
 

เลขที่....................... 
แบบรายงานการเข้าอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน 

    รายบุคคล    กลุ่มบุคคล 
 

ช่ือ  -  สกุล  : นางอัญชล ีมุสิกมาศ ต าแหน่ง  :  เลขานุการส านักหอสมุดกลาง 
งาน  : ส านักผู้อ านวยการ 
ช่ือ  -  สกุล  : นางสาวอญัชลี ตุ้มทอง                         ต าแหน่ง  :   บรรณารักษ์ 
งาน  : งานบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  
ช่ือ  -  สกุล  : นางสาวอัมพร ขาวบาง                         ต าแหน่ง  :   บรรณารักษ์ 
งาน  : งานบริการทรพัยากรสารสนเทศ 
ช่ือ  -  สกุล  : นางณัทฐา กรหีิรญั                              ต าแหน่ง  :   บุคลากร 
งาน  : ส านักผู้อ านวยการ 
ช่ือหลักสูตร : การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การผลิตผลงานวิจัยของบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ” 
วันเดือนปี : 25-26 มีนาคม 2556                 เวลา : 9.00-16.30 น. 
สถานที่จัด :  ณ ห้องประชุมช้ัน 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
                สยามบรมราชกมุาร ี
หน่วยงานผูจ้ัด : กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ค่าใช้จ่าย                   ไม่มี     มี  จ านวน ----- บาท                          

เบิกจ่ายจากงบประมาณ  แผ่นดิน  เงินรายได้ งบอื่นๆ (ระบุ)............................ 
ใบเกียรติบัตร/วุฒิบัตร   ได้รับ     ไม่ได้รับ  เนื่องจาก...........................................................................                         

 ไม่ม ี
 
สรุปสาระส าคัญ 
        วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ คือ ให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้รบัความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกบัการท างานวิจัยในงานหรือหน้าที่ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการขอเลื่อนต าแหน่งหน้าที่ใน
ระดับสูงข้ึนได ้
        ผู้เข้าร่วม ได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจากคณะ / สถาบัน / หน่วยงาน ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  
        วิทยากร ได้แก่ รศ. ดร. อังศินันท์ อินทรก าแหง จากสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร ์
        เน้ือหาการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 
             1. การซักถามเรื่องความชัดเจนของนโยบายหรือข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยในการท าผลงานและการขอ
เลื่อนต าแหน่งของบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ โดยบุคลากรจากกองการเจ้าหน้าที่เป็นผู้ตอบค าถาม 
             2. การบรรยายภาคทฤษฎีในเรื่อง “ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับการวิจัย” โดยวิทยากร 
             3. การฝึกภาคปฏิบัติ เรื่อง “ฝึกปฏิบัติการท าวิจยัตามหัวข้อที่สนใจ” 
 
 
 
 



1. การซักถามเรื่องความชัดเจนของนโยบายหรือข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยในการท าผลงานและการขอเลื่อน
ต าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยบุคลากรจากกองการเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้ตอบค าถาม 
           >  ทางมหาวิทยาลัยมีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องการขอเลือ่นต าแหน่งที่ชัดเจนหรือไม ่
               ตอบ: ตอนนี้ทางวิทยาลัยได้ก าหนดนโยบายที่ชัดเจนในเฉพาะในส่วนของการขอเลื่อนต าแหนง่ของ
อาจารยเ์ท่านั้น ในส่วนของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการนัน้ ยังไม่มีข้อก าหนดใดใดที่ชัดเจน แต่ในอนาคตทาง
มหาวิทยาลัยจะต้องก าหนดข้ึนว่าแต่ละหน่วยงานจะต้องมีต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ตอนนี้หากท าผลงานไว้ อาจจะ
ต้องรอข้อก าหนดนี้ก่อน นอกจากนี้ในอนาคตทางมหาวิทยาลัยจะก าหนดใหร้้อยละ 80 ของบุคลากรสายสนบัสนุน
วิชาการจะต้องได้ต าแหนง่ช านาญการ 
 
           >  หากมีการท าผลงานเพื่อขอเลื่อนข้ัน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจะไดร้ับผลตอบแทนใดบ้าง 
               ตอบ: หากทางมหาวิทยาลัยมีการก าหนดการขอเลื่อนข้ันของบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการที่ชัดเจน
แล้ว ผลตอบแทนที่ได้กจ็ะเหมือนกับของอาจารย์ เช่น ระดบัช านาญการ หากเป็นประเภทวิชาชีพเฉพาะจะได้รับค่า
ต าแหน่ง 5,600 บาท หากเป็นประเภทเช่ียวชาญเฉพาะจะได้รับค่าต าแหน่ง 3,500 บาท หรือ ระดบัเช่ียวชาญจะได้
ค่าต าแหน่ง 9,900 บาท 
 
           >  ต าแหน่งในระดับต่างๆ มีอะไรบ้าง และต้องท าอย่างไรจงึจะได้แต่ละต าแหน่ง 
               ตอบ: รายละเอียดมีดังนี ้
                         1) ประเภททั่วไป ส าหรับผู้ทีม่ีวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี มี 2 ระดับ คือ 
                              1.1 ระดับช านาญงาน : ผลงานข้ันต่ าที่ต้องใช้ คือ คู่มือปฏิบัติงานอย่างนอ้ย 1 เล่ม 
                              1.2 ระดับช านาญงานพิเศษ : ผลงานข้ันต่ าที่ต้องใช้ คือ คู่มือปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 เลม่ 
                                   และ ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะหห์รือผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานในหน้าที่ 
                                   อย่างน้อย 1 เรื่อง 
                          2) ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ส าหรบัผูท้ี่มีวุฒสิูงกว่าปรญิญาตรซีึ่งแบ่งออก 
                              เป็น 2 ประเภทย่อย คือ วิชาชีพเฉพาะ = ผู้ที่ท างานทีเ่ป็นวิชาชีพเฉพาะ เช่น พยาบาล  
                              แพทย์ เภสัชกร วิศวกร และเช่ียวชาญเฉพาะ = ผู้ที่ท างานในต าแหนง่งานที่ไมร่ะบุสาขา 
                              เฉพาะ เช่น ธุรการ งานทั่วไป 
                              2.1 ระดับช านาญการ : ผลงานข้ันต่ าที่ต้องใช้ คือ คู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อย 1 เล่ม  
                                   หรือ ผลงานเชิงวิเคราะหห์รอืสังเคราะหห์รือผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานในหน้าที่ 
                                   อย่างน้อย 1 เรื่อง (อายุงานทีส่ามารถขอต าแหนง่ได้ : 4 ปีส าหรับผู้ที่จบการวุฒ ิ
                                   การศึกษาระดับปริญญาโท และ 5 ปีส าหรับผู้ทีจ่บการวุฒกิารศึกษาระดับปริญญาโท) 
                              2.2 ระดับช านาญการพิเศษ : ผลงานข้ันต่ าที่ต้องใช้ คือ 1) ผลงานเชิงวิเคราะหห์รอื 
                                   สังเคราะห์ที่พฒันางานในหน้าที่อย่างน้อย 1 เรื่อง และ2) ผลงานวิจัยหรือผลงาน 
                                   ลักษณะอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน 1 เรื่อง 
 
                              2.3 ระดับเช่ียวชาญ : ผลงานข้ันต่ าที่ต้องใช้ คือ 1) ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะหห์รือ 
                                   ผลงานอื่นที่พฒันางานของมหาวิทยาลัย 1 เรื่อง และ2) งานวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพ ์
                                   เผยแพร่ในระดบัชาติหรอืนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง 
                              2.4 ระดับเช่ียวชาญพิเศษ : ผลงานข้ันต่ าที่ต้องใช้ คือ 1) ผลงานเชิงวิเคราะหห์รอื 
                                   สังเคราะห์หรือผลงานอื่นที่พฒันางานของมหาวิทยาลัย 1 เรื่อง และ2) งานวิจัยที่ไดร้ับ 
                                   การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง 



 
                       ต่อไปจะมปีระเภทที่ 3 คือ ผู้บริหาร (ไมน่ับรวมหัวหน้างาน) ซึง่ของมหาวิทยาลัยมี 2 แบบ ได้แก่  
                           ผู้อ านวยการกองหรอืเทียบเท่า และผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี หรือเทียบเท่า 
 
           >  ในการท าผลงานนั้น จะต้องมผีู้เช่ียวชาญที่ท าหน้าที่อ่านและตรวจสอบผลงานให้ ไม่ทราบว่าใครจะท า
หน้าที่ดังกล่าว และมีค่าใช้จ่ายหรือไม่ ใครรับผิดชอบค่าใช้จา่ย 
               ตอบ: ผู้ที่ท าหน้าที่อ่านและพิจารณาน้ัน ทางกองการเจ้าหน้าทีจ่ะด าเนินการจัดหาใหโ้ดยจะถือเป็น
ความลับ ส่วนค่าใช้จ่ายในการอ่านนั้น  1,500 บาท ต่อ ผู้อา่น 1 คน โดยหน่วยงานต้นสังกัดของบุคลากรจะเป็น
ผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม ในข้ันตอนการอ่านและพิจารณาน้ัน เป็นข้ันตอนที่ต้องใช้เวลาพอสมควร 
ประมาณ 1-2 ปี หรืออาจจะมากกว่าน้ัน 
 
2. การบรรยายภาคทฤษฎีในเรื่อง “ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการวิจัย” โดยวิทยากร 
          จากผลการศึกษาความต้องการก าลงัคนเพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศโดยส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2553 พบว่ามีปัญหาใหญ่ 5 ได้แก่ 1) ความต้องการกับการผลิตก าลงัคนไม่
สอดคล้องกัน  2) ปริญญาตรีว่างงานถึง 91,192 คน ในขณะที่สถานประกอบการต้องการ 46,553 คน แต่พบปัญหา
การขาดแคลนก าลังคนอย่างมากในบางสาขาและระดบั  3) ขาดแคลนก าลังคนทีม่ีคุณภาพ (ทักษะคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการวิเคราะห์และแก้ปัญหา แต่ระดับความขยันอดทน มีวินัย รบัผิดชอบ
อยู่ในเกณฑ์ด)ี  4) อาจารย์จบโทมมีาก รองลงมาอยู่ในระดบัปรญิญาเอกและตรี และ 5) ท างานไม่ตรงกับสาขาที่จบ  
70% ของผู้จบทางสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปท างานการตลาดหรือธุรกิจ 
          ในส่วนของอาจารย์ผูส้อนก็ตอ้งยกระดับคุณภาพของตนเองอยู่เสมอ ส าหรบับุคลากรสนบัสนุนวิชาการนั้น 
ในอนาคตทางมหาวิทยาลัยจะต้องพฒันาบุคลากรให้มีการเลื่อนข้ันเลื่อนต าแหนง่และมีการพัฒนางานของตนเอง ซึ่ง
มีแนวทางดังนี ้
         2.1 ศึกษาแหล่งข้อมูลเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
               บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยจะมีแถบเมนูหลักที่เช่ือมโยงไปยังข้อมูลต่างๆ ที่สามารถใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนางานหรือท าผลงานเพื่อเลื่อนต าแหนง่ได้ ได้แก่ 
                    2.1.1 หัวข้อรายละเอียดและข้ันตอนการขอผลงานทางวิชาการ จาก “เมนูงานวิจัย” 
                    2.1.2 โครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย จาก “เมนูวิชาการและหลักสูตร” 
 
                    2.1.3 โครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่ท าให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยก าลงัสนใจหรือให้ความส าคัญ 
                            เรื่องใด จาก “เมนงูานวิจัย” 
                    2.1.4 ข้อมูลต่างๆ ในเรื่องการประกันคุณภาพ ท าให้ทราบว่าทางมหาวิทยาลัยก าลงัให้ความส าคัญ 
                           เรื่องอะไร นอกจากนี้ยังมีคู่มอืต่างๆ ที่สามารถน ามาเป็นแบบอย่างได้จ านวนมาก จาก  
                           “เมนูประกันคุณภาพ” 
                    2.1.5 หัวข้อเครื่องมือช่วยค้นคว้าที่เป็นแบบส าหรบัการท าคู่มือและบทเรียนช่วยสอน รวมทั้งแหลง่ 
                            สืบค้นคู่มือ งานวิจัยต่างๆ จาก “เมนูส านักหอสมุดกลาง” 
 
 
 
 
 



         2.2 หลักการพฒันางาน 
                2.2.1 เป็นการท างานประจ าของเราเอง 
                2.2.2 มุ่งหวังที่จะใหเ้กิดการท างานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่หน่วยงาน 
                2.2.3 ผลงานนั้นมปีระโยชน์กลบัมาสู่ตัวเอง 
                2.2.4 มีความเช่ือมั่นว่าโอกาสแหง่ความก้าวหน้ามีแน่นอน 
                2.2.5 ท างานให้เป็นระบบ PDCA โดยมีการแกไ้ขปัญหา พัฒนา/ปรบัปรุง และเกบ็ข้อมลู/วิธีการต่างๆ  
                        ไว้เพื่อพัฒนางานประจ า/สร้างสรรค์สิ่งใหม ่
                2.2.6 มีการสะสมผลงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง  
                นอกจากนี้แนวทางการเลือกหัวข้อ/เรื่องในการท าผลงานหรอืพัฒนางานควรเริ่มจากงานทีรู่ส้ึกอึดอัด 
อยากแก้ไขปัญหา หรือ เป็นความต้องการ/ความสนใจของผูบ้รหิาร หรือเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของ
มหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญ 
 
         2.3 ระยะเวลาที่เหมาะกับการขอต าแหนง่ช านาญการและผลงานที่ใช้ยื่น 
              2.3.1 ระยะเวลาทีเ่หมาะกับการขอต าแหนง่ช านาญการ มีดังนี ้
                      ระดับต่ ากว่าปรญิญาตรี อยู่ในต าแหนง่ช านาญงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ป ี
                      ระดับปรญิญาตรี อยู่ในต าแหน่งมาแล้ว 5 ป ี
                      ระดับปรญิญาโท อยู่ในต าแหน่งมาแล้ว 3 ป ี
                      ระดับปรญิญาเอก อยู่ในต าแหน่งมาแล้ว 2 ปี          
              2.3.2 ผลงานที่ใช้ยื่นต้องเกี่ยวข้องกบัภาระงานหลักของผู้ขอ และมีคุณสมบัติดังนี ้
                      1) ต้องไม่ใช่ผลงานทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหรอืการฝึกอบรม 
                      2) ต้องไม่ใช่ผลงานเดมิที่เคยใช้ในการประเมินแต่งตัง้มาแล้ว 
                      3) ต้องระบุการมสี่วนร่วมและมีค ารบัรองจากผูม้ีส่วนร่วม กรณีทีเ่ป็นผลงานร่วม ได้แก่ คู่มือการ
ปฏิบัติงาน สิง่ประดิษฐ์ งานวิเคราะห์/สงัเคราะห์ ต ารา เอกสารประกอบการสอน หนังสือ งานวิจัย บทความทาง
วิชาการ บทความวิจัย งานแปล    
                      ผลงานที่ใช้ยื่นพิจารณาต้องมีคุณภาพในระดับดีและต้องมสี่วนร่วมในการด าเนินการอย่างน้อย 
ร้อยละ 50 
         2.4 การเสนอขอผลงานด้วย ผลงานวิจัย หรือ บทความวิจัย 
                ผลงานวิจัยหรอืบทความวิจัยมีความส าคัญกับทุกต าแหน่งงาน ทั้งนีผ้ลงานวิจัยที่ดจีะเริ่มที่ “ข้อเสนิ
โครงการวิจัย” หรือ “โจทย์วิจัย” ที่ดี มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการ แนวทางการด าเนินการ ที่ชัดเจน คาดว่าจะ
ได้รับผลงานวิจัยที่ดี ข้อเสนอโครงการที่ดีจะน าไปสูผ่ลการวิจัยที่ดีที่มปีระโยชน์ทั้งต่อสังคมและต่อนกัวิจัย สุดท้าย
เมื่อยื่นขอต าแหนง่จะน าไปสู่ความก้าวหน้าในต าแหนง่ทางวิชาการได้ 
                การออกแบบงานวิจัยเพื่อพัฒนางาน / หน่วยงาน / มหาวิทยาลัย ที่น ามาใช้จะต้องมีความชัดเจนว่าใช้
ระเบียบวิธีวิจัยแบบใด ทั้งนี้รปูแบบการวิจัยที่สามารถท ามาใช้ มีดังนี้ 
                     1) การวิจัยและพฒันา (R&D) : (เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการลักษณะหนึ่งที่ใช้กระบวนการศึกษา 
                         อย่างเป็นระบบด้วยข้อมลู ทั้งในเชิงคุณภาพและปรมิาณร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพฒันา 
                         ทางเลือกหรอืนวตกรรมทีเ่ป็นสิ่งประดษิฐ์ เช่น ชุดการสอน ชุดกิจกรรม คู่มือ วิธีการสอน  
                         (พัฒนาให้ผู้อื่นทดลองใช้ แล้วประเมินผล) 
                     2) การวิจัยเชิงทดลอง/กึ่งทดลอง                      
                     3) การวิจัย Action Research                      
                     4) การวิจัยอนาคต (ศึกษาแนวโน้ม/ทิศทาง) 



                     5) การวิจัยเชิงสังเคราะห์                             
                     6) การวิจัยเชิง R to R  : การวิจัยงานประจ า โดยใช้หลักการว่าต้องท างานประจ าให้ดีข้ึน 
                        ไม่วิธีการที่ตายตัว จะท าเชิงส ารวจก็ได้ หรือจะท าแบบ R&D ก็ได้ 
                     7) การวิจัยสถาบันฯ                                   
                     8) การวิจัยเชิงส ารวจ 
                     9) การวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น กรณีศึกษาต่างๆ  
                    10) การวิจัย Systematic Review Research : การทบทวนเอกสาร โดยการวิเคราะห์/สังเคราะห ์  
                               
             ผลงานที่ใช้ขอต าแหน่งนั้นไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด เช่น คู่มือ การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ หรือการวิจัย  
สิ่งทีส่ าคัญ คือ วิธีการเกบ็ข้อมลูมีความเช่ือถือหรือไม่ 
 
3. การฝึกภาคปฏิบัติ เรื่อง “ฝึกปฏิบัติการท าวิจัยตามหัวข้อท่ีสนใจ” 
          วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมแต่ละคนเสนอหัวข้อวิจัยทีส่นใจ รวมทั้งก าหนดปัญหาและแนวทางการด าเนินงานตาม
แบบงานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยวิทยากรเป็นผู้ตรวจแก้และเสนอแนะ 
 
ประโยชน์ท่ีได้รับ 
       1. ได้รับทราบสภาพการณ์ปจัจบุันของการแนวทางและข้ันตอนการขอเลื่อนต าแหนง่ของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลยัเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาตนเองต่อไป 
       2. ได้ทบทวนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย ตลอดจนได้ฝึกปฏิบัติ ซึง่ใช้เป็นแนวทางในการพฒันาผลงานของ
ตนเองได้ในอนาคต 
       3. มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยด้วยกัน 
 
น าความรู้ท่ีได้รับมาใช้ปรับปรุงการท างาน  ดังต่อไปน้ี 

หัวข้อการปรับปรุง / พัฒนา รายงานผลการปรับปรุง / พัฒนา ภายในวันท่ี 
 
 
 

 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 

 
ผู้รายงาน....................................................... 

                                                                                   (นางสาวอัมพร ขาวบาง) 
                 ผู้รายงาน....................................................... 

                                                                                              (นางสาวอัญชลี ตุ้มทอง) 
                                                                                                  วันที่ 27 มีนาคม 2556 

 
 



ความคิดเห็นของหัวหน้าหน่วยงาน 
............................................................................................................................. ........................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 

 
ลงช่ือ........................................ 

(.........................................) 
วันที่................/.........................../........... 

ความคิดเห็นของผู้บริหารที่ก ากบัดูแลหน่วยงาน 
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................................................... ......................... 

ลงช่ือ........................................ 
(.........................................) 

วันที่................/.........................../........... 
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                2. หัวหน้าหน่วยงานเสนอความเห็น  ภายใน 3 วัน เสนอผู้บริหารที่ก ากบัดูแล 
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                4. หัวหน้าหน่วยงานติดตามผลการปรับปรงุพฒันา   
 


