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สรุปการบรรยายวิจัยสถาบนั เรื่อง “ประสบการณ์ในการใช้ประโยชน์และความกา้วหน้าทาง

อาชีพของนักวิจัยสถาบัน” (ตอนที่ 1):

• ยสถาบัน”

สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุ ร น า รี  ไ ด้ จั ด บ ร ร ย า ย ใ ห้ ค ว า ม รู้  หั ว ข้ อ 
“ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ใ น ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ แ ล ะ
ความก้าวหน้าทางอาชีพของนักวิจัยสถาบัน” โดยมี 
ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร  ศรีสอ้าน นายกสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้ให้การบรรยาย 
เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2554 เวลา 13.30-16.00 น. 
ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  การบรรยายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการวิจัยสถาบันอย่าง
เป็นรูปธรรม  เน้นการนําไปสู่การปฏิบัติได้จริงให้กับ
ผู้สนใจจะทําวิจัยสถาบัน สร้างทัศนคติที่ดีในการวิจัย
สถาบัน  และสนองตอบแนวทางการพัฒนางานวิจัย
สถาบันให้ชัดเจนยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อการใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยสถาบันและความก้าวหน้าทางอาชีพของ
นักวิจัยสถาบัน ซึ่งจะขอนําเสนอบทบรรยายโดยสรุป 
ดังต่อไปนี้

ท่ านรองอธิการบดี  ท่านคณบดี  ท่าน
ผู้บริหาร และชาว มทส. ที่รักทุกคน ก่อนอื่นต้อง
ขอขอบคุณ  รอ งศาสตร าจ า รย์  ดร .  สิ ท ธิ ชั ย 
แสงอาทิตย์ ที่ได้กรุณาให้การแนะนํา และนําเข้าสู่
เรื่องที่จะพูดวันนี้ แล้วอันที่จริงรายการที่เกิดขึ้นบ่าย

วันนี้ก็เป็นความดําริริเริ่มของรองศาสตราจารย์ ดร. 
สิทธิชัย ซึ่งผมยินดีที่ได้มีโอกาสมาที่นี่ต้ังแต่เช้า เพื่อ
ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ แล้วอยู่ต่อเนื่องมาจนถึงบ่าย ซึ่ง
ตามกําหนดก็กําหนดที่จะให้พูดต้ังแต่บ่ายโมงครึ่ง
จนถึงสี่โมง จากนั้นก็ให้ท่านถาม ที่จริงผมดูเวลาที่
กําหนดให้แล้ว เข้าใจว่าสําคัญที่เวลาเริ่มต้น ส่วนเวลา
เลิกขึ้นอยู่กับผู้พูด ถ้ามีเรื่องที่จะพูดน้อยก็เลิกเร็ว แล้ว
ถ้าจะเลิกเร็วขึ้นไปอีก ก็คือว่าขึ้นอยู่กับผู้ถาม ถ้าพูด
แล้วไม่มีคําถาม ก็เลิกเร็วเช่นเดียวกัน ผมเข้าใจว่าเลิก
เร็วไม่ผิดกติกา แต่ถ้าเริ่มตรงเวลาเป็นกติกา เพราะ
พวกเราที่นี่ ถือว่าสิ่งที่เป็นคติพจน์ที่เป็นวัฒนธรรม
องค์กรแล้วติดอยู่หน้ามหาวิทยาลัย คือเรื่องความ
ซื่อตรง คําว่าซื่อตรง มันรวมถึงตรงต่อเวลาด้วยนะ
ครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้จัดที่ได้เริ่มเรื่อง
นี้ตรงต่อเวลา ในเรื่องที่มอบให้พูด ได้ต้ังหัวข้อไว้
ชัดเจนว่า เรื่องวิจัยสถาบันที่จะพูดถึงประสบการณ์
การใช้ประโยชน์และจะพูดถึงความก้าวหน้าทาง
วิ ช า ชี พ ข อ ง นั ก วิ จั ย ส ถ า บั น เ ป็ น ห ลั ก  แ ต่ ว่ า
นอกเหนือจากนั้นก็จะได้พยายามให้เข้าใจ เข้าถึง แล้ว
นําไปใช้ประโยชน์ได้ ในส่วนของการวิจัยสถาบัน 
เท่าที่มีเวลาจะพูด

“ถามว่าค้นคว้าหาข้อมูลอย่างถ่ีถ้วน

ตามหลักวิชาเพื่ออะไร หลักสําคัญก็คือเพื่อ

ค้นพบความรู้ใหม่ โดยถือว่ามหาวิทยาลัยนั้น

ไม่ใช่แหล่งของการถ่ายทอดความรู้เท่านั้น แต่

มหาวิทยาลัยยังมีหน้าที่ในการสร้างความรู้

ใหม่ด้วย” 
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อันที่จริงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเก่าสําหรับผม 
อาจเป็นเรื่องใหม่สําหรับบางท่าน เพราะชีวิตผมต้ังแต่
เริ่มต้นมาทํางานที่ประเทศไทย ก็จับเรื่องงานวิจัย
สถาบันต้ังแต่ระดับมหาวิทยาลัย แล้วก็งานวิจัย
สถาบันในระบบอุดมศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัย
สมัยนั้น หลังจากนั้นก็กลายเป็นเรื่องติดตัว ผมอยู่
ตลอด ไม่ว่าจะไปทํางานที่ไหนหายใจเข้า-หายใจออก
ก็ เป็น วิจั ยสถาบัน  อันนี้ พูดแบบเข้ าข้ าง ตัว เอง 
เพราะฉะนั้นรายการตอนบ่ายวันนี้ ก็เท่ากับว่าเอาคน
เก่ามาเล่าเรื่อง แล้วจะต้องเล่าให้ทันสมัยด้วย ซึ่ง
ค่อนข้างยากสําหรับผมว่า ถ้าให้พูดเรื่องเก่าอย่างเดียว
ก็พูดได้ทั้งวันทั้งคืน แต่ว่าถ้าต้องโยงเข้าหาพัฒนาการ
ใหม่ ๆ ทางด้านการศึกษาของประเทศไทย ก็เป็นเรื่อง
ที่ลําบากขึ้น แต่ก็จะพยายาม พูดถึงเรื่องการวิจัย
สถาบันก็คงต้องย้อนนิดหนึ่ง ว่าในบรรดาภารกิจของ
มหาวิทยาลัยที่กําหนดไม่ว่าจะเป็น 4 อย่าง หรือ 5 
อย่าง อย่างกรณีของเราเป็น 5 เพราะนอกจากสอน 
วิจัย บริการวิชาการ ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมแล้ว 
เรายังมีภารกิจทางด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดทาง
เทคโนโลยีเป็นภารกิจหลักอีกประการหนึ่ง ในฐานะที่
เราเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะด้านทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี แต่วันนี้ผมจะพูดถึงแต่เพียงเรื่องของการ
วิ จั ย  ซึ่ ง เ ป็ นภ า รกิ จ สํ า คั ญประก า รหนึ่ ง ข อ ง
มหาวิทยาลัย ถ้าจะแบ่งหยาบ ๆ เรื่องของการวิจัยที่
มหาวิทยาลัยเข้าไปเกี่ยวข้องและถือเป็นภารกิจ ก็จะมี 
การวิจัยวิชาการ ซึ่งรู้จักกันในนามของ Academic 
Research ซึ่งจะว่าตามพจนานุกรมแล้วคํานิยามท่ีชัด
ที่สุด จะใช้ว่าการค้นคว้า เพื่อหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตาม
หลักวิชา เขาจะนิยามไว้แค่นี้ว่า หมายถึง การค้นคว้า
เพื่อหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชา ถามว่าค้นคว้า
หาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชาเพื่ออะไร หลัก

สํ า คัญก็ คื อ เพื่ อ ค้ นพบความรู้ ใ หม่  โ ดยถื อ ว่ า
มหาวิทยาลัยนั้นไม่ใช่แหล่งของการถ่ายทอดความรู้
เท่านั้น แต่มหาวิทยาลัยยังมีหน้าที่ในการสร้างความรู้
ใหม่ด้วย โดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคที่ถือว่า
อาศัยฐานความรู้ในการพัฒนา เมื่อเป็นเช่นนี้ภารกิจ
ด้านการวิจัยจึงเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
ความรู้ใหม่ โดยอาศัยงานวิจัยเป็นเครื่องมือสําคัญ ก็
มักจะจําแนกเป็น 2 อย่าง ก็คือ (1) การวิจัยบริสุทธ์ิ 
หรือบางทีก็เรียกว่า Pure Research ก็มี Basic 
Research ก็มี  ซึ่งคนที่เป็นนักวิชาการในแขนงต่าง ๆ 
รู้ดีว่าในสาขาฟิสิกส์ สาขาเคมี สาขาภาษา อะไรคือสิ่ง
ที่เป็นวิจัยบริสุทธ์ิ หรือ Basic Research แล้วเมื่อทํา
สําเร็จก็มักจะใช้ผลงานนี้เป็นการสร้างความก้าวหน้า
ของผู้ทํา ขึ้นสู่ตําแหน่งทางวิชาการต่าง ๆ ด้วย อีก
เรื่องหนึ่ง คือ (2) วิจัยประยุกต์ ซึ่งมักจะเรียกกันว่า
Appllied Research ก็คือเมื่อค้นพบอะไรแล้วนํา
ความรู้นั้นไปใช้เพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนา 
มักจะพูดกันถึงเรื่องวิจัยพัฒนาประเทศ แล้วก็บอกว่า
ถ้าไม่มีการวิจัยก็คงพัฒนาไม่ได้ เพราะมันต้องอาศัย
ความรู้ เพื่ อนํ า ไปใช้ประโยชน์  ก็ พูด กันมาก ว่า
มหาวิทยาลัย บทบาทในเรื่องของการสร้างความรู้ใหม่
ดูจะเป็นบทบาทสําคัญ แล้วเท่าที่ทํากันมานับต้ังแต่มี
มหาวิทยาลัยมาเกือบร้อยปี มักจะพูดกันว่าเรามักจะ
ไปเน้นวิจัยประยุกต์มากกว่าวิจัยบริสุทธ์ิ เมื่อสัก 20 ปี
ที่แล้วผมเคยไปเชิญนักวิจัยชาวฝร่ังเศส ซึ่ งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญของ UNESCO มาช่วยงานที่ทบวง -
มหาวิทยาลัย Professor คนนี้ช่ือ Professor Frato 
ก็บอกว่าเมืองไทยสิ่งที่อ่อนแอที่สุด คือ การวิจัย ที่
เรียกว่า Basic Research เป็นวิจัยพ้ืนฐานหรือวิจัย
บริสุทธ์ิ ก็ได้พยายามเสนอรัฐบาลว่า
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1. มหาวิทยาลัยที่มีอยู่ควรจะหันมาเน้นทํา
วิจัยบริสุทธ์ิให้มากขึ้น

2. ต้ังสถาบันระดับชาติเพื่อการวิจัยที่
เรียกว่า Basic Research หรือว่า Pure 
Research 

ก็ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร อย่างไรก็
ตาม ทางวิจัยวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นวิจัยบริสุทธ์ิและ
วิจัยประยุกต์ก็ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ แล้วจริง ๆ ก็
น่าจะต้องทําทั้ง 2 ด้าน แต่วันนี้ไม่ใช่หน้าที่ผมที่จะมา
พูดถึงวิจัยวิชาการ แต่นําเรื่องนี้ขึ้นมาพูดนั้น เพื่อไม่ให้
เข้าใจผิดว่ามหาวิทยาลัยจะต้องทําวิจัยสถาบัน จริง ๆ 
แล้ววิจัยที่สําคัญไม่น้อยไปกว่าและเป็นงานประจําของ
คณาจารย์หรือนักวิชาการก็คือ เรื่อง วิจัยวิชาการ 

•
“รวมทั้งมหาวิทยาลัยท่ีผมไปเรียนที่ 

Minnesota เขามีศูนย์ในคณะศึกษาศาสตร์ 
แล้วมีการสอนวิชานี้ในระดับบัณฑิตศึกษา 
แสดงให้เห็นว่า การวิจัยสถาบันเป็นการวิจัย
ชนิดหนึ่งท่ีได้รับการยอมรับในวงวิชาการ
วิชาชีพมานาน”

•

อีกด้านหนึ่งนั้น เป็นการวิจัยสถาบัน ซึ่ง
ศัพท์ บัญญั ติ เรื่องวิจัยสถาบัน  จะบัญญั ติ ว่าเ ป็น 
Institutional Research ซึ่งก็มีหน่วยทํานองนี้ใน
มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา มีสมาคมระดับชาติ 
แล้วก็มีสอนเป็นวิชาทางด้านการวิจัยในมหาวิทยาลัย
หลายแห่ง  รวมทั้ งมหาวิทยาลัยที่ ผมไปเรียนที่ 
Minnesota เขามีศูนย์ในคณะศึกษาศาสตร์ แล้วมีการ
สอนวิชานี้ในระดับบัณฑิตศึกษา แสดงให้เห็นว่า การ
วิจัยสถาบันเป็นการวิจัยชนิดหนึ่งที่ได้รับการยอมรับ
ในวงวิชาการ วิชาชีพมานาน เพียงแต่ว่าการทําอาจจะ

ไม่แพร่หลายเท่ากับการทําวิจัยบริสุท ธ์ิหรือวิจัย
ประยุกต์ทางวิชาการ ถามว่าเรื่องนี้หมายความว่าอะไร 
ที่จริงการวิจัยสถาบันชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นการวิจัย
ที่เกี่ยวกับสถาบันของตนเอง ใครอยู่ที่ไหนก็ทําวิจัย
เกี่ยวกับที่นั่น เพื่อที่จะนําผลมาใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ มาแก้ปัญหาแล้วก็ใช้พัฒนาสถาบัน อันนี้มี
ความหมายอย่างเดียวกันกับคําว่า Action Research 
หรือ Operation Research หรือบางแห่งก็เรียกว่า
เป็น Administration Research ก็คือเป็นการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ เป็นการวิจัยเชิงบริหาร เพื่อจะนําผลไป
ใช้ในเรื่องของการดําเนินงาน แล้วก็นําผลไปใช้ในเรื่อง
เกี่ยวกับการบริหาร ซึ่งเป็นเรื่องของการตัดสินใจ การ
กําหนดนโยบาย อันนี้เป็นความหมายที่ใช้ตรงกันทั่ว
โลก เมื่อใดก็ตามท่ีพูดถึง Institutional Research ก็
คือการวิจัยเรื่องที่เกี่ยวกับสถาบันใดสถาบันหนึ่ง แล้ว
เอาผลไปใช้เพื่อสถาบันนั้น ๆ แต่ผลพวงก็มี เมื่อ
นําไปใช้กับสถาบันนั้น ๆ แล้วอาจจะมีความเช่ือมโยง
ไปสู่สถาบันอื่น เช่น เมื่อผมอยู่ทบวงมหาวิทยาลัย ถ้า
ทําวิจัยสถาบันระดับทบวงมหาวิทยาลัย ย่อมจะมีผล
ต่อมหาวิทยาลัยทั้งหมดในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ด้วย แต่ก็ยังเรียกว่าเป็นวิจัยสถาบัน เพราะทําเฉพาะ
ของทบวงมหาวิทยาลัย ไม่รวมถึงสถาบันอุดมศึกษาที่
อยู่นอกทบวงมหาวิทยาลัย คํา ว่าสถาบันในที่นี้
หมายถึง ทบวงมหาวิทยาลัย แต่คําว่าสถาบันที่เราจะ
กล่าวถึงในวันนี้ส่วนใหญ่จะหมายถึงมหาวิทยาลัย แล้ว
ก็โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ในเรื่องของวิจัยสถาบันนั้น เรื่องแรกที่ทํา
เป็น

1. การวิจัยเพื่อสารสนเทศของสถาบัน คือ 
เพื่อ Information ของสถาบัน ถามว่าสถาบันระดับ
มหาวิทยาลัย มันมีฐานข้อมูลที่เรียกว่าสารสนเทศ
อะไร  ที่เราจะต้องมีประจําแล้วจะต้องมีการวิจัย           
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ต่อเนื่องเพื่อให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยปกติจะมี
อยู่ 5 ฐานด้วยกัน อาจจะมากกว่านี้ แต่ Minimum 5 
ฐาน ได้แก่

ฐานที่  1  ก็คือ  ข้อมูล เกี่ ยว กับนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยทุกแห่ง เขาจะสามารถรายงานถึง
นักศึกษา จําแนกเป็นวิชาเอก จําแนกเป็นสาขาวิชา 
จําแนกเป็นระดับช้ันปี หรือจําแนกโดยวิธีอ่ืน ผมเคย
อยู่ที่นี่ ผมเคยถามว่าทางด้านทะเบียนจะบอกผมได้
ไหมว่าปีนี้เรารับนักศึกษามา 1,000 คน 1,000 คนนี้
มาจากไหน ลูกเต้าเหล่าใคร ฐานะทางเศรษฐกิจเขา
เป็นอย่างไร เขามาอยู่กับเราแล้วเขาเดือดร้อนเรื่อง
อะไรหรือเปล่า ถ้าเราไม่รู้จักนักศึกษาเราจะจัด
การศึกษาได้อย่างไร แสดงว่าข้อมูลนักศึกษาใหม่แต่ละ
ปีมันเคลื่อนที่อยู่เสมอ หน่วยที่ทําหน้าที่ด้านนี้จะต้อง
มีการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลนักศึกษาแล้วก็
พิมพ์เป็นเล่ม แล้วก็ไปรวมกับที่มีอยู่แล้วเดิม เช่น 
ตอนนี้เราบอกได้ว่ามีนักศึกษาเข้าหลักหมื่นเรารู้ได้
ยังไงว่าหลักหมื่น เราจะรู้ก็ต่อเมื่อเรารู้ว่านักศึกษาที่อยู่
ปี 2  3  4 กับนักศึกษาที่เข้ามาใหม่ ปี 1 รู้แค่นั้นพอ
ไหม ? ไม่พอ เช่น ถ้า มทส. บอกว่า “ข้าพเจ้าจะ
Claim ว่าข้าพเจ้าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติ” นี่ต้องมี
คนมาเรียนที่นี่หมดทุกจังหวัด หรือเกือบจะทุกจังหวัด 
ถ้าแห่งชาติมีแต่เด็กอีสานก็ไม่ใช่แห่งชาติ แต่เราเป็น
สถาบันระดับชาติ ก็ ต้องบอกชาวบ้านเขาได้ ว่ า 
นักศึกษาที่มาเรียนที่นี่มาจากไหนบ้าง สมัยผมอยู่ที่นี่ 

10 กว่าปี บอกได้เลยว่ามาเกือบทุกจังหวัด มากบ้าง 
น้อยบ้าง แล้วแต่กรณี เราก็บอก “นี่ ไงถ้าดูจาก
นักศึกษาที่มาเรียนก็รู้อยู่แล้วว่าเราเป็นมหาวิทยาลัย
ระดับชาติ” ซึ่ ง ต้องตอบสนองทุกภาคส่วนของ
ประเทศ

ฐานที่ 2 คือ ฐานข้อมูลในเรื่องเกี่ยวกับ
คณาจารย์ ดัชนีของความเป็นมหาวิทยาลัยจํานวน
หนึ่งมาจากอาจารย์ ว่าเรามีอาจารย์คณุวุฒิโดยสัดส่วน
เป็นอย่างไร เช่น เมื่อตอนแรกที่ผมมาอยู่ที่นี่ ผมบอก
เลยว่าที่นี่ต้องการอาจารย์วุฒิปริญญาเอก 100% แต่
รู้อยู่ ว่าหาไม่ได้หรอก 100% ก็เขยิบลงไปว่าเอา
ปริญญาเอกเป็นหลัก ถ้าไม่ได้ต้องปริญญาโท และต้อง
เป็นปริญญาโท ที่เรียน Plan A ถ้าเป็น Plan B ไม่รับ 
ถ้าเป็นอาจารย์แล้วไม่เคยทําวิจัยนี่ไม่รับ แล้วก็ต้องมี
เกรดเรียนปริญญาเอกได้ เช่น 3.50 ขึ้นไป แล้วเราก็
คัดเลือกตามเกณฑ์นี้ ซึ่งสามารถจะบอกกับคนอื่นได้
ว่าอาจารย์ที่นี่ 70% เป็นปริญญาเอก ต้ังแต่ปีแรก ๆ ที่
เราเปิดสอน มาเด๋ียวนี้ 77% เราก็บอกได้ ต่อมาเราก็
จะต้องบอกเขาอีกว่าแล้วมีตําแหน่งวิชาการเท่าไร เป็น 
ศาสตราจารย์เท่าไร รองศาสตราจารย์เท่าไร เพราะว่า
นี่เป็นดัชนีของคุณภาพ ถ้าบอกไม่ได้ก็เปรียบเทียบกับ
ใครไม่ได้ สิ่งเหล่านี้ต้องการการวิจัย ในรูปวิจัยสถาบัน
ที่ต้องมีการศึกษาวิเคราะห์รายงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ

“ปริญญาเอกถามหนักลงไปอีก มีนักเรียนต่างประเทศมาเรียนไหม เรียนกี่คน มาจาก
ประเทศไหน เราก็บอกมาจากลาวนี่แน่นอน สมัยผมมีลาวมา 10 คน ข้อมูลเหล่านี้ เป็นฐานข้อมูล
ท่ี 3 ท่ีเราจําเป็นต้องมีให้ทันสมัยอยู่เสมอ”

ฐานที่ 3  เรื่องหลักสูตร ถามว่าที่นี่สอน
อะไรบ้าง ผมอยู่ที่นี่ก็ต้องตอบทุกที ป๋าเปรมฯ (พลเอก
เปรม  ติณสูลานนท์) มาก็ถาม ใครมาก็ถาม เราก็ต้อง
อธิบายได้ เปิดวิชาเอกสาขานั้น ระดับปริญญาเอก
เท่านั้น เ ด๋ียวนี้ ปริญญาเอกถามหนักลงไปอีก มี
นักเรียนต่างประเทศมาเรียนไหม เรียนกี่คน มาจาก

ประเทศไหน เราก็บอกมาจากลาวนี่แน่นอน สมัยผมมี
ลาวมา 10 คน ข้อมูลเหล่านี้ เป็นฐานข้อมูลที่ 3 ที่เรา
จําเป็นต้องมีให้ทันสมัยอยู่เสมอ....................….ติดตาม
ตอนที่ 2 ในฉบับหน้าค่ะ

....../ฐานท่ี 4 คือ เรื่องการเงิน งบประมาณ
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บทความผลงานวิจัยสถาบันกบั Career Path:

นางสาวจุฑามาศ  สวัสดี
หัวหน้าส่วนการเจ้าหนา้ที่

จากการที่มหาวิทยาลัยได้กําหนดข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังให้พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและ
บริหารทั่วไป ดํารงตําแหน่งตามระดับทางก้าวหน้าในอาชีพ พ.ศ. 2554 เพื่อ
ส่งเสริมให้พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปดํารงตําแหน่งตามระดับ
ทางก้าวหน้าในอาชีพที่กําหนดในระดับที่สูงขึ้น นั้น

โดยมหาวิทยาลัยได้มีคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานในการเสนอขอตําแหน่งตามทางก้าวหน้าใน
อาชีพสําหรับสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ซึ่งมีอธิการบดี เป็นที่ปรึกษา เพื่อทําหน้าที่พิจารณา
กลั่นกรองคุณสมบัติของผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งตามทางก้าวหน้าในอาชีพสําหรับสายปฏิบัติการวิชาชีพและ
บริหารทั่วไป เพื่อเสนอมหาวิทยาลัย แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้พิจารณาผลงานในการเสนอขอกําหนดตําแหน่งฯ 
ตลอดจนหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

จึงจะขอสรุปคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง และประเภทผลงานในการแต่งต้ังให้พนักงานสายปฏิบัติการ
วิชาชีพและบริหารทั่วไป ดํารงตําแหน่งตามระดับทางก้าวหน้าในอาชีพ เพื่อให้บุคลากรได้ศึกษาและสามารถ
เข้าใจได้ง่ายขึ้น จึงได้จัดทําเป็นตารางนะคะ นอกจากนี้ ท้ายบทความยังได้นําเสนอค่าตอบแทนเงินเพิ่มสําหรับ
พนักงานที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งตามระดับทางก้าวหน้าในอาชีพ ขอเชิญติดตามได้เลยค่ะ

รายชื่อคณะอนกุรรมการพิจารณาผลงานในการเสนอขอตําแหน่ง
ตามทางก้าวหน้าในอาชพี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
อาจารย์ ดร. พีรศักด์ิ  สิริโยธิน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
หัวหน้าสํานักงาน ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
อาจารย์รัชฎาพร  วิสุทธากร
นายอุเทน  เผื่อนทอง
นางสาวจุไรรัตน์  วิสัยดี
หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนการเจ้าหน้าที่
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คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 

ประเภทผลงาน คุณวุฒิ ประสบการณ์ใน

หน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 

ปฏิบัติงานใน ตน.

ท่ีปฏิบัติอยู่แล้ว 

ระดับ ชํานาญงาน  
ปวช. 12 ปี 5 ปี ก. คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการให้บริการ คู่มือแนะนําการใช้

ห้องปฏิบัติการ หรืองานแปลจํานวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่องเต็ม  
หรือ 
ข. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ผลงานสร้างสรรค์ จํานวนไม่น้อยกว่า 

1 ช้ินงาน หรืองานวิจัยจํานวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 

ปวส. 10 ปี 5 ปี 

ระดับ ชํานาญงานพิเศษ  
เช่นเดียวกับชํานาญงานและดํารงตําแหน่งชํานาญงาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีคะแนนผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันไม่ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของ
มหาวิทยาลัยในแต่ละปี 

ก. คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการให้บริการ คู่มือแนะนําการใช้
ห้องปฏิบัติการ หรืองานแปลจํานวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่องเต็ม  

และ 
ข. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ผลงานสร้างสรรค์ จํานวนไม่น้อยกว่า 

1 ช้ินงานหรืองานวิจัยจํานวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 
ระดับ ชํานาญการ ระดับตํ่ากว่าปริญญาตร ี เกณฑ์ชุดท่ี 1 

ก. คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการให้บริการ คู่มือแนะนําการใช้
ห้องปฏิบัติการ หรืองานแปล จํานวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่องเต็ม  

และ 
ข. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ จํานวนไม่น้อยกว่า 1 

ช้ินงานหรืองานวิจัยจํานวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่องเต็ม 
 เกณฑ์ชุดท่ี 2 

ก. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ จํานวนไม่น้อยกว่า 1 
ช้ินงาน หรือหนังสือจํานวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่องเต็ม 

และ 
ข. งานวิจัยจํานวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่องเต็ม 

ระดับ ชํานาญการ ระดับปริญญาตร ี  
ป. ตรี 
ป. โท 
ป. เอก 

12 ปี 
10 ปี 
7 ปี 

5 ปี 
5 ปี 
5 ปี 

เกณฑ์ชุดท่ี 1 
ก. คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการให้บริการ คู่มือแนะนําการใช้

ห้องปฏิบัติการ หรืองานแปล จํานวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่องเต็ม  
และ 
ข. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ จํานวนไม่น้อยกว่า 1 

ช้ินงาน หรืองานวิจัยจํานวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่องเต็ม 
   เกณฑ์ชุดท่ี 2 

ก. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ จํานวนไม่น้อยกว่า 1 
ช้ินงาน หรือหนังสือจํานวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่องเต็ม 

และ 
ข. งานวิจัยจํานวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่องเต็ม 

ระดับ ชํานาญการ (วิธีพิเศษ)  
คุณวุฒิ ป.ตรี ป.โท ป.เอก ปฏิบัติงานในตําแหน่งท่ีปฏิบัติอยู่
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องมีคะแนนผลประเมินการ
ปฏิบัติงานระดับดีเยี่ยมไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง 

เกณฑ์ชุดท่ี 1 
ก. คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการให้บริการ คู่มือแนะนําการใช้

ห้องปฏิบัติการ หรืองานแปล จํานวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่องเต็ม  
และ 
ข. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ จํานวนไม่น้อยกว่า 1 

ช้ินงาน หรืองานวิจัยจํานวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่องเต็ม 
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คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 

ประเภทผลงาน คุณวุฒิ ประสบการณ์ใน

หน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

ปฏิบัติงานใน ตน.

ท่ีปฏิบัติอยู่แล้ว 

 เกณฑ์ชุดท่ี 2 
ก. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ จํานวนไม่น้อยกว่า 1 

ช้ินงาน หรือหนังสือจํานวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่องเต็ม 
และ 
ข. งานวิจัยจํานวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่องเต็ม 

ระดับ เชี่ยวชาญ ก. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ จํานวนไม่น้อยกว่า 1 
ช้ินงาน หรือหนังสือจํานวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่องเต็ม 

และ 
ข. งานวิจัยจํานวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่องเต็ม 

 
จะสังเกตเห็นได้ว่า ผลงานหนึ่งใช้ในการที่ขอตําแหน่งก็คือ งานวิจัย ซ่ึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนงบประมาณ

เพื่อการวิจัยสถาบัน เป็นเงินอุดหนุนวิจัยสถาบันโดยสามารถขอรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการวิจัยสถาบัน และ
คณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน ซ่ึงผลงาน งานวิจัยนี้ หมายถึงผลงานทางวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบ 
ด้วยวิธีวิทยาการวิจัยท่ีเป็นที่ยอมรับในสายงานหรือสาขาวิชาชีพนั้น ๆ และมีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน เพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูล 
คําตอบ หรือข้อสรุปรวม ท่ีจะนําไปสู่การพัฒนางานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ หรือการนําวิธีการนั้นมาประยุกต์เพื่อพัฒนาการ
ปฏิบัติหน้าท่ี

ท้ังนี้ งานวิจัยท่ีนํามาเสนอขอกําหนดตําแหน่ง ต้องตรงกับงาน/สายงาน/สาขาวิชาชีพที่รับผิดชอบและก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยโดยรวม โดยต้องระบุแหล่งและจํานวนเงินทุน (กรณีเป็นผลงานวิจัยสถาบันที่ได้รับทุนจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คุณภาพของผลงานที่ใช้เสนอขอกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญงานพิเศษ เชี่ยวชาญ ท้ังโดยวิธี
ปกติหรือวิธีพิเศษต้องอยู่ในระดับยอมรับ) 

สําหรับรูปแบบ รายงานการวิจัย ท่ีมีความครบถ้วน สมบูรณ์ ชัดเจน ตลอดท้ังกระบวนการวิจัย อาทิ ความเป็นมาและ
ความสําคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ การทบทวนวรรณกรรม วิธีดําเนินการวิจัย (กลุ่มตัวอย่าง การรวบรวมข้อมูล เครื่องมือ วิธี
วิเคราะห์ ฯลฯ) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ การอ้างอิง และอื่นๆ เป็นต้น โดยการเผยแพร่
ผลงานวิจัย เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. การนําไปใช้ประโยชน์โดยมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานเจ้าของทุน
2. การเผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
3. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัย หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด
4. การนําเสนอบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการ
5. การได้รับการอา้งอิงโดยผลงานอื่น
6. การเผยแพร่รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ในรูปสิ่งพิมพ์

แต่มีข้อควรระวังในการทําผลงานของพนักงานก็คือเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาผู้อื่นด้วยนะคะ  ท้ังนี้ หาก
พนักงานผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ให้
พนักงานผู้นั้นได้รับเงินประจําตําแหน่งตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด สําหรับค่าตอบแทนเงินเพิ่มสําหรับพนักงานสาย
ปฏิบัติการฯ ท่ีได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งตามระดับทางก้าวหน้าในอาชีพ เป็นดังนี้ค่ะ
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จะเห็นได้ว่าประเภทผลงาน งานวิจัยนั้นบุคลากรสามารถดําเนินการได้ตามรูปแบบของการวิจัย  นอกจากนี้ 
มหาวิทยาลัยยังเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เพิ่มเติมและศึกษาหาความรู้จากการอบรมสัมมนาที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น และท่ี
มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดเองซึ่งงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน ร่วมกับฝ่ายวางแผนได้ดําเนินการจัดอบรมเป็น
ประจําทุกปีอยู่แล้ว และในปี 2555 ท่ีผ่านมาก็ได้จัดอบรมหลักสูตรวิจัยสถาบัน 5 หลักสูตร ซ่ึงหากท่านใดได้เข้าอบรมครบทั้ง 
5 หลักสูตร ก็จะทําให้มีความม่ันใจและสามารถจะดําเนินงานวิจัยสถาบันได้  ท้ังนี้ คณะอนุกรรมการวิจัยสถาบันยังมีโครงการ
พี่เลี้ยงการวิจัยสถาบันเพื่อให้คําปรึกษา ข้อเสนอแนะ/แนะนําแก่ผู้ท่ีสนใจหรือนักวิจัยหน้าใหม่ โดยในครั้งแรกจะจัดในวัน
พฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2556 ในหัวข้อ “ที่มาของชื่อเรื่องที่จะทําวิจัยสถาบัน และการเขียนข้อเสนอโครงการ” ซ่ึงได้เชิญ
วิทยากรท่ีมากด้วยประสบการณ์ คือ นางสาวจิตตานันท์  ติกุล จากสถาบันวิจัยและพัฒนา และนางสุภารักษ์  เมินกระโทก 
จากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มาให้คําปรึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างใกล้ชิด ทําให้ผู้สนใจหรือนักวิจัยเกิดความ
ม่ันใจในการดําเนินงานวิจัยสถาบันดีย่ิงๆ ขึ้นไป นอกจากนี้ ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 มหาวิทยาลัยยังได้จัดให้มีการ
อบรม เรื่อง “เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการสายสนับสนุน” ก็ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ได้
นะคะ โดยสามารถแจ้งรายชื่อได้ท่ีส่วนการเจ้าหน้าท่ีค่ะ

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ เมื่อได้ศึกษาข้อมูลข้างต้นแล้ว อยากจะขอเชิญชวนบุคลากรได้ศึกษาและเริ่มทําผลงานของ
ตนเองได้เลยนะคะ เพราะว่ามหาวิทยาลัยกําลังจะจัดหลักสูตรการจัดทําผลงาน ไม่ว่าจะเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน การวิจัย และ
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับผลงานที่จะต้องดําเนินการขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง หากท่านใดมีปัญหาสงสัย อยากจะขอคําแนะนําเพิ่มเติมใน
ส่วนที่ยังไม่เข้าใจ ก็สามารถขอคําแนะนําหรือสอบถามได้ท่ีคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานในการเสนอขอตําแหน่งตามทาง
ก้าวหน้าในอาชีพสําหรับสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตามรายชื่อข้างต้นได้นะคะ ซ่ึงทุกท่านยินดีท่ีจะให้คําแนะนํา
ค่ะ และท้ายสุดนี้ก็ขอให้กําลังใจกับทุกท่าน ให้ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงานเพื่อมุ่งพัฒนาตนเอง พัฒนามหาวิทยาลัย
ต่อไปค่ะ

ชํานาญงานพิเศษ = 

4,000 บาท

ชํานาญงาน = 2,500 บาท เชี่ยวชาญ = 

7,500 บาท

ชํานาญการพิเศษ = 
6,500 บาท

ชํานาญการ = 5,700 บาท
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บทสัมภาษณ์นกัวิจัยสถาบันหนา้ใหม่:

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้กําหนดแนวทางสนับสนุนให้ดําเนินการวิจัยสถาบันเพื่อมุ่งนําผลที่ได้
คําตอบที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้สําหรับประกอบการกําหนดนโยบาย วางแผน และพัฒนาการบริหารงานของ
องค์กรที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อมุ่งสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม” การบริหารงานที่
มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเห็นได้ว่าผลจากการดําเนินงานวิจัยสถาบันมีข้อดี คือ ได้มุ่งพัฒนาเพื่อปรับปรุงงาน พัฒนา
มหาวิทยาลัย และยังส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติ ให้มีความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นได้ต่อไป

สําหรับจดหมายข่าววิจัยสถาบันฉบับนี้ ได้มีโอกาส
สัมภาษณ์นักวิจัยสถาบันอีกท่านหนึ่งของมหาวิทยาลัย คือ 
นางสาวอภิญญา  ลิ้มสุวัฒน์ ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง หัวหน้า
ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โดยเป็นหัวหน้า
โครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่ รุ่นปีการศึกษา 2549 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงขอนําท่านไปทําความรู้จัก
กับนักวิจัยสถาบันท่านนี้ ในแง่มุมทัศนคติเกี่ยวกับประโยชน์
ของการดําเนินโครงการวิจัยสถาบันที่จะได้กล่าวถึงในบท
สัมภาษณ์ต่อไปนี้ค่ะ

“ในการทําวิจัยสถาบันถือเป็นประสบการณ์ท่ีดีท่ีส่งเสริมให้เรารู้จักพัฒนาตนเอง 

พัฒนางานที่เก่ียวข้องค่ะ”

ถาม: อยากให้ท่านแนะนําตัวเองให้ผู้อ่านได้ทราบค่ะ
ตอบ: พี่เริ่มเข้ามาทํางานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2539 นับรวมระยะเวลาก็ประมาณ 15 
ปี แล้วค่ะ โดยอันดับแรกพี่เข้ามาทํางานที่ฝ่ายรับ
นักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา แล้วก็ย้ายมาท่ีฝ่าย
ตารางสอนตารางสอบ  ปัจจุบันทํางานอยู่ ท่ีฝ่าย
ทะเบียนนักศึกษาในตําแหน่งหัวหน้าหัวหน้าฝ่าย
ทะเบียนนักศึกษา

ถาม: ภาระงานที่ได้รับมอบหมายมีลักษณะเป็นอย่างไรคะ

ตอบ: ภาระงานส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการให้บริการ

นักศึกษาและคณาจารย์ค่ะ เช่น การให้คําแนะนําด้าน

การลงทะเบียนเรียนกรณีนักศึกษาพบปัญหา การให้

ข้อมูลนักศึกษาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ี

เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน หรือแม้กระท่ังการให้

คําปรึกษากับผู้ปกครอง การติดตามนักศึกษา เป็นต้น

ถาม: ขอถามประเด็นที่ว่า ก่อนหน้านี้ท่านมีความสนใจที่

จะดําเนินการทําโครงการวิจัยสถาบันมาก่อนหรือไม่

คะ
ตอบ:  พูดถึงเรื่องการดําเนินการวิจัยสถาบันก่อนหน้านี้พี่คิด

ว่าการทําวิจัยสถาบันจะทําเฉพาะกลุ่มอาจารย์ค่ะ แต่
เนื่องจากว่า ท่าน รองศาสตราจารย์ ดร . ทัศนีย์  
เสาวนะ อดีตท่านดํารงตําแหน่งเป็นผู้อํานวยการ
ศู น ย์ บ ริ ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า  ท่ า น เ ค ย กล่ า ว ไ ว้ ว่ า
“ศู น ย์ บ ริ ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ถื อ เ ป็ น แหล่ ง ข้ อ มู ล
เปรียบเสมือนเรามีขุมทรัพย์  ฉะนั้นเราควรที่จะมี
การศึกษา ค้นคว้า ท่ีเป็นงานวิจัยของเราขึ้นมา”  ซ่ึงนี่
ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้จุดประกายให้พี่ลองทําดูค่ะ
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“อย่ากลัวกับสิ่งท่ีจะต้องทํา ไม่ว่าจะทํา
อะไรก็ตามขอให้คิดว่าเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ซึ่ง
เป็นธรรมดาที่อาจจะมีปัญหาและอุปสรรค
เกิดขึ้นได้”
ถาม: จากข้อความที่ท่านกล่าวมา แสดงว่าผู้บริหารของ

ท่านเล็งเห็นความสําคัญและให้การสนับสนุน
บุคลากรทําวิจัยใช่มั๊ยคะ

ตอบ: ถูกต้องค่ะ โดยเฉพาะอย่างย่ิง รองศาสตราจารย์ สพญ. 
ดร. ศจีรา คุปพิทยานันท์ ซ่ึงดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ
ศูนย์บริการการศึกษาในปัจจบุนั ท่านเห็นความสําคัญใน
ส่วนของการดําเนินการวิจัยสถาบันเป็นอย่างมาก กรณี
ท่ีมีบุคลากรภายในศูนย์บริการการศึกษาสนใจอยากที่จะ
ทําก็เปิดโอกาส สนับสนุนอย่างเต็มท่ีโดยเป็นหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหน่วยงานที่จะทําให้สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะ

ถาม: อยากทราบที่มาในการดําเนินการวิจัยสถาบัน เรื่อง 
การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษากลับ
เข้าศึกษาใหม่ รุ่นปีการศึกษา 2549 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ค่ะ

ตอบ: จุดเริ่มต้นของการดําเนินการวิจัยสถาบันเรื่องนี้มา
จากท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 
25 พฤษภาคม 2549 ท่ีมีมติว่าควรมีการติดตาม
สัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษากลับเข้าศึกษา
ใหม่ ซ่ึงถือเป็นจุด ๆ หนึ่งที่ทําให้คิดอยากจะทําเรื่องนี้ 
นอกจากนี้แล้วจากการเปิดรับนักศึกษากลับเข้าศึกษา
ใหม่ต้ังแต่ปีการศึกษา 2549-2551 พบว่า นักศึกษา
กลับเข้าศึกษาใหม่กลุ่มนี้บางคนยังพ้นสถานภาพ
เนื่องจากผลการเรียนค่ะ

ถาม: ในกรณีเช่นนี้ ถือได้ว่าโครงการวิจัยสถาบันเรื่อง
ดังกล่าวเป็นประโยชน์มากสําหรับมหาวิทยาลัย
ใช่มั๊ยคะ

ตอบ: ใช่ค่ะ จะเห็นได้ว่าในการศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่ อศึ กษาปัจจั ย ท่ีส่ งผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรี ยน 
พฤติกรรมทางการเรียน และแรงจูงใจในการเรียนของ
นักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่ ถือได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อ

มหาวิทยาลัยท่ีชัดเจนโดยสามารถนํามาใช้ประโยชน์
ในการวางแผน พัฒนาการศึกษา ตลอดจนมีแนวทาง
ในการส่งเสริมให้นักศึกษาสําเร็จการศึกษาได้ตาม
ระยะเวลาของหลักสูตร รวมทั้งเป็นข้อมูลสําคัญต่อ
การปรับปรุงการเรียนการสอนสําหรับอาจารย์ผู้สอน/
อาจารย์ท่ีปรึกษาค่ะ

ถาม: อยากทราบถึงวิธีในการดําเนินโครงการวิจัยสถาบัน
เรื่องนี้ ช่วยอธิบายวิธีการเพื่อเป็นแนวทางให้กับ
นักวิจัยสถาบันหน้าใหม่ที่ยังไม่เคยดําเนินการด้วย
ค่ะ

ตอบ: สิ่งที่สําคัญที่สุดในการทําวิจัยสถาบันอันดับแรก คือ 
การเสนอโครงการซึ่งควรเป็นเรื่องใกล้ตัวหรือที่
เกี่ยวข้องกับงานของเรา ตลอดจนศึกษาหาความรู้ซ่ึง
ในปัจจุบันห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมีความทันสมัย 
การยืม-คืนหนังสือมีความสะดวก  และสามารถสืบค้น
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ นอกจากนี้พี่ขอแนะนําให้
อ่านงานวิจัยของบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของ
เรามากๆ  เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนงานวิจัย  ควร
ให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนของการทําวิจัย วิธีวิจัย ซ่ึง
ส่วนนี้ต้องขอขอบคุณส่วนแผนงานโดยเฉพาะคุณ
จุไรรัตน์  วิสัยดี ท่ีเป็นผู้ประสานงานและคอยแนะนํา
ขั้นตอนในการดําเนินโครงการวิจัยสถาบัน ทําให้พี่
ทราบว่าเราถึงขั้นตอนไหนแล้วต้องดําเนินการอย่างไร
บ้าง ค่ะ

ถาม: ท่ า น มี ค ว า ม คิ ด เ ห็ น อ ย่ า ง ไ ร ใ น แ ง่ มุ ม ข อ ง
ป ร ะ ส บ ก า รณ์ ทํ า ง า น มี ผ ล ต่ อ ก า ร ดํ า เ นิ น
โครงการวิจัยสถาบัน

ตอบ: ก็ถือได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญมากต่อการ
ดําเนินการวิจัยสถาบันเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ฉะนั้น จะ
เห็นได้ว่าในการดําเนินโครงการวิจัยสถาบันจึงควร
เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับภาระหน้าท่ี มีความ
ใกล้เคียงกับบริบทของการทํางานค่ะ ซ่ึงจะส่งผลทํา
ให้เราสามารถเขียนงานวิจัยออกมาได้ง่ายและชัดเจน
ขึ้น
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ถาม: ในช่วงระหว่างดําเนินการวิจัยสถาบันเรื่องนี้ มี
ข้อจํากัดของการวิจัยหรือไม่คะ แล้วท่านมี
วิธีแก้ไขปัญหา อุปสรรคอย่างไรบ้างคะ

ตอบ: สําหรับงานวิจัยเรื่องนี้มีข้อจํากัดในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลค่ะ เนื่องจากว่า นักศึกษากลุ่มนี้ไม่ค่อยให้
ความสําคัญในการตอบแบบสอบถาม โดยเราใช้
วิธีการบันทึกถึงผู้ เรียนผ่านระบบทะเบียนและ
ประมวลผลของศูนย์บริการการศึกษา การส่ง
ข้อความ (SMS) และการติดต่อทางโทรศัพท์
โดยตรง

ถาม: ท่านได้นําผลการศึกษาไปดําเนินการต่ออย่างไร 
และหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้นําไปใช้ประโยชน์
อย่างไรบ้างคะ

ตอบ: พี่ ไ ด้จัดทําบทสรุปสําหรับผู้บริหาร  และส่วน
แผนงานจะนําเสนอที่ประชุมต่อไปคะ ส่วนประเด็น
ท่ีนักศึกษาในกลุ่มท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอ่อนมี
ความต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดติวเพิ่มเติม ซ่ึงสิ่งที่
เห็นชัดเจน คือ มหาวิทยาลัยได้มีการจัดโครงการ
ติวสําหรับนักศึกษาเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ

ถาม: ท่านมีความคิดเห็นว่าการดําเนินการวิจัยสถาบัน
มีประโยชน์อย่างไรบ้าง

ตอบ: สําหรับตัวพี่เองนะคะ พี่มีความคิดเห็นว่าประโยชน์
ของการทําวิจัยสถาบันช่วยทําให้เราเกิดการเรียนรู้ 
ทักษะ และได้มีโอกาสทดลองทําสิ่งใหม่ ๆ ท่ีไม่เคย
ทํามาก่อนค่ะ ดังนั้น อยากจะฝากถึงคนที่มีความ
สนใจหรือนักวิจัยหน้าใหม่ ว่าอย่ากลัวกับสิ่งที่
จะต้องทํา ไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามขอให้คิดว่าเราได้
เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ซ่ึงเป็นธรรมดาที่อาจจะมีปัญหา
และอุปสรรคเกิดขึ้นได้

ถาม: ในการดําเนินโครงการวิจัยสถาบันเรื่องการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากลับเข้า
ศึกษาใหม่ รุ่นปีการศึกษา 2549 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ท่านมีความพึงพอใจกับผลงาน
ชิ้นแรกนี้มากน้อยเพียงใดคะ และท่านมีแนวโน้ม
ที่จะดําเนินการวิจัยสถาบันเรื่องต่อไปหรือไม่

ตอบ: เนื่องจากเป็นผลงานชิ้นแรก เล่มแรกของการทํา
วิจัยสถาบันของพี่ ดังนั้น ความเห็นส่วนตัวพี่ มี
ความพึงพอใจในระดับหนึ่งค่ะ และถ้ามีโอกาสคิด
ว่ามีความต้ังใจจะทําค่ะ คงต้องพิจารณาหัวข้อวิจัย
สถาบัน  และท่ีสําคัญก็ขึ้นอยู่กับภาระงานของเรา
ในช่วงนั้นด้วยค่ะ

ถาม: ท่านมีแง่คิดให้กับนักวิจัยสถาบันหน้าใหม่ และ
อยากประชาสัมพัน ธ์ เชิญชวนบุคลากรให้
ดําเนินการวิจัยสถาบันอย่างไรคะ

ตอบ: ก็อย่างที่กล่าวไปแล้วค่ะว่า เราจะต้องกล้าท่ีจะลอง
ทําดู ท้ังนี้ จะทําให้เราค้นพบว่าสิ่งที่เราทําไปแล้ว
นั้นเกิดประโยชน์  และเป็นภาพสะท้อนหลาย ๆ 
อย่างให้กับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ในการทําวิจัย
สถาบันถือเป็นประสบการณ์ท่ีดีท่ีส่งเสริมให้เรารู้จัก
พัฒนาตนเอง พัฒนางานที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงกับตัวเองก็
เคยมีความกังวลใจ และเกิดความเครียดในการ
ดํ า เนิ นการวิ จั ยสถาบันครั้ ง แ รก เหมื อนกั น
เนื่องจากว่าเราไม่เคยทํามาก่อน  และการเขียนแต่
ละบทมีความยากมากแต่ท้ังหมดที่กล่าวมาก็ผ่าน
พ้นไปได้ด้วยดีค่ะ อย่างไรก็ตาม ณ เวลานี้ฝ่าย
วางแผนมีโครงการจัดอบรมให้ความรู้มากมาย
เสมือนเป็นตัวช่วย เป็นพี่เลี้ยงที่สําคัญสําหรับผู้ท่ีไม่
มีความรู้ด้านวิจัยสถาบันมาก่อน ทําให้การวิจัย
สถาบันไม่ยากอย่างที่คิดแล้วนะคะ

ถาม: อยากฝากอะไรถึงคณะกรรมการวิจัยสถาบัน/
คณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน และผู้ประสานงาน
บ้างคะ

ตอบ: สําหรับข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการ
วิจัยสถาบัน/คณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน ผู้วิจัยมี
ความคิดเห็นว่าถือเป็นสิ่งที่ดีท่ีสามารถนํามาพัฒนา
งานวิจัยของเราให้สมบูรณ์มากย่ิงขึ้น แต่บางครั้ง
การสื่อสารระหว่างผู้วิจัยและคณะกรรมการวิจัย
สถาบัน/คณะอนุกรรมการวิจัยสถาบันส่วนใหญ่อยู่
ในรูปแบบของจดหมาย ดังนั้น เพื่อให้การสื่อสารมี
ความ เข้ า ใจ ท่ีชั ด เจน  ตรงกัน  จึ งอยากให้ ผู้
ประสานงานเป็นสื่อกลางช่วยอธิบายหรือให้ข้อมูล
กับผู้ วิจัยเพิ่ม เติมจะทําให้งานวิจัยออกมาได้
สมบูรณ์ย่ิงขึ้นค่ะ
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ถาม: ท่านมีความคิด เห็นอย่ าง ไรที่ มหาวิทยาลั ย
สนับสนุนให้ดําเนินการวิจัยสถาบันเพิ่มมากขึ้น
โดยมีแนวทางให้มีพ่ีเลี้ยงดําเนินการวิจัยสถาบัน
ขึ้น

ตอบ: เห็นด้วยอย่าง ย่ิงค่ะ ท่ีจะมีพี่ เลี้ยงทําหน้า ท่ีให้
คําแนะนํา ปรึกษาแนวทางการดําเนินการวิจัย
สถาบันดูแลผู้ วิจัยตลอดโครงการ เนื่องจากการ
ดําเนินการวิจัยสถาบันไม่ได้เหมือนกันทุกคนแต่ละ
คนมีความแตกต่างกันตามเรื่องที่ศึกษา เพราะฉะนั้น
หากมีพี่เลี้ยงที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดจนจบบทที่ 5 
หรืออาจใช้วิธีจัดกลุ่มผู้ วิจัยท่ีทําการศึกษาเรื่อง
คล้ายกันแล้วช่วยกันทํา

ถาม: ในการประชาสัมพันธ์ด้านการวิจัยสถาบันของ
มหาวิทยาลัย ท่านได้รับข่าวสารมากน้อยเพียงใด

ตอบ: ในตอนนี้มีเพิ่มมากขึ้นหากเทียบกับอดีตท่ีผ่านมา 
ซ่ึงถือเป็นเรื่องที่ดีนะคะ

ถาม: สุดท้ายนี้ อยากฝากอะไรเพิ่มเติมคะ
ตอบ: ขอขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์  

เสาวนะ ท่ีกรุณาให้การสนับสนุนและเปิดโอกาสใน
การทําวิจัยสถาบันเรื่องนี้ ตลอดจนแนวคิดท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการวิจัย ขอขอบพระคุณคณะกรรมการ
วิจัยสถาบันทุก ท่านที่ กรุณาให้ข้อสั ง เกตและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ย่ิง ขอขอบคุณ อาจารย์ 
ดร. บุรทิน ขําภิรัฐ  และคุณจิตตานันท์ ติกุล ท่ีให้
คําแนะนํา คําปรึกษา จนกระทั่งโครงการวิจัย
สถาบันสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะ

จากบทสัมภาษณ์ข้างต้นทําให้เราได้แง่คิดที่ดีในการดําเนินการวิจัยสถาบัน โดยผลท่ีได้จากการศึกษา
สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญ และ
เปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพดําเนินการวิจัยสถาบัน โดยผลงานของท่าน
สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการเสนอขอตําแหน่งความก้าวหน้าในอาชีพที่ไม่รวมฐานเงินเดือน นอกจากนี้ 
มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่โดยจะมีโครงการพิเศษเพื่อประกวดผลงานวิจัยสถาบันดีเด่น นักวิจัยดีเด่น 
และยังจะได้ขยายเพดานวงเงินอุดหนุนวิจัยสถาบันขนาดเล็กจากเดิมวงเงิน 20,000 บาท เป็นวงเงินไม่เกิน 
50,000 บาท ซึ่งได้ประกาศใช้เรียบร้อยแล้วนะคะ

 สัมภาษณ์โดย: นางสาวจงชญา  วีระชัย ส่วนแผนงาน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555

ติดตามอ่านบทคัดย่อผลงานวจิัยสถาบันได้ที่เว็บ http://web.sut.ac.th/dpn/ 
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หลักสูตรให้ความรูว้ิจัยสถาบนั:

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน ได้กําหนดหลักสูตรอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับวิจัยสถาบัน จํานวน 6 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรใหม่ที่เพิ่มเติมจากการอบรมเมื่อปี 2555 จํานวน 1  
หลักสูตร คือ การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ค่ะ

หัวข้อหลักสูตรอบรมให้ความรู้วิจัยสถาบัน วิทยากร เดือน ป ี

1. เทคนิคการจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน
เบ้ืองต้น 

นางสาวจิตตานันท์  ติกุล มีนาคม 2556 

 

2. การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องและกรอบ
แนวคิดในการวิจัย 

รศ. ดร. ขวัญกมล  ดอนขวา มีนาคม 2556 

3. การพัฒนาเครื่องมือวิจัย ผศ. พญ. สรญา  แก้วพิทูลย์ เมษายน 2556 

4. ระเบียบวิธีวิจัยสถาบัน: การออกแบบการวิจัย นางสาวจิตตานันท์  ติกุล  พฤษภาคม 2556 

 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล อ. ดร. บุรทิน  ขําภิรัฐ พฤษภาคม 2556 

6. การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ รศ. ดร. ขวัญกมล  ดอนขวา มิถุนายน 2556 

 

ติดตามเว็บไซต์วิจัยสถาบันได้ที่ http://ir.sut.ac.th/
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ปฏิทินกิจกรรมวิจัยสถาบนั:

สําหรับจดหมายข่าววิจัยสถาบันฯ ฉบับนี้เป็นการนําเสนอปฏิทินกิจกรรมวิจัยสถาบันที่ได้ดําเนินการ

ในช่วงที่ผ่านมาและกิจกรรมที่จะได้ดําเนินการลําดับต่อไป เพื่อให้ผู้อ่านทุกท่านทราบโดยทั่วกันตามปฏิทินการ

ดําเนินงานดังนี้

กิจกรรม วัน เดือน ปี 

1. จัดอบรมให้ความรู้หัวข้อ การวิเคราะห์ข้อมูล  “การเปรียบเทียบความแตกต่าง

ค่าเฉลี่ยของประชากรมากกว่า 2 กลุ่ม ( One-way ANOVA)” โดย อาจารย์ ดร. 
บุรทิน  ขําภิรัฐ  สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

29 มกราคม 2556 

2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพี่เลี้ยงวิจัยสถาบัน หัวข้อ “ท่ีมาของชื่อ
เรื่องที่จะทําวิจัยสถาบัน และการเขียนข้อเสนอโครงการ” โดยวิทยากร 2 
ท่าน คือ นางสาวจิตตานันท์  ติกุล และนางสุภารักษ์  เมินกระโทก 

31 มกราคม 2556 

3. ประกาศประเด็นหัวข้อวิจัยสถาบันท่ี เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ประกอบการกําหนดทิศทางงานวิจัย/เป้าหมายการผลิตผลงานวิจัยสถาบัน 

กุมภาพันธ์ 2556 

4. เวียนประเด็น ข้อเสนอโครงการ ที่สําคัญและมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย เพ่ือสรรหาผู้ท่ีสนใจดําเนินการ  

กุมภาพันธ ์2556 

5. รวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบันเสนอคณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน/
คณะกรรมการวิจัยสถาบันเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

มีนาคม-เมษายน 2556 

6. แจ้งมติการพิจารณาให้ความเห็นชอบฯ ต่อคณะผู้วิจัย  และคณะผู้วิจัยปรับ
แก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน (ถ้ามี) และส่งข้อเสนอโครงการ 

พฤษภาคม 2556 

7. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการวิจัยสถาบันตรวจสอบ
ข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน และจัดทําสัญญาเพื่อขอรับเงินอุดหนุนวิจัย
สถาบัน สําหรับข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบันท่ีผ่านความเห็นชอบ 

มิถุนายน 2556 

8. คณะผู้วิจัยดําเนินการวิจัยสถาบัน กรกฎาคม 2556  

เป็นต้นไป 
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ฉบับหน้ามีอะไร ????:

จัดทําโดย: คณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน (ผศ. สถิตย์โชค  โพธ์ิสอาด) ประธานอนุกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผศ. ดร. รัชฎาพร  อุ่นศิวิไลย์) อนุกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ. ดร. วิสิษฐ์  แววสูงเนิน) อนุกรรมการ
รองผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ (รศ. ดร. อาทิตย์  ศรีแก้ว) อนุกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ขวัญกมล  ดอนขวา อนุกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์  อินทรประเสริฐ อนุกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สรญา  แก้วพิทูลย์ อนุกรรมการ
นางจรัญญา  สมอุดร อนุกรรมการ
นางสาวจิตตานนัท์ ติกุล อนุกรรมการ
นางสาวจุไรรัตน ์วิสัยดี อนุกรรมการและเลขานุการ
นางสาวจงชญา  วีระชัย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

“มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม”

แนะนํา-ติชม ได้ท่ี e-mail: churairat@g.sut.ac.th, jantanee@g.sut.ac.th

ฉบับท่ี 4 ปีท่ี 2 (เมษายน 2556) 

1. การนําผลงานวิจัยสถาบันไปใช้จริงในหน่วยงาน  

2. สรุปการบรรยาย “ประสบการณ์ในการใช้ประโยชน์และความก้าวหน้าทางอาชีพของนักวิจัยสถาบัน”  

(ตอนท่ี 2)  

3. สรุปการบรรยายให้ความรู้วิจัยสถาบัน “R2R: Routine to Research (ตอนท่ี 1)  

4. ผลกระทบ (Impact) ของงานวิจัยสถาบันท่ีผ่านมา  

5. สัปดาห์ R2R  

6. สรุปงานวิจัยสถาบันท้ังปี การ Show & Share  

7. บทสัมภาษณ์หน่วยงานที่นําผลงานวิจัยสถาบันไปใช้มีผลกระทบ (Impact) อย่างไร  

8. ปฏิทินการดําเนินงานวิจัยสถาบันปี พ.ศ. 2556  


