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โครงการวิจยั ฉบับนี้สาํ เร็ จลุล่วงไปด้วยดี ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณผูท้ รงคุณวุฒิที่ให้การ
สัมภาษณ์ในการวิจยั ครั้งนี้ จํานวน 10 ท่านเพื่อสร้างกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร และขอขอบคุณ
ผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิกลยุทธ์พฒั นาบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น จนทําให้โครงการวิจยั ฉบับนี้สาํ เร็ จลุล่วงด้วยดี
สุ ดท้ายขอขอบคุณครอบครัวที่สนับสนุนและเป็ นกําลังใจในการดําเนินโครงการวิจยั ตลอดมา
คุณประโยชน์ที่พึงได้จากโครงการวิจยั ฉบับนี้ ผูว้ จิ ยั ขอมอบแด่ผทู ้ ี่มีพระคุณทุกท่าน

สมชาย พัทธเสน
ผูว้ จิ ยั

ง

บทคัดย่ อ
โครงการวิจยั เรื่ อง กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่
สู งขึ้นมหาวิทยาลัยบูรพา (The strategy Development of Career Path for Administrative officers,
Burapha University.)
การวิจยั ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษากลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
เพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยบูรพา โดยดําเนินการวิจยั 2 ขั้น คือขั้นตอนที่ 1 การสร้าง
กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้นโดยใช้วธิ ี การสัมภาษณ์
ผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 10 คน ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิของกลยุทธ์
โดยใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ กลยุทธ์มีความเป็ นไปได้มากที่สุด
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด กลุ่มตัวอย่างได้จากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่ งจ้างด้วย
เงินอุดหนุ นรัฐบาล มหาวิทยาลัยบูรพา ปี พ.ศ. 2560 จํานวน 120 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการวิจยั พบว่า
1. กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น
มหาวิทยาลัยบูรพา จากการสัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิ พบว่า 1.1 กลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัย
ได้แก่ สนับสนุนให้มีการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบตั ิการเข้าสู่ ตาํ แหน่งสนับสนุนการให้
ทุนอุดหนุนการทําผลงานเป็ นประจําทุกปี และส่ งเสริ มการทําผลงานโดยสามารถนํามาพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนได้ 1.2 กลยุทธ์ระดับคณะ ได้แก่ สนับสนุนการให้ทุนอุดหนุนการทําผลงาน
เป็ นประจําทุกปี จัดทําแผนพัฒนาช่วยเหลือบุคลากรเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น และจัดทําคู่มือ
แนวทางการขอกําหนดตําแหน่งให้ชดั เจน และ 1.3 กลยุทธ์ระดับบุคคล ได้แก่ สร้างศักยภาพให้กบั
ตนเองในการปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมาย พัฒนาตนเองให้มีความรู ้ความเข้าใจในการทํา
ผลงานและสร้างเจตคติและแรงบันดาลใจต่อการเข้าสู่ ตาํ แหน่ง
2. ผลการตรวจสอบความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่ามีความเป็ นไปได้
ในทางปฏิบตั ิโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดงั นี้ กลยุทธ์ระดับคณะ
กลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัย และกลยุทธ์ระดับบุคคล
คําสําคัญ : กลยุทธ์/การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน/เข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น

จ

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 selfservice 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.

Keywords : Strategy Development, Career Path for Administrative officers
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บทที่ 1
บทนํา
ความสํ าคัญและและความสํ าคัญของการวิจัย

การพัฒนาบุคลากรมีวตั ถุประสงค์เพื่อจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบ
เพื่อให้เกิดสมรรถนะของบุคลากรเพิ่มขึ้นสามารถปฏิบตั ิงานขององค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล
รวมทั้งเป็ นการช่วยให้บุคลากรเกิดการเรี ยนรู ้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทํางานควบคู่กนั
ไปด้วยวิธีการให้ความรู ้ เสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจ ทักษะและทัศนคติ สร้างแรงจูงใจและ
เปิ ดโอกาสให้บุคลากรได้นาํ ความรู ้ ความเข้าใจ ทักษะและทัศนคติออกมาใช้ให้เกิดสัมฤทธิ์ ผล
เพื่อให้บุคลากรมีขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงานสู งขึ้น ประเวศน์ มหารัตน์สกุล (2542 หน้า 61)
การพัฒนากําลังคนมีความหมายกว้างลึกกว่าการฝึ กอบรมคือ มีความหมายตั้งแต่การศึกษา
การปฐมนิ เทศ การอบรมสัมมนา การติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงานตลอดจนการบริ หารจัดการ
การอาชีพการพัฒนาพนักงานต้องสร้างตอบคําถาม ทําไมต้องทํา เมื่อรู ้วา่ ทําไมต้องทํา สิ่ งที่จะ
ตามมาคือการชี้นาํ ให้สามารถกําหนดเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของงานได้ง่ายและชัดเจนขึ้น
การพัฒนาบุคลากรมีความสําคัญทั้งต่อตัวเองและต่อองค์กร ความสําคัญต่อตนเองได้แก่ การได้รับ
ความรู ้ความคิดใหม่ๆ ทันต่อความเจริ ญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสามารถเพิม่ พูนความรู ้และทักษะ
ในการปฏิบตั ิงานให้มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น ทั้งเป็ นการสนองความต้องการที่กา้ วหน้า
ของบุคลากรส่ วนความสําคัญต่อองค์กรได้แก่ การเพิ่มผลผลิตขององค์กรและทําให้องค์กร
ได้ผปู ้ ฏิบตั ิงานที่มีคุณภาพและมีประสิ ทธิ ภาพ จึงนับได้วา่ การพัฒนาบุคลากรก่อให้เกิดประโยชน์
ทั้งต่อตัวบุคลากรเองและต่อองค์กร ที่ผา่ นมายังขาดการติดตามประเมินผลหลังการพัฒนา
ทั้งด้านสมรรถนะของบุคลากร (พิมพ์ลกั ษณ์ อยูว่ ฒั นา, 2557)
สถาบันอุดมศึกษาเป็ นหน่วยงานภาครัฐและหรื อหน่วยงานในกํากับของรัฐ มีภารกิจ
โดยรวม คือการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ของประเทศใหญ่ให้มีความรู ้ ทักษะ
ความสามารถและบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการเป็ นคนที่สมบูรณ์ท้ งั ทางร่ างกายและจิตใจ
ในปั จจุบนั การบริ หารจัดการของสถาบันอุดมศึกษามีเปลี่ยนแปลงการบริ หารจัดการแบบออก
นอกระบบราชการหลายมหาวิทยาลัย หัวใจสําคัญที่จะช่วยใหญ่องค์กรอยูร่ อดนัน่ ก็คือทรัพยากร
บุคคลซึ่งจะเป็ นปัจจัยสําคัญที่จะนําพานโยบายไปปฏิบตั ิให้บงั เกิดผลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ประสิ ทธิ ผล การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่ดาํ เนินการอย่างเหมาะสมเป็ นระบบสามารถเชื่อมโยง
การจัดการผลการปฏิบตั ิการทํางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้น ความรู ้ทกั ษะ ความสามารถของคน
จึงเป็ นเรื่ องสําคัญโดยหลักการบุคลากรของสถาบันการศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูท้ าํ
หน้าที่หลักในด้านการเรี ยนการสอนและการพัฒนางานวิจยั คือบุคลากรสายวิชาการ กลุ่มที่ 2
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คือบุคลากรที่มีความรู ้ประสบการณ์หลากหลายที่ช่วยสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัยบรรลุหมาย
กลุ่มนัน่ คือบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (ดาระกา ศิริสันติสัมฤทธิ์, 2555)
การทําผลงานต้องคํานึงถึงความรู ้ ความสามารถ หรื อความถนัดในการถ่ายทอดให้ผอู ้ ื่น
ศึกษาแล้วเกิดความเข้าใจในเรื่ องนั้นๆ หรื อประเด็นที่ตอ้ งการนําเสนอสําคัญกว่านัน่ ก็คือผลงาน
ที่สร้างสรรค์ข้ ึนที่ตอ้ งใช้สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุ งและพัฒนางานที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างเป็ นรู ปธรรมโดยเฉพาะผลงานต้องมีแหล่งอ้างอิงทางวิชาการได้ดว้ ย การสร้างสรรค์ผลงาน
อย่างสมํ่าเสมอการเรี ยนรู ้ การค้นหาวิธีการหรื อหามาตรการเพือ่ พัฒนาแนวทางการแก้ปัญหา
อย่างเป็ นระบบจะช่วยให้เป็ นการสะสมผลงานอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในแวดวง
วิชาการในสถาบันอุดมศึกษาต้องแสดงให้เห็นถึงความชํานาญการ ความเชี่ยวชาญที่แท้จริ ง
มิใช่จดั ทําผลงานช่วงระยะสั้นๆ เพื่อการขอตําแหน่งชํานาญงานเท่านั้นเมื่อได้เข้ามาปฏิบตั ิงาน
ระยะหนึ่งและมีผลงาน การสร้างแรงจูงใจต่อความก้าวหน้าในสายงานก็คือ การผลักดันให้
ขอกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญโดยจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งอันได้แก่ ปริ มาณงานในหน้าที่พิจารณาจากลักษณะงานที่ได้รับการมอบหมาย
ให้ปฏิบตั ิ ปริ มาณงานที่มีความยากและลึกซึ้งซึ่ งเป็ นงานที่ตอ้ งใช้ความรู ้ความสามารถเฉพาะด้าน
คุณภาพงานในหน้าที่อนั ได้แก่ ความสามารถเฉพาะตัวที่ตอ้ งอาศัยเทคนิควิธีการแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้า ความรู ้และประสบการณ์ที่สะสมมา นอกจากนี้ ผูย้ นื่ ขอกําหนดตําแหน่งยังต้องแสดงผลการ
ดําเนินงานที่ผา่ นมาย้อนหลัง 3 ปี โดยจะต้องคํานึงถึงจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของผลงาน
นอกจากนี้ยงั ต้องเป็ นผูม้ ีจริ ยธรรม ไม่อยูร่ ะหว่างถูกสอบวินยั อย่างร้ายแรง ในการยืน่ ขอสามารถ
ดําเนินการได้ 2 วิธี คือ วิธีปกติ หมายถึง ผูย้ นื่ ขอมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งและมีผลงานตรงตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด และวิธีพิเศษ หมายถึง ผูย้ นื่ ขอมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งและมีผลงาน
ต่างไปจากที่มหาวิทยาลัยกําหนด เช่น ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งไม่ครบ ทั้งนี้ ผูข้ อต้องมี
ความรู ้ ความสามารถและผลงานสู งกว่าปกติ (ดาระกา ศิริสันติสัมฤทธิ์ , 2555) ผูท้ ี่ได้ตาํ แหน่ง
ทางวิชาการต้องผ่านกระบวนการตามกฎและระเบียบที่มีอยูแ่ ละเกิดความภาคภูมิใจว่าได้มาอย่าง
ถูกต้องเป็ นเกียรติและศักดิ์ศรี ตลอดจนความก้าวหน้าในอาชีพอีกด้วย (มนัส สุ วรรณ, 2543,หน้า
5-6)
บุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยนับว่าเป็ นทรัพยากรที่มีค่ายิง่ ซึ่ งบุคลากรเหล่านี้
จะมีส่วนพัฒนามหาวิทยาลัยให้สามารถปฏิบตั ิภารกิจได้ บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่ต้งั ไว้
ซึ่ งมหาวิทยาลัยเป็ นองค์การที่ปฏิบตั ิภารกิจหลักมีดว้ ยกัน 4 ประการ คือ การสอนวิชาการและ
วิชาชีพเพื่อสนองความ ต้องการของสังคม การวิจยั และการค้นคว้า การบริ การวิชาการแก่สังคม
และการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม (สมพร สังข์เพิ่ม, 2555) มหาวิทยาลัยบูรพา มีหน้าที่ผลิตบัณฑิต
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ออกรับใช้สังคมมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีตาํ แหน่งปฏิบตั ิงาน จํานวน 192 คน
ตําแหน่งชํานาญการ จํานวน 77 คน และชํานาญการพิเศษ จํานวน 65 คน (มหาวิทยาลัยบูรพา,
2559) หากพิจารณาข้อมูลดังกล่าวพบว่าบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีโอกาสที่จะเสนอผลงาน
เพื่อกําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้นอีกระดับหนึ่ง ทั้งนี้ ก็เพื่อต้องการพัฒนาการปฏิบตั ิงานให้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น ในการส่ งเสริ มสนับสนุนให้ทาํ คู่มือปฏิบตั ิงาน การวิเคราะห์งาน หรื องาน
ทําวิจยั หรื ออื่นๆ เพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งอีกทางหนึ่งที่จะช่วยให้คุณภาพทางวิชาการของบุคลากร
มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้นและเป็ นที่ยอมรับกัน หากมหาวิทยาลัยได้มีบุคลากรดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น
จํานวนมากย่อมแสดงถึงความเข้มแข็งทางวิชาการสมกับเป็ นสถาบันอุดมศึกษาทําให้สังคมยอมรับ
และศรัทธามหาวิทยาลัยมากยิง่ ขึ้น ในการเสนอขอตําแหน่งที่สูงขึ้นถึงแม้มหาวิทยาลัยจะเปิ ดโอกาส
ให้บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนมีโอกาสเจริ ญก้าวหน้าในหน้าที่การงานของตนก็จริ ง แต่ใน
ปั จจุบนั บุคลากรบางคนก็ไม่คิดที่จะทําผลงานทางวิชาการ ทั้งนี้ ไม่ทราบว่าเพราะสาเหตุอะไร
และในขณะเดียวกันก็มีบุคลากรบางคนที่มีคุณสมบัติในการขอกําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้นได้ แต่ก็ไม่
เสนอขอ
จากสภาพดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษากลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเป็ นการสนับสนุน
ให้บุคลากรเหล่านี้มีความพร้อมที่จะทําผลงาน และมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์และขั้นตอน
การดําเนิ นการเพื่อขอกําหนดตําแหน่งตลอดจนการจัดเตรี ยมทําผลงานต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษากลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น
มหาวิทยาลัยบูรพา
2. เพื่อตรวจสอบความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิของกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยบูรพา

คําถามการวิจัย

1. กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น
มหาวิทยาลัยบูรพา มีกลยุทธ์อย่างไร
2. เพื่อตรวจสอบความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ เพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยบูรพาอยูใ่ นระดับใด
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ

1.ได้ทราบถึงกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น
มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาและบริ หารงาน มหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป
2. ผูบ้ ริ หารในมหาวิทยาลัยสามารถนํากลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
เพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้นไปใช้ในการกําหนดแนวทางการดําเนินงานการบริ หารจัดการ และ
สนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้นได้ อันจะส่ งผลต่อคุณภาพ
และการจัดการของมหาวิทยาลัยต่อไป
3. ผูบ้ ริ หารได้แนวทางในการสร้างกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น
และเอื้ออํานวยต่อการเข้าสู่ ตาํ แหน่งเพื่อตอบสนองเจตนารมณ์และนโยบายมหาวิทยาลัยต่อไป

ขอบเขตของการวิจัย

1. ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
1.1 การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั มุ่งศึกษากลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น ตามกลยุทธ์ 3 ระดับ ได้แก่ กลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ระดับคณะ/สาขาวิชา และกลยุทธ์ระดับบุคคล
1.2 ประเด็นในการวิจยั ครั้งนี้ มุ่งศึกษากลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น โดยวิธีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิ เพื่อใช้ในการสร้างกลยุทธ์ฯ
1.3 ตรวจสอบความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยบูรพา
1.4 สรุ ปและรายงานผลการวิจยั
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
2.1 การสร้างกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่
สู งขึ้น มหาวิทยาลัยบูรพา ผูว้ ิจยั ใช้วธิ ี การเลือกผูท้ รงคุณวุฒิโดยวิธีเจาะจง จํานวน 10 คน
โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1.1 เป็ นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ที่มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริ ญญาตรี
ขึ้นไป
2.1.2 เป็ นผูท้ ี่มีตาํ แหน่งระดับชํานาญการขึ้นไป
2.1.3 เป็ นผูท้ ่ีมีความรู ้และประสบการณ์เป็ นที่ยอมรับในมหาวิทยาลัยบูรพา
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2.1.4 เป็ นผูบ้ ริ หารระดับนโยบายมหาวิทยาลัย
2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิกลยุทธ์การพัฒนา
ได้จากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา
ปี พ.ศ. 2560 ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างเป็ นไปตามตารางสําเร็ จรู ปของเครจซี่ และมอร์ แกน (Krejcie &
Morgan, 1970, p. 608)

กรอบความคิดในการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั มุ่งศึกษากลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสู่
ตําแหน่งที่สูงขึ้น ตามกลยุทธ์ 3 ระดับ ประกอบด้วย กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy)
กลยุทธ์ระดับธุ รกิจ (Business Strategy) และกลยุทธ์ระดับปฏิบตั ิการ (Functional Strategy)
(เสริ มศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2545) ซึ่ งแปลงและสรุ ปเป็ นกรอบแนวคิดของผูว้ จิ ยั ดังภาพ
ศึกษาเอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกลยุทธ์
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่
ตําแหน่งที่สูงขึ้น วิเคราะห์สังเคราะห์
ระเบียบของมหาวิทยาลัย และสัมภาษณ์
ผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 10 คน

สํารวจกลยุทธ์จากพนักงานสายสนับสนุน
วิชาการ ซึ่ งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล
(แบบสอบถาม)

ภาพที่ 1 กรอบความคิดการวิจยั

กลยุทธ์
- ระดับมหาวิทยาลัย
- ระดับหน่วยงาน
- ระดับบุคคล

ตรวจสอบความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ
กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่
สู งขึ้น มหาวิทยาลัยบูรพา

6

นิยามศัพท์ เฉพาะ

1. กลยุทธ์ การพัฒนาผลงาน หมายถึง วิธีในการเพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และทักษะการปฏิบตั ิงานเพื่อปฏิบตั ิงานในหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ซึ่ งในการวิจยั ครั้งนี้ได้รับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิวา่ เป็ นวิธีการที่ดีและเหมาะสม
ในการดําเนินการเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของกลยุทธ์การพัฒนาเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้นได้แก่
1.2. กลยุทธ์ ระดับมหาวิทยาลัย หมายถึง กลวิธีของมหาวิทยาลัยในการช่วยส่ งเสริ ม
สนับสนุนการทํางานการจัดกิจกรรม แผนงานหรื อโครงการต่างๆโดยการกําหนดแผนการมุ่งให้
ผูเ้ สนอผลงานเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้นให้ประสบความสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่ได้ต้ งั เอาไว้
รวมถึงการส่ งเสริ มสนับสนุ นในการสร้างผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย การจัดทําคู่มือการ
ปฏิบตั ิงานที่แสดงความชํานาญการ ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรื อ สังเคราะห์ หรื อ งานวิจยั ในระดับ
ชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญหรื อระดับคุณวุฒิ
1.3 กลยุทธ์ ระดับคณะ หมายถึง กลวิธีของหน่วยงาน/คณะในการช่วยส่ งเสริ ม
สนับสนุนการทํางานการจัดกิจกรรม แผนงานหรื อโครงการต่างๆโดยการกําหนดแผนการมุ่งให้
ผูเ้ สนอผลงานเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้นให้ประสบความสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่ได้ต้ งั เอาไว้ รวมถึง
การให้ทุนอุดหนุ นในการสร้างผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย คู่มือการปฏิบตั ิงานที่แสดงความ
ชํานาญการ ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรื อ สังเคราะห์ หรื อ งานวิจยั ในระดับชํานาญการ ระดับชํานาญ
การพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญหรื อระดับคุณวุฒิ
1.4 กลยุทธ์ ระบุคคล หมายถึง กลวิธีการของผูท้ ี่จะเสนอผลงานในด้านความสามารถ
ในการสร้างผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้น ประกอบด้วย การจัดทําคู่มือการปฏิบตั ิงานที่
แสดงความชํานาญการ ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรื อ สังเคราะห์ หรื อ งานวิจยั ในระดับชํานาญการ
ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญหรื อระดับคุณวุฒิ
2. ผลงานวิชาการ หมายถึง ผลงานวิชาการที่ใช้ประกอบการขอกําหนดตําแหน่งให้สูงขึ้น
ได้แก่ คู่มือปฏิบตั ิงาน ผลงานเชิงหรื อสังเคราะห์ หรื องานวิจยั หรื อผลงานลักษณะอื่นๆที่เป็ น
ประโยชน์ต่อส่ วนงาน
3. ตําแหน่ งทีส่ ู งขึน้ หมายถึง ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรื อเชี่ยวชาญเฉพาะตําแหน่ง
ได้แก่ ระดับชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญและผูท้ รงคุณวุฒิ
4. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ หมายถึง ผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่ งจ้าง
ด้วยเงินอุดหนุ นรัฐบาล ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งโดยใช้คุณวุฒิต้ งั แต่ระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป
ในจํานวน 8 ตําแหน่ง ได้แก่ เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป นักวิชาการศึกษา บุคลากร นักวิชาการ
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โสตทัศนศึกษา นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เท่านั้น
5. ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผูท้ ี่เป็ นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 10 คน ที่มีวฒ
ุ ิ
การศึกษาตั้งแต่ระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป มีตาํ แหน่งระดับชํานาญการ มีความรู ้และประสบการณ์
เป็ นที่ยอมรับในมหาวิทยาลัยบูรพา เป็ นผูบ้ ริ หารระดับนโยบายมหาวิทยาลัย ซึ่งในการวิจยั ครั้งนี้
กําหนดเป็ นผูใ้ ห้สัมภาษณ์เพื่อสร้างกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
6. ผู้ตอบแบบสอบถามความเป็ นไปได้ หมายถึง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่ งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ในปี พ.ศ. 2560 จํานวน 8 ตําแหน่ง
ได้แก่ เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป นักวิชาการศึกษา บุคลากร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน เท่านั้น
7. มหาวิทยาลัยบูรพา หมายถึง ส่ วนงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550
มีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริ ญญาตรี จนถึงระดับปริ ญญาเอก และมีหน้าที่ทาํ การสอน
วิจยั ให้บริ การชุมชน และทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั เรื่ อง กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุวชิ าการเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น
มหาวิทยาลัยบูรพา ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นพื้นฐาน
ในการกําหนดแนวทางในการศึกษา วิเคราะห์และอภิปรายผลการวิจยั ครั้งนี้
1. การบริ หารงานมหาวิทยาลัยบูรพา
2. แนวคิดหลักการบริ หารเชิงกลยุทธ์
3. มาตรฐานกําหนดตําแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานให้ดาํ รงตําแหน่งสู งขึ้น
พ.ศ. 2559
4. หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

การบริหารงานมหาวิทยาลัยบูรพา

1. ประวัติความเป็ นมา
มหาวิทยาลัยบูรพาพัฒนามาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน เป็ นสถาบัน
อุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่ต้งั อยูใ่ นส่ วนภูมิภาค เริ่ มก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม
พ.ศ. 2498 ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็ นมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2517 ยกฐานะขึ้นเป็ นมหาวิทยาลัยบูรพา เมี่อวันที่ 29
กรกฎาคม พ.ศ. 2533 และเปลี่ยนสถานภาพเป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2551
ก้ าวแรก : วิทยาลัยการศึกษา บางแสน (พ.ศ.2498-2517)
ปี พ.ศ. 2492 กระทรวงศึกษาธิ การ ได้จดั ตั้ง
โรงเรี ยนฝึ กหัดครู ช้ นั สู งขึ้นที่ซอยประสานมิตรอําเภอ
พระโขนง จังหวัดพระนคร ต่อมาในปี พ.ศ. 2497ได้รับ
การยกฐานะเป็ นวิทยาลัยวิชาการศึกษา ชื่อว่า วิทยาลัย
วิชาการศึกษา ประสานมิตร ในปี พ.ศ. 2498ได้ขยาย
วิทยาเขตออกไปอีก 2 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยวิชาการ
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ศึกษาปทุมวัน ตั้งอยูท่ ี่จงั หวัดพระนครและวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน ตั้งอยูท่ ี่จงั หวัดชลบุรี
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 ฯพณฯ มังกร พรหมโยธี รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การ
ได้เป็ นประธานในพิธีเปิ ดวิทยาลัยวิชาการ บางแสน และวางศิลาฤกษ์อาคารอํานวยการ
ซึ่ งเป็ นอาคารหลังแรกของวิทยาลัย โดยวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาและมีนิสิต
ที่ผา่ นการคัดเลือกเป็ นรุ่ นแรกจํานวน 41 คน ในปี พ.ศ. 2499 ได้รับโอนโรงเรี ยนพิบูลบําเพ็ญ
จากกรมสามัญศึกษา เพื่อปรับปรุ งเป็ นโรงเรี ยนสาธิ ตของวิทยาลัย โดยเปลี่ยนชื่ อเป็ นโรงเรี ยนสาธิ ต
"พิบูลบําเพ็ญ" วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน และในปี พ.ศ. 2501 เป็ นปี แรก ที่มีผสู ้ าํ เร็ จการศึกษา
รุ่ นแรกจํานวน 35 คน
ก้ าวต่ อมา : มหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ
บางแสน (พ.ศ. 2517 – 2533)
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ได้รับการยกฐานะเป็ น
“มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ” โดยพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ และโอนสังกัดจาก
กระทรวงศึกษาธิ การมาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยใน
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษา
บางแสน จึงมีฐานะเป็ นมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
วิทยาเขตบางแสน
มหาวิทยาลัยได้พฒั นาวิชาการก้าวหน้าขึ้นเป็ นลําดับ จนกระทัง่ ในปี พ.ศ. 2531
คณะรัฐมนตรี มีมติให้ยกฐานะมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน เป็ นมหาวิทยาลัย
ใหม่ และเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 จึงได้มีประกาศยกฐานะมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร
วิโรฒวิทยาเขตบางแสน เป็ นมหาวิทยาลัยบูรพา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.
2533 ซึ่ งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 107 ตอนที่ 131
ก้ าวต่ อมา : มหาวิทยาลัยบูรพา (พ.ศ. 2533 – ปัจจุบัน)
มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งด้านกายภาพ บุคลากร และการพัฒนาระบบ
บริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ มีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่
เพิ่มขึ้นและมีการขยายงานโดยในปี พ.ศ. 2539 ได้
จัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี และในปี พ.ศ.
2540 ได้จดั ตั้งวิทยาเขต
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สารสนเทศ สระแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพาเป็ นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบผลิตบัณฑิตระดับปริ ญญา
ตรี ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก ด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ และด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ปั จจุบนั มหาวิทยาลัยบูรพาได้เปลี่ยนสถานภาพเป็ นหน่วยงานในกํากับของรัฐ ซึ่ งไม่เป็ น
ส่ วนราชการ มีฐานะเป็ นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 ซึ่ งประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 5 ก เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2551 มีผลใช้บงั คับ
ตั้งแต่วนั ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2551
ปรัชญา
สร้างเสริ มปั ญญา ใฝ่ หาความรู ้ คู่คุณธรรม ชี้นาํ สังคม
คําขวัญ
สุ โข ป�ฺ ญาปฏิลาโภ
ความได้ปัญญา ให้เกิดสุ ข
วิสัยทัศน์
ขุมปั ญญาตะวันออกเพื่ออนาคตของแผ่นดิน
Wisdom of the East for the Future of the Nation
พันธกิจ
1. ดําเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กบั การเสริ มสร้างเสรี ภาพ
ทางวิชาการและการใฝ่ เรี ยนรู ้ตลอดชีวิต บนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
2. ดําเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจยั เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู ้ในศาสตร์ แขนงต่าง ๆ
และดําเนินการให้บริ การทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู ้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของ
หน่วยงาน ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและ
การพัฒนา ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่มีความเป็ นพลวัตสู งได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. ดําเนินการส่ งเสริ มและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรู ปแบบต่าง ๆโดยครอบคลุม
การทํานุบาํ รุ งศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทนําในการพัฒนาสังคม
ชุมชนและสิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่ อง

11
สั ญลักษณ์
ตราสั ญลักษณ์
ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา มี 2 แบบ ดังนี้
แบบที่ 1

แบบที่ 2

เป็ นวงกลมซ้อนกันสองวง วงกลมในมีรูปเลข
ไทย “๙” อยูต่ รงกลาง ล้อมรอบด้วยกนกเปลว
เพลิง ด้านบนมีรัศมีประกอบแปดแฉก ด้านล่าง
ของเลข ๙ เป็ นเส้นโค้งสามเส้น วงกลมนอก
เบื้องบนมีคาํ ว่า “สุ โข ป�ฺ ญาปฏิลาโภ” เบื้อง
ล่างมีคาํ ว่า “มหาวิทยาลัยบูรพา”

เป็ นวงกลมซ้อนกันสองวง วงกลมในมีรูปเลข
ไทย “๙” อยูต่ รงกลาง ล้อมรอบด้วยกนกเปลว
เพลิง ด้านบนมีรัศมีประกอบแปดแฉก ด้านล่าง
ของเลข ๙ เป็ นเส้นโค้งสามเส้น วงกลมนอก
เบื้องบนมีคาํ ว่า “มหาวิทยาลัยบูรพา” เบื้องล่าง
มีคาํ ว่า “BURAPHA UNIVERSITY”

สี ประจํามหาวิทยาลัย
สี ประจํามหาวิทยาลัย คือ สี เทา - ทอง
สี เทา เป็ นสี ของสมอง หมายถึง ความเจริ ญทางสติปัญญา
สี ทอง หมายถึง คุณธรรม
สี เทา-ทอง หมายถึง บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยบูรพาเป็ นผูก้ อปร ด้วยสติปัญญา และ
มีคุณธรรม
ต้ นไม้ ประจํามหาวิทยาลัย
ต้นมะพร้าว
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ทีต่ ้ งั มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
ตั้งอยูเ่ ลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุ ข อ.เมือง จ.ชลบุรี มี
เนื้อที่ 647 ไร่ 35 ตารางวา
โทร. 0-3810-2222 (อัตโนมัติ)
โทรสาร 0-3839-0353 , 0-3839-0351
http://www.buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ตั้งอยู่ เลขที่ 57 ม. 1 ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170
โทร. 0-3931-0000
โทรสาร 0-3931-0128
http://www.chanthaburi.buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ ว
ที่ต้ งั 254 หมู่ 4 ตําบลวัฒนานคร อําเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว 27160
โทร. 0-3726-1560
โทรสาร 0-3726-1801
http://www.sakaeo.buu.ac.th
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แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต
คําอธิบายยุทธศาสตร์ ที่ 1
การพัฒนาคุณภาพของนิสิตมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ “ในเชิ งวิชาการ” ซึ่งครอบคลุม
ความรู ้ความเข้าใจ และความสามารถในการประยุกต์ศาสตร์ ที่ศึกษาในทางปฏิบตั ิให้เป็ นที่ประจักษ์
และเป็ นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมทั้งความสามารถในการนําความรู ้ไป
ประยุกต์หลังจากสําเร็ จการศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานที่สังกัดหรื อสังคมชุมชนอย่างเป็ น
รู ปธรรมและมีความเหมาะสมกับบริ บทการพัฒนา และคุณภาพ “ในเชิ งการเป็ นพลเมืองที่ มีคุณภาพ
ของสั งคม” ครอบคลุมการดํารงตน การยึดมัน่ ในหลักคุณธรรมจริ ยธรรมที่ดีงามตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
ตัวชี้วดั เชิ งยุทธศาสตร์
(1) ร้อยละการมีงานทําของบัณฑิต
(2) ร้อยละความคิดเห็นของผูใ้ ช้บณั ฑิตต่อคุณภาพทางวิชาการและทักษะในการปฏิบตั ิงาน
ของบัณฑิต
(3) ร้อยละของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบณั ฑิตที่มีทกั ษะทางภาษาต่างประเทศ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กาํ หนด
(4) จํานวนบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบณั ฑิตสามารถพัฒนาองค์ความรู ้และทักษะ
ให้สามารถประกอบอาชีพหรื อประกอบธุ รกิจที่สามารถสร้างรายได้ได้ดว้ ยตนเอง
กลยุทธ์ การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ ที่ 1
กลยุทธ์ ขอบเขตการดําเนินการ / เป้าหมาย
1.1 การพัฒนากระบวนการคัดเลือกผูเ้ รี ยนที่มีศกั ยภาพ เน้นการสร้างและพัฒนามาตรฐาน
รวมทั้งระบบและกลไกในการคัดเลือกผูเ้ รี ยนให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้ได้ผเู ้ รี ยนที่มี ศักยภาพ
ทางด้านความรู ้ (Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) และเชาว์ปัญญา (Aptitude)
1.2 การพัฒนาหลักสู ตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม เน้นการพัฒนาหลักสู ตร
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตที่ตรงความ
ต้องการของสังคมและสามารถรองรับการพัฒนาประเทศในยุคปั จจุบนั และอนาคตได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ให้สามารถดําเนินการจัดการเรี ยน
การสอนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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1.3 การพัฒนาความรู ้และทักษะจากห้องเรี ยนสู่ ชุมชน (From Classroom to Social
Engagement) และการพัฒนาการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิและการฝึ กประสบการณ์ (Learning by
doing) เน้นการส่ งเสริ มและผลักดันให้เกิดการจัดการเรี ยนการสอนหรื อการวิจยั โดยใช้ประเด็น
ปั ญหาหรื อบริ บททางสังคมและทรัพยากรของชุมชนเป็ นโจทย์หรื อกรณี ศึกษา รวมทั้งการเรี ยนรู ้
จากการฝึ กประสบการณ์ตรงผ่านกระบวนการสหกิจศึกษา (Work Integrated Learning) ตลอดจน
ส่ งเสริ มและผลักดันให้ นิสิตได้พฒั นาทักษะในการประยุกต์องค์ความรู ้ผา่ นกระบวนการ
มีส่วนร่ วมในการศึกษาหรื อพัฒนาสังคมชุมชนหรื อหน่วยงานต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
ของสาขาวิชาที่ศึกษา
1.4 การพัฒนาทักษะของนิสิตให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ และ
มาตรฐานทางด้านภาษาต่างประเทศ เน้นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนาให้นิสิตมีความรู ้
ทักษะตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนานิสิตให้มีทกั ษะทางภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์
มาตรฐาน รวมทั้งเน้นการพัฒนานิสิตที่ศึกษาในวิชาฟิ สิ กส์และ/หรื อคณิ ตศาสตร์ ให้มีความรู ้และ
ทักษะในการประยุกต์เพิ่มสู งขึ้น
1.5 การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่ออนาคต เน้นการเสริ มสร้างพัฒนาทักษะทางสังคม
และทักษะการใช้ชีวติ ที่เหมาะสมกับบรรทัดฐานของสังคมไทยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
และมีความสอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณี ของประเทศไทย
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ
คําอธิบายยุทธศาสตร์ ที่ 2
การพัฒนาคุณภาพการวิจยั และการบริ การวิชาการเน้นการสร้างความโดดเด่นทางด้าน
ผลงานวิจยั และการบริ การวิชาการ ในส่ วนของการวิจยั เน้นการสร้างและพัฒนางานวิจยั พื้นฐาน
(Basic Research) โดยส่ วนงานต่าง ๆ ดําเนินการตามศาสตร์ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ และงานวิจยั
ประยุกต์ (Applied Research) ซึ่งอยูใ่ นรู ปแบบของการบูรณาการศาสตร์ สาขาต่ ง ๆ เข้าด้วยกัน
ให้ได้มาตรฐานและเป็ นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติบนพื้นฐานของภูมิปัญญา
ตะวันออก สอดคล้องกับบริ บท ทรัพยากรและความต้องการในการพัฒนาของสังคมชุ มชนหรื อ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้ ขอบเขตและเป้ าหมายของการวิจยั ควรมีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับศาสตร์
ที่สาํ คัญ 7 ด้าน ดังนี้
(1) ศาสตร์ ทางทะเล
(2) ศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับผูส้ ู งอายุ
(3) ศาสตร์ ทางด้านการศึกษา
(4) ศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและการทํางาน
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(5) ศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีน)
(6) ศาสตร์ ทางด้านโลจิสติกส์
(7) ศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับภาคตะวันออกของประเทศไทย
ในส่ วนของการบริ การวิชาการ เน้นการส่ งเสริ มและผลักดันองค์ความรู ้หรื อผลงานวิจยั
ไปสู่ การประยุกต์หรื อต่อยอดเพื่อการพัฒนาสังคมชุมชนและเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างเป็ น
รู ปธรรมตามบริ บททางสังคมและทรัพยากรที่มีอยูใ่ นแต่ละพื้นที่
ตัวชี้วดั เชิ งยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์ ดา้ นการวิจยั และบริ การวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย ได้ดาํ เนิ นการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ดา้ นการวิจยั และบริ การวิชาการ ดังนั้น
การประเมินผลการดําเนินงานด้านการวิจยั และการบริ การวิชาการบางส่ วน จะเป็ นไปตามตัวชี้วดั
ที่กาํ หนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ ดงั กล่าว ทั้งนี้ ตัวชี้วดั เชิงยุทธศาสตร์ ที่จะใช้ในการประเมินผล
การดําเนิ นงานตามแผนยุทธศาสตร์ ฉบับนี้ มีดงั ต่อไปนี้
(1) ร้อยละความสําเร็ จของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ดา้ นการวิจยั และการบริ การ
วิชาการ
(2) จํานวนผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในฐานข้อมูลระดับชาติหรื อ
ระดับนานาชาติท่ีเป็ นที่ยอมรับ
(3) จํานวนผลงานวิจยั หรื อผลงานทางวิชาการหรื อผลงานในรู ปแบบอื่นๆ ที่ได้รับรางวัล
ในระดับชาติหรื อระดับนานาชาติ
(4) จํานวนผลงานวิจยั หรื อการบริ การทางวิชาการที่อยูใ่ นรู ปแบบของการบูรณาการองค์
ความรู ้จากศาสตร์ สาขาต่าง ๆ หรื อศาสตร์ เฉพาะ และได้รับการนําไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไข
ปั ญหาของประเทศหรื อการพัฒนาสังคมชุมชนหรื อหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
(5) จํานวนศาสตร์ ท่ีสาํ คัญ 7 ด้านของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็ นสถานวิจยั
(Research Centre)
กลยุทธ์ การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ ที่ 2
กลยุทธ์ ขอบเขตการดําเนินการ / เป้าหมาย
2.1 การส่ งเสริ มและผลักดันการดําเนิ นการวิจยั และการบริ การวิชาการ ขอบเขตและ
เป้ าหมายการพัฒนาคุณภาพการวิจยั และการบริ การวิชาการ เป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ใน
แผนยุทธศาสตร์ ด้านการวิจยั และการบริ การวิชาการของมหาวิทยาลัยบูรพา
2.2 การสร้างและพัฒนาระบบการส่ งเสริ ม การทําวิจยั เน้นการสร้าง พัฒนาระบบและ
กลไกในการส่ งเสริ มสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพงานวิจยั พื้นฐานและงานวิจยั เชิงบูรณาการ
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ให้มีความสอดคล้องกับบริ บทและความต้องการของสังคม ปั จจุบนั และในอนาคต รวมทั้งเน้น
การสร้างและพัฒนา หน่วยงานวิจยั ต้นแบบ หรื อศูนย์ความเป็ นเลิศ (Center of Excellence)
หรื อเครื อข่ายนักวิจยั ที่ทาํ งานในเชิงบูรณาการองค์ความรู ้ระหว่างศาสตร์ สาขาต่าง ๆ เพื่อประโยชน์
ต่อการขยายผลในอนาคต ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์
ต่อการดําเนิ นการวิจยั ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.3 การส่ งเสริ มและผลักดันผลงานวิจยั นวัตกรรมหรื อผลงานในรู ปแบบอื่นๆ ไปสู่ การใช้
ประโยชน์เน้นการส่ งเสริ มและผลักดันผลงานวิจยั นวัตกรรม หรื อผลงานในรู ปแบบอื่นๆไปสู่ การ
ใช้ประโยชน์จริ ง เพื่อการพัฒนาสังคมทุกภาคส่ วน รวมทั้งการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้เกิดการ
ขอความคุม้ ครองในทรัพย์สินทางปั ญญาในรู ปแบบต่าง ๆ และการพัฒนาระบบและกลไกการ
บริ หารจัดการทรัพย์สินทางปั ญญาให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.4 การกําหนดภาระงานและตัวชี้วดั สําคัญ (Key Performance Indicators: KPIs)
เน้นการกําหนดภาระงานในด้านต่างๆ ของคณาจารย์ให้มีความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ต่อการ
สร้างและพัฒนาคุณภาพ ด้านการวิจยั การบริ การวิชาการ และการจัดการเรี ยนการสอนให้เป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งการกําหนดตัวชี้วดั สําคัญ (Key Performance Indicators: KPIs) เพื่อใช้
เป็ นแนวทางในการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของคณาจารย์อย่างต่อเนื่ อง
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
คําอธิบายยุทธศาสตร์ ที่ 3
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เน้นการพัฒนาศักยภาพและความเป็ นมืออาชีพของ
บุคลากรโดยมุ่งเน้นการสรรหาบุคลากรที่มีศกั ยภาพสู งเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่งในการปฏิบตั ิงานร่ วมกับ
มหาวิทยาลัย ส่ งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับและทุกสายงาน โดยจําแนกตาม
ประเภทตําแหน่งและคุณสมบัติให้มีศกั ยภาพตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ประกอบกับการ
เสริ มสร้างคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนวัฒนธรรมองค์การ ความผูกพัน
ต่อองค์การพร้อมด้วยการสร้างพัฒนาสภาพแวดล้อม และสุ ขภาวะในการทํางานที่เหมาะสม
เพือ่ รองรับกระแสการพัฒนาในประเทศและต่างประเทศ ในปั จจุบนั และอนาคต
ตัวชี้วดั เชิ งยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการยกร่ างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาบุคลากร
ได้ดาํ เนิ นการจัดทํายุทธศาสตร์ การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อใช้เป็ นแนวทาง
ในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับและทุกสายงานเรี ยบร้อยแล้ว ดังนั้น
การประเมินผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรบางส่ วนจะเป็ นไปตามตัวชี้วดั ที่กาํ หนด
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ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ ดงั กล่าว ทั้งนี้ ตัวชี้วดั เชิงยุทธศาสตร์ ที่จะใช้ในการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ ฉบับนี้ มีดงั ต่อไปนี้
(1) ร้อยละความสําเร็ จของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ดา้ นการพัฒนาบุคลากร
(2) ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศของบุคลากรเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาํ หนด
และมีความเหมาะสมกับการใช้งานตามตําแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ
(3) ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรมีความเหมาะสมกับการใช้งาน
ตามตําแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ
(4) ร้อยละความคิดเห็นของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ต่อการทํางานเป็ นหมู่คณะ
และการมีส่วนร่ วมในการทางานเชิงสร้างสรรค์
(5) ร้อยละความคิดเห็นของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย นิสิต และ/หรื อสังคมชุมชน
โดยรอบที่มีต่อความมีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
และวัฒนธรรมองค์การ ของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ ที่ 3
กลยุทธ์ ขอบเขตการดําเนินการ / เป้าหมาย
3.1 การส่ งเสริ มและผลักดันการดําเนิ นการด้านการพัฒนาบุคลากรขอบเขตและเป้ าหมาย
ของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ในยุทธศาสตร์ การพัฒนาบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยบูรพา
3.2 การเสริ มสร้างวัฒนธรรมองค์การ เน้นการเสริ มสร้างวัฒนธรรมองค์การให้มี
ความชัดเจนและเข้มแข็ง รวมทั้งเน้นการเสริ มสร้างความมีจิตสาธารณะการทํางานเป็ นหมู่คณะ
ให้กบั บุคลากรทุกสายงานและทุกระดับ
3.3 การสร้างระบบการสรรหารักษาไว้ใช้งานและพัฒนาเน้นการพัฒนาระบบการบริ หาร
จัดการและระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3.4 การส่ งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศ และทักษะทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเน้นการพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้กบั บุคลากรทุกสายงานและทุกระดับ ให้มีทกั ษะที่เหมาะสมกับการใช้งานรวมทั้งการพัฒนา
เกณฑ์มาตรฐานสําหรับการรับบุคลากรใหม่เข้ามาปฏิบตั ิงานให้ได้บุคลากรที่มีศกั ยภาพสู ง
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การมีส่วนร่ วมและการรับผิดชอบต่ อสั งคม
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คําอธิบายยุทธศาสตร์ ที่ 4
การมีส่วนร่ วมและการรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นการเน้นการดําเนินการตามพันธ
กิจปรับปรุ งใหม่เน้นการส่ งเสริ มและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรู ปแบบต่างๆโดยครอบคลุม
ด้านการทํานุบาํ รุ งศิลปะวัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทในการพัฒนาสังคม
ชุมชนและสิ่ งแวดล้อมผ่านกระบวนการ เช่น การส่ งเสริ มกิจกรรมนิสิต การวิจยั และการบริ การ
วิชาการ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยจะต้องเน้นการเสริ มสร้างบรรยากาศแห่งการเรี ยนรู ้ ความเป็ น
พหุ ลกั ษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่ งครอบคลุมการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ กิจกรรมระหว่างเครื อข่าย
ความร่ วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาบุคลากรและนิสิต ตลอดจนการสร้าง
บรรยากาศทางกายภาพและภูมิทศั น์ภายในมหาวิทยาลัยให้มีความเหมาะสมต่อการรองรับกระแส
การพัฒนาภายในประเทศและต่างประเทศได้อย่างกลมกลืนทั้งนี้ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
ไปสู่ การเป็ นศูนย์กลางด้านข้อมูลข่าวสารการส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของภาคตะวันออก
ตัวชี้วดั เชิ งยุทธศาสตร์
(1) จํานวนกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคมชุมชนหรื อหน่วยงาน
ภายนอก ในการส่ งเสริ มและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะรู ปแบบต่างๆโดยครอบคลุมด้านการ
ทํานุบาํ รุ งศิลปะวัฒนธรรมศาสนาและการกีฬา
(2) ความคิดเห็นของบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยต่อการแสดงบทบาทนาในการส่ งเสริ ม
การทํานุบาํ รุ งศิลปะวัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬาของมหาวิทยาลัย
(3) ความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตต่อสภาพแวดล้อมสิ่ งอํานวยความสะดวก
ภายในมหาวิทยาลัยและความคิดเห็นต่อการสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้แบบนานาชาติ
กลยุทธ์ การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ ที่ 4
กลยุทธ์ ขอบเขตการดาเนินการ / เป้าหมาย
4.1 การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ การเป็ น Green University เน้นการปรับปรุ งและพัฒนา
สภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ ห้เป็ นไปตามองค์ประกอบสําคัญของการเป็ น Green University
ประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐาน สภาพแวดล้อม การใช้พลังงาน การจัดการของเสี ย การจัดการ
เน้นการขนส่ งที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม และการส่ งเสริ มความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา
ตามหลักการ Green University แก่บุคลากรและนิสิต รวมทั้งการเน้นการจัดสภาพแวดล้อม
ให้เหมาะสมกับการสร้างสุ นทรี ยภาพและเอื้อประโยชน์ต่อการเสริ มสร้างบรรยากาศ
แห่งการเรี ยนรู ้แบบนานาชาติ
4.2 การส่ งเสริ มการวิจยั หรื อการบริ การวิชาการเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่
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ภูมิปัญญาท้องถิ่น เน้นการส่ งเสริ มการวิจยั หรื อการบริ การวิชาการโดยให้คณาจารย์
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และนิสิตได้ทางการศึกษาวิจยั โดยอาศัยองค์ความรู ้ที่เป็ นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเป็ นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ ต่อการพัฒนาภาคส่ วน
ต่าง ๆ ของสังคม
4.3 การส่ งเสริ มกิจกรรมด้านการทํานุบาํ รุ งศิลปะวัฒนธรรม ศาสนา และ การกีฬา
เน้นการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมความร่ วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัย กับสังคมชุมชน
หรื อหน่วยงานภายนอกในรู ปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมทั้งทางด้านการทํานุบาํ รุ งศิลปะวัฒนธรรม
ศาสนา และการส่ งเสริ มการกีฬา
4.4 การส่ งเสริ มแนวคิดตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ เน้นการนํา
แนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ไปเผยแพร่ และผลักดันให้เกิดการ
นําไปใช้เป็ นแนวทางในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เช่น การจัดการเรี ยน
การสอน การวิจยั หรื อการจัดกิจกรรมการพัฒนาของส่ วนงาน
4.5 การบริ หารจัดการที่ดี เน้นการพัฒนาระบบการบริ หารจัดการภายในของมหาวิทยาลัย
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการภายใน
คําอธิบายยุทธศาสตร์ ที่ 5
การพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการภายใน มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการบริ หาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลในระดับมหาวิทยาลัย และระดับส่ วนงานให้เป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน Thailand Quality Class รวมทั้งการปรับปรุ งและพัฒนาข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ
ให้เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาในระยะยาว
ตัวชี้วดั เชิ งยุทธศาสตร์
(1) การบริ หารจัดการภายในมหาวิทยาลัยได้รับการประเมินและรับรองจากสถาบันหรื อ
หน่วยงานอิสระภายนอกว่าได้มาตรฐานสากล หรื อผ่านเกณฑ์การประเมิน Thailand Quality Class
โดยสํานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
(2) ระดับความคิดเห็นหรื อความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริ หารจัดการภายใน
มหาวิทยาลัยจากขอบเขตยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการที่กาํ หนด
สามารถแสดง กรอบแนวคิดที่สาํ คัญ
กลยุทธ์ การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ ที่ 5
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กลยุทธ์ ขอบเขตการดําเนินการ / เป้าหมาย
5.1 พัฒนาระบบบริ หารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐาน Thailand Quality Class เน้นการ
ปรับปรุ งและพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
Thailand Quality Class ภายในปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
5.2 กําหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิต เน้นการหาแนวทางในการเสริ มสร้างอัตลักษณ์ของนิสิต
ให้เป็ นที่ยอมรับในสังคม
5.3 การประเมินส่ วนงานภายในตาม เกณฑ์ TQA, EdPEX เน้นการพัฒนาปรับปรุ งส่ วน
งาน และการบริ หารจัดการภายใน องค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพและมีมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับ

หน่ วยงานทีส่ ั งกัดมหาวิทยาลัยบูรพา

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่ วนงาน พ.ศ. 2555
ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2555 และฉบับที่แก้ไขเพิม่ เติม กําหนดให้มหาวิทยาลัยบูรพา
แบ่งหน่วยงานภายในส่ วนงาน ดังต่อไปนี้
1. สํานักงานอธิ การบดี
2. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
3. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
4. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
5. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
6. คณะพยาบาลศาสตร์
7. คณะแพทย์ศาสตร์
8. คณะเภสัชศาสตร์
9. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
10. คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
11. คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์
12. คณะโลจิสติกส์
13. คณะวิทยาการสารสนเทศ
14. คณะวิทยาศาสตร์
15. คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา
16. คณะวิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์
17. คณะวิทศาสตร์ และสังคมศาสตร์
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18. คณะวิศวกรรมศาสตร์
19. คณะศิลปกรรมศาสตร์
20. คณะศึกษาศาสตร์
21. คณะสหเวชศาสตร์
22. คณะสาธารสุ ขศาสตร์
23. คณะอัญมณี
24. วิทยาลัยการบริ หารรัฐกิจ
25. วิทยาลัยนานาชาติ
26. วิทยาลัยพานิชยศาสตร์
27. วิทยาลัยการวิจยั และวิทยาการปั ญญา
28. สถาบันวิจยั วัฒนธรรมและศิลปะ
29. สถาบันวิทยาศาสตร์ ทางทะเล
30. สถาบันภาษา
31. สํานักคอมพิวเตอร์
32. สํานักบริ การวิชาการ
33. สํานักหอสมุด
34. คณะดนตรี และการแสดง

แนวคิดหลักการวางแผนกลยุทธ์

ความหมายของการวางแผนกลยุทธ์
การวางแผนกลยุทธ์นบั ว่าเป็ นภารกิจด้านการวางแผนของผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ดซึ่ งมี
ขอบเขตการวางแผนที่ครอบคลุมตลอดทัว่ ทั้งองค์การ และเชื่อมโยงไปถึงสภาพแวดล้อมภายนอก
อีกด้วย ทัศนวิสัยในการวางแผน ณ ระดับนี้ จึงมีขอบเขตที่เป็ นการคิดวิเคราะห์และการพิจารณา
ที่เป็ นลักษณะมองกว้างและมองไกลพร้อมกัน นอกจากนี้ลกั ษณะที่สาํ คัญของการวางแผนกลยุทธ์
เป็ นการวางแผนออกไปในระยะยาวข้างหน้า ซึ่ งแตกต่างจากการวางแผนระยะยาวแบบที่เคยทํา
กันมาในอดีตคือ เป็ นการวางแผนที่มุ่งปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยจะวางแผน
พัฒนาให้องค์การปรับการทํางานเพื่อให้สามารถมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดตลอดเวลาทุกขณะที่กา้ วไป
ในอนาคต การวางแผนกลยุทธ์จึงมีกลไกหลายประการประกอบอยู่
มีนกั วิชาการศึกษาหลายคนได้ให้ความหมายของการวางแผนกลยุทธ์ไว้ ดังนี้
บุญเลิศ เย็นคงคา (2553,หน้า 19-20) กล่าวถึงความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ์ ดังนี้
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1. ช่วยให้องค์การมีวตั ถุประสงค์และภารกิจขององค์การในอนาคตอย่างชัดเจนสามารถ
ใช้เป็ นแนวทางสําหรับผูป้ ฏิบตั ิงานในการทํางานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
2. ช่วยให้การดําเนิ นงานสอดคล้องในหน้าที่ต่างๆ ภายในองค์การ เพื่อนําไปสู่
วัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้
3. เปิ ดโอกาสให้ผบู ้ ริ หารระดับต่างๆ มีส่วนร่ วมในการบริ หาร มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
เพื่อพัฒนาองค์การ
4. ช่วยให้องค์การสามารถคาดการณ์ปัญหาที่จะเกิดขึ้น แล้วเปลี่ยนแปลงปั ญหาให้เป็ น
โอกาสที่จะดําเนินธุ รกิจในอนาคตช่วยให้ผบู ้ ริ หารมีวสิ ัยทัศน์ที่กว้างไกลสามารถตัดสิ นใจได้อย่าง
รอบคอบและสามารถลดความเสี่ ยงได้
ขจรวุฒิ นําศิริกุล (2553,หน้า 11) กล่าวถึงระดับกลยุทธ์ สามารแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ
ได้แก่ 1) กลยุทธ์ระดับองค์การ หมายถึงกลยุทธ์ซ่ ึงรับผิดชอบโดยผูจ้ ดั การระดับองค์กร
2) กลยุทธ์ธ์ระดับธุ รกิจ หมายถึงกลยุทธ์รับผิดชอบโดยผูจ้ ดั การระดับธุ รกิจ 3) กลยุทธ์ระดับ
สายปฏิบตั ิงาน หมายถึงกลยุทธ์สายปฏิบตั ิงานซึ่ งผูร้ ับผิดชอบคือโดยผูจ้ ดั การสายปฏิบตั ิการ
เรวัตร์ ชาตรี วศิ ิษฏ์ (2553, หน้า 12) กล่าวถึงกลยุทธ์วา่ ทําให้มีจุดมุ่งไปสู่ เป้ าหมายที่
ชัดเจน เป็ นการเลือกวิธีการที่ดีที่สุดในสถานการณ์ที่เหมาะสม ทําให้เกิดความชัดเจนในภารกิจ
บทบาท และความเกี่ยวข้องกับบุคคลฝ่ ายๆ รวมถึงทําให้มีแนวทางที่ชดั เจนในการวัดและประเมิน
ผลสําเร็ จ
บุญเลิศ เย็นคงคา (2553,หน้า 27-28) ได้กล่าวถึง ลําดับขั้นตอนของจุดมุ่งหมายองค์การ
(Hierarchy of Purposes) ว่ามีรูปแบบในการกําหนดจุดมุ่งหมายขององค์ประกอบ 4 ประการ คือ
1) วิสัยทัศน์ (Vision)
2) ภารกิจ (Mission)
3) เป้ าหมาย (Goals)
4) วัตถุประสงค์ (Objectives)
ทั้ง 4 ประการนี้ จะช่วยเป็ นแนวความคิดอย่างกว้างในการกําหนดกลยุทธ์ เพือ่ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง ซึ่ งวัตถุประสงค์เหล่านี้จะช่วยธุ รกิจในการกําหนดแนวทางการปฏิบตั ิงาน
และการควบคุม
บุญเลิศ เย็นคงคา (2553,หน้า 29-35) ได้กล่าววิสัยทัศน์ หมายถึง เป้ าหมายที่มีลกั ษณะกว้าง
ซึ่ งเป็ นความต้องการในอนาคตโดยไม่ได้กาํ หนดวิธีการ (Means) เอาไว้ และกล่าวว่า วิสัยทัศน์
คือกุญแจสําคัญของการเป็ นผูน้ าํ เป็ นเสมือนแผนที่ประกอบการเดินทางไปสู่ จุดมุ่งหมายในอนาคต
และยังเป็ นคู่มือแนะนําวิธีการเดินทางไปสู่ จุดหมายดังกล่าวอีกด้วย นอกจากนั้นวิสัยทัศน์ที่ดีควรมี
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ลักษณะปลายเปิ ด (open ended) กล่าวคือ คําถามพื้นฐานสําหรับการกําหนดวิสัยทัศน์ควรเป็ น
คําถามที่ชวนให้ผคู ้ นติดต่อและก่อให้เกิดการกระตุน้ ต่อองค์การโดยส่ วนรวมอีกด้วย
และยังกล่าวต่อไปอีกว่าวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Vision) หมายถึง การกําหนด
ทิศทางในอนาคตของธุ รกิจ เพื่อกําหนดแนวคิดที่ใช้เป็ นแนวทางในการชี้นาํ ถึงสิ่ งที่องค์การ
ต้องการจะทําและจะเป็ นในอนาคต โดยวิสัยทัศน์ที่ดีตอ้ งมีลกั ษณะที่บอกทิศทางอย่างชัดเจน
กระตุน้ ให้ทุกคนในองค์การดําเนินไปในทิศทางที่ถูก และช่วยประสานงานการดําเนินงานของ
หน่วยงานและทรัพยากรมนุ ษย์
ภารกิจ (Mission)
ภารกิจ หมายถึง การระบุขอบเขตของการดําเนินงานขององค์การ หรื อภารกิจของบริ ษทั
(Business Mission) จะเป็ นการกําหนดข้อความที่ช้ ีให้เห็นถึงการกําหนดกิจกรรมและลักษณะงาน
ของบริ ษทั
ข้อความภารกิจ (Mission Statement) เป็ นการระบุขอบเขตการดําเนิ นงานของธุ รกิจที่
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และตลาดของบริ ษทั ข้อความภารกิจที่ชดั เจนจะอธิ บายถึงค่านิยมและทําให้ทราบ
ทิศทางและขอบเขตของการทําธุ รกิจ
ภารกิจอาจจะมีขอบเขตแคบหรื อกว้างก็ได้ ภารกิจที่แคบ (Narrow Mission) จะจํากัด
ขอบเขตการดําเนินงานของบริ ษทั บนพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และตลาดของบริ ษทั
ภารกิจที่กว้าง (Broad Mission) จะขยายขอบเขตการดําเนิ นงานบนพื้นฐานของผลิตภัณฑ์หรื อ
บริ หารทางเทคโนโลยี และตลาดที่แตกต่างของบริ ษทั
เป้าหมาย (Goals)
เป้ าหมาย หมายถึง การกําหนดสิ่ งที่ตอ้ งการในอนาคต หรื อผลลัพธ์ที่องค์การคาดหวังเพื่อ
ต้องการให้เกิดขึ้น เป้ าหมายมีความเฉพาะเจาะจงน้อยกว่าวัตถุประสงค์ (Objectives) เป้ าหมาย
จะมีส่วนช่วยทําให้ขอ้ ความภารกิจขององค์การเป็ นจริ งยิง่ ขึ้น
การวางเป้ าหมาย ควรต้องวางเป้ าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่ งจะต้องเชื่อมโยงและ
สอดคล้องกัน และมุ่งไปสู่ ภารกิจและวิสัยทัศน์ที่วางไว้ เป้ าหมายควรจะวัดได้และมีระยะเวลาที่
แน่นอน ดังนั้น เป้ าหมายจึงเป็ นขอบเขตของทิศทางเพื่อชี้นาํ ในการกําหนดวัตถุประสงค์ของ
องค์การ สําหรับวัตถุประสงค์ขององค์การนั้น จึงเป็ นการนําแนวคิดตามเป้ าหมายโดยการนํามา
ค้นหาหรื อศึกษาหาแนวทางหรื อวิธีการปฏิบตั ิที่คาดว่าจะเป็ นไปได้ตามเป้ าหมายขององค์การ
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วัตถุประสงค์ (Objectives)
วัตถุประสงค์ เป็ นการแสดงให้เห็นถึงสิ่ งหรื อผลงานที่เป็ นจุดหมายปลายทางที่ตอ้ งการ
จะให้เกิดขึ้นจากปฏิบตั ิงานนั้นๆ การกําหนดวัตถุประสงค์ที่ดีจะเป็ นการช่วยให้การกําหนดขั้นตอน
สําหรับปฏิบตั ิเป็ นไปอย่างรัดกุมและมีทิศทางไปในแนวเดียวกัน
ลักษณะของวัตถุประสงค์ที่ดี จะประกอบด้วย
1. มีความเป็ นไปได้ (Sensible) ค่อนข้างไปสู่ ความพยายามที่สามารถทําได้
2. สามารถวัดได้ (Measurable) ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ
3. สามารถระบุส่ิ งที่ตอ้ งการ (Attainable) ได้อย่างชัดเจน (Specific) เข้าใจง่าย
4. เป็ นทางเลือกที่มีเหตุผล (Reasonable) สามารถพิสูจน์เกี่ยวกับข้อมูลอ้างอิง
เพื่อเป็ นการยืนยันได้
5. วัตถุประสงค์จะต้องเกี่ยวข้องกับเวลา (Time) มีกรอบระยะเวลาในอนาคตที่ชดั เจน
โดยสามารถบอกเวลาเริ่ มต้น และระยะเวลาสิ้ นสุ ดได้อย่างแน่นอน
บุญเลิศ เย็นคงคา (2553,หน้า 20) กล่าวถึงประโยชน์ในการจัดการเชิงกลยุทธ์ ดังนี้
1. ทําให้เกิดการกําหนดวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายขององค์การที่สอดคล้องกับ
ความต้องการขององค์การในด้านระบบการบริ หารที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการดําเนินงานอันจะส่ งผล
ดีต่อการสนองตอบความต้องการของลูกค้า
2. ทําให้เกิดการตัดสิ นใจที่ดีสาํ หรับผูบ้ ริ หารโดยคํานึงถึงวัตถุประสงค์องค์การที่ได้วางไว้
โดยจะส่ งผลต่อพนักงานที่มีส่วนร่ วมในการกําหนดกลยุทธ์ให้เกิดความรู ้สึกที่พึงพอใจ
3. ทําให้เกิดการเรี ยนรู ้ในการมองภาพ ของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ
ทั้งภายในและภายนอกเพื่อประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่ อง
4. ทําให้มีเกิดการเตรี ยมพร้อมเพื่อการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอัน
อาจจะส่ งผลต่อธุ รกิจ ซึ่ งมักจะเกี่ยวข้องกับ (3 C) การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ (Change) ความ
ต้องการของลูกค้า (Customers) และเปรี ยบเทียบการแข่งขันทางธุ รกิจ (Competition)
ธงชัย สันติวงษ์ (2543) กล่าวว่า การวางแผนกลยุทธ์ เป็ นการวางแผนปรับทิศทางของ
องค์การไปสู่ วตั ถุประสงค์ใหม่ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่กาํ ลังเปลี่ยนแปลงไป มีการวาง
แผนการใช้ทรัพยากรขององค์การ เพื่อการพัฒนาระบบการทํางานต่างๆ ทั้งระบบ การผลิต
การนําเอาเทคโนโลยีมาใช้ ตลอดจนการบริ หารงานต่าง ๆ ให้เปลี่ยนแปลงไปในรู ปแบบ และระบบ
การทํางานใหม่ ๆ ที่มีผลให้สภาพและระบบการทํางานเดิมต้องถูกปรับหรื อยกเลิกไป แล้วทดแทน
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ด้วยเครื่ องจักร ระบบ และวิธีการทํางานใหม่ที่นาํ เข้ามา เป็ นการวางแผนที่มีการวิเคราะห์พิจารณา
ในเชิงกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่มุ่งจะให้องค์กรประสบผลสําเร็ จมากที่สุดดีที่สุด
จุฬาลักษณ์ ณี รัตนพันธุ์ (2540) ให้ความหมายการวางแผนกลยุทธ์ ว่าเป็ นการกําหนด
เป้ าหมายพื้นฐานวัตถุประสงค์ นโยบายและวิธีการอย่างเป็ นระบบ เพื่อนําไปสู่ การกําหนด
รายละเอียดในทางปฏิบตั ิ หรื อเป็ นการนํานโยบายและวิธีการต่าง ๆไปปฏิบตั ิ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
และวัตถุประสงค์ เป็ นการวางแผนระยะยาวกว่า 5 ปี อาจเป็ น 10- 15 ปี เป็ นการวางแผนโดยการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในภายนอกหน่วยงานเพื่อศึกษาข้อจํากัดต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากร
ที่จาํ เป็ นที่ตอ้ งได้รับการสนับสนุนเพื่อไปสู่ ทิศทางที่เฉพาะเจาะจง
ประชุม รอดประเสริ ฐ (2543) ได้กล่าวถึงความหมายของการวางแผนกลยุทธ์วา่
เป็ นกระบวนการตัดสิ นใจเพื่อดําเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ แม้จะต้องเสี่ ยงกับ
สภาวะแวดล้อมที่ไม่แน่นอนหรื อไม่สามารถจะคาดคะเนได้ การตัดสิ นใจนั้นจะต้องเลือกเอาแผน
ซึ่ งคาดว่าจะใช้ได้ดีที่สุดเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานและเป็ นการตัดสิ นใจเพื่อดําเนินการตาม
ภารกิจของหน่วยงานหรื อองค์การในอนาคต
สมศักดิ์ ดลประสิ ทธิ์ (2543, หน้า 11) ได้รวบรวมความหมายการวางแผนกลยุทธ์
ในสถานศึกษา ดังนี้
1. การวางแผนกลยุทธ์เป็ นกระบวนการเพื่อกําหนดทิศทางหรื อแนวทางการดําเนินงาน
ในอนาคตขององค์กรในลักษณะองค์รวมยึดกลยุทธ์เป็ นหลักเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
องค์กรนั้น เป็ นลักษณะของการมองภาพรวมเน้นกระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงาน
มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ในอนาคตเกี่ยวข้องกับทุกฝ่ ายทุกขั้นตอนและทุกคนเป็ นเครื่ องมือที่จะช่วย
ให้การบริ หารและการจัดการขององค์กรมีประสิ ทธิ ภาพ
2. แผนกลยุทธ์เป็ นเรื่ องของการวิเคราะห์ภาระหน้าที่ขององค์การและการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม การกําหนดภารกิจวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายของหน่วนงานตามระยะเวลาที่
กําหนด โดยมีวสิ ัยทัศน์หรื อภาพแห่งอนาคตที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นเป็ นเครื่ องกําหนดทิศทางมี
องค์ประกอบที่สาํ คัญ ได้แก่ ผลการวิเคราะห์ภารกิจและสภาพแวดล้อมขององค์การ วิสัยทัศน์
พันธกิจ กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย มาตรการ/ตัวชี้วดั แผน/โครงการ และการประเมิน
นวรัตน์ สุ วรรณผ่อง (2545) ได้ให้ความหมายการวางแผนกลยุทธ์วา่ เป็ นแผนที่จดั ขึ้น
ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เป็ นการแสดงให้เห็นถึงพันธสัญญา (Commitment) ในระยะยาว
ในการสร้างสรรค์งานคุณภาพ และแสดงให้เห็นถึงปรัชญาที่สอดแทรกอยูใ่ นวัตถุประสงค์ที่
องค์การนั้นอยากให้เกิดขึ้นเป็ นแผนที่มีการผสมผสานการบริ หารงานคุณภาพโดยรวมอยูใ่ น
กระบวนการวางแผน
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อนันต์ เกตุวงศ์ (2546) ให้ความหมายว่า การวางแผนกลยุทธ์ คือ กระบวนการตัดสิ นใจ
ในเรื่ องวัตถุประสงค์ขององค์การ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์เหล่านั้น ทรัพยากรที่จะต้องใช้
เพื่อทําให้บรรลุวตั ถุประสงค์ และในเรื่ องนโยบายเพื่อเป็ นแนวทางในการหามา การใช้และจําหน่าย
ไปซึ่ งทรัพยากรเหล่านั้น
พวงรัตน์ เกสรแพทย์ (2543, หน้า 58) กล่าวว่า การวางแผนกลยุทธ์ เป็ นเครื่ องมือของ
ผูบ้ ริ หารในการปรับเปลี่ยนองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในภาพแวดล้อม และเป็ น
ประโยชน์หลายประการต่อผูบ้ ริ หารในองค์การต่าง ๆ
ธงชัย สันติวงษ์ (2543) ให้ความหมายว่า เป็ นการวางแผนเชิงรวมของทั้งองค์การ
ที่กระทําโดยผูบ้ ริ หารระดับสู ง ซึ่ งจะเป็ นการพิจารณาถึงแผนงานทั้งหมดของทั้งองค์การ และ
เกี่ยวข้องกับการกําหนดทิศทางของแผนงาน เพื่อก้าวไปสู่ อนาคตที่มีช่วงระยะเวลา
สมชาย ภคภาสน์ววิ ฒั น์ (2543, หน้า 6) ได้ให้ความหมาย การวางแผนกลยุทธ์วา่
เป็ นการวางแผนที่ตอ้ งอาศัยวิสัยทัศน์ (Vision) ของผูน้ าํ ในการที่จะเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในที่จะกระทบกับธุ รกิจ เป็ นการวางแผนในลักษณะที่เป็ น
ทั้งการแก้ไข และการป้ อมปรามปั ญหา และรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ทั้งระยะสั้น กลาง และระยะยาว
เสนาะ ติเยาว์ (2546, หน้า 99) กล่าวว่า การวางแผนกลยุทธ์ เป็ นแผนที่ทาํ ให้องค์การ
อยูร่ อดในระยะยาวและได้เปรี ยบการแข่งขันในตลาด ผูว้ างแผนกลยุทธ์จะต้องมองไปข้างหน้า
มองไปในอนาคต เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2542, หน้า 43) ได้กล่าวว่า เป็ นข้อความเกี่ยวกับภารกิจและทิศทาง
ในอนาคต เป้ าหมายการทํางานระยะสั้นระยะยาว ตลอดจนกลยุทธ์ในการทํางาน
ทศพร ศิริสัมพันธ์ (2543, หน้า 10) ได้ให้ความหมายของการวางแผนกลยุทธ์วา่
เป็ นกระบวนการการตัดสิ นใจในปั จจุบนั อย่างมีระบบที่จะส่ งผลกระทบต่อองค์การในอนาคต
ดังนั้น แผนกลยุทธ์จึงไม่ใช่เรื่ องของการตัดสิ นใจที่จะทําในอนาคต แต่เป็ นการตัดสิ นใจในปั จจุบนั
ที่ส่งผลถึงอนาคต
เรวัตร์ ชาตรี วศิ ิษฏ์ (2553, หน้า 22) กล่าว ถึงลักษณะกลยุทธ์ที่ดีมี 10 ประการ ได้แก่
1. เป้ าหมายที่กาํ หนดขึ้นในกลยุทธ์อยูใ่ นระดับที่จะบรรลุได้
2. นโยบาย ตลอดจนวิถีทางในทางปฏิบตั ิซ่ ึ งกําหนดไว้ในกลยุทธ์น้ นั ครอบคลุมทุกๆ
เป้ าหมาย และเป็ นไปในทิศทางที่สอดคล้องและสนับสนุนซึ่ งกันและกัน
3. กลยุทธ์ที่พฒั นาได้ใช้ประโยชน์จาก “โอกาส”
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ภายนอก

4. กลยุทธ์ที่พฒั นาได้กาํ หนดขึ้นเหมาะสมกับการปรับตัวกับความเสี่ ยงหรื ออุปสรรค

5. เป้ าหมายวิถีทางเพื่อบรรลุเป้ าหมายเหมาะสมกับจังหวะและสถานการณ์
6. เป้ าหมาย วิถีทาง มีความสอดคล้องกับกําลัง ความสามารถหลัก
7. เป้ าหมาย วิถีทาง มีความเหมาะสมกับจุดแข็งและแนวโน้มความน่าสนใจ
ในอุสาหกรรม
8. เป้ าหมาย วิถีทาง มีความสอดคล้องกับทัศนคติ ค่านิยมและความเชื่อของผูน้ าํ องค์กร
ตลอดจน ผูร้ ับผิดชอบระดับผูน้ าํ
9. ผูร้ ับผิดชอบระดับผูน้ าํ และผูป้ ฏิบตั ิที่สาํ คัญมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในยุทธศาสตร์
เป้ าหมาย วิถีทาง
10.โครงสร้างการจัดการ และบริ หารมีการปรับให้สอดคล้องดับกลยุทธ์ที่กาํ หนด
สรุ ป ได้วา่ การวางแผนกลยุทธ์ หมายถึง การจัดกรอบหรื อเค้าโครงการทํางานโดยที่ผนู ้ าํ
ใช้วสิ ัยทัศน์มองไปข้างหน้าได้อย่างถูกต้องเป็ นระบบ มีข้ นั ตอนสามารถเข้าใจการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ที่จะมากระทบกับองค์การเป็ นการวางแผนในลักษณะ
ที่เป็ นทั้งการแก้ไข การป้ องปรามปั ญหา และรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวเป็ นระบบสัมพันธ์กนั โดยมีความร่ วมมือกันจากทุกฝ่ ายใน
องค์การและผูม้ ีส่วนได้เสี ย
องค์ ประกอบการวางแผนกลยุทธ์
นักวิชาการได้ให้ความหมายขององค์ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ไว้ดงั นี้
ทศพร ศิริสัมพันธ์ (2539) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบและลักษณะที่สาํ คัญของการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ไว้ดงั นี้ 1) เป็ นการมุ่งเน้นอนาคต โดยการสร้างวิสยั ทัศน์เกี่ยวกับทิศทางขององค์การ
ที่จะดําเนินต่อไปและการระดมสรรพกําลัง รวมทั้งทรัพยากรต่างๆ เพื่อดําเนิ นการตามทิศทาง
ดังกล่าว ซึ่ งการวางแผนเชิงกลยุทธ์น้ ีไม่ใช่เป็ นเพียงแต่การวางแผนระยะยาวเพื่อคาดการณ์แนวโน้ม
ในอนาคต และเตรี ยมแผนงานรองรับเท่านั้น แต่จะเป็ นความพยายามในการกําหนดสภาพการณ์
ที่พึงประสงค์ไว้ล่วงหน้าและเปลี่ยนแปลงปั จจัยต่าง ๆ ให้สอดรับกัน 2) เป็ นการมุ่งเน้นจุดมุ่งหมาย
รวมขององค์การโดยการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่ชดั เจนสามารถนําไปปฏิบตั ิ
ให้บงั เกิดผลได้ตามช่วงระยะเวลาต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุตามทิศทางที่ตอ้ งการ 3) เป็ นการมุ่งเน้น
กระบวนการโดยจะต้องมีการดําเนินไปอย่างต่อเนื่องเป็ นวงจรไม่มีที่สิ้นสุ ด เริ่ มต้นจากการกําหนด
ภารกิจหลัก การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน การวิเคราะห์และจัดวางกลยุทธ์
การจัดทําแผนงานและโครงการ การนํากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ การทบทวนและจัดวางกลยุทธ์ใหม่
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4) เป็ นการมุ่งเน้นภาพรวม โดยเน้นระดับของการวิเคราะห์ท้งั องค์การมากกว่าพิจารณาเพียงส่ วนใด
ส่ วนหนึ่งหรื อเฉพาะบางแผนงาน โครงการและกิจกรรมใด ๆ ดังนั้น อิทธิ พลผลกระทบของการ
บริ หารเชิงกลยุทธ์ จึงมีค่อนข้างสู งและครอบคลุมทัว่ ทั้งองค์การและการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้น
มักจะมีผลต่อเนื่ องไปอีกเป็ นเวลาหลายปี นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงการบริ หารเชิงกลยุทธ์
เป็ นกระบวนการที่ตอ้ งดําเนิ นการอย่างต่อเนื่องเป็ นวงจรและวนซํ้ากลับไปกลับมา (Continuous
and Repair) เริ่ มตั้งแต่การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) การนํากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ (Strategic
Implementation) จนถึงขั้นการควบคุม/ทบทวนกลยุทธ์ (Strategic Control)
อํานาจ ธี ระวนิช (2553 หน้า 389) กล่าวถึงองค์ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ ที่นาํ มา
พิจารณาประกอบด้วยดังนี้
1. สถานการณ์เฉพาะของตนเอง
2. การให้น้ าํ หนักทางเลือกในแนวทางปฏิบตั ิต่างๆ
3. การตัดสิ นใจเกี่ยวกับแต่ละองค์กร
ชัยฤกษ์ วงษ์เจริ ญ (2545, หน้า 27) กล่าวถึง องค์ประกอบของการวางแผนกลยุทธ์
(Strategic Planning) มี 5 ประการ ดังนี้ 1) มีการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ การเมืองและสังคม เพื่อหาโอกาส (Opportunity) และภยันตราย (Threat) เพื่อให้ปรับตัว
ได้ทนั และเตรี ยมพร้อมในการรองรับ และได้ประโยชน์สูงสุ ดจากการเปลี่ยนแปลง 2) มีการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน กล่าวคือ วิเคราะห์องค์กร บุคลากร ระบบการเงิน เทคโนโลยี
ทางคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ เพื่อหาจุดอ่อน จุดแข็ง 3) มีการวางแผนระยะยาว อันเป็ นแผนทิศทาง
ที่มีลกั ษณะที่เป็ นนามธรรม (Abstract) แผนระยะกลาง และแผนระยะสั้น ซึ่ งมีคุณลักษณะ
เป็ นรู ปธรรม (Concrete)โดยมีการกําหนดเงื่อนไขของเวลาและแนวทางในการดําเนินการที่วดั ได้
การดําเนิ นแผนระยะสั้นจะเป็ นทิศทางสู่ การบรรลุเป้ าหมายระยะกลาง และการบรรลุเป้ าหมายระยะ
กลางก็จะส่ งผลไปสู่ ทิศทางที่กาํ หนดไว้เป็ นแผนระยะยาว 4) การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic
Planning) เป็ นการวางแผนและมีข้ นั ตอนอย่างมีระบบ (Systematic) โดยทุก ๆ ส่ วนจะสัมพันธ์และ
ผูกพันต่อกันอย่างมีโครงสร้าง ทุกอณูของเวลาที่เสี ยไปและทุก ๆ ส่ วนของกิจกรรมที่ทาํ จะสัมพันธ์
และเสริ มสร้างเพื่อบรรลุเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ 5) การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) จะต้อง
เป็ นการวางแผนที่สามารถปฏิบตั ิได้จริ ง (Realistic)
สรุ ป องค์ประกอบที่สาํ คัญของการวางแผนกลยุทธ์ ได้แก่ การกําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ
เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อหาโอกาสและ
อุปสรรค เพื่อนําสภาพการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดกับ
องค์กร การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพื่อหาจุดแข็งและจุดอ่อนทําให้ทราบถึงทรัพยากร
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และความสามารถต่างๆ ในองค์การซึ่ งจะได้นาํ ไปสร้างให้องค์การบรรลุความได้เปรี ยบ
ในการแข่งขันการกําหนดกลยุทธ์ และการนํากลยุทธ์ไปใช้ให้บงั เกิดผล
กระบวนการบริหารเชิ งกลยุทธ์
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของกระบวนการบริ หารเชิงกลยุทธ์ ดังนี้
อํานาจ ธี ระวนิช ,(2553 หน้า 392-393) กล่าวถึงกระบวนการบริ หารเชิงกลยุทธ์ ดังนี้
1. กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ เริ่ มจากการประเมินสถานะในปั จจุบนั ทั้งภารกิจและ
เป้ าหมายว่ายังมีความเหมาะสมอยูอ่ ีกหรื อไม่ ในกรณี น้ ีผจู ้ ดั การต้องทําการตรวจสอบทั้ง
สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากสภาพแวดล้อมอาจเปลี่ยนแปลงไป
อย่างมีนยั สําคัญจนกิจการต้องทําการทบทวนภารกิจและเป้ าหมายใหม่ หลังจากนั้นกิจการต้องนํา
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อนํามากําหนดกลยุทธ์ระดับบริ ษทั ระดับธุ รกิจและระดับหน้าที่
ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดในส่ วนนี้เรี ยกว่า การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic planning) ในส่ วน 2 ขั้นตอน
สุ ดท้ายอันได้แก่ การดําเนิ นงานตามแผนเชิงกลยุทธ์และการประเมินผลลัพธ์ กระบวนการใน
2 ขั้นตอนนี้เรี ยกว่า การนํากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ (Strategic implementation) แต่ในทางปฏิบตั ิทางการ
จัดการเชิงกลยุทธ์จะไม่เป็ นเส้นตรงเสมอไป เนื่องจากขณะกําลังดําเนินงาน ผูจ้ ดั การอาจกลับไปที่
ขั้นตอนต้นๆ เพื่อปรับปรุ งการวางแผนเชิงกลยุทธ์ใหม่ก็ได้
2. การวิเคราะห์สถานการณ์ (Situation analysis) เมื่อมีการจัดทําแผนเชิงกลยุทธ์
ก่อนอื่นผูจ้ ดั การต้องทําการทบทวนภารกิจและเป้ าหมายขององค์การว่ายังมีความเหมาะสม
อยูอ่ ีกหรื อไม่ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั และแนวโน้มในอนาคต ในกรณี น้ ี
ถ้าสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันกิจการอาจต้องทําการเปลี่ยนแปลงภารกิจ เป้ าหมาย
หรื อกลยุทธ์ก็ได้ นอกจากนั้นการที่สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาอยูเ่ สมอ
ผูจ้ ดั การต้องทําการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อนําไปจัดทํากลยุทธ์ขององค์การอยูเ่ สมอเช่นกัน
3. การกําหนดกลยุทธ์องค์การ (Formulate the organization strategy) เพื่อให้ได้
ผลลัพธ์ในการบรรลุภารกิจและเป้ าหมายองค์การในขั้นตอนที่ 1 ผูจ้ ดั การต้องพัฒนากลยุทธ์ระดับ
บริ ษทั กลยุทธ์ระดับธุ รกิจและกลยุทธ์ระดับหน้าที่ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมองค์การ
4. การดําเนิ นงานตามกลยุทธ์ (Implementing the strategy) คือ กระบวนการแปลง
กลยุทธ์ไปสู่ การปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามที่ตอ้ งการ ซึ่ งการที่จะนํากลยุทธ์ไปสู่ การปฏิบตั ิได้ดี
เพียงใดขึ้นอยูก่ บั องค์ประกอบพื้นฐานที่สาํ คัญ 4 ประการคือ โครงสร้างองค์การ ระบบงาน วิธีการ
จัดการและวัฒนธรรมองค์การหรื อค่านิยมร่ วม (Shared value) ดังนั้น การดําเนิ นงานตามกลยุทธ์
จึงเป็ นจุดวิกฤติของความสําเร็ จในการจัดการเชิงกลยุทธ์เช่นกัน ในขั้นตอนนี้องค์การจะต้องเน้นใน
การสร้างปั จจัยสนับสนุนต่างๆ ให้กบั สมาชิกองค์การ ผูซ้ ่ ึ งเป็ นผูด้ าํ เนินงานตามกลยุทธ์ที่กาํ หนด
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ไว้ โดยผูจ้ ดั การต้องใช้ท้งั แผนในระยะยาว ระยะปานกลางและระยะสั้นเพื่อให้ผลลัพธ์ในระยะสั้น
มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในระยะปานกลางและระยะยาว
5. การประเมินผลและการควบคุมกลยุทธ์ (Evaluate and strategic control) ในขั้นตอน
สุ ดท้ายได้แก่ การติดตามความก้าวหน้า การประเมินผลลัพธ์และการตัดสิ นใจแก้ไขเมื่อมี
ความจําเป็ นในขั้นตอนนี้ผจู ้ ดั การต้องจัดให้มีขอ้ มูลป้ อนกลับในทุกๆ ขั้นตอนของกระบวนการ
เพื่อให้ผจู ้ ดั การได้นาํ มาพิจารณาทบทวนภารกิจ เป้ าหมาย สถานการณ์ กลยุทธ์และการปฏิบตั ิได้
อย่างต่อเนื่ อง
อย่างไรก็ตามในการนําแบบจําลองการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่กล่าวข้างต้นไปสู่ การปฏิบตั ิ
ยังคงมีความแตกต่างกัน จากการศึกษาของแกรี ฮาเมล (Gary Hamel) และ ซี เค พราฮาลาด
(C.K. Prahalad) พบว่าแบบจําลองความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ (Strategic fit model) เป็ นที่นิยมใช้กนั
อย่างกว้างขวางในแถบตะวันตก ในขณะที่แบบจําลองการใช้ทรัพยากร (Leveraging resource
model) กลับเป็ นที่นิยมใช้กนั ในประเทศญี่ปุ่น ในความแตกต่างในเชิงปฏิบตั ิน้ ีแบบจําลองความ
สอดคล้องเชิงกลยุทธ์เห็นว่ากิจการควรพัฒนาปรับปรุ งกลยุทธ์ให้มีความสอดคล้องกันระหว่างจุด
แข็งและจุดอ่อนขององค์การกับโอกาสและอุปสรรคของสภาพแวดล้อมภายนอก โดยเน้นการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรองค์การให้เป็ นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้ แต่ในแบบจําลองการใช้ทรัพยากร
นั้นทรัพยากรควรถูกนําไปใช้เพื่อให้เกิดความสําเร็ จราวประหนึ่งว่า เป้ าหมายต่างๆ ยังมิได้รับการ
ตอบสนองหรื อเป็ นการใช้ทรัพยากรเพื่อให้เป็ นไปตามเจตจํานงเชิงกลยุทธ์ (Strategic intent)
โดยกิจการเน้นการใช้ทรัพยากรไปในการเพิ่มจุดแข็งและใช้จุดแข็งเอาชนะจุดอ่อนของคู่แข่งขัน
และอุปสรรคต่างๆ ตลอดจนหาความได้เปรี ยบจากโอกาสที่เอื้ออํานวย ดังนั้น แบบจําลองความ
สอดคล้องเชิงกลยุทธ์จึงเป็ นการจัดการเชิงกลยุทธ์แบบอนุรักษ์นิยม (Conservative) ขณะที่
แบบจําลองการใช้ทรัพยากรให้เป็ นไปตามเจตจํานงเชิงกลยุทธ์เป็ นการจัดการกลยุทธ์ในเชิงรุ ก
(Aggressive) โดยเจตจํานงเชิ งกลยุทธ์ไม่เพียงแต่เป็ นพลังผลักดันสู่ ความสําเร็ จเท่านั้น แต่ยงั รวมถึง
กระบวนการจัดการที่เน้นความตั้งใจขององค์การเพื่อชัยชนะ จูงใจพนักงานในองค์การโดยสร้าง
ค่านิยมแห่งความสําเร็ จและใช้เจตจํานงเป็ นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากร ผลจากการตรวจสอบ
กิจการของญี่ปุ่น อาทิเช่น โคมัทสุ (Komatsu) โตโยต้า (Toyota) ฮอนด้า (Honda) และแคนนอน
(Cannon) พบว่าถ้ากิจการเหล่านี้ใช้แบบจําลองความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ กิจการคงไม่มีพลังพอต่อ
การเป็ นผูน้ าํ ในอุตสาหกรรมเหล่านี้
จุฬาลักษณ์ ณี รัตนพันธุ์ (2540) กล่าวถึงกระบวนการบริ หารเชิงกลยุทธ์ มีข้ นั ตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 มีพนั ธสัญญาหรื อสร้างข้อผูกมัด (Commitment) ของผูบ้ ริ หารระดับสู ง
เพราะถือว่าเป็ นพื้นฐานการพัฒนาและจะนําไปสู่ การปฏิบตั ิที่ประสบความสําเร็ จ

31
ขั้นตอนที่ 2 เตรี ยมผูเ้ กี่ยวข้องกับการวางแผน เพื่อให้เข้าใจวัตถุประสงค์ของการวางแผน
กลยุทธ์ ป้ องกันการเกิดปฏิกิริยาต่อต้านรวมทั้งไม่ให้ความร่ วมมือ
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพื่อวิเคราะห์ความต้องการต่าง ๆ รวมทั้งจะทํา
ให้เห็นแนวโน้มของสิ่ งแวดล้อมที่จะมีผลกระทบต่อการบริ หารหน่วยงานในอนาคต การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมอาจใช้ SWOT Analysis ซึ่ งหมายถึง การวิเคราะห์จุดแข็งหรื อจุดเด่น (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาสที่เอื้ออํานวยต่อความสําเร็ จ (Opportunities) และอุปสรรคขัดขวาง
(Threats) ของหน่วยงาน หลังจากวิเคราะห์สภาพแวดล้อมแล้ว จะทําให้มองเห็นแนวทางในการ
กําหนดเป้ าหมาย
ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดปณิ ธานที่ประกอบด้วย จุดมุ่งหมาย ค่านิยมและเหตุผลในการ
จัดตั้งหน่วยงานหรื อองค์กร
ขั้นตอนที่ 5 การกําหนดเป้ าหมายกว้าง ๆ ให้ครอบคลุมในระยะ 3-5 ปี หรื อมากกว่า
ขั้นตอนที่ 6 กําหนดกลวิธีการพัฒนาโดยมีวตั ถุประสงค์ของการพัฒนาสอดคล้องกับ
ปณิ ธานหรื อจุดมุ่งหมายของหน่วยงาน
ขั้นตอนที่ 7 จัดลําดับความสําคัญของกลวิธีการพัฒนาโดยคํานึงถึงทรัพยากรที่มีอยูม่ า
สนับสนุนได้เพียงพอ
ขั้นตอนที่ 8 เขียนแผนเสนอคณะกรรมการบริ หารทบทวนตรวจสอบ และพิจารณา
อนุมตั ิ
ขั้นตอนที่ 9 นําแผนสู่ การปฏิบตั ิในแต่ละปี โดยจัดทําแผนปฏิบตั ิประจําปี แต่ควรมีการ
ทบทวนตรวจสอบแผนทุกปี ว่ายังมีความทันสมัยและมีความจําเป็ นอยูห่ รื อไม่ เพราะสภาพแวดล้อม
ต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะเกี่ยวกับการดูแลสุ ขภาพอนามัย แผนกลยุทธ์ จึงควร
ได้รับการทบทวนใหม่ทุก 3-5 ปี
ขั้นตอนที่ 10 ทบทวนและแก้ไขแผนกลยุทธ์ หลังจากแผนกลยุทธ์ได้รับการพิจารณา
อนุมตั ิโดยผูม้ ีอาํ นาจการนําแผนมาใช้ในแต่ละปี ควรมีข้ นั ตอนของการทบทวนและตรวจสอบว่า
แผนนั้นยังคงทันสมัยและมีความจําเป็ นหรื อไม่
ธงชัย สันติวงศ์ (2543) ได้กล่าวถึง กระบวนการบริ หารเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย
4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์เพื่อจัดวางกลยุทธ์ผบู ้ ริ หารระดับสู ง จะต้องทําการวิเคราะห์
ถึงปั จจัยพื้นฐานที่สาํ คัญที่มีอิทธิ พลต่อการจัดวางกลยุทธ์ ประกอบด้วย ได้แก่ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก การวิเคราะห์ทรัพยากรภายใน การรับรู ้ค่านิยมส่ วนบุคคลและวัตถุประสงค์
ส่ วนตัวของกลุ่มบุคคล และความรับผิดชอบขององค์การที่พึงมีต่อสังคม
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ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์และกระบวนการบริ หารโดยวัตถุประสงค์ ได้แก่
การกําหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ทางกลยุทธ์ และกําหนดแผนงานหลักนโยบายและ
กลยุทธ์ยอ่ ย
ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบตั ิตามกลยุทธ์จากการวางแผนกลยุทธ์ จะออกมาเป็ นแผนงานหลัก
นโยบายและกลยุทธ์ยอ่ ย ความสําคัญของปั จจัยการปฏิบตั ิตามกลยุทธ์ มี 4 ประการ ได้แก่
วัฒนธรรมองค์การ โครงสร้างองค์การ ทรัพยากรมนุษย์หรื อบุคคล และระบบและกระบวนการ
บริ หาร
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินกลยุทธ์เป็ นการควบคุมติดตามผลและประเมินผลกลยุทธ์ต่าง ๆ
ขององค์การ ขั้นตอนดังกล่าวได้แสดงไว้ดงั แผนภาพที่ 2
พักตร์ ผจง วัฒนสิ นธุ์ และพสุ เดชะริ นทร์ (2542) ได้กล่าวว่า กระบวนการวางแผน
กลยุทธ์ สามารถแบ่งได้เป็ น 4 ขั้นตอน คือ
1. การกําหนดทิศทางขององค์กร (Direction Setting) เป็ นการกําหนดทิศทาง
วิสัยทัศน์ (Vision) หรื อสิ่ งที่ผบู ้ ริ หารขององค์การใฝ่ ฝันอยากให้องค์การเป็ น และการกําหนดภารกิจ
(Mission) หรื อกรอบในการดําเนินงานขององค์การ ซึ่ งการกําหนดภารกิจที่ดีจะช่วยให้องค์การ
ธุ รกิจสามารถตอบคําถามที่วา่ “เราคือใคร และเราจะมุ่งไปในทิศทางไหน” (Who are we, What we
do, and Where we’re headed)
2 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การ หรื อการวิเคราะห์
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Analysis) เพื่อที่จะได้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับปั จจัยต่าง ๆ เหล่านี้ รวมทั้ง
สถานะขององค์การได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์จะบอกให้ทราบว่า ปั จจัยหรื อสภาวะ
แวดล้อมภายนอกมีลกั ษณะอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะใด ก่อให้เกิดโอกาสและข้อจํากัดต่อ
องค์การได้อย่างไร นอกจากนี้จะช่วยให้องค์การทราบถึงทรัพยากร (Resources) และความสามารถ
(Capabilities) ต่าง ๆ ที่มีอยูภ่ ายในองค์กรว่าเป็ นจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไร และจะช่วยให้องค์การ
สามารถบรรลุความได้เปรี ยบทางการแข่งขันได้อย่างไร
3. การจัดทํากลยุทธ์ (Strategic Formulation) คือ การนําข้อมูลและความรู ้ต่าง ๆ จากการ
กําหนดทิศทางขององค์กร และการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายในองค์การมาจัดทําเป็ นกลยุทธ์
ในระดับองค์การและรู ปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการประเมิน และคัดเลือกว่ากลยุทธ์ใดที่มีความ
เหมาะสมกับองค์การมากที่สุด
4. การปฏิบตั ิตามกลยุทธ์ (Strategic Implementation) คือ การนํากลยุทธ์ที่ได้มาจัดทํา
และคัดเลือกไว้ในขั้นตอนที่ 3 มาปฏิบตั ิเพื่อให้การดําเนิ นงานขององค์การ สามารถบรรลุถึง
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่ได้ต้งั ไว้
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สมยศ นาวีการ (2544, หน้า 22)ได้กล่าว่ากระบวนการจัดการกลยุทธ์วา่ มี 4 ขั้นตอน
ประกอบไปด้วย 1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 2) การกําหนดกลยุทธ์ 3) การดําเนินการกลยุทธ์
และ 4) การควบคุมกลยุทธ์
พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทกั ษ์ (2542) กล่าวว่ากระบวนการวางแผนกลยุทธ์ เริ่ มจาก
กระบวนการบริ หารและการวางแผน ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
(Environment Analysis) 2) การพิจารณา (Corporate Analysis) จาก S = Strength จุดแข็ง,W =
Weaknesses จุดอ่อน, O = Opportunities โอกาส, T = Threats ภาวะคุกคาม นอกจากนี้ ได้นาํ เสนอ
ขั้นตอนการกําหนดวิสัยทัศน์และแผนปฏิบตั ิการใช้คาํ ว่า “MVOSE” องค์ประกอบ ดังนี้ M =
Mission พันธกิจ, V = Vision วิสัยทัศน์, O = Objectiveวัตถุประสงค์, S= Strategy กลยุทธ์,
A = Action Plan แผนปฏิบตั ิการ
สรุ ป กระบวนการบริ หารเชิ งกลยุทธ์ หมายถึงกระบวนการจัดการเกี่ยวกับภาพหรื อทัศนะ
ที่เกี่ยวข้อง กับสภาพแวดล้อมที่ให้ความสําคัญกับการมองไปสู่ อนาคตภายใต้การพิจารณาถึงความ
เป็ นไปได้ ในการใช้ความสามารถขององค์การเพื่อระดมทรัพยากรมาใช้ และการพิจารณาถึงทางเลือก
ต่าง ๆ อย่างรอบคอบและชัดเจนว่าจะสามารถนําองค์การไปสู่ ภารกิจและเป้ าหมายที่วางไว้
นอกจากนั้นการวางแผนกลยุทธ์ยงั เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทุกปั จจัยที่คาดว่าจะก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตและจะมีผลกระทบต่อสถานศึกษา ทั้งในแง่โอกาสและอุปสรรคเพื่อจะบอก
ถึงทิศทางที่สถานศึกษากําหนดขึ้น
การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis)
การวิเคราะห์ SWOT เป็ นการประเมินวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ เพื่อประเมิน
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) การวิเคราะห์
SWOT จะถูกใช้เป็ นรากฐานของการกําหนดกลยุทธ์ เพื่อบรรลุภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์การ
ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการวิเคราะห์ SWOT อาจจะเสนอแนะว่าองค์การควรเปลี่ยนแปลงภารกิจ
วัตถุประสงค์ นโยบาย หรื อกลยุทธ์ขององค์การ (สมยศ นาวีการ, 2544) คําว่า SWOT เป็ นคําย่อมา
จากคําเต็มว่า Strength, Weakness, Opportunity, และ Threat การวิเคราะห์จะมีประโยชน์อย่างยิง่
เพราะเป็ นการประเมินว่า องค์การอยูใ่ นสภาวะอย่างไร เพื่อทําข้อมูลการวิเคราะห์องค์การไป
ดําเนินการวางแผนกลยุทธ์ต่อไป การประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคขององค์การ
(การวิเคราะห์ SWOT) เป็ นขั้นตอนแรกของการวางแผนกลยุทธ์ ผูบ้ ริ หารองค์การสามารถนําข้อมูล
เกี่ยวกับ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่ได้จากการประเมินองค์การและสภาพแวดล้อมมา
ใช้ประโยชน์ในการพิจารณาตัดสิ นใจหาทางเลือกเชิงกลยุทธ์ได้ โดยจะนําจุดแข็ง จุดอ่อน ของ
สภาพแวดล้อมภายใน มาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก
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เพื่อดูวา่ องค์การกําลังเผชิ ญกับสถานการณ์เช่นใด และภายใต้สถานการณ์เช่นนั้น องค์การควรจะทํา
อย่างไรในเชิงกลยุทธ์ โดยทัว่ ไป การวิเคราะห์ SWOT นี้ ผูบ้ ริ หารองค์การจะเผชิ ญกับสถานการณ์
4 รู ปแบบ ดังภาพที่ 2 (ทศพร ศิริสัมพันธ์, 2539)

โอกาส

จุดอ่อน

สถานการณ์ที่ 3
“กลยุทธ์การพลิกตัว
ตามสถานการณ์”

สถานการณ์ที่ 1
“กลยุทธ์เชิงรุ ก”

สถานการณ์ที่ 2
“กลยุทธ์การป้ องกันตัว”

สถานการณ์ที่ 4
“กลยุทธ์การแตกตัว”

จุดแข็ง

อุปสรรค
ภาพที่ 2 ตัวอย่างการวิเคราะห์ SWOT ของผูบ้ ริ หารองค์การที่เผชิ ญกับสถานการณ์ 4 รู ปแบบ
สถานการณ์ที่ 1 (จุดแข็ง-โอกาส)
สถานการณ์น้ ีเป็ นสถานการณ์ที่พึงปรารถนามากที่สุด เนื่ องจากองค์การค่อนข้างที่จะมี
จุดแข็งภายในค่อนข้างมาก ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมค่อนข้างที่จะให้โอกาส
แก่องค์การในหลายอย่าง ดังนั้น ผูบ้ ริ หารขององค์การควรกําหนดกลยุทธ์ในเชิงรุ ก (Aggressive
Strategy) เพื่อดึงเอาจุดแข็งที่มีอยูม่ าเสริ มสร้างและปรับใช้และฉกฉวยโอกาสต่างๆที่เปิ ดให้มาหา
ประโยชน์อย่างเต็มที่
สถานการณ์ที่ 2 (จุดอ่อน-อุปสรรค)
สถานการณ์น้ ีเป็ นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด เนื่องจากองค์การกําลังเผชิญอยูก่ บั ภัย
อุปสรรคจากภายนอก และมีปัญหาจุดอ่อนภายในอยูห่ ลายประการ ดังนั้น ทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับ
ผูบ้ ริ หารขององค์การคือ กลยุทธ์การตั้งรับหรื อป้ องกันตัว (Defensive Strategy) เพื่อพยายามลดหรื อ
หลบหลีกภัยอุปสรรคต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดจนมาตรการที่จะทําให้องค์การเกิดความ
สู ญเสี ยที่นอ้ ยที่สุด รวมทั้งแก้ไขปั ญหาอุปสรรคภายในต่าง ๆ
สถานการณ์ที่ 3 (จุดอ่อน-โอกาส)
สถานการณ์น้ ีเปรี ยบเสมือนกรณี เครื่ องหมายคําถามของหน่วยธุ รกิจกลยุทธ์ (Strategic
Business Unit: SBU) เนื่ องจากองค์การมีโอกาสที่เป็ นข้อได้เปรี ยบด้านการแข่งขันอยูห่ ลายประการ
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แต่ติดขัดอยูต่ รงที่มีปัญหาอุปสรรคภายในที่เป็ นจุดอ่อนอยูห่ ลายอย่างเช่นกัน ดังนั้น ทางออก
สําหรับผูบ้ ริ หารขององค์การคือ กลยุทธ์การพลิกตัว (Turnaround-oriented Strategy) เพื่อขจัดหรื อ
แก้ไขจุดอ่อนภายในต่าง ๆ ให้พร้อมที่จะฉกฉวยโอกาสต่าง ๆ ที่เปิ ดให้
สถานการณ์ที่ 4 (จุดแข็ง-อุปสรรค)
สถานการณ์น้ ีเกิดขึ้นจากการที่สภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการดําเนินงาน แต่ตวั องค์การ
มีขอ้ ได้เปรี ยบที่เป็ นจุดแข็งอยูห่ ลายประการ ดังนั้น แทนที่ผบู ้ ริ หารขององค์การจะรอจนกระทัง่
สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ผูบ้ ริ หารขององค์การสามารถที่จะเลือกกลยุทธ์การแตกตัว หรื อ
กระจายกิจการ (Diversification Strategy) เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มีอยูใ่ นการสร้างโอกาส
ในระยะยาวสําหรับผลิตภัณฑ์หรื อตลาดด้านอื่น ๆ แทน
อนึ่ง การวิเคราะห์สถานการณ์ดงั กล่าวนี้ จะต้องอาศัยความสามารถของผูบ้ ริ หารของ
องค์การที่จะประเมินว่าองค์การของตนตกอยูใ่ นสถานการณ์แบบใด ทั้งนี้ เนื่องจากการวิเคราะห์
SWOT จะมีลกั ษณะในเชิงสัมพันธ์ เพราะแต่ละองค์การนั้นมักจะมีจุดแข็ง-จุดอ่อน และโอกาสภัยคุกคาม ที่ผสมผสานกันไป ไม่เด่นชัดหรื อโดดเด่นออกมา ซึ่ งในทางปฏิบตั ิอาจจะใช้การให้
นํ้าหนักเพื่อหาค่าคะแนนเฉลี่ยออกมาว่า องค์การตกอยูส่ ถานการณ์แบบใดโดยวิธีการลงความเห็น
ของผูบ้ ริ หารระดับต่าง ๆ ขององค์การ
วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ (2542) ได้เสนอการกําหนดกลยุทธ์ โดยการวิเคราะห์สถานการณ์
ดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์ตาํ แหน่งสถานภาพขององค์การ ประเมินสถานภาพขององค์การใน
ปัจจุบนั ว่าอยูใ่ นตําแหน่งที่มีความโน้มเอียงไปในทางที่พึงประสงค์หรื อไม่พึงประสงค์ จากการ
สังเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การและการสังเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การ พร้อม
กับสรุ ปลักษณะเด่นเชิงโอกาสและลักษณะด้อยเชิงภัยอุปสรรค แล้วชัง่ นํ้าหนักว่าโน้มเอียงไป
ในทาง “เอื้อ” หรื อ “ไม่เอื้อ” มากน้อยเพียงใด ในขณะเดียวกัน ก็สรุ ปจุดแข็งและจุดอ่อนเชิง
ทรัพยากร แล้วชัง่ นํ้าหนักว่าโน้มเอียงไปในทาง (“จุดแข็ง” หรื อ “จุดอ่อน” มากน้อยเพียงใด
จากนั้นจึงทําการกําหนดตําแหน่งในตาราง 2 x 2 ว่าอยูใ่ นตําแหน่งที่ “เอื้อและแข็ง” “เอื้อแต่อ่อน”
“ไม่เอื้อแต่แข็ง” และ “ไม่เอื้อและอ่อน”
2. พิจารณาทางเลือกกลยุทธ์ในระดับขององค์การ เช่น เลือกกลยุทธ์การรักษา
เสถียรภาพ (Stability Strategy) โดยดําเนินงานเฉพาะแผนงานที่มีความรู ้ความชํานาญเพียงชนิด
เดียวและจะไม่ขยายไปทําแผนงานอื่น หรื อเลือกกลยุทธ์การสร้างความเติบโต (Growth Strategies)
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โดยขยายงานด้วยการทําแผนงานอื่น ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากแผนงานเดิม หรื อเพิ่มงาน/
โครงการใหม่ที่หน่วยงานมีสมรรถนะเสริ มโครงการที่สนับสนุนให้ภาคธุ รกิจเอกชนเข้ามามีส่วน
ร่ วม โดยการจ้างเหมา หรื อเลือกกลยุทธ์การตัดทอน (Retrenchment Strategies) โดยยกเลิกแผนงาน
ที่หมดความจําเป็ นออกไป หรื อยกเลิกแผนงานประเภทที่มีหน่วยงานอื่นทําได้ดีกว่า หรื อตัดงาน/
โครงการที่หมดความจําเป็ นออกไป หรื อยกเลิกงาน/โครงการประเภทที่มีหน่วยงานอื่นทําได้ดีกว่า
หรื อลดกิจกรรมบางประเภทในงาน/โครงการที่ยงั คงต้องทําอยู่ หรื อโอนงานให้เอกชนไป
(Privatization)
3. การวิเคราะห์ตาํ แหน่งของสถานภาพของแผนงาน ประเมินสถานภาพของแผนงาน
ขององค์การที่เลือกจะจัดทําว่า อยูใ่ นตําแหน่งที่มีความโน้มเอียงไปในทางที่พึงประสงค์หรื อไม่พึง
ประสงค์หรื อไม่เพียงใด พร้อมกับสรุ ปลักษณะเด่นเชิงโอกาสและลักษณะด้อยเชิงภัยอุปสรรค แล้ว
ชัง่ นํ้าหนักว่าโน้มเอียงไปในทาง “เอื้อ” หรื อ “ไม่เอื้อ” มากน้อยเพียงใด ในขณะเดียวกัน ก็สรุ ปจุด
แข็งและจุดอ่อนเชิงทรัพยากร แล้วชัง่ นํ้าหนักว่าโน้มเอียงไปในทาง “จุดแข็ง” หรื อ “จุดอ่อน” มาก
น้อยเพียงใด จากนั้นจึงทําการกําหนดตําแหน่งในตาราง 2 x 2 ว่าอยูใ่ นตําแหน่งที่ “เอื้อและแข็ง”
“ไม่เอื้อแต่อ่อน” “ ไม่เอื้อแต่แข็ง” และ “ไม่เอื้อและอ่อน”
4. พิจารณาทางเลือกกลยุทธ์ในระดับของแผนงาน เช่น เพิ่มประสิ ทธิ ผลและ
ประสิ ทธิ ภาพในการผลิตและการให้บริ การ ปรับปรุ งระบบการวางแผน การติดตาม ผลการ
ปฏิบตั ิงาน และการประเมินผลงาน/โครงการ ส่ งเสริ มการประสานงาน/โครงการภายใต้แผนงาน
เดียวกัน สลับสับเปลี่ยน ผูบ้ ริ หารระดับกองและระดับฝ่ าย เพื่อให้มีประสบการณ์ในงานของ
องค์การอย่างกว้างขวาง สร้างขวัญและแรงจูงใจของบุคลากรในการดําเนินงาน/โครงการ สนับสนุน
การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการดําเนินกิจกรรมของงาน/โครงการ ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรม
ของผูร้ ับบริ การ ค้นคว้าหาวิธีลดต้นทุนในการดําเนินงาน/โครงการและระดมเงินทุนจากเงิน
นอกงบประมาณแผ่นดิน
5. การวิเคราะห์ตาํ แหน่งของสถานภาพของงาน/โครงการ ประเมินสถานภาพของงาน/
โครงการขององค์การที่เลือกจะจัดทําว่าอยูใ่ นตําแหน่งที่มีความโน้มเอียงไปในทางที่พึงประสงค์
หรื อไม่พึงประสงค์หรื อไม่เพียงใด พร้อมกับสรุ ปลักษณะเด่นเชิงโอกาสและลักษณะด้อย
เชิงภัยอุปสรรคแล้วชัง่ นํ้าหนักว่าโน้มเอียงไปในทาง “เอื้อ” หรื อ “ไม่เอื้อ” มากน้อยเพียงใด
ในขณะเดียวกัน ก็สรุ ปจุดแข็งและจุดอ่อนเชิงทรัพยากร แล้วชัง่ นํ้าหนักว่าโน้มเอียงไปในทาง
“จุดแข็ง” หรื อ “จุดอ่อน” มากน้อยเพียงใด จากนั้นจึงทําการกําหนดตําแหน่งในตาราง 2 x 2
ว่าอยูใ่ นตําแหน่งที่ “เอื้อและแข็ง” “เอื้อแต่อ่อน” “ไม่เอื้อแต่แข็ง” และ “ไม่เอื้อและอ่อน”
6. พิจารณาทางเลือกกลยุทธ์ในระดับของกิจกรรมภายใต้งาน/โครงการ เช่น ปรับปรุ ง
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รู ปแบบของการผลิตและการให้บริ การ ส่ งเสริ มการประสานกิจกรรมภายใต้งาน/โครงการเดียวกัน
ศึกษาความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม พัฒนาบุคลากรทั้งในด้านความรู ้และ
ทักษะในการทํางานและส่ งเสริ มความรู ้แก่ประชาชนผ่านการฝึ กอบรม
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ ด้วยเทคนิคต่าง ๆ จะปรากฏจากตารางวิเคราะห์
ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นแกนสองเส้นตัดกันระหว่างจุดแข็ง จุดอ่อน ภายในองค์การกับแกนโอกาสและ
อุปสรรคภายนอก ทําให้เกิดเป็ นช่องสี่ ช่อง เพื่อการวิเคราะห์ ช่องที่หนึ่งเป็ นการจับคู่ระหว่าง
โอกาสภายนอกกับจุดแข็งภายในองค์การ ช่องที่สองเป็ นการจับคู่ระหว่างโอกาสภายนอกกับ
จุดอ่อนภายในองค์การช่องที่สามเป็ นการจับคู่ระหว่างอุปสรรคภายนอกกับจุดอ่อนภายในองค์การ
ช่องที่สี่เป็ นการจับคู่ระหว่างอุปสรรคภายนอกกับจุดแข็งภายในองค์การ
สถานการณ์ท้ งั สี่ เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคจะเป็ น
ประโยชน์ต่อการวางแผนกลยุทธ์ 3 ประการ ได้แก่ 1) วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรค จะให้ขอบเขตที่มีเหตุผลเพื่อการประเมินฐานะปั จจุบนั และอนาคตขององค์การแก่
ผูบ้ ริ หาร 2) ผูบ้ ริ หารสามารถกําหนดกลยุทธ์ทางเลือกขององค์การ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์
บนรากฐานของการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ได้เป็ นอย่างดี 3) การวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรร เป็ นระยะจะช่วยให้ผบู ้ ริ หารรู ้การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในขององค์การอยูต่ ลอดเวลา
ระดับกลยุทธ์
อํานาจ ธี ระวนิช, (2553,หน้า 390-391) ระดับของกลยุทธ์องค์การ กล่าวว่า
เมื่อองค์การกําหนดเป้ าหมายและจัดทําแผนในระดับต่างๆ ผูจ้ ดั การจําเป็ นต้องมีแผนกลยุทธ์ในแต่
ละระดับด้วยเช่นกัน เพื่อให้การตัดสิ นใจและการปฏิบตั ิเป็ นไปทัว่ ทั้งองค์การ ดังนั้นกลยุทธ์ท้งั หมด
ขององค์การจึงประกอบไปด้วย 3 ระดับคือ ระดับบริ ษทั ระดับธุ รกิจและระดับหน้าที่ กลยุทธ์ในแต่
ละระดับต่างได้รับผลประทบจากการกําหนดกลยุทธ์และการปฏิบตั ิของระดับอื่นๆ ด้วยเช่นกัน
เหตุน้ ีการสร้างเครื อข่ายการเชื่อมโยงภายในอย่างมีประสิ ทธิ ผลจะช่วยให้องค์การบรรลุเป้ าหมายใน
แต่ละระดับที่กาํ หนดขึ้นในขั้นตอนกระบวนการวางแผนได้อย่างสอดคล้องกลมกลืนกัน
กลยุทธ์ระดับบริ ษทั (Corporate-level strategy) จุดมุ่งหมายของกลยุทธ์ระดับบริ ษทั คือ
ตอบคําถามหลัก 2 ประการได้แก่ “เราอยูใ่ นธุ รกิจใด?” (What business are we in?) และ “จุดใดที่
ธุ รกิจเราควรจะเป็ น?” (What business should we be in?) ซึ่ งคําตอบจะช่วยในการกําหนดทิศทางใน
ระยะยาวของกิจการในภาพรวม ดังนั้นกลยุทธ์ระดับบริ ษทั จะบ่งบอกถึงธุ รกิจที่องค์การจะเข้าไป
ดําเนินการ กลยุทธ์ที่ธุรกิจจะใช้ในการประสานเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กบั ตําแหน่งการแข่งขัน
ขององค์การและการจัดสรรทรัพยากรระหว่างธุ รกิจ กลยุทธ์ระดับบริ ษทั จึงเป็ นพลังที่ใช้ขบั เคลื่อน
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เป้ าหมายและแผนเชิงกลยุทธ์ที่จุดสู งสุ ดในกระบวนการวางแผน โดยกําหนดแนวทางอย่างกว้างๆ
ให้กบั ผูจ้ ดั การตลอดทัว่ ทั้งองค์การให้ดาํ เนินตามเพื่อให้บรรลุภารกิจขององค์การ ผูจ้ ดั การระดับสู ง
เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการกําหนดกลยุทธ์ระดับบริ ษทั โดยทัว่ ไปอาจมีกรอบระยะเวลา 3 ถึง 5 ปี หรื อ
ยาวกว่านั้น
กลยุทธ์ระดับธุ รกิจ (Business-level strategy) ช่วยให้กิจการตอบคําถาม “เราจะแข่งขัน
อย่างไร?” (How do we complete?) กลยุทธ์ในระดับนี้ให้ความสนใจกับการหาวิถีทางการแข่งขันที่
ดีที่สุดภายในธุ รกิจหนึ่งๆ ขณะเดียวกันต้องสนับสนุนกลยุทธ์ระดับบริ ษทั ด้วย โดยกลยุทธ์มี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้การตัดสิ นใจทางธุ รกิจสามารถสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน กําหนดวิธีการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขการแข่งขัน การจัดสรรทรัพยากร
ภายในหน่วยธุ รกิจและการประสานงานในกลยุทธ์ระดับหน้าที่ จากที่กล่าวมากลยุทธ์ระดับนี้เน้น
ไปที่การกําหนดวิธีการที่องค์การจะเข้าไปแข่งขันในแต่ละธุ รกิจที่องค์การดําเนิ นงานอยูห่ รื อที่
ต้องการจะเข้าไปแข่งขัน อันรวมถึงการเลือกผลิตภัณฑ์และตลาด สําหรับในองค์การที่ประกอบไป
ด้วยหลายธุ รกิจ ผูจ้ ดั การควรต้องกําหนดหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Business Unit : SBU)
โดยแต่ละ SBU เป็ นธุ รกิจที่แบ่งแยกออกมา โดยมีผจู ้ ดั การผลิตภัณฑ์ ทรัพยากร ลูกค้าและคู่แข่งขัน
ของตนเอง ตลอดจนมีการจัดการอย่างอิสระจากธุ รกิจอื่นๆ การที่แต่ละ SBU สามารถตัดสิ นใจ
เลือกวิธีการในการเข้าไปแข่งขันในตลาดและการตัดสิ นใจอื่นๆ ด้วยตนเอง ดังนั้นผูจ้ ดั การของแต่
ละหน่วยธุ รกิจต้องพัฒนากลยุทธ์ระดับธุ รกิจสําหรับหน่วยธุ รกิจเชิงกลยุทธ์ของตน ถ้าองค์การ
ดําเนินการเพียงธุ รกิจเดียว ผูจ้ ดั การระดับสู งและผูจ้ ดั การระดับกลางต้องทํางานร่ วมกันในการ
พัฒนากลยุทธ์ระดับธุ รกิจ โดยทัว่ ไปกรอบระยะของแผนจะอยูใ่ นช่วง 1 ถึง 3 ปี
จากมุมมองขององค์การแม่ของหน่วยธุ รกิจเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ระดับธุ รกิจคือพลัง
ขับเคลื่อนเป้ าหมายและแผนเชิงกลวิธีต่างๆ ซึ่ งเป็ นวิถีทางในการบรรลุเป้ าหมายและแผนเชิงกล
ยุทธ์ในภาพรวมขององค์การในกระบวนการวางแผน
กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional-level strategy) กลยุทธ์น้ ีจะเกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
ของฝ่ ายตามหน้าที่ที่สาํ คัญๆ เช่น ฝ่ ายการผลิต ฝ่ ายการตลาดและฝ่ ายการเงินว่า “เราจะสามารถ
สนับสนุนกลยุทธ์ระดับธุ รกิจให้ดีที่สุดได้อย่างไร?” (How can we best support the business-level
strategy?) กลยุทธ์ระดับนี้สนับสนุนกลยุทธ์ระดับธุ รกิจโดยมีกิจกรรมที่เจาะจงต่างๆ ในแต่ละ
หน้าที่ทางธุ รกิจภายในองค์การ เช่น การตลาด การผลิต การเงินและหน้าที่อ่ืนๆ กลยุทธ์ระดับหน้าที่
โดยทัว่ ไปคือพลังขับเคลื่อนเป้ าหมายและแผนปฏิบตั ิการซึ่งเป็ นวิถีทางที่ก่อให้เกิดการบรรลุ
เป้ าหมายเชิงกลวิธีในลําดับชั้นของเป้ าหมายในกระบวนการวางแผนองค์การ ในทางปฏิบตั ิกลยุทธ์
ระดับหน้าที่พฒั นาโดยผูจ้ ดั การของแต่ละหน้าที่และมีความโน้มเอียงที่จะเน้นในระยะสั้น อาจเป็ น
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เพียง 1 ปี กลยุทธ์ในระดับนี้จึงเกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิของพนักงานที่เป็ นผูป้ ฏิบตั ิกบั ตัวงาน
เพื่อสร้างคุณค่าให้กบั ลูกค้าโดยตรง
ขจรวุฒิ นําศิริกุล (2553,หน้า 9-11) กล่าวถึงระดับกลยุทธ์ ว่า
ผูท้ ี่มีหน้าที่วางกลยุทธ์ก็คือ ผูจ้ ดั การระดับต่างๆ นัน่ เอง ผูจ้ ดั การแต่ละคนจะต้อง
รับผิดชอบในการวางกลยุทธ์ให้บริ ษทั มีความได้เปรี ยบในการแข่งขันพร้อมกับต้องรับผิดชอบ
ในการนํากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิให้เกิดผลด้วย ในบริ ษทั ต่างๆ ส่ วนใหญ่แล้วผูจ้ ดั การสามารถแบ่ง
ได้เป็ น 2 ประเภทคือ ผูจ้ ดั การทัว่ ไป (General Managers) ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผลการ
ดําเนินงานทั้งหมดของบริ ษทั หรื อในส่ วนธุ รกิจ (Division) ที่ตวั เองรับผิดชอบกับ ผูจ้ ดั การสายการ
ปฏิบตั ิงาน (Functional Managers) ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการปฏิบตั ิงานเฉพาะเจาะจงสายงาน
ใดสายงานหนึ่ง เช่น สายงานบัญชี สายงานการตลาด สายงานการวิจยั และพัฒนา สายงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อสายงานการผลิต เป็ นต้น ถ้าบริ ษทั มีหลายธุ รกิจ และแต่ละธุ รกิจได้มี
การแยกการดําเนินงานออกมาอย่างชัดเจนโดยไม่ตอ้ งพึ่งพากัน บริ ษทั ก็สามารถจัดผูจ้ ดั การให้เป็ น
3 ระดับได้
1. ผูจ้ ดั การระดับองค์กร (Corporate Level Managers)
ผูจ้ ดั การระดับองค์กร (Corporate Level Managers) ซึ่งจัดอยูใ่ นประเภทผูจ้ ดั การทัว่ ไป
จะประกอบด้วยเจ้าหน้าที่บริ หารสู งสุ ด (Chief Executive Officer) หรื อที่เรี ยกว่า CEO ผูบ้ ริ หาร
ระดับอาวุโสต่างๆ และคณะกรรมการบริ ษทั ผูจ้ ดั การกลุ่มจะเป็ นผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด และ
CEO จะเป็ นผูจ้ ดั การทัว่ ไปที่มีอาํ นาจสู งสุ ด บทบาทหน้าที่ของผูจ้ ดั การระดับองค์กร จะต้องคอย
ดูแลตรวจตรา โดยมีการปรึ กษาร่ วมกันกับผูบ้ ริ หารระดับอาวุโสต่างๆ เพื่อกําหนด กลยุทธ์ระดับ
องค์กร (Corporate Level Strategy) ของทั้งบริ ษทั ซึ่งประกอบด้วย การกําหนดเป้ าหมายต่างๆ
ของบริ ษทั การเลือกธุ รกิจที่บริ ษทั ควรจะเข้าดําเนินงาน การแบ่งสรรทรัพยากรให้กบั แต่ละธุ รกิจ
ที่บริ ษทั ดําเนิ นงานการวางและสนับสนุนกลยุทธ์ในการขยายธุ รกิจใดธุ รกิจหนึ่ง พร้อมกับการ
แสดงความเป็ นผูน้ าํ เชิงกลยุทธ์สาํ หรับทั้งองค์กร เพื่อให้แน่ใจว่า กลยุทธ์ที่วางไว้จะสามารถทําให้
บริ ษทั มีความสามารถในการทํากําไรระยะยาวที่สูงที่สุด (Maximization of Corporate Long-Run
Profitability)
ผูจ้ ดั การระดับองค์กรจะเป็ นผูเ้ ชื่อมโยงระหว่างบุคคลที่ดูแลการกําหนดกลยุทธ์ของ
บริ ษทั กับบุคคลที่เป็ นเจ้าของบริ ษทั (ผูถ้ ือหุ ้น) โดยเฉพาะอย่างยิง่ บทบาทของ CEO เอง จะต้องมี
ความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ น้ ในการกําหนดและดําเนิ นงานตามกลยุทธ์เพื่อให้บริ ษทั มีความสามารถ
ในการทํากําไรพร้อมกับอัตราการเจริ ญเติบโตของกําไรอย่างสู งสุ ด
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2. ผูจ้ ดั การระดับธุ รกิจ (Business Level Managers)
ผูจ้ ดั การระดับธุ รกิจ (Business Level Managers) จะมีหน้าที่ตอ้ งนํากลยุทธ์ระดับ
องค์กรมาแปลงให้อยูใ่ นรู ปของ กลยุทธ์ระดับธุ รกิจ (Business Level Strategy) สําหรับในส่ วน
ธุ รกิจที่ตวั เองรับผิดชอบอยู่ ผูจ้ ดั การระดับธุ รกิจจะจัดอยูใ่ นประเภทผูจ้ ดั การทัว่ ไป และถ้าบริ ษทั
มีการดําเนิ นงานอยูใ่ นธุ รกิจเดียว ผูจ้ ดั การระดับองค์กรกับผูจ้ ดั การระดับธุ รกิจก็จะเป็ นระดับ
เดียวกัน ผูจ้ ดั การระดับธุ รกิจจะต้องกําหนดกลยุทธ์ระดับธุ รกิจ เพื่อให้ส่วนธุ รกิจของตัวเองสามารถ
มีความได้เปรี ยบในการแข่งขันที่เหนื อคู่แข่ง เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่กาํ หนดโดยผูจ้ ดั การระดับ
องค์กร
3. ผูจ้ ดั การระดับสายการปฏิบตั ิงาน (Functional Level Managers)
ผูจ้ ดั การระดับสายการปฏิบตั ิงาน (Functional Level Managers) จะจัดอยูใ่ นประเภท
ผูจ้ ดั การสายการปฏิบตั ิงาน มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการปฏิบตั ิงานของสายการปฏิบตั ิงานสายใด
สายหนึ่งภายใต้ส่วนธุ รกิจที่อยูใ่ นการดูแลของผูจ้ ดั การระดับธุ รกิจ เช่น สายการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ สายการจัดซื้อ สายการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ สายการบริ การลูกค้า เป็ นต้น ผูจ้ ดั การระดับ
สายการปฏิบตั ิจะต้องกําหนดกลยุทธ์ระดับสายการปฏิบตั ิงาน (Functional Level Strategy)
เพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิ ผลในการดําเนิ นงานในสายงานของตัวเอง ซึ่ งจะส่ งผลต่อกลยุทธ์ระดับธุ รกิจ
ให้สามารถมีความได้เปรี ยบในการแข่งขันที่เหนื อคู่แข่ง พร้อมกับทําให้บริ ษทั สามารถบรรลุ
เป้ าหมายในระดับธุ รกิจ และระดับองค์กรได้
เรวัตร์ ชาตรี วศิ ิษฏ์ (2553 หน้า 44-45) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การกําหนด
ยุทธวิธีเพื่อการตัดสิ นใจเลือกเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานในอนาคตซึ่งเป็ นเป้ าหมายระยะยาว
เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์และนโยบายขององค์กรธุ รกิจโดยต้องมีการวิเคราะห์ถึงสภาพแวดล้อม
ภายนอกเพื่อหาโอกาสและข้อจํากัด ตลอดรวมถึงสภาพแวดล้อมภายในเพื่อจุดอ่อนและจุดแข็งมา
ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้อย่างเป็ นขั้นตอน การวางแผน
ต้องค้นคําตอบ 3 ประการคือ
1. ปั จจุบนั อยูท่ ี่ใด? (คือ เริ่ มด้วยการทํา SWOT)
2. อนาคตต้องการจะไปที่ใด? (คือ การทํา VISION MISSION GOALS)
3. ทําอย่างไรจึงจะไปถึงจุดนั้น? (คือ STRATEGY ที่จะต้องใช้ตน้ ทุนตํ่า สร้างความ
แตกต่าง และ FOCUS)
องค์ ประกอบของการวางแผนเชิ งกลยุทธ์
องค์ประกอบพื้นฐานหลัก 4 ประการ คือ
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1. วัตถุประสงค์ เช่น ใน 2 ปี ข้างหน้า จะลดปริ มาณการส่ งคืนสิ นค้าที่บริ ษทั ผลิตลงจาก
18% เป็ น 12% เป็ นต้น
2. แนวทางปฏิบตั ิ เช่น ในการลดปริ มาณการส่ งคืนสิ นค้าจาก 18% เป็ น 12% ภายใน 2 ปี
ข้างหน้า ในแนวทางปฏิบตั ิน้ นั หน่วยผลิตสิ นค้าแห่งนี้จะต้องจัดทํามาตรฐานผลผลิตของตัวเองให้
สู งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในคุณภาพของสิ นค้า ฉะนั้นการตรวจสอบผลผลิต การเลือกวัตถุดิบ
ตลอดจนขั้นตอนในการผลิตสิ นค้าจะต้องปรับปรุ งด้วย
3. ทรัพยากรที่ตอ้ งใช้ เช่น ขนาดศักยภาพของคนงานนั้นยังตํ่าอยู่ หรื อวัตถุดิบที่หาได้
คุณภาพด้อยกว่ามาตรฐานทําให้ผลผลิตที่ออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควร
4. การเสริ มสร้างการใช้ทรัพยากรให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เช่น การจัดองค์กร
การสัง่ การและการควบคุมงาน เป็ นต้น
ระดับกลยุทธ์
1. กลยุทธ์ระดับบริ ษทั (Corporate level)
2. กลยุทธ์ระดับธุ รกิจ (Business level)
3. กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional level)
บุญเลิศ เย็นคงคา (2549,หน้า 37-38) ได้กล่าวถึงระดับการจัดการเชิงกลยุทธ์ แบ่งออกเป็ น
3 ระดับ เช่นเดียวกันกับการแบ่งระดับการบริ หาร แต่ละระดับก็มีผรู ้ ับผิดชอบหลัก (Primary
Responsibility) และมีหน้าที่หลักในกระบวนการบริ หารเชิงกลยุทธ์แตกต่างกันไป
การแบ่งระดับของกลยุทธ์ (Hierarchy of Strategy)
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของกิจการ ประกอบด้วย แผนกลยุทธ์ในระดับต่างๆ ผูบ้ ริ หาร
ในแต่ละระดับขององค์การจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดโดยการวางแผนเชิงกลยุทธ์ระดับต่างๆ ดังนี้
1. กลยุทธ์ระดับบริ ษทั (Corporate-Level Strategy)
กลยุทธ์ในระดับนี้ ครอบคลุมถึงขอบเขตการทําธุ รกิจ ทิศทางของธุ รกิจ และกิจกรรม
ที่สาํ คัญจะต้องปฏิบตั ิในการดําเนินธุ รกิจให้บรรลุวตั ถุประสงค์รวมขององค์การเป็ นหน้าที่ของ
ผูบ้ ริ หารระดับสู ง
2. กลยุทธ์ระดับธุ รกิจ (Business-Level Strategy)
เป็ นการกําหนดกลยุทธ์ในการดําเนิ นธุ รกิจต่างๆ ของกิจการโดยมุ่งเน้นกลยุทธ์
ในการแข่งขันตลอดจนการแบ่งสรรทรัพยากรในการดําเนิ นธุ รกิจต่างๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
เป็ นหน้าที่ของผูบ้ ริ หารระดับกลาง
3. กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional-Level Strategy)
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เป็ นกลยุทธ์ที่ใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่งานในหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์การ เช่น
การตลาด การผลิต การเงิน การวิจยั และพัฒนาฯ เพื่อให้ธุรกิจของกิจการสําเร็ จตามวัตถุประสงค์
เป็ นหน้าที่ของผูบ้ ริ หารระดับต้น

มาตรฐานกําหนดตําแหน่ ง

สายสนับสนุนวิชาการ
ตามประกาศคณะกรรมการบริ หารงานบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0004/2559 เรื่ อง
มาตรฐานการกําหนดตําแหน่งของพนักงานและลูกจ้างพ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2559 ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์ ตําแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา
ณ ที่น้ ี ผูว้ จิ ยั ขอเสนอรายละเอียดเฉพาะตําแหน่งที่ปฏิบตั ิงานใน มหาวิทยาลัยบูรพา จํานวน 8
ตําแหน่ง ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลของความเป็ นไปได้ของกลยุทธ์ได้แก่
1. ตําแหน่ งเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หารงานทัว่ ไป
ชื่อเรี ยกตามสายงานและระดับตําแหน่ง ดังนี้
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
ระดับปฏิบตั ิการ
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
ระดับชํานาญการ
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
ระดับชํานาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
ระดับเชี่ยวชาญ
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
ระดับทรงคุณวุฒิ
1.1 ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบตั ิงานบริ หารงานทัว่ ไป ซึ่งมีลกั ษณะงาน
ที่ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการติดต่อ นัดหมายจัดงานรับรองและงานพิธีต่างๆ เตรี ยมเรื่ องและเตรี ยมการ
สําหรับประชุม จดบันทึก และเรี ยบเรี ยง รายงานการประชุ มทางวิชาการ และรายงานอื่นๆ ทําเรื่ อง
ติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบตั ิตามมติที่
ประชุม หรื อผลการปฏิบตั ิตามคําสัง่ หัวหน้าส่ วนราชการ หรื อมีลกั ษณะงานที่ตอ้ งปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
การควบคุมและบริ หารงานหลายด้านด้วยกัน เช่น งานธุ รการ งานสารบรรณ งานบุคคล งาน
จัดระบบ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์ งานแจกจ่ายเอกสาร งานทะเบียนแบบแผน
งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
1.2 หน้ าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบตั ิงานบริ หารทัว่ ไปที่ยากพอสมควร โดยมีคู่มือหรื อแนวปฏิบตั ิ หรื อคําสัง่
อย่างกว้างๆ และอยูภ่ ายใต้การกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณี ที่จาํ เป็ น และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
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1.3 ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
ปฏิบตั ิงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานบริ หารทัว่ ไป โดยปฏิบตั ิหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรื อหลายอย่าง เช่น งานธุ รการ งานบุคคล งานจัดระบบ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งาน
จัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา เป็ นต้น
หรื อปฏิบตั ิงานเลขานุการที่ยากพอสมควร เช่น ร่ างโต้ตอบหนังสื อ แปลเอกสาร เตรี ยมเรื่ องและ
เตรี ยมการสําหรับการประชุ ม บันทึกเรื่ องเสนอที่ประชุม ทํารายงานการประชุม รายงานอื่นๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบตั ิตามมติท่ีประชุม หรื อผลการปฏิบตั ิตามคําสั่งหัวหน้า
ส่ วนราชการ ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําในการปฏิบตั ิงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และปฏิบตั ิหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้อง
1.4 คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
ได้รับปริ ญญาตรี หรื อเทียบได้ไม่ต่าํ กว่านี้
2. ตําแหน่ งนักวิชาการศึกษา
ชื่อเรี ยกตามสายงานและระดับตําแหน่ง ดังนี้
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบตั ิการ
นักวิชาการศึกษา ระดับชํานาญการ
นักวิชาการศึกษา ระดับชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษา ระดับเชี่ยวชาญ
นักวิชาการศึกษา ระดับทรงคุณวุฒิ
2.1 ลักษณะงานโดยทัว่ ไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบตั ิงานการศึกษา ซึ่งมีลกั ษณะงานที่ปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจยั และพัฒนาหลักสู ตรตําราเรี ยนทุกระดับที่อยูใ่ นความควบคุมของ
ทางมหาวิทยาลัย งานกิจกรรมนักศึกษา งานวินยั และพัฒนานักศึกษา งานบริ การและสวัสดิการ
นักศึกษา งานปกครอง การปรับปรุ งมาตรฐานของสถานศึกษา การจัดการความรู ้ การจัดและ
ควบคุมพิพิธภัณฑ์การศึกษา การบริ การและส่ งเสริ มการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา
การจัดเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติทางการศึกษา การวางแผนการศึกษา การวิจยั ทางการศึกษา
การส่ งเสริ มและเผยแพร่ การศึกษา และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
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2.2 หน้ าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบตั ิงานการศึกษาที่ยากพอสมควร โดยมีคู่มือหรื อแนวปฏิบตั ิ หรื อคําสั่งอย่างกว้างๆ
และอยูภ่ ายใต้การกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณี ที่จาํ เป็ น และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2.3 ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
ปฏิบตั ิงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานการศึกษา โดยปฏิบตั ิหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อ
หลายอย่าง ทําหน้าที่ช่วยศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสู ตร แบบเรี ยน การเทียบความรู ้ การจัดการ
ความรู ้ งานกิจการนักศึกษา งานวินยั และพัฒนานักศึกษา งานบริ การและสวัสดิการ งานนักศึกษา
วิชาทหาร การจัดพิพิธภัณฑ์การศึกษา และการบริ การและส่ งเสริ มการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษา ซึ่ งได้แก่ การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการกําลังคน หลักสู ตร ตําราเรี ยน ความรู ้
พื้นฐาน ตลอดจนความต้องการ ด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนา
เกี่ยวกับการศึกษา เผยแพร่ การศึกษา เช่น ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความ จัดทํา
วารสาร หรื อเอกสารต่างๆ และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
2.4 คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
ได้รับปริ ญญาตรี หรื อเทียบได้ไม่ต่าํ กว่านี้
2.5 ความรู้ ความสามารถที่ต้องการ
2.5.1 มีความรู ้ความสามารถในงานการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบตั ิงาน
ในหน้าที่
2.5.2 มีความรู ้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อน
ในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยบูรพา ระเบียบข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยบูรพา
2.5.3 มีความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบนั ในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ของประเทศไทย
3. ตําแหน่ งบุคลากร
ชื่อเรี ยกตามสายงานและระดับตําแหน่ง ดังนี้
บุคลากร
ระดับปฏิบตั ิการ
บุคลากร
ระดับชํานาญการ
บุคลากร
ระดับชํานาญการพิเศษ
บุคลากร
ระดับเชี่ยวชาญ
บุคลากร
ระดับทรงคุณวุฒิ
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3.1 ลักษณะงานโดยทัว่ ไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบตั ิงานบริ หารงานบุคคลของหน่วยงานต่างๆ
ซึ่ งมีลกั ษณะงานที่ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์และตรวจสอบเกี่ยวกับตําแหน่ง เงินเดือน
การหน่วยงานและอัตรากําลัง การดําเนิ นงานด้านงานบริ หารงานบุคคลต่างๆ เช่น การสรรหาและ
บรรจุบุคคลเข้ารับราชการ การดําเนินการเกี่ยวกับตําแหน่งและอัตราเงินเดือน การส่ งเสริ มและ
พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั ิราชการ การจัดทําทะเบียนประวัติการเข้ารับราชการ การดําเนินการ
เกี่ยวกับการออกจากราชการ และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
3.2 หน้ าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบตั ิงานบริ หารงานบุคคลที่ยากพอสมควร โดยมีคู่มือหรื อแนวปฏิบตั ิ หรื อคําสั่ง
อย่างกว้างๆ และอยูภ่ ายใต้การกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณี ที่จาํ เป็ น และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
3.3 ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
ปฏิบตั ิงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานบริ หารงานบุคคลโดยปฏิบตั ิหน้าที่อย่างใด
อย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง เช่น การกําหนดตําแหน่งและอัตราเงินเดือน การรับรองคุณวุฒิ
การดําเนิ นการเกี่ยวกับการจัดสอบ การดําเนินการออกคําสั่งเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งและอื่นๆ
ที่เกี่ยวกับงานบริ หารงานบุคคล ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวม
ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาในการสรรหาและพัฒนาบุคคล รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเพื่อชี้ แจงเหตุผล
ในการดําเนินเรื่ องอนุมตั ิเกี่ยวกับงานบริ หารงานบุคคลให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ ดําเนินเรื่ องการขอรับบําเหน็จบํานาญและเงินทดแทน จัดทํา แก้ไขเปลี่ยนแปลงบัญชีถือ
จ่ายเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างของหน่วยงาน และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
3.4 คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
ได้รับปริ ญญาตรี หรื อเทียบได้ไม่ต่าํ กว่านี้
3.5 ความรู้ ความสามารถทีต่ ้ องการ
3.5.1 มีความรู ้ความสามารถในงานบริ หารงานบุคคลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบตั ิงาน
ในหน้าที่
3.5.2 มีความรู ้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยบูรพา ระเบียบข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยบูรพา
4. ตําแหน่ งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
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ชื่อเรี ยกตามสายงานและระดับตําแหน่ง ดังนี้
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ระดับปฏิบตั ิการ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ระดับชํานาญการ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ระดับชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ระดับเชี่ยวชาญ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ระดับทรงคุณวุฒิ
4.1 ลักษณะงานโดยทัว่ ไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบตั ิงานโสตทัศนศึกษา ซึ่งมีลกั ษณะงานที่ปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการนํามาดัดแปลงและเผยแพร่ ในรู ปแบบของโสตทัศนูปกรณ์
ต่างๆ การเลือกใช้เทคนิคหรื ออุปกรณ์ในการสอน การบรรยาย การประชุม การฝึ กอบรมและ
นิทรรศการผลการปฏิบตั ิงานตามโครงการ และแผนงานของส่ วนราชการต่างๆ การควบคุมการใช้
การจัดหาและการเก็บรักษาโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
4.2 หน้ าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบตั ิงานโสตทัศนศึกษาที่ยากพอสมควร โดยมีคู่มือหรื อแนวปฏิบตั ิ หรื อคําสั่ง
อย่างกว้างๆ และอยูภ่ ายใต้การกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณี ที่จาํ เป็ น และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
4.3 ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
ปฏิบตั ิงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานโสตทัศนศึกษา โดยปฏิบตั ิหน้าที่อย่างใด
อย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง เช่น ควบคุมและใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่ องเสี ยง เครื่ องฉาย เลือกเตรี ยม
และควบคุมการผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดแสดง หรื อการบรรยาย ได้แก่ ฟิ ล์ม สไลด์
ภาพยนตร์ รู ปภาพ แผ่นภาพ แผนภูมิ ตัวอักษร สคริ ป ฯลฯ ช่วยเขียนและเรี ยบเรี ยงคําบรรยายภาพ
คําบรรยาย แผนภูมิ และบทรายการวิทยุ ภาพยนตร์ หรื อโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่ หรื อให้ความรู้ใน
ด้านต่างๆ จัดหาและเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทางด้านโสตทัศนศึกษา และปฏิบตั ิหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้อง
4.4 คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
ได้รับปริ ญญาตรี หรื อเทียบได้ไม่ต่าํ กว่านี้ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา
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4.5 ความรู้ ความสามารถทีต่ ้ องการ
4.5.1 มีความรู ้ความสามารถในงานโสตทัศนศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบตั ิงาน
ในหน้าที่
4.5.2 มีความรู ้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยบูรพา ระเบียบข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยบูรพา
4.5.3 มีความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบนั ในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ของประเทศไทย
5. ตําแหน่ งนักวิชาการเงินและบัญชี
มีชื่อเรี ยกตามสายงานและระดับตําแหน่ง ดังนี้
นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับปฏิบตั ิการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับเชี่ยวชาญ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับทรงคุณวุฒิ
5.1 ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบตั ิงานการเงินและบัญชีที่ตอ้ งใช้ความรู ้พ้นื ฐาน
ระดับปริ ญญา ซึ่ งมีลกั ษณะงานที่ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทว่ั ไป ของส่ วน
ราชการ การวิเคราะห์งบประมาณ การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี ตรวจสอบความถูกต้อง
ของผูล้ งบัญชีเงินสด บัญชี เงินฝากธนาคาร และบัญชีแยกประเภท และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
5.2 หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ปฏิบตั ิงานการเงินและบัญชีที่ยากพอสมควร โดยมีคู่มือหรื อแนวปฏิบตั ิ หรื อคําสั่ง
อย่างกว้างๆ และอยูภ่ ายใต้การกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณี ที่จาํ เป็ น และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่
ได้ รับมอบหมาย
5.3 ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
ปฏิบตั ิงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี โดยปฏิบตั ิหน้าที่อย่างใด
อย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง เช่น จัดทําฎีกา ตรวจสอบการตั้งฎีกาเบิกจ่ายในหมวดต่างๆ ตรวจสอบ
ความถูกต้องของบัญชี เงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชี แยกประเภท จัดทํารายงานเงินรายจ่าย
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ตามงบประมาณประจําเดือน จัดทําประมาณการรายได้ รายจ่ายประจําปี พร้อมทั้งจัดทําแผนการ
ปฏิบตั ิงาน ดําเนินการเกี่ยวกับงานขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ประเมินผล
และติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย และจัดทํารายงานผลการปฏิบตั ิงานตามแผน และ
ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
5.4 คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
ได้รับปริ ญญาตรี หรื อเทียบได้ไม่ต่าํ กว่านี้ทางบัญชี
5.5 ความรู้ ความสามารถทีต่ ้ องการ
5.5.1 มีความรู ้ความสามารถในงานการเงินและบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบตั ิ
งานในหน้าที่
5.5.2 มีความรู ้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อน
ในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยบูรพา ระเบียบข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยบูรพา
5.5.3 มีความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบนั ในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ของประเทศไทย
6. ตําแหน่ งนักวิชาการพัสดุ
มีชื่อเรี ยกตามสายงานและระดับตําแหน่ง ดังนี้
นักวิชาการพัสดุ
ระดับปฏิบตั ิการ
นักวิชาการพัสดุ
ระดับชํานาญการ
นักวิชาการพัสดุ
ระดับชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการพัสดุ
ระดับเชี่ยวชาญ
นักวิชาการพัสดุ
ระดับทรงคุณวุฒิ
6.1 ลักษณะงานโดยทัว่ ไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบตั ิงานพัสดุ ซึ่ งมีลกั ษณะงานที่ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
การพัสดุทวั่ ไปของส่ วนราชการร่ างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง การศึกษาค้นคว้ารายละเอียดต่างๆ ของ
พัสดุครุ ภณั ฑ์ เพื่อกําหนด มาตรฐานและคุณภาพของพัสดุ ศึกษาวิเคราะห์และเสนอความเห็น
เกี่ยวกับพัสดุ และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
6.2 หน้ าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบตั ิงานพัสดุที่ยากพอสมควร โดยมีคู่มือหรื อแนวปฏิบตั ิ หรื อคําสั่งอย่างกว้างๆ
และอยูภ่ ายใต้การกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณี ที่จาํ เป็ น และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

49
6.3 ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
ปฏิบตั ิงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานพัสดุ โดยปฏิบตั ิหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อ
หลายอย่าง เช่น จัดหา จัดซื้ อ ว่าจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา ศึกษาค้นคว้ารายละเอียดต่างๆ ของพัสดุ
ครุ ภณั ฑ์ เช่น วิวฒั นาการคุณสมบัติ ระบบราคาการเสื่ อมค่า การสึ กหรอ ประโยชน์ใช้สอย
ค่าบริ การ อะไหล่ การบํารุ งรักษา ความแข็งแรงทนทาน เพือ่ กําหนดมาตรฐานและคุณภาพ
วิเคราะห์และประเมินคุณภาพของพัสดุครุ ภณั ฑ์ เสนอความเห็นเพื่อประกอบการตัดสิ นใจในการ
จัดหาซื้อพัสดุครุ ภณั ฑ์ และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
6.4 คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
ได้รับปริ ญญาตรี หรื อเทียบได้ไม่ต่าํ กว่านี้ทางบริ หารธุ รกิจ หรื อบัญชี หรื อการเงิน
หรื อพาณิ ชยศาสตร์
6.5 ความรู้ ความสามารถทีต่ ้ องการ
6.5.1 มีความรู ้ความสามารถในงานพัสดุอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบตั ิงานในหน้าที่
6.5.2 มีความรู ้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยบูรพา ระเบียบข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยบูรพา
6.5.3 มีความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบนั ในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ของประเทศไทย
7. ตําแหน่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
มีชื่อเรี ยกตามสายงานและระดับตําแหน่ง ดังนี้
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับปฏิบตั ิการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับเชี่ยวชาญ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับทรงคุณวุฒิ
7.1 ลักษณะงานโดยทัว่ ไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบตั ิงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่ งมีลกั ษณะงาน
ที่ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ กําหนดคุณลักษณะของเครื่ อง จัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบเกี่ยวกับชุดคําสั่งระบบ ชุดคําสั่งประยุกต์ รวมถึงการ
เขียนคู่มือ อธิ บายการใช้คาํ สั่งต่างๆ กําหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใช้เครื่ องมือและชุดคําสั่งสื่ อสาร
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การจัดและบริ หารระบบสารสนเทศ ให้คาํ ปรึ กษา แนะนํา อบรม เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์
ด้านต่างๆ แก่บุคคลหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ และ
ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
7.2 หน้ าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบตั ิงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ยากพอสมควร โดยมีคู่มือหรื อแนวปฏิบตั ิ หรื อคําสั่ง
อย่างกว้างๆ และอยูภ่ ายใต้การกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณี ที่จาํ เป็ น และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
7.3 ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
ปฏิบตั ิงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยปฏิบตั ิหน้าที่อย่างใด
อย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง เช่น ทําหน้าที่ในการติดตั้งเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ท่ี
เกี่ยวข้อง ติดตั้งชุดคําสั่งสําเร็ จรู ป ใช้ปรับปรุ ง แก้ไขแฟ้ มข้อมูล เขียนชุดคําสั่ง ตามข้อกําหนดของ
ระบบงานที่ได้วางแผนไว้แล้ว ทดสอบความถูกต้องของคําสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคําสั่ง และ
ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
7.4 คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
ได้รับปริ ญญาตรี หรื อเทียบได้ไม่ต่าํ กว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรื อวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ หรื อวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรื อเทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ หรื อคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
7.5 ความรู้ ความสามารถทีต่ ้ องการ
7.5.1 มีความรู ้ความสามารถในงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบตั ิ
งานในหน้าที่
7.5.2 มีความรู ้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยบูรพา ระเบียบข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยบูรพา
8. ตําแหน่ งนักวิเคราะห์ นโยบายและแผน
มีชื่อเรี ยกตามสายงานและระดับตําแหน่ง ดังนี้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบตั ิการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับเชี่ยวชาญ
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นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับทรงคุณวุฒิ
8.1 ลักษณะงานโดยทัว่ ไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบตั ิงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลกั ษณะ
งานที่ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะเพื่อ
ประกอบการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนหรื อโครงการ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
และโครงการต่างๆ ซึ่ งเป็ นแผนงานของสถาบันอุดมศึกษา และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
8.2 หน้ าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบตั ิงานวิเคราะห์นโยบายและแผนที่ยากพอสมควร โดยมีคู่มือหรื อแนวปฏิบตั ิ หรื อ
คําสั่งอย่างกว้างๆ และอยูภ่ ายใต้การกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณี ที่จาํ เป็ น และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
8.3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบตั ิงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยปฏิบตั ิหน้าที่
อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง เช่น ทําหน้าที่ช่วยศึกษาวิเคราะห์ วิจยั ประสานแผน ประมวลผล
พิจารณาเสนอแนะเพื่อประกอบการกําหนดนโยบายจัดทําแผนหรื อโครงการ ติดตามประเมินผล
การดําเนิ นงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งเป็ นแผนงานของสถาบันอุดมศึกษา และปฏิบตั ิ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
8.4 คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
ได้รับปริ ญญาตรี หรื อเทียบได้ไม่ต่าํ กว่านี้
8.5 ความรู้ ความสามารถทีต่ ้ องการ
8.5.1 มีความรู ้ความสามารถในงานวิจยั ทางสังคมศาสตร์ การวางแผนและการบริ หาร
อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบตั ิงานในหน้าที่
8.5.2 มีความรู ้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อน
ในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยบูรพา ระเบียบข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยบูรพา
8.5.3 มีความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบนั ในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ของประเทศไทย
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การกําหนดตําแหน่ งและการแต่ งตั้งพนักงานให้ ดํารงตําแหน่ งทีส่ ู งขึน้

ในการส่ งเสริ มให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัย
มีหลักเกณฑ์ไว้เป็ นบรรทัดฐานในการเรื่ อง การกําหนดตําแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานให้ดาํ รง
ตําแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ดังนี้
1. ตําแหน่ งชํ านาญการ
ก. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ ง
1. เป็ นพนักงานเต็มเวลา
2. ผูท้ ี่บรรจุดว้ ยวุฒิระดับปริ ญญาตรี และได้ปฏิบตั ิงานประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรื อ
ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ในระดับปฏิบตั ิการตามมาตรฐานการกําหนดตําแหน่งมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 6
ปี โดยจะต้องมีภาระงานอย่างน้อย 1 ปี สุ ดท้ายเกี่ยวข้องกับระดับตําแหน่งที่จะขอแต่งตั้ง
3. ผูท้ ี่บรรจุดว้ ยวุฒิระดับปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า และได้ปฏิบตั ิงานประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรื อประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ในระดับปฏิบตั ิการตามมาตรฐานการกําหนดตําแหน่งมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 4 ปี โดยจะต้องมีภาระงานอย่างน้อย 1 ปี สุ ดท้ายเกี่ยวข้องกับระดับตําแหน่งที่จะขอ
แต่งตั้ง
4. ผูท้ ี่บรรจุดว้ ยวุฒิระดับปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า และได้ปฏิบตั ิงานประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรื อประเภทเชี่ ยวชาญเฉพาะ ในระดับปฏิบตั ิการตามมาตรฐานการกําหนดตําแหน่ง
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี โดยจะต้องมีภาระงานอย่างน้อย 1 ปี สุ ดท้ายเกี่ยวข้องกับระดับตําแหน่งที่จะ
ขอแต่งตั้ง
กรณี ได้รับวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้นและได้รับการแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่ที่ใช้วุฒิ
การศึกษาดังกล่าวเป็ นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ให้นบั ระยะเวลาดํารงตําแหน่งรวมกันตาม
อัตราส่ วนได้โดยตําแหน่งที่ดาํ รงอยูเ่ ดิมต้องเป็ นตําแหน่งที่ส่วนงานมีการกําหนดความจําเป็ นของ
ส่ วนงานให้มีตาํ แหน่งระดับชํานาญการ
ข. ผลงานทีใ่ ช้ เสนอ
1. คู่มือการปฏิบตั ิงานที่แสดงความเป็ นผูช้ าํ นาญการ หรื อ
2. ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรื อสังเคราะห์ หรื องานวิจยั ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางาน
ในหน้าที่หรื อส่ วนงาน อย่างน้อย 1 เรื่ อง
2. ตําแหน่ งชํ านาญการพิเศษ
ก. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ ง
1. ต้องดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 4 ปี และ
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2. ปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการกําหนดตําแหน่ง
ข. ผลงานทีใ่ ช้ เสนอ
1. ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรื อสังเคราะห์ ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานของส่ วนงาน
อย่างน้อย 1 เรื่ อง และ
2. งานวิจยั หรื อผลงานลักษณะอื่นที่เป็ นประโยชน์ต่อส่ วนงาน อย่างน้อย 1 เรื่ อง หรื อ
1 รายการ
ค. เกณฑ์ การประเมินค่ างานตามตําแหน่ ง
1. หน้าที่และความรับผิดชอบ
2. ความยุง่ ยากของงาน
3. การกํากับตรวจสอบ
4. การตัดสิ นใจ
3. ตําแหน่ งเชี่ ยวชาญ
ก. คุณสมบัติ
1. ต้องดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี และ
2. ปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการกําหนดตําแหน่ง
ข. ผลงานทีใ่ ช้ เสนอขอ
1. ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรื อสังเคราะห์ หรื อผลงานลักษณะอื่น ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงการ
พัฒนางานของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 เรื่ อง หรื อ 1 รายการ และ
2. งานวิจยั ซึ่ งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรื อระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1
เรื่ อง
ค. เกณฑ์ การประเมินค่ างานตามตําแหน่ ง
1. ความรู ้และทักษะที่จาํ เป็ นในงาน
1.1 ความรู ้และความชํานาญงาน
1.2 การบริ หารจัดการ
1.3 การสื่ อสารและปฏิสมั พันธ์
2. ความสามารถในการตัดสิ นและแก้ปัญหา
2.1 กรอบแนวคิดในการแก้ปัญหา
2.2 อิสระในการคิด
2.3 ความท้าทายในงาน
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3. ภาระงานที่รับผิดชอบ
3.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.2 อิสระในการปฏิบตั ิงาน
3.3 ผลกระทบจากการปฏิบตั ิงาน
3.4 ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิของตําแหน่ง
4. ตําแหน่ งทรงคุณวุฒิ
ก. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ ง
1. ต้องดํารงตําแหน่งเชี่ยวชาญมาแล้ววไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี และ
2. ปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการกําหนดตําแหน่ง
ข. ผลงานทีใ่ ช้ เสนอขอ
1. ผลงานเชิงวิเคราะห์หรื อ สังเคราะห์ หรื อ ผลงานลักษณะอื่น ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงการ
พัฒนางานของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 เรื่ อง หรื อ 1 รายการ และ
2. งานวิจยั ซึ่ งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรื อระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1
เรื่ อง
การแต่ งตั้งคณะกรรมการประเมินค่ างาน
ส่ วนงานที่มีความประสงค์ขอกําหนดระดับตําแหน่งสู งขึ้นให้ดาํ เนิ นการวิเคราะห์ค่างาน
ตามภารกิจของส่ วนงาน พร้อมทั้งประเมินค่างานเพื่อวัดคุณภาพของตําแหน่งตามลักษณะหน้าที่
และความรับผิดชอบ คุณภาพ และความยุง่ ยากของงาน ความรู ้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
ของการปฏิบตั ิงานตามตําแหน่งโดยให้ส่วนงานเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินค่างานเพื่อให้
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1. หัวหน้าส่ วนงาน
เป็ นประธานกรรมการ
2. รองหัวหน้าส่ วนงาน 1 คน
เป็ นรองประธานกรรมการ
3. หัวหน้าหน่วยงานในส่ วนงาน
เป็ นกรรมการ
4. ผูแ้ ทนผูป้ ฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย 1 คน
เป็ นกรรมการ
5. รองหัวหน้าส่ วงาน 1 คน
เป็ นกรรมการและเลขานุการ
กรรมการตาม 3 ต้องเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาชั้นต้นของหน่วยงานภายในส่ วนงานที่มีความ
ประสงค์จะขอกําหนดตําแหน่งสู งขึ้น
กรรมการตาม 4 ต้องเป็ นผูม้ ีความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่างาน ซึ่ งจะ
สังกัดส่ วนงานนั้นหรื อสังกัดนอกส่ วนงานนั้นก็ได้
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กรณี ที่ส่วนงานมิได้แต่งตั้งรองหัวหน้าส่ วนงาน ให้ผชู ้ ่วยหัวหน้าส่ วนงานเป็ นกรรมการ
ตาม 2 หรื อ 5 ก็ได้
ส่ วนงานอาจเสนอพนักงานมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบการบริ หารงานบุคคลของส่ วนงาน
นั้นเป็ นผูช้ ่วยเลขานุการด้วยก็ได้
ให้คณะกรรมการประเมินค่างานประเมินตามหลักเกณฑ์และแบบประเมินค่างานตาม
แบบที่มหาวิทยาลัยประกาศกําหนด
เมื่อคณะกรรมการประเมินค่างานได้ประเมินค่างานแล้วให้ส่วนงานส่ งเรื่ องที่กองบริ หาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินการกําหนดตําแหน่ง โดย ก.บ.บ.
ก่อนนําเสนอ ก.บ.บ. เพื่อเห็นชอบการขอกําหนดตําแหน่งสู งขึ้น ให้ ก.บ.บ. แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินการกําหนดตําแหน่ง โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1. รองอธิ การบดีที่อธิ การบดีมอบหมาย
เป็ นประธานกรรมการ
2. ผูแ้ ทน ก.บ.บ. จํานวนไม่เกิน 2 คน
เป็ นกรรมการ
3. ผูท้ รงคุณวุฒิภายใน จํานวนไม่เกิน 2 คน
เป็ นกรรมการ
4. ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก จํานวนไม่เกิน 2 คน เป็ นกรรมการ
5. ผูป้ ฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัยสังกัดกองบริ หาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1 คน
เป็ นเลขานุการ
ผูท้ รงคุณวุฒิตาม 3 และ 4 ต้องเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการบริ หารทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยอาจเสนอให้แต่งตั้งผูช้ ่วยเลขานุการจากผูป้ ฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัยสังกัด
กองบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้
ให้คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งกลัน่ กรองตรวจสอบผลการประเมินค่างาน
ของส่ วนงาน
ให้คณะอนุกรรมการ มีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ทั้งนี้ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่
อีกก็ได้
ให้คณะอนุกรรมการวางลงก่อนครบวาระ ให้ ก.บ.บ. แต่งตั้งอนุกรรมการประเภทนั้น
แทน และให้ผรู ้ ับแต่งตั้ง มีวาระการดํารงตําแหน่งตามวาระที่เหลืออยูข่ องผูท้ ี่ตนแทน
หลักเกณฑ์ และการแต่ งตั้งพนักงานให้ ดํารงตําแหน่ งสู งขึน้ ทุกระดับ
หลักเกณฑ์และการแต่งตั้งพนักงานให้ดาํ รงตําแหน่งสู งขึ้นทุกระดับ ยกเว้นระดับ
ชํานาญการ ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการกําหนดตําแหน่ง และให้พิจารณา
จากองค์ประกอบ ดังนี้
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ก. ระดับชํ านาญการ ให้มีการประเมิน ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ ของงานตามตัวชี้วดั ในตําแหน่งที่ปฏิบตั ิงานอยู่
2. ความรู ้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็ นสําหรับตําแหน่ง
ที่จะประเมิน
3. ผลงานที่แสดงความเป็ นผูช้ าํ นาญการ ได้แก่
3.1. คู่มือการปฏิบตั ิงานที่แสดงความเป็ นผูช้ าํ นาญการหรื อ
3.2 ผลงานเชิงวิเคราะห์หรื อสังเคราะห์หรื องานวิจยั ซึ่ งแสดงให้เห็นถึง
การพัฒนางานในหน้าที่หรื อส่ วนงาน อย่างน้อย 1 เรื่ อง
3.3. จริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพตามที่ผลกําหนด
ข. ระดับชํ านาญการพิเศษ ให้มีการประเมิน ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ ของงานตามตัวชี้วดั ในตําแหน่งที่ปฏิบตั ิงานอยู่
2. ความรู ้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็ นสําหรับตําแหน่งที่จะ
ประเมิน
3. ผลงานที่แสดงความเป็ นผูช้ าํ นาญการพิเศษ ได้แก่
3.1 ผลงานเชิงวิเคราะห์หรื อสังเคราะห์ ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางาน
ของส่ วนงาน อย่างน้อย 1 เรื่ อง และ
3.2 งานวิจยั หรื อผลงานลักษณะอื่นที่เป็ นประโยชน์ต่อส่ วนงาน
อย่างน้อย 1 เรื่ อง หรื อ 1 รายการ
3.3 จริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพตามที่กาํ หนดไว้
ค. ระดับเชี่ ยวชาญ ให้มีการประเมิน ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ ของงานตามตัวชี้วดั ในตําแหน่งที่ปฏิบตั ิงานอยู่
2. ความรู ้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็ นสําหรับตําแหน่งที่
จะประเมิน
3. ผลงานที่แสดงความเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ ได้แก่
3.1 ผลงานเชิงวิเคราะห์หรื อสังเคราะห์ หรื อผลงานลักษณะอื่น
ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 เรื่ อง หรื อ 1 รายการ และ
3.2 งานวิจยั ซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรื อระดับ
นานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่ อง
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3.3 การใช้ความรู ้ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริ การวิชาการหรื อ
งานวิชาชีพบริ การต่อสังคม เช่น การให้ความเห็น คําแนะนําหรื อเสนอแนะ การให้คาํ ปรึ กษา
แนะนํา การอบรมและเผยแพร่ ความรู ้เกี่ยวกับหลักการ แนวทาง ระบบ รู ปแบบ เทคนิคและวิธีการ
ในการแก้ปัญหาหรื อการพัฒนางานสนับสนุนงานบริ การวิชาการหรื องานวิชาชีพนั้นๆ
3.4 จริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพตามที่กาํ หนดไว้
ง. ระดับทรงคุณวุฒิ ให้มีการประเมิน ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ ของงานตามตัวชี้วดั ในตําแหน่งที่ปฏิบตั ิงานอยู่
2. ความรู ้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็ นสําหรับตําแหน่งที่
จะประเมิน
3. ผลงานที่แสดงความเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ ได้แก่
3.1 ผลงานเชิงวิเคราะห์หรื อสังเคราะห์ หรื อผลงานลักษณะอื่น ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 เรื่ อง หรื อ 1 รายการ และ
3.2 งานวิจยั ซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรื อระดับ
นานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่ อง
3.4 การใช้ความรู ้ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริ การวิชาการ
หรื องานวิชาชีพบริ การต่อสังคม เช่น การให้ความเห็น คําแนะนําหรื อเสนอแนะ การให้คาํ ปรึ กษา
แนะนํา การอบรมและเผยแพร่ ความรู ้เกี่ยวกับหลักการ แนวทาง ระบบ รู ปแบบ เทคนิคและวิธีการ
ในการแก้ปัญหาหรื อการพัฒนางานสนับสนุนงานบริ การวิชาการหรื องานวิชาชีพนั้นๆ
3.5 ความเป็ นที่ยอมรับในงานด้านนั้น ๆ หรื อในวงวิชาการ หรื อวิชาชีพ
หมายถึง ผลงานที่ได้รับการยอมรับ ยกย่อง หรื อได้รับรางวัลในระดับชาติ หรื อผลการปฏิบตั ิงาน
สนับสนุน งานบริ การวิชาการหรื องานวิชาชีพ หรื อในงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งเป็ นที่ยอมรับอย่าง
กว้างขวางในระดับชาติหรื อระดับนานาชาติ
3.6 จริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพตามที่กาํ หนดไว้
ลักษณะของผลงานทีใ่ ช้ เสนอ
ผลงานที่นาํ เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1. ต้องมิใช่ผลงานที่เป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาหรื อฝึ กอบรม
2. ต้องมิใช่ผลงานเดิมที่เคยใช้ในการประเมินแต่งตั้งให้ดาํ รงดําแหน่งในระดับ
ที่สูงขึ้นมาแล้ว
3. กรณี ที่เป็ นผลงานร่ วม ต้องระบุการมีส่วนร่ วมและคํารับรองจากผูม้ ีส่วนร่ วมด้วย
การประเมินเพื่อแต่งตั้ง
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การประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานให้ดาํ รงตําแหน่งสู งขึ้น ต้องคํานึงถึงจริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ ดังนี้
1. ต้องมีความซื่ อสัตย์ทางวิชาชีพ ไม่นาํ ผลงานของผูอ้ ื่นมาเป็ นผลงานของตนและไม่
ลอกเลียนผลงานของผูอ้ ื่น รวมทั้งไม่นาํ ผลงานของตนเองในเรื่ องเดียวกันไปเผยแพร่ ใน
วารสารวิชาการหรื อวิชาชีพมากกว่า 1 ฉบับ ในลักษณะที่จะทําให้เข้าใจผิดว่าเป็ น ผลงานใหม่
2. ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรื อแหล่งที่มาของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในผลงานทาง
วิชาชีพของตนเองและสามารถแสดงหลักฐานของการค้นคว้าได้
3. ต้องไม่คาํ นึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาชีพจนละเลยหรื อละเมิดสิ ทธิ ส่วนบุคคลของ
ผูอ้ ื่นและสิ ทธิ มนุษยชน
4. ผลงานทางวิชาชีพต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาชีพเป็ นเกณฑ์ ไม่มีอคติมา
เกี่ยวข้อง และเสนอผลงานตามความเป็ นจริ ง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์
หรื อวิจยั โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรื อต้องการสร้างความเสี ยหายแก่ผอู ้ ื่น และเสนอผลงาน
ตามความเป็ นจริ งไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาชีพ
5. ต้องนําผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย
การแต่ งตั้งให้ ดํารงตําแหน่ งสู งขึน้ มี 2 วิธี
1. โดยวิธีปกติ ได้แก่ การแต่งตั้งบุคคลให้ดาํ รงตําแหน่งสู งขึ้นสําหรับผูม้ ีคุณสมบัติ
ครบตามที่กาํ หนด คือ
1.1 ต้องมีคุณภาพของผลงานที่แสดงความเป็ นผูช้ าํ นาญการ หรื อผูช้ าํ นาญการ
พิเศษ ต้องอยูใ่ นระดับดีข้ ึนไป
1.2 ต้องมีคุณภาพของผลงานที่แสดงความเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ หรื อผูท้ รงคุณวุฒิ
ต้องอยูใ่ นระดับดีมากขึ้นไป
2. โดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การแต่งตั้งบุคคลให้ดาํ รงตําแหน่งสู งขึ้น โดยมีระยะเวลา
การปฏิบตั ิงานตามวุฒิที่บรรจุนอ้ ยกว่าที่กาํ หนด มีระยะเวลาที่ดาํ รงตําแหน่งชํานาญการน้อยกว่า 4
ปี หรื อดํารงตําแหน่งเชี่ยวชาญน้อยกว่า 3 ปี หรื อการแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งสู งขึ้นโดยที่ผขู ้ อ
กําหนดตําแหน่งมิได้ขอกําหนดตําแหน่งตามลําดับตําแหน่ง เช่น การแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่ง
ชํานาญการพิเศษโดยผูน้ ้ นั มิได้ดาํ รงตําแหน่งชํานาญการมาก่อน หรื อการเปลี่ยนตําแหน่งใน
ประเภทที่ต่างจากเดิม เช่น จากประเภทวิชาชีพเฉพาะ เป็ นประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
2.1 ต้องมีคุณภาพของผลงานที่แสดงความเป็ นผูช้ าํ นาญการ หรื อผูช้ าํ นาญการ
พิเศษ ต้องอยูใ่ น ระดับดีมากขึ้นไป
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2.2 คุณภาพของผลงานที่แสดงความเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ หรื อผูท้ รงคุณวุฒิ ต้องอยูใ่ น
ระดับดีเด่น
ผูท้ ี่มีความประสงค์ขอกําหนดตําแหน่งสู งขึ้นให้เสนอประวัติ ผลงานตามแบบที่
มหาวิทยาลัยประกาศกําหนด ต่อหัวหน้าส่ วนงานเพื่อกลัน่ กรองคุณสมบัติและผลงาน แล้วให้
ส่ วนงานส่ งเรื่ องที่กองบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเสนอให้คณะกรรมการประเมินเพื่อ
แต่งตั้งพิจารณาต่อไป
ในการดําเนินการส่ วนงานนี้ตอ้ งได้รับการกําหนดตําแหน่งจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว
ยกเว้นตําแหน่งข้าราชการ
การแต่ งตั้งคณะกรรมการประเมินเพือ่ แต่ งตั้ง
ให้ ก.บ.บ. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้ง ประกอบด้วย
1. รองอธิ การบดีที่รับผิดชอบด้านการบริ หารงานบุคคล เป็ นประธานกรรมการ
2. ผูแ้ ทนหัวหน้าส่ วนงาน ซึ่ งเลือกกันเอง จํานวน 1 คน เป็ นกรรมการ
3. ประธานสภาพนักงาน
เป็ นกรรมการ
4. ผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งเป็ นพนักงานผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษขึ้นไป
จํานวน 1 คน ที่ได้รับการเสนอชื่อจาก ก.บ.บ. ทั้งนี้ อาจเป็ นผูท้ ี่มิได้สังกัด
มหาวิทยาลัยบูรพาก็ได้
เป็ นกรรมการ
5. ผูอ้ าํ นวยการกองบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เป็ นกรรมการ
6. ผูป้ ฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย สังกัดกองบริ หาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เป็ นเลขานุการ
กรรมการตาม 4 มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี
กรณี การแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งสู งขึ้นในตําแหน่งระดับชํานาญการ ให้ส่วนงานเสนอ
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน เพื่อให้มหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง โดยมีหวั หน้าส่ วนงานโดยตรงของตําแหน่งที่เสนอขอกําหนดระดับตําแหน่งสู งขึ้นเป็ น
ประธานกรรมการ และรองหัวหน้าส่ วนงานหรื อหัวหน้าหน่วยงานหรื อพนักงานในส่ วนงานนั้น
เป็ นกรรมการ โดยให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัยคนหนึ่งที่รับผิดชอบการบริ หารงานบุคคลที่
หัวหน้าส่ วนงานมอบหมายเป็ นกรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการประเมินตามวรรคสอง ประเมินผลงานจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ เพื่อแต่งตั้งพนักงานให้ดาํ รงตําแหน่งสู งขึ้นตามหลักเกณฑ์และ ตามแบบที่มหาวิทยาลัย
ประกาศกําหนด
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อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้ง มีอาํ นาจและหน้าที่ ดังนี้
1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ ของงานตามตัวชี้วดั ของตําแหน่งที่ครองอยู่ ความรู ้
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จาํ เป็ นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน โดยอาจแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ เพื่อดําเนินการแทนได้ตามความเหมาะสม
2. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
3. พิจารณาสรุ ปผลการพิจารณาของคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
4. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่ ก.บ.บ. มอบหมาย
คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิตอ้ งเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถและชํานาญการตรงกับ
วิชาชีพของตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง และต้องดํารงตําแหน่งไม่ต่าํ กว่าตําแหน่งที่จะแต่งตั้งหรื อ
เทียบเท่า โดยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ตามบัญชีรายชื่อที่ ก.บ.บ. กําหนด กรณี มี
เหตุผลความจําเป็ นที่ไม่อาจแต่งตั้งจากบัญชีดงั กล่าว ให้เสนอ ก.บ.บ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
เป็ นกรณี ไป
สําหรับวิธีปกติ ให้มีคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
สําหรับวิธีพิเศษ ให้มีคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน
คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ มีอาํ นาจและหน้าที่ ประเมินผลงาน จริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพื่อแต่งตั้งพนักงานให้ดาํ รงตําแหน่งสู งขึ้นตามหลักเกณฑ์ และ
ตามแบบที่มหาวิทยาลัยประกาศกําหนด และเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการประเมิน
เพื่อแต่งตั้งเมื่อคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ประเมินผลงาน จริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
แล้ว ให้ส่งผลการประเมินให้คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้ง หากผลการประเมินไม่เป็ นเอก
ฉันท์ ประธานกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้ง ต้องเรี ยกประชุมคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อ
พิจารณาผลการประเมินให้ประธานกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้ง นําผลการประเมิน หรื อผลการ
ประชุมของคณะกรรมการ ผูท้ รงคุณวุฒิ แล้วแต่กรณี เสนอคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้ง
พิจารณา เมื่อคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้ง ได้สรุ ปผลการประเมินแล้ว กรณี ตาํ แหน่งชํานาญ
การพิเศษ ให้นาํ เสนอ ก.บ.บ. พิจารณาอนุมตั ิ กรณี ตาํ แหน่งเชี่ยวชาญหรื อทรงคุณวุฒิ ให้นาํ เสนอ
ก.บ.บ. พิจารณากลัน่ กรอง ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมตั ิ
กรณี ตาํ แหน่งระดับชํานาญการ ให้หวั หน้าส่ วนงานเสนอผลการประเมินต่ออธิ การบดี
เพื่อนําเสนอ ก.บ.บ. พิจารณาอนุมตั ิ
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ให้อธิ การบดีแต่งตั้งผูข้ อกําหนดตําแหน่งสู งขึ้นให้ดาํ รงตําแหน่งตั้งแต่วนั ที่กองบริ หารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลรับเรื่ อง แต่ไม่ก่อนวันที่กองบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้รับ
ผลงานครบถ้วนสมบูรณ์
กรณี การแต่งตั้งผูข้ อตําแหน่งสู งขึ้นระดับชํานาญการ ให้กาํ หนดตําแหน่งวันที่แต่งตั้งเป็ น
วันที่ส่วนงานรับผลงานครบถ้วนสมบูรณ์
ในกรณี ท่ีคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิให้ปรับปรุ งผลงานหรื อให้เสนอผลงานเพิ่มเติม ให้ผู ้
เสนอขอกําหนดตําแหน่งสู งขึ้นปรับปรุ งผลงานหรื อให้เสนอผลงานเพิ่มเติม ได้ภายในระยะเวลา
3 เดือน นับแต่วนั ที่ได้รับทราบมติ ยกเว้นกรณี เหตุผลความจําเป็ นอาจขอขยายระยะเวลาออกไป
อีกได้ไม่เกิน 3 เดือน วันที่แต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งสู งขึ้นต้องเป็ นวันที่มหาวิทยาลัยโดย
กองบริ หารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล รับผลงานฉบับที่ปรับปรุ งสมบูรณ์แล้วหรื อผลงานเพิ่มเติม
ที่สมบูรณ์แล้ว สําหรับการแต่งตั้งตําแหน่งระดับชํานาญการ ให้กาํ หนดตําแหน่งวันที่แต่งตั้งเป็ น
วันที่ส่วนงานรับผลงานฉบับที่ปรับปรุ งสมบูรณ์แล้วหรื อผลงานเพิ่มเติมที่สมบูรณ์แล้ว
จริยธรรม
ผูเ้ สนอขอกําหนดตําแหน่งสู งขึ้นอันมีพฤติกรรมส่ อให้เห็นว่า เป็ นผูท้ ี่กระทําผิดทาง
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณ อันเกี่ยวข้องกับผลงานทางวิชาชีพและผลงานอื่นๆ และเป็ นผูท้ ี่มีความ
ประพฤติไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาให้ดาํ รงตําแหน่งสู งขึ้นตามประกาศนี้ ให้เป็ นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยมาตรฐานการกําหนดระดับตําแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา ให้ดาํ รงตําแหน่งสู งขึ้น พ.ศ. 2554 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
การได้ รับค่ าตอบแทน
ให้เป็ นไปตามประกาศสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่ องอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง
ของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
การติดตามเมื่อดํารงตําแหน่ งสู งขึน้ แล้ ว
1. เมื่อมีการแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งสู งขึ้นแล้ว ให้หวั หน้าส่ วนงานเป็ นผูต้ ิดตามและ
ประเมินผลการปฏิบตั านตามลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุง่ ยากของงาน
ของตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
2. ผูท้ ี่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นระดับชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และทรงคุณวุฒิ ต้องมีการ
เสนอผลงานแสดงความเป็ นชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และทรงคุณวุฒิ อย่างน้อยปี ละ 1 เรื่ อง
โดยเสนอต่อหัวหน้าส่ วนงาน หากไม่มีผลงานเป็ นที่ปรากฎจะไม่สามารถรับค่าตอบแทนหรื อเงิน
ประจําตําแหน่ง
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ผลงานทางวิชการ
ผลงานทางวิชาการหมายถึง เอกสารหรื อหลักฐานต่างๆที่สร้างขึ้นจาการศึกษาค้นคว้า
คิดค้น รวบรวม เรี ยบเรี ยง วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้ ึนเป็ นความรู ้ใหม่ ทําให้วทิ ยาการด้านนั้นๆ
เจริ ญก้าวหน้าและสามารถนําไปใช้ในการพัฒนางานหรื อการเรี ยนการสอน ตลอดจนพัฒนา
การศึกษาของประเทศให้มีความเจริ ฐก้าวหน้า ซึ่ งผลงานทางวิชาการอาจเป็ นเอกสาร สิ่ งพิมพ์
อุปกรณ์ หรื อสื่ อการเรี ยนการสอน หรื อผลงานในลักษณะอื่นๆก็ได้ โดยมีลกั ษณะดังนี้
(ภาคภูมิ ทะนุดี, 2557, หน้า 21)
1. จะต้องเป็ นผลงานที่เกิดขึ้นจากผลการปฏิบตั ิการสอนที่อาจารย์ประจําผูน้ ้ นั ได้สอนอยู่
ซึ่ งอาจจะเป็ นแผนการสอนเอกสารประกอบการสอน หรื อเอกสารคําสอน ตํารา ชุ ดการเสอน
สื่ อหรื อุปกรณ์การสอนวิชานั้น ข้อสําคัญที่สุดคือจะต้องเป็ นผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิงานใน
หน้าที่ของผูน้ ้ นั และนอกจากนั้นจะต้องเป็ นผลงานที่จดั ขึ้นเอง(มิใช่ลอกมาโดยตรง) หรื อเป็ น
ผลงานที่เกิดขึ้นจากการร่ วมปฏิบตั ิหลายคน ชี้ให้เห็นว่าตนรับผิดชอบในส่ วนใด
2. ผลงานทางวิชาการนั้นจะต้องมีคุณภาพได้มาตรฐาน กล่าวคือ จะต้องมีความถูกต้อง
และสมบูรณ์ตามลักษณะของผลงานทางวิชาการแต่ละประเภท ไม่วา่ จะเป็ นความถูกต้องสมบูรณ์
ตามหลักสู ตรเนื้อหาสาระ การพิมพ์ การอ้างอิง จนกระทั้งการเป็ นผลงานที่เกิดจากความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ของตนเอง
3. จะต้องเป็ นผลงานทางวิชาการที่เป็ นประโยชน์โดยการนําไปใช้ได้ผลดีแล้ว และ
เป็ นที่ยอมรับให้ใช้ต่อไปได้ ในส่ วนประโยชน์ของผลงานทางวิชาการนั้น ปกติจะพิจารณาใน 2
ส่ วน คือ
3.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษาโดยตรงโดยพิจารณาว่าผลงานทางวิชาการนั้นจะเป็ นที่
ยอมรับและเป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษาได้
3.2 ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ โดยพิจารณาว่าผลงานทางวิชาการนั้น
จะเป็ นประโยชน์ในสาขาวิชาและสามารถนําไปใช้ต่อไปได้เพียงใด ประโยชน์ต่อความก้าวหน้า
ทางวิชาการนี้เป็ นการพิจารณาประเมินประโยชน์ของผลงานวิชากรในวงกว้างนั้นเอง
สรุ ป ในการส่ งเสริ มให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น
มหาวิทยาลัย เรื่ อง การกําหนดตําแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานให้ดาํ รงตําแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. 2559
ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ผูว้ จิ ยั จึงสรุ ปดังแผนภูมิแสดงคุณสมบัติ พ.ศ. 2559 ดังนี้
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แผนภูมแิ สดงคุณสมบัติการกําหนดตําแหน่ งและการแต่ งตั้งพนักงานให้ ดาํ รงตําแหน่ งที่
สู งขึน้ พ.ศ. 2559
ผูเ้ สนอ
1. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

วุฒิปริ ญญาตรี
และปฏิบตั ิงานในตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่

วุฒิปริ ญญาโท และปฏิบตั ิงาน
ในตําแหน่ง
วุฒิปริ ญญาเอก และปฏิบตั ิงาน
ในตําแหน่ง

2. ผลงานชํานาญการ

ตําแหน่งประกอบด้วย
1.ปฏิบตั ิการ 2.ชํานาญการ 3.ชํานาญการ
พิเศษ 4.ระดับเชี่ยวชาญ และทรงคุณวุฒิ
ปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 6 ปี
ปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 4 ปี

ปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี

2.1 คู่มือการปฏิบตั ิงานที่แสดงความเป็ นผูช้ าํ นาญการ หรือ
2.2 ผลงานวิเคราะห์หรื อสังเคราะห์ หรื องานวิจยั ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าที่หรื อส่วนงาน อย่างน้อย
1 เรื่ อง

3. ผลงานชํานาญการพิเศษ

(ดํารงตําแหน่งชาญการมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 4 ปี )

3.2 ผลงานเชิงวิเคราะห์หรื อสังเคราะห์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
การพัฒนางานของส่วนงานอย่างน้อย 1 เรื่ อง และ
3.2 งานวิจยั หรื อผลงานลักษณะอื่นที่เป็ นประโยชน์ต่อ
ส่วนงาน อย่างน้อย 1 เรื่ อง หรื อ 1 รายการ

4. ผลงานระดับเชี่ยวชาญ และ

ทรงคุณวุฒิ
(ดํารงตําแหน่งชาญการพิเศษ
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี

แผนภาพที่ 2

3.2 ผลงานเชิงวิเคราะห์หรื อสังเคราะห์ หรื อผลงาน
ลักษณะอื่น ซึ่งแสดงถึงการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย
บูรพาอย่างน้อย 1 เรื่ อง หรื อ 1 รายการ และ
3.2 งานวิจยั ซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรื อ
ระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่ อง
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งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

จากการศึกษาค้นคว้างานวิจยั ที่เกี่ยวข้องผูว้ จิ ยั ไม่พบว่ามีผใู ้ ดทําวิจยั ที่มีลกั ษณะเช่นนี้
ผูว้ จิ ยั จึงเสนองานวิจยั ในลักณะที่ใกล้เคียง
สมพร ศิลป์ สุ วรรณ์ (2553) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง ปั ญหาและความต้องการสนับสนุน
ในการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริ หารศาสตร์ ผลการวิจยั พบว่าหน่วยงานที่สังกัดไม่ได้กาํ หนดโครงสร้างการแบ่งส่ วน
ราชการภายใน จึงทําให้ยงั ไม่ได้กาํ หนดกรอบตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน ปริ มาณงานประจําที่
รับผิดชอบมีจาํ นวนมากทําให้ไม่มีเวลาทําผลงาน ปั ญหาการจัดทําคู่มือการปฏิบตั ิงานไม่มี
งบประมาณสนับสนุนการผลิตผลงาน ไม่มีการจัดอบรมให้มีความรู ้ในการจัดทําผลงานวิชาการ
ส่ วนด้านความต้องการสนับสนุนพบว่า ให้หน่วยงานจัดประชุมชี้แจงให้ความรู ้ความเข้าใจในการ
เสนอขอกําหนดตําแหน่งชํานาญการเชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ มีการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับ
การดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น จัดให้มีระบบที่ปรึ กษาหรื อพี่เลี้ยงในการจัดทําผลงานวิชาการ หน่วยงาน
จัดให้มีแหล่งเงินสนับสนุนการจัดทําผลงานวิชาการ
จํารู ญ สมบูรณ์และนิวฒั น์ ศิริกุล (2546) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง ปั ญหาและแนวทางแก้ไขการ
พัฒนาบุคลากรสู่ ตาํ แหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น กรณี ศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต
ภาคใต้ ผลการวิจยั พบว่าบุคลากรมีภาระงานมาก ไม่ทราบแนวปฏิบตั ิ คิดว่าตนเองขาดคุณสมบัติ
ขาดความพร้อมด้านเอกสาร ไม่มีท่ีปรึ กษาให้คาํ แนะการทําผลงาน แนวทางแก้ไขการเข้าสู่ ตาํ แหน่ง
จัดให้มีเวลาในการจัดทําผลงาน ลดภาระงานให้มากขึ้น และหน่วยงานควรหาที่ปรึ กษาที่มี
ความสามารถให้คาํ แนะนําในการทําผลงาน
จุฑามาศ แสงอาวุธ และพรนิ ภา จินดา (2553) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตสุ ราษฏร์ ธานี
ผลการวิจยั พบว่าการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการส่ วนใหญ่ได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่ อง ใน 4 รู ปแบบ คือ การประชุมอบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน การปฐมนิเทศ และ
การศึกษาต่อ ปั ญาหาในการพัฒนาบุคลากร พบว่างบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอและไม่มีเวลา
เข้ารับการพัฒนาเพราะไม่สามารถปลีกตัวออกจากงานประจํา แตกต่างจากหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้า
งานที่เห็นว่าปั ญหาในการพัฒนาคือไม่มีคู่มือในการปฏิบตั ิงาน ขาดผูส้ อนงานเฉพาะด้าน และ
งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ และปั ญหาในการปฏิบตั ิงานพบว่ามีปัญหาในด้านความสามารถ
การใช้
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ดาระกา ศิริสันติสัมฤทธิ์ (2555) ได้รายงานวิจยั เรื่ อง การศึกษารู ปแบบสมรรถนะของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ พบว่า
1. บุคลากรที่มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งงานด้านนโยบายและแผน ผลการวิจยั พบว่า
บุคลากรตําแหน่งนี้ควรมีความรู ้ดา้ นการวางแผนเชิงกลยุทธ์และมีความเข้าใจในกระบวนการทํา
งานด้านทักษะและความสามารถ เห็นว่าบุคลากรควรมีความคิดแบบองค์รวมหรื อบูรณาการ คิดการ
วิเคราะห์ และคิดอย่างเป็ นระบบ ส่ วนงานด้านคุณลักษณะอื่นๆบุคลากรควรมีคุณธรรมและ
จริ ยธรรม
2. บุคลากรที่มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งกลุ่มงานสนับสนุนทัว่ ไป ด้านความรู ้
ผลการวิจยั บพบว่าบุคลากรควรมีความรู ้ทว่ั ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับงาน และรองลงมาคือมีความเข้าใจกระบวนการงานด้านทักษะและความสามารถ ได้แก่
การทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นและคุณลักษณะอื่นๆได้แก่ มีจิตสํานึกบริ การ
จํารู ญ สมบูรณ์ และนิวฒั น์ ศิริกุล (2546) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั ญหาและแนวทางแก้ไข
การพัฒนาบุคลากรสู่ ตาํ แหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น : กรณี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต
ภาคใต้ผลการวิจยั ในภาพรวมพบว่า บุคลากรมีภาระงานมาก ไม่ทราบแนวปฏิบตั ิการทําผลงาน คิด
ว่าตนเองขาดคุณสมบัติ ขาดความพร้อมด้านเอกสาร ไม่มีแบบฟอร์ ผลงาน หาที่ปรึ กษายากต้อง
เรี ยนรู ้งานเอง แนวทางแก้ไขคือ จัดให้มีเวลาทําผลงาน ลดภาระงานสอนและงานอื่นๆ ตั้งใจให้มาก
ขึ้น ศึกษาขั้นตอนในการทําผลงาน ปรึ กษาผูท้ ี่ได้ตาํ แหน่งแล้ว ขอตัวอย่างผูท้ ี่ได้ตาํ แหน่งแล้ว ศึกษา
อย่างการเขียนแล้วนํามาปรับปรุ ง และหาที่ปรึ กษาที่มีความสามารถ
สจีวรรณ ทรรพวสุ (2540) ได้ทาํ วิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่สัมพันธ์กบั การทําวิจยั ทางด้านการศึกษา
ของอาจารย์ในสถาบันราชภัฏเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่าผูบ้ ริ หารจะต้องสนับสนุน
ภารกิจด้านการวิจยั อย่างจริ งจังโดยการกําหนดเป็ นนโยบายที่ชดั เจนและให้การสนับสนุนเงิน
อุดหนุ นงานวิจยั ให้มีจาํ นวนเพียงพอกับความต้องการของอาจารย์
อาทิตยา ดวงมณี (2540) ทําการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมสําหรับความเป็ นเลิศทาง
วิชาการของสาขาวิชาทางการวิจยั การศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ พบว่า การวางแผนและ
การกําหนดบทบาทของตนเองจะต้องสะท้อนความสําเร็ จและความเป็ นเลิศทางด้านวิชาการ ส่ วน
อาจารย์ที่มีตาํ แหน่งทางวิชาการแล้วที่ผา่ นมาต้องใช้ระยะเวลานานในขั้นตอนการยืน่ ขอตําแหน่ง
ทางวิชาการ และอาจารย์ที่ยงั ไม่ได้รับตําแหน่งทางวิชาการแต่มีคุณสมบัติยงั ขาดความรู ้และความ
ชัดเจนในระเบียบและกฎเกณฑ์ของการยืน่ ขอตําแหน่งทางวิชาการ
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นพ ศรี บุญนาค (2540) ได้ทาํ วิจยั เรื่ อง การบริ หารการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาศึกษาเอกชน
พบว่าผูบ้ ริ หารจําเป็ นต้องใช้ทฤษฎีการจูงใจซึ่ งอาจจะอยูใ่ นรู ปของค่าตอบแทน รางวัล เงินเดือน
สวัสดิการในการสนับสนุนและการสร้างขวัญกําลังใจให้แก่บุคลากร
กาญจนา ค้ายาดี (2538)ได้ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่ วนบุคคล บรรยากาศ
ทางวิชาการกับผลผลิตทางวิชาการของอาจารย์พยาบาล สถาศึกษาพยาบาล เขตกรุ งเทพฯ พบว่า
อาจารย์ควรตระหนักถึงความสําคัญของผลงานทางวิชาการเป็ นแรงจูงใจที่สาํ คัญที่จะทําให้มีการ
ค้นคว้าและผลิตผลงานทางวิชาการออกมามากขึ้น ซึ่ งเจตคติต่อการผลิตผลงานทางวิชาการ
เป็ นปั จจัยที่มีแนวโน้มจะเป็ นลักษณะของอาจารย์ที่ได้รับตําแหน่งทางวิชาการ เนื่ องจากเจตคติต่อ
การผลิตผลงานทางวิชาการจะส่ งผลให้อาจารย์เห็นคุณค่า ความอดทน อุทิศเวลาในการผลิตผลงาน
ทางวิชาการ
สหัสยา ดํารงเกียรติศกั ดิ์ (2541) ได้ศึกษาการพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผลการวิจยั พบว่า อาจารย์ที่จะเข้าสู่ ตาํ แหน่งทางวิชาการ มีปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับบุคลากรที่
เชี่ยวชาญในการให้คาํ ปรึ กษา และเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยควรส่ งเสริ มและสนับสนุนให้
คณาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อจะได้มีโอกาสพัฒนาสู่ ตาํ แหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
ศุภมิตร ณ เชียงใหม่ (2541) วิจยั เรื่ อง การเข้าสู่ ตาํ แหน่งทางวิชาการของอาจารย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการวิจยั พบว่าอาจารย์ส่วนใหญ่เข้าใจในระเบียบกฎเกณฑ์ในการเข้า
สู่ ตาํ แหน่งทางวิชาการ มีความภาคภูมิใจในตําแหน่งทางวิชาการ มีขอ้ เสนอแนะว่ามหาวิทยาลัย
ควรสนับสนุนค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสม จัดสรรผูท้ รงคุณวุฒิในการพิจารณากําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการอย่างเหมาะสม
สุ วนั นา ทองสี สุขใส (2540) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง สภาพปั ญหา และอุปสรรคในการผลิต
ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการวิจยั พบว่าคณาจารย์มีภารกิจหลาย
หน้าที่หรื อมีชว่ั โมงสอนมาก รองลงมาคือ หน่วยงานให้การสนับสนุนด้านบุคลากรไม่เพียงพอ เช่น
ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือในด้านการพิมพ์หรื อการผลิตสื่ อการเรี ยนการสอน และด้านเอกสาร
เช่น เอกสารไม่ทนั สมัยและไม่เพียงพอ ปั ญหาด้านการเผยแพร่ คือขาดเงินทุนในการจัดพิมพ์
ด้านการตลาด เช่น การหาตลาด การจําหน่าย การหักส่ วนลด และด้านแหล่งเผยแพร่ คือไม่ทราบว่า
จะติดต้องสํานักพิมพ์แหล่งใด แนวทางการแก้ไขคือจัดให้มีกองทุนสนับสนุนการผลิตผลงานทาง
วิชาการที่มีแหล่งทุนมากพอที่จะให้การสนับสนุนได้เพียงพอในการจัดพิมพ์ผลงาน การจัดตั้ง
โครงการตําราที่สามารถดําเนิ นการทั้งเชิงวิชาการและธุ รกิจได้คล่อง และการจัดให้มีศูนย์ผลิตสื่ อ
การสอนเพื่อบริ การทางเทคนิคแก่อาจารย์
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ภาคภูมิ ทะนุดี (2557) ทําวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็ จในการจัดทําผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ประจํา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยที่ส่งผลต่อ
ความสําเร็ จคือ ผลตอบแทนที่ได้รับ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และการได้รับการฝึ กอบรม
ส่ วนปั ญหาในการจัดทําผลงานคือ ขาดความรู ้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทําผลงานทางวิชาการ
เนื่องจากมีภาระงานสอน งานนิเทศ งานทางการบริ การวิชามาก จึงทําให้ไม่ได้ศึกษาวิธีการรู ปแบบ
กระบวนการ รวมถึงขาดผูเ้ ชี่ ยวชาญหรื อวิทยากรให้คาํ แนะนํา ปัญหาด้านแหล่งข้อมูลวิชาการ
เอกสาร หนังสื อ ตํารา วาสารในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยไม่ทนั สมัย ไม่เพียงพอ รวมถึงความ
สะดวกทางด้านสารสนเทศผ่านสื่ อออนไลน์ ข้อเสนอแนะควรมีการวางแผนการทํางาน สํารวจ
ตนเองว่าทําหน้าที่อะไรมีความถนัดด้านใด การได้รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งที่สูงขึ้น
เป็ นแรงจูงใจที่สาํ คัญและยังส่ งผลให้ประสบผลสําเร็ จในการจัดทําผลงานทางวิชาการได้ การได้รับ
ความศรัทธาจากเพื่อร่ วมงานและบุคคลทัว่ ไป การได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นส่ วนสําคัญที่สุดที่ทาํ ให้อาจารย์ทาํ ผลงานทางวิชาการและประสบผลสําเร็ จ
นํ้าทิพย์ องอาจวาณิ ชย์ (2550) วิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อความต้องการจําเป็ นในการผลิต
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ : การวิเคราะห์พหุ ระดับ พบว่าตัวแปรระดับ
มหาวิทยาลัยที่มีอิทธิ พลทางบวกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติต่อความต้องการจําเป็ นในการผลิต
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ได้แก่ ตัวแปรแหล่งค้นคว้า ตัวแปรงบประมาณและเงินทุน
ตัวแปรวัสดุอุปกรณ์และสิ่ งอํานวยความสะดวก ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรจัดงบประมาณเสริ ม
สนับสนุนการจัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และอํานวยความสะดวกในการนําผลงานทางวิชาการ
ไปตีพิมพ์เผยแพร่
คนึงนิจ ปิ่ นประภา (2558) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง กลยุทธ์การพัฒนาการจัดทําผลงาน
ทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะของบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร พบว่าวิจยั มีกลยุทธ์ดงั นี้
1. สร้างความพร้อมในการจัดทําผลงานทางวิชาการ
2. ผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบ
3. สร้างความตระหนักและมุ่งมัน่ ให้กบั ครู ในการจัดทําผลงานทางวิชาการ
4. สนับสนุนปั จจัยการจัดทําผลงานทางวิชาการ
5. เพิ่มศักยภาพครู และเสริ มสร้างประสบการณ์การเรี ยนรู ้ในการจัดทําผลงานทาง
วิชาการ
6. พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้สู่ คลังผลงานทางวิชาการที่ทนั สมัย
7. สร้างเสริ มพลังครู ในการจัดทําผลงานทางวิชาการอย่างเป็ นระบบ
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8. ส่ งเสริ มการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการสู่ สาธารณะชนในรู ปแบบต่าง ๆ
ให้เป็ นที่ยอมรับ
9. ส่ งเสริ มการนําผลงานทางวิชาการที่ได้มาตรฐานไปพัฒนาสู่ การเรี ยนการสอน
10. เสริ มสร้างการประเมินและคงสภาพวิทยฐานะแบบยัง่ ยืน
จันทนันท์ จารุ โณปถัมภ์ (2558) ได้ทาํ วิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเข้าสู่ ตาํ แหน่ง
ทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผลการวิจยั พบว่า
1. ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเข้าสู่ ตาํ แหน่งทางวิชาการได้แก่ ความมีวนิ ยั และการพัฒนา
ตนเอง ความผูกพันต่อองค์กร เจตคติต่อวิชาชีพอาจารย์ แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานนโยบาย
สนับสนุนการเข้าสู่ ตาํ แหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยการส่ งเสริ มและสนับสนุน
จากผูบ้ งั คับบัญชาต้นสังกัด และแรงกดดันจากสังคมรอบข้าง
2. แนวทางการส่ งเสริ มและสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่ง
ทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้นมี 2 ปั จจัยหลัก ดังนี้
2.1. ด้านผูข้ อตําแหน่งทางวิชาการ มูลเหตุที่สาํ คัญที่จะผลักดันบุคลากรเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ แรงบันดาลใจของบุคลากร ความเข้าใจถึงกลไกการเข้าสู่ ตาํ แหน่ง
ทางวิชาการ ความกล้าที่จะยืน่ ขอตําแหน่งทางวิชาการ ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน
วิชาการและการวางกลยุทธ์การก้าวเดินเข้าสู่ ตาํ แหน่งทางวิชาการของตนเอง
2.2 ด้านหน่วยงานสนับสนุนควรดําเนินการโดยการกําหนดกลยุทธ์การส่ งเสริ มและ
สนับสนุนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์และพัฒนาระบบกลไกสนับสนุน เช่น ระบบพี่เลี้ยง ระบบการเสริ มแรง
เป็ นต้น รวมทั้งการกําหนดมาตรการกดดัน เช่น การสร้างแรงกดดันทางการบริ หาร หรื อทางสังคม
เป็ นต้นว่า กําหนดระยะเวลาของการเข้าสู่ ตาํ แหน่งทางวิชาการซึ่งอาจจัดทําในรู ปแบบเส้นทาง
ความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ โดยการบูรณาการเข้ากับการประเมินศักยภาพการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากร
วิไล โพธิ์ เตมิ (2556) ได้ทาํ วิจยั เรื่ อง บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุนในการพัฒนา
งานอุดมศึกษา : วิเคราะห์กรณี คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการวิจยั พบว่า
1) บุคลากรสายสนับสนุนส่ วนใหญ่มีบทบาทในการพัฒนางานอุดมศึกษาอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าด้านที่มีบทบาทในการปฏิบตั ิงานมากที่สุด คือ ความภูมิใจที่เป็ นบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย รองลงมา คือ บุคลากรสายสนับสนุนปฏิบตั ิงานด้วยการยึดถือผลประโยชน์ของงาน
เป็ นหลักและมุ่งสู่ ความก้าวหน้าในการปฏิบตั ิงานของตนเอง/เพื่อนร่ วมงาน/ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
2) บุคลากรสายสนับสนุนส่ วนใหญ่มีศกั ยภาพในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับมาก มีความรู ้ความ
เข้าใจระบบงาน กระบวนการทํางานและทักษะในการปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมาย มีความรู ้ความ
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เข้าใจเกี่ยวกับเป้ าหมาย และภารกิจของหน่วยงานที่สังกัด ส่ วนด้านที่บุคลากรมีศกั ยภาพ
ในการปฏิบตั ิงานน้อยที่สุดคือ ด้านความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
สมภพ ทองปลิว (2559) ได้วจิ ยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีส่วนกระตุน้ การทํางานวิจยั ของบุคลากร
สายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อผลการวิจยั พบว่า
1. ปั จจัยด้านบุคคล ได้แก่ ผูท้ าํ วิจยั ควรมีประสบการณ์ในการทําวิจยั มีเวลาเพียงพอ
ในการทําวิจยั สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้
2. ปั จจัยด้านหน่วยงานได้แก่ สถาบันวิจยั และพัฒนาสนับสนุนและส่ งเสริ มการทําวิจยั
กลไกการประกันคุณภาพมีส่วนผลักดันให้อาจารย์ทาํ วิจยั เพิ่มขึ้น และการทําวิจยั ควรได้รับการ
สนับสนุนและส่ งเสริ มจากผูบ้ ริ หาร
3. ปั จจัยด้านสิ่ งจูงใจ ได้แก่ มีอิสระในการทําวิจยั ซึ่งตําแหน่งทางวิชการเป็ นสิ่ งจูงใจ
ของการทํางานวิจยั และความรู ้ความสามารถที่มีอยู่ สามารถทําวิจยั เพื่อความก้าวหน้าในตําแหน่ง
ที่สูงขึ้นได้
4. ปั จจัยด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก ได้แก่ มีศูนย์บริ การด้านจัดพิมพ์และจัดทําเอกสาร
งานวิจยั อย่างพอเพียง มีผเู ้ ชี่ยวชาญและชํานาญการให้คาํ ปรึ กษาการทําวิจยั จัดหาผูช้ ่วยวิจยั ให้
แก่ผวู ้ จิ ยั มีหอ้ งทํางานและห้องปฏิบตั ิการที่เอื้อต่อการทําวิจยั ข้อเสนอแนะได้แก่ มหาวิทยาลัยควร
มีการจัดอบรมความรู ้เกี่ยวกับการทําวิจยั อย่างเพียงพอรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ควรจัดหาผูช้ ่วยวิจยั ให้แก่ผวู ้ จิ ยั มีผเู ้ ชี่ยวชาญ และชํานาญการให้คาํ ปรึ กษาการทํา
วิจยั ควรจัดให้มีศูนย์บริ การด้านจัดพิมพ์และจัดทําเอกสารงานวิจยั อย่างพอเพียง
สุ วรรณ พรมเขต (2558) ได้วจิ ยั เรื่ อง แรงจูงใจในการพัฒนาตนเองด้านการทําวิจยั ของ
บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั ผลการวิจยั พบว่าบุคลากรมีแรงจูงใจ
ในการพัฒนาตนเองด้านการทําวิจยั โดยภาพรวม
พิรญาณ์ รัตน์น่วม (2549) ความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุ น
วิชาการในมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี ผลการวิจยั พบว่า 1.บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี มีระดับของการพัฒนา
สมรรถภาพในวิชาชีพ ในภาพรวม 3 ด้านอยูใ่ นระดับมาก คือ ด้านความรู ้ ด้านทักษะ
และด้านเจตคติ ปั ญหาที่พบ 3 อันดับแรกได้แก่ ความไม่ต่อเนื่ องในการจัดทําโครงการ เนื่องการ
เปลี่ยนแปลงไปตามวาระของผูบ้ ริ หาร ขาดการวิเคราะห์และหาข้อสรุ ปด้านการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ/กิจกรรมของ การพัฒนาบุลากร และการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
ที่ไม่สามารถจัดการได้ทุกสายงานและทุกระดับงาน 2. ระดับความต้องการเพื่อการพัฒนาตนเอง
ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก โดยเมื่อแยกรายด้าน คือ ด้านทักษะเพื่อการปฏิบุติงาน 3 ด้าน ได้แก่
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ด้านสังกัป ด้านทักษะ ด้านมนุษย์ อยูใ่ นระดับมาก และในด้านกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง 2 ด้าน
ได้แก่ ด้านกิจกรรมที่กระทําโดยตนเองกับกิจกรรมที่กระทําเป็ นหมู่คณะ ระดับความต้องการ
อยู่ ในระดับมาก แนวทางและข้อเสนอแนะ สําหรับการนําไปใช้ปรับปรุ งและพิจารณาการ
วางแผนและการดําเนินการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
ได้แก่ ควรมีการดําเนินการด้านการวางแผนพัมนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งออกเป็ น 2
ระยะ คือ การวางแผนดําเนินการระยะสั้น โดยมุ่งเน้นในด้านการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ตลอดจน
หลักสู ตรในการพัฒนาบุคลากร เพื่อการพัฒนาสมรรรถภาพในวิชาชีพแต่ละสายงานควบคู่ไปกับ
การสร้างทัศนคติที่ดีต่องงานและสิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และการจัดทําแผนในระยะยาว ได้แก่
การจัดทําแผนในด้านการบริ หารทรัพยากรบุคลากรของมหาวิทยาลัย
จากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังที่ได้กล่าวมาแล้ว สรุ ปได้วา่ กลยุทธ์การพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยบูรพา บุคลากรทุกคน
ต้องการจะมีความก้าวหน้าในการที่มีตาํ แหน่งที่สูงขึ้น ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรที่จะให้
ความสําคัญช่วยเหลือสนับสนุนและส่ งเสริ มความก้าวหน้าทางวิชาการที่จะเกิดขึ้น รวมทั้ง
หาแนวทางให้บุคลากรสามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพต่อไป
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บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจยั
การดําเนิ นการวิจยั เรื่ อง กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้า
สู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีข้นั ตอนการดําเนินการวิจยั 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ผูว้ จิ ยั ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องและสํารวจข้อมูลเบื้องต้น ประกอบด้วย
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสารและงานวิจยั อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยบูรพา
จากเอกสารตําราและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาสภาพการบริ หารงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
3. สัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิ 10 ท่าน เกี่ยวกับกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยบูรพา
ขั้นตอนที่ 2 การร่ างกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่ง
ที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยบูรพา จากผลการวิเคราะห์ข้ นั ตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความเป็ นได้ในทางปฏิบตั ิกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยบูรพาโดยสอบถามความคิดเห็น
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการซึ่ งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล
ขั้นตอนที่ 4 สรุ ป อภิปรายผล และรายงานวิจยั
การดําเนินการวิจยั เรื่ อง กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
เพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยบูรพา สามารถอธิ บายเป็ นขั้นตอนตามแผนภาพ ดังนี้
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ขั้นตอนการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1
ศึกษาและสํารวจ
ข้อมูลเบื้องต้น

ขั้นตอนที่ 2
การร่ างรู ปแบบ

การดําเนินการ
1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสาร
และงานวิจยั อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
เพื่อเข้าสู่ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น จากเอกสาร ตํารา
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1.2 ศึกษาสภาพบริ บทมหาวิทยาลัยบูรพา
1.3 สัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิ 10 ท่าน เกี่ยวกับ
กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการเพื่อเข้าสู่ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น
มหาวิทยาลัยบูรพา
ร่ างรู ปแบบกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ตาํ แหน่ง
ที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยบูรพา จากการวิเคราะห์
ข้อมูลขั้นตอนที่ 1

ศึกษาความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ
ขั้นตอนที่ 3
กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสาย
ตรวจสอบความเป็ น สนับสนุนวิชาการ

ผลทีไ่ ด้ รับ
ได้กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้า
สู่ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น
มหาวิทยาลัยบูรพา

รู ปแบบกลยุทธ์การ
พัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการฯ

ได้กลยุทธ์การพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการฯ

ไปได้

ขั้นตอนที่ 4
การสรุ ปและนําเสนอ

สรุ ปและนําเสนอกลยุทธ์การพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อ
เข้าสู่ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัย
บูรพา

รายงานการวิจยั
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จากภาพสามารถดําเนิ นการวิจยั ออกเป็ น 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1
การสร้ างเครื่องมือ
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
เพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยบูรพาโดยยึดหลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร ตํารา
และงานวิจยั อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และศึกษาสภาพปั จจุบนั ของมหาวิทยาลัยบูรพา รวมทั้งศึกษาความ
คิดเห็นเกี่ยวกับรู ปแบบการบริ หารงานโดยการสัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิจาํ นวน 10 คน และนําผล
การสัมภาษณ์มาสร้างเป็ นข้อคําถามเพื่อใช้ในการสร้างรู ปแบบกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยบูรพา
การเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในการสั มภาษณ์
การเลือกผูท้ รงคุณวุฒิในการสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยบูรพา นั้น
ผูว้ จิ ยั กําหนดผูท้ รงคุณวุฒิไว้ จํานวน 10 คน โดยกําหนดคุณสมบัติดงั นี้
1. เป็ นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ที่มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป
2. เป็ นผูท้ ี่มีตาํ แหน่งระดับชํานาญการ
3. เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้และประสบการณ์เป็ นที่ยอมรับในมหาวิทยาลัยบูรพา
4. เป็ นผูบ้ ริ หารระดับนโยบายมหาวิทยาลัย
จากคุณสมบัติของผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 10 คน มีรายชื่อ (ภาคผนวก) ดังนี้
ขั้นตอนที่ 2
การสร้ างเครื่องมือ
(ร่ าง) กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยดําเนิ นการนําข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 มาวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุ ป
เป็ นประเด็นของรู ปแบบกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยการนํารู ปแบบกลยุทธ์ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นไปขอคําแนะนําผูท้ รงคุณวุฒิพจิ ารณา
ตรวจสอบเครื่ องมือ และพิจารณาความถูกต้อง ความชัดเจน ความเหมาะสมและครอบคลุมเนื้อหา
ที่จะศึกษาโดยมีผทู ้ รงคุณวุฒิสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุ วชิ ยั โกศัยยะวัฒน์
สังกัดภาควิชาการอาชีวศึกษาและ
พัฒนาสังคม
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นาวาตรี ดร.พงศ์เทพ จิระโร สังกัดภาควิชาวิจยั และจิตวิทยา
ประยุกต์
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3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ กิตติการอําพล
4. ว่าที่เรื อตรี ดร.อุทิศ บํารุ งชี พ

สังกัดภาควิชาการจัดการเรี ยนรู ้
สังกัดภาควิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยบูรพา โดยสอบถามความคิดเห็นจาก
พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่ งจ้างด้วยเงินอุดหนุ นรัฐบาล
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุน
รัฐบาล
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิได้บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการซึ่ งจ้างด้วยเงินอุดหนุ นรัฐบาล ปี พ.ศ. 2560 ซึ่ งได้จากการกําหนดขนาดตัวอย่าง ตามเกณฑ์
และตารางของ เครจซี่ และมอร์ แกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608)
ขั้นตอนที่ 4 สรุ ปและนําเสนอกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
เพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยบูรพา

เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย

แบบสั มภาษณ์ฉบับที่ 1

ดําเนินการสัมภาษณ์แบบปลายเปิ ดที่สร้างขึ้นโดยนําเอาทฤษฏีเกี่ยวกับกลยุทธ์มาประยุกต์
เข้ากับการพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น
มหาวิทยาลัยบูรพา มีจุดมุ่งหมายเพื่อเก็บรวบรวมความคิดเห็นจากกลุ่มผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 10 คน
เมื่อได้ความคิดเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิมาแล้ว ผูว้ ิจยั นํามาวิเคราะห์ผลเป็ นความถี่ และอันดับ เพื่อนํา
ข้อมูลมาสร้างเป็ นแบบสอบถามฉบับที่ 2
แบบสอบถามฉบับที่ 2
นําแบบสัมภาษณ์จากผูท้ รงคุณวุฒิในขั้นตอนที่ 1 มาสร้างแบบสอบถามในรู ปของมาตรา
ส่ วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ที่ได้ขอ้ มูลจากรอบแรก โดยกําหนดเกณฑ์ให้คะแนน
ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่ง
ที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด และ บุญส่ ง นิลแก้ว,2535 หน้า 22-24) ดังนี้
5 หมายถึง กลยุทธ์มีความเป็ นไปได้อยูใ่ นระดับมากที่สุด
4 หมายถึง กลยุทธ์มีความเป็ นไปได้อยูใ่ นระดับมาก
3 หมายถึง กลยุทธ์มีความเป็ นไปได้อยูใ่ นระดับปานกลาง
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2 หมายถึง กลยุทธ์มีความเป็ นไปได้อยูใ่ นระดับน้อย
1 หมายถึง กลยุทธ์มีความเป็ นไปได้อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด

การเก็บรวบรวมข้ อมูล

ผูว้ จิ ยั ดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลตามวิธีการและขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ผูว้ จิ ยั แนะนําตัวเองและส่ งหนังสื อเชิ ญเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์
ของการวิจยั เพื่อสมัครใจในการร่ วมเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 1)
2. นัดวันที่จะสัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิที่สมัครใจ
3. นําคําสัมภาษณ์ที่ได้จากการรวบรวมข้อที่ 2 มาทําการวิเคราะห์เนื้อหา
(content analysis) เพื่อสร้างเป็ นแบบสอบถามฉบับที่ 2
4. นําแบบสอบถามฉบับที่ 2ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างได้แก่ บุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการซึ่ งจ้างด้วยเงินอุดหนุ นรัฐบาลได้รับกลับคืนมา 120 ฉบับ คิดเป็ น
ร้อยละ 100 เพื่อนําไปตรวจสอบความเป็ นไปได้ของกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
เพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น

สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล

1. แบบสัมภาษณ์ฉบับที่ 1 ได้จากการสัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิ จํานวน 10 คน
โดยผูว้ จิ ยั ได้นาํ ข้อความที่เป็ นข้อสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนําคําสัมภาษณ์มาแจกแจง
ความถี่ และจัดอันดับ จากนั้นนําไปสร้างเป็ นแบบสอบถาม
2. แบบสอบถามฉบับที่ 2 การตรวจสอบความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิกลยุทธ์
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ 2
จากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 120 คน โดยใช้เครื่ องมือเป็ นแบบสอบถามชนิดมาตรส่ วนประมาณค่า 5
ระดับ จํานวน 42 ข้อ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางคณิ ตศาสตร์ ที่สอดคล้องกับความ
มุ่งหมายของการวิจยั ใช้ค่าเฉลี่ย (X) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เป็ นรายข้อ 42 ข้อ
มีเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าคะแนนดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด,บุญส่ ง นิลแก้ว, 2537 หน้า 34)
ดังนี้
4.50 – 5.00 หมายถึง กลยุทธ์มีความเป็ นไปได้ในระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึง กลยุทธ์มีความเป็ นไปได้ในระดับมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง กลยุทธ์มีความเป็ นไปได้ในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง กลยุทธ์มีความเป็ นไปได้ในระดับน้อย
1.00 – 1.49 หมายถึง กลยุทธ์มีความเป็ นไปได้ในระดับน้อยที่สุด
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ อง กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่ง
ที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ และ
ศึกษาความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพือ่ เข้าสู่
ตําแหน่งที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยบูรพาโดยผูว้ ิจยั ได้นาํ เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้

การเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล

การเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลการสร้างกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
เพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยบูรพาโดยการสัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิ จํานวน 10 คน
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการใช้ค่าความถี่ และจัดอันดับ
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยบูรพาโดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการซึ่ งจ้างด้วยเงินอุดหนุ นรัฐบาล มหาวิทยาลัยบูรพา ปี พ.ศ. 2560 จํานวน
120 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (X) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

สั ญลักษณ์ ทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล

ในการวิจยั ครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสะดวกและเข้าใจตรงกันในการแปลความหมายข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดสัญลักษณ์ต่างๆ แทนความหมาย ดังนี้
X แทน ค่าเฉลี่ย
SD แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
n
แทน จํานวนประชากร
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล

ตอนที่ 1 วิเคราะห์ขอ้ มูลการสร้างกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
เพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยบูรพา โดยการสัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิ
ผูว้ จิ ยั นําแบบสัมภาษณ์ ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นแบบปลายเปิ ดกึ่งโครงสร้างไปสัมภาษณ์
ผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 10 คน และนํามาเรี ยบเรี ยง พิจารณาเพิ่มเติมตัดทอนประเด็นต่างๆ
ของรู ปแบบเพื่อให้มีความเหมาะสมยิง่ ขึ้น และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยแสดงเป็ นค่าความถี่ และจัด
อันดับเพื่อเป็ นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถาม มีผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้ (ตารางที่ 1-3)
ตารางที่ 1 แสดงค่าความถี่ และอันดับความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ เกี่ยวกับการสร้างกลยุทธ์
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยบูรพา
ระดับมหาวิทยาลัย
ลําดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

กลยุทธ์ การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพือ่ เข้ าสู่ ตําแหน่ ง
ความถี่ อันดับ
ทีส่ ู งขึน้ มหาวิทยาลัยบูรพา
กลยุทธ์ ระดับมหาวิทยาลัย
สนับสนุนการให้ทุนอุดหนุนการทําผลงานเป็ นประจําทุกปี
8
1
สนับสนุนให้มีการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบตั ิการเข้าสู่ ตาํ แหน่ง
8
1
จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กบั ผูท้ ี่มีความพร้อมเข้าสู่ ตาํ แหน่ง
8
1
ส่ งเสริ มการทําผลงาน โดยสามารถนํามาพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนได้
7
2
ส่ งเสริ มการพัฒนาศักยภาพความเป็ นมืออาชีพในการปฏิบตั ิงาน
7
2
จัดให้มีพี่เลี้ยงคอยให้คาํ แนะนําหรื อข้อเสนอแนะแก่ผทู ้ ี่ทาํ ผลงาน
7
2
มีระบบและกลไกเพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนการเข้าสู่ ตาํ แหน่ง
6
3
สร้างแรงจูงใจด้วยค่าตอบแทนการยอมรับนับถือ หรื อมอบโล่และเกียรติบตั ร
6
3
ให้แก่ผทู ้ ี่ได้รับการแต่งตั้ง
พัฒนาบุคลากรเป็ นต้นแบบเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กบั ผูท้ ี่ตอ้ งการทํา
6
3
ผลงาน
สนับสนุนให้มีผทู ้ รงคุณวุฒิจากภายนอกทําหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษาในการทํา
5
4
ผลงาน
สนับสนุนให้มีคณะกรรมการกลัน่ กรองผลงาน (Peer review) ก่อนส่ งให้ผู ้
5
4
ประเมินภายนอกได้อ่าน (Leader )
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ลําดับ กลยุทธ์ การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพือ่ เข้ าสู่ ตําแหน่ งทีส่ ู งขึน้
มหาวิทยาลัยบูรพา
กลยุทธ์ ระดับมหาวิทยาลัย (ต่ อ)
12 สร้างแรงจูงใจ/เจตคติที่ดีและสร้างความตระหนักในหน้าที่ต่อการทําผลงาน
13 จัดทําแผนพัฒนาช่วยเหลือบุคลากรเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น
14 จัดทําคู่มือแนวทางการขอกําหนดตําแหน่งให้ชดั เจน
15 จัดทําระบบรายงานความก้าวหน้าการทําผลงานของบุคลากรเพื่อเข้าสู่
ตําแหน่ง

ความถี่ อันดับ

4
4
3
3

จากตารางที่ 1 พบว่าผูท้ รงคุณวุฒิมีความเห็นว่าการสร้างกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับมหาวิทยาลัย โดยมีขอ้ ความถี่
อันดับที่ 1 จํานวน 3 ข้อ ความถี่อนั ดับ 2 จํานวน 3 ข้อ ความถี่อนั ดับ 3 จํานวน 3 ข้อ ความถี่อนั ดับ
3 จํานวน 4 ข้อ ความถี่อนั ดับ 5 จํานวน 2 ข้อ และความถี่อนั ดับ 6 อันสุ ดท้าย จํานวน 2 ข้อ

5
5
6
6
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ตารางที่ 2 แสดงค่าความถี่ และอันดับความเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ เกี่ยวกับการสร้างกลยุทธ์
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยบูรพา
ระดับคณะ
ลําดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

กลยุทธ์ การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพือ่ เข้ าสู่ ตําแหน่ ง
ความถี่ อันดับ
ทีส่ ู งขึน้ มหาวิทยาลัยบูรพา
กลยุทธ์ ระดับคณะ
สนับสนุนการให้ทุนอุดหนุนการทําผลงานเป็ นประจําทุกปี
8
1
สนับสนุนให้มีการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบตั ิการเข้าสู่ ตาํ แหน่ง
8
1
จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กบั ผูท้ ี่มีความพร้อมเข้าสู่ ตาํ แหน่ง
8
1
ส่ งเสริ มการทําผลงาน โดยสามารถนํามาพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนได้
7
2
ส่ งเสริ มการพัฒนาศักยภาพความเป็ นมืออาชีพในการปฏิบตั ิงาน
7
2
จัดให้มีพี่เลี้ยงคอยให้คาํ แนะนําหรื อข้อเสนอแนะแก่ผทู ้ ี่ทาํ ผลงาน
7
2
มีระบบและกลไกเพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนการเข้าสู่ ตาํ แหน่ง
6
3
สร้างแรงจูงใจด้วยค่าตอบแทนการยอมรับนับถือ หรื อมอบโล่และเกียรติบตั ร
6
3
ให้แก่ผทู ้ ี่ได้รับการแต่งตั้ง
พัฒนาบุคลากรเป็ นต้นแบบเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กบั ผูท้ ี่ตอ้ งการทําผลงาน
6
3
สนับสนุนให้มีผทู ้ รงคุณวุฒิจากภายนอกทําหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษาในการทํา
5
4
ผลงาน
สนับสนุนให้มีคณะกรรมการกลัน่ กรองผลงาน (Peer review) ก่อนส่ งให้ผู ้
5
4
ประเมินภายนอกได้อ่าน (Leader )
สร้างแรงจูงใจ/เจตคติที่ดีและสร้างความตระหนักในหน้าที่ต่อการทําผลงาน
5
4
จัดทําแผนพัฒนาช่วยเหลือบุคลากรเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น
4
5
จัดทําคู่มือแนวทางการขอกําหนดตําแหน่งให้ชดั เจน
4
5
จัดทําระบบรายงานความก้าวหน้าการทําผลงานของบุคลากรเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่ง
3
6
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จากตารางที่ 3 พบว่าผูท้ รงคุณวุฒิมีความเห็นว่าเกี่ยวกับการสร้างกลยุทธ์การพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับคณะโดยมี
ข้อความถี่อนั ดับที่ 1 จํานวน 3 ข้อ ความถี่อนั ดับ 2 จํานวน 3 ข้อ ความถี่อนั ดับ 3 จํานวน 3 ข้อ
ความถี่อนั ดับ 4 จํานวน 3 ข้อ ความถี่อนั ดับ 5 จํานวน 2 ข้อ และความถี่อนั ดับ 6 อันสุ ดท้าย
จํานวน 1 ข้อ
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ตารางที่ 3 แสดงค่าความถี่ และอันดับความเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิเกี่ยวกับการสร้างกลยุทธ์
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยบูรพา
ระดับบุคคล
ลําดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

กลยุทธ์ การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพือ่ เข้ าสู่ ตําแหน่ ง
ทีส่ ู งขึน้ มหาวิทยาลัยบูรพา
ระดับบุคคล
สร้างเจตคติและแรงบันดาลใจต่อการเข้าสู่ ตาํ แหน่ง
สร้างความเชื่อมัน่ และตระหนักให้กบั ตนเองต่อการทําผลงาน
สร้างแรงจูงใจให้กบั ตนเอง ด้วยค่าตอบแทนและการยอมรับนับถือ
พัฒนาตนเองให้มีความรู ้ความเข้าใจในการทําผลงาน
สร้างศักยภาพให้กบั ตนเองในการปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมาย
กําหนดทิศทางและวางแผนการดําเนิงานให้ชดั เจนเกี่ยวกับการสร้างผลงาน
เข้ารับการอบรม เพื่อสร้างสรรค์ในการทําผลงานทุกครั้ง
สื บหาแหล่งทุน เพื่อขอทุนในการทําผลงาน
เข้าร่ วมจัดทํา Work Shop การเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งเป็ นประจํา
สร้างขวัญและกําลังใจให้กบั ตนเองเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่ง
ศึกษาและทําความเข้าใจแนวทางการขอกําหนดตําแหน่งให้ชดั เจน
สร้างแรงบันดาลใจให้กบั ตนเองในการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่ง

ความถี่ อันดับ

8
8
7
7
7
6
6
5
5
4
4
4

จากตารางที่ 3 พบว่าผูท้ รงคุณวุฒิมีความเห็นว่ากลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับบุคคลโดยมีขอ้ ความถี่ อันดับที่ 1
จํานวน 2 ข้อ ความถี่อนั ดับ 2 จํานวน 3 ข้อ ความถี่อนั ดับ 3 จํานวน 2 ข้อ ความถี่อนั ดับ 4
จํานวน 2 ข้อ และความถี่อนั ดับ 5 อันดับสุ ดท้าย จํานวน 3 ข้อ

1
1
2
2
2
3
3
4
4
5
5
5

82
ตอนที่ 2 ศึกษาความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิของกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยบูรพา การวิเคราะห์ขอ้ มูลในขั้นตอน
นี้เป็ นการศึกษาความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิวา่ มีความเป็ นไปได้มากน้อยเพียงใดโดยการสอบถาม
ความคิดเห็นจากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่จา้ งด้วยเงินอุดหนุ นรัฐบาล มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 120 คน ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 120 ฉบับ
คิดเป็ นร้อยละ 100 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ โดยมีค่าเฉลี่ย (X) และความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา ดังนี้ (ตารางที่ 4-8)
4.50 – 5.00 หมายถึง กลยุทธ์มีความเป็ นไปได้ในระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึง กลยุทธ์มีความเป็ นไปได้ในระดับมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง กลยุทธ์มีความเป็ นไปได้ในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง กลยุทธ์มีความเป็ นไปได้ในระดับน้อย
1.00 – 1.49 หมายถึง กลยุทธ์มีความเป็ นไปได้ในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับเพศ ประสบการณ์
ในการทํางาน วุฒิการศึกษา และตําแหน่งงานที่ปฏิบตั ิ
ตารางที่ 4 แสดงกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั จําแนกตามตัวแปร

1. เพศ

กลุ่มตัวอย่ างจําแนกตามตัวแปร

1.1.ชาย
1.2.หญิง
2. ประสบการณ์ ในการทํางาน
2.1. ตํ่ากว่า 5 ปี
2.2. ประสบการณ์ระหว่าง 5-10 ปี
2.3. ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป
3.วุฒิการศึกษา
3.1.ปริ ญญาตรี
3.2.ปริ ญญาโท
3.3.ปริ ญญาเอก

จํานวน

ร้ อยละ

38
82

31.66
68.34

17
21
82

14.16
17.50
68.34

40
78
2

33.34
65.00
1.66
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กลุ่มตัวอย่ างจําแนกตามตัวแปร
4.ตําแหน่ งงานทีป่ ฏิบัติ
4.1 เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
4.2 นักวิชาการศึกษา
4.3 บุคลากร
4.4 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
4.5 นักวิชาการเงินและบัญชี
4.6 นักวิชาการพัสดุ
4.7 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
4.8 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รวม

จํานวน

ร้ อยละ

45
23
5
6
14
7
10
10
120

37.50
19.17
4.17
5.00
11.67
5.83
8.33
8.33
100

จากตาราง 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัย
บูรพา เป็ นเพศชายที่ตอบแบบสอบถาม คิดเป็ นร้อยละ 31.66 เพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 68.34
ประสบการณ์ในการทํางานตํ่ากว่า 5 ปี คิดเป็ นร้อยละ14.16 ประสบการณ์ระหว่าง 5-10 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 17.50 ตั้งแต่ 10 ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 68.34 วุฒิการศึกษา ปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 33.34
ปริ ญญาโท คิดเป็ นร้อยละ 65.00 และปริ ญญาเอก คิดเป็ นร้อยละ 1.66
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ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ
กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น สังกัด
มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับมหาวิทยาลัย โดยรวม
กลยุทธ์ การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ข้ อ วิชาการเพือ่ เข้ าสู่ ตําแหน่ งทีส่ ู งขึน้
มหาวิทยาลัยบูรพา
1 กลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัย
2 กลยุทธ์ระดับคณะ
3 กลยุทธ์ระดับบุคคล
รวมค่ าเฉลีย่

บุคลากร
(n =120)
X
SD
3.91
0.94
3.85
0.99
3.98
0.94
3.91
0.95

ระดับความ
เป็ นไปได้
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 6 พบว่า ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิของกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ น
ระดับมาก และเมื่อเรี ยงคะแนนค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ กลยุทธ์ระดับคณะ กลยุทธ์ระดับ
มหาวิทยาลัย และกลยุทธ์ระดับบุคคล

อันดับ
2
1
3
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ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ
กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น สังกัด
มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับมหาวิทยาลัย เป็ นรายข้อ
บุคลากร
ระดับ
กลยุทธ์ การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
(n = 120)
ความ อันดับ
ข้ อ
เพือ่ เข้ าสู่ ตําแหน่ งทีส่ ู งขึน้ มหาวิทยาลัยบูรพา
X
SD เป็ นไป
ได้
ระดับมหาวิทยาลัย
1 สนับสนุนการให้ทุนอุดหนุนการทําผลงานเป็ น
4.05 0.95
มาก
2
ประจําทุกปี
2 สนับสนุนให้มีการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
4.10 0.81
มาก
1
เข้าสู่ ตาํ แหน่ง
3 จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กบั ผูท้ ี่มี
3.90 0.97
มาก
6
ความพร้อมเข้าสู่ ตาํ แหน่ง
4 ส่ งเสริ มการทําผลงาน โดยสามารถนํามาพิจารณา
4.04 0.84
มาก
3
เลื่อนขั้นเงินเดือนได้
5 ส่ งเสริ มการพัฒนาศักยภาพความเป็ นมืออาชีพใน
3.90 0.99
มาก
7
การปฏิบตั ิงาน
6 จัดให้มีพี่เลี้ยงคอยให้คาํ แนะนําหรื อข้อเสนอแนะแก่ 3.89 0.97
มาก
8
ผูท้ ี่ทาํ ผลงาน
7 มีระบบและกลไกเพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนการเข้า 3.86 0.92
มาก
10
สู่ ตาํ แหน่ง
8 สร้างแรงจูงใจด้วยค่าตอบแทนการยอมรับนับถือ
3.86 0.92
มาก
10
หรื อมอบโล่และเกียรติบตั รให้แก่ผทู ้ ี่ได้รับการ
แต่งตั้ง
9 พัฒนาบุคลากรเป็ นต้นแบบเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
3.81 0.96
มาก
14
ให้กบั ผูท้ ี่ตอ้ งการทําผลงาน
10 สนับสนุนให้มีผทู ้ รงคุณวุฒิจากภายนอกทําหน้าที่
3.78 0.91
มาก
15
เป็ นที่ปรึ กษาในการทําผลงาน
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ข้ อ

11

12
13
14
15

กลยุทธ์ การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
เพือ่ เข้ าสู่ ตําแหน่ งทีส่ ู งขึน้ มหาวิทยาลัยบูรพา
ระดับมหาวิทยาลัย (ต่ อ)
สนับสนุนให้มีคณะกรรมการกลัน่ กรองผลงาน
(Peer review) ก่อนส่ งให้ผปู ้ ระเมินภายนอกได้อ่าน
(Leader )
สร้างแรงจูงใจ/เจตคติที่ดีและสร้างความตระหนักใน
หน้าที่ต่อการทําผลงาน
จัดทําแผนพัฒนาช่วยเหลือบุคลากรเพื่อเข้าสู่
ตําแหน่งที่สูงขึ้น
จัดทําคู่มือแนวทางการขอกําหนดตําแหน่งให้ชดั เจน
จัดทําระบบรายงานความก้าวหน้าการทําผลงานของ
บุคลากรเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่ง
รวมค่ าเฉลีย่

บุคลากร
(n = 120)
X
SD

ระดับ
ความ
เป็ นไป
ได้

อันดับ

3.86

0.96

มาก

12

3.87

0.90

มาก

9

3.98

0.93

มาก

4

3.92
3.83

0.99
0.98

มาก
มาก

5
13

3.91

0.94

มาก

จากตารางที่ 6 พบว่า กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่ง
ที่สูงขึ้น สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับมหาวิทยาลัย โดยรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับมาก
เมื่อเรี ยงคะแนนค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย สามลําดับแรก ได้แก่ สนับสนุนให้มีการสัมมนาและ
อบรมเชิงปฏิบตั ิการเข้าสู่ ตาํ แหน่ง สนับสนุนการให้ทุนอุดหนุนการทําผลงานเป็ นประจําทุกปี และ
ส่ งเสริ มการทําผลงาน โดยสามารถนํามาพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนได้
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ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ
กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น สังกัด
มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับคณะ เป็ นรายข้อ

ข้ อ

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

กลยุทธ์ การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
เพือ่ เข้ าสู่ ตําแหน่ งทีส่ ู งขึน้ สั งกัดมหาวิทยาลัยบูรพา
กลยุทธ์ ระดับคณะ
สนับสนุนการให้ทุนอุดหนุนการทําผลงานเป็ น
ประจําทุกปี
สนับสนุนให้มีการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
เข้าสู่ ตาํ แหน่ง
จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กบั ผูท้ ี่มี
ความพร้อมเข้าสู่ ตาํ แหน่ง
ส่ งเสริ มการทําผลงาน โดยสามารถนํามาพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนได้
ส่ งเสริ มการพัฒนาศักยภาพความเป็ นมืออาชีพใน
การปฏิบตั ิงาน
จัดให้มีพี่เลี้ยงคอยให้คาํ แนะนําหรื อข้อเสนอแนะแก่
ผูท้ ี่ทาํ ผลงาน
มีระบบและกลไกเพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนการเข้า
สู่ ตาํ แหน่ง
สร้างแรงจูงใจด้วยค่าตอบแทนการยอมรับนับถือ
หรื อมอบโล่และเกียรติบตั รให้แก่ผทู ้ ี่ได้รับการ
แต่งตั้ง
พัฒนาบุคลากรเป็ นต้นแบบเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กบั ผูท้ ี่ตอ้ งการทําผลงาน
สนับสนุนให้มีผทู ้ รงคุณวุฒิจากภายนอกทําหน้าที่
เป็ นที่ปรึ กษาในการทําผลงาน

บุคลากร
(n = 120)
X
SD

ระดับ
ความ
เป็ นไปได้

อันดับ

4.09

0.96

มาก

1

3.89

0.98

มาก

6

3.82

0.99

มาก

10

3.86

0.95

มาก

8

3.94

0.97

มาก

5

3.66

0.96

มาก

14

3.79

0.99

มาก

3.62

0.97

มาก

15

3.76

1.08

มาก

12

3.74

1.04

มาก

13

11
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ข้ อ

11

12
13
14
15

กลยุทธ์ การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
เพือ่ เข้ าสู่ ตําแหน่ งทีส่ ู งขึน้ สั งกัดมหาวิทยาลัยบูรพา
กลยุทธ์ ระดับคณะ (ต่ อ)
สนับสนุนให้มีคณะกรรมการกลัน่ กรองผลงาน
(Peer review) ก่อนส่ งให้ผปู ้ ระเมินภายนอกได้อ่าน
(Leader )
สร้างแรงจูงใจ/เจตคติที่ดีและสร้างความตระหนักใน
หน้าที่ต่อการทําผลงาน
จัดทําแผนพัฒนาช่วยเหลือบุคลากรเพื่อเข้าสู่
ตําแหน่งที่สูงขึ้น
จัดทําคู่มือแนวทางการขอกําหนดตําแหน่งให้ชดั เจน
จัดทําระบบรายงานความก้าวหน้าการทําผลงานของ
บุคลากรเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่ง
รวมค่ าเฉลีย่

บุคลากร
(n = 121)
X
SD

ระดับ
ความ
เป็ นไปได้

อันดับ

3.84

1.06

มาก

8

3.95

0.99

มาก

4

3.96

0.96

มาก

2

3.96
3.88

1.00
0.98

มาก
มาก

3
7

3.85

0.99

มาก

จากตารางที่ 7 พบว่ากลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่ง
ที่สูงขึ้น สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับคณะ โดยรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับมาก เมื่อเรี ยงคะแนน
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย สามลําดับแรก ได้แก่ สนับสนุ นการให้ทุนอุดหนุนการทําผลงาน
เป็ นประจําทุกปี จัดทําแผนพัฒนาช่วยเหลือบุคลากรเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น และจัดทําคู่มือแนว
ทางการขอกําหนดตําแหน่งให้ชดั เจน
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ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ
กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัย
บูรพาระดับบุคลคณะ เป็ นรายข้อ
ข้ อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

กลยุทธ์ การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพือ่ เข้ าสู่
ตําแหน่ งทีส่ ู งขึน้ สั งกัดมหาวิทยาลัยบูรพา
กลยุทธ์ ระดับบุคคล
สร้างเจตคติและแรงบันดาลใจต่อการเข้าสู่ ตาํ แหน่ง
สร้างความเชื่อมัน่ และตระหนักให้กบั ตนเองต่อการทํา
ผลงาน
สร้างแรงจูงใจให้กบั ตนเอง ด้วยค่าตอบแทนและการ
ยอมรับนับถือ
พัฒนาตนเองให้มีความรู ้ความเข้าใจในการทําผลงาน
สร้างศักยภาพให้กบั ตนเองในการปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย
กําหนดทิศทางและวางแผนการดําเนิงานให้ชดั เจน
เกี่ยวกับการสร้างผลงาน
เข้ารับการอบรม เพื่อสร้างสรรค์ในการทําผลงานทุกครั้ง
สื บหาแหล่งทุน เพื่อขอทุนในการทําผลงาน
เข้าร่ วมจัดทํา Work Shop การเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่
ตําแหน่งเป็ นประจํา
สร้างขวัญและกําลังใจให้กบั ตนเองเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่ง
ศึกษาและทําความเข้าใจแนวทางการขอกําหนดตําแหน่ง
ให้ชดั เจน
สร้างแรงบันดาลใจให้กบั ตนเองในการพัฒนาตนเองเพื่อ
เข้าสู่ ตาํ แหน่ง
รวมค่ าเฉลีย่

บุคลากร
(n = 121)
X
SD

ระดับ
ความ อันดับ
เป็ นไปได้

4.07
3.99

0.95
0.95

มาก
มาก

3
5

3.97

0.95

มาก

7

4.08
4.11

0.91
0.86

มาก
มาก

2
1

3.99

0.90

มาก

4

3.96
3.81
3.93

0.94
1.00
0.93

มาก
มาก
มาก

8
12
10

3.96
3.98

0.91
0.90

มาก
มาก

8
6

3.93

1.04

มาก

11

3.98

0.94

มาก
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จากตารางที่ 8 พบว่า ระดับและอันดับความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิกลยุทธ์การพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับบุคคล
เป็ นรายข้ออยูใ่ นระดับมาก และเมื่อเรี ยงคะแนนค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย สามลําดับแรก ได้แก่
สร้างศักยภาพให้กบั ตนเองในการปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมาย พัฒนาตนเองให้มีความรู ้ความ
เข้าใจในการทําผลงาน และสร้างเจตคติและแรงบันดาลใจต่อการเข้าสู่ ตาํ แหน่ง
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บทที่ 5
สรุปและอภิปรายผล
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ตํารา บทความ งานวิจยั ต่าง ๆ
เกี่ยวกับแนวคิดหลักการกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น
มหาวิทยาลัยบูรพา และสัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒิ ที่เป็ นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีวฒ
ุ ิ
การศึกษาตั้งแต่ระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป เป็ นผูท้ ี่มีตาํ แหน่งระดับชํานาญการ เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้และ
ประสบการณ์เป็ นที่ยอมรับในมหาวิทยาลัยบูรพา เป็ นผูบ้ ริ หารระดับนโยบายมหาวิทยาลัย
จํานวน 10 คน เพื่อสร้างกลยุทธ์ จากนั้นนําไปศึกษาความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิของกลยุทธ์
โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุ นรัฐบาล ปี พ.ศ. 2560
จํานวน 120 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อการวิจยั ครั้งนี้ รอบที่ 1 เริ่ มต้นจาก
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิจาํ นวน 10 คน และนําข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์และสังเคราะห์แสดงเป็ นความถี่และอันดับที่ จากนั้นนํามาสร้าง
เป็ นแบบสอบถาม จํานวน 42 ข้อ และรอบที่ 2 ศึกษาความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิกลยุทธ์
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุวชิ าการเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้นสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา
โดยส่ งแบบสอบถามชนิดมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ กลยุทธ์มีความเป็ นไปได้ใน
ทางปฏิบตั ิมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ห้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการซึ่งจ้าง
ด้วยเงินอุดหนุ นรัฐบาล ตอบแบบสอบถาม จํานวน 120 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ย
(X) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เป็ นหลักในการอภิปรายประกอบการเพื่อยืนยันความเป็ นไปได้
ในทางปฏิบตั ิซ่ ึ งผลการวิจยั สามารถอภิปรายข้อค้นพบเรี ยงตามหัวข้อที่จะอภิปราย ดังนี้

สรุปผลการวิจัย

1. การสร้างกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุวชิ าการเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น
สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา จากการสัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒิ จํานวน 10 คน มีดงั นี้
1.1 กลยุทธ์ ระดับมหาวิทยาลัย ได้ แก่
1.1.1) สนับสนุนการให้ทุนอุดหนุนการทําผลงานเป็ นประจําทุกปี
1.1.2) สนับสนุนให้มีการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบตั ิการเข้าสู่ ตาํ แหน่ง
1.1.3) จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กบั ผูท้ ี่มีความพร้อมเข้าสู่ ตาํ แหน่ง
1.1.4) ส่ งเสริ มการทําผลงาน โดยสามารถนํามาพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนได้
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1.1.5) ส่ งเสริ มการพัฒนาศักยภาพความเป็ นมืออาชีพในการปฏิบตั ิงาน
1.1.6) จัดให้มีพี่เลี้ยงคอยให้คาํ แนะนําหรื อข้อเสนอแนะแก่ผทู ้ ่ีทาํ ผลงาน
1.1.7) มีระบบและกลไกเพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนการเข้าสู่ ตาํ แหน่ง
1.1.8) สร้างแรงจูงใจด้วยค่าตอบแทนการยอมรับนับถือ หรื อมอบโล่และ
เกียรติบตั รให้แก่ผทู ้ ี่ได้รับการแต่งตั้ง
1.1.9) พัฒนาบุคลากรเป็ นต้นแบบเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กบั ผูท้ ี่ตอ้ งการ
ทําผลงาน
1.1.10) สนับสนุนให้มีผทู ้ รงคุณวุฒิจากภายนอกทําหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษา
ในการทําผลงาน
1.1.11) สนับสนุนให้มีคณะกรรมการกลัน่ กรองผลงาน (Peer review)
ก่อนส่ งให้ผปู ้ ระเมินภายนอกได้อ่าน (Leader )
1.1.12) สร้างแรงจูงใจ/เจตคติที่ดีและสร้างความตระหนักในหน้าที่ต่อการ
ทําผลงาน
1.1.13) จัดทําแผนพัฒนาช่วยเหลือบุคลากรเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น
1.1.14) จัดทําคู่มือแนวทางการขอกําหนดตําแหน่งให้ชดั เจน
1.1.15) จัดทําระบบรายงานความก้าวหน้าการทําผลงานของบุคลากร
เพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่ง
1.2 กลยุทธ์ ระดับคณะ ได้ แก่
1.2.1) สนับสนุนการให้ทุนอุดหนุนการทําผลงานเป็ นประจําทุกปี
1.2.2) สนับสนุนให้มีการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบตั ิการเข้าสู่ ตาํ แหน่ง
1.2.3) จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กบั ผูท้ ี่มีความพร้อมเข้าสู่ ตาํ แหน่ง
1.2.4) ส่ งเสริ มการทําผลงาน โดยสามารถนํามาพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนได้
1.2.5) ส่ งเสริ มการพัฒนาศักยภาพความเป็ นมืออาชีพในการปฏิบตั ิงาน
1.2.6) จัดให้มีพี่เลี้ยงคอยให้คาํ แนะนําหรื อข้อเสนอแนะแก่ผทู ้ ี่ทาํ ผลงาน
1.2.7) มีระบบและกลไกเพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนการเข้าสู่ ตาํ แหน่ง
1.2.8) สร้างแรงจูงใจด้วยค่าตอบแทนการยอมรับนับถือ หรื อมอบโล่และ
เกียรติบตั รให้แก่ผทู ้ ี่ได้รับการแต่งตั้ง
1.2.9) พัฒนาบุคลากรเป็ นต้นแบบเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กบั ผูท้ ี่ตอ้ งการ
ทําผลงาน
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1.2.10) สนับสนุนให้มีผทู ้ รงคุณวุฒิจากภายนอกทําหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษา
ในการทําผลงาน
1.2.11) สนับสนุนให้มีคณะกรรมการกลัน่ กรองผลงาน (Peer review)
ก่อนส่ งให้ผปู ้ ระเมินภายนอกได้อ่าน (Leader )
1.2.12) สร้างแรงจูงใจ/เจตคติที่ดีและสร้างความตระหนักในหน้าที่ต่อการ
ทําผลงาน
1.2.13) จัดทําแผนพัฒนาช่วยเหลือบุคลากรเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น
1.2.14) จัดทําคู่มือแนวทางการขอกําหนดตําแหน่งให้ชดั เจน
1.2.15) จัดทําระบบรายงานความก้าวหน้าการทําผลงานของบุคลากร
เพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่ง
1.3. ระดับบุคคล ได้ แก่
1.3.1) สร้างเจตคติและแรงบันดาลใจต่อการเข้าสู่ ตาํ แหน่ง
1.3.2) สร้างความเชื่ อมัน่ และตระหนักให้กบั ตนเองต่อการทําผลงาน
1.3.3) สร้างแรงจูงใจให้กบั ตนเอง ด้วยค่าตอบแทนและการยอมรับนับถือ
1.3.4) พัฒนาตนเองให้มีความรู ้ความเข้าใจในการทําผลงาน
1.3.5) สร้างศักยภาพให้กบั ตนเองในการปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมาย
1.3.6) กําหนดทิศทางและวางแผนการดําเนิงานให้ชดั เจนเกี่ยวกับการสร้างผลงาน
1.3.7) เข้ารับการอบรม เพื่อสร้างสรรค์ในการทําผลงานทุกครั้ง
1.3.8) สื บหาแหล่งทุน เพื่อขอทุนในการทําผลงาน
1.3.9) เข้าร่ วมจัดทํา Work Shop การเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งเป็ นประจํา
1.3.10) สร้างขวัญและกําลังใจให้กบั ตนเองเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่ง
1.3.11) ศึกษาและทําความเข้าใจแนวทางการขอกําหนดตําแหน่งให้ชดั เจน
1.3.12) สร้างแรงบันดาลใจให้กบั ตนเองในการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่ง
2. ศึกษาความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
เพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่าความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ โดยรวมมีค่าเฉลี่ย
อยูใ่ นระดับมาก และเมื่อเรี ยงคะแนนค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ กลยุทธ์ระดับคณะ กลยุทธ์
ระดับมหาวิทยาลัย และกลยุทธ์ระดับบุคคล

94
2.1 กลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัย โดยรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับมาก และเมื่อเรี ยง
คะแนนค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย สามลําดับแรก ได้แก่ สนับสนุนให้มีการสัมมนาและอบรม
เชิงปฏิบตั ิการเข้าสู่ ตาํ แหน่งสนับสนุนการให้ทุนอุดหนุนการทําผลงานเป็ นประจําทุกปี และ
ส่ งเสริ มการทําผลงาน โดยสามารถนํามาพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนได้
2.2 กลยุทธ์ระดับคณะโดยรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับมาก และเรี ยงคะแนนค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย สามลําดับแรก ได้แก่ สนับสนุนการให้ทุนอุดหนุนการทําผลงานเป็ นประจําทุกปี
จัดทําแผนพัฒนาช่วยเหลือบุคลากรเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น และจัดทําคู่มือแนวทางการขอ
กําหนดตําแหน่งให้ชดั เจน
2.3 กลยุทธ์ระดับบุคลโดยรวม และรายข้ออยูใ่ นระดับมาก และเรี ยงคะแนนค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย สามลําดับแรก ได้แก่ สร้างศักยภาพให้กบั ตนเองในการปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย พัฒนาตนเองให้มีความรู ้ความเข้าใจในการทําผลงาน และสร้างเจตคติและแรงบันดาลใจ
ต่อการเข้าสู่ ตาํ แหน่ง

อภิปรายผล

การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เรื่ อง กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
เพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา ผูว้ จิ ยั ขอนําเสนออภิปรายผลการศึกษา
ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิเป็ นหลักในการอภิปราย ซึ่ งผลการวิจยั สามารถอภิปรายผล ได้ดงั นี้
1. ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิของกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
เพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้นสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพาโดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อ
เรี ยงคะแนนค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ กลยุทธ์ระดับคณะ กลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัย
และกลยุทธ์ระดับบุคคล ทั้งนี้ เนื่องจากบุคลากรสายสนับสนุนวิชามีความเห็นว่ามหาวิทยาลัย
ควรมีการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ทุกคนมีความเจริ ญก้าวหน้าในหน้าที่การงานโดยดํารงตําแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้นในประเภทผูบ้ ริ หาร หรื อประเภทชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญหรื อ
ผูท้ รงคุณวุฒิ นอกจากจะเป็ นความก้าวหน้าในสายอาชีพแล้วยังได้รับเงินประจําตําแหน่งหรื อ
ค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนื อจากเงินเดือนอีกด้วย ซึ่งเป็ นการสร้างขวัญและกําลังใจที่สาํ คัญให้แก่
บุคลากร และประเด็นสําคัญการที่จะก้าวไปสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้นตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัย
จะต้องมีผลงานวิชาการประกอบการพิจารณาด้วย ซึ่ งนอกจากตัวบุคลากรเองที่จะต้องให้
ความสําคัญในเรื่ องนี้แล้ว มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนทั้งในด้านการจัดทําผลงานทางวิชาการ
การมอบหมายงานที่รับผิดชอบ และสนับสนุนด้านงบประมาณสิ่ งจูงใจรวมทั้งเรื่ องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สอดคล้องกับ ศราวุธ ศรี ดี (2547) ที่กล่าวว่าการกําหนดนโยบายเพื่อสนับสนุนการเข้าสู่ ตาํ แหน่ง
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ทางวิชาการ ซึ่ งถือได้วา่ เป็ นแผนงานที่เป็ นแนวทางหรื อข้อกําหนดที่วางไว้เพื่อให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องได้
ปฏิบตั ิอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยที่การกําหนดนโยบายจะต้องคํานึงถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องที่จะ
เป็ นประโยชน์ต่อการวางแนวทางการกําหนดนโยบาย และอํานวยพร มโนวงศ์ (2552, หน้า 2-3)
กล่าวว่าการเข้าสู่ ตาํ แหน่งทางวิชาการจึงเป็ นเสมือนหนึ่งรางวัลของความก้าวหน้าและความสําเร็ จ
ในวิชาชีพผูท้ ี่ได้รับกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ และระดับตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นย่อมได้รับ
ความคาดหวังว่าจะต้องทําการศึกษา และผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ และนอกจากนี้ยงั เป็ น
สิ่ งบ่งชี้วสิ ัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเป็ นดัชนีช้ ีคุณภาพ และความสําเร็ จของมหาวิทยาลัย กล่าวคือ
หากมหาวิทยาลัยมีปริ มาณของอาจารย์ที่ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการสู งก็จะสร้างความเป็ นเลิศทาง
วิชาการ ความน่าเชื่อถือการได้รับการยอมรับตลอดจนเป็ นสิ่ งสะท้อนให้เห็นถึงความมีคุณภาพ
และศักยภาพของสถาบัน จากที่กล่าวมา จึงส่ งผลให้กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่
สู งขึ้นในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่ าความเป็ นไปได้
1.1 กลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัย อยูใ่ นระดับมาก เมื่อเรี ยงคะแนนค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย สามลําดับแรก ได้แก่ สนับสนุนให้มีการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบตั ิการเข้าสู่ ตาํ แหน่ง
สนับสนุนการให้ทุนอุดหนุนการทําผลงานเป็ นประจําทุกปี และส่ งเสริ มการทําผลงาน โดยสามารถ
นํามาพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนได้
ทั้งนี้ เนื่ องจากการเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจะเป็ นไป
ตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้หรื อไม่เพียงใดขึ้นอยูก่ บั นโยบายของมหาวิทยาลัยที่จะกําหนดกลยุทธ์
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้มีตาํ แหน่งที่สูงขึ้นที่มีความเหมาะสมและเป็ นไปได้
ดังนั้น การส่ งเสริ มและการพัฒนาบุคลากร มีความจําเป็ นที่จะต้องมีการเสริ มสร้างเจตคติ
ความเชื่อมัน่ และสร้างความตระหนักต่อการเข้าสู่ ตาํ แหน่งเพิม่ ขึ้นว่าเป็ นสิ่ งที่เป็ นประโยชน์ที่มี
คุณค่า และเป็ นความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ได้รับการยอมรับในวงวิชาชีพ และการมีคุณภาพ
ชีวติ ที่ดีข้ ึน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยควรกระตุน้ ให้บุคลากรเข้าสู่ ตาํ แหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น
อย่างไร ก็ตามในการดําเนินการตามกลยุทธ์น้ นั มหาวิทยาลัยต้องเลือกกลยุทธ์ท่ีมีความเหมาะสม
และความเป็ นไปได้มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและ
ผูท้ ่ีเกี่ยวข้องให้ดาํ เนินไปในทิศทางเดียวกันโดยอาศัยความร่ วมมือ ความยืดหยุน่ ความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนปลงอยูต่ ลอเวลา ประกอบกับมหาวิทยาลัยควรมี
แผนพัฒนาคุณภาพด้านการทําผลงาน และการวิจยั โดยการจัดทําแผนพัฒบุคลากรเข้าสู่ ตาํ แหน่ง
ในการเข้าสู่ ตาํ แหน่ง เงินทุนสนับสนุนก็เป็ นปั จจัยที่สาํ คัญที่จะทําให้การดําเนินงานมีประสิ ทธิ ภาพ
ยิง่ ขึ้น เพราะการจัดทําผลงานเข้าสู่ ตาํ แหน่งย่อมต้องมีค่าใช้จ่ายสู ง เงินทุนสนับสนุนจึงกลายเป็ น
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ปั จจัยที่มีความสําคัญในการจูงใจ ดังนั้น ผูบ้ ริ หารจึงควรจัดสรรทุนสนับสนุนสอดคล้องกับงานวิจยั
จุฑามาศ แสงอาวุธ และพรนิ ภา จินดา (2553) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตสุ ราษฏร์ ธานี ผลการวิจยั
พบว่าการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการส่ วนใหญ่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ใน 4 รู ปแบบ คือ การประชุมอบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน การปฐมนิ เทศ และการศึกษาต่อ
ปั ญาหาในการพัฒนาบุคลากร พบว่างบประมาณสนับสนุ นไม่เพียงพอและไม่มีเวลาเข้ารับการ
พัฒนาเพราะไม่สามารถปลีกตัวออกจากงานประจํา แตกต่างจากหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน
ปั ญหาในการพัฒนาคือไม่มีคู่มือในการปฏิบตั ิงาน ขาดผูส้ อนงานเฉพาะด้าน และงบประมาณ
สนับสนุนไม่เพียงพอ และปั ญหาในการปฏิบตั ิงานพบว่ามีปัญหาในด้านความสามารถการใช้
และ ศรุ ตา ชัยสุ วรรณ, (2550, หน้า 32) กล่าวว่าการสนับสนุนการวิจยั ทุนผลผลิตผลงาน
ทางวิชาการ ตลอดจนการสนับสนุนอุปกรณ์การวิจยั และการผลิตผลงานทางวิชาการ การส่ งเสริ ม
และสนับสนุนให้ภาควิชาและสาขาวิชามีอาจารย์อาวุโส/ผูท้ รงคุณวุฒิเป็ นที่ปรึ กษาให้คาํ แนะนํา
ช่วยเหลือในการเข้าสู่ ตาํ แหน่งทางวิชาการแล้ว จะสามารถทําให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการ
ที่มีคุณภาพและขอตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น การเข้าสู่ ตาํ แหน่งทางวิชาการเป็ นไปตามกรอบ
ระยะเวลาการเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ จากที่กล่าวมา จึงส่ งผลให้กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร
เพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้นในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
1.2 กลยุทธ์ ระดับคณะ โดยรวมยูใ่ นระดับมาก เมื่อเรี ยงคะแนนค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อยสามลําดับแรก ได้แก่ สนับสนุนการให้ทุนอุดหนุ นการทําผลงานเป็ นประจําทุกปี
จัดทําแผนพัฒนาช่วยเหลือบุคลากรเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น และจัดทําคู่มือแนวทางการขอ
กําหนดตําแหน่งให้ชดั เจน
ทั้งนี้ เนื่ องจากการเข้าสู่ ตาํ แหน่ที่สูงขึ้นมีความสําคัญต่อวิชาชีพของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาเป็ นอย่างยิง่ เนื่องจากเป็ นวิชาชีพที่จะต้องถ่ายทอดความรู ้
ให้กบั ผูม้ าขอรับบริ การ ดังนั้น บุคลากรจึงต้องพัฒนาตนเองให้เกิดความรู ้ใหม่ๆด้วยการวิจยั
การเขียนคู่มือ การวิเคราะห์งาน การผลิตตําราหรื อผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆ เพื่อ
ประกอบการขอตําแหน่ง อันเป็ นตําแหน่งที่บ่งบอกถึงคุณภาพ ส่ งผลให้ได้รับเกียรติและศักดิ์ศรี
ต่อวิชาชีพ ซึ่ง ศรุ ตา ชัยสุ วรรณ, (2550, หน้า 32) กล่าวว่าการสนับสนุนการวิจยั ทุนผลผลิตผลงาน
ทางวิชาการตลอดจนการสนับสนุนอุปกรณ์การวิจยั และการผลิตผลงานทางวิชาการ การส่ งเสริ ม
และสนับสนุนให้ภาควิชาและสาขาวิชามีอาจารย์อาวุโส/ผูท้ รงคุณวุฒิเป็ นที่ปรึ กษาให้คาํ แนะนํา
ช่วยเหลือในการเข้าสู่ ตาํ แหน่งทางวิชาการแล้ว จะสามารถทําให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการที่มี
คุณภาพและขอตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น การเข้าสู่ ตาํ แหน่งทางวิชาการเป็ นไปตามกรอบ
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ระยะเวลาการเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ สอดคล้องกับงานวิจยั อํานวย มโนวงศ์ (2552)
ได้ศึกษาการเข้าสู่ ตาํ แหน่งทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพ พบว่าการเข้าสู่ ตาํ แหน่งทาง
วิชาการ โดยผูบ้ งั คับบัญชาระดับคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชาต้องส่ งเสริ ม คอยกระตุน้ ให้คาํ แนะนํา
ปรึ กษาและทําการประเมินจึงควรสนับสนุนโดยลดภาระงานสอนลง สร้างแรงจูงใจในการผลิต
ผลงานทาวิชาการ รวมทั้งสร้างบรรยากาศด้านการวิจยั ขึ้นภายในคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา สอดคล้อง
กับงานวิจยั สมภพ ทองปลิว (2559) ได้วจิ ยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีส่วนกระตุน้ การทํางานวิจยั ของบุคลากร
สายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ ผลการวิจยั พบว่า
1.ปั จจัยด้านบุคคล ได้แก่ ผูท้ าํ วิจยั ควรมีประสบการณ์ในการทําวิจยั มีเวลาเพียงพอในการทําวิจยั
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ 2.ปั จจัยด้านหน่วยงาน ได้แก่
สถาบันวิจยั และพัฒนา สนับสนุนและส่ งเสริ มการทําวิจยั กลไกการประกันคุณภาพมีส่วนผลักดัน
ให้อาจารย์ทาํ วิจยั เพิม่ ขึ้น และการทําวิจยั ได้รับการสนับสนุนและส่ งเสริ มจาก ผูบ้ ริ หาร
3.ปั จจัยด้านสิ่ งจูงใจ ได้แก่ มีอิสระในการทําวิจยั ตําแหน่งเป็ นสิ่ งจูงใจของการทํางานวิจยั
และความรู ้ความสามารถที่มีอยูส่ ามารถทําวิจยั ได้ 4.ปั จจัยด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก ได้แก่
มีศูนย์บริ การด้านจัดพิมพ์และจัดทําเอกสารงานวิจยั อย่างพอเพียง มหาวิทยาลัยมีผเู ้ ชี่ยวชาญ และ
ชํานาญการให้คาํ ปรึ กษาการทํา วิจยั มหาวิทยาลัยจัดหาผูช้ ่วยวิจยั ให้แก่ผวู ้ จิ ยั และมีหอ้ งทํางานและ
ห้องปฏิบตั ิการที่เอื้อต่อการทําวิจยั
1.3 กลยุทธ์ ระดับบุคคล โดยรวมมีความเป็ นไปได้อยูใ่ นระดับมาก และเมื่อเรี ยงคะแนน
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย สามลําดับแรก ได้แก่ สร้างศักยภาพให้กบั ตนเองในการปฏิบตั ิงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย พัฒนาตนเองให้มีความรู ้ความเข้าใจในการทําผลงาน และสร้างเจตคติ
และแรงบันดาลใจต่อการเข้าสู่ ตาํ แหน่ง
ทั้งนี้ เนื่ องจากพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อได้เข้ามาปฏิบตั ิงานระยะหนึ่งและมีผลงาน
สามารถขอผลงานได้ ประกอบกับ การสร้างแรงจูงใจต่อความก้าวหน้าในสายงานของตนเองได้
เช่นเดียวกัน นัน่ ก็คือ การผลักดันในการขอกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญงานการ ชํานาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ โดยต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง อันได้แก่ ปริ มาณงาน
ในหน้าที่ พิจารณาจากลักษณะงานที่ได้รับการมอบหมาย ปริ มาณงานที่มีความยากและลึกซึ้ง
ซึ่ งเป็ นงานที่ตอ้ งใช้ความรู ้ความสามารถเฉพาะด้าน คุณภาพงานในหน้าที่อนั ได้แก่ ความสามารถ
เฉพาะตัวในการปฏิบตั ิงานที่ตอ้ งอาศัยเทคนิควิธีการ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ตอ้ งอาศัยทั้งความรู ้
และประสบการณ์ท่ีสะสมมา นอกจากนี้ ผูย้ นื่ ขอกําหนดตําแหน่งยังต้องแสดงผลการดําเนินงาน
ที่ผา่ นมาย้อนหลัง 3 ปี โดยคํานึงถึงจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของผลงาน ประกอบกับต้องเป็ นผู ้
มีจริ ยธรรมไม่อยูร่ ะหว่างถูกสอบวินยั อย่างร้ายแรง ประกอบกับ ความสําเร็ จในการเข้าสู่ ตาํ แหน่ง
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ชํานาญงานขึ้นอยูก่ บั ตัวผูป้ ฏิบตั ิงานเอง แม้จะมีปัจจัยแวดล้อมที่ขดั ขวางความสําเร็ จ เช่น เวลา หรื อ
ผลงานทางวิชาการ แต่ผปู ้ ฏิบตั ิตอ้ งเตรี ยมความพร้อมการเข้าสู่ ตาํ แหน่งชํานาญงาน ได้แก่ ต้อง
ศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการขอตําแหน่งผูช้ าํ นาญการ ผูป้ ฏิบตั ิงานควรศึกษาข้อบังคับ
และ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการขอกําหนดตําแหน่งชํานาญงาน เพื่อเป็ นการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง การเข้ามาปฏิบตั ิงานได้ระยะเวลาหนึ่ง เมื่อถึงเวลาที่
เหมาะสม ส่ วนงานจะได้สนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงาน รวมถึง
การศึกษาว่าในการขอชํานาญงานนั้นมีกฎเกณฑ์อย่างไร ต้องใช้ผลงานอะไรบ้าง จํานวนกี่ชิ้น/เรื่ อง
และศึกษาขั้นตอนการยืน่ ขอกําหนดตําแหน่งว่าเริ่ มต้นอย่างไร มีกระบวนการพิจารณากี่ข้ นั ตอน
แม้กระทัง่ การเขียนแบบขอกําหนดตําแหน่งก็มีความยุง่ ยากซับซ้อน รวมถึงระบบการเขียน
เอกสารอ้างอิง เป็ นต้น สอดคล้อง ดาระกา ศิริสันติสัมฤทธิ์ (2555) ได้รายงานวิจยั เรื่ อง การศึกษา
รู ปแบบสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ พบว่า
1.บุคลากรที่มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งงานด้านนโยบายและแผน ผลการวิจยั พบว่าบุคลากร
ตําแหน่งนี้ควรมีความรู ้ดา้ นการวางแผนเชิงกลยุทธ์และมีความเข้าใจในกระบวนการทํา
งานด้านทักษะและความสามารถ เห็นว่าบุคลากรควรมีความคิดแบบองค์รวมหรื อบูรณาการคิด
การวิเคราะห์ และคิดอย่างเป็ นระบบ ส่ วนงานด้านคุณลักษณะอื่นๆบุคลากรควรมีคุณธรรมและ
จริ ยธรรม 2. บุคลากรที่มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งกลุ่มงานสนับสนุนทัว่ ไป ด้านความรู ้ผลการวิจยั
พบว่าบุคลากรควรมีความรู ้ทว่ั ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงาน และ
รองลงมาคือมีความเข้าใจกระบวนการงาน ด้านทักษะและความสามารถ ได้แก่ การทํางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่นและคุณลักษณะอื่นๆได้แก่ มีจิตสํานึกบริ การ และสมภพ ทองปลิว (2559) ได้วจิ ยั เรื่ อง ปั จจัยที่
มีส่วนกระตุน้ การทํางานวิจยั ของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนื อผลการวิจยั พบว่า 1.ปั จจัยด้านบุคคล ได้แก่ ผูท้ าํ วิจยั ควรมีประสบการณ์ในการทําวิจยั
มีเวลาเพียงพอในการทําวิจยั สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ 2.ปั จจัย
ด้านหน่วยงาน ได้แก่ สถาบันวิจยั และพัฒนาสนับสนุนและส่ งเสริ มการทําวิจยั กลไกการประกัน
คุณภาพมีส่วนผลักดันให้อาจารย์ทาํ วิจยั เพิ่มขึ้น และการทําวิจยั ควรได้รับการสนับสนุ นและ
ส่ งเสริ มจากผูบ้ ริ หาร 3.ปั จจัยด้านสิ่ งจูงใจ ได้แก่ มีอิสระในการทําวิจยั ซึ่งตําแหน่งทางวิชาการ
เป็ นสิ่ งจูงใจของการทํางานวิจยั และความรู ้ความสามารถที่มีอยู่ สามารถทําวิจยั เพื่อความก้าวหน้า
ในตําแหน่งที่สูงขึ้นได้ 4.ปั จจัยด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก ได้แก่ มีศูนย์บริ การด้านจัดพิมพ์และ
จัดทําเอกสารงานวิจยั อย่างพอเพียง มีผเู ้ ชี่ยวชาญและชานาญการให้คาํ ปรึ กษาการทําวิจยั จัดหา
ผูช้ ่วยวิจยั ให้แก่ผวู ้ จิ ยั มีห้องทํางานและห้องปฏิบตั ิการที่เอื้อต่อการทําวิจยั และมีขอ้ เสนอแนะ
ได้แก่ มหาวิทยาลัยควรมีการจัดอบรมความรู ้เกี่ยวกับการทําวิจยั อย่างเพียงพอรวมถึงโปรแกรม
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คอมพิวเตอร์ เพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูล ควรจัดหาผูช้ ่วยวิจยั ให้แก่ผวู ้ จิ ยั มีผเู ้ ชี่ยวชาญ และชํานาญการ
ให้คาํ ปรึ กษาการทําวิจยั และควรจัดให้มีศูนย์บริ การด้านจัดพิมพ์และจัดทําเอกสารงานวิจยั อย่าง
พอเพียง

ข้ อเสนอแนะในการวิจัย

จากผลการตรวจสอบความเป็ นไปในทางปฏิบตั ิเรื่ อง กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา อยูใ่ นระดับมาก
ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะแนวคิดต่อผูบ้ ริ หารมหาวิทยาา ดังต่อไปนี้
กลยุทธ์ ระดับมหาวิทยาลัย ผูบ้ ริ หารควรดําเนิ นการดังนี้
1. จัดให้มีการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบตั ิการเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น
2. สนับสนุนทุนอุดหนุนการทําผลงานเป็ นประจําทุกปี
3. ส่ งเสริ มการทําผลงานโดยสามารถนํามาพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนได้
กลยุทธ์ ระดับคณะ ผูบ้ ริ หารควรดําเนินการดังนี้
1. สนับสนุนการให้ทุนอุดหนุนการทําผลงานเป็ นประจําทุกปี
2. จัดทําแผนพัฒนาช่วยเหลือบุคลากรเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น
3. จัดทําคู่มือแนวทางการขอกําหนดตําแหน่งให้ชดั เจน
กลยุทธ์ ระดับบุคคล ผูท้ ี่เสนอขอตําแหน่งควรดําเนินการดังนี้
1. ควรสร้างศักยภาพให้กบั ตนเองในการที่ได้รับมอบหมายงานให้ปฏิบตั ิ
2. ควรพัฒนาตนเองให้มีความรู ้ความเข้าใจในการทําผลงาน
3. ควรสร้างเจตคติและแรงบันดาลใจต่อการเข้าสู่ ตาํ แหน่ง

ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป

สําหรับนักวิจยั ที่มีความสนใจที่จะศึกษากลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุวชิ าการ
เพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ควรศึกษาวิจยั เกี่ยวกับปั ญหาและแนวทางแก้ไขการเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาบูรพา
2. ควรมีการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับรู ปแบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้า
สู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยบูรพา
3. ควรมีการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับความต้องการความช่วยเหลือการเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาบูรพา
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รายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิในการสัมภาษณ์

1. นางนิตยา โคตรศรี เมือง
2. นายครรชิ ต ดอกไม้คลี่
3. นางสาววรรณา แนบเชย
4. นางสาวจิตสวาท ปาละสิ งห์
5. นางสาวพัชรา สนธิ พงษ์ประยูร
6. นางระพีพร พูลสวัสดิ์
7. นายนภดล ใจเจริ ญ
8. นายอุทศั น์ พิทกั ษ์สายชล
9. นางเสริ มศรี สามารถกิจ
10. นางดรุ ณี ชมศรี

ผูอ้ าํ นวยการกองบริ การ
ผูอ้ าํ นวยการกองกีฬา
หัวหน้าสํานักงานคณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติ
หัวหน้าสํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
-และสังคมศาสตร์
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปชํานาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่บริ การงานทัว่ ไปชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการสร้างกลยุทธ์
เรื่ อง กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น
สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา
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คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เมษายน 2560
เรื่ อง ขอความอนุ เคราะห์ในการสัมภาษณ์เพื่อการวิจยั
เรี ยน.........................................................................
สิ่ งที่ส่งมา เครื่ องมือการวิจยั จํานวน 1 ชุ ด
ด้วยข้าพเจ้า นายสมชาย พัทธเสน ตําแหน่งบุคลากรชํานาญการพิเศษ สังกัด
สํานักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ และความเชี่ยวชาญ
เป็ นอย่างดียง่ิ จึงขอความอนุ เคราะห์จากท่านในการสัมภาษณ์งานวิจยั เรื่ อง กลยุทธ์การพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา งานวิจยั เรื่ องนี้
จะเป็ นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยบูรพา ในประเด็นที่สามารถนําผลจากการวิจยั นี้ไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้มีตาํ แหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งผูบ้ ริ หาร
สามารถนําไปใช้เป็ นประโยชน์ในการวางแผน การตัดสิ นใจ รวมถึงการมองเห็นทิศทางในการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อความเป็ นเลิศในวิชาชีพที่เหมาะสมในอนาคตได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพในฐานะ
เป็ นหน่วยงานชั้นนําต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าคงจะได้รับความเคราะห์จากท่าน
ด้วยดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
(นายสมชาย พัทธเสน)
บุคลากรชํานาญการพิเศษ

โทรศัพท์ติดต่อ 086-3133-692
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แบบสอบถามนีม้ ีจุดมุ่งหมายเพือ่ ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเพือ่ สร้ างกลยุทธ์
ในการวิจัย เรื่อง กลยุทธ์ การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพือ่ เข้ าสู่ ตําแหน่ งที่สูงขึน้
สมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสัมภาษณ์
1.1 ชื่อผูท้ รงคุณวุฒิ....................................................................................
1.2 ตําแหน่ง.....................................ประสบการณ์ในการทํางาน............ปี
1.3 หน่วยงานที่สังกัด...............................................................................
1.4 วุฒิการศึกษา........................................................................................
ตอนที่ 2 รายการสัมภาษณ์
ในทัศนะของท่านๆ มีความคิดเห็นว่า มหาวิทยาลัยบูรพา /คณะ/ตัวของผูจ้ ดั ทํา
ผลงาน /ควรมีวธิ ี การในการสร้างกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่
ตําแหน่งที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยบูรพา อย่างไร ในประเด็นหัวข้อดังนี้
1. วิธีการสร้างกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัย มีดงั นี้
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2. วิธีการสร้างกลยุทธ์ระดับคณะ มีดงั นี้
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
3. วิธีการกลยุทธ์ระดับบุคคล มีดงั นี้
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่ให้สัมภาษณ์

111

ภาคผนวก ค

แบบสอบถามความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิของกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุวชิ าการ
เพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา
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คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
18 สิ งหาคม 2560
เรื่ อง ขอความอนุ เคราะห์ในการตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจยั
เรี ยน บุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการ ซึ่ งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล
สิ่ งที่ส่งมา เครื่ องมือการวิจยั จํานวน 1 ชุ ด
ด้วยข้าพเจ้า นายสมชาย พัทธเสน ตําแหน่งบุคลากรชํานาญการพิเศษ สังกัด
สํานักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ขอความอนุ เคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามงานวิจยั
เรื่ อง กลยุทธการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น สังกัดมหาวิทยาลัย
บูรพา ซึ่งงานวิจยั เรื่ องนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยบูรพา ในประเด็นที่สามารถนําผลจากการ
วิจยั นี้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อนําไปสู่ การเสนอตําแหน่งที่สูงขึ้นให้เป็ นไปใน
แนวทางที่เป็ นรู ปธรรม และผูบ้ ริ หารสามารถนําไปใช้เป็ นประโยชน์ในการวางแผนการตัดสิ นใจ
รวมถึงผูท้ ี่กาํ ลังวางแผนที่จะทําผลงาน
จึงเรี ยนมาเพือ่ โปรดพิจารณา และหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าคงจะได้รับความเคราะห์จากท่าน
ด้วยดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(นายสมชาย พัทธเสน)
บุคลากรชํานาญการพิเศษ
ผูว้ จิ ยั
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กลยุทธ์ การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพือ่ เข้ าสู่ ตําแหน่ งทีส่ ู งขึน้
มหาวิทยาลัยบูรพา
คําชี้แจง
ขอให้ท่านทําเครื่ องหมาย (  ) ที่ท่านเห็นว่ากลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ เพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยบูรพา
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นผูต้ อบแบบสอบถาม
1.1 เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
1.2 ประสบการณ์ในการทํางาน ( ) ตํ่ากว่า 5 ปี ( ) 5 -10 ปี
( ) 10 ปี ขึ้นไป
1.3 วุฒิการศึกษา ( ) ปริ ญญาตรี ( ) ปริ ญญาโท ( ) ปริ ญญาเอก
1.4 ตําแหน่งงานที่ปฏิบตั ิ ...............................................................................
ตอนที่ 2 ในทัศนะของท่านๆ มีความคิดเห็นว่ากลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยบูรพา มีความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับใด
ระดับของความหมาย
5 หมายถึง กลยุทธ์มีความเป็ นไปได้อยูใ่ นระดับมากที่สุด
4 หมายถึง กลยุทธ์มีความเป็ นไปได้อยูใ่ นระดับมาก
3 หมายถึง กลยุทธ์มีความเป็ นไปได้อยูใ่ นระดับปานกลาง
2 หมายถึง กลยุทธ์มีความเป็ นไปได้อยูใ่ นระดับน้อย
1 หมายถึง กลยุทธ์มีความเป็ นไปได้อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
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1
2
3
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8

กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น
สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา
กลยุทธ์ ระดับมหาวิทยาลัย
สนับสนุนการให้ทุนอุดหนุนการทําผลงานเป็ นประจําทุกปี
สนับสนุนให้มีการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบตั ิการเข้าสู่ ตาํ แหน่ง
จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กบั ผูท้ ี่มีความพร้อมเข้าสู่ ตาํ แหน่ง
ส่ งเสริ มการทําผลงาน โดยสามารถนํามาพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนได้
ส่ งเสริ มการพัฒนาศักยภาพความเป็ นมืออาชีพในการปฏิบตั ิงาน
จัดให้มีพี่เลี้ยงคอยให้คาํ แนะนําหรื อข้อเสนอแนะแก่ผทู ้ ี่ทาํ ผลงาน
มีระบบและกลไกเพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนการเข้าสู่ ตาํ แหน่ง
สร้างแรงจูงใจด้วยค่าตอบแทนการยอมรับนับถือ หรื อมอบโล่และเกียรติบตั ร
ให้แก่ผทู ้ ี่ได้รับการแต่งตั้ง
พัฒนาบุคลากรเป็ นต้นแบบเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กบั ผูท้ ี่ตอ้ งการทําผลงาน
สนับสนุนให้มีผทู ้ รงคุณวุฒิจากภายนอกทําหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษาในการทําผลงาน
สนับสนุนให้มีคณะกรรมการกลัน่ กรองผลงาน (Peer review) ก่อนส่ งให้ผู ้
ประเมินภายนอกได้อ่าน (Leader )
สร้างแรงจูงใจ/เจตคติที่ดีและสร้างความตระหนักในหน้าที่ต่อการทําผลงาน
จัดทําแผนพัฒนาช่วยเหลือบุคลากรเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น
จัดทําคู่มือแนวทางการขอกําหนดตําแหน่งให้ชดั เจน
จัดทําระบบรายงานความก้าวหน้าการทําผลงานของบุคลากรเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่ง
กลยุทธ์ ระดับคณะ
สนับสนุนการให้ทุนอุดหนุนการทําผลงานเป็ นประจําทุกปี
สนับสนุนให้มีการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบตั ิการเข้าสู่ ตาํ แหน่ง
จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กบั ผูท้ ี่มีความพร้อมเข้าสู่ ตาํ แหน่ง
ส่ งเสริ มการทําผลงาน โดยสามารถนํามาพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนได้
ส่ งเสริ มการพัฒนาศักยภาพความเป็ นมืออาชีพในการปฏิบตั ิงาน
จัดให้มีพี่เลี้ยงคอยให้คาํ แนะนําหรื อข้อเสนอแนะแก่ผทู ้ ี่ทาํ ผลงาน
มีระบบและกลไกเพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนการเข้าสู่ ตาํ แหน่ง
สร้างแรงจูงใจด้วยค่าตอบแทนการยอมรับนับถือ หรื อมอบโล่และเกียรติบตั รให้แก่
ผูท้ ี่ได้รับการแต่งตั้ง

ระดับความเป็ นไปได้
5 4 3 2 1

115
ข้อที่

ระดับความเป็ นไปได้
กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น
สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา
5 4 3 2 1
9 พัฒนาบุคลากรเป็ นต้นแบบเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กบั ผูท้ ี่ตอ้ งการทําผลงาน
10 สนับสนุนให้มีผทู ้ รงคุณวุฒิจากภายนอกทําหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษาในการทําผลงาน
11 สนับสนุนให้มีคณะกรรมการกลัน่ กรองผลงาน (Peer review) ก่อนส่ งให้ผู ้
ประเมินภายนอกได้อ่าน (Leader )
12 สร้างแรงจูงใจ/เจตคติที่ดีและสร้างความตระหนักในหน้าที่ต่อการทําผลงาน
13 จัดทําแผนพัฒนาช่วยเหลือบุคลากรเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งที่สูงขึ้น
14 จัดทําคู่มือแนวทางการขอกําหนดตําแหน่งให้ชดั เจน
15 จัดทําระบบรายงานความก้าวหน้าการทําผลงานของบุคลากรเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่ง
กลยุทธ์ ระดับบุคคล
1 สร้างเจตคติและแรงบันดาลใจต่อการเข้าสู่ ตาํ แหน่ง
2 สร้างความเชื่อมัน่ และตระหนักให้กบั ตนเองต่อการทําผลงาน
3 สร้างแรงจูงใจให้กบั ตนเอง ด้วยค่าตอบแทนและการยอมรับนับถือ
4 พัฒนาตนเองให้มีความรู ้ความเข้าใจในการทําผลงาน
5 สร้างศักยภาพให้กบั ตนเองในการปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมาย
6 กําหนดทิศทางและวางแผนการดําเนินงานให้ชดั เจนเกี่ยวกับการสร้างผลงาน
7 เข้ารับการอบรม เพื่อสร้างสรรค์ในการทําผลงานทุกครั้ง
8 สื บหาแหล่งทุน เพื่อขอทุนในการทําผลงาน
9 เข้าร่ วมจัดทํา Work Shop การเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่งเป็ นประจํา
10 สร้างขวัญและกําลังใจให้กบั ตนเองเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่ง
11 ศึกษาและทําความเข้าใจแนวทางการขอกําหนดตําแหน่งให้ชดั เจน
12 สร้างแรงบันดาลใจให้กบั ตนเองในการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ ตาํ แหน่ง
อื่นๆ (ถ้ามี)
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