการบริหารงานต่าง ๆ ใหเ้ปล่ียนแปลงไปในรูปแบบ และระบบ

การทาํงานใหม่ ๆ ท่ีมีผลใหส้ภาพและระบบการทาํงานเดิมตอ้งถูกปรับหรือยกเลิกไป แลว้ทดแทน
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ดว้ยเคร่ืองจกัร ระบบ และวธีิการทาํงานใหม่ท่ีนาํเขา้มา เป็นการวางแผนท่ีมีการวิเคราะห์พิจารณา

ในเชิงกลยทุธ์ต่าง ๆ ท่ีมุ่งจะใหอ้งคก์รประสบผลสาํเร็จมากท่ีสุดดีท่ีสุด  

 จุฬาลกัษณ์  ณีรัตนพนัธ์ุ (2540) ใหค้วามหมายการวางแผนกลยทุธ์ วา่เป็นการกาํหนด

เป้าหมายพื้นฐานวตัถุประสงค ์นโยบายและวธีิการอยา่งเป็นระบบ เพื่อนาํไปสู่การกาํหนด

รายละเอียดในทางปฏิบติั หรือเป็นการนาํนโยบายและวธีิการต่าง ๆไปปฏิบติั เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย

และวตัถุประสงค ์เป็นการวางแผนระยะยาวกวา่ 5 ปี  อาจเป็น 10- 15 ปี เป็นการวางแผนโดยการ

วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในภายนอกหน่วยงานเพื่อศึกษาขอ้จาํกดัต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากร           

ท่ีจาํเป็นท่ีตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนเพื่อไปสู่ทิศทางท่ีเฉพาะเจาะจง  

 ประชุม รอดประเสริฐ (2543) ไดก้ล่าวถึงความหมายของการวางแผนกลยทุธ์วา่          

เป็นกระบวนการตดัสินใจเพื่อดาํเนินงานของหน่วยงานใหบ้รรลุถึงวตัถุประสงค ์แมจ้ะตอ้งเส่ียงกบั

สภาวะแวดลอ้มท่ีไม่แน่นอนหรือไม่สามารถจะคาดคะเนได ้การตดัสินใจนั้นจะตอ้งเลือกเอาแผน

ซ่ึงคาดวา่จะใชไ้ดดี้ท่ีสุดเป็นแนวทางในการปฏิบติังานและเป็นการตดัสินใจเพื่อดาํเนินการตาม

ภารกิจของหน่วยงานหรือองคก์ารในอนาคต  

 สมศกัด์ิ  ดลประสิทธ์ิ (2543, หนา้ 11) ไดร้วบรวมความหมายการวางแผนกลยทุธ์           

ในสถานศึกษา ดงัน้ี 

1. การวางแผนกลยทุธ์เป็นกระบวนการเพื่อกาํหนดทิศทางหรือแนวทางการดาํเนินงาน 

ในอนาคตขององคก์รในลกัษณะองคร์วมยดึกลยทุธ์เป็นหลกัเพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์อง

องคก์รนั้น เป็นลกัษณะของการมองภาพรวมเนน้กระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมท่ีหน่วยงาน

มุ่งหวงัใหเ้กิดประโยชน์ในอนาคตเก่ียวขอ้งกบัทุกฝ่ายทุกขั้นตอนและทุกคนเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วย

ใหก้ารบริหารและการจดัการขององคก์รมีประสิทธิภาพ 

2. แผนกลยทุธ์เป็นเร่ืองของการวเิคราะห์ภาระหนา้ท่ีขององคก์ารและการวเิคราะห์ 

สภาพแวดลอ้ม การกาํหนดภารกิจวตัถุประสงค ์และเป้าหมายของหน่วนงานตามระยะเวลาท่ี

กาํหนด โดยมีวสิัยทศัน์หรือภาพแห่งอนาคตท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนเป็นเคร่ืองกาํหนดทิศทางมี

องคป์ระกอบท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ผลการวเิคราะห์ภารกิจและสภาพแวดลอ้มขององคก์าร วิสัยทศัน์     

พนัธกิจ กลยทุธ์ วตัถุประสงค ์เป้าหมาย มาตรการ/ตวัช้ีวดั แผน/โครงการ และการประเมิน 

 นวรัตน์  สุวรรณผอ่ง (2545) ไดใ้หค้วามหมายการวางแผนกลยทุธ์วา่ เป็นแผนท่ีจดัข้ึน

ภายใตส้ถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง เป็นการแสดงให้เห็นถึงพนัธสัญญา (Commitment) ในระยะยาว

ในการสร้างสรรคง์านคุณภาพ และแสดงใหเ้ห็นถึงปรัชญาท่ีสอดแทรกอยูใ่นวตัถุประสงคท่ี์

องคก์ารนั้นอยากใหเ้กิดข้ึนเป็นแผนท่ีมีการผสมผสานการบริหารงานคุณภาพโดยรวมอยูใ่น

กระบวนการวางแผน  
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 อนนัต ์ เกตุวงศ ์(2546) ใหค้วามหมายวา่ การวางแผนกลยทุธ์ คือ กระบวนการตดัสินใจ

ในเร่ืองวตัถุประสงคข์ององคก์าร การเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคเ์หล่านั้น ทรัพยากรท่ีจะตอ้งใช ้    

เพื่อทาํใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และในเร่ืองนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการหามา การใชแ้ละจาํหน่าย

ไปซ่ึงทรัพยากรเหล่านั้น 

 พวงรัตน์  เกสรแพทย ์(2543, หนา้ 58) กล่าววา่ การวางแผนกลยทุธ์ เป็นเคร่ืองมือของ

ผูบ้ริหารในการปรับเปล่ียนองคก์รใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงในภาพแวดลอ้ม และเป็น

ประโยชน์หลายประการต่อผูบ้ริหารในองคก์ารต่าง ๆ          

 ธงชยั  สันติวงษ ์(2543)  ใหค้วามหมายวา่ เป็นการวางแผนเชิงรวมของทั้งองคก์าร          

ท่ีกระทาํโดยผูบ้ริหารระดบัสูง ซ่ึงจะเป็นการพิจารณาถึงแผนงานทั้งหมดของทั้งองคก์าร และ

เก่ียวขอ้งกบัการกาํหนดทิศทางของแผนงาน เพื่อกา้วไปสู่อนาคตท่ีมีช่วงระยะเวลา  

 สมชาย  ภคภาสน์ววิฒัน์ (2543, หนา้ 6) ไดใ้หค้วามหมาย การวางแผนกลยทุธ์วา่        

เป็นการวางแผนท่ีตอ้งอาศยัวิสัยทศัน์ (Vision)  ของผูน้าํในการท่ีจะเขา้ใจถึงการเปล่ียนแปลงของ

สภาพแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายในท่ีจะกระทบกบัธุรกิจ เป็นการวางแผนในลกัษณะท่ีเป็น       

ทั้งการแกไ้ข และการป้อมปรามปัญหา และรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต               

ทั้งระยะสั้น กลาง และระยะยาว  

 เสนาะ  ติเยาว ์(2546, หนา้ 99) กล่าววา่ การวางแผนกลยทุธ์ เป็นแผนท่ีทาํให้องคก์าร    

อยูร่อดในระยะยาวและไดเ้ปรียบการแข่งขนัในตลาด ผูว้างแผนกลยทุธ์จะตอ้งมองไปขา้งหนา้    

มองไปในอนาคต เขา้ใจถึงการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มท่ีจะเกิดข้ึน  

 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  (2542, หนา้ 43) ไดก้ล่าววา่ เป็นขอ้ความเก่ียวกบัภารกิจและทิศทาง

ในอนาคต เป้าหมายการทาํงานระยะสั้นระยะยาว ตลอดจนกลยทุธ์ในการทาํงาน   

 ทศพร ศิริสัมพนัธ์  (2543, หนา้ 10) ไดใ้หค้วามหมายของการวางแผนกลยทุธ์วา่           

เป็นกระบวนการการตดัสินใจในปัจจุบนัอยา่งมีระบบท่ีจะส่งผลกระทบต่อองคก์ารในอนาคต 

ดงันั้น แผนกลยทุธ์จึงไม่ใช่เร่ืองของการตดัสินใจท่ีจะทาํในอนาคต แต่เป็นการตดัสินใจในปัจจุบนั

ท่ีส่งผลถึงอนาคต  

    เรวตัร์  ชาตรีวศิิษฏ ์(2553, หนา้ 22) กล่าว ถึงลกัษณะกลยทุธ์ท่ีดีมี 10 ประการ ไดแ้ก่ 

 1. เป้าหมายท่ีกาํหนดข้ึนในกลยทุธ์อยูใ่นระดบัท่ีจะบรรลุได ้

 2. นโยบาย ตลอดจนวถีิทางในทางปฏิบติัซ่ึงกาํหนดไวใ้นกลยทุธ์นั้นครอบคลุมทุกๆ

เป้าหมาย และเป็นไปในทิศทางท่ีสอดคลอ้งและสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั 

 3. กลยทุธ์ท่ีพฒันาไดใ้ชป้ระโยชน์จาก “โอกาส” 
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 4. กลยทุธ์ท่ีพฒันาไดก้าํหนดข้ึนเหมาะสมกบัการปรับตวักบัความเส่ียงหรืออุปสรรค

ภายนอก 

 5. เป้าหมายวถีิทางเพื่อบรรลุเป้าหมายเหมาะสมกบัจงัหวะและสถานการณ์ 

 6. เป้าหมาย วถีิทาง มีความสอดคลอ้งกบักาํลงั ความสามารถหลกั 

 7. เป้าหมาย วถีิทาง มีความเหมาะสมกบัจุดแขง็และแนวโนม้ความน่าสนใจ                  

ในอุสาหกรรม 

 8. เป้าหมาย วถีิทาง มีความสอดคลอ้งกบัทศันคติ ค่านิยมและความเช่ือของผูน้าํองคก์ร 

ตลอดจน ผูรั้บผดิชอบระดบัผูน้าํ 

 9. ผูรั้บผดิชอบระดบัผูน้าํ และผูป้ฏิบติัท่ีสาํคญัมีความเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นยทุธศาสตร์ 

เป้าหมาย วถีิทาง 

 10.โครงสร้างการจดัการ และบริหารมีการปรับใหส้อดคลอ้งดบักลยทุธ์ท่ีกาํหนด  

 สรุป ไดว้า่ การวางแผนกลยทุธ์ หมายถึง การจดักรอบหรือเคา้โครงการทาํงานโดยท่ีผูน้าํ

ใชว้สิัยทศัน์มองไปขา้งหนา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเป็นระบบ มีขั้นตอนสามารถเขา้ใจการเปล่ียนแปลง

สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก ท่ีจะมากระทบกบัองคก์ารเป็นการวางแผนในลกัษณะ           

ท่ีเป็นทั้งการแกไ้ข การป้องปรามปัญหา และรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต            

ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวเป็นระบบสัมพนัธ์กนั โดยมีความร่วมมือกนัจากทุกฝ่ายใน

องคก์ารและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 องค์ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ 

  นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายขององคป์ระกอบการวางแผนกลยทุธ์ไวด้งัน้ี 

 ทศพร ศิริสัมพนัธ์  (2539) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบและลกัษณะท่ีสาํคญัของการวางแผน

เชิงกลยทุธ์ไวด้งัน้ี 1) เป็นการมุ่งเนน้อนาคต โดยการสร้างวสิยัทศัน์เก่ียวกบัทิศทางขององคก์าร          

ท่ีจะดาํเนินต่อไปและการระดมสรรพกาํลงั รวมทั้งทรัพยากรต่างๆ เพื่อดาํเนินการตามทิศทาง

ดงักล่าว ซ่ึงการวางแผนเชิงกลยทุธ์น้ีไม่ใช่เป็นเพียงแต่การวางแผนระยะยาวเพื่อคาดการณ์แนวโนม้

ในอนาคต และเตรียมแผนงานรองรับเท่านั้น แต่จะเป็นความพยายามในการกาํหนดสภาพการณ์        

ท่ีพึงประสงคไ์วล่้วงหนา้และเปล่ียนแปลงปัจจยัต่าง ๆ ให้สอดรับกนั 2) เป็นการมุ่งเนน้จุดมุ่งหมาย

รวมขององคก์ารโดยการกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีชดัเจนสามารถนาํไปปฏิบติั               

ใหบ้งัเกิดผลไดต้ามช่วงระยะเวลาต่าง ๆ เพื่อใหบ้รรลุตามทิศทางท่ีตอ้งการ 3) เป็นการมุ่งเนน้

กระบวนการโดยจะตอ้งมีการดาํเนินไปอยา่งต่อเน่ืองเป็นวงจรไม่มีท่ีส้ินสุด เร่ิมตน้จากการกาํหนด

ภารกิจหลกั การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกและภายใน การวเิคราะห์และจดัวางกลยทุธ์        

การจดัทาํแผนงานและโครงการ การนาํกลยทุธ์ไปปฏิบติั การทบทวนและจดัวางกลยทุธ์ใหม่              
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4) เป็นการมุ่งเนน้ภาพรวม โดยเนน้ระดบัของการวเิคราะห์ทั้งองคก์ารมากกวา่พิจารณาเพียงส่วนใด

ส่วนหน่ึงหรือเฉพาะบางแผนงาน โครงการและกิจกรรมใด ๆ ดงันั้น อิทธิพลผลกระทบของการ

บริหารเชิงกลยทุธ์ จึงมีค่อนขา้งสูงและครอบคลุมทัว่ทั้งองคก์ารและการเปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ีเกิดข้ึน

มกัจะมีผลต่อเน่ืองไปอีกเป็นเวลาหลายปี นอกจากน้ี ไดก้ล่าวถึงการบริหารเชิงกลยทุธ์                   

เป็นกระบวนการท่ีตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองเป็นวงจรและวนซํ้ ากลบัไปกลบัมา (Continuous   

and Repair) เร่ิมตั้งแต่การวางแผนกลยทุธ์ (Strategic Planning) การนาํกลยทุธ์ไปปฏิบติั (Strategic 

Implementation) จนถึงขั้นการควบคุม/ทบทวนกลยทุธ์ (Strategic Control)  

 อาํนาจ  ธีระวนิช (2553 หนา้ 389) กล่าวถึงองคป์ระกอบการวางแผนกลยทุธ์ ท่ีนาํมา

พิจารณาประกอบดว้ยดงัน้ี 

 1. สถานการณ์เฉพาะของตนเอง 

 2. การใหน้ํ้าหนกัทางเลือกในแนวทางปฏิบติัต่างๆ 

 3. การตดัสินใจเก่ียวกบัแต่ละองคก์ร 

 ชยัฤกษ ์วงษเ์จริญ (2545, หนา้ 27) กล่าวถึง องคป์ระกอบของการวางแผนกลยทุธ์ 

(Strategic Planning)   มี 5 ประการ ดงัน้ี 1) มีการวเิคราะห์การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทาง

เศรษฐกิจ การเมืองและสังคม เพื่อหาโอกาส (Opportunity) และภยนัตราย (Threat) เพื่อใหป้รับตวั

ไดท้นัและเตรียมพร้อมในการรองรับ และไดป้ระโยชน์สูงสุดจากการเปล่ียนแปลง 2) มีการ

วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน กล่าวคือ วเิคราะห์องคก์ร บุคลากร ระบบการเงิน เทคโนโลย ี       

ทางคอมพิวเตอร์ และอ่ืน ๆ เพื่อหาจุดอ่อน จุดแขง็ 3) มีการวางแผนระยะยาว อนัเป็นแผนทิศทาง    

ท่ีมีลกัษณะท่ีเป็นนามธรรม (Abstract) แผนระยะกลาง และแผนระยะสั้น ซ่ึงมีคุณลกัษณะ            

เป็นรูปธรรม (Concrete)โดยมีการกาํหนดเง่ือนไขของเวลาและแนวทางในการดาํเนินการท่ีวดัได ้

การดาํเนินแผนระยะสั้นจะเป็นทิศทางสู่การบรรลุเป้าหมายระยะกลาง และการบรรลุเป้าหมายระยะ

กลางก็จะส่งผลไปสู่ทิศทางท่ีกาํหนดไวเ้ป็นแผนระยะยาว 4)  การวางแผนกลยทุธ์ (Strategic 

Planning)  เป็นการวางแผนและมีขั้นตอนอยา่งมีระบบ (Systematic) โดยทุก ๆ ส่วนจะสัมพนัธ์และ

ผกูพนัต่อกนัอยา่งมีโครงสร้าง ทุกอณูของเวลาท่ีเสียไปและทุก ๆ ส่วนของกิจกรรมท่ีทาํจะสัมพนัธ์

และเสริมสร้างเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้5) การวางแผนกลยทุธ์ (Strategic Planning) จะตอ้ง

เป็นการวางแผนท่ีสามารถปฏิบติัไดจ้ริง (Realistic) 

 สรุป องคป์ระกอบท่ีสาํคญัของการวางแผนกลยทุธ์ ไดแ้ก่ การกาํหนดวสิัยทศัน์ ภารกิจ 

เป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์าร การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก เพื่อหาโอกาสและ

อุปสรรค เพื่อนาํสภาพการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มภายนอกมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบั

องคก์ร การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในเพื่อหาจุดแขง็และจุดอ่อนทาํใหท้ราบถึงทรัพยากร        
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และความสามารถต่างๆ ในองคก์ารซ่ึงจะไดน้าํไปสร้างให้องคก์ารบรรลุความไดเ้ปรียบ                  

ในการแข่งขนัการกาํหนดกลยทุธ์ และการนาํกลยทุธ์ไปใชใ้หบ้งัเกิดผล 

          กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ 

              นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของกระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์ ดงัน้ี  

อาํนาจ  ธีระวนิช ,(2553 หนา้ 392-393) กล่าวถึงกระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์ ดงัน้ี 

1. กระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ์ เร่ิมจากการประเมินสถานะในปัจจุบนัทั้งภารกิจและ 

เป้าหมายวา่ยงัมีความเหมาะสมอยูอี่กหรือไม่ ในกรณีน้ีผูจ้ดัการตอ้งทาํการตรวจสอบทั้ง

สภาพแวดลอ้มภายนอกและสภาพแวดลอ้มภายใน เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มอาจเปล่ียนแปลงไป

อยา่งมีนยัสาํคญัจนกิจการตอ้งทาํการทบทวนภารกิจและเป้าหมายใหม่ หลงัจากนั้นกิจการตอ้งนาํ

ผลการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มเพื่อนาํมากาํหนดกลยทุธ์ระดบับริษทั ระดบัธุรกิจและระดบัหนา้ท่ี 

ซ่ึงขั้นตอนทั้งหมดในส่วนน้ีเรียกวา่ การวางแผนเชิงกลยทุธ์ (Strategic planning) ในส่วน 2 ขั้นตอน

สุดทา้ยอนัไดแ้ก่ การดาํเนินงานตามแผนเชิงกลยทุธ์และการประเมินผลลพัธ์ กระบวนการใน 

 2 ขั้นตอนน้ีเรียกวา่ การนาํกลยทุธ์ไปปฏิบติั (Strategic implementation) แต่ในทางปฏิบติัทางการ

จดัการเชิงกลยทุธ์จะไม่เป็นเส้นตรงเสมอไป เน่ืองจากขณะกาํลงัดาํเนินงาน ผูจ้ดัการอาจกลบัไปท่ี

ขั้นตอนตน้ๆ เพื่อปรับปรุงการวางแผนเชิงกลยทุธ์ใหม่ก็ได ้

2. การวเิคราะห์สถานการณ์ (Situation analysis) เม่ือมีการจดัทาํแผนเชิงกลยทุธ์  

ก่อนอ่ืนผูจ้ดัการตอ้งทาํการทบทวนภารกิจและเป้าหมายขององคก์ารวา่ยงัมีความเหมาะสม 

อยูอี่กหรือไม่ ภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคต ในกรณีน้ี  

ถา้สภาพแวดลอ้มเปล่ียนแปลงอยา่งพลิกผนักิจการอาจตอ้งทาํการเปล่ียนแปลงภารกิจ เป้าหมาย

หรือกลยทุธ์ก็ได ้นอกจากนั้นการท่ีสภาพแวดลอ้มมีการเปล่ียนแปลงในแต่ละช่วงเวลาอยูเ่สมอ 

ผูจ้ดัการตอ้งทาํการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มเพื่อนาํไปจดัทาํกลยทุธ์ขององคก์ารอยูเ่สมอเช่นกนั 

3. การกาํหนดกลยทุธ์องคก์าร (Formulate the organization strategy) เพื่อใหไ้ด ้

ผลลพัธ์ในการบรรลุภารกิจและเป้าหมายองคก์ารในขั้นตอนท่ี 1 ผูจ้ดัการตอ้งพฒันากลยทุธ์ระดบั

บริษทั กลยทุธ์ระดบัธุรกิจและกลยทุธ์ระดบัหนา้ท่ีท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มองคก์าร 

4. การดาํเนินงานตามกลยทุธ์ (Implementing the strategy) คือ กระบวนการแปลง 

กลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดผลลพัธ์ตามท่ีตอ้งการ ซ่ึงการท่ีจะนาํกลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติัไดดี้

เพียงใดข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบพื้นฐานท่ีสาํคญั 4 ประการคือ โครงสร้างองคก์าร ระบบงาน วธีิการ

จดัการและวฒันธรรมองคก์ารหรือค่านิยมร่วม (Shared value) ดงันั้น การดาํเนินงานตามกลยทุธ์    

จึงเป็นจุดวกิฤติของความสาํเร็จในการจดัการเชิงกลยทุธ์เช่นกนั ในขั้นตอนน้ีองคก์ารจะตอ้งเนน้ใน

การสร้างปัจจยัสนบัสนุนต่างๆ ใหก้บัสมาชิกองคก์าร ผูซ่ึ้งเป็นผูด้าํเนินงานตามกลยทุธ์ท่ีกาํหนด 
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ไว ้โดยผูจ้ดัการตอ้งใชท้ั้งแผนในระยะยาว ระยะปานกลางและระยะสั้นเพื่อใหผ้ลลพัธ์ในระยะสั้น

มีความสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายในระยะปานกลางและระยะยาว 

5. การประเมินผลและการควบคุมกลยทุธ์ (Evaluate and strategic control) ในขั้นตอน 

สุดทา้ยไดแ้ก่ การติดตามความกา้วหนา้ การประเมินผลลพัธ์และการตดัสินใจแกไ้ขเม่ือมี           

ความจาํเป็นในขั้นตอนน้ีผูจ้ดัการตอ้งจดัใหมี้ขอ้มูลป้อนกลบัในทุกๆ ขั้นตอนของกระบวนการ

เพื่อใหผู้จ้ดัการไดน้าํมาพิจารณาทบทวนภารกิจ เป้าหมาย สถานการณ์ กลยทุธ์และการปฏิบติัได ้

อยา่งต่อเน่ือง 

 อยา่งไรก็ตามในการนาํแบบจาํลองการจดัการเชิงกลยทุธ์ท่ีกล่าวขา้งตน้ไปสู่การปฏิบติั

ยงัคงมีความแตกต่างกนั จากการศึกษาของแกรี ฮาเมล (Gary Hamel) และ ซี เค พราฮาลาด            

(C.K. Prahalad) พบวา่แบบจาํลองความสอดคลอ้งเชิงกลยทุธ์ (Strategic fit model) เป็นท่ีนิยมใชก้นั     

อยา่งกวา้งขวางในแถบตะวนัตก ในขณะท่ีแบบจาํลองการใชท้รัพยากร (Leveraging resource 

model) กลบัเป็นท่ีนิยมใชก้นัในประเทศญ่ีปุ่น ในความแตกต่างในเชิงปฏิบติัน้ีแบบจาํลองความ

สอดคลอ้งเชิงกลยทุธ์เห็นวา่กิจการควรพฒันาปรับปรุงกลยทุธ์ใหมี้ความสอดคลอ้งกนัระหวา่งจุด

แขง็และจุดอ่อนขององคก์ารกบัโอกาสและอุปสรรคของสภาพแวดลอ้มภายนอก โดยเนน้การใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรองคก์ารใหเ้ป็นไปตามกลยทุธ์ท่ีวางไว ้แต่ในแบบจาํลองการใชท้รัพยากร

นั้นทรัพยากรควรถูกนาํไปใชเ้พื่อใหเ้กิดความสาํเร็จราวประหน่ึงวา่ เป้าหมายต่างๆ ยงัมิไดรั้บการ

ตอบสนองหรือเป็นการใชท้รัพยากรเพื่อใหเ้ป็นไปตามเจตจาํนงเชิงกลยทุธ์ (Strategic intent)       

โดยกิจการเนน้การใชท้รัพยากรไปในการเพิ่มจุดแขง็และใชจุ้ดแขง็เอาชนะจุดอ่อนของคู่แข่งขนั

และอุปสรรคต่างๆ ตลอดจนหาความไดเ้ปรียบจากโอกาสท่ีเอ้ืออาํนวย ดงันั้น แบบจาํลองความ

สอดคลอ้งเชิงกลยทุธ์จึงเป็นการจดัการเชิงกลยทุธ์แบบอนุรักษนิ์ยม (Conservative) ขณะท่ี

แบบจาํลองการใชท้รัพยากรใหเ้ป็นไปตามเจตจาํนงเชิงกลยทุธ์เป็นการจดัการกลยทุธ์ในเชิงรุก 

(Aggressive) โดยเจตจาํนงเชิงกลยทุธ์ไม่เพียงแต่เป็นพลงัผลกัดนัสู่ความสาํเร็จเท่านั้น แต่ยงัรวมถึง

กระบวนการจดัการท่ีเนน้ความตั้งใจขององคก์ารเพื่อชยัชนะ จูงใจพนกังานในองคก์ารโดยสร้าง

ค่านิยมแห่งความสาํเร็จและใชเ้จตจาํนงเป็นแนวทางในการจดัสรรทรัพยากร ผลจากการตรวจสอบ

กิจการของญ่ีปุ่น อาทิเช่น โคมทัสุ (Komatsu)  โตโยตา้ (Toyota) ฮอนดา้ (Honda) และแคนนอน 

(Cannon) พบวา่ถา้กิจการเหล่าน้ีใชแ้บบจาํลองความสอดคลอ้งเชิงกลยทุธ์ กิจการคงไม่มีพลงัพอต่อ

การเป็นผูน้าํในอุตสาหกรรมเหล่าน้ี  

 จุฬาลกัษณ์ ณีรัตนพนัธ์ุ (2540) กล่าวถึงกระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์ มีขั้นตอนดงัน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1  มีพนัธสัญญาหรือสร้างขอ้ผกูมดั (Commitment) ของผูบ้ริหารระดบัสูง 

เพราะถือวา่เป็นพื้นฐานการพฒันาและจะนาํไปสู่การปฏิบติัท่ีประสบความสาํเร็จ 
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                 ขั้นตอนท่ี 2  เตรียมผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการวางแผน เพื่อใหเ้ขา้ใจวตัถุประสงคข์องการวางแผน

กลยทุธ์ ป้องกนัการเกิดปฏิกิริยาต่อตา้นรวมทั้งไม่ใหค้วามร่วมมือ 

                 ขั้นตอนท่ี 3  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม เพื่อวเิคราะห์ความตอ้งการต่าง ๆ รวมทั้งจะทาํ

ใหเ้ห็นแนวโนม้ของส่ิงแวดลอ้มท่ีจะมีผลกระทบต่อการบริหารหน่วยงานในอนาคต การวเิคราะห์

สภาพแวดลอ้มอาจใช ้SWOT  Analysis   ซ่ึงหมายถึง การวเิคราะห์จุดแขง็หรือจุดเด่น (Strengths) 

จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาสท่ีเอ้ืออาํนวยต่อความสาํเร็จ (Opportunities) และอุปสรรคขดัขวาง 

(Threats) ของหน่วยงาน หลงัจากวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มแลว้ จะทาํใหม้องเห็นแนวทางในการ

กาํหนดเป้าหมาย 

 ขั้นตอนท่ี 4  การกาํหนดปณิธานท่ีประกอบดว้ย จุดมุ่งหมาย ค่านิยมและเหตุผลในการ

จดัตั้งหน่วยงานหรือองคก์ร 

 ขั้นตอนท่ี 5  การกาํหนดเป้าหมายกวา้ง ๆ ใหค้รอบคลุมในระยะ 3-5 ปี หรือมากกวา่ 

 ขั้นตอนท่ี 6  กาํหนดกลวธีิการพฒันาโดยมีวตัถุประสงคข์องการพฒันาสอดคลอ้งกบั

ปณิธานหรือจุดมุ่งหมายของหน่วยงาน 

 ขั้นตอนท่ี 7  จดัลาํดบัความสาํคญัของกลวธีิการพฒันาโดยคาํนึงถึงทรัพยากรท่ีมีอยูม่า

สนบัสนุนไดเ้พียงพอ 

 ขั้นตอนท่ี 8  เขียนแผนเสนอคณะกรรมการบริหารทบทวนตรวจสอบ และพิจารณา

อนุมติั 

 ขั้นตอนท่ี 9  นาํแผนสู่การปฏิบติัในแต่ละปี โดยจดัทาํแผนปฏิบติัประจาํปี แต่ควรมีการ

ทบทวนตรวจสอบแผนทุกปีวา่ยงัมีความทนัสมยัและมีความจาํเป็นอยูห่รือไม่ เพราะสภาพแวดลอ้ม

ต่าง ๆ เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพอนามยั แผนกลยทุธ์ จึงควร

ไดรั้บการทบทวนใหม่ทุก 3-5 ปี 

 ขั้นตอนท่ี 10  ทบทวนและแกไ้ขแผนกลยทุธ์ หลงัจากแผนกลยทุธ์ไดรั้บการพิจารณา

อนุมติัโดยผูมี้อาํนาจการนาํแผนมาใชใ้นแต่ละปีควรมีขั้นตอนของการทบทวนและตรวจสอบวา่ 

แผนนั้นยงัคงทนัสมยัและมีความจาํเป็นหรือไม่ 

ธงชยั สันติวงศ ์(2543) ไดก้ล่าวถึง กระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์ ประกอบดว้ย  

4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1  การวิเคราะห์เพื่อจดัวางกลยทุธ์ผูบ้ริหารระดบัสูง จะตอ้งทาํการวิเคราะห์  

ถึงปัจจยัพื้นฐานท่ีสาํคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัวางกลยทุธ์ ประกอบดว้ย ไดแ้ก่ การวเิคราะห์

สภาพแวดลอ้มภายนอก การวเิคราะห์ทรัพยากรภายใน การรับรู้ค่านิยมส่วนบุคคลและวตัถุประสงค์

ส่วนตวัของกลุ่มบุคคล และความรับผดิชอบขององคก์ารท่ีพึงมีต่อสังคม 
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 ขั้นตอนท่ี 2  การวางแผนเชิงกลยทุธ์และกระบวนการบริหารโดยวตัถุประสงค ์ไดแ้ก่ 

การกาํหนดจุดมุ่งหมายและวตัถุประสงคท์างกลยทุธ์ และกาํหนดแผนงานหลกันโยบายและ 

กลยทุธ์ยอ่ย 

 ขั้นตอนท่ี 3  การปฏิบติัตามกลยทุธ์จากการวางแผนกลยทุธ์ จะออกมาเป็นแผนงานหลกั 

นโยบายและกลยทุธ์ยอ่ย ความสาํคญัของปัจจยัการปฏิบติัตามกลยทุธ์ มี 4 ประการ ไดแ้ก่ 

วฒันธรรมองคก์าร โครงสร้างองคก์าร ทรัพยากรมนุษยห์รือบุคคล และระบบและกระบวนการ

บริหาร 

                ขั้นตอนท่ี 4  การประเมินกลยทุธ์เป็นการควบคุมติดตามผลและประเมินผลกลยทุธ์ต่าง ๆ 

ขององคก์าร ขั้นตอนดงักล่าวไดแ้สดงไวด้งัแผนภาพท่ี 2 

 พกัตร์ผจง  วฒันสินธ์ุ และพสุ  เดชะรินทร์ (2542) ไดก้ล่าววา่ กระบวนการวางแผน 

กลยทุธ์ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ขั้นตอน คือ 

 1. การกาํหนดทิศทางขององคก์ร (Direction Setting) เป็นการกาํหนดทิศทาง  

วสิัยทศัน์ (Vision) หรือส่ิงท่ีผูบ้ริหารขององคก์ารใฝ่ฝันอยากใหอ้งคก์ารเป็น และการกาํหนดภารกิจ

(Mission) หรือกรอบในการดาํเนินงานขององคก์าร ซ่ึงการกาํหนดภารกิจท่ีดีจะช่วยให้องคก์าร

ธุรกิจสามารถตอบคาํถามท่ีวา่ “เราคือใคร และเราจะมุ่งไปในทิศทางไหน” (Who are we, What we 

do, and Where we’re headed) 

 2  การวเิคราะห์ปัจจยัดา้นต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองคก์าร หรือการวเิคราะห์ 

เชิงกลยทุธ์ (Strategic Analysis) เพื่อท่ีจะไดมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ี รวมทั้ง

สถานะขององคก์ารไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน การวเิคราะห์เชิงกลยทุธ์จะบอกใหท้ราบวา่ ปัจจยัหรือสภาวะ

แวดลอ้มภายนอกมีลกัษณะอยา่งไร มีการเปล่ียนแปลงลกัษณะใด ก่อใหเ้กิดโอกาสและขอ้จาํกดัต่อ

องคก์ารไดอ้ยา่งไร นอกจากน้ีจะช่วยใหอ้งคก์ารทราบถึงทรัพยากร (Resources) และความสามารถ 

(Capabilities) ต่าง ๆ ท่ีมีอยูภ่ายในองคก์รวา่เป็นจุดแขง็จุดอ่อนอยา่งไร  และจะช่วยให้องคก์าร

สามารถบรรลุความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัไดอ้ยา่งไร 

 3. การจดัทาํกลยทุธ์ (Strategic Formulation) คือ การนาํขอ้มูลและความรู้ต่าง ๆ จากการ

กาํหนดทิศทางขององคก์ร และการวเิคราะห์ปัจจยัภายนอกและภายในองคก์ารมาจดัทาํเป็นกลยทุธ์

ในระดบัองคก์ารและรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการประเมิน และคดัเลือกวา่กลยทุธ์ใดท่ีมีความ

เหมาะสมกบัองคก์ารมากท่ีสุด 

 4. การปฏิบติัตามกลยทุธ์ (Strategic Implementation) คือ การนาํกลยทุธ์ท่ีไดม้าจดัทาํ

และคดัเลือกไวใ้นขั้นตอนท่ี 3  มาปฏิบติัเพื่อใหก้ารดาํเนินงานขององคก์าร สามารถบรรลุถึง

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไว ้
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 สมยศ  นาวกีาร (2544, หนา้ 22)ไดก้ล่าวา่กระบวนการจดัการกลยทุธ์วา่มี 4 ขั้นตอน 

ประกอบไปดว้ย 1) การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม 2) การกาํหนดกลยทุธ์ 3) การดาํเนินการกลยทุธ์ 

และ 4) การควบคุมกลยทุธ์  

 พฤทธ์ิ  ศิริบรรณพิทกัษ ์(2542) กล่าววา่กระบวนการวางแผนกลยทุธ์ เร่ิมจาก

กระบวนการบริหารและการวางแผน ประกอบดว้ย  1) การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก 

(Environment Analysis)  2) การพิจารณา (Corporate Analysis) จาก S = Strength  จุดแขง็,W = 

Weaknesses  จุดอ่อน, O = Opportunities โอกาส, T = Threats ภาวะคุกคาม  นอกจากน้ี ไดน้าํเสนอ

ขั้นตอนการกาํหนดวสิัยทศัน์และแผนปฏิบติัการใชค้าํวา่ “MVOSE”  องคป์ระกอบ ดงัน้ี  M = 

Mission  พนัธกิจ, V = Vision วสิัยทศัน์, O =  Objectiveวตัถุประสงค,์     S= Strategy กลยทุธ์,       

A = Action Plan แผนปฏิบติัการ    

  สรุป กระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์ หมายถึงกระบวนการจดัการเก่ียวกบัภาพหรือทศันะ

ท่ีเก่ียวขอ้ง กบัสภาพแวดลอ้มท่ีใหค้วามสาํคญักบัการมองไปสู่อนาคตภายใตก้ารพิจารณาถึงความ

เป็นไปได ้ ในการใชค้วามสามารถขององคก์ารเพื่อระดมทรัพยากรมาใช ้และการพิจารณาถึงทางเลือก

ต่าง ๆ อยา่งรอบคอบและชดัเจนวา่จะสามารถนาํองคก์ารไปสู่ภารกิจและเป้าหมายท่ีวางไว ้ 

นอกจากนั้นการวางแผนกลยทุธ์ยงัเก่ียวขอ้งกบัการวเิคราะห์ทุกปัจจยัท่ีคาดวา่จะก่อใหเ้กิดการ

เปล่ียนแปลงในอนาคตและจะมีผลกระทบต่อสถานศึกษา ทั้งในแง่โอกาสและอุปสรรคเพื่อจะบอก

ถึงทิศทางท่ีสถานศึกษากาํหนดข้ึน 

 การวเิคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) 

    การวเิคราะห์ SWOT เป็นการประเมินวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มขององคก์าร เพื่อประเมิน

จุดแขง็ (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat)  การวเิคราะห์ 

SWOT จะถูกใชเ้ป็นรากฐานของการกาํหนดกลยทุธ์ เพื่อบรรลุภารกิจและวตัถุประสงคข์ององคก์าร 

ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากการวเิคราะห์ SWOT อาจจะเสนอแนะวา่องคก์ารควรเปล่ียนแปลงภารกิจ 

วตัถุประสงค ์นโยบาย หรือกลยทุธ์ขององคก์าร (สมยศ นาวกีาร, 2544) คาํวา่ SWOT เป็นคาํยอ่มา

จากคาํเตม็วา่ Strength, Weakness, Opportunity, และ Threat การวเิคราะห์จะมีประโยชน์อยา่งยิง่ 

เพราะเป็นการประเมินวา่ องคก์ารอยูใ่นสภาวะอยา่งไร เพื่อทาํขอ้มูลการวิเคราะห์องคก์ารไป

ดาํเนินการวางแผนกลยทุธ์ต่อไป การประเมินจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคขององคก์าร 

(การวเิคราะห์ SWOT) เป็นขั้นตอนแรกของการวางแผนกลยทุธ์ ผูบ้ริหารองคก์ารสามารถนาํขอ้มูล

เก่ียวกบั จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคท่ีไดจ้ากการประเมินองคก์ารและสภาพแวดลอ้มมา

ใชป้ระโยชน์ในการพิจารณาตดัสินใจหาทางเลือกเชิงกลยทุธ์ได ้โดยจะนาํจุดแขง็ จุดอ่อน ของ

สภาพแวดลอ้มภายใน มาวเิคราะห์เปรียบเทียบกบัโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอ้มภายนอก 
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เพื่อดูวา่องคก์ารกาํลงัเผชิญกบัสถานการณ์เช่นใด และภายใตส้ถานการณ์เช่นนั้น องคก์ารควรจะทาํ

อยา่งไรในเชิงกลยทุธ์ โดยทัว่ไป การวเิคราะห์ SWOT  น้ี ผูบ้ริหารองคก์ารจะเผชิญกบัสถานการณ์ 

4 รูปแบบ  ดงัภาพท่ี 2 (ทศพร ศิริสัมพนัธ์, 2539) 

 

 

                                                                            โอกาส 

 

 

 

   จุดอ่อน                          จุดแขง็                            

 
                                                                          อุปสรรค 

ภาพท่ี  2   ตวัอยา่งการวเิคราะห์ SWOT ของผูบ้ริหารองคก์ารท่ีเผชิญกบัสถานการณ์ 4 รูปแบบ 

 สถานการณ์ท่ี 1 (จุดแขง็-โอกาส) 

 สถานการณ์น้ีเป็นสถานการณ์ท่ีพึงปรารถนามากท่ีสุด เน่ืองจากองคก์ารค่อนขา้งท่ีจะมี

จุดแขง็ภายในค่อนขา้งมาก ประกอบกบัการเปล่ียนแปลงในสภาพแวดลอ้มค่อนขา้งท่ีจะใหโ้อกาส

แก่องคก์ารในหลายอยา่ง ดงันั้น ผูบ้ริหารขององคก์ารควรกาํหนดกลยทุธ์ในเชิงรุก (Aggressive 

Strategy) เพื่อดึงเอาจุดแขง็ท่ีมีอยูม่าเสริมสร้างและปรับใชแ้ละฉกฉวยโอกาสต่างๆท่ีเปิดใหม้าหา

ประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี 

 สถานการณ์ท่ี 2 (จุดอ่อน-อุปสรรค) 

 สถานการณ์น้ีเป็นสถานการณ์ท่ีเลวร้ายท่ีสุด เน่ืองจากองคก์ารกาํลงัเผชิญอยูก่บัภยั

อุปสรรคจากภายนอก และมีปัญหาจุดอ่อนภายในอยูห่ลายประการ ดงันั้น ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดสาํหรับ

ผูบ้ริหารขององคก์ารคือ กลยทุธ์การตั้งรับหรือป้องกนัตวั (Defensive Strategy) เพื่อพยายามลดหรือ

หลบหลีกภยัอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ตลอดจนมาตรการท่ีจะทาํใหอ้งคก์ารเกิดความ

สูญเสียท่ีนอ้ยท่ีสุด รวมทั้งแกไ้ขปัญหาอุปสรรคภายในต่าง ๆ  

 สถานการณ์ท่ี 3 (จุดอ่อน-โอกาส) 

 สถานการณ์น้ีเปรียบเสมือนกรณีเคร่ืองหมายคาํถามของหน่วยธุรกิจกลยทุธ์ (Strategic 

Business Unit: SBU) เน่ืองจากองคก์ารมีโอกาสท่ีเป็นขอ้ไดเ้ปรียบดา้นการแข่งขนัอยูห่ลายประการ 

สถานการณ์ท่ี 3 

“กลยทุธ์การพลิกตวั 

ตามสถานการณ์” 

 

สถานการณ์ท่ี 1 
“กลยทุธ์เชิงรุก” 

 

สถานการณ์ท่ี 4 
“กลยทุธ์การแตกตวั” 

สถานการณ์ท่ี 2 
“กลยทุธ์การป้องกนัตวั” 
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แต่ติดขดัอยูต่รงท่ีมีปัญหาอุปสรรคภายในท่ีเป็นจุดอ่อนอยูห่ลายอยา่งเช่นกนั ดงันั้น ทางออก

สาํหรับผูบ้ริหารขององคก์ารคือ กลยทุธ์การพลิกตวั (Turnaround-oriented Strategy) เพื่อขจดัหรือ

แกไ้ขจุดอ่อนภายในต่าง ๆ ใหพ้ร้อมท่ีจะฉกฉวยโอกาสต่าง ๆ ท่ีเปิดให ้

 สถานการณ์ท่ี 4 (จุดแขง็-อุปสรรค) 

 สถานการณ์น้ีเกิดข้ึนจากการท่ีสภาพแวดลอ้มไม่เอ้ือต่อการดาํเนินงาน แต่ตวัองคก์าร     

มีขอ้ไดเ้ปรียบท่ีเป็นจุดแขง็อยูห่ลายประการ ดงันั้น แทนท่ีผูบ้ริหารขององคก์ารจะรอจนกระทัง่

สภาพแวดลอ้มเปล่ียนแปลงไป ผูบ้ริหารขององคก์ารสามารถท่ีจะเลือกกลยทุธ์การแตกตวั หรือ

กระจายกิจการ (Diversification Strategy) เพื่อใชป้ระโยชน์จากจุดแขง็ท่ีมีอยูใ่นการสร้างโอกาส   

ในระยะยาวสาํหรับผลิตภณัฑห์รือตลาดดา้นอ่ืน ๆ แทน 

 อน่ึง การวิเคราะห์สถานการณ์ดงักล่าวน้ี จะตอ้งอาศยัความสามารถของผูบ้ริหารของ

องคก์ารท่ีจะประเมินวา่องคก์ารของตนตกอยูใ่นสถานการณ์แบบใด  ทั้งน้ี เน่ืองจากการวเิคราะห์ 

SWOT จะมีลกัษณะในเชิงสัมพนัธ์ เพราะแต่ละองคก์ารนั้นมกัจะมีจุดแขง็-จุดอ่อน และโอกาส-    

ภยัคุกคาม ท่ีผสมผสานกนัไป ไม่เด่นชดัหรือโดดเด่นออกมา ซ่ึงในทางปฏิบติัอาจจะใชก้ารให้

นํ้าหนกัเพื่อหาค่าคะแนนเฉล่ียออกมาวา่ องคก์ารตกอยูส่ถานการณ์แบบใดโดยวธีิการลงความเห็น

ของผูบ้ริหารระดบัต่าง ๆ ขององคก์าร 

 วฒันา  วงศเ์กียรติรัตน์ (2542) ไดเ้สนอการกาํหนดกลยทุธ์ โดยการวเิคราะห์สถานการณ์ 

ดงัต่อไปน้ี 

1.  การวเิคราะห์ตาํแหน่งสถานภาพขององคก์าร ประเมินสถานภาพขององคก์ารใน 

ปัจจุบนัวา่อยูใ่นตาํแหน่งท่ีมีความโนม้เอียงไปในทางท่ีพึงประสงคห์รือไม่พึงประสงค ์จากการ

สังเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ารและการสังเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร พร้อม

กบัสรุปลกัษณะเด่นเชิงโอกาสและลกัษณะดอ้ยเชิงภยัอุปสรรค แลว้ชัง่นํ้าหนกัวา่โนม้เอียงไป

ในทาง “เอ้ือ” หรือ “ไม่เอ้ือ” มากนอ้ยเพียงใด ในขณะเดียวกนั ก็สรุปจุดแขง็และจุดอ่อนเชิง

ทรัพยากร แลว้ชัง่นํ้าหนกัวา่โนม้เอียงไปในทาง (“จุดแขง็” หรือ “จุดอ่อน” มากนอ้ยเพียงใด     

จากนั้นจึงทาํการกาํหนดตาํแหน่งในตาราง 2 x 2 วา่อยูใ่นตาํแหน่งท่ี “เอ้ือและแขง็”  “เอ้ือแต่อ่อน”  

“ไม่เอ้ือแต่แขง็” และ “ไม่เอ้ือและอ่อน”      

  2. พิจารณาทางเลือกกลยทุธ์ในระดบัขององคก์าร เช่น เลือกกลยทุธ์การรักษา 

เสถียรภาพ (Stability Strategy) โดยดาํเนินงานเฉพาะแผนงานท่ีมีความรู้ความชาํนาญเพียงชนิด 

เดียวและจะไม่ขยายไปทาํแผนงานอ่ืน หรือเลือกกลยทุธ์การสร้างความเติบโต (Growth Strategies)  
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โดยขยายงานดว้ยการทาํแผนงานอ่ืน ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากแผนงานเดิม หรือเพิ่มงาน/

โครงการใหม่ท่ีหน่วยงานมีสมรรถนะเสริมโครงการท่ีสนบัสนุนใหภ้าคธุรกิจเอกชนเขา้มามีส่วน

ร่วม โดยการจา้งเหมา หรือเลือกกลยทุธ์การตดัทอน (Retrenchment Strategies) โดยยกเลิกแผนงาน

ท่ีหมดความจาํเป็นออกไป หรือยกเลิกแผนงานประเภทท่ีมีหน่วยงานอ่ืนทาํไดดี้กวา่ หรือตดังาน/

โครงการท่ีหมดความจาํเป็นออกไป หรือยกเลิกงาน/โครงการประเภทท่ีมีหน่วยงานอ่ืนทาํไดดี้กวา่ 

หรือลดกิจกรรมบางประเภทในงาน/โครงการท่ียงัคงตอ้งทาํอยู ่หรือโอนงานใหเ้อกชนไป 

(Privatization) 

 3. การวเิคราะห์ตาํแหน่งของสถานภาพของแผนงาน ประเมินสถานภาพของแผนงาน 

ขององคก์ารท่ีเลือกจะจดัทาํวา่ อยูใ่นตาํแหน่งท่ีมีความโนม้เอียงไปในทางท่ีพึงประสงคห์รือไม่พึง

ประสงคห์รือไม่เพียงใด พร้อมกบัสรุปลกัษณะเด่นเชิงโอกาสและลกัษณะดอ้ยเชิงภยัอุปสรรค แลว้

ชัง่นํ้าหนกัวา่โนม้เอียงไปในทาง “เอ้ือ” หรือ “ไม่เอ้ือ” มากนอ้ยเพียงใด ในขณะเดียวกนั ก็สรุปจุด

แขง็และจุดอ่อนเชิงทรัพยากร แลว้ชัง่นํ้าหนกัวา่โนม้เอียงไปในทาง “จุดแขง็” หรือ “จุดอ่อน” มาก

นอ้ยเพียงใด จากนั้นจึงทาํการกาํหนดตาํแหน่งในตาราง 2 x 2 วา่อยูใ่นตาํแหน่งท่ี “เอ้ือและแขง็” 

“ไม่เอ้ือแต่อ่อน” “ ไม่เอ้ือแต่แขง็” และ “ไม่เอ้ือและอ่อน” 

 4. พิจารณาทางเลือกกลยทุธ์ในระดบัของแผนงาน เช่น เพิ่มประสิทธิผลและ 

ประสิทธิภาพในการผลิตและการใหบ้ริการ ปรับปรุงระบบการวางแผน การติดตาม ผลการ

ปฏิบติังาน และการประเมินผลงาน/โครงการ ส่งเสริมการประสานงาน/โครงการภายใตแ้ผนงาน

เดียวกนั สลบัสบัเปล่ียน ผูบ้ริหารระดบักองและระดบัฝ่าย เพื่อใหมี้ประสบการณ์ในงานของ

องคก์ารอยา่งกวา้งขวาง สร้างขวญัและแรงจูงใจของบุคลากรในการดาํเนินงาน/โครงการ สนบัสนุน

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาํเนินกิจกรรมของงาน/โครงการ ศึกษาทศันคติและพฤติกรรม 

ของผูรั้บบริการ คน้ควา้หาวธีิลดตน้ทุนในการดาํเนินงาน/โครงการและระดมเงินทุนจากเงิน 

นอกงบประมาณแผน่ดิน 

 5. การวเิคราะห์ตาํแหน่งของสถานภาพของงาน/โครงการ ประเมินสถานภาพของงาน/ 

โครงการขององคก์ารท่ีเลือกจะจดัทาํวา่อยูใ่นตาํแหน่งท่ีมีความโนม้เอียงไปในทางท่ีพึงประสงค์

หรือไม่พึงประสงคห์รือไม่เพียงใด พร้อมกบัสรุปลกัษณะเด่นเชิงโอกาสและลกัษณะดอ้ย             

เชิงภยัอุปสรรคแลว้ชัง่นํ้าหนกัวา่โนม้เอียงไปในทาง “เอ้ือ” หรือ “ไม่เอ้ือ” มากนอ้ยเพียงใด                  

ในขณะเดียวกนั ก็สรุปจุดแข็งและจุดอ่อนเชิงทรัพยากร แลว้ชัง่นํ้าหนกัวา่โนม้เอียงไปในทาง           

“จุดแขง็” หรือ “จุดอ่อน” มากนอ้ยเพียงใด จากนั้นจึงทาํการกาํหนดตาํแหน่งในตาราง 2 x 2            

วา่อยูใ่นตาํแหน่งท่ี “เอ้ือและแขง็” “เอ้ือแต่อ่อน” “ไม่เอ้ือแต่แขง็” และ “ไม่เอ้ือและอ่อน”  

6. พิจารณาทางเลือกกลยทุธ์ในระดบัของกิจกรรมภายใตง้าน/โครงการ เช่น ปรับปรุง 
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รูปแบบของการผลิตและการใหบ้ริการ ส่งเสริมการประสานกิจกรรมภายใตง้าน/โครงการเดียวกนั 

ศึกษาความเหมาะสมของค่าใชจ่้ายในการดาํเนินกิจกรรม พฒันาบุคลากรทั้งในดา้นความรู้และ

ทกัษะในการทาํงานและส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนผา่นการฝึกอบรม 

  จากการวเิคราะห์สถานการณ์ ดว้ยเทคนิคต่าง ๆ จะปรากฏจากตารางวเิคราะห์               

ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแกนสองเส้นตดักนัระหวา่งจุดแขง็ จุดอ่อน ภายในองคก์ารกบัแกนโอกาสและ

อุปสรรคภายนอก ทาํให้เกิดเป็นช่องส่ีช่อง เพื่อการวเิคราะห์ ช่องท่ีหน่ึงเป็นการจบัคู่ระหวา่ง 

โอกาสภายนอกกบัจุดแขง็ภายในองคก์าร ช่องท่ีสองเป็นการจบัคู่ระหวา่งโอกาสภายนอกกบั

จุดอ่อนภายในองคก์ารช่องท่ีสามเป็นการจบัคู่ระหวา่งอุปสรรคภายนอกกบัจุดอ่อนภายในองคก์าร 

ช่องท่ีส่ีเป็นการจบัคู่ระหวา่งอุปสรรคภายนอกกบัจุดแขง็ภายในองคก์าร 

                สถานการณ์ทั้งส่ีเกิดข้ึนจากการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคจะเป็น

ประโยชน์ต่อการวางแผนกลยทุธ์  3 ประการ ไดแ้ก่ 1) วเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและ

อุปสรรค จะใหข้อบเขตท่ีมีเหตุผลเพื่อการประเมินฐานะปัจจุบนัและอนาคตขององคก์ารแก่

ผูบ้ริหาร 2) ผูบ้ริหารสามารถกาํหนดกลยทุธ์ทางเลือกขององคก์าร ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์     

บนรากฐานของการวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ไดเ้ป็นอยา่งดี 3) การวเิคราะห์        

จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรร เป็นระยะจะช่วยใหผู้บ้ริหารรู้การเปล่ียนแปลงของ

สภาพแวดลอ้มภายนอกและสภาพแวดลอ้มภายในขององคก์ารอยูต่ลอดเวลา 

    ระดับกลยุทธ์ 

อาํนาจ  ธีระวนิช, (2553,หนา้ 390-391) ระดบัของกลยทุธ์องคก์าร  กล่าววา่ 

เม่ือองคก์ารกาํหนดเป้าหมายและจดัทาํแผนในระดบัต่างๆ ผูจ้ดัการจาํเป็นตอ้งมีแผนกลยทุธ์ในแต่

ละระดบัดว้ยเช่นกนั เพื่อใหก้ารตดัสินใจและการปฏิบติัเป็นไปทัว่ทั้งองคก์าร ดงันั้นกลยทุธ์ทั้งหมด

ขององคก์ารจึงประกอบไปดว้ย 3 ระดบัคือ ระดบับริษทั ระดบัธุรกิจและระดบัหนา้ท่ี กลยทุธ์ในแต่

ละระดบัต่างไดรั้บผลประทบจากการกาํหนดกลยทุธ์และการปฏิบติัของระดบัอ่ืนๆ ดว้ยเช่นกนั    

เหตุน้ีการสร้างเครือข่ายการเช่ือมโยงภายในอยา่งมีประสิทธิผลจะช่วยใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมายใน

แต่ละระดบัท่ีกาํหนดข้ึนในขั้นตอนกระบวนการวางแผนไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกลมกลืนกนั 

 กลยทุธ์ระดบับริษทั (Corporate-level strategy) จุดมุ่งหมายของกลยทุธ์ระดบับริษทัคือ 

ตอบคาํถามหลกั 2 ประการไดแ้ก่ “เราอยูใ่นธุรกิจใด?” (What business are we in?) และ “จุดใดท่ี

ธุรกิจเราควรจะเป็น?” (What business should we be in?) ซ่ึงคาํตอบจะช่วยในการกาํหนดทิศทางใน

ระยะยาวของกิจการในภาพรวม ดงันั้นกลยทุธ์ระดบับริษทัจะบ่งบอกถึงธุรกิจท่ีองคก์ารจะเขา้ไป

ดาํเนินการ กลยทุธ์ท่ีธุรกิจจะใชใ้นการประสานเพื่อเพิ่มความเขม้แขง็ใหก้บัตาํแหน่งการแข่งขนั

ขององคก์ารและการจดัสรรทรัพยากรระหวา่งธุรกิจ กลยทุธ์ระดบับริษทัจึงเป็นพลงัท่ีใชข้บัเคล่ือน
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เป้าหมายและแผนเชิงกลยทุธ์ท่ีจุดสูงสุดในกระบวนการวางแผน โดยกาํหนดแนวทางอยา่งกวา้งๆ 

ใหก้บัผูจ้ดัการตลอดทัว่ทั้งองคก์ารใหด้าํเนินตามเพื่อใหบ้รรลุภารกิจขององคก์าร ผูจ้ดัการระดบัสูง

เป็นผูรั้บผดิชอบในการกาํหนดกลยทุธ์ระดบับริษทั โดยทัว่ไปอาจมีกรอบระยะเวลา 3 ถึง 5 ปีหรือ

ยาวกวา่นั้น 

กลยทุธ์ระดบัธุรกิจ (Business-level strategy) ช่วยใหกิ้จการตอบคาํถาม “เราจะแข่งขนั

อยา่งไร?” (How do we complete?) กลยทุธ์ในระดบัน้ีใหค้วามสนใจกบัการหาวถีิทางการแข่งขนัท่ี

ดีท่ีสุดภายในธุรกิจหน่ึงๆ ขณะเดียวกนัตอ้งสนบัสนุนกลยทุธ์ระดบับริษทัดว้ย โดยกลยทุธ์มี

จุดมุ่งหมายเพื่อใหก้ารตดัสินใจทางธุรกิจสามารถสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั กาํหนดวธีิการ

ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มและเง่ือนไขการแข่งขนั การจดัสรรทรัพยากร

ภายในหน่วยธุรกิจและการประสานงานในกลยทุธ์ระดบัหนา้ท่ี จากท่ีกล่าวมากลยทุธ์ระดบัน้ีเนน้

ไปท่ีการกาํหนดวธีิการท่ีองคก์ารจะเขา้ไปแข่งขนัในแต่ละธุรกิจท่ีองคก์ารดาํเนินงานอยูห่รือท่ี

ตอ้งการจะเขา้ไปแข่งขนั อนัรวมถึงการเลือกผลิตภณัฑแ์ละตลาด สาํหรับในองคก์ารท่ีประกอบไป

ดว้ยหลายธุรกิจ ผูจ้ดัการควรตอ้งกาํหนดหน่วยธุรกิจเชิงกลยทุธ์ (Strategic Business Unit : SBU) 

โดยแต่ละ SBU เป็นธุรกิจท่ีแบ่งแยกออกมา โดยมีผูจ้ดัการผลิตภณัฑ ์ทรัพยากร ลูกคา้และคู่แข่งขนั

ของตนเอง ตลอดจนมีการจดัการอยา่งอิสระจากธุรกิจอ่ืนๆ การท่ีแต่ละ SBU สามารถตดัสินใจ

เลือกวธีิการในการเขา้ไปแข่งขนัในตลาดและการตดัสินใจอ่ืนๆ ดว้ยตนเอง ดงันั้นผูจ้ดัการของแต่

ละหน่วยธุรกิจตอ้งพฒันากลยทุธ์ระดบัธุรกิจสาํหรับหน่วยธุรกิจเชิงกลยทุธ์ของตน ถา้องคก์าร

ดาํเนินการเพียงธุรกิจเดียว ผูจ้ดัการระดบัสูงและผูจ้ดัการระดบักลางตอ้งทาํงานร่วมกนัในการ

พฒันากลยทุธ์ระดบัธุรกิจ โดยทัว่ไปกรอบระยะของแผนจะอยูใ่นช่วง 1 ถึง 3 ปี 

จากมุมมองขององคก์ารแม่ของหน่วยธุรกิจเชิงกลยทุธ์ กลยทุธ์ระดบัธุรกิจคือพลงั

ขบัเคล่ือนเป้าหมายและแผนเชิงกลวธีิต่างๆ ซ่ึงเป็นวถีิทางในการบรรลุเป้าหมายและแผนเชิงกล

ยทุธ์ในภาพรวมขององคก์ารในกระบวนการวางแผน 

กลยทุธ์ระดบัหนา้ท่ี (Functional-level strategy) กลยทุธ์น้ีจะเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงาน

ของฝ่ายตามหนา้ท่ีท่ีสาํคญัๆ เช่น ฝ่ายการผลิต ฝ่ายการตลาดและฝ่ายการเงินวา่ “เราจะสามารถ

สนบัสนุนกลยทุธ์ระดบัธุรกิจใหดี้ท่ีสุดไดอ้ยา่งไร?” (How can we best support the business-level 

strategy?) กลยทุธ์ระดบัน้ีสนบัสนุนกลยทุธ์ระดบัธุรกิจโดยมีกิจกรรมท่ีเจาะจงต่างๆ ในแต่ละ

หนา้ท่ีทางธุรกิจภายในองคก์าร เช่น การตลาด การผลิต การเงินและหนา้ท่ีอ่ืนๆ กลยทุธ์ระดบัหนา้ท่ี 

โดยทัว่ไปคือพลงัขบัเคล่ือนเป้าหมายและแผนปฏิบติัการซ่ึงเป็นวถีิทางท่ีก่อใหเ้กิดการบรรลุ

เป้าหมายเชิงกลวธีิในลาํดบัชั้นของเป้าหมายในกระบวนการวางแผนองคก์าร ในทางปฏิบติักลยทุธ์

ระดบัหนา้ท่ีพฒันาโดยผูจ้ดัการของแต่ละหนา้ท่ีและมีความโนม้เอียงท่ีจะเนน้ในระยะสั้น อาจเป็น
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เพียง 1 ปี กลยทุธ์ในระดบัน้ีจึงเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัของพนกังานท่ีเป็นผูป้ฏิบติักบัตวังาน         

เพื่อสร้างคุณค่าใหก้บัลูกคา้โดยตรง 

                ขจรวฒิุ นาํศิริกุล (2553,หนา้ 9-11) กล่าวถึงระดบักลยทุธ์ วา่ 

 ผูท่ี้มีหนา้ท่ีวางกลยทุธ์ก็คือ ผูจ้ดัการระดบัต่างๆ นัน่เอง ผูจ้ดัการแต่ละคนจะตอ้ง

รับผดิชอบในการวางกลยทุธ์ใหบ้ริษทัมีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัพร้อมกบัตอ้งรับผดิชอบ         

ในการนาํกลยทุธ์ไปปฏิบติัใหเ้กิดผลดว้ย ในบริษทัต่างๆ ส่วนใหญ่แลว้ผูจ้ดัการสามารถแบ่ง            

ไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ ผูจ้ดัการทัว่ไป (General Managers) ซ่ึงมีหนา้ท่ีรับผดิชอบต่อผลการ

ดาํเนินงานทั้งหมดของบริษทั หรือในส่วนธุรกิจ (Division) ท่ีตวัเองรับผดิชอบกบั ผูจ้ดัการสายการ

ปฏิบติังาน (Functional Managers) ซ่ึงมีหนา้ท่ีรับผดิชอบดูแลการปฏิบติังานเฉพาะเจาะจงสายงาน

ใดสายงานหน่ึง เช่น สายงานบญัชี สายงานการตลาด สายงานการวจิยัและพฒันา สายงาน

เทคโนโลยสีารสนเทศ หรือสายงานการผลิต เป็นตน้ ถา้บริษทัมีหลายธุรกิจ และแต่ละธุรกิจไดมี้

การแยกการดาํเนินงานออกมาอยา่งชดัเจนโดยไม่ตอ้งพึ่งพากนั บริษทัก็สามารถจดัผูจ้ดัการใหเ้ป็น 

3 ระดบัได ้  

1. ผูจ้ดัการระดบัองคก์ร (Corporate Level Managers)  

ผูจ้ดัการระดบัองคก์ร (Corporate Level Managers) ซ่ึงจดัอยูใ่นประเภทผูจ้ดัการทัว่ไป 

จะประกอบดว้ยเจา้หนา้ท่ีบริหารสูงสุด (Chief Executive Officer) หรือท่ีเรียกวา่ CEO ผูบ้ริหาร

ระดบัอาวุโสต่างๆ และคณะกรรมการบริษทั ผูจ้ดัการกลุ่มจะเป็นผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด และ 

CEO จะเป็นผูจ้ดัการทัว่ไปท่ีมีอาํนาจสูงสุด บทบาทหนา้ท่ีของผูจ้ดัการระดบัองคก์ร จะตอ้งคอย

ดูแลตรวจตรา โดยมีการปรึกษาร่วมกนักบัผูบ้ริหารระดบัอาวโุสต่างๆ เพื่อกาํหนด กลยทุธ์ระดบั

องคก์ร (Corporate Level Strategy) ของทั้งบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย การกาํหนดเป้าหมายต่างๆ     

ของบริษทั การเลือกธุรกิจท่ีบริษทัควรจะเขา้ดาํเนินงาน การแบ่งสรรทรัพยากรใหก้บัแต่ละธุรกิจ     

ท่ีบริษทัดาํเนินงานการวางและสนบัสนุนกลยทุธ์ในการขยายธุรกิจใดธุรกิจหน่ึง พร้อมกบัการ

แสดงความเป็นผูน้าํเชิงกลยทุธ์สาํหรับทั้งองคก์ร เพื่อใหแ้น่ใจวา่ กลยทุธ์ท่ีวางไวจ้ะสามารถทาํให้

บริษทัมีความสามารถในการทาํกาํไรระยะยาวท่ีสูงท่ีสุด (Maximization of Corporate Long-Run 

Profitability) 

   ผูจ้ดัการระดบัองคก์รจะเป็นผูเ้ช่ือมโยงระหวา่งบุคคลท่ีดูแลการกาํหนดกลยทุธ์ของ

บริษทักบับุคคลท่ีเป็นเจา้ของบริษทั (ผูถื้อหุ้น) โดยเฉพาะอยา่งยิง่บทบาทของ CEO เอง จะตอ้งมี

ความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้ในการกาํหนดและดาํเนินงานตามกลยทุธ์เพื่อใหบ้ริษทัมีความสามารถ

ในการทาํกาํไรพร้อมกบัอตัราการเจริญเติบโตของกาํไรอยา่งสูงสุด 
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2. ผูจ้ดัการระดบัธุรกิจ (Business Level Managers) 

ผูจ้ดัการระดบัธุรกิจ (Business Level Managers) จะมีหนา้ท่ีตอ้งนาํกลยทุธ์ระดบั

องคก์รมาแปลงให้อยูใ่นรูปของ กลยทุธ์ระดบัธุรกิจ (Business Level Strategy) สาํหรับในส่วน

ธุรกิจท่ีตวัเองรับผดิชอบอยู ่ผูจ้ดัการระดบัธุรกิจจะจดัอยูใ่นประเภทผูจ้ดัการทัว่ไป และถา้บริษทั    

มีการดาํเนินงานอยูใ่นธุรกิจเดียว ผูจ้ดัการระดบัองคก์รกบัผูจ้ดัการระดบัธุรกิจก็จะเป็นระดบั

เดียวกนั ผูจ้ดัการระดบัธุรกิจจะตอ้งกาํหนดกลยทุธ์ระดบัธุรกิจ เพื่อใหส่้วนธุรกิจของตวัเองสามารถ

มีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัท่ีเหนือคู่แข่ง เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดโดยผูจ้ดัการระดบั

องคก์ร 

3. ผูจ้ดัการระดบัสายการปฏิบติังาน (Functional Level Managers) 

 ผูจ้ดัการระดบัสายการปฏิบติังาน (Functional Level Managers) จะจดัอยูใ่นประเภท

ผูจ้ดัการสายการปฏิบติังาน มีหนา้ท่ีรับผิดชอบดูแลการปฏิบติังานของสายการปฏิบติังานสายใด   

สายหน่ึงภายใตส่้วนธุรกิจท่ีอยูใ่นการดูแลของผูจ้ดัการระดบัธุรกิจ เช่น สายการจดัการทรัพยากร

มนุษย ์สายการจดัซ้ือ สายการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ สายการบริการลูกคา้ เป็นตน้ ผูจ้ดัการระดบั  

สายการปฏิบติัจะตอ้งกาํหนดกลยทุธ์ระดบัสายการปฏิบติังาน (Functional Level Strategy)          

เพื่อปรับปรุงประสิทธิผลในการดาํเนินงานในสายงานของตวัเอง ซ่ึงจะส่งผลต่อกลยทุธ์ระดบัธุรกิจ

ใหส้ามารถมีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัท่ีเหนือคู่แข่ง พร้อมกบัทาํใหบ้ริษทัสามารถบรรลุ

เป้าหมายในระดบัธุรกิจ และระดบัองคก์รได ้

                เรวตัร์ ชาตรีวศิิษฏ ์(2553 หนา้ 44-45) การวางแผนเชิงกลยทุธ์ หมายถึง การกาํหนด

ยทุธวธีิเพื่อการตดัสินใจเลือกเป็นแนวทางในการปฏิบติังานในอนาคตซ่ึงเป็นเป้าหมายระยะยาว 

เพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละนโยบายขององคก์รธุรกิจโดยตอ้งมีการวเิคราะห์ถึงสภาพแวดลอ้ม

ภายนอกเพื่อหาโอกาสและขอ้จาํกดั ตลอดรวมถึงสภาพแวดลอ้มภายในเพื่อจุดอ่อนและจุดแขง็มา

ใชใ้นการวางแผนกลยทุธ์ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งเป็นขั้นตอน การวางแผน     

ตอ้งคน้คาํตอบ 3 ประการคือ 

1.  ปัจจุบนัอยูท่ี่ใด? (คือ เร่ิมดว้ยการทาํ SWOT) 

2.  อนาคตตอ้งการจะไปท่ีใด? (คือ การทาํ VISION MISSION GOALS)  

             3. ทาํอยา่งไรจึงจะไปถึงจุดนั้น? (คือ STRATEGY ท่ีจะตอ้งใชต้น้ทุนตํ่า สร้างความ

แตกต่าง และ FOCUS) 

       องค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์  

 องคป์ระกอบพื้นฐานหลกั 4 ประการ คือ 
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1. วตัถุประสงค ์เช่น ใน 2 ปีขา้งหนา้ จะลดปริมาณการส่งคืนสินคา้ท่ีบริษทัผลิตลงจาก 

18% เป็น 12% เป็นตน้ 

2. แนวทางปฏิบติั เช่น ในการลดปริมาณการส่งคืนสินคา้จาก 18% เป็น 12% ภายใน 2 ปี

ขา้งหนา้ ในแนวทางปฏิบติันั้นหน่วยผลิตสินคา้แห่งน้ีจะตอ้งจดัทาํมาตรฐานผลผลิตของตวัเองให้

สูงข้ึนโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในคุณภาพของสินคา้ ฉะนั้นการตรวจสอบผลผลิต การเลือกวตัถุดิบ

ตลอดจนขั้นตอนในการผลิตสินคา้จะตอ้งปรับปรุงดว้ย 

3. ทรัพยากรท่ีตอ้งใช ้เช่น ขนาดศกัยภาพของคนงานนั้นยงัตํ่าอยู ่หรือวตัถุดิบท่ีหาได้

คุณภาพดอ้ยกวา่มาตรฐานทาํใหผ้ลผลิตท่ีออกมาไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร 

4. การเสริมสร้างการใชท้รัพยากรใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น การจดัองคก์ร     

การสั่งการและการควบคุมงาน เป็นตน้ 

     ระดับกลยุทธ์  

1. กลยทุธ์ระดบับริษทั (Corporate level) 

2. กลยทุธ์ระดบัธุรกิจ (Business level) 

3. กลยทุธ์ระดบัหนา้ท่ี (Functional level) 

                บุญเลิศ เยน็คงคา (2549,หนา้ 37-38) ไดก้ล่าวถึงระดบัการจดัการเชิงกลยทุธ์ แบ่งออกเป็น 

3 ระดบั เช่นเดียวกนักบัการแบ่งระดบัการบริหาร แต่ละระดบัก็มีผูรั้บผดิชอบหลกั (Primary 

Responsibility) และมีหนา้ท่ีหลกัในกระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์แตกต่างกนัไป 

 การแบ่งระดบัของกลยทุธ์ (Hierarchy of Strategy) 

 การวางแผนเชิงกลยทุธ์ของกิจการ ประกอบดว้ย แผนกลยุทธ์ในระดบัต่างๆ ผูบ้ริหาร    

ในแต่ละระดบัขององคก์ารจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดโดยการวางแผนเชิงกลยทุธ์ระดบัต่างๆ ดงัน้ี 

   1. กลยทุธ์ระดบับริษทั (Corporate-Level Strategy) 

      กลยทุธ์ในระดบัน้ี ครอบคลุมถึงขอบเขตการทาํธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ และกิจกรรม

ท่ีสาํคญัจะตอ้งปฏิบติัในการดาํเนินธุรกิจใหบ้รรลุวตัถุประสงคร์วมขององคก์ารเป็นหนา้ท่ีของ

ผูบ้ริหารระดบัสูง 

  2. กลยทุธ์ระดบัธุรกิจ (Business-Level Strategy) 

     เป็นการกาํหนดกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจต่างๆ ของกิจการโดยมุ่งเนน้กลยทุธ์            

ในการแข่งขนัตลอดจนการแบ่งสรรทรัพยากรในการดาํเนินธุรกิจต่างๆ ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค์

เป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารระดบักลาง 

    3. กลยทุธ์ระดบัหนา้ท่ี (Functional-Level Strategy) 
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  เป็นกลยทุธ์ท่ีใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีงานในหน่วยงานต่างๆ ภายในองคก์าร เช่น 

การตลาด การผลิต การเงิน การวจิยัและพฒันาฯ  เพื่อใหธุ้รกิจของกิจการสาํเร็จตามวตัถุประสงค์

เป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารระดบัตน้ 

มาตรฐานกาํหนดตําแหน่ง 

      สายสนับสนุนวชิาการ 

               ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวทิยาลยับูรพา ท่ี 0004/2559 เร่ือง 

มาตรฐานการกาํหนดตาํแหน่งของพนกังานและลูกจา้งพ.ศ. 2559  ประกาศ ณ วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 

พ.ศ. 2559 ไดก้าํหนดหลกัเกณฑ ์ตาํแหน่งบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการมหาวทิยาลยับรูพา 

ณ ท่ีน้ี ผูว้จิยัขอเสนอรายละเอียดเฉพาะตาํแหน่งท่ีปฏิบติังานใน มหาวทิยาลยับูรพา  จาํนวน 8 

ตาํแหน่ง ท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลของความเป็นไปไดข้องกลยทุธ์ไดแ้ก่ 

       1. ตําแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป 

   ช่ือเรียกตามสายงานและระดบัตาํแหน่ง ดงัน้ี 

               เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป ระดบัปฏิบติัการ 

  เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป ระดบัชาํนาญการ 

  เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป ระดบัชาํนาญการพิเศษ 

  เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป ระดบัเช่ียวชาญ 

เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป ระดบัทรงคุณวฒิุ 

           1.1 ลกัษณะงานโดยทั่วไป 

       สายงานน้ีคลุมถึงตาํแหน่งต่างๆ ท่ีปฏิบติังานบริหารงานทัว่ไป ซ่ึงมีลกัษณะงาน 

ท่ีปฏิบติัเก่ียวกบัการติดต่อ นดัหมายจดังานรับรองและงานพิธีต่างๆ เตรียมเร่ืองและเตรียมการ

สาํหรับประชุม จดบนัทึก และเรียบเรียง รายงานการประชุมทางวชิาการ และรายงานอ่ืนๆ ทาํเร่ือง

ติดต่อกบัหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบติัตามมติท่ี

ประชุม หรือผลการปฏิบติัตามคาํสั่งหวัหนา้ส่วนราชการ หรือมีลกัษณะงานท่ีตอ้งปฏิบติัเก่ียวกบั

การควบคุมและบริหารงานหลายดา้นดว้ยกนั เช่น งานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคคล งาน

จดัระบบ งานการเงินและบญัชี งานพสัดุ งานจดัพิมพ ์งานแจกจ่ายเอกสาร งานทะเบียนแบบแผน 

งานรวบรวมขอ้มูลสถิติ งานสัญญา และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

       1.2 หน้าที่และความรับผิดชอบ 

    ปฏิบติังานบริหารทัว่ไปท่ียากพอสมควร โดยมีคู่มือหรือแนวปฏิบติั หรือคาํสั่ง 

อยา่งกวา้งๆ และอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัตรวจสอบเฉพาะกรณีท่ีจาํเป็น และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีไดรั้บ

มอบหมาย 
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      1.3 ลกัษณะงานทีป่ฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ียากพอสมควรเก่ียวกบังานบริหารทัว่ไป โดยปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

หรือหลายอยา่ง เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานจดัระบบ งานการเงินและบญัชี งานพสัดุ งาน

จดัพิมพแ์ละแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมขอ้มูลสถิติ งานสัญญา เป็นตน้ 

หรือปฏิบติังานเลขานุการท่ียากพอสมควร เช่น ร่างโตต้อบหนงัสือ แปลเอกสาร เตรียมเร่ืองและ

เตรียมการสาํหรับการประชุม บนัทึกเร่ืองเสนอท่ีประชุม ทาํรายงานการประชุม รายงานอ่ืนๆ ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบติัตามมติท่ีประชุม หรือผลการปฏิบติัตามคาํสั่งหวัหนา้

ส่วนราชการ ใหค้าํปรึกษาแนะนาํในการปฏิบติังานแก่เจา้หนา้ท่ีระดบัรองลงมา และปฏิบติัหนา้ท่ี

อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

      1.4 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

    ไดรั้บปริญญาตรีหรือเทียบไดไ้ม่ตํ่ากวา่น้ี 

 

   2. ตําแหน่งนักวชิาการศึกษา 

   ช่ือเรียกตามสายงานและระดบัตาํแหน่ง ดงัน้ี 

               นกัวชิาการศึกษา ระดบัปฏิบติัการ 

  นกัวชิาการศึกษา ระดบัชาํนาญการ 

  นกัวชิาการศึกษา ระดบัชาํนาญการพิเศษ 

  นกัวชิาการศึกษา ระดบัเช่ียวชาญ 

นกัวชิาการศึกษา ระดบัทรงคุณวฒิุ 

2.1 ลกัษณะงานโดยทัว่ไป 

     สายงานน้ีคลุมถึงตาํแหน่งต่างๆ ท่ีปฏิบติังานการศึกษา ซ่ึงมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 

เก่ียวกบัการวเิคราะห์ วจิยั และพฒันาหลกัสูตรตาํราเรียนทุกระดบัท่ีอยูใ่นความควบคุมของ           

ทางมหาวทิยาลยั งานกิจกรรมนกัศึกษา งานวนิยัและพฒันานกัศึกษา งานบริการและสวสัดิการ

นกัศึกษา งานปกครอง การปรับปรุงมาตรฐานของสถานศึกษา การจดัการความรู้ การจดัและ

ควบคุมพิพิธภณัฑก์ารศึกษา การบริการและส่งเสริมการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยทีางการศึกษา     

การจดัเก็บและวเิคราะห์ขอ้มูลสถิติทางการศึกษา การวางแผนการศึกษา การวิจยัทางการศึกษา     

การส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษา และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  
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      2.2 หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานการศึกษาท่ียากพอสมควร โดยมีคู่มือหรือแนวปฏิบติั หรือคาํสั่งอยา่งกวา้งๆ 

 และอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัตรวจสอบเฉพาะกรณีท่ีจาํเป็น และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

      2.3 ลกัษณะงานทีป่ฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ียากพอสมควรเก่ียวกบังานการศึกษา โดยปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือ 

หลายอยา่ง ทาํหนา้ท่ีช่วยศึกษาวเิคราะห์เก่ียวกบัหลกัสูตร แบบเรียน การเทียบความรู้ การจดัการ

ความรู้ งานกิจการนกัศึกษา งานวนิยัและพฒันานกัศึกษา งานบริการและสวสัดิการ งานนกัศึกษา

วชิาทหาร การจดัพิพิธภณัฑก์ารศึกษา และการบริการและส่งเสริมการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยทีาง

การศึกษา ซ่ึงไดแ้ก่ การรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการกาํลงัคน หลกัสูตร ตาํราเรียน ความรู้

พื้นฐาน ตลอดจนความตอ้งการ ดา้นการใชเ้ทคโนโลยทีางการศึกษา จดัประชุมอบรมและสัมมนา

เก่ียวกบัการศึกษา เผยแพร่การศึกษา เช่น ออกรายการทางวทิย ุโทรทศัน์ การเขียนบทความ จดัทาํ

วารสาร หรือเอกสารต่างๆ และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

    2.4 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

ไดรั้บปริญญาตรีหรือเทียบไดไ้ม่ตํ่ากวา่น้ี 

    2.5 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

2.5.1 มีความรู้ความสามารถในงานการศึกษาอยา่งเหมาะสมแก่การปฏิบติังาน 

ในหนา้ท่ี 

      2.5.2 มีความรู้ความเขา้ใจในกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือน 

ในสถาบนัอุดมศึกษา กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาบนัอุดมศึกษา โดยเฉพาะพระราชบญัญติั

มหาวทิยาลยับูรพา ระเบียบขอ้บงัคบั และประกาศท่ีเก่ียวขอ้งกบัมหาวทิยาลยับูรพา 

2.5.3 มีความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัในดา้นการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 

 โดยเฉพาะอยา่งยิง่ของประเทศไทย 

 

     3. ตําแหน่งบุคลากร 

   ช่ือเรียกตามสายงานและระดบัตาํแหน่ง ดงัน้ี 

               บุคลากร  ระดบัปฏิบติัการ 

  บุคลากร  ระดบัชาํนาญการ 

  บุคลากร  ระดบัชาํนาญการพิเศษ 

  บุคลากร  ระดบัเช่ียวชาญ 

บุคลากร  ระดบัทรงคุณวฒิุ 
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3.1 ลกัษณะงานโดยทัว่ไป 

     สายงานน้ีคลุมถึงตาํแหน่งต่างๆ ท่ีปฏิบติังานบริหารงานบุคคลของหน่วยงานต่างๆ  

ซ่ึงมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติัเก่ียวกบัการศึกษาวเิคราะห์และตรวจสอบเก่ียวกบัตาํแหน่ง เงินเดือน     

การหน่วยงานและอตัรากาํลงั การดาํเนินงานดา้นงานบริหารงานบุคคลต่างๆ เช่น การสรรหาและ

บรรจุบุคคลเขา้รับราชการ การดาํเนินการเก่ียวกบัตาํแหน่งและอตัราเงินเดือน การส่งเสริมและ

พฒันาสมรรถนะในการปฏิบติัราชการ การจดัทาํทะเบียนประวติัการเขา้รับราชการ การดาํเนินการ

เก่ียวกบัการออกจากราชการ และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

        3.2 หน้าที่และความรับผดิชอบ 

    ปฏิบติังานบริหารงานบุคคลท่ียากพอสมควร โดยมีคู่มือหรือแนวปฏิบติั หรือคาํสั่ง 

อยา่งกวา้งๆ และอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัตรวจสอบเฉพาะกรณีท่ีจาํเป็น และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีไดรั้บ

มอบหมาย 

       3.3 ลกัษณะงานทีป่ฏิบัติ 

   ปฏิบติังานท่ียากพอสมควรเก่ียวกบังานบริหารงานบุคคลโดยปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งใด 

อยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง เช่น การกาํหนดตาํแหน่งและอตัราเงินเดือน การรับรองคุณวฒิุ             

การดาํเนินการเก่ียวกบัการจดัสอบ การดาํเนินการออกคาํสั่งเก่ียวกบัการบรรจุแต่งตั้งและอ่ืนๆ               

ท่ีเก่ียวกบังานบริหารงานบุคคล ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวบรวม                 

ศึกษา วเิคราะห์ปัญหาในการสรรหาและพฒันาบุคคล รวบรวมรายละเอียดขอ้มูลเพื่อช้ีแจงเหตุผล

ในการดาํเนินเร่ืองอนุมติัเก่ียวกบังานบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ขอ้บงัคบั ดาํเนินเร่ืองการขอรับบาํเหน็จบาํนาญและเงินทดแทน จดัทาํ แกไ้ขเปล่ียนแปลงบญัชีถือ

จ่ายเงินเดือนของขา้ราชการและลูกจา้งของหน่วยงาน และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

      3.4 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  ไดรั้บปริญญาตรีหรือเทียบไดไ้ม่ตํ่ากวา่น้ี 

           3.5 ความรู้ความสามารถทีต้่องการ 

     3.5.1 มีความรู้ความสามารถในงานบริหารงานบุคคลอยา่งเหมาะสมแก่การปฏิบติังาน 

ในหนา้ท่ี 

      3.5.2  มีความรู้ความเขา้ใจในกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือนใน 

สถาบนัอุดมศึกษา กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาบนัอุดมศึกษา โดยเฉพาะพระราชบญัญติั

มหาวทิยาลยับูรพา ระเบียบขอ้บงัคบั และประกาศท่ีเก่ียวขอ้งกบัมหาวทิยาลยับูรพา 

 

      4. ตําแหน่งนักวชิาการโสตทศันศึกษา 
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   ช่ือเรียกตามสายงานและระดบัตาํแหน่ง ดงัน้ี 

                                นกัวชิาการโสตทศันศึกษา ระดบัปฏิบติัการ 

  นกัวชิาการโสตทศันศึกษา ระดบัชาํนาญการ 

  นกัวชิาการโสตทศันศึกษา ระดบัชาํนาญการพิเศษ 

  นกัวชิาการโสตทศันศึกษา ระดบัเช่ียวชาญ 

นกัวชิาการโสตทศันศึกษา ระดบัทรงคุณวฒิุ 

  4.1 ลกัษณะงานโดยทัว่ไป 

     สายงานน้ีคลุมถึงตาํแหน่งต่างๆ ท่ีปฏิบติังานโสตทศันศึกษา ซ่ึงมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 

เก่ียวกบัการรวบรวมขอ้มูลทางวชิาการนาํมาดดัแปลงและเผยแพร่ในรูปแบบของโสตทศันูปกรณ์

ต่างๆ การเลือกใชเ้ทคนิคหรืออุปกรณ์ในการสอน การบรรยาย การประชุม การฝึกอบรมและ

นิทรรศการผลการปฏิบติังานตามโครงการ และแผนงานของส่วนราชการต่างๆ การควบคุมการใช ้

การจดัหาและการเก็บรักษาโสตทศันูปกรณ์ต่างๆ และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

        4.2 หน้าที่และความรับผดิชอบ 

     ปฏิบติังานโสตทศันศึกษาท่ียากพอสมควร โดยมีคู่มือหรือแนวปฏิบติั หรือคาํสั่ง 

อยา่งกวา้งๆ และอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัตรวจสอบเฉพาะกรณีท่ีจาํเป็น และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีไดรั้บ

มอบหมาย 

       4.3 ลกัษณะงานทีป่ฏิบัติ 

   ปฏิบติังานท่ียากพอสมควรเก่ียวกบังานโสตทศันศึกษา โดยปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งใด 

อยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง เช่น ควบคุมและใชอุ้ปกรณ์ประเภทเคร่ืองเสียง เคร่ืองฉาย เลือกเตรียม

และควบคุมการผลิตวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการจดัแสดง หรือการบรรยาย ไดแ้ก่ ฟิลม์ สไลด ์

ภาพยนตร์ รูปภาพ แผน่ภาพ แผนภูมิ ตวัอกัษร สคริป ฯลฯ ช่วยเขียนและเรียบเรียงคาํบรรยายภาพ 

คาํบรรยาย แผนภูมิ และบทรายการวทิย ุภาพยนตร์ หรือโทรทศัน์เพื่อเผยแพร่ หรือให้ความรู้ใน

ดา้นต่างๆ จดัหาและเก็บรักษาวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ทางดา้นโสตทศันศึกษา และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน         

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

      4.4 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 ไดรั้บปริญญาตรีหรือเทียบไดไ้ม่ตํ่ากวา่น้ีทางเทคโนโลยทีางการศึกษา 
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            4.5 ความรู้ความสามารถทีต้่องการ 

4.5.1 มีความรู้ความสามารถในงานโสตทศันศึกษาอยา่งเหมาะสมแก่การปฏิบติังาน 

ในหนา้ท่ี 

    4.5.2 มีความรู้ความเขา้ใจในกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือนใน 

สถาบนัอุดมศึกษา กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาบนัอุดมศึกษา โดยเฉพาะพระราชบญัญติั

มหาวทิยาลยับูรพา ระเบียบขอ้บงัคบั และประกาศท่ีเก่ียวขอ้งกบัมหาวทิยาลยับูรพา 

4.5.3 มีความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัในดา้นการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 

 โดยเฉพาะอยา่งยิง่ของประเทศไทย 

 

        5. ตําแหน่งนักวชิาการเงินและบัญชี 

                         มีช่ือเรียกตามสายงานและระดบัตาํแหน่ง ดงัน้ี 

                                นกัวชิาการเงินและบญัชี ระดบัปฏิบติัการ 

  นกัวชิาการเงินและบญัชี ระดบัชาํนาญการ 

  นกัวชิาการเงินและบญัชี ระดบัชาํนาญการพิเศษ 

  นกัวชิาการเงินและบญัชี ระดบัเช่ียวชาญ 

นกัวชิาการเงินและบญัชี ระดบัทรงคุณวฒิุ 

           5.1 ลกัษณะงานโดยทั่วไป 

        สายงานน้ีคลุมถึงตาํแหน่งต่างๆ ท่ีปฏิบติังานการเงินและบญัชีท่ีตอ้งใชค้วามรู้พื้นฐาน 

ระดบัปริญญา ซ่ึงมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติัเก่ียวกบัการเงิน การงบประมาณ การบญัชีทัว่ไป ของส่วน

ราชการ การวเิคราะห์งบประมาณ การวเิคราะห์ฐานะทางการเงินและบญัชี ตรวจสอบความถูกตอ้ง

ของผูล้งบญัชีเงินสด บญัชีเงินฝากธนาคาร และบญัชีแยกประเภท และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

          5.2 หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 

      ปฏิบติังานการเงินและบญัชีท่ียากพอสมควร โดยมีคู่มือหรือแนวปฏิบติั หรือคาํสั่ง 

อยา่งกวา้งๆ และอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัตรวจสอบเฉพาะกรณีท่ีจาํเป็น และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ี       

ได ้  รับมอบหมาย 

          5.3 ลกัษณะงานทีป่ฏิบัติ 

      ปฏิบติังานท่ียากพอสมควรเก่ียวกบังานการเงินและบญัชี โดยปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งใด 

อยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง เช่น จดัทาํฎีกา ตรวจสอบการตั้งฎีกาเบิกจ่ายในหมวดต่างๆ ตรวจสอบ

ความถูกตอ้งของบญัชี เงินสด บญัชีเงินฝากธนาคาร บญัชีแยกประเภท จดัทาํรายงานเงินรายจ่าย 
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ตามงบประมาณประจาํเดือน จดัทาํประมาณการรายได ้รายจ่ายประจาํปี พร้อมทั้งจดัทาํแผนการ

ปฏิบติังาน ดาํเนินการเก่ียวกบังานขอโอนและการขอเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณ ประเมินผล 

และติดตามผลการใชจ่้ายเงินงบประมาณรายจ่าย และจดัทาํรายงานผลการปฏิบติังานตามแผน และ

ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

       5.4   คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

     ไดรั้บปริญญาตรีหรือเทียบไดไ้ม่ตํ่ากวา่น้ีทางบญัชี 

5.5 ความรู้ความสามารถทีต้่องการ 

              5.5.1 มีความรู้ความสามารถในงานการเงินและบญัชีอยา่งเหมาะสมแก่การปฏิบติั 

งานในหนา้ท่ี 

              5.5.2  มีความรู้ความเขา้ใจในกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือน 

ในสถาบนัอุดมศึกษา กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาบนัอุดมศึกษา โดยเฉพาะพระราชบญัญติั

มหาวทิยาลยับูรพา ระเบียบขอ้บงัคบั และประกาศท่ีเก่ียวขอ้งกบัมหาวทิยาลยับูรพา 

            5.5.3 มีความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัในดา้นการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ของประเทศไทย 

 

         6. ตําแหน่งนักวชิาการพสัดุ 

                         มีช่ือเรียกตามสายงานและระดบัตาํแหน่ง ดงัน้ี 

                                นกัวชิาการพสัดุ  ระดบัปฏิบติัการ 

  นกัวชิาการพสัดุ  ระดบัชาํนาญการ 

  นกัวชิาการพสัดุ  ระดบัชาํนาญการพิเศษ 

  นกัวชิาการพสัดุ  ระดบัเช่ียวชาญ 

นกัวชิาการพสัดุ  ระดบัทรงคุณวฒิุ 

                 6.1 ลกัษณะงานโดยทัว่ไป 

        สายงานน้ีคลุมถึงตาํแหน่งต่างๆ ท่ีปฏิบติังานพสัดุ ซ่ึงมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติัเก่ียวกบั 

การพสัดุทัว่ไปของส่วนราชการร่างสัญญาซ้ือ สัญญาจา้ง การศึกษาคน้ควา้รายละเอียดต่างๆ ของ

พสัดุครุภณัฑ ์เพื่อกาํหนด มาตรฐานและคุณภาพของพสัดุ ศึกษาวเิคราะห์และเสนอความเห็น

เก่ียวกบัพสัดุ และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

  6.2 หน้าที่และความรับผดิชอบ 

       ปฏิบติังานพสัดุท่ียากพอสมควร โดยมีคู่มือหรือแนวปฏิบติั หรือคาํสั่งอยา่งกวา้งๆ 

 และอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัตรวจสอบเฉพาะกรณีท่ีจาํเป็น และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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          6.3 ลกัษณะงานทีป่ฏิบัติ 

     ปฏิบติังานท่ียากพอสมควรเก่ียวกบังานพสัดุ โดยปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือ 

หลายอยา่ง เช่น จดัหา จดัซ้ือ วา่จา้ง ตรวจรับ เก็บรักษา ศึกษาคน้ควา้รายละเอียดต่างๆ ของพสัดุ

ครุภณัฑ ์เช่น ววิฒันาการคุณสมบติั ระบบราคาการเส่ือมค่า การสึกหรอ ประโยชน์ใชส้อย 

ค่าบริการ อะไหล่ การบาํรุงรักษา ความแขง็แรงทนทาน เพือ่กาํหนดมาตรฐานและคุณภาพ 

วเิคราะห์และประเมินคุณภาพของพสัดุครุภณัฑ ์เสนอความเห็นเพื่อประกอบการตดัสินใจในการ

จดัหาซ้ือพสัดุครุภณัฑ ์และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

        6.4  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

    ไดรั้บปริญญาตรีหรือเทียบไดไ้ม่ตํ่ากวา่น้ีทางบริหารธุรกิจ หรือบญัชี หรือการเงิน  

หรือพาณิชยศาสตร์ 

6.5 ความรู้ความสามารถทีต้่องการ 

6.5.1 มีความรู้ความสามารถในงานพสัดุอยา่งเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหนา้ท่ี 

6.5.2 มีความรู้ความเขา้ใจในกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือนใน 

สถาบนัอุดมศึกษา กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาบนัอุดมศึกษา โดยเฉพาะพระราชบญัญติั

มหาวทิยาลยับูรพา ระเบียบขอ้บงัคบั และประกาศท่ีเก่ียวขอ้งกบัมหาวทิยาลยับูรพา 

6.5.3 มีความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัในดา้นการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 

 โดยเฉพาะอยา่งยิง่ของประเทศไทย 

  

       7. ตําแหน่นักวชิาการคอมพวิเตอร์ 

                 มีช่ือเรียกตามสายงานและระดบัตาํแหน่ง ดงัน้ี 

                   นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบติัการ 

  นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ ระดบัชาํนาญการ 

  นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ ระดบัชาํนาญการพิเศษ 

  นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ ระดบัเช่ียวชาญ 

นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ ระดบัทรงคุณวฒิุ 

7.1 ลกัษณะงานโดยทัว่ไป 

     สายงานน้ีคลุมถึงตาํแหน่งต่างๆ ท่ีปฏิบติังานวทิยาการคอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีลกัษณะงาน 

ท่ีปฏิบติัเก่ียวกบัการศึกษาวเิคราะห์ กาํหนดคุณลกัษณะของเคร่ือง จดัระบบติดตั้ง เช่ือมโยงระบบ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ศึกษา วเิคราะห์ ออกแบบเก่ียวกบัชุดคาํสั่งระบบ ชุดคาํสั่งประยกุต ์รวมถึงการ

เขียนคู่มือ อธิบายการใชค้าํสั่งต่างๆ กาํหนดคุณลกัษณะ ติดตั้งและใชเ้คร่ืองมือและชุดคาํสั่งส่ือสาร 
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การจดัและบริหารระบบสารสนเทศ ใหค้าํปรึกษา แนะนาํ อบรม เก่ียวกบัวทิยาการคอมพิวเตอร์

ดา้นต่างๆ แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ติดตามความกา้วหนา้ของเทคโนโลยใีหม่ๆ และ

ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

     7.2 หน้าที่และความรับผดิชอบ 

 ปฏิบติังานวทิยาการคอมพิวเตอร์ท่ียากพอสมควร โดยมีคู่มือหรือแนวปฏิบติั หรือคาํสั่ง 

อยา่งกวา้งๆ และอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัตรวจสอบเฉพาะกรณีท่ีจาํเป็น และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีไดรั้บ

มอบหมาย 

    7.3 ลกัษณะงานทีป่ฏิบัติ 

ปฏิบติังานท่ียากพอสมควรเก่ียวกบังานวทิยาการคอมพิวเตอร์ โดยปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งใด 

อยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง เช่น ทาํหนา้ท่ีในการติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ท่ี

เก่ียวขอ้ง ติดตั้งชุดคาํสั่งสาํเร็จรูป ใชป้รับปรุง แกไ้ขแฟ้มขอ้มูล เขียนชุดคาํสั่ง ตามขอ้กาํหนดของ

ระบบงานท่ีไดว้างแผนไวแ้ลว้ ทดสอบความถูกตอ้งของคาํสั่ง แกไ้ขขอ้ผดิพลาดของคาํสั่ง และ

ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

  7.4 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

ไดรั้บปริญญาตรีหรือเทียบไดไ้ม่ตํ่ากวา่น้ีทางวทิยาการคอมพิวเตอร์ หรือวศิวกรรม 

คอมพิวเตอร์ หรือวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ หรือเทคโนโลยสีารสนเทศ หรือระบบสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

        7.5 ความรู้ความสามารถทีต้่องการ 

7.5.1 มีความรู้ความสามารถในงานวทิยาการคอมพิวเตอร์อยา่งเหมาะสมแก่การปฏิบติั 

งานในหนา้ท่ี 

7.5.2 มีความรู้ความเขา้ใจในกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือนใน 

สถาบนัอุดมศึกษา กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาบนัอุดมศึกษา โดยเฉพาะพระราชบญัญติั

มหาวทิยาลยับูรพา ระเบียบขอ้บงัคบั และประกาศท่ีเก่ียวขอ้งกบัมหาวทิยาลยับูรพา 

 

             8. ตําแหน่งนักวเิคราะห์นโยบายและแผน 

         มีช่ือเรียกตามสายงานและระดบัตาํแหน่ง ดงัน้ี 

                                นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน ระดบัปฏิบติัการ 

  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน ระดบัชาํนาญการ 

  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน ระดบัชาํนาญการพิเศษ 

  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน ระดบัเช่ียวชาญ 
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นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน ระดบัทรงคุณวฒิุ 

   8.1 ลกัษณะงานโดยทัว่ไป 

         สายงานน้ีคลุมถึงตาํแหน่งต่างๆ ท่ีปฏิบติังานวิเคราะห์นโยบายและแผน ซ่ึงมีลกัษณะ 

งานท่ีปฏิบติัเก่ียวกบัการศึกษา วเิคราะห์ วิจยั ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะเพื่อ

ประกอบการกาํหนดนโยบาย จดัทาํแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดาํเนินงานตามแผน

และโครงการต่างๆ ซ่ึงเป็นแผนงานของสถาบนัอุดมศึกษา และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

8.2 หน้าที่และความรับผดิชอบ 

      ปฏิบติังานวเิคราะห์นโยบายและแผนท่ียากพอสมควร โดยมีคู่มือหรือแนวปฏิบติั หรือ 

คาํสั่งอยา่งกวา้งๆ และอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัตรวจสอบเฉพาะกรณีท่ีจาํเป็น และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ี

ไดรั้บมอบหมาย 

            8.3 ลกัษณะงานที่ปฏิบัติ 

    ปฏิบติังานท่ียากพอสมควรเก่ียวกบังานวเิคราะห์นโยบายและแผน โดยปฏิบติัหนา้ท่ี 

อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง เช่น ทาํหนา้ท่ีช่วยศึกษาวเิคราะห์ วิจยั ประสานแผน ประมวลผล 

พิจารณาเสนอแนะเพื่อประกอบการกาํหนดนโยบายจดัทาํแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผล

การดาํเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซ่ึงเป็นแผนงานของสถาบนัอุดมศึกษา และปฏิบติั

หนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

           8.4 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

       ไดรั้บปริญญาตรีหรือเทียบไดไ้ม่ตํ่ากวา่น้ี 

           8.5 ความรู้ความสามารถทีต้่องการ 

 8.5.1 มีความรู้ความสามารถในงานวจิยัทางสังคมศาสตร์ การวางแผนและการบริหาร 

อยา่งเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหนา้ท่ี 

 8.5.2 มีความรู้ความเขา้ใจในกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือน 

ในสถาบนัอุดมศึกษา กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาบนัอุดมศึกษา โดยเฉพาะพระราชบญัญติั

มหาวทิยาลยับูรพา ระเบียบขอ้บงัคบั และประกาศท่ีเก่ียวขอ้งกบัมหาวทิยาลยับูรพา 

8.5.3 มีความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัในดา้นการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 

 โดยเฉพาะอยา่งยิง่ของประเทศไทย 
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การกาํหนดตําแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานให้ดํารงตาํแหน่งทีสู่งขึน้  

 ในการส่งเสริมใหบุ้คลากรสายสนบัสนุนวชิาการเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน มหาวทิยาลยั         

มีหลกัเกณฑไ์วเ้ป็นบรรทดัฐานในการเร่ือง การกาํหนดตาํแหน่งและการแต่งตั้งพนกังานใหด้าํรง

ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ดงัน้ี 

 1. ตําแหน่งชํานาญการ 

  ก. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 

                1. เป็นพนกังานเตม็เวลา 

 2. ผูท่ี้บรรจุดว้ยวุฒิระดบัปริญญาตรี และไดป้ฏิบติังานประเภทวชิาชีพเฉพาะ หรือ

ประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ในระดบัปฏิบติัการตามมาตรฐานการกาํหนดตาํแหน่งมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 6 

ปี โดยจะตอ้งมีภาระงานอยา่งนอ้ย 1 ปีสุดทา้ยเก่ียวขอ้งกบัระดบัตาํแหน่งท่ีจะขอแต่งตั้ง 

3. ผูท่ี้บรรจุดว้ยวุฒิระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่า และไดป้ฏิบติังานประเภทวชิาชีพ

เฉพาะหรือประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ในระดบัปฏิบติัการตามมาตรฐานการกาํหนดตาํแหน่งมาแลว้

ไม่นอ้ยกวา่ 4 ปี โดยจะตอ้งมีภาระงานอยา่งนอ้ย 1 ปีสุดทา้ยเก่ียวขอ้งกบัระดบัตาํแหน่งท่ีจะขอ

แต่งตั้ง 

4. ผูท่ี้บรรจุดว้ยวุฒิระดบัปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และไดป้ฏิบติังานประเภท

วชิาชีพเฉพาะหรือประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ในระดบัปฏิบติัการตามมาตรฐานการกาํหนดตาํแหน่ง

มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี โดยจะตอ้งมีภาระงานอยา่งนอ้ย 1 ปีสุดทา้ยเก่ียวขอ้งกบัระดบัตาํแหน่งท่ีจะ

ขอแต่งตั้ง 

          กรณีไดรั้บวฒิุการศึกษาเพิ่มข้ึนและไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่ท่ีใชวุ้ฒิ

การศึกษาดงักล่าวเป็นคุณสมบติัเฉพาะตาํแหน่ง ใหน้บัระยะเวลาดาํรงตาํแหน่งรวมกนัตาม

อตัราส่วนไดโ้ดยตาํแหน่งท่ีดาํรงอยูเ่ดิมตอ้งเป็นตาํแหน่งท่ีส่วนงานมีการกาํหนดความจาํเป็นของ

ส่วนงานใหมี้ตาํแหน่งระดบัชาํนาญการ 

 ข.  ผลงานทีใ่ช้เสนอ 

1. คู่มือการปฏิบติังานท่ีแสดงความเป็นผูช้าํนาญการ หรือ 

2. ผลงานเชิงวเิคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรืองานวจิยั ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงการพฒันางาน 

ในหนา้ท่ีหรือส่วนงาน อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง 

 

2.  ตําแหน่งชํานาญการพเิศษ 

    ก. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 

        1.  ตอ้งดาํรงตาํแหน่งระดบัชาํนาญการมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 4 ปี และ 
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        2. ปฏิบติังานตามมาตรฐานการกาํหนดตาํแหน่ง 

   ข. ผลงานทีใ่ช้เสนอ 

                     1.  ผลงานเชิงวเิคราะห์ หรือสังเคราะห์ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงการพฒันางานของส่วนงาน 

อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง และ 

                     2. งานวจิยั หรือผลงานลกัษณะอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนงาน อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง หรือ 

1 รายการ  

  ค. เกณฑ์การประเมินค่างานตามตําแหน่ง 

        1. หนา้ท่ีและความรับผิดชอบ 

        2. ความยุง่ยากของงาน 

        3. การกาํกบัตรวจสอบ 

        4. การตดัสินใจ 

 

          3. ตาํแหน่งเช่ียวชาญ 

   ก. คุณสมบัติ 

      1. ตอ้งดาํรงตาํแหน่งระดบัชาํนาญการพิเศษมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี และ 

      2. ปฏิบติังานตามมาตรฐานการกาํหนดตาํแหน่ง 

   ข. ผลงานทีใ่ช้เสนอขอ 

                    1. ผลงานเชิงวเิคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรือผลงานลกัษณะอ่ืน ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงการ

พฒันางานของมหาวทิยาลยั อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง หรือ 1 รายการ และ 

                    2. งานวจิยัซ่ึงไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ อยา่งนอ้ย 1 

เร่ือง 

   ค. เกณฑ์การประเมินค่างานตามตําแหน่ง 

      1. ความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นในงาน 

   1.1  ความรู้และความชาํนาญงาน 

   1.2  การบริหารจดัการ 

   1.3  การส่ือสารและปฏิสมัพนัธ์ 

     2. ความสามารถในการตดัสินและแกปั้ญหา 

 2.1 กรอบแนวคิดในการแกปั้ญหา 

 2.2 อิสระในการคิด 

 2.3 ความทา้ทายในงาน 
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     3. ภาระงานท่ีรับผดิชอบ 

 3.1 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 3.2 อิสระในการปฏิบติังาน 

 3.3 ผลกระทบจากการปฏิบติังาน 

 3.4 ลกัษณะงานท่ีปฏิบติัของตาํแหน่ง 

         4. ตําแหน่งทรงคุณวุฒิ 

 ก.  คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 

       1. ตอ้งดาํรงตาํแหน่งเช่ียวชาญมาแลว้วไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี และ 

       2. ปฏิบติังานตามมาตรฐานการกาํหนดตาํแหน่ง 

 ข. ผลงานทีใ่ช้เสนอขอ  

    1. ผลงานเชิงวเิคราะห์หรือ สังเคราะห์ หรือ ผลงานลกัษณะอ่ืน ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงการ

พฒันางานของมหาวทิยาลยั อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง หรือ 1 รายการ และ 

   2. งานวจิยัซ่ึงไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ อยา่งนอ้ย 1 

เร่ือง 

            การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน 

  ส่วนงานท่ีมีความประสงคข์อกาํหนดระดบัตาํแหน่งสูงข้ึนใหด้าํเนินการวิเคราะห์ค่างาน

ตามภารกิจของส่วนงาน พร้อมทั้งประเมินค่างานเพื่อวดัคุณภาพของตาํแหน่งตามลกัษณะหนา้ท่ี

และความรับผดิชอบ คุณภาพ และความยุง่ยากของงาน ความรู้ ความสามารถ ทกัษะและสมรรถนะ

ของการปฏิบติังานตามตาํแหน่งโดยใหส่้วนงานเสนอรายช่ือคณะกรรมการประเมินค่างานเพื่อให้

มหาวทิยาลยัแต่งตั้ง โดยมีองคป์ระกอบดงัน้ี 

1. หวัหนา้ส่วนงาน    เป็นประธานกรรมการ 

2. รองหวัหนา้ส่วนงาน 1 คน   เป็นรองประธานกรรมการ 

3. หวัหนา้หน่วยงานในส่วนงาน  เป็นกรรมการ 

4. ผูแ้ทนผูป้ฏิบติังานในมหาวทิยาลยั 1 คน เป็นกรรมการ 

       5. รองหวัหนา้ส่วงาน 1 คน   เป็นกรรมการและเลขานุการ 

      กรรมการตาม 3 ตอ้งเป็นผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ของหน่วยงานภายในส่วนงานท่ีมีความ

ประสงคจ์ะขอกาํหนดตาํแหน่งสูงข้ึน 

     กรรมการตาม 4 ตอ้งเป็นผูมี้ความเช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินค่างาน ซ่ึงจะ

สังกดัส่วนงานนั้นหรือสังกดันอกส่วนงานนั้นก็ได ้
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     กรณีท่ีส่วนงานมิไดแ้ต่งตั้งรองหวัหนา้ส่วนงาน ใหผู้ช่้วยหวัหนา้ส่วนงานเป็นกรรมการ

ตาม  2 หรือ 5 ก็ได ้

    ส่วนงานอาจเสนอพนกังานมหาวทิยาลยัท่ีรับผดิชอบการบริหารงานบุคคลของส่วนงาน

นั้นเป็นผูช่้วยเลขานุการดว้ยก็ได ้

   ใหค้ณะกรรมการประเมินค่างานประเมินตามหลกัเกณฑแ์ละแบบประเมินค่างานตาม

แบบท่ีมหาวทิยาลยัประกาศกาํหนด   

   เม่ือคณะกรรมการประเมินค่างานไดป้ระเมินค่างานแลว้ใหส่้วนงานส่งเร่ืองท่ีกองบริหาร

และพฒันาทรัพยากรบุคคล 

                 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินการกาํหนดตาํแหน่ง โดย ก.บ.บ. 

   ก่อนนาํเสนอ ก.บ.บ. เพื่อเห็นชอบการขอกาํหนดตาํแหน่งสูงข้ึน ให ้ก.บ.บ. แต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินการกาํหนดตาํแหน่ง โดยมีองคป์ระกอบดงัน้ี 

1. รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 

2. ผูแ้ทน ก.บ.บ. จาํนวนไม่เกิน 2 คน   เป็นกรรมการ 

3. ผูท้รงคุณวุฒิภายใน จาํนวนไม่เกิน 2 คน  เป็นกรรมการ 

4. ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก จาํนวนไม่เกิน 2 คน  เป็นกรรมการ 

5. ผูป้ฏิบติังานในมหาวทิยาลยัสังกดักองบริหาร 

        และพฒันาทรัพยากรบุคคล 1 คน   เป็นเลขานุการ 

 ผูท้รงคุณวุฒิตาม 3 และ 4 ตอ้งเป็นผูท้รงคุณวฒิุดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 

   มหาวทิยาลยัอาจเสนอใหแ้ต่งตั้งผูช่้วยเลขานุการจากผูป้ฏิบติังานในมหาวทิยาลยัสังกดั

กองบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลได ้

 ใหค้ณะอนุกรรมการตามวรรคหน่ึงกลัน่กรองตรวจสอบผลการประเมินค่างาน            

ของส่วนงาน  

 ใหค้ณะอนุกรรมการ มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 2 ปี ทั้งน้ี อาจไดรั้บการแต่งตั้งใหม่       

อีกก็ได ้

 ใหค้ณะอนุกรรมการวางลงก่อนครบวาระ ให ้ก.บ.บ. แต่งตั้งอนุกรรมการประเภทนั้น

แทน และใหผู้รั้บแต่งตั้ง มีวาระการดาํรงตาํแหน่งตามวาระท่ีเหลืออยูข่องผูท่ี้ตนแทน 

                หลกัเกณฑ์และการแต่งตั้งพนักงานให้ดํารงตําแหน่งสูงขึน้ทุกระดับ 

                 หลกัเกณฑแ์ละการแต่งตั้งพนกังานให้ดาํรงตาํแหน่งสูงข้ึนทุกระดบั ยกเวน้ระดบั     

ชาํนาญการ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลยัในการกาํหนดตาํแหน่ง และใหพ้ิจารณา

จากองคป์ระกอบ ดงัน้ี 
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          ก. ระดับชํานาญการ ใหมี้การประเมิน ดงัน้ี 

                1. ผลสัมฤทธ์ิของงานตามตวัช้ีวดัในตาํแหน่งท่ีปฏิบติังานอยู ่

     2. ความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะท่ีจาํเป็นสาํหรับตาํแหน่ง 

ท่ีจะประเมิน 

     3. ผลงานท่ีแสดงความเป็นผูช้าํนาญการ ไดแ้ก่ 

                3.1. คู่มือการปฏิบติังานท่ีแสดงความเป็นผูช้าํนาญการหรือ 

                3.2 ผลงานเชิงวเิคราะห์หรือสังเคราะห์หรืองานวจิยั ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึง 

การพฒันางานในหนา้ท่ีหรือส่วนงาน อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง 

                3.3. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาชีพตามท่ีผลกาํหนด  

           ข. ระดับชํานาญการพิเศษ ใหมี้การประเมิน ดงัน้ี 

                  1. ผลสัมฤทธ์ิของงานตามตวัช้ีวดัในตาํแหน่งท่ีปฏิบติังานอยู ่

     2. ความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะท่ีจาํเป็นสาํหรับตาํแหน่งท่ีจะ 

ประเมิน 

 

     3. ผลงานท่ีแสดงความเป็นผูช้าํนาญการพิเศษ ไดแ้ก่ 

               3.1 ผลงานเชิงวเิคราะห์หรือสงัเคราะห์ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงการพฒันางาน 

ของส่วนงาน อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง และ 

3.2 งานวจิยั หรือผลงานลกัษณะอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนงาน  

อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง หรือ 1 รายการ  

         3.3 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาชีพตามท่ีกาํหนดไว ้ 

           ค. ระดับเช่ียวชาญ ให้มีการประเมิน ดงัน้ี 

                   1. ผลสัมฤทธ์ิของงานตามตวัช้ีวดัในตาํแหน่งท่ีปฏิบติังานอยู ่

     2. ความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะท่ีจาํเป็นสาํหรับตาํแหน่งท่ี 

จะประเมิน 

     3. ผลงานท่ีแสดงความเป็นผูเ้ช่ียวชาญ ไดแ้ก่ 

               3.1 ผลงานเชิงวเิคราะห์หรือสังเคราะห์ หรือผลงานลกัษณะอ่ืน  

ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงการพฒันางานของมหาวทิยาลยั อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง หรือ 1 รายการ และ 

3.2 งานวจิยัซ่ึงไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดบัชาติหรือระดบั 

นานาชาติ อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง 
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3.3 การใชค้วามรู้ความสามารถในงานสนบัสนุนงานบริการวิชาการหรือ 

งานวชิาชีพบริการต่อสังคม เช่น การใหค้วามเห็น คาํแนะนาํหรือเสนอแนะ การให้คาํปรึกษา

แนะนาํ การอบรมและเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัหลกัการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิคและวธีิการ

ในการแกปั้ญหาหรือการพฒันางานสนบัสนุนงานบริการวชิาการหรืองานวชิาชีพนั้นๆ 

              3.4 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาชีพตามท่ีกาํหนดไว ้

           ง. ระดับทรงคุณวุฒิ ใหมี้การประเมิน ดงัน้ี 

                  1. ผลสัมฤทธ์ิของงานตามตวัช้ีวดัในตาํแหน่งท่ีปฏิบติังานอยู ่

    2. ความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะท่ีจาํเป็นสาํหรับตาํแหน่งท่ี 

จะประเมิน 

     3. ผลงานท่ีแสดงความเป็นผูท้รงคุณวฒิุ ไดแ้ก่ 

               3.1 ผลงานเชิงวเิคราะห์หรือสงัเคราะห์ หรือผลงานลกัษณะอ่ืน ซ่ึงแสดง 

ใหเ้ห็นถึงการพฒันางานของมหาวทิยาลยั อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง หรือ 1 รายการ และ 

               3.2 งานวจิยัซ่ึงไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดบัชาติหรือระดบั 

นานาชาติ อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง 

3.4 การใชค้วามรู้ความสามารถในงานสนบัสนุนงานบริการวิชาการ 

หรืองานวชิาชีพบริการต่อสังคม เช่น การใหค้วามเห็น คาํแนะนาํหรือเสนอแนะ การใหค้าํปรึกษา

แนะนาํ การอบรมและเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัหลกัการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิคและวธีิการ

ในการแกปั้ญหาหรือการพฒันางานสนบัสนุนงานบริการวชิาการหรืองานวชิาชีพนั้นๆ  

3.5 ความเป็นท่ียอมรับในงานดา้นนั้น ๆ หรือในวงวชิาการ หรือวชิาชีพ  

หมายถึง ผลงานท่ีไดรั้บการยอมรับ ยกยอ่ง หรือไดรั้บรางวลัในระดบัชาติ หรือผลการปฏิบติังาน

สนบัสนุน งานบริการวชิาการหรืองานวชิาชีพ หรือในงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นท่ียอมรับอยา่ง

กวา้งขวางในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ 

3.6 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาชีพตามท่ีกาํหนดไว ้

         ลกัษณะของผลงานทีใ่ช้เสนอ 

       ผลงานท่ีนาํเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 

                         1. ตอ้งมิใช่ผลงานท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาหรือฝึกอบรม 

    2. ตอ้งมิใช่ผลงานเดิมท่ีเคยใชใ้นการประเมินแต่งตั้งให้ดาํรงดาํแหน่งในระดบั 

ท่ีสูงข้ึนมาแลว้ 

                        3. กรณีท่ีเป็นผลงานร่วม ตอ้งระบุการมีส่วนร่วมและคาํรับรองจากผูมี้ส่วนร่วมดว้ย 

การประเมินเพื่อแต่งตั้ง 
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      การประเมินเพื่อแต่งตั้งพนกังานใหด้าํรงตาํแหน่งสูงข้ึน ตอ้งคาํนึงถึงจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวชิาชีพ ดงัน้ี 

                      1. ตอ้งมีความซ่ือสัตยท์างวชิาชีพ ไม่นาํผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นผลงานของตนและไม่            

ลอกเลียนผลงานของผูอ่ื้น รวมทั้งไม่นาํผลงานของตนเองในเร่ืองเดียวกนัไปเผยแพร่ใน 

วารสารวชิาการหรือวชิาชีพมากกวา่ 1 ฉบบั ในลกัษณะท่ีจะทาํใหเ้ขา้ใจผดิวา่เป็น ผลงานใหม่  

                     2. ตอ้งให้เกียรติและอา้งถึงบุคคลหรือแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นผลงานทาง

วชิาชีพของตนเองและสามารถแสดงหลกัฐานของการคน้ควา้ได ้

                    3. ตอ้งไม่คาํนึงถึงผลประโยชน์ทางวชิาชีพจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของ

ผูอ่ื้นและสิทธิมนุษยชน  

                  4. ผลงานทางวชิาชีพตอ้งไดม้าจากการศึกษาโดยใชห้ลกัวชิาชีพเป็นเกณฑ ์ไม่มีอคติมา

เก่ียวขอ้ง และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบ่ียงเบนผลการศึกษา วเิคราะห์ สังเคราะห์ 

หรือวจิยัโดยหวงัผลประโยชน์ส่วนตวั หรือตอ้งการสร้างความเสียหายแก่ผูอ่ื้น และเสนอผลงาน

ตามความเป็นจริงไม่ขยายขอ้คน้พบโดยปราศจากการตรวจสอบยนืยนัในทางวชิาชีพ 

                 5. ตอ้งนาํผลงานไปใชป้ระโยชน์ในทางท่ีชอบธรรมและชอบดว้ยกฎหมาย 

           การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึน้ มี 2 วธีิ 

             1. โดยวธีิปกติ ไดแ้ก่ การแต่งตั้งบุคคลใหด้าํรงตาํแหน่งสูงข้ึนสาํหรับผูมี้คุณสมบติั

ครบตามท่ีกาํหนด  คือ  

                 1.1 ตอ้งมีคุณภาพของผลงานท่ีแสดงความเป็นผูช้าํนาญการ หรือผูช้าํนาญการ

พิเศษ ตอ้งอยูใ่นระดบัดีข้ึนไป  

                 1.2  ตอ้งมีคุณภาพของผลงานท่ีแสดงความเป็นผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูท้รงคุณวฒิุ      

ตอ้งอยูใ่นระดบัดีมากข้ึนไป 

             2. โดยวธีิพิเศษ ไดแ้ก่ การแต่งตั้งบุคคลใหด้าํรงตาํแหน่งสูงข้ึน โดยมีระยะเวลา

การปฏิบติังานตามวุฒิท่ีบรรจุนอ้ยกวา่ท่ีกาํหนด มีระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหน่งชาํนาญการนอ้ยกวา่ 4 

ปี หรือดาํรงตาํแหน่งเช่ียวชาญนอ้ยกวา่ 3 ปี หรือการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งสูงข้ึนโดยท่ีผูข้อ

กาํหนดตาํแหน่งมิไดข้อกาํหนดตาํแหน่งตามลาํดบัตาํแหน่ง เช่น การแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่ง

ชาํนาญการพิเศษโดยผูน้ั้นมิไดด้าํรงตาํแหน่งชาํนาญการมาก่อน หรือการเปล่ียนตาํแหน่งใน

ประเภทท่ีต่างจากเดิม เช่น จากประเภทวชิาชีพเฉพาะ เป็นประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ  

2.1 ตอ้งมีคุณภาพของผลงานท่ีแสดงความเป็นผูช้าํนาญการ หรือผูช้าํนาญการ 

พิเศษ ตอ้งอยูใ่น ระดบัดีมากข้ึนไป 
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2.2 คุณภาพของผลงานท่ีแสดงความเป็นผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูท้รงคุณวฒิุ ตอ้งอยูใ่น 

ระดบัดีเด่น 

             ผูท่ี้มีความประสงคข์อกาํหนดตาํแหน่งสูงข้ึนใหเ้สนอประวติั ผลงานตามแบบท่ี

มหาวทิยาลยัประกาศกาํหนด ต่อหวัหนา้ส่วนงานเพื่อกลัน่กรองคุณสมบติัและผลงาน แลว้ให้

ส่วนงานส่งเร่ืองท่ีกองบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการประเมินเพื่อ

แต่งตั้งพิจารณาต่อไป  

  ในการดาํเนินการส่วนงานน้ีตอ้งไดรั้บการกาํหนดตาํแหน่งจากสภามหาวทิยาลยัแลว้ 

ยกเวน้ตาํแหน่งขา้ราชการ 

          การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพือ่แต่งตั้ง 

ให ้ก.บ.บ. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้ง ประกอบดว้ย 

  1. รองอธิการบดีท่ีรับผดิชอบดา้นการบริหารงานบุคคล  เป็นประธานกรรมการ 

  2. ผูแ้ทนหวัหนา้ส่วนงาน ซ่ึงเลือกกนัเอง จาํนวน 1 คน  เป็นกรรมการ 

  3. ประธานสภาพนกังาน     เป็นกรรมการ 

  4. ผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงเป็นพนกังานผูด้าํรงตาํแหน่งระดบัชาํนาญการพิเศษข้ึนไป 

จาํนวน 1 คน ท่ีไดรั้บการเสนอช่ือจาก ก.บ.บ. ทั้งน้ี อาจเป็นผูท่ี้มิไดส้ังกดั 

           มหาวทิยาลยับูรพาก็ได ้   เป็นกรรมการ 

  5. ผูอ้าํนวยการกองบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล เป็นกรรมการ 

  6. ผูป้ฏิบติังานในมหาวทิยาลยั สังกดักองบริหาร 

        และพฒันาทรัพยากรบุคคล   เป็นเลขานุการ 

    กรรมการตาม 4 มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี 

    กรณีการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งสูงข้ึนในตาํแหน่งระดบัชาํนาญการ ใหส่้วนงานเสนอ

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน เพื่อใหม้หาวทิยาลยั

แต่งตั้ง โดยมีหวัหนา้ส่วนงานโดยตรงของตาํแหน่งท่ีเสนอขอกาํหนดระดบัตาํแหน่งสูงข้ึนเป็น

ประธานกรรมการ และรองหวัหนา้ส่วนงานหรือหวัหนา้หน่วยงานหรือพนกังานในส่วนงานนั้น

เป็นกรรมการ โดยใหผู้ป้ฏิบติังานในมหาวทิยาลยัคนหน่ึงท่ีรับผดิชอบการบริหารงานบุคคลท่ี

หวัหนา้ส่วนงานมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ 

  ใหค้ณะกรรมการประเมินตามวรรคสอง ประเมินผลงานจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง

วชิาชีพ เพื่อแต่งตั้งพนกังานใหด้าํรงตาํแหน่งสูงข้ึนตามหลกัเกณฑแ์ละ ตามแบบท่ีมหาวทิยาลยั

ประกาศกาํหนด 
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               อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้ง 

  คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้ง มีอาํนาจและหนา้ท่ี ดงัน้ี 

                     1. ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานตามตวัช้ีวดัของตาํแหน่งท่ีครองอยู ่ความรู้

ความสามารถ ทกัษะและสมรรถนะท่ีจาํเป็นสาํหรับตาํแหน่งท่ีจะประเมิน โดยอาจแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการ เพื่อดาํเนินการแทนไดต้ามความเหมาะสม 

                     2.  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 

                     3.  พิจารณาสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 

                     4. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และตามท่ี ก.บ.บ. มอบหมาย 

   คณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถและชาํนาญการตรงกบั

วชิาชีพของตาํแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง และตอ้งดาํรงตาํแหน่งไม่ตํ่ากวา่ตาํแหน่งท่ีจะแต่งตั้งหรือ

เทียบเท่า โดยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวทิยาลยั ตามบญัชีรายช่ือท่ี ก.บ.บ. กาํหนด กรณีมี

เหตุผลความจาํเป็นท่ีไม่อาจแต่งตั้งจากบญัชีดงักล่าว ใหเ้สนอ ก.บ.บ. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ

เป็นกรณีไป 

 สาํหรับวธีิปกติ ใหมี้คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 3 คน 

 สาํหรับวธีิพิเศษ ใหมี้คณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน 

 คณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ มีอาํนาจและหนา้ท่ี ประเมินผลงาน จริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวชิาชีพ เพื่อแต่งตั้งพนกังานใหด้าํรงตาํแหน่งสูงข้ึนตามหลกัเกณฑ ์และ           

ตามแบบท่ีมหาวทิยาลยัประกาศกาํหนด  และเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการประเมิน     

เพื่อแต่งตั้งเม่ือคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ประเมินผลงาน จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาชีพ

แลว้ ใหส่้งผลการประเมินให้คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้ง หากผลการประเมินไม่เป็นเอก

ฉนัท ์ประธานกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้ง ตอ้งเรียกประชุมคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อ

พิจารณาผลการประเมินใหป้ระธานกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้ง นาํผลการประเมิน หรือผลการ

ประชุมของคณะกรรมการ ผูท้รงคุณวุฒิ แลว้แต่กรณี เสนอคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้ง

พิจารณา  เม่ือคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้ง ไดส้รุปผลการประเมินแลว้ กรณีตาํแหน่งชาํนาญ

การพิเศษ ใหน้าํเสนอ ก.บ.บ. พิจารณาอนุมติั กรณีตาํแหน่งเช่ียวชาญหรือทรงคุณวุฒิ ใหน้าํเสนอ 

ก.บ.บ. พิจารณากลัน่กรอง ก่อนนาํเสนอสภามหาวทิยาลยัพิจารณาอนุมติั 

 กรณีตาํแหน่งระดบัชาํนาญการ ใหห้วัหนา้ส่วนงานเสนอผลการประเมินต่ออธิการบดี   

เพื่อนาํเสนอ ก.บ.บ. พิจารณาอนุมติั 
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ใหอ้ธิการบดีแต่งตั้งผูข้อกาํหนดตาํแหน่งสูงข้ึนใหด้าํรงตาํแหน่งตั้งแต่วนัท่ีกองบริหารและ

พฒันาทรัพยากรบุคคลรับเร่ือง แต่ไม่ก่อนวนัท่ีกองบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลไดรั้บ

ผลงานครบถว้นสมบูรณ์ 

 กรณีการแต่งตั้งผูข้อตาํแหน่งสูงข้ึนระดบัชาํนาญการ ให้กาํหนดตาํแหน่งวนัท่ีแต่งตั้งเป็น

วนัท่ีส่วนงานรับผลงานครบถว้นสมบูรณ์ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุใหป้รับปรุงผลงานหรือให้เสนอผลงานเพิ่มเติม ใหผู้ ้

เสนอขอกาํหนดตาํแหน่งสูงข้ึนปรับปรุงผลงานหรือให้เสนอผลงานเพิ่มเติม ไดภ้ายในระยะเวลา 

3 เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บทราบมติ ยกเวน้กรณีเหตุผลความจาํเป็นอาจขอขยายระยะเวลาออกไป

อีกไดไ้ม่เกิน 3 เดือน วนัท่ีแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งสูงข้ึนตอ้งเป็นวนัท่ีมหาวทิยาลยัโดย 

กองบริหารและพฒันาทรัพยกรบุคคล รับผลงานฉบบัท่ีปรับปรุงสมบูรณ์แลว้หรือผลงานเพิ่มเติม

ท่ีสมบูรณ์แลว้ สาํหรับการแต่งตั้งตาํแหน่งระดบัชาํนาญการ ใหก้าํหนดตาํแหน่งวนัท่ีแต่งตั้งเป็น

วนัท่ีส่วนงานรับผลงานฉบบัท่ีปรับปรุงสมบูรณ์แลว้หรือผลงานเพิ่มเติมท่ีสมบูรณ์แลว้ 

            จริยธรรม 

  ผูเ้สนอขอกาํหนดตาํแหน่งสูงข้ึนอนัมีพฤติกรรมส่อให้เห็นวา่ เป็นผูท่ี้กระทาํผดิทาง

จริยธรรมและจรรยาบรรณ อนัเก่ียวขอ้งกบัผลงานทางวชิาชีพและผลงานอ่ืนๆ และเป็นผูท่ี้มีความ

ประพฤติไม่เหมาะสมท่ีจะไดรั้บการพิจารณาใหด้าํรงตาํแหน่งสูงข้ึนตามประกาศน้ี ใหเ้ป็นไปตาม

ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยับูรพา วา่ดว้ยมาตรฐานการกาํหนดระดบัตาํแหน่ง และการแต่งตั้งขา้ราชการ  

พลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา สังกดัมหาวทิยาลยับูรพา ใหด้าํรงตาํแหน่งสูงข้ึน พ.ศ. 2554 และ    

ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

          การได้รับค่าตอบแทน  

          ใหเ้ป็นไปตามประกาศสภามหาวทิยาลยับูรพา เร่ืองอตัราเงินเดือนและเงินประจาํตาํแหน่ง

ของพนกังานและลูกจา้ง พ.ศ. 2552 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

         การติดตามเมื่อดํารงตําแหน่งสูงขึน้แล้ว 

1.  เม่ือมีการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งสูงข้ึนแลว้ ใหห้วัหนา้ส่วนงานเป็นผูติ้ดตามและ 

ประเมินผลการปฏิบตัานตามลกัษณะงาน หนา้ท่ีความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุง่ยากของงาน

ของตาํแหน่งท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

2.  ผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นระดบัชาํนาญการพิเศษ เช่ียวชาญ และทรงคุณวุฒิ ตอ้งมีการ 

เสนอผลงานแสดงความเป็นชาํนาญการพิเศษ เช่ียวชาญ และทรงคุณวฒิุ อยา่งนอ้ยปีละ 1 เร่ือง     

โดยเสนอต่อหวัหนา้ส่วนงาน หากไม่มีผลงานเป็นท่ีปรากฎจะไม่สามารถรับค่าตอบแทนหรือเงิน

ประจาํตาํแหน่ง 
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         ผลงานทางวชิการ 

 ผลงานทางวชิาการหมายถึง เอกสารหรือหลกัฐานต่างๆท่ีสร้างข้ึนจาการศึกษาคน้ควา้ 

คิดคน้ รวบรวม เรียบเรียง วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้ึนเป็นความรู้ใหม่ ทาํใหว้ทิยาการดา้นนั้นๆ

เจริญกา้วหนา้และสามารถนาํไปใชใ้นการพฒันางานหรือการเรียนการสอน ตลอดจนพฒันา

การศึกษาของประเทศใหมี้ความเจริฐกา้วหนา้ ซ่ึงผลงานทางวชิาการอาจเป็นเอกสาร ส่ิงพิมพ ์

อุปกรณ์ หรือส่ือการเรียนการสอน หรือผลงานในลกัษณะอ่ืนๆก็ได ้โดยมีลกัษณะดงัน้ี          

(ภาคภูมิ ทะนุดี, 2557, หนา้ 21) 

1. จะตอ้งเป็นผลงานท่ีเกิดข้ึนจากผลการปฏิบติัการสอนท่ีอาจารยป์ระจาํผูน้ั้นไดส้อนอยู ่ 

ซ่ึงอาจจะเป็นแผนการสอนเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคาํสอน ตาํรา ชุดการเสอน        

ส่ือหรือุปกรณ์การสอนวชิานั้น ขอ้สาํคญัท่ีสุดคือจะตอ้งเป็นผลงานท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานใน

หนา้ท่ีของผูน้ั้น และนอกจากนั้นจะตอ้งเป็นผลงานท่ีจดัข้ึนเอง(มิใช่ลอกมาโดยตรง) หรือเป็น

ผลงานท่ีเกิดข้ึนจากการร่วมปฏิบติัหลายคน ช้ีใหเ้ห็นวา่ตนรับผดิชอบในส่วนใด 

2. ผลงานทางวชิาการนั้นจะตอ้งมีคุณภาพไดม้าตรฐาน กล่าวคือ จะตอ้งมีความถูกตอ้ง 

และสมบูรณ์ตามลกัษณะของผลงานทางวชิาการแต่ละประเภท ไม่วา่จะเป็นความถูกตอ้งสมบูรณ์

ตามหลกัสูตรเน้ือหาสาระ การพิมพ ์การอา้งอิง จนกระทั้งการเป็นผลงานท่ีเกิดจากความคิดริเร่ิม

สร้างสรรคข์องตนเอง 

3. จะตอ้งเป็นผลงานทางวชิาการท่ีเป็นประโยชน์โดยการนาํไปใชไ้ดผ้ลดีแลว้ และ 

เป็นท่ียอมรับใหใ้ชต่้อไปได ้ในส่วนประโยชน์ของผลงานทางวชิาการนั้น ปกติจะพิจารณาใน 2 

ส่วน คือ 

3.1  ประโยชน์ต่อนกัศึกษาโดยตรงโดยพิจารณาวา่ผลงานทางวชิาการนั้นจะเป็นท่ี 

ยอมรับและเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษาได ้

3.2  ประโยชน์ต่อความกา้วหนา้ทางวชิาการ โดยพิจารณาวา่ผลงานทางวชิาการนั้น 

จะเป็นประโยชน์ในสาขาวชิาและสามารถนาํไปใชต่้อไปไดเ้พียงใด ประโยชน์ต่อความกา้วหนา้    

ทางวชิาการน้ีเป็นการพิจารณาประเมินประโยชน์ของผลงานวชิากรในวงกวา้งนั้นเอง 

                    สรุป ในการส่งเสริมใหบุ้คลากรสายสนบัสนุนวชิาการเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน 

มหาวทิยาลยั เร่ือง การกาํหนดตาํแหน่งและการแต่งตั้งพนกังานใหด้าํรงตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน พ.ศ. 2559 

ประกาศ ณ วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ผูว้จิยัจึงสรุปดงัแผนภูมิแสดงคุณสมบติั พ.ศ. 2559 ดงัน้ี 
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แผนภูมแิสดงคุณสมบัติการกาํหนดตําแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานให้ดาํรงตําแหน่งที่

สูงขึน้ พ.ศ. 2559 
 

 
        

  

                             

               

      

 

 

 

 

           

    

 

        

 

 

 

 
      
 

                             

    

 
 
 
 

แผนภาพท่ี 2 

 

 

 

 

 

2. ผลงานชาํนาญการ 

2.1 คู่มือการปฏิบติังานท่ีแสดงความเป็นผูช้าํนาญการ หรือ 

2.2 ผลงานวเิคราะห์หรือสงัเคราะห์ หรืองานวจิยั ซ่ึงแสดง

ใหเ้ห็นถึงการพฒันางานในหนา้ท่ีหรือส่วนงาน อยา่งนอ้ย 

 1 เร่ือง 

 

 
 
 

3.2 ผลงานเชิงวเิคราะห์หรือสงัเคราะห์ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึง

การพฒันางานของส่วนงานอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง และ 

3.2 งานวจิยั หรือผลงานลกัษณะอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

ส่วนงาน อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง หรือ 1 รายการ 

 

 

ผูเ้สนอ

 

1.  คุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง 
 

    เจา้หนา้ท่ี 

วฒิุปริญญาตรี 
และปฏิบติังานในตาํแหน่ง 

วฒิุปริญญาโท และปฏิบติังาน

ในตาํแหน่ง 
 
วฒิุปริญญาเอก และปฏิบติังาน

ในตาํแหน่ง 
 

ปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 6 ปี 

ปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 4 ปี 
 

ปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
 

ตาํแหน่งประกอบดว้ย 
1.ปฏิบติัการ 2.ชาํนาญการ 3.ชาํนาญการ

พิเศษ 4.ระดบัเช่ียวชาญ และทรงคุณวฒิุ 

3. ผลงานชาํนาญการพิเศษ 

(ดาํรงตาํแหน่งชาญการมาแลว้

ไม่นอ้ยกวา่ 4 ปี) 

4. ผลงานระดบัเช่ียวชาญ และ

ทรงคุณวฒิุ 

(ดาํรงตาํแหน่งชาญการพิเศษ

มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 

3.2 ผลงานเชิงวเิคราะห์หรือสงัเคราะห์ หรือผลงาน

ลกัษณะอ่ืน ซ่ึงแสดงถึงการพฒันางานของมหาวทิยาลยั

บูรพาอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง หรือ 1 รายการ และ 

3.2 งานวจิยัซ่ึงไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดบัชาติหรือ

ระดบันานาชาติ อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง  
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งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

                  จากการศึกษาคน้ควา้งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งผูว้จิยัไม่พบวา่มีผูใ้ดทาํวจิยัท่ีมีลกัษณะเช่นน้ี 

ผูว้จิยัจึงเสนองานวิจยัในลกัณะท่ีใกลเ้คียง 

           สมพร  ศิลป์สุวรรณ์ (2553) ไดท้าํการวจิยัเร่ือง ปัญหาและความตอ้งการสนบัสนุน          

ในการผลิตผลงานทางวชิาการเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนของบุคลากรสายสนบัสนุนสถาบนับณัฑิต   

พฒันบริหารศาสตร์ ผลการวิจยัพบวา่หน่วยงานท่ีสังกดัไม่ไดก้าํหนดโครงสร้างการแบ่งส่วน

ราชการภายใน จึงทาํใหย้งัไม่ไดก้าํหนดกรอบตาํแหน่งหวัหนา้กลุ่มงาน ปริมาณงานประจาํท่ี

รับผดิชอบมีจาํนวนมากทาํใหไ้ม่มีเวลาทาํผลงาน ปัญหาการจดัทาํคู่มือการปฏิบติังานไม่มี

งบประมาณสนบัสนุนการผลิตผลงาน ไม่มีการจดัอบรมใหมี้ความรู้ในการจดัทาํผลงานวชิาการ  

ส่วนดา้นความตอ้งการสนบัสนุนพบวา่ ใหห้น่วยงานจดัประชุมช้ีแจงใหค้วามรู้ความเขา้ใจในการ

เสนอขอกาํหนดตาํแหน่งชาํนาญการเช่ียวชาญ เช่ียวชาญพิเศษ  มีการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกบั

การดาํรงตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน จดัใหมี้ระบบท่ีปรึกษาหรือพี่เล้ียงในการจดัทาํผลงานวชิาการ หน่วยงาน

จดัใหมี้แหล่งเงินสนบัสนุนการจดัทาํผลงานวชิาการ 

         จาํรูญ สมบูรณ์และนิวฒัน์ ศิริกุล (2546) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง ปัญหาและแนวทางแกไ้ขการ

พฒันาบุคลากรสู่ตาํแหน่งทางวชิาการท่ีสูงข้ึน กรณีศึกษาสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขต

ภาคใต ้ผลการวจิยัพบวา่บุคลากรมีภาระงานมาก ไม่ทราบแนวปฏิบติั คิดวา่ตนเองขาดคุณสมบติั           

ขาดความพร้อมดา้นเอกสาร ไม่มีท่ีปรึกษาใหค้าํแนะการทาํผลงาน แนวทางแกไ้ขการเขา้สู่ตาํแหน่ง 

จดัใหมี้เวลาในการจดัทาํผลงาน ลดภาระงานใหม้ากข้ึน และหน่วยงานควรหาท่ีปรึกษาท่ีมี

ความสามารถใหค้าํแนะนาํในการทาํผลงาน  

 จุฑามาศ แสงอาวธุ และพรนิภา  จินดา (2553) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง แนวทางการพฒันา

ศกัยภาพบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฏร์ธานี 

ผลการวจิยัพบวา่การพฒันาศกัยภาพบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการส่วนใหญ่ไดรั้บการพฒันา    

อยา่งต่อเน่ือง ใน 4 รูปแบบ คือ การประชุมอบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน การปฐมนิเทศ และ

การศึกษาต่อ ปัญาหาในการพฒันาบุคลากร พบวา่งบประมาณสนบัสนุนไม่เพียงพอและไม่มีเวลา

เขา้รับการพฒันาเพราะไม่สามารถปลีกตวัออกจากงานประจาํ แตกต่างจากหวัหนา้กลุ่มงาน/หวัหนา้

งานท่ีเห็นวา่ปัญหาในการพฒันาคือไม่มีคู่มือในการปฏิบติังาน ขาดผูส้อนงานเฉพาะดา้น และ

งบประมาณสนบัสนุนไม่เพียงพอ และปัญหาในการปฏิบติังานพบวา่มีปัญหาในดา้นความสามารถ

การใช ้
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 ดาระกา  ศิริสันติสัมฤทธ์ิ (2555) ไดร้ายงานวิจยัเร่ือง การศึกษารูปแบบสมรรถนะของ

บุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ ในสถาบนัอุดมศึกษาภาครัฐ พบวา่ 

    1. บุคลากรท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะตาํแหน่งงานดา้นนโยบายและแผน ผลการวจิยัพบวา่

บุคลากรตาํแหน่งน้ีควรมีความรู้ดา้นการวางแผนเชิงกลยทุธ์และมีความเขา้ใจในกระบวนการทาํ 

งานดา้นทกัษะและความสามารถ เห็นวา่บุคลากรควรมีความคิดแบบองคร์วมหรือบูรณาการ คิดการ

วเิคราะห์ และคิดอยา่งเป็นระบบ ส่วนงานดา้นคุณลกัษณะอ่ืนๆบุคลากรควรมีคุณธรรมและ

จริยธรรม 

   2. บุคลากรท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะตาํแหน่งกลุ่มงานสนบัสนุนทัว่ไป ดา้นความรู้

ผลการวจิยับพบวา่บุคลากรควรมีความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัหลกัเกณฑ ์กฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง

กบังาน และรองลงมาคือมีความเขา้ใจกระบวนการงานดา้นทกัษะและความสามารถ ไดแ้ก่           

การทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นและคุณลกัษณะอ่ืนๆไดแ้ก่ มีจิตสาํนึกบริการ 

จาํรูญ สมบูรณ์ และนิวฒัน์ ศิริกุล (2546) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง ปัญหาและแนวทางแกไ้ข   

การพฒันาบุคลากรสู่ตาํแหน่งทางวชิาการท่ีสูงข้ึน : กรณีสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขต

ภาคใตผ้ลการวจิยัในภาพรวมพบวา่ บุคลากรมีภาระงานมาก ไม่ทราบแนวปฏิบติัการทาํผลงาน คิด

วา่ตนเองขาดคุณสมบติั ขาดความพร้อมดา้นเอกสาร ไม่มีแบบฟอร์ผลงาน หาท่ีปรึกษายากตอ้ง

เรียนรู้งานเอง แนวทางแกไ้ขคือ จดัใหมี้เวลาทาํผลงาน ลดภาระงานสอนและงานอ่ืนๆ ตั้งใจใหม้าก

ข้ึน ศึกษาขั้นตอนในการทาํผลงาน ปรึกษาผูท่ี้ไดต้าํแหน่งแลว้ ขอตวัอยา่งผูท่ี้ไดต้าํแหน่งแลว้ ศึกษา

อยา่งการเขียนแลว้นาํมาปรับปรุง และหาท่ีปรึกษาท่ีมีความสามารถ 

        สจีวรรณ ทรรพวสุ (2540) ไดท้าํวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัการทาํวจิยัทางดา้นการศึกษา

ของอาจารยใ์นสถาบนัราชภฏัเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ผูบ้ริหารจะตอ้งสนบัสนุน

ภารกิจดา้นการวจิยัอยา่งจริงจงัโดยการกาํหนดเป็นนโยบายท่ีชดัเจนและใหก้ารสนบัสนุนเงิน

อุดหนุนงานวิจยัใหมี้จาํนวนเพียงพอกบัความตอ้งการของอาจารย ์

อาทิตยา ดวงมณี (2540) ทาํการวจิยัเร่ือง การพฒันาตวับ่งช้ีรวมสาํหรับความเป็นเลิศทาง

วชิาการของสาขาวชิาทางการวจิยัการศึกษาในมหาวทิยาลยัของรัฐ พบวา่ การวางแผนและ           

การกาํหนดบทบาทของตนเองจะตอ้งสะทอ้นความสาํเร็จและความเป็นเลิศทางดา้นวชิาการ ส่วน

อาจารยท่ี์มีตาํแหน่งทางวชิาการแลว้ท่ีผา่นมาตอ้งใชร้ะยะเวลานานในขั้นตอนการยืน่ขอตาํแหน่ง

ทางวชิาการ และอาจารยท่ี์ยงัไม่ไดรั้บตาํแหน่งทางวชิาการแต่มีคุณสมบติัยงัขาดความรู้และความ

ชดัเจนในระเบียบและกฎเกณฑข์องการยืน่ขอตาํแหน่งทางวชิาการ 
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             นพ ศรีบุญนาค (2540) ไดท้าํวจิยัเร่ือง การบริหารการพฒันาสถาบนัอุดมศึกษาศึกษาเอกชน 

พบวา่ผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งใชท้ฤษฎีการจูงใจซ่ึงอาจจะอยูใ่นรูปของค่าตอบแทน รางวลั เงินเดือน

สวสัดิการในการสนบัสนุนและการสร้างขวญักาํลงัใจใหแ้ก่บุคลากร  

กาญจนา คา้ยาดี (2538)ไดศึ้กษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะส่วนบุคคล บรรยากาศ

ทางวชิาการกบัผลผลิตทางวิชาการของอาจารยพ์ยาบาล สถาศึกษาพยาบาล เขตกรุงเทพฯ พบวา่ 

อาจารยค์วรตระหนกัถึงความสาํคญัของผลงานทางวชิาการเป็นแรงจูงใจท่ีสาํคญัท่ีจะทาํใหมี้การ

คน้ควา้และผลิตผลงานทางวิชาการออกมามากข้ึน ซ่ึงเจตคติต่อการผลิตผลงานทางวชิาการ          

เป็นปัจจยัท่ีมีแนวโนม้จะเป็นลกัษณะของอาจารยท่ี์ไดรั้บตาํแหน่งทางวชิาการ เน่ืองจากเจตคติต่อ

การผลิตผลงานทางวชิาการจะส่งผลใหอ้าจารยเ์ห็นคุณค่า ความอดทน อุทิศเวลาในการผลิตผลงาน

ทางวชิาการ 

               สหสัยา  ดาํรงเกียรติศกัด์ิ (2541) ไดศึ้กษาการพฒันาคณาจารย ์มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

ผลการวจิยัพบวา่ อาจารยท่ี์จะเขา้สู่ตาํแหน่งทางวชิาการ มีปัญหาอุปสรรคเก่ียวกบับุคลากรท่ี

เช่ียวชาญในการใหค้าํปรึกษา และเสนอแนะใหม้หาวทิยาลยัควรส่งเสริมและสนบัสนุนให้

คณาจารยผ์ลิตผลงานทางวชิาการเพื่อจะไดมี้โอกาสพฒันาสู่ตาํแหน่งทางวชิาการท่ีสูงข้ึน         

              ศุภมิตร  ณ เชียงใหม่ (2541) วจิยัเร่ือง การเขา้สู่ตาํแหน่งทางวชิาการของอาจารย ์

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  ผลการวจิยัพบวา่อาจารยส่์วนใหญ่เขา้ใจในระเบียบกฎเกณฑใ์นการเขา้        

สู่ตาํแหน่งทางวชิาการ มีความภาคภูมิใจในตาํแหน่งทางวิชาการ มีขอ้เสนอแนะวา่มหาวทิยาลยั      

ควรสนบัสนุนค่าใชจ่้ายอยา่งเหมาะสม จดัสรรผูท้รงคุณวุฒิในการพิจารณากาํหนดตาํแหน่ง         

ทางวชิาการอยา่งเหมาะสม 

              สุวนันา  ทองสีสุขใส (2540) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง สภาพปัญหา และอุปสรรคในการผลิต

ผลงานทางวชิาการของคณาจารยม์หาวทิยาลยัขอนแก่น ผลการวจิยัพบวา่คณาจารยมี์ภารกิจหลาย

หนา้ท่ีหรือมีชัว่โมงสอนมาก รองลงมาคือ หน่วยงานใหก้ารสนบัสนุนดา้นบุคลากรไม่เพียงพอ เช่น  

ขาดแคลนเจา้หนา้ท่ีช่วยเหลือในดา้นการพิมพห์รือการผลิตส่ือการเรียนการสอน และดา้นเอกสาร 

เช่น เอกสารไม่ทนัสมยัและไม่เพียงพอ ปัญหาดา้นการเผยแพร่ คือขาดเงินทุนในการจดัพิมพ ์      

ดา้นการตลาด เช่น การหาตลาด การจาํหน่าย การหกัส่วนลด และดา้นแหล่งเผยแพร่ คือไม่ทราบวา่

จะติดตอ้งสาํนกัพิมพแ์หล่งใด  แนวทางการแกไ้ขคือจดัใหมี้กองทุนสนบัสนุนการผลิตผลงานทาง

วชิาการท่ีมีแหล่งทุนมากพอท่ีจะใหก้ารสนบัสนุนไดเ้พียงพอในการจดัพิมพผ์ลงาน การจดัตั้ง

โครงการตาํราท่ีสามารถดาํเนินการทั้งเชิงวชิาการและธุรกิจไดค้ล่อง และการจดัใหมี้ศูนยผ์ลิตส่ือ

การสอนเพื่อบริการทางเทคนิคแก่อาจารย ์
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             ภาคภูมิ ทะนุดี (2557) ทาํวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการจดัทาํผลงาน           

ทางวชิาการของอาจารยป์ระจาํ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ผลการวจิยัพบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

ความสาํเร็จคือ ผลตอบแทนท่ีไดรั้บ ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน และการไดรั้บการฝึกอบรม 

ส่วนปัญหาในการจดัทาํผลงานคือ ขาดความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการจดัทาํผลงานทางวชิาการ 

เน่ืองจากมีภาระงานสอน งานนิเทศ งานทางการบริการวิชามาก จึงทาํใหไ้ม่ไดศึ้กษาวธีิการรูปแบบ 

กระบวนการ รวมถึงขาดผูเ้ช่ียวชาญหรือวทิยากรใหค้าํแนะนาํ ปัญหาดา้นแหล่งขอ้มูลวิชาการ 

เอกสาร หนงัสือ ตาํรา วาสารในหอ้งสมุดของมหาวทิยาลยัไม่ทนัสมยั ไม่เพียงพอ รวมถึงความ

สะดวกทางดา้นสารสนเทศผา่นส่ือออนไลน์ ขอ้เสนอแนะควรมีการวางแผนการทาํงาน สาํรวจ

ตนเองวา่ทาํหนา้ท่ีอะไรมีความถนดัดา้นใด การไดรั้บเงินเดือนและเงินประจาํตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน     

เป็นแรงจูงใจท่ีสาํคญัและยงัส่งผลใหป้ระสบผลสาํเร็จในการจดัทาํผลงานทางวชิาการได ้ การไดรั้บ

ความศรัทธาจากเพื่อร่วมงานและบุคคลทัว่ไป การไดรั้บความเช่ือถือและความไวว้างใจจาก

ผูบ้งัคบับญัชาเป็นส่วนสาํคญัท่ีสุดท่ีทาํใหอ้าจารยท์าํผลงานทางวชิาการและประสบผลสาํเร็จ  

นํ้าทิพย ์องอาจวาณิชย ์(2550) วจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการจาํเป็นในการผลิต

ผลงานทางวชิาการของอาจารยม์หาวทิยาลยัราชภฏั : การวเิคราะห์พหุระดบั พบวา่ตวัแปรระดบั

มหาวทิยาลยัท่ีมีอิทธิพลทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติต่อความตอ้งการจาํเป็นในการผลิต

ผลงานทางวชิาการของอาจารย ์ไดแ้ก่ ตวัแปรแหล่งคน้ควา้ ตวัแปรงบประมาณและเงินทุน           

ตวัแปรวสัดุอุปกรณ์และส่ิงอาํนวยความสะดวก  ดงันั้น มหาวทิยาลยัควรจดังบประมาณเสริม

สนบัสนุนการจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง และอาํนวยความสะดวกในการนาํผลงานทางวชิาการ

ไปตีพิมพเ์ผยแพร่  

คนึงนิจ ป่ินประภา (2558) ไดท้าํการวจิยัเร่ือง  กลยทุธ์การพฒันาการจดัทาํผลงาน       

ทางวชิาการเพื่อเล่ือนวทิยฐานะของบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาจงัหวดักาํแพงเพชร พบวา่วิจยัมีกลยทุธ์ดงัน้ี 

1. สร้างความพร้อมในการจดัทาํผลงานทางวชิาการ   

2. ผลิตผลงานทางวชิาการเพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ   

3. สร้างความตระหนกัและมุ่งมัน่ใหก้บัครูในการจดัทาํผลงานทางวชิาการ 

4. สนบัสนุนปัจจยัการจดัทาํผลงานทางวชิาการ  

5. เพิ่มศกัยภาพครูและเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในการจดัทาํผลงานทาง

วชิาการ 

 6. พฒันาแหล่งเรียนรู้สู่คลงัผลงานทางวชิาการท่ีทนัสมยั 

 7. สร้างเสริมพลงัครูในการจดัทาํผลงานทางวชิาการอยา่งเป็นระบบ  
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8. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการสู่สาธารณะชนในรูปแบบต่าง ๆ                      

ใหเ้ป็นท่ียอมรับ 

9. ส่งเสริมการนาํผลงานทางวชิาการท่ีไดม้าตรฐานไปพฒันาสู่การเรียนการสอน  

10. เสริมสร้างการประเมินและคงสภาพวทิยฐานะแบบยัง่ยนื  

จนัทนนัท ์จารุโณปถมัภ ์(2558) ไดท้าํวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเขา้สู่ตาํแหน่ง    

ทางวชิาการของบุคลากรสายวชิาการ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ผลการวจิยัพบวา่ 

  1. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเขา้สู่ตาํแหน่งทางวชิาการไดแ้ก่ ความมีวนิยั และการพฒันา

ตนเอง ความผกูพนัต่อองคก์ร เจตคติต่อวชิาชีพอาจารย ์แรงจูงใจในการปฏิบติังานนโยบาย

สนบัสนุนการเขา้สู่ตาํแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัการส่งเสริมและสนบัสนุน                      

จากผูบ้งัคบับญัชาตน้สังกดั และแรงกดดนัจากสังคมรอบขา้ง 

  2. แนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนบุคลากรสายวชิาการเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่ง             

ทางวชิาการในระดบัท่ีสูงข้ึนมี 2 ปัจจยัหลกั ดงัน้ี  

    2.1. ดา้นผูข้อตาํแหน่งทางวชิาการ มูลเหตุท่ีสาํคญัท่ีจะผลกัดนับุคลากรเขา้สู่ 

ตาํแหน่งทางวชิาการ ไดแ้ก่ แรงบนัดาลใจของบุคลากร ความเขา้ใจถึงกลไกการเขา้สู่ตาํแหน่ง     

ทางวชิาการ ความกลา้ท่ีจะยืน่ขอตาํแหน่งทางวชิาการ ความสามารถในการสร้างสรรคผ์ลงาน

วชิาการและการวางกลยทุธ์การกา้วเดินเขา้สู่ตาํแหน่งทางวชิาการของตนเอง  

    2.2 ดา้นหน่วยงานสนบัสนุนควรดาํเนินการโดยการกาํหนดกลยทุธ์การส่งเสริมและ

สนบัสนุนท่ีมุ่งเนน้ผลลพัธ์และพฒันาระบบกลไกสนบัสนุน เช่น ระบบพี่เล้ียง ระบบการเสริมแรง 

เป็นตน้ รวมทั้งการกาํหนดมาตรการกดดนั เช่น การสร้างแรงกดดนัทางการบริหาร หรือทางสังคม 

เป็นตน้วา่ กาํหนดระยะเวลาของการเขา้สู่ตาํแหน่งทางวชิาการซ่ึงอาจจดัทาํในรูปแบบเส้นทาง

ความกา้วหนา้ในการประกอบอาชีพ โดยการบูรณาการเขา้กบัการประเมินศกัยภาพการปฏิบติังาน

ของบุคลากร  

  วไิล  โพธ์ิเตมิ (2556) ไดท้าํวิจยัเร่ือง บทบาทของบุคลากรสายสนบัสนุนในการพฒันา

งานอุดมศึกษา : วเิคราะห์กรณี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ผลการวจิยัพบวา่  

1) บุคลากรสายสนบัสนุนส่วนใหญ่มีบทบาทในการพฒันางานอุดมศึกษาอยูใ่นระดบัมาก               

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นท่ีมีบทบาทในการปฏิบติังานมากท่ีสุด คือ ความภูมิใจท่ีเป็นบุคลากร

ของมหาวทิยาลยั รองลงมา คือ บุคลากรสายสนบัสนุนปฏิบติังานดว้ยการยึดถือผลประโยชน์ของงาน

เป็นหลกัและมุ่งสู่ความกา้วหนา้ในการปฏิบติังานของตนเอง/เพื่อนร่วมงาน/ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา                 

2) บุคลากรสายสนบัสนุนส่วนใหญ่มีศกัยภาพในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก มีความรู้ความ

เขา้ใจระบบงาน กระบวนการทาํงานและทกัษะในการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย มีความรู้ความ
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เขา้ใจเก่ียวกบัเป้าหมาย และภารกิจของหน่วยงานท่ีสังกดั  ส่วนดา้นท่ีบุคลากรมีศกัยภาพ               

ในการปฏิบติังานนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ  

  สมภพ ทองปลิว (2559) ไดว้จิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีส่วนกระตุน้การทาํงานวิจยัของบุคลากร     

สายสนบัสนุนของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือผลการวิจยัพบวา่ 

1. ปัจจยัดา้นบุคคล ไดแ้ก่ ผูท้าํวจิยัควรมีประสบการณ์ในการทาํวจิยัมีเวลาเพียงพอ 

ในการทาํวจิยัสามารถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวเิคราะห์ขอ้มูลได ้

2. ปัจจยัดา้นหน่วยงานไดแ้ก่  สถาบนัวจิยัและพฒันาสนบัสนุนและส่งเสริมการทาํวจิยั  

กลไกการประกนัคุณภาพมีส่วนผลกัดนัใหอ้าจารยท์าํวิจยัเพิ่มข้ึน และการทาํวจิยัควรไดรั้บการ

สนบัสนุนและส่งเสริมจากผูบ้ริหาร 

3. ปัจจยัดา้นส่ิงจูงใจ ไดแ้ก่ มีอิสระในการทาํวิจยัซ่ึงตาํแหน่งทางวชิการเป็นส่ิงจูงใจ 

ของการทาํงานวจิยั และความรู้ความสามารถท่ีมีอยู ่สามารถทาํวจิยัเพื่อความกา้วหนา้ในตาํแหน่ง   

ท่ีสูงข้ึนได ้

4. ปัจจยัดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ไดแ้ก่ มีศูนยบ์ริการดา้นจดัพมิพแ์ละจดัทาํเอกสาร 

งานวจิยัอยา่งพอเพียง มีผูเ้ช่ียวชาญและชาํนาญการใหค้าํปรึกษาการทาํวจิยั จดัหาผูช่้วยวจิยัให ้     

แก่ผูว้จิยั มีหอ้งทาํงานและห้องปฏิบติัการท่ีเอ้ือต่อการทาํวจิยั ขอ้เสนอแนะไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัควร

มีการจดัอบรมความรู้เก่ียวกบัการทาํวจิยัอยา่งเพียงพอรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการ

วเิคราะห์ขอ้มูล ควรจดัหาผูช่้วยวจิยัใหแ้ก่ผูว้จิยั มีผูเ้ช่ียวชาญ และชาํนาญการใหค้าํปรึกษาการทาํ

วจิยั ควรจดัใหมี้ศูนยบ์ริการดา้นจดัพิมพแ์ละจดัทาํเอกสารงานวจิยัอยา่งพอเพียง 

                สุวรรณ พรมเขต (2558) ไดว้จิยัเร่ือง แรงจูงใจในการพฒันาตนเองดา้นการทาํวจิยัของ

บุคลากรสายวชิาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ผลการวจิยัพบวา่บุคลากรมีแรงจูงใจ

ในการพฒันาตนเองดา้นการทาํวจิยัโดยภาพรวม 

 พิรญาณ์ รัตน์น่วม (2549) ความตอ้งการในการพฒันาตนเองของบุคลากรสายสนบัสนุน

วชิาการในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี ผลการวจิยัพบวา่ 1.บุคลากรสาย

สนบัสนุนวชิาการในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี มีระดบัของการพฒันา

สมรรถภาพในวชิาชีพ ในภาพรวม 3 ดา้นอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ                     

และดา้นเจตคติ ปัญหาท่ีพบ 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ ความไม่ต่อเน่ืองในการจดัทาํโครงการ เน่ืองการ

เปล่ียนแปลงไปตามวาระของผูบ้ริหาร ขาดการวเิคราะห์และหาขอ้สรุปดา้นการติดตามและ

ประเมินผลโครงการ/กิจกรรมของ การพฒันาบุลากร และการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาบุคลากร             

ท่ีไม่สามารถจดัการไดทุ้กสายงานและทุกระดบังาน 2. ระดบัความตอ้งการเพื่อการพฒันาตนเอง   

ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก โดยเม่ือแยกรายดา้น คือ ดา้นทกัษะเพื่อการปฏิบุติงาน 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
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ดา้นสังกปั ดา้นทกัษะ ดา้นมนุษย ์อยูใ่นระดบัมาก และในดา้นกิจกรรมเพื่อพฒันาตนเอง 2 ดา้น 

ไดแ้ก่ ดา้นกิจกรรมท่ีกระทาํโดยตนเองกบักิจกรรมท่ีกระทาํเป็นหมู่คณะ ระดบัความตอ้งการ          

อยู ่    ในระดบัมาก แนวทางและขอ้เสนอแนะ สาํหรับการนาํไปใชป้รับปรุงและพิจารณาการ

วางแผนและการดาํเนินการพฒันาบุคลากรของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 

ไดแ้ก่ ควรมีการดาํเนินการดา้นการวางแผนพมันาบุคลากรของมหาวทิยาลยั โดยแบ่งออกเป็น 2 

ระยะ คือ การวางแผนดาํเนินการระยะสั้น โดยมุ่งเนน้ในดา้นการจดัทาํโครงการ/กิจกรรม ตลอดจน

หลกัสูตรในการพฒันาบุคลากร เพื่อการพฒันาสมรรรถภาพในวชิาชีพแต่ละสายงานควบคู่ไปกบั

การสร้างทศันคติท่ีดีต่องงานและส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง และการจดัทาํแผนในระยะยาว ไดแ้ก่      

การจดัทาํแผนในดา้นการบริหารทรัพยากรบุคลากรของมหาวทิยาลยั  

 จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ สรุปไดว้า่กลยทุธ์การพฒันา

บุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน มหาวทิยาลยับูรพา บุคลากรทุกคน

ตอ้งการจะมีความกา้วหนา้ในการท่ีมีตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน ดงันั้น หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรท่ีจะให้

ความสาํคญัช่วยเหลือสนบัสนุนและส่งเสริมความกา้วหนา้ทางวชิาการท่ีจะเกิดข้ึน รวมทั้ง            

หาแนวทางใหบุ้คลากรสามารถสร้างผลงานท่ีมีคุณภาพต่อไป 
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บทที ่ 3 

วธีิดาํเนินการวจิยั 

   

  การดาํเนินการวจิยัเร่ือง กลยทุธ์การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการเพื่อเขา้               

สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน มหาวทิยาลยับรูพา โดยมีขั้นตอนการดาํเนินการวจิยั 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 ข้ันตอนที ่1 ผูว้จิยัศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและสาํรวจขอ้มูลเบ้ืองตน้ ประกอบดว้ย 

           1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการ เอกสารและงานวิจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั  

กลยทุธ์การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน มหาวทิยาลยับูรพา       

จากเอกสารตาํราและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

            2. ศึกษาสภาพการบริหารงาน มหาวทิยาลยับรูพา 

             3. สัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ 10 ท่าน เก่ียวกบักลยทุธ์การพฒันาบุคลากร       

สายสนบัสนุนวชิาการเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน มหาวทิยาลยับรูพา  

    ข้ันตอนที ่ 2  การร่างกลยทุธ์การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่ง

ท่ีสูงข้ึน มหาวทิยาลยับูรพา จากผลการวเิคราะห์ขั้นตอนท่ี 1 

 ข้ันตอนที ่ 3  ตรวจสอบความเป็นไดใ้นทางปฏิบติักลยทุธ์การพฒันาบุคลากร               

สายสนบัสนุนวชิาการเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน มหาวทิยาลยับรูพาโดยสอบถามความคิดเห็น

บุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการซ่ึงจา้งดว้ยเงินอุดหนุนรัฐบาล 

 ข้ันตอนที ่ 4  สรุป อภิปรายผล และรายงานวจิยั 

                                   การดาํเนินการวิจยัเร่ือง กลยทุธ์การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ  

เพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน มหาวทิยาลยับรูพา สามารถอธิบายเป็นขั้นตอนตามแผนภาพ ดงัน้ี 
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ข้ันตอนการวจัิย  การดําเนินการ    ผลทีไ่ด้รับ 

  

ข้ันตอนที ่1  

ศึกษาและสาํรวจ 

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนที ่2 

การร่างรูปแบบ 

 

 

 

 

ข้ันตอนที ่3 

ตรวจสอบความเป็น 

ไปได ้

 

ข้ันตอนที ่4 

การสรุปและนาํเสนอ 

 

 

 

 

 

 

1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการ เอกสาร

และงานวิจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลยทุธ์  

การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ

เพ่ือเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน จากเอกสาร ตาํรา

และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
1.2 ศึกษาสภาพบริบทมหาวิทยาลยับูรพา 

1.3 สมัภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ 10  ท่าน เก่ียวกบั            

กลยทุธ์การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน

วิชาการเพ่ือเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน 

มหาวิทยาลยับูรพา        
 

ไดก้ลยทุธ์การพฒันาบุคลากร

สายสนบัสนุนวิชาการเพ่ือเขา้

สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน 

มหาวิทยาลยับูรพา        

ร่างรูปแบบกลยทุธ์การพฒันาบุคลากร          

สายสนบัสนุนวิชาการเพ่ือเขา้สู่ตาํแหน่ง           

ท่ีสูงข้ึน มหาวิทยาลยับูรพา จากการวิเคราะห์

ขอ้มลูขั้นตอนท่ี 1 

รูปแบบกลยทุธ์การ

พฒันาบุคลากร          

สายสนบัสนุนวิชาการฯ        

ศึกษาความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั    

กลยทุธ์การพฒันาบุคลากรสาย

สนบัสนุนวิชาการ 

 

ไดก้ลยทุธ์การพฒันา

บุคลากรสายสนบัสนุน

วิชาการฯ        

สรุปและนาํเสนอกลยทุธ์การพฒันา

บุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการเพ่ือ

เขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน มหาวิทยาลยั

บูรพา        

 

รายงานการวิจยั 
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จากภาพสามารถดาํเนินการวิจยัออกเป็น 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ข้ันตอนที ่ 1    

การสร้างเคร่ืองมือ 

     ผูว้จิยัไดศึ้กษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักลยทุธ์การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ         

เพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน มหาวทิยาลยับูรพาโดยยดึหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร ตาํรา    

และงานวจิยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และศึกษาสภาพปัจจุบนัของมหาวทิยาลยับูรพา รวมทั้งศึกษาความ

คิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการบริหารงานโดยการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 10 คน  และนาํผล    

การสัมภาษณ์มาสร้างเป็นขอ้คาํถามเพื่อใชใ้นการสร้างรูปแบบกลยทุธ์การพฒันาบุคลากร                  

สายสนบัสนุนวชิาการเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน มหาวทิยาลยับูรพา        

การเลอืกผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ์ 

    การเลือกผูท้รงคุณวุฒิในการสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมความคิดเห็นเก่ียวกบักลยทุธ์                

การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน มหาวทิยาลยับูรพา นั้น         

ผูว้จิยักาํหนดผูท้รงคุณวุฒิไว ้จาํนวน  10  คน โดยกาํหนดคุณสมบติัดงัน้ี 

    1. เป็นบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ ท่ีมีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป 

    2. เป็นผูท่ี้มีตาํแหน่งระดบัชาํนาญการ 

    3. เป็นผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์เป็นท่ียอมรับในมหาวทิยาลยับูรพา 

        4.  เป็นผูบ้ริหารระดบันโยบายมหาวทิยาลยั 

         จากคุณสมบติัของผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวน  10 คน มีรายช่ือ (ภาคผนวก) ดงัน้ี  

  ข้ันตอนที ่ 2    

 การสร้างเคร่ืองมือ 

(ร่าง) กลยทุธ์การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน 

มหาวทิยาลยับูรพา โดยดาํเนินการนาํขอ้มูลจากขั้นตอนท่ี 1 มาวเิคราะห์ สงัเคราะห์และสรุป        

เป็นประเด็นของรูปแบบกลยทุธ์การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน 

มหาวทิยาลยับูรพา โดยการนาํรูปแบบกลยทุธ์ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนไปขอคาํแนะนาํผูท้รงคุณวฒิุพจิารณา

ตรวจสอบเคร่ืองมือ และพิจารณาความถูกตอ้ง ความชดัเจน ความเหมาะสมและครอบคลุมเน้ือหา   

ท่ีจะศึกษาโดยมีผูท้รงคุณวฒิุสังกดัคณะศึกษาศาสตร์ประกอบดว้ย 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.สุวชิยั  โกศยัยะวฒัน์ สังกดัภาควชิาการอาชีวศึกษาและ 

     พฒันาสังคม  

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์นาวาตรี ดร.พงศเ์ทพ  จิระโร สังกดัภาควชิาวจิยัและจิตวทิยา 

     ประยกุต ์
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3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ตฤณ  กิตติการอาํพล สังกดัภาควชิาการจดัการเรียนรู้ 

4. วา่ท่ีเรือตรี ดร.อุทิศ บาํรุงชีพ   สังกดัภาควชิานวตักรรมและ 

     เทคโนโลยกีารศึกษา 

 ข้ันตอนที ่ 3   ศึกษาความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติักลยทุธ์การพฒันาบุคลากร                

สายสนบัสนุนวชิาการเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน มหาวทิยาลยับูรพา โดยสอบถามความคิดเห็นจาก

พนกังานมหาวทิยาลยัซ่ึงจา้งดว้ยเงินอุดหนุนรัฐบาล  

                 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ บุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการซ่ึงจา้งดว้ยเงินอุดหนุน

รัฐบาล  

   กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัไดบุ้คลากรสายสนบัสนุน

วชิาการซ่ึงจา้งดว้ยเงินอุดหนุนรัฐบาล  ปี พ.ศ. 2560 ซ่ึงไดจ้ากการกาํหนดขนาดตวัอยา่ง ตามเกณฑ์

และตารางของ เครจซ่ี และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608)  

  ข้ันตอนที ่ 4 สรุปและนาํเสนอกลยทุธ์การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ              

เพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน มหาวทิยาลยับูรพา 

 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

               แบบสัมภาษณ์ฉบับที ่1   

  ดาํเนินการสัมภาษณ์แบบปลายเปิดท่ีสร้างข้ึนโดยนาํเอาทฤษฏีเก่ียวกบักลยทุธ์มาประยกุต์

เขา้กบัการพฒันากลยทุธ์การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน 

มหาวทิยาลยับูรพา มีจุดมุ่งหมายเพื่อเก็บรวบรวมความคิดเห็นจากกลุ่มผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวน 10 คน  

เม่ือไดค้วามคิดเห็นจากผูท้รงคุณวฒิุมาแลว้ ผูว้ิจยันาํมาวเิคราะห์ผลเป็นความถ่ี และอนัดบั เพื่อนาํ

ขอ้มูลมาสร้างเป็นแบบสอบถามฉบบัท่ี 2 

 แบบสอบถามฉบับที ่2   

นาํแบบสัมภาษณ์จากผูท้รงคุณวฒิุในขั้นตอนท่ี 1 มาสร้างแบบสอบถามในรูปของมาตรา

ส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั ท่ีไดข้อ้มูลจากรอบแรก โดยกาํหนดเกณฑใ์หค้ะแนน     

ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติักลยทุธ์การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่ง     

ท่ีสูงข้ึน มหาวทิยาลยับรูพา ดงัน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด และ บุญส่ง  นิลแกว้,2535 หนา้ 22-24) ดงัน้ี 

   5   หมายถึง    กลยทุธ์มีความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 4   หมายถึง    กลยทุธ์มีความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก 

 3   หมายถึง    กลยทุธ์มีความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง 
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 2   หมายถึง    กลยทุธ์มีความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบันอ้ย 

 1   หมายถึง    กลยทุธ์มีความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามวธีิการและขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. ผูว้จิยัแนะนาํตวัเองและส่งหนงัสือเชิญเป็นผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อแจง้วตัถุประสงค ์

ของการวิจยั เพื่อสมคัรใจในการร่วมเป็นผูท้รงคุณวุฒิ (ฉบบัท่ี 1) 

2. นดัวนัท่ีจะสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุท่ีสมคัรใจ 

3. นาํคาํสัมภาษณ์ท่ีไดจ้ากการรวบรวมขอ้ท่ี 2 มาทาํการวิเคราะห์เน้ือหา 

(content analysis) เพื่อสร้างเป็นแบบสอบถามฉบบัท่ี 2  

4. นาํแบบสอบถามฉบบัท่ี 2ไปเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่  บุคลากร 

สายสนบัสนุนวชิาการซ่ึงจา้งดว้ยเงินอุดหนุนรัฐบาลไดรั้บกลบัคืนมา 120 ฉบบั คิดเป็น                

ร้อยละ 100  เพื่อนาํไปตรวจสอบความเป็นไปไดข้องกลยทุธ์การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน      

เพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน  
 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. แบบสัมภาษณ์ฉบบัท่ี 1 ไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 10  คน            

โดยผูว้จิยัไดน้าํขอ้ความท่ีเป็นขอ้สัมภาษณ์มาวเิคราะห์ สังเคราะห์ และนาํคาํสัมภาษณ์มาแจกแจง

ความถ่ี และจดัอนัดบั จากนั้นนาํไปสร้างเป็นแบบสอบถาม 

     2. แบบสอบถามฉบบัท่ี 2  การตรวจสอบความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติักลยทุธ์           

การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน มหาวทิยาลยับรูพา ฉบบัท่ี 2  

จากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 120 คน โดยใชเ้คร่ืองมือเป็นแบบสอบถามชนิดมาตรส่วนประมาณค่า 5 

ระดบั จาํนวน 42 ขอ้ วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ ท่ีสอดคลอ้งกบัความ

มุ่งหมายของการวิจยั ใชค้่าเฉล่ีย (X)  และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เป็นรายขอ้ 42 ขอ้            

มีเกณฑใ์นการแปลความหมายค่าคะแนนดงัน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด,บุญส่ง  นิลแกว้, 2537 หนา้ 34) 

ดงัน้ี 

  4.50 – 5.00 หมายถึง กลยทุธ์มีความเป็นไปไดใ้นระดบัมากท่ีสุด 

  3.50 – 4.49 หมายถึง กลยทุธ์มีความเป็นไปไดใ้นระดบัมาก 

  2.50 – 3.49 หมายถึง กลยทุธ์มีความเป็นไปไดใ้นระดบัปานกลาง 

  1.50 – 2.49 หมายถึง กลยทุธ์มีความเป็นไปไดใ้นระดบันอ้ย 

  1.00 – 1.49 หมายถึง กลยทุธ์มีความเป็นไปไดใ้นระดบันอ้ยท่ีสุด 
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บทที ่4  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การวจิยัเร่ือง กลยทุธ์การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่ง 

ท่ีสูงข้ึน มหาวทิยาลยับูรพา คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ และ

ศึกษาความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติักลยทุธ์การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการเพือ่เขา้สู่

ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน มหาวทิยาลยับูรพาโดยผูว้ิจยัไดน้าํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

 

การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 ตอนที ่1  การวเิคราะห์ขอ้มูลการสร้างกลยทุธ์การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ

เพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน มหาวทิยาลยับูรพาโดยการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 10 คน 

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการใชค้่าความถ่ี และจดัอนัดบั 

 ตอนที ่2  การวเิคราะห์ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติักลยทุธ์การพฒันาบุคลากร            

สายสนบัสนุนวชิาการเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน มหาวทิยาลยับูรพาโดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นบุคลากร

สายสนบัสนุนวชิาการซ่ึงจา้งดว้ยเงินอุดหนุนรัฐบาล มหาวทิยาลยับรูพา ปี พ.ศ. 2560 จาํนวน        

120 คน วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย  (X) และความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

 

สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการวจิยัคร้ังน้ี เพื่อใหเ้กิดความสะดวกและเขา้ใจตรงกนัในการแปลความหมายขอ้มูล

ผูว้จิยั ไดก้าํหนดสัญลกัษณ์ต่างๆ แทนความหมาย ดงัน้ี 

                X  แทน ค่าเฉล่ีย  

               SD  แทน ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

                n    แทน จาํนวนประชากร 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที ่1 วเิคราะห์ขอ้มูลการสร้างกลยทุธ์การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ       

เพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน มหาวทิยาลยับูรพา โดยการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ 

 ผูว้จิยันาํแบบสัมภาษณ์ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบปลายเปิดก่ึงโครงสร้างไปสมัภาษณ์ 

ผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 10 คน และนาํมาเรียบเรียง พิจารณาเพิ่มเติมตดัทอนประเด็นต่างๆ               

ของรูปแบบเพื่อใหมี้ความเหมาะสมยิง่ข้ึน และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยแสดงเป็นค่าความถ่ี และจดั

อนัดบัเพื่อเป็นขอ้มูลในการสร้างแบบสอบถาม มีผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี (ตารางท่ี 1-3)  

 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าความถ่ี และอนัดบัความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ เก่ียวกบัการสร้างกลยทุธ์ 

               การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน มหาวทิยาลยับูรพา   

              ระดบัมหาวทิยาลยั 

 

ลาํดับ กลยุทธ์การพฒันาบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการเพือ่เข้าสู่ตําแหน่ง 

ทีสู่งขึน้ มหาวิทยาลยับูรพา 

ความถี่ อนัดับ 

 กลยุทธ์ระดับมหาวทิยาลยั   
1 สนบัสนุนการใหทุ้นอุดหนุนการทาํผลงานเป็นประจาํทุกปี 8 1 
2 สนบัสนุนใหมี้การสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบติัการเขา้สู่ตาํแหน่ง           8 1 
3 จดัใหมี้เวทีแลกเปล่ียนประสบการณ์ใหก้บัผูท่ี้มีความพร้อมเขา้สู่ตาํแหน่ง 8 1 

4 ส่งเสริมการทาํผลงาน โดยสามารถนาํมาพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนได ้ 7 2 

5 ส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพความเป็นมืออาชีพในการปฏิบติังาน 7 2 
6 จดัใหมี้พี่เล้ียงคอยใหค้าํแนะนาํหรือขอ้เสนอแนะแก่ผูท่ี้ทาํผลงาน 7 2 

7 มีระบบและกลไกเพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนการเขา้สู่ตาํแหน่ง 6 3 
8 สร้างแรงจูงใจดว้ยค่าตอบแทนการยอมรับนบัถือ หรือมอบโล่และเกียรติบตัร

ใหแ้ก่ผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้ง 

6 3 

9 พฒันาบุคลากรเป็นตน้แบบเพื่อสร้างแรงบนัดาลใจใหก้บัผูท่ี้ตอ้งการทาํ

ผลงาน 

6 3 

10 สนบัสนุนใหมี้ผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอกทาํหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาในการทาํ

ผลงาน 

5 4 

11 สนบัสนุนใหมี้คณะกรรมการกลัน่กรองผลงาน (Peer review) ก่อนส่งใหผู้ ้

ประเมินภายนอกไดอ่้าน (Leader )  

5 4 
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ลาํดับ กลยุทธ์การพฒันาบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการเพือ่เข้าสู่ตําแหน่งทีสู่งขึน้ 

มหาวทิยาลัยบูรพา 

ความถี่ อนัดับ 

 กลยุทธ์ระดับมหาวทิยาลยั (ต่อ)   
12 สร้างแรงจูงใจ/เจตคติท่ีดีและสร้างความตระหนกัในหนา้ท่ีต่อการทาํผลงาน 4 5 
13 จดัทาํแผนพฒันาช่วยเหลือบุคลากรเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน 4 5 
14 จดัทาํคู่มือแนวทางการขอกาํหนดตาํแหน่งใหช้ดัเจน 3 6 
15 จดัทาํระบบรายงานความกา้วหนา้การทาํผลงานของบุคลากรเพื่อเขา้สู่

ตาํแหน่ง 

3 6 

  

             จากตารางท่ี 1  พบวา่ผูท้รงคุณวุฒิมีความเห็นวา่การสร้างกลยทุธ์การพฒันาบุคลากร           

สายสนบัสนุนเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน มหาวทิยาลยับูรพา ระดบัมหาวทิยาลยั  โดยมีขอ้ความถ่ี

อนัดบัท่ี 1 จาํนวน 3 ขอ้ ความถ่ีอนัดบั 2 จาํนวน 3 ขอ้  ความถ่ีอนัดบั 3 จาํนวน 3 ขอ้ ความถ่ีอนัดบั 

3 จาํนวน 4 ขอ้  ความถ่ีอนัดบั 5 จาํนวน 2 ขอ้   และความถ่ีอนัดบั 6 อนัสุดทา้ย  จาํนวน 2 ขอ้   
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ตารางท่ี  2 แสดงค่าความถ่ี และอนัดบัความเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ เก่ียวกบัการสร้างกลยทุธ์ 

                 การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน มหาวทิยาลยับูรพา  

                 ระดบัคณะ 

 

ลาํดับ กลยุทธ์การพฒันาบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการเพือ่เข้าสู่ตําแหน่ง 

ทีสู่งขึน้ มหาวิทยาลยับูรพา 

ความถี่ อนัดับ 

 กลยุทธ์ระดับคณะ   
1 สนบัสนุนการใหทุ้นอุดหนุนการทาํผลงานเป็นประจาํทุกปี 8 1 

2 สนบัสนุนใหมี้การสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบติัการเขา้สู่ตาํแหน่ง 8 1 

3 จดัใหมี้เวทีแลกเปล่ียนประสบการณ์ใหก้บัผูท่ี้มีความพร้อมเขา้สู่ตาํแหน่ง 8 1 

4 ส่งเสริมการทาํผลงาน โดยสามารถนาํมาพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนได ้ 7 2 

5 ส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพความเป็นมืออาชีพในการปฏิบติังาน 7 2 

6 จดัใหมี้พี่เล้ียงคอยใหค้าํแนะนาํหรือขอ้เสนอแนะแก่ผูท่ี้ทาํผลงาน 7 2 

7 มีระบบและกลไกเพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนการเขา้สู่ตาํแหน่ง 6 3 

8 สร้างแรงจูงใจดว้ยค่าตอบแทนการยอมรับนบัถือ หรือมอบโล่และเกียรติบตัร

ใหแ้ก่ผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้ง 

6 3 

9 พฒันาบุคลากรเป็นตน้แบบเพื่อสร้างแรงบนัดาลใจใหก้บัผูท่ี้ตอ้งการทาํผลงาน 6 3 

10 สนบัสนุนใหมี้ผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอกทาํหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาในการทาํ

ผลงาน 

5 4 

11 สนบัสนุนใหมี้คณะกรรมการกลัน่กรองผลงาน (Peer review) ก่อนส่งใหผู้ ้

ประเมินภายนอกไดอ่้าน (Leader )  

5 4 

12 สร้างแรงจูงใจ/เจตคติท่ีดีและสร้างความตระหนกัในหนา้ท่ีต่อการทาํผลงาน 5 4 

13 จดัทาํแผนพฒันาช่วยเหลือบุคลากรเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน 4 5 

14 จดัทาํคู่มือแนวทางการขอกาํหนดตาํแหน่งใหช้ดัเจน 4 5 

15 จดัทาํระบบรายงานความกา้วหนา้การทาํผลงานของบุคลากรเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่ง 3 6 
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 จากตารางท่ี 3 พบวา่ผูท้รงคุณวฒิุมีความเห็นวา่เก่ียวกบัการสร้างกลยทุธ์การพฒันา

บุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน มหาวทิยาลยับูรพา ระดบัคณะโดยมี

ขอ้ความถ่ีอนัดบัท่ี 1 จาํนวน 3 ขอ้ ความถ่ีอนัดบั 2 จาํนวน 3 ขอ้  ความถ่ีอนัดบั 3 จาํนวน 3 ขอ้ 

ความถ่ีอนัดบั 4 จาํนวน 3 ขอ้  ความถ่ีอนัดบั 5 จาํนวน 2 ขอ้   และความถ่ีอนัดบั 6 อนัสุดทา้ย          

จาํนวน 1 ขอ้   
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ตารางท่ี  3  แสดงค่าความถ่ี และอนัดบัความเห็นของผูท้รงคุณวฒิุเก่ียวกบัการสร้างกลยทุธ์ 

                  การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน มหาวทิยาลยับูรพา  

                  ระดบับุคคล 

 

ลาํดับ กลยุทธ์การพฒันาบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการเพือ่เข้าสู่ตําแหน่ง 

ทีสู่งขึน้ มหาวิทยาลยับูรพา 

ความถี่ อนัดับ 

 ระดับบุคคล   
1 สร้างเจตคติและแรงบนัดาลใจต่อการเขา้สู่ตาํแหน่ง 8 1 
2 สร้างความเช่ือมัน่ และตระหนกัใหก้บัตนเองต่อการทาํผลงาน 8 1 
3 สร้างแรงจูงใจใหก้บัตนเอง ดว้ยค่าตอบแทนและการยอมรับนบัถือ  7 2 

4 พฒันาตนเองใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในการทาํผลงาน 7 2 

5 สร้างศกัยภาพใหก้บัตนเองในการปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 7 2 
6 กาํหนดทิศทางและวางแผนการดาํเนิงานใหช้ดัเจนเก่ียวกบัการสร้างผลงาน 6 3 

7 เขา้รับการอบรม เพื่อสร้างสรรคใ์นการทาํผลงานทุกคร้ัง 6 3 
8 สืบหาแหล่งทุน เพื่อขอทุนในการทาํผลงาน 5 4 
9 เขา้ร่วมจดัทาํ Work Shop การเขียนผลงานเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งเป็นประจาํ 5 4 

10 สร้างขวญัและกาํลงัใจใหก้บัตนเองเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่ง 4 5 

11 ศึกษาและทาํความเขา้ใจแนวทางการขอกาํหนดตาํแหน่งใหช้ดัเจน 4 5 

12 สร้างแรงบนัดาลใจใหก้บัตนเองในการพฒันาตนเองเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่ง 4 5 

 

 จากตารางท่ี 3 พบวา่ผูท้รงคุณวฒิุมีความเห็นวา่กลยทุธ์การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน

วชิาการเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน มหาวทิยาลยับูรพา ระดบับุคคลโดยมีขอ้ความถ่ี อนัดบัท่ี 1 

จาํนวน 2 ขอ้ ความถ่ีอนัดบั 2 จาํนวน  3 ขอ้ ความถ่ีอนัดบั 3 จาํนวน 2 ขอ้  ความถ่ีอนัดบั 4       

จาํนวน 2 ขอ้  และความถ่ีอนัดบั 5 อนัดบัสุดทา้ย   จาํนวน 3 ขอ้   
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                   ตอนที ่2  ศึกษาความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัของกลยทุธ์การพฒันาบุคลากร                

สายสนบัสนุนวชิาการเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน มหาวทิยาลยับูรพา การวเิคราะห์ขอ้มูลในขั้นตอน

น้ีเป็นการศึกษาความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัวา่มีความเป็นไปไดม้ากนอ้ยเพียงใดโดยการสอบถาม

ความคิดเห็นจากบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการท่ีจา้งดว้ยเงินอุดหนุนรัฐบาล มหาวทิยาลยับูรพา 

โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน  120  คน  ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมา 120 ฉบบั            

คิดเป็นร้อยละ 100 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ โดยมีค่าเฉล่ีย  (X) และความเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (SD)  เกณฑท่ี์ใชใ้นการพิจารณา ดงัน้ี (ตารางท่ี 4-8)  

     4.50 – 5.00  หมายถึง กลยทุธ์มีความเป็นไปไดใ้นระดบัมากท่ีสุด 

     3.50 – 4.49  หมายถึง กลยทุธ์มีความเป็นไปไดใ้นระดบัมาก 

     2.50 – 3.49  หมายถึง กลยทุธ์มีความเป็นไปไดใ้นระดบัปานกลาง 

     1.50 – 2.49  หมายถึง กลยทุธ์มีความเป็นไปไดใ้นระดบันอ้ย 

     1.00 – 1.49  หมายถึง กลยทุธ์มีความเป็นไปไดใ้นระดบันอ้ยท่ีสุด 

   

ตอนที ่1  ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัเพศ ประสบการณ์ 

ในการทาํงาน วุฒิการศึกษา และตาํแหน่งงานท่ีปฏิบติั 

 

ตารางท่ี  4   แสดงกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั จาํแนกตามตวัแปร 

 

 กลุ่มตัวอย่างจําแนกตามตัวแปร          จํานวน ร้อยละ 

1. เพศ    

 1.1.ชาย 38 31.66 

 1.2.หญิง 82 68.34 

2. ประสบการณ์ในการทาํงาน   

 2.1. ตํ่ากวา่ 5 ปี 17 14.16 

 2.2.  ประสบการณ์ระหวา่ง 5-10 ปี 21 17.50 

 2.3. ตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป 82 68.34 

3.วุฒิการศึกษา   

 3.1.ปริญญาตรี 40 33.34 

 3.2.ปริญญาโท 78 65.00 

 3.3.ปริญญาเอก 2 1.66 
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 กลุ่มตัวอย่างจําแนกตามตัวแปร          จํานวน ร้อยละ 

4.ตําแหน่งงานทีป่ฏิบัติ   

 4.1 เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 45 37.50 

 4.2 นกัวชิาการศึกษา 23 19.17 

 4.3 บุคลากร 5 4.17 

 4.4 นกัวชิาการโสตทศันศึกษา 6 5.00 

 4.5 นกัวชิาการเงินและบญัชี 14 11.67 

 4.6 นกัวชิาการพสัดุ 7 5.83 

 4.7 นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ 10 8.33 

 4.8 นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน   10 8.33 

 รวม 120 100 

 

 จากตาราง 4  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ สังกดัมหาวทิยาลยั

บูรพา  เป็นเพศชายท่ีตอบแบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละ 31.66  เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 68.34 

ประสบการณ์ในการทาํงานตํ่ากวา่ 5 ปี  คิดเป็นร้อยละ14.16 ประสบการณ์ระหวา่ง 5-10 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 17.50 ตั้งแต่ 10 ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 68.34 วฒิุการศึกษา ปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 33.34

ปริญญาโท  คิดเป็นร้อยละ 65.00 และปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 1.66 
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ตารางท่ี  5  แสดงค่าเฉล่ีย  ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัและอนัดบัความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั 

                กลยทุธ์การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน สังกดั 

                มหาวทิยาลยับูรพา  ระดบัมหาวทิยาลยั โดยรวม 

 

ข้อ 

กลยุทธ์การพฒันาบุคลากรสายสนับสนุน

วชิาการเพือ่เข้าสู่ตําแหน่งทีสู่งขึน้ 

มหาวทิยาลัยบูรพา 

บุคลากร 

(n =120) 

ระดับความ

เป็นไปได้ 

 

อนัดับ 

X SD 

1 กลยทุธ์ระดบัมหาวทิยาลยั 3.91 0.94 มาก 2 

2 กลยทุธ์ระดบัคณะ 3.85 0.99 มาก 1 

3 กลยทุธ์ระดบับุคคล 3.98 0.94 มาก 3 

 รวมค่าเฉลีย่ 3.91 0.95 มาก  

  
 จากตารางท่ี 6 พบวา่ ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัของกลยทุธ์การพฒันาบุคลากร        

สายสนบัสนุนวชิาการเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน สังกดัมหาวทิยาลยับรูพา  โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่น

ระดบัมาก และเม่ือเรียงคะแนนค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ กลยทุธ์ระดบัคณะ กลยทุธ์ระดบั

มหาวทิยาลยั  และกลยทุธ์ระดบับุคคล 
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ตารางท่ี 6 แสดงค่าเฉล่ีย  ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัและอนัดบัความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั 

                 กลยทุธ์การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน สังกดั 

                 มหาวทิยาลยับรูพา  ระดบัมหาวทิยาลยั เป็นรายขอ้ 

ข้อ 
กลยุทธ์การพฒันาบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ 

เพือ่เข้าสู่ตําแหน่งทีสู่งขึน้ มหาวทิยาลัยบูรพา 

บุคลากร 

(n = 120) 

ระดับ

ความ

เป็นไป

ได้ 

 

อนัดับ 

X SD 

 ระดับมหาวทิยาลัย     

1 สนบัสนุนการใหทุ้นอุดหนุนการทาํผลงานเป็น

ประจาํทุกปี 

4.05 0.95 มาก 2 

2 สนบัสนุนใหมี้การสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบติัการ

เขา้สู่ตาํแหน่ง           

4.10 0.81 มาก 1 

3 จดัใหมี้เวทีแลกเปล่ียนประสบการณ์ใหก้บัผูท่ี้มี

ความพร้อมเขา้สู่ตาํแหน่ง 

3.90 0.97 มาก 6 

4 ส่งเสริมการทาํผลงาน โดยสามารถนาํมาพิจารณา

เล่ือนขั้นเงินเดือนได ้

4.04 0.84 มาก 3 

5 ส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพความเป็นมืออาชีพใน

การปฏิบติังาน 

3.90 0.99 มาก 7 

6 จดัใหมี้พี่เล้ียงคอยใหค้าํแนะนาํหรือขอ้เสนอแนะแก่

ผูท่ี้ทาํผลงาน 

3.89 0.97 มาก 8 

7 มีระบบและกลไกเพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนการเขา้

สู่ตาํแหน่ง 

3.86 0.92 มาก 10 

8 สร้างแรงจูงใจดว้ยค่าตอบแทนการยอมรับนบัถือ 

หรือมอบโล่และเกียรติบตัรใหแ้ก่ผูท่ี้ไดรั้บการ

แต่งตั้ง 

3.86 0.92 มาก 10  

9 พฒันาบุคลากรเป็นตน้แบบเพื่อสร้างแรงบนัดาลใจ

ใหก้บัผูท่ี้ตอ้งการทาํผลงาน 

3.81 0.96 มาก 14 

10 สนบัสนุนใหมี้ผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอกทาํหนา้ท่ี

เป็นท่ีปรึกษาในการทาํผลงาน 

3.78 0.91 มาก 15 
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ข้อ 
กลยุทธ์การพฒันาบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ 

เพือ่เข้าสู่ตําแหน่งทีสู่งขึน้ มหาวทิยาลัยบูรพา 

บุคลากร 

(n = 120) 

ระดับ

ความ

เป็นไป

ได้ 

 

อนัดับ 

X SD 

 ระดับมหาวทิยาลัย (ต่อ)     

11 สนบัสนุนใหมี้คณะกรรมการกลัน่กรองผลงาน 

(Peer review) ก่อนส่งใหผู้ป้ระเมินภายนอกไดอ่้าน 

(Leader )  

3.86 0.96 มาก 12 

12 สร้างแรงจูงใจ/เจตคติท่ีดีและสร้างความตระหนกัใน

หนา้ท่ีต่อการทาํผลงาน 

3.87 0.90 มาก 9 

13 จดัทาํแผนพฒันาช่วยเหลือบุคลากรเพื่อเขา้สู่

ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน 
3.98 0.93 มาก 4 

14 จดัทาํคู่มือแนวทางการขอกาํหนดตาํแหน่งใหช้ดัเจน 3.92 0.99 มาก 5 

15 จดัทาํระบบรายงานความกา้วหนา้การทาํผลงานของ

บุคลากรเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่ง 

3.83 0.98 มาก 13 

 รวมค่าเฉลีย่ 3.91 0.94 มาก  

 

 จากตารางท่ี 6  พบวา่ กลยทุธ์การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่ง

ท่ีสูงข้ึน สังกดัมหาวทิยาลยับรูพา ระดบัมหาวทิยาลยั โดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก 

เม่ือเรียงคะแนนค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย สามลาํดบัแรก ไดแ้ก่  สนบัสนุนใหมี้การสัมมนาและ

อบรมเชิงปฏิบติัการเขา้สู่ตาํแหน่ง  สนบัสนุนการใหทุ้นอุดหนุนการทาํผลงานเป็นประจาํทุกปี และ     

ส่งเสริมการทาํผลงาน โดยสามารถนาํมาพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนได ้
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ตารางท่ี 7  แสดงค่าเฉล่ีย  ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัและอนัดบัความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั 

                  กลยทุธ์การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน สังกดั 

                 มหาวทิยาลยับรูพา  ระดบัคณะ เป็นรายขอ้ 

 

ข้อ 
กลยุทธ์การพฒันาบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ 

เพือ่เข้าสู่ตําแหน่งทีสู่งขึน้ สังกดัมหาวทิยาลัยบูรพา 

บุคลากร 

(n = 120) 

ระดับ

ความ

เป็นไปได้ 

 

อนัดับ 

X SD 

 กลยุทธ์ระดับคณะ     

1 สนบัสนุนการใหทุ้นอุดหนุนการทาํผลงานเป็น

ประจาํทุกปี 

4.09 0.96 มาก 1 

2 สนบัสนุนใหมี้การสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบติัการ

เขา้สู่ตาํแหน่ง 

3.89 0.98 มาก 6 

3 จดัใหมี้เวทีแลกเปล่ียนประสบการณ์ใหก้บัผูท่ี้มี

ความพร้อมเขา้สู่ตาํแหน่ง 

3.82 0.99 มาก 10 

4 ส่งเสริมการทาํผลงาน โดยสามารถนาํมาพิจารณา

เล่ือนขั้นเงินเดือนได ้

3.86 0.95 มาก 8 

5 ส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพความเป็นมืออาชีพใน

การปฏิบติังาน 

3.94 0.97 มาก 5 

6 จดัใหมี้พี่เล้ียงคอยใหค้าํแนะนาํหรือขอ้เสนอแนะแก่

ผูท่ี้ทาํผลงาน 

3.66 0.96 มาก 14 

7 มีระบบและกลไกเพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนการเขา้

สู่ตาํแหน่ง 

3.79 0.99 มาก 
11 

8 สร้างแรงจูงใจดว้ยค่าตอบแทนการยอมรับนบัถือ 

หรือมอบโล่และเกียรติบตัรใหแ้ก่ผูท่ี้ไดรั้บการ

แต่งตั้ง 

3.62 0.97 มาก 15 

9 พฒันาบุคลากรเป็นตน้แบบเพื่อสร้างแรงบนัดาลใจ

ใหก้บัผูท่ี้ตอ้งการทาํผลงาน 

3.76 1.08 มาก 12 

10 สนบัสนุนใหมี้ผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอกทาํหนา้ท่ี

เป็นท่ีปรึกษาในการทาํผลงาน 

3.74 1.04 มาก 13 
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ข้อ 
กลยุทธ์การพฒันาบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ 

เพือ่เข้าสู่ตําแหน่งทีสู่งขึน้ สังกดัมหาวทิยาลัยบูรพา 

บุคลากร 

(n = 121) 

ระดับ

ความ

เป็นไปได้ 

 

อนัดับ 

X SD 

 กลยุทธ์ระดับคณะ (ต่อ)     

11 สนบัสนุนใหมี้คณะกรรมการกลัน่กรองผลงาน 

(Peer review) ก่อนส่งใหผู้ป้ระเมินภายนอกไดอ่้าน 

(Leader )  

3.84 1.06 มาก 8 

12 สร้างแรงจูงใจ/เจตคติท่ีดีและสร้างความตระหนกัใน

หนา้ท่ีต่อการทาํผลงาน 

3.95 0.99 มาก 4 

13 จดัทาํแผนพฒันาช่วยเหลือบุคลากรเพื่อเขา้สู่

ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน 
3.96 0.96 

 

มาก 2 

14 จดัทาํคู่มือแนวทางการขอกาํหนดตาํแหน่งใหช้ดัเจน 3.96 1.00 มาก 3 

15 จดัทาํระบบรายงานความกา้วหนา้การทาํผลงานของ

บุคลากรเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่ง 

3.88 0.98 มาก 7 

 รวมค่าเฉลีย่ 3.85 0.99 มาก  

  

 จากตารางท่ี 7 พบวา่กลยทุธ์การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่ง     

ท่ีสูงข้ึน สังกดัมหาวทิยาลยับรูพา ระดบัคณะ โดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก เม่ือเรียงคะแนน

ค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย สามลาํดบัแรก ไดแ้ก่  สนบัสนุนการใหทุ้นอุดหนุนการทาํผลงาน       

เป็นประจาํทุกปี จดัทาํแผนพฒันาช่วยเหลือบุคลากรเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน และจดัทาํคู่มือแนว

ทางการขอกาํหนดตาํแหน่งใหช้ดัเจน 
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ตารางท่ี 8  แสดงค่าเฉล่ีย  ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัและอนัดบัความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั 

                 กลยทุธ์การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน มหาวทิยาลยั 

                บูรพาระดบับุคลคณะ เป็นรายขอ้ 

 

ข้อ 
กลยุทธ์การพฒันาบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการเพือ่เข้าสู่

ตําแหน่งทีสู่งขึน้ สังกดัมหาวิทยาลยับูรพา 

บุคลากร 

(n = 121) 

ระดับ

ความ

เป็นไปได้ 

 

อนัดับ 

X SD 

 กลยุทธ์ระดับบุคคล     

1 สร้างเจตคติและแรงบนัดาลใจต่อการเขา้สู่ตาํแหน่ง 4.07 0.95 มาก 3 

2 สร้างความเช่ือมัน่ และตระหนกัใหก้บัตนเองต่อการทาํ

ผลงาน 

3.99 0.95 มาก 5 

3 สร้างแรงจูงใจใหก้บัตนเอง ดว้ยค่าตอบแทนและการ

ยอมรับนบัถือ  

3.97 0.95 มาก 7 

4 พฒันาตนเองใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในการทาํผลงาน 4.08 0.91 มาก 2 

5 สร้างศกัยภาพใหก้บัตนเองในการปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บ

มอบหมาย 

4.11 0.86 มาก 1 

6 กาํหนดทิศทางและวางแผนการดาํเนิงานใหช้ดัเจน

เก่ียวกบัการสร้างผลงาน 

3.99 0.90 มาก 4 

7 เขา้รับการอบรม เพื่อสร้างสรรคใ์นการทาํผลงานทุกคร้ัง 3.96 0.94 มาก 8 

8 สืบหาแหล่งทุน เพื่อขอทุนในการทาํผลงาน 3.81 1.00 มาก 12 

9 เขา้ร่วมจดัทาํ Work Shop การเขียนผลงานเพื่อเขา้สู่

ตาํแหน่งเป็นประจาํ 

3.93 0.93 มาก 10 

10 สร้างขวญัและกาํลงัใจใหก้บัตนเองเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่ง 3.96 0.91 มาก 8 

11 ศึกษาและทาํความเขา้ใจแนวทางการขอกาํหนดตาํแหน่ง

ใหช้ดัเจน 

3.98 0.90 มาก 6 

12 สร้างแรงบนัดาลใจใหก้บัตนเองในการพฒันาตนเองเพื่อ

เขา้สู่ตาํแหน่ง 

3.93 1.04 มาก 11 

 รวมค่าเฉลีย่ 3.98 0.94 มาก  
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 จากตารางท่ี 8 พบวา่ ระดบัและอนัดบัความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติักลยทุธ์การพฒันา

บุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน สังกดัมหาวทิยาลยับูรพา ระดบับุคคล 

เป็นรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก และเม่ือเรียงคะแนนค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย สามลาํดบัแรก ไดแ้ก่  

สร้างศกัยภาพใหก้บัตนเองในการปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย พฒันาตนเองใหมี้ความรู้ความ

เขา้ใจในการทาํผลงาน และสร้างเจตคติและแรงบนัดาลใจต่อการเขา้สู่ตาํแหน่ง 
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บทที ่5 

สรุปและอภปิรายผล 

 

    การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษาขอ้มูลจากเอกสาร ตาํรา บทความ งานวจิยัต่าง ๆ     

เก่ียวกบัแนวคิดหลกัการกลยุทธ์การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน

มหาวทิยาลยับูรพา และสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีเป็นบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการท่ีมีวฒิุ

การศึกษาตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป เป็นผูท่ี้มีตาํแหน่งระดบัชาํนาญการ เป็นผูท่ี้มีความรู้และ

ประสบการณ์เป็นท่ียอมรับในมหาวทิยาลยับูรพา เป็นผูบ้ริหารระดบันโยบายมหาวทิยาลยั         

จาํนวน 10 คน  เพื่อสร้างกลยทุธ์ จากนั้นนาํไปศึกษาความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัของกลยทุธ์         

โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการซ่ึงจา้งดว้ยเงินอุดหนุนรัฐบาล  ปี พ.ศ. 2560

จาํนวน 120 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวมรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยัคร้ังน้ี รอบท่ี 1 เร่ิมตน้จาก

ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 10 คน และนาํขอ้มูลท่ีได ้       

จากการสัมภาษณ์มาวเิคราะห์และสงัเคราะห์แสดงเป็นความถ่ีและอนัดบัท่ี จากนั้นนาํมาสร้าง        

เป็นแบบสอบถาม จาํนวน 42 ขอ้  และรอบท่ี 2 ศึกษาความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติักลยทุธ์            

การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุวชิาการเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนสังกดัมหาวทิยาลยับรูพา                

โดยส่งแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั คือ กลยทุธ์มีความเป็นไปไดใ้น             

ทางปฏิบติัมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด หบุ้คลากรสายสนบัสนุนวชิาการซ่ึงจา้ง  

ดว้ยเงินอุดหนุนรัฐบาล ตอบแบบสอบถาม จาํนวน 120 คน วเิคราะห์ขอ้มูลโดยพิจารณาจากค่าเฉล่ีย  

(X) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เป็นหลกัในการอภิปรายประกอบการเพื่อยนืยนัความเป็นไปได ้       

ในทางปฏิบติัซ่ึงผลการวจิยัสามารถอภิปรายขอ้คน้พบเรียงตามหวัขอ้ท่ีจะอภิปราย ดงัน้ี 

 

สรุปผลการวจิัย 

1. การสร้างกลยทุธ์การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุวชิาการเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน 

สังกดัมหาวทิยาลยับูรพา จากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 10 คน  มีดงัน้ี 

     1.1 กลยุทธ์ระดับมหาวทิยาลยั ได้แก่  

1.1.1) สนบัสนุนการใหทุ้นอุดหนุนการทาํผลงานเป็นประจาํทุกปี 

1.1.2) สนบัสนุนใหมี้การสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบติัการเขา้สู่ตาํแหน่ง  

1.1.3) จดัใหมี้เวทีแลกเปล่ียนประสบการณ์ใหก้บัผูท่ี้มีความพร้อมเขา้สู่ตาํแหน่ง 

1.1.4) ส่งเสริมการทาํผลงาน โดยสามารถนาํมาพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนได ้
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 1.1.5) ส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพความเป็นมืออาชีพในการปฏิบติังาน  

 1.1.6) จดัใหมี้พี่เล้ียงคอยใหค้าํแนะนาํหรือขอ้เสนอแนะแก่ผูท่ี้ทาํผลงาน 

 1.1.7)  มีระบบและกลไกเพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนการเขา้สู่ตาํแหน่ง 

 1.1.8)  สร้างแรงจูงใจดว้ยค่าตอบแทนการยอมรับนบัถือ หรือมอบโล่และ 

            เกียรติบตัรใหแ้ก่ผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้ง 

1.1.9)  พฒันาบุคลากรเป็นตน้แบบเพื่อสร้างแรงบนัดาลใจใหก้บัผูท่ี้ตอ้งการ 

            ทาํผลงาน 

1.1.10) สนบัสนุนใหมี้ผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอกทาํหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษา 

            ในการทาํผลงาน 

1.1.11) สนบัสนุนใหมี้คณะกรรมการกลัน่กรองผลงาน (Peer review)  

            ก่อนส่งใหผู้ป้ระเมินภายนอกไดอ่้าน (Leader ) 

1.1.12) สร้างแรงจูงใจ/เจตคติท่ีดีและสร้างความตระหนกัในหนา้ท่ีต่อการ 

            ทาํผลงาน 

 1.1.13) จดัทาํแผนพฒันาช่วยเหลือบุคลากรเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน 

1.1.14) จดัทาํคู่มือแนวทางการขอกาํหนดตาํแหน่งใหช้ดัเจน 

1.1.15) จดัทาํระบบรายงานความกา้วหนา้การทาํผลงานของบุคลากร 

            เพื่อเขา้สู่ตาํแหน่ง 

1.2 กลยุทธ์ระดับคณะ ได้แก่ 

1.2.1) สนบัสนุนการใหทุ้นอุดหนุนการทาํผลงานเป็นประจาํทุกปี 

1.2.2) สนบัสนุนใหมี้การสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบติัการเขา้สู่ตาํแหน่ง  

1.2.3) จดัใหมี้เวทีแลกเปล่ียนประสบการณ์ใหก้บัผูท่ี้มีความพร้อมเขา้สู่ตาํแหน่ง 

1.2.4) ส่งเสริมการทาํผลงาน โดยสามารถนาํมาพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนได ้

1.2.5) ส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพความเป็นมืออาชีพในการปฏิบติังาน  

1.2.6) จดัใหมี้พี่เล้ียงคอยใหค้าํแนะนาํหรือขอ้เสนอแนะแก่ผูท่ี้ทาํผลงาน 

1.2.7)  มีระบบและกลไกเพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนการเขา้สู่ตาํแหน่ง 

1.2.8)  สร้างแรงจูงใจดว้ยค่าตอบแทนการยอมรับนบัถือ หรือมอบโล่และ 

            เกียรติบตัรใหแ้ก่ผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้ง 

1.2.9)  พฒันาบุคลากรเป็นตน้แบบเพื่อสร้างแรงบนัดาลใจใหก้บัผูท่ี้ตอ้งการ 

            ทาํผลงาน 

 



 
 

93 

1.2.10) สนบัสนุนใหมี้ผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอกทาํหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษา 

            ในการทาํผลงาน 

1.2.11) สนบัสนุนใหมี้คณะกรรมการกลัน่กรองผลงาน (Peer review)  

            ก่อนส่งใหผู้ป้ระเมินภายนอกไดอ่้าน (Leader ) 

1.2.12) สร้างแรงจูงใจ/เจตคติท่ีดีและสร้างความตระหนกัในหนา้ท่ีต่อการ 

            ทาํผลงาน 

1.2.13) จดัทาํแผนพฒันาช่วยเหลือบุคลากรเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน 

1.2.14) จดัทาํคู่มือแนวทางการขอกาํหนดตาํแหน่งใหช้ดัเจน 

1.2.15) จดัทาํระบบรายงานความกา้วหนา้การทาํผลงานของบุคลากร 

            เพื่อเขา้สู่ตาํแหน่ง 

      1.3. ระดับบุคคล ได้แก่ 

 1.3.1) สร้างเจตคติและแรงบนัดาลใจต่อการเขา้สู่ตาํแหน่ง 

 1.3.2) สร้างความเช่ือมัน่ และตระหนกัใหก้บัตนเองต่อการทาํผลงาน 

 1.3.3) สร้างแรงจูงใจใหก้บัตนเอง ดว้ยค่าตอบแทนและการยอมรับนบัถือ 

 1.3.4) พฒันาตนเองใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในการทาํผลงาน 

             1.3.5) สร้างศกัยภาพใหก้บัตนเองในการปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

               1.3.6) กาํหนดทิศทางและวางแผนการดาํเนิงานใหช้ดัเจนเก่ียวกบัการสร้างผลงาน 

              1.3.7) เขา้รับการอบรม เพื่อสร้างสรรคใ์นการทาํผลงานทุกคร้ัง 

     1.3.8) สืบหาแหล่งทุน เพื่อขอทุนในการทาํผลงาน 

     1.3.9) เขา้ร่วมจดัทาํ Work Shop การเขียนผลงานเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งเป็นประจาํ 

 1.3.10) สร้างขวญัและกาํลงัใจใหก้บัตนเองเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่ง 

     1.3.11) ศึกษาและทาํความเขา้ใจแนวทางการขอกาํหนดตาํแหน่งใหช้ดัเจน 

     1.3.12) สร้างแรงบนัดาลใจใหก้บัตนเองในการพฒันาตนเองเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่ง 

2. ศึกษาความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติักลยทุธ์การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ 

เพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน มหาวทิยาลยับูรพา พบวา่ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั โดยรวมมีค่าเฉล่ีย

อยูใ่นระดบัมาก และเม่ือเรียงคะแนนค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ กลยทุธ์ระดบัคณะ กลยทุธ์

ระดบัมหาวทิยาลยั และกลยทุธ์ระดบับุคคล 
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    2.1 กลยทุธ์ระดบัมหาวทิยาลยั โดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก และเม่ือเรียง

คะแนนค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย สามลาํดบัแรก ไดแ้ก่ สนบัสนุนใหมี้การสัมมนาและอบรม       

เชิงปฏิบติัการเขา้สู่ตาํแหน่งสนบัสนุนการใหทุ้นอุดหนุนการทาํผลงานเป็นประจาํทุกปี และ     

ส่งเสริมการทาํผลงาน โดยสามารถนาํมาพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนได ้

   2.2  กลยทุธ์ระดบัคณะโดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก และเรียงคะแนนค่าเฉล่ียจาก

มากไปหานอ้ย สามลาํดบัแรก ไดแ้ก่ สนบัสนุนการใหทุ้นอุดหนุนการทาํผลงานเป็นประจาํทุกปี 

จดัทาํแผนพฒันาช่วยเหลือบุคลากรเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน และจดัทาํคู่มือแนวทางการขอ

กาํหนดตาํแหน่งใหช้ดัเจน 

   2.3  กลยทุธ์ระดบับุคลโดยรวม และรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก และเรียงคะแนนค่าเฉล่ีย

จากมากไปหานอ้ย สามลาํดบัแรก ไดแ้ก่ สร้างศกัยภาพใหก้บัตนเองในการปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บ

มอบหมาย พฒันาตนเองใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในการทาํผลงาน และสร้างเจตคติและแรงบนัดาลใจ

ต่อการเขา้สู่ตาํแหน่ง 

 
อภิปรายผล 

 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเร่ือง กลยทุธ์การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ          

เพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน สังกดัมหาวทิยาลยับูรพา ผูว้จิยัขอนาํเสนออภิปรายผลการศึกษา          

ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัเป็นหลกัในการอภิปราย ซ่ึงผลการวจิยัสามารถอภิปรายผล ไดด้งัน้ี 

                1. ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัของกลยทุธ์การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ       

เพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนสังกดัมหาวทิยาลยับูรพาโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือ

เรียงคะแนนค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ กลยทุธ์ระดบัคณะ กลยทุธ์ระดบัมหาวทิยาลยั           

และกลยทุธ์ระดบับุคคล ทั้งน้ี เน่ืองจากบุคลากรสายสนบัสนุนวชิามีความเห็นวา่มหาวทิยาลยั         

ควรมีการส่งเสริมและสนบัสนุนใหทุ้กคนมีความเจริญกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานโดยดาํรงตาํแหน่ง

ในระดบัท่ีสูงข้ึนในประเภทผูบ้ริหาร หรือประเภทชาํนาญการ ชาํนาญการพิเศษ เช่ียวชาญหรือ

ผูท้รงคุณวุฒิ นอกจากจะเป็นความกา้วหนา้ในสายอาชีพแลว้ยงัไดรั้บเงินประจาํตาํแหน่งหรือ

ค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนอีกดว้ย ซ่ึงเป็นการสร้างขวญัและกาํลงัใจท่ีสาํคญัใหแ้ก่

บุคลากร และประเด็นสาํคญัการท่ีจะกา้วไปสู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนตามขอ้กาํหนดของมหาวทิยาลยั

จะตอ้งมีผลงานวชิาการประกอบการพิจารณาดว้ย ซ่ึงนอกจากตวับุคลากรเองท่ีจะตอ้งให้

ความสาํคญัในเร่ืองน้ีแลว้ มหาวทิยาลยัควรสนบัสนุนทั้งในดา้นการจดัทาํผลงานทางวิชาการ          

การมอบหมายงานท่ีรับผดิชอบ และสนบัสนุนดา้นงบประมาณส่ิงจูงใจรวมทั้งเร่ืองอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

สอดคลอ้งกบั ศราวธุ  ศรีดี (2547) ท่ีกล่าววา่การกาํหนดนโยบายเพื่อสนบัสนุนการเขา้สู่ตาํแหน่ง
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ทางวชิาการ ซ่ึงถือไดว้า่เป็นแผนงานท่ีเป็นแนวทางหรือขอ้กาํหนดท่ีวางไวเ้พื่อใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งได้

ปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม โดยท่ีการกาํหนดนโยบายจะตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะ

เป็นประโยชน์ต่อการวางแนวทางการกาํหนดนโยบาย  และอาํนวยพร  มโนวงศ ์(2552, หนา้ 2-3) 

กล่าววา่การเขา้สู่ตาํแหน่งทางวชิาการจึงเป็นเสมือนหน่ึงรางวลัของความกา้วหนา้และความสาํเร็จ

ในวชิาชีพผูท่ี้ไดรั้บกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการ และระดบัตาํแหน่งทางวชิาการท่ีสูงข้ึนยอ่มไดรั้บ

ความคาดหวงัวา่จะตอ้งทาํการศึกษา และผลิตผลงานทางวชิาการท่ีมีคุณภาพ และนอกจากน้ียงัเป็น

ส่ิงบ่งช้ีวสิัยทศัน์ของมหาวทิยาลยัเป็นดชันีช้ีคุณภาพ และความสาํเร็จของมหาวทิยาลยั กล่าวคือ              

หากมหาวทิยาลยัมีปริมาณของอาจารยท่ี์ดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการสูงก็จะสร้างความเป็นเลิศทาง

วชิาการ ความน่าเช่ือถือการไดรั้บการยอมรับตลอดจนเป็นส่ิงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความมีคุณภาพ    

และศกัยภาพของสถาบนั จากท่ีกล่าวมา จึงส่งผลใหก้ลยทุธ์การพฒันาบุคลากรเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ี

สูงข้ึนในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

                 เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่าความเป็นไปได้ 

  1.1 กลยทุธ์ระดบัมหาวทิยาลยั อยูใ่นระดบัมาก เม่ือเรียงคะแนนค่าเฉล่ียจากมากไปหา

นอ้ย สามลาํดบัแรก ไดแ้ก่  สนบัสนุนใหมี้การสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบติัการเขา้สู่ตาํแหน่ง  

สนบัสนุนการใหทุ้นอุดหนุนการทาํผลงานเป็นประจาํทุกปี และส่งเสริมการทาํผลงาน โดยสามารถ

นาํมาพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนได ้

                    ทั้งน้ี เน่ืองจากการเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนของบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการจะเป็นไป

ตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไวห้รือไม่เพียงใดข้ึนอยูก่บันโยบายของมหาวทิยาลยัท่ีจะกาํหนดกลยทุธ์ 

การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการใหมี้ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนท่ีมีความเหมาะสมและเป็นไปได ้

ดงันั้น การส่งเสริมและการพฒันาบุคลากร มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการเสริมสร้างเจตคติ           

ความเช่ือมัน่ และสร้างความตระหนกัต่อการเขา้สู่ตาํแหน่งเพิ่มข้ึนวา่เป็นส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ท่ีมี

คุณค่า และเป็นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ไดรั้บการยอมรับในวงวชิาชีพ และการมีคุณภาพ

ชีวติท่ีดีข้ึน นอกจากน้ี มหาวิทยาลยัควรกระตุน้ใหบุ้คลากรเขา้สู่ตาํแหน่งทางวชิาการเพิ่มมากข้ึน 

อยา่งไร ก็ตามในการดาํเนินการตามกลยทุธ์นั้น มหาวทิยาลยัตอ้งเลือกกลยทุธ์ท่ีมีความเหมาะสม

และความเป็นไปไดม้าปรับใชใ้หส้อดคลอ้งกบัการพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการและ          

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งใหด้าํเนินไปในทิศทางเดียวกนัโดยอาศยัความร่วมมือ ความยดืหยุน่ ความคิดริเร่ิม 

สร้างสรรค ์ภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนปลงอยูต่ลอเวลา ประกอบกบัมหาวทิยาลยัควรมี

แผนพฒันาคุณภาพดา้นการทาํผลงาน และการวจิยัโดยการจดัทาํแผนพฒับุคลากรเขา้สู่ตาํแหน่ง   

ในการเขา้สู่ตาํแหน่ง เงินทุนสนบัสนุนก็เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีจะทาํใหก้ารดาํเนินงานมีประสิทธิภาพ

ยิง่ข้ึน เพราะการจดัทาํผลงานเขา้สู่ตาํแหน่งยอ่มตอ้งมีค่าใชจ่้ายสูง เงินทุนสนบัสนุนจึงกลายเป็น
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ปัจจยัท่ีมีความสาํคญัในการจูงใจ ดงันั้น ผูบ้ริหารจึงควรจดัสรรทุนสนบัสนุนสอดคลอ้งกบังานวจิยั 

จุฑามาศ แสงอาวธุ และพรนิภา  จินดา (2553) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง  แนวทางการพฒันาศกัยภาพ

บุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฏร์ธานี ผลการวจิยั

พบวา่การพฒันาศกัยภาพบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการส่วนใหญ่ไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  

ใน 4 รูปแบบ คือ การประชุมอบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน การปฐมนิเทศ และการศึกษาต่อ      

ปัญาหาในการพฒันาบุคลากร พบวา่งบประมาณสนบัสนุนไม่เพียงพอและไม่มีเวลาเขา้รับการ

พฒันาเพราะไม่สามารถปลีกตวัออกจากงานประจาํ แตกต่างจากหวัหนา้กลุ่มงาน/หวัหนา้งาน          

ปัญหาในการพฒันาคือไม่มีคู่มือในการปฏิบติังาน ขาดผูส้อนงานเฉพาะดา้น และงบประมาณ

สนบัสนุนไม่เพียงพอ และปัญหาในการปฏิบติังานพบวา่มีปัญหาในดา้นความสามารถการใช ้     

และ ศรุตา ชยัสุวรรณ, (2550, หนา้ 32)  กล่าววา่การสนบัสนุนการวิจยั ทุนผลผลิตผลงาน            

ทางวชิาการ ตลอดจนการสนบัสนุนอุปกรณ์การวจิยัและการผลิตผลงานทางวชิาการ การส่งเสริม

และสนบัสนุนใหภ้าควชิาและสาขาวชิามีอาจารยอ์าวโุส/ผูท้รงคุณวุฒิเป็นท่ีปรึกษาใหค้าํแนะนาํ 

ช่วยเหลือในการเขา้สู่ตาํแหน่งทางวชิาการแลว้ จะสามารถทาํใหอ้าจารยผ์ลิตผลงานทางวชิาการ       

ท่ีมีคุณภาพและขอตาํแหน่งทางวชิาการเพิ่มมากข้ึน การเขา้สู่ตาํแหน่งทางวชิาการเป็นไปตามกรอบ

ระยะเวลาการเสนอขอตาํแหน่งทางวชิาการ  จากท่ีกล่าวมา จึงส่งผลใหก้ลยทุธ์การพฒันาบุคลากร

เพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

  1.2 กลยุทธ์ระดับคณะ โดยรวมยูใ่นระดบัมาก เม่ือเรียงคะแนนค่าเฉล่ียจากมากไป       

หานอ้ยสามลาํดบัแรก ไดแ้ก่  สนบัสนุนการใหทุ้นอุดหนุนการทาํผลงานเป็นประจาํทุกปี          

จดัทาํแผนพฒันาช่วยเหลือบุคลากรเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน และจดัทาํคู่มือแนวทางการขอ

กาํหนดตาํแหน่งใหช้ดัเจน  

    ทั้งน้ี เน่ืองจากการเขา้สู่ตาํแหน่ท่ีสูงข้ึนมีความสาํคญัต่อวิชาชีพของบุคลากรสาย

สนบัสนุนวชิาการในสถาบนัอุดมศึกษาเป็นอยา่งยิง่ เน่ืองจากเป็นวชิาชีพท่ีจะตอ้งถ่ายทอดความรู้

ใหก้บัผูม้าขอรับบริการ ดงันั้น บุคลากรจึงตอ้งพฒันาตนเองใหเ้กิดความรู้ใหม่ๆดว้ยการวจิยั         

การเขียนคู่มือ การวิเคราะห์งาน การผลิตตาํราหรือผลงานทางวชิาการในลกัษณะอ่ืนๆ เพื่อ

ประกอบการขอตาํแหน่ง อนัเป็นตาํแหน่งท่ีบ่งบอกถึงคุณภาพ ส่งผลใหไ้ดรั้บเกียรติและศกัด์ิศรี    

ต่อวชิาชีพ ซ่ึง ศรุตา ชยัสุวรรณ, (2550, หนา้ 32)  กล่าววา่การสนบัสนุนการวิจยั ทุนผลผลิตผลงาน

ทางวชิาการตลอดจนการสนบัสนุนอุปกรณ์การวจิยัและการผลิตผลงานทางวชิาการ การส่งเสริม

และสนบัสนุนใหภ้าควชิาและสาขาวชิามีอาจารยอ์าวโุส/ผูท้รงคุณวุฒิเป็นท่ีปรึกษาใหค้าํแนะนาํ 

ช่วยเหลือในการเขา้สู่ตาํแหน่งทางวชิาการแลว้ จะสามารถทาํใหอ้าจารยผ์ลิตผลงานทางวชิาการท่ีมี

คุณภาพและขอตาํแหน่งทางวชิาการเพิ่มมากข้ึน การเขา้สู่ตาํแหน่งทางวชิาการเป็นไปตามกรอบ
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ระยะเวลาการเสนอขอตาํแหน่งทางวชิาการ  สอดคลอ้งกบังานวจิยั อาํนวย  มโนวงศ ์(2552)         

ไดศึ้กษาการเขา้สู่ตาํแหน่งทางวชิาการของอาจารยม์หาวทิยาลยัพายพั พบวา่การเขา้สู่ตาํแหน่งทาง

วชิาการ โดยผูบ้งัคบับญัชาระดบัคณะ/ภาควชิา/สาขาวชิาตอ้งส่งเสริม คอยกระตุน้ ให้คาํแนะนาํ 

ปรึกษาและทาํการประเมินจึงควรสนบัสนุนโดยลดภาระงานสอนลง สร้างแรงจูงใจในการผลิต

ผลงานทาวชิาการ รวมทั้งสร้างบรรยากาศดา้นการวจิยัข้ึนภายในคณะ/ภาควชิา/สาขาวิชา สอดคลอ้ง

กบังานวจิยั  สมภพ ทองปลิว (2559) ไดว้จิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีส่วนกระตุน้การทาํงานวจิยัของบุคลากร

สายสนบัสนุนของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ ผลการวิจยัพบวา่ 

1.ปัจจยัดา้นบุคคล ไดแ้ก่ ผูท้าํวจิยัควรมีประสบการณ์ในการทาํวจิยั  มีเวลาเพียงพอในการทาํวจิยั 

สามารถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูลได ้2.ปัจจยัดา้นหน่วยงาน ไดแ้ก่  

สถาบนัวจิยัและพฒันา สนบัสนุนและส่งเสริมการทาํวจิยั กลไกการประกนัคุณภาพมีส่วนผลกัดนั

ใหอ้าจารยท์าํวจิยัเพิ่มข้ึน และการทาํวจิยัไดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริมจาก ผูบ้ริหาร                   

3.ปัจจยัดา้นส่ิงจูงใจ ไดแ้ก่ มีอิสระในการทาํวิจยั  ตาํแหน่งเป็นส่ิงจูงใจของการทาํงานวจิยั 

และความรู้ความสามารถท่ีมีอยูส่ามารถทาํวจิยัได ้4.ปัจจยัดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ไดแ้ก่            

มีศูนยบ์ริการดา้นจดัพิมพแ์ละจดัทาํเอกสารงานวจิยัอยา่งพอเพียง มหาวทิยาลยัมีผูเ้ช่ียวชาญ และ

ชาํนาญการใหค้าํปรึกษาการทาํ วจิยั  มหาวทิยาลยัจดัหาผูช่้วยวจิยัใหแ้ก่ผูว้จิยั และมีหอ้งทาํงานและ

หอ้งปฏิบติัการท่ีเอ้ือต่อการทาํวจิยั 

                 1.3 กลยุทธ์ระดับบุคคล โดยรวมมีความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก และเม่ือเรียงคะแนน

ค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย สามลาํดบัแรก ไดแ้ก่  สร้างศกัยภาพใหก้บัตนเองในการปฏิบติังาน

ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย พฒันาตนเองใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในการทาํผลงาน และสร้างเจตคติ      

และแรงบนัดาลใจต่อการเขา้สู่ตาํแหน่ง 

   ทั้งน้ี เน่ืองจากพนกังานมหาวทิยาลยั เม่ือไดเ้ขา้มาปฏิบติังานระยะหน่ึงและมีผลงาน

สามารถขอผลงานได ้ประกอบกบั การสร้างแรงจูงใจต่อความกา้วหนา้ในสายงานของตนเองได้

เช่นเดียวกนั นัน่ก็คือ การผลกัดนัในการขอกาํหนดตาํแหน่งระดบัชาํนาญงานการ ชาํนาญการพิเศษ 

เช่ียวชาญ และเช่ียวชาญพิเศษ โดยตอ้งมีคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง อนัไดแ้ก่ ปริมาณงาน    

ในหนา้ท่ี พิจารณาจากลกัษณะงานท่ีไดรั้บการมอบหมาย ปริมาณงานท่ีมีความยากและลึกซ้ึง         

ซ่ึงเป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถเฉพาะดา้น คุณภาพงานในหนา้ท่ีอนัไดแ้ก่ ความสามารถ

เฉพาะตวัในการปฏิบติังานท่ีตอ้งอาศยัเทคนิควธีิการ การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ท่ีตอ้งอาศยัทั้งความรู้

และประสบการณ์ท่ีสะสมมา นอกจากน้ี ผูย้ืน่ขอกาํหนดตาํแหน่งยงัตอ้งแสดงผลการดาํเนินงาน       

ท่ีผา่นมายอ้นหลงั 3 ปี โดยคาํนึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณของผลงาน ประกอบกบัตอ้งเป็นผู ้    

มีจริยธรรมไม่อยูร่ะหวา่งถูกสอบวนิยัอยา่งร้ายแรง ประกอบกบั ความสาํเร็จในการเขา้สู่ตาํแหน่ง 
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ชาํนาญงานข้ึนอยูก่บัตวัผูป้ฏิบติังานเอง แมจ้ะมีปัจจยัแวดลอ้มท่ีขดัขวางความสาํเร็จ เช่น เวลา หรือ

ผลงานทางวชิาการ แต่ผูป้ฏิบติัตอ้งเตรียมความพร้อมการเขา้สู่ตาํแหน่งชาํนาญงาน ไดแ้ก่ ตอ้ง

ศึกษาหลกัเกณฑ ์วธีิการและขั้นตอนการขอตาํแหน่งผูช้าํนาญการ ผูป้ฏิบติังานควรศึกษาขอ้บงัคบั

และ ประกาศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขอกาํหนดตาํแหน่งชาํนาญงาน เพื่อเป็นการศึกษาเบ้ืองตน้เก่ียวกบั

ความกา้วหนา้ในสายอาชีพของตนเอง การเขา้มาปฏิบติังานไดร้ะยะเวลาหน่ึง เม่ือถึงเวลาท่ี

เหมาะสม ส่วนงานจะไดส้นบัสนุนใหเ้กิดความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ีการงาน รวมถึง

การศึกษาวา่ในการขอชาํนาญงานนั้นมีกฎเกณฑอ์ยา่งไร ตอ้งใชผ้ลงานอะไรบา้ง จาํนวนก่ีช้ิน/เร่ือง 

และศึกษาขั้นตอนการยืน่ขอกาํหนดตาํแหน่งวา่เร่ิมตน้อยา่งไร มีกระบวนการพิจารณาก่ีขั้นตอน 

แมก้ระทัง่การเขียนแบบขอกาํหนดตาํแหน่งก็มีความยุง่ยากซบัซอ้น รวมถึงระบบการเขียน

เอกสารอา้งอิง เป็นตน้ สอดคลอ้ง ดาระกา  ศิริสันติสัมฤทธ์ิ (2555) ไดร้ายงานวิจยัเร่ือง การศึกษา

รูปแบบสมรรถนะของบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ ในสถาบนัอุดมศึกษาภาครัฐ พบวา่                

1.บุคลากรท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะตาํแหน่งงานดา้นนโยบายและแผน ผลการวจิยัพบวา่บุคลากร

ตาํแหน่งน้ีควรมีความรู้ดา้นการวางแผนเชิงกลยทุธ์และมีความเขา้ใจในกระบวนการทาํ                

งานดา้นทกัษะและความสามารถ เห็นวา่บุคลากรควรมีความคิดแบบองคร์วมหรือบูรณาการคิด    

การวเิคราะห์ และคิดอยา่งเป็นระบบ ส่วนงานดา้นคุณลกัษณะอ่ืนๆบุคลากรควรมีคุณธรรมและ

จริยธรรม 2. บุคลากรท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะตาํแหน่งกลุ่มงานสนบัสนุนทัว่ไป ดา้นความรู้ผลการวจิยั

พบวา่บุคลากรควรมีความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัหลกัเกณฑ ์กฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน และ

รองลงมาคือมีความเขา้ใจกระบวนการงาน ดา้นทกัษะและความสามารถ ไดแ้ก่ การทาํงานร่วมกบั

ผูอ่ื้นและคุณลกัษณะอ่ืนๆไดแ้ก่ มีจิตสาํนึกบริการ และสมภพ ทองปลิว (2559) ไดว้จิยัเร่ือง ปัจจยัท่ี

มีส่วนกระตุน้การทาํงานวจิยัของบุคลากรสายสนบัสนุนของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้

พระนครเหนือผลการวิจยัพบวา่ 1.ปัจจยัดา้นบุคคล ไดแ้ก่ ผูท้าํวจิยัควรมีประสบการณ์ในการทาํวจิยั  

มีเวลาเพียงพอในการทาํวิจยั สามารถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูลได ้2.ปัจจยั

ดา้นหน่วยงาน ไดแ้ก่  สถาบนัวจิยัและพฒันาสนบัสนุนและส่งเสริมการทาํวจิยั กลไกการประกนั

คุณภาพมีส่วนผลกัดนัใหอ้าจารยท์าํวจิยัเพิ่มข้ึน และการทาํวจิยัควรไดรั้บการสนบัสนุนและ

ส่งเสริมจากผูบ้ริหาร 3.ปัจจยัดา้นส่ิงจูงใจ ไดแ้ก่ มีอิสระในการทาํวจิยัซ่ึงตาํแหน่งทางวชิาการ      

เป็นส่ิงจูงใจของการทาํงานวิจยั และความรู้ความสามารถท่ีมีอยู ่สามารถทาํวจิยัเพื่อความกา้วหนา้

ในตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนได ้ 4.ปัจจยัดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ไดแ้ก่ มีศูนยบ์ริการดา้นจดัพิมพแ์ละ

จดัทาํเอกสารงานวิจยัอยา่งพอเพียง มีผูเ้ช่ียวชาญและชานาญการใหค้าํปรึกษาการทาํวจิยั จดัหา

ผูช่้วยวจิยัใหแ้ก่ผูว้จิยั มีห้องทาํงานและหอ้งปฏิบติัการท่ีเอ้ือต่อการทาํวจิยั และมีขอ้เสนอแนะ 

ไดแ้ก่  มหาวทิยาลยัควรมีการจดัอบรมความรู้เก่ียวกบัการทาํวจิยัอยา่งเพียงพอรวมถึงโปรแกรม 



 
 

99 

คอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูล ควรจดัหาผูช่้วยวจิยัใหแ้ก่ผูว้จิยัมีผูเ้ช่ียวชาญ และชาํนาญการ

ใหค้าํปรึกษาการทาํวจิยั และควรจดัใหมี้ศูนยบ์ริการดา้นจดัพิมพแ์ละจดัทาํเอกสารงานวจิยัอยา่ง

พอเพียง 

 

ข้อเสนอแนะในการวจิัย 

  จากผลการตรวจสอบความเป็นไปในทางปฏิบติัเร่ือง กลยทุธ์การพฒันาบุคลากร            

สายสนบัสนุนวชิาการเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน สังกดัมหาวทิยาลยับูรพา อยูใ่นระดบัมาก          

ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะแนวคิดต่อผูบ้ริหารมหาวทิยาา ดงัต่อไปน้ี 

 กลยุทธ์ระดับมหาวทิยาลยั  ผูบ้ริหารควรดาํเนินการดงัน้ี 

1. จดัใหมี้การสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบติัการเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน           

2. สนบัสนุนทุนอุดหนุนการทาํผลงานเป็นประจาํทุกปี 

3. ส่งเสริมการทาํผลงานโดยสามารถนาํมาพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนได ้

 กลยุทธ์ระดับคณะ ผูบ้ริหารควรดาํเนินการดงัน้ี 

1. สนบัสนุนการใหทุ้นอุดหนุนการทาํผลงานเป็นประจาํทุกปี  

2. จดัทาํแผนพฒันาช่วยเหลือบุคลากรเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน  

3. จดัทาํคู่มือแนวทางการขอกาํหนดตาํแหน่งใหช้ดัเจน 

 กลยุทธ์ระดับบุคคล ผูท่ี้เสนอขอตาํแหน่งควรดาํเนินการดงัน้ี 

1. ควรสร้างศกัยภาพใหก้บัตนเองในการท่ีไดรั้บมอบหมายงานใหป้ฏิบติั 

2. ควรพฒันาตนเองใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในการทาํผลงาน  

3. ควรสร้างเจตคติและแรงบนัดาลใจต่อการเขา้สู่ตาํแหน่ง 

 

ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 

 สาํหรับนกัวจิยัท่ีมีความสนใจท่ีจะศึกษากลยทุธ์การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุวชิาการ

เพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน สังกดัมหาวทิยาลยับูรพา ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 1. ควรศึกษาวจิยัเก่ียวกบัปัญหาและแนวทางแกไ้ขการเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนของบุคลากร

สายสนบัสนุนวชิาการ มหาวิทยาบูรพา 

 2. ควรมีการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัรูปแบบการพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการเพื่อเขา้   

สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน มหาวทิยาลยับูรพา 

 3. ควรมีการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัความตอ้งการความช่วยเหลือการเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน

ของบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ มหาวทิยาบูรพา 
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ภาคผนวก ก 

รายช่ือผูท้รงคุณวุฒิในการสัมภาษณ์ 
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รายช่ือผูท้รงคุณวุฒิในการสัมภาษณ์ 

 

  

1. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง  ผูอ้าํนวยการกองบริการ 

 2. นายครรชิต  ดอกไมค้ล่ี  ผูอ้าํนวยการกองกีฬา 

3. นางสาววรรณา  แนบเชย  หวัหนา้สาํนกังานคณบดีวทิยาลยันานาชาติ 

4. นางสาวจิตสวาท  ปาละสิงห์  หวัหนา้สาํนกังานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 

                                                                                      -และสังคมศาสตร์ 

5. นางสาวพชัรา  สนธิพงษป์ระยรู เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปชาํนาญการพิเศษ 

 6. นางระพีพร  พลูสวสัด์ิ  เจา้หนา้ท่ีบริการงานทัว่ไปชาํนาญการพิเศษ 

 7. นายนภดล  ใจเจริญ  นกัวชิาการศึกษาชาํนาญการพิเศษ 

 8. นายอุทศัน์  พิทกัษส์ายชล  นกัวชิาการโสตทศันศึกษาชาํนาญการพิเศษ 

 9. นางเสริมศรี  สามารถกิจ  นกัวชิาการศึกษาชาํนาญการพิเศษ 

 10. นางดรุณี  ชมศรี   นกัวชิาการศึกษาชาํนาญการพิเศษ 
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       ภาคผนวก ข 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการสร้างกลยทุธ์ 
เร่ือง กลยทุธ์การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน  

สังกดัมหาวทิยาลยับูรพา 
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 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 

       เมษายน   2560 

 

เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์เพื่อการวจิยั 

เรียน......................................................................... 

ส่ิงท่ีส่งมา  เคร่ืองมือการวจิยั จาํนวน 1 ชุด 

 

ดว้ยขา้พเจา้ นายสมชาย  พทัธเสน ตาํแหน่งบุคลากรชาํนาญการพิเศษ สังกดั  

สาํนกังานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่ท่านเป็นผูท่ี้มีความรู้ และความเช่ียวชาญ        

เป็นอยา่งดียิง่ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการสัมภาษณ์งานวจิยั เร่ือง กลยทุธ์การพฒันา

บุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน สังกดัมหาวทิยาลยับูรพา งานวจิยัเร่ืองน้ี

จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวทิยาลยับรูพา ในประเด็นท่ีสามารถนาํผลจากการวิจยัน้ีไปประยกุตใ์ชใ้น

การพฒันากลยทุธ์การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการใหมี้ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน ซ่ึงผูบ้ริหาร

สามารถนาํไปใชเ้ป็นประโยชน์ในการวางแผน การตดัสินใจ รวมถึงการมองเห็นทิศทางในการ

พฒันาบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศในวชิาชีพท่ีเหมาะสมในอนาคตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในฐานะ

เป็นหน่วยงานชั้นนาํต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา และหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่คงจะไดรั้บความเคราะห์จากท่าน

ดว้ยดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  

 
 

            (นายสมชาย  พทัธเสน) 

         บุคลากรชาํนาญการพิเศษ 

 

 

 

โทรศพัทติ์ดต่อ 086-3133-692 
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แบบสอบถามนีม้ีจุดมุ่งหมายเพือ่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเพือ่สร้างกลยุทธ์ 
ในการวจัิย เร่ือง กลยุทธ์การพฒันาบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการเพือ่เข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึน้  

สมหาวทิยาลัยบูรพา 

          ประกอบดว้ย 2 ตอน ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัผูต้อบแบบสัมภาษณ์ 

1.1  ช่ือผูท้รงคุณวฒิุ.................................................................................... 

1.2  ตาํแหน่ง.....................................ประสบการณ์ในการทาํงาน............ปี 

1.3  หน่วยงานท่ีสังกดั............................................................................... 

1.4  วฒิุการศึกษา........................................................................................ 

 
ตอนท่ี 2 รายการสัมภาษณ์ 

 

                              ในทศันะของท่านๆ มีความคิดเห็นวา่ มหาวทิยาลยับรูพา /คณะ/ตวัของผูจ้ดัทาํ

ผลงาน /ควรมีวธีิการในการสร้างกลยทุธ์การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการเพื่อเขา้สู่

ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน มหาวทิยาลยับูรพา อยา่งไร ในประเด็นหวัขอ้ดงัน้ี 

 
1. วธีิการสร้างกลยทุธ์ระดบัมหาวทิยาลยั มีดงัน้ี 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

 

2. วธีิการสร้างกลยทุธ์ระดบัคณะ มีดงัน้ี

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

 

3.  วธีิการกลยทุธ์ระดบับุคคล มีดงัน้ี

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
  

 
ขอขอบคุณท่ีใหส้ัมภาษณ์ 
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ภาคผนวก ค 

แบบสอบถามความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัของกลยทุธ์การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุวชิาการ  

เพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน สังกดัมหาวทิยาลยับูรพา 
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    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 

                             18      สิงหาคม   2560 

 

เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามเพื่อการวจิยั 

เรียน   บุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ ซ่ึงจา้งดว้ยเงินอุดหนุนรัฐบาล  

ส่ิงท่ีส่งมา  เคร่ืองมือการวจิยั จาํนวน 1 ชุด 

ดว้ยขา้พเจา้ นายสมชาย  พทัธเสน  ตาํแหน่งบุคลากรชาํนาญการพเิศษ สังกดั 

สาํนกังานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามงานวจิยั 

เร่ือง กลยทุธการพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน สังกดัมหาวทิยาลยั

บูรพา ซ่ึงงานวจิยัเร่ืองน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวทิยาลยับรูพา ในประเด็นท่ีสามารถนาํผลจากการ

วจิยัน้ีไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาบุคลากรเพื่อนาํไปสู่การเสนอตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนให้เป็นไปใน

แนวทางท่ีเป็นรูปธรรม และผูบ้ริหารสามารถนาํไปใชเ้ป็นประโยชน์ในการวางแผนการตดัสินใจ 

รวมถึงผูท่ี้กาํลงัวางแผนท่ีจะทาํผลงาน  

    จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณา และหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่คงจะไดรั้บความเคราะห์จากท่าน

ดว้ยดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  

 

 

                                 (นายสมชาย  พทัธเสน) 

                               บุคลากรชาํนาญการพิเศษ 

                                                                                                                ผูว้จิยั  
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กลยุทธ์การพฒันาบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการเพือ่เข้าสู่ตําแหน่งทีสู่งขึน้  

มหาวทิยาลยับูรพา 

 

คําช้ีแจง 
           ขอใหท้่านทาํเคร่ืองหมาย  (  ) ท่ีท่านเห็นวา่กลยทุธ์การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน

วชิาการ     เพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน มหาวทิยาลยับูรพา  

 

ตอนที ่1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้ผูต้อบแบบสอบถาม 

1.1  เพศ                        (   ) ชาย             (   ) หญิง 

1.2  ประสบการณ์ในการทาํงาน  (   ) ตํ่ากวา่ 5 ปี   (   )  5 -10 ปี  

                                                    (   ) 10 ปีข้ึนไป 

1.3  วฒิุการศึกษา      (   )  ปริญญาตรี  (   )  ปริญญาโท   (   )  ปริญญาเอก 

1.4  ตาํแหน่งงานท่ีปฏิบติั  ............................................................................... 

 

                ตอนที ่2 ในทศันะของท่านๆ มีความคิดเห็นวา่กลยทุธ์การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน

วชิาการเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน มหาวทิยาลยับูรพา มีความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัอยูใ่นระดบัใด 
 

               ระดับของความหมาย 

 

5 หมายถึง กลยทุธ์มีความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

4 หมายถึง กลยทุธ์มีความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก 

3 หมายถึง กลยทุธ์มีความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง 

2 หมายถึง กลยทุธ์มีความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบันอ้ย 

1 หมายถึง กลยทุธ์มีความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
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ขอ้ท่ี กลยทุธ์การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน  

สังกดัมหาวทิยาลยับูรพา 

ระดบัความเป็นไปได ้

5 4 3 2 1 

 กลยุทธ์ระดับมหาวทิยาลยั      

1 สนบัสนุนการใหทุ้นอุดหนุนการทาํผลงานเป็นประจาํทุกปี      

2 สนบัสนุนใหมี้การสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบติัการเขา้สู่ตาํแหน่ง                

3 จดัใหมี้เวทีแลกเปล่ียนประสบการณ์ใหก้บัผูท่ี้มีความพร้อมเขา้สู่ตาํแหน่ง      

4 ส่งเสริมการทาํผลงาน โดยสามารถนาํมาพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนได ้      

5 ส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพความเป็นมืออาชีพในการปฏิบติังาน      

6 จดัใหมี้พี่เล้ียงคอยใหค้าํแนะนาํหรือขอ้เสนอแนะแก่ผูท่ี้ทาํผลงาน      

7 มีระบบและกลไกเพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนการเขา้สู่ตาํแหน่ง      

8 สร้างแรงจูงใจดว้ยค่าตอบแทนการยอมรับนบัถือ หรือมอบโล่และเกียรติบตัร

ใหแ้ก่ผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้ง 

     

9 พฒันาบุคลากรเป็นตน้แบบเพื่อสร้างแรงบนัดาลใจใหก้บัผูท่ี้ตอ้งการทาํผลงาน      

10 สนบัสนุนใหมี้ผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอกทาํหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาในการทาํผลงาน      

11 สนบัสนุนใหมี้คณะกรรมการกลัน่กรองผลงาน (Peer review) ก่อนส่งใหผู้ ้

ประเมินภายนอกไดอ่้าน (Leader )  

     

12 สร้างแรงจูงใจ/เจตคติท่ีดีและสร้างความตระหนกัในหนา้ท่ีต่อการทาํผลงาน      

13 จดัทาํแผนพฒันาช่วยเหลือบุคลากรเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน      

14 จดัทาํคู่มือแนวทางการขอกาํหนดตาํแหน่งใหช้ดัเจน      

15 จดัทาํระบบรายงานความกา้วหนา้การทาํผลงานของบุคลากรเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่ง      

 กลยุทธ์ระดับคณะ      

1 สนบัสนุนการใหทุ้นอุดหนุนการทาํผลงานเป็นประจาํทุกปี      

2 สนบัสนุนใหมี้การสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบติัการเขา้สู่ตาํแหน่ง      

3 จดัใหมี้เวทีแลกเปล่ียนประสบการณ์ใหก้บัผูท่ี้มีความพร้อมเขา้สู่ตาํแหน่ง      

4 ส่งเสริมการทาํผลงาน โดยสามารถนาํมาพจิารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนได ้      

5 ส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพความเป็นมืออาชีพในการปฏิบติังาน      

6 จดัใหมี้พี่เล้ียงคอยใหค้าํแนะนาํหรือขอ้เสนอแนะแก่ผูท่ี้ทาํผลงาน      

7 มีระบบและกลไกเพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนการเขา้สู่ตาํแหน่ง      

8 สร้างแรงจูงใจดว้ยค่าตอบแทนการยอมรับนบัถือ หรือมอบโล่และเกียรติบตัรใหแ้ก่

ผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้ง 
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ขอ้ท่ี กลยทุธ์การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน  

สังกดัมหาวทิยาลยับูรพา 

ระดบัความเป็นไปได ้

5 4 3 2 1 

9 พฒันาบุคลากรเป็นตน้แบบเพื่อสร้างแรงบนัดาลใจใหก้บัผูท่ี้ตอ้งการทาํผลงาน      

10 สนบัสนุนใหมี้ผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอกทาํหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาในการทาํผลงาน      

11 สนบัสนุนใหมี้คณะกรรมการกลัน่กรองผลงาน (Peer review) ก่อนส่งใหผู้ ้

ประเมินภายนอกไดอ่้าน (Leader )  

     

12 สร้างแรงจูงใจ/เจตคติท่ีดีและสร้างความตระหนกัในหนา้ท่ีต่อการทาํผลงาน      

13 จดัทาํแผนพฒันาช่วยเหลือบุคลากรเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน      

14 จดัทาํคู่มือแนวทางการขอกาํหนดตาํแหน่งใหช้ดัเจน      

15 จดัทาํระบบรายงานความกา้วหนา้การทาํผลงานของบุคลากรเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่ง      

 กลยุทธ์ระดบับุคคล      

1 สร้างเจตคติและแรงบนัดาลใจต่อการเขา้สู่ตาํแหน่ง      

2 สร้างความเช่ือมัน่ และตระหนกัใหก้บัตนเองต่อการทาํผลงาน      

3 สร้างแรงจูงใจใหก้บัตนเอง ดว้ยค่าตอบแทนและการยอมรับนบัถือ       

4 พฒันาตนเองใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในการทาํผลงาน      

5 สร้างศกัยภาพใหก้บัตนเองในการปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย      

6 กาํหนดทิศทางและวางแผนการดาํเนินงานใหช้ดัเจนเก่ียวกบัการสร้างผลงาน      

7 เขา้รับการอบรม เพื่อสร้างสรรคใ์นการทาํผลงานทุกคร้ัง      

8 สืบหาแหล่งทุน เพื่อขอทุนในการทาํผลงาน      

9 เขา้ร่วมจดัทาํ Work Shop การเขียนผลงานเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งเป็นประจาํ      

10 สร้างขวญัและกาํลงัใจใหก้บัตนเองเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่ง      

11 ศึกษาและทาํความเขา้ใจแนวทางการขอกาํหนดตาํแหน่งใหช้ดัเจน      

12 สร้างแรงบนัดาลใจใหก้บัตนเองในการพฒันาตนเองเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่ง      

อ่ืนๆ (ถา้มี) 
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