
 



บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. เพื่อสำรวจความพึงพอใจของบุคลากร และคณาจารยที่มีตอการ
ฝกอบรมระบบขอตำแหนงทางวิชาการ Electronic Promotion Management (e-PM) 2. เพ่ือใหสามารถนำ
ขอมูลขอคิดเห็น และขอเสนอแนะที่ไดจากการประเมินไปประกอบการพิจารณาปรับปรุง/แกไขคุณภาพการ
ของระบบขอตำแหนงทางวิชาการ Electronic Promotion Management (e-PM) ใหดีขึ ้น โดยงานวิจัยมี
ประชากร คือ บุคลากรและคณาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่เขารับการอบรมระบบขอตำแหนงทาง
วิชาการ Electronic Promotion Management (e-PM) แตละสวนงาน 24 สวนงาน จํานวน 236 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบประเมินออนไลนและแบบสอบถามปลายเปด วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิง
พรรณนา ดวยวิธีการแจกแจงความถ่ี อัตรารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบวา  
1. คาเฉลี่ยรวมของระดับความพึงพอใจการฝกอบรมระบบขอตำแหนงทางวิชาการ มีความพึงพอใจโดยรวมอยู
ในระดับมากที่สุด และมีความคิดเห็นของคะแนนระดับความพึงพอใจในทิศทางเดียวกันในทุก ๆ ประเด็น  
2. บุคลากร และคณาจารยที่ไดเขารับการอบรมมีขอแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับความประทับใจในการอบรม
ครั้งนี้จำนวนมาก และมีขอเสนอแนะ 4 ประเด็น ไดแก 1.ประเด็นระบบออนไลน 2. ประเด็นของเอกสาร  
3. ประเด็นของผูจัดอบรม และ 4. ประเด็นอ่ืน ๆ 

 

คำสำคัญ: ความพึงพอใจการฝกอบรม ระบบขอตำแหนงทางวิชาการ 
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บทที่ 1 

บทนำ 

 

1.1 ท่ีมาและความสำคัญ 

ตามที ่ ได ม ีการจ ัดต ั ้ งกระทรวงการอ ุดมศึกษา ว ิทยาศาสตร  ว ิจ ัยและนว ัตกรรม เพ ื ่อให
สถาบันอุดมศึกษานำองคความรูและนวัตกรรมไปพัฒนาประเทศ และตามแผนยุทธศาสตรของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรที่ 2 เรื่องสรางสรรค องคความรูและนวัตกรรม (Knowledge & Innovation) ได
กำหนดเปาประสงคหลักขอท่ี 4 คือ การบริหารจัดการท่ีปรับเปลี่ยนใหมีความโปรงใส คลองตัว มีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ตามยุทธศาสตรที ่ 4 เรื ่องกาวไกลในสังคมโลก ยังไดกำหนดเปาประสงคหลัก 
ขอที่ 1 เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งเปนการพัฒนาคุณภาพวิชาการและนวัตกรรมประเทศ (ขาวสาร
จุฬาฯ, ตุลาคม 2020) 

สำนักกิจการวุฒยาจารย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เปนหนวยงานที่มีภาระหนาที่ในงานเลขานุการ
กิจสนับสนุนการดำเนินการที่เกี ่ยวของกับการขอตำแหนงทางวิชาการของคณาจารย ทั้งขาราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัยเพื ่อเพิ่มชองทางในการพัฒนาคุณภาพวิชาการและนวัตกรรมของประเทศรวมท้ัง
ครอบคลุมผลงานท่ีคณาจารย ไดนำความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนนำมาใชในการแกไขปญหา และ
พัฒนาชุมชน สังคมหรือประเทศ ตลอดจนผลักดันใหสถาบันอุดมศึกษาไทยกาวสูความเปนสถาบันอุดมศึกษา
ชั้นนำระดับนานาชาติและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 

ภาพ 1 แผนภูมิแสดงจำนวนคณาจารยท่ีขอตำแหนงทางวิชาการจำแนกตามกลุมสาขาวิชา  
ตั้งแต มกราคม 2560 - ธันวาคม 2562 

(ท่ีมา: ขอมูลสำนักกิจการวุฒยาจารย เดือนมกราคม 2563) 

ในแตละปคณาจารย ประจำส วนงานมีการเสนอขอตำแหนงทางว ิชาการให ดำรงตำแหนง               
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ซึ่งมีการเสนอผลงานทางวิชาการแตละประเภท             
ตามสาขาวิชาท่ีขอตำแหนง ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด  
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จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลักในดานการเรียนการสอน การวิจัย และบริการจัดการ ซ่ึงคณะ
ผูบริหารไดกำหนดนโยบายใหมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในกระบวนการบริหารจัดอยางเหมาะสม และคุมคา จึงมีแนวคิดใหจัดทำ
เปนโครงการพัฒนา CU Data Gateway เพ่ือใหมีการเชื่อมตอขอมูลของหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

สำนักกิจการวุฒยาจารยจึงเล็งเห็นความสำคัญของการวิเคราะหขอมูลการขอตำแหนงทางวิชาการ 
จำนวนสรางผลงานวิจัยผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการยอมรับสูงเพ่ิมข้ึนในทุกป และขอมูลท่ีสำนักกิจการวุฒยา
จารยตองจัดเก็บมีหลายประเภทมากขึ้น เพื่อความละเอียด และครบถวนในการบริหารจัดการ เชน ขอมูล
ประเภทของผลงานทางวิชาการ ระดับคุณภาพที่ไดรับการประเมิน ประเภทตำแหนงที่ขอ ประเภทผลการ
พิจารณา ประเภทสวนงาน ประเภทกลุมสาขาวิชา และอื่น ๆ ของคณาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดังนั้น
การจัดทำระบบสารสนเทศ จะทำใหมีการจัดเก็บและประมวลผลไดงายตั้งแตครั้งแรกที่มีการขอตำแหนงข้ึน 
ไมมีความซับซอน และทำใหเจาหนาที่ หรือคณาจารยทำงานเปนไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดเปนระบบ การ
นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนากระบวนการทำงานใหมีประสิทธิภาพ ทั้งดานการเก็บรักษาขอมูล 
การประมวลผลขอมูล การเขาถึงการใชงานของผูรับบริการไดสะดวกยิ่งข้ึน และเพ่ือใหมีการใชทรัพยากรคุมคา 
จำเปนตองมีการวิเคราะหขอมูลจากระบบ และพัฒนางานใหม ซึ่งสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรที่ ๒ เรื่อง 
สรางสรรค องคความรู และนวัตกรรม (Knowledge & Innovation) ที่กําหนดขึ ้นเปนหัวใจหลักของการ
ยกระดับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยใหสามารถบรรลุวิสัยทัศน และตามเปาประสงคหลักขอ ๔  นอกจากนี้ จะ
ทำใหอาจารยประจำของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดรับผลประโยชนในดานการใหขอมูลเรื่องการขอตำแหนงท่ี
ถูกตอง รวดเร็ว และชัดเจนยิ่งขึ้น สงผลใหอาจารยไดรับตำแหนงทางวิชาการมากขึ้น สามารถนำงานวิจัยและ
ผลงานทางวิชาการไปขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมไทย และหากผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการท่ีไดรับตำแหนง
เปนท่ียอมรับมีอางอิงในระดับนานาชาติ ก็จะสอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี ๔ เรื่องกาวไกลในสังคมโลก สงผลให
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยแหงชาติในระดับโลกที ่สรางสรรคองคความรู และ
นวัตกรรมเพ่ือสรางเสริมสังคมไทยสูการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป 

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงเห็นความจำเปนในการทำการศึกษาในครั้งนี้ เนื่องจาก 1. เพ่ือ
ทราบระดับความพึงพอใจของบุคลากร และคณาจารยมีระดับความพึงพอใจตอการฝกอบรมระบบขอตำแหนง
ทางวิชาการ 2. ทราบถึงปญหาเกี่ยวกับการฝกอบรมระบบขอตำแหนงทางวิชาการ 3. ทราบถึงปญหาของ
ระบบขอตำแหนงทางวิชาการ 4. เนื่องจากการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร และคณาจารยที่มีตอการ
ฝกอบรมระบบขอตำแหนงทางวิชาการยังมีอยูนอย ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาระดับความพึงพอใจ
ตอการฝกอบรมระบบขอตำแหนงทางวิชาการ ของสำนักกิจการวุฒยาจารย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อใหเปนแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการใชงานของระบบขอตำแหนงทาง
วิชาการเพ่ือใหมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

1.2 คำถามนำวิจัย 

1. บุคลากร และคณาจารยมีระดับความพึงพอใจตอการฝกอบรมระบบขอตำแหนงทางวิชาการเปน
อยางไร 

2. บุคลากร และคณาจารยมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการฝกอบรมระบบขอตำแหนงทาง
วิชาการอยางไร 
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1.3 วัตถุประสงค 

1. เพื่อสำรวจความพึงพอใจของบุคลากร และคณาจารยที่มีตอการฝกอบรมระบบขอตำแหนงทาง
วิชาการ 

2. เพื่อใหสามารถนำขอมูลขอคิดเห็น และขอเสนอแนะที่ไดจากการประเมินไปประกอบการพิจารณา
ปรับปรุง/แกไขคุณภาพการของระบบขอตำแหนงทางวิชาการใหดีข้ึน 

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ไดรวบรวมระดับความพึงพอใจของบุคลากร และคณาจารย เพื่อปรับปรุงการฝกอบรมระบบขอ
ตำแหนงทางวิชาการ 

2. ทำใหทราบขอเสนอแนะเพ่ือใหเปนแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการใชงานของระบบขอตำแหนง
ทางวิชาการเพ่ือใหมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

1.5 ขอบเขตการการวิจัย 

การศึกษาในครั้งนี้จะวิเคราะหความพึงพอใจของบุคลากร และคณาจารยท่ีมีตอการฝกอบรมระบบขอ
ตำแหนงทางวิชาการ Electronic Promotion Management (e-PM) มีขอบเขตตาง ๆ ดังนี้ 

1. ขอบเขตดานประชากร โดยการเลือกกลุมตัวอยางจากผูตอบแบบประเมินจากผูใชงานระบบขอ
ตำแหนงทางวิชาการแตละสวนงาน ภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 24 สวนงาน (236 คน)  

2. ขอบเขตดานระยะเวลา โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อวิเคราะหขอมูลระหวางเดือนพฤศจิกายน 
2562 ถึง กันยายน 2563 วิเคราะหขอมูลเปนเวลา 11 เดือน 

3. ขอบเขตดานสถานท่ี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

1.6 นิยามศัพท 

การศึกษาในครั้งนี้จะวิเคราะหความพึงพอใจของบุคลากร และคณาจารยที่มีตอการฝกอบรมระบบ 
ขอตำแหน  ง ท า ง ว ิ ช า ก า ร  Electronic Promotion Management (e-PM) ไ ด  ใ ห  ค ว ามหมายและ 
คำจำกัดความขอบเขตของศัพท ดังนี้ 

ผูเขารับการอบรม หมายถึง คณาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่เขารับการอบรมระบขอตำแหนง
ทางวิชาการ 

ตำแหนงทางวิชาการ หมายถึง ตำแหนงของบุคคลในแวดวงวิชาการสำหรับนักวิชาการ อาจารย หรือ
นักเรียนในการทำวิจัย และการสอนในสถาบันอุดมศึกษา 

ระบบขอตำแหนงทางวิชาการ หมายถึง ระบบการกรอกแบบคำขอตำแหนงทางวิชาการออนไลน 
หรือท่ีเรียกวา Electronic Promotion Management (e-PM) 

สวนงาน หมายถึง คณะ หรือ สถาบัน ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที ่เขารับการอบรมระบบ 
ขอตำแหนงทางวิชาการ 

สำนักกิจการวุฒยาจารย หมายถึง สวนงานภายใตสำนักงานสภามหาวิทยาลัย แตขึ ้นตรงตอ 
คณะวุฒยาจารยทำหนาท่ีรับผิดชอบ ในกิจการท่ีเก่ียวของกับงานเลขานุการกิจ การประสานงานและสนับสนุน
การดำเนินงานของ คณะวุฒยาจารย รวมท้ังการอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย 
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สื่อการนำเสนอ หมายถึง สื่อในรูปแบบสไลดเพาเวอรพอย (Power Point) เกี่ยวกับคูมือขั้นตอน
วิธีการใชงานระบบขอตำแหนงทางวิชาการ 

ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ความรูสึกรักชอบยินดีเต็มใจหรือมีเจตคติที่ดีของบุคคลตอ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อไดรับการตอบสนองความตองการทั้งดานวัตถุและดานจิตใจ (เกรียงเดช 
รัตนวงษสิงห, 2542) 

ความพึงพอใจดานการนำความรูที่ไดรับไปใชประโยชน หมายถึง ความรูสึกพึงพอใจตอความรูท่ี
ไดรับจากการอบรมครั้งนี้ และสามารถนำไปใชประโยชนตอการใชงานในระบบขอตำแหนงทางวิชาการได



  

บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิัยที่เกี่ยวของ 

การศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานที่เปนคณาจารยของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่มีตอระบบ               
ขอตำแหนงทางวิชาการ ระบบขอตำแหนงทางวิชาการ Electronic Promotion Management (e-PM)  
ผูศึกษาไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดเรื่อง
ระบบขอตำแหนงทางวิชาการ ซ่ึงมีแนวคิดและทฤษฎีประเด็นสําคัญ ๆ ดังตอไปนี ้

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการฝกอบรม 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 

2.4 ระบบขอตำแหนงทางวิชาการ Electronic Promotion Management (e-PM) 

2.5 สำนักกิจการวุฒยาจารย สำนักงานสภามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

2.1.1 ความสำคญัและเปาหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development) เกี่ยวของกับการทำงานของคนใน

ระบบของการผลิตโดย Swanson และ Holton (2001) ไดกลาววา เปาหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนษุย 

คือ การสรางเสริมความสำเร็จ ทั ้งปจเจกบุคคลและองคกร ใน 2 มิติ ประกอบดวย มิติดานการเรียนรู 

(Learning) และมิติดานผลการปฏิบัติงาน (Performance) ซึ่งขั้นตอนหนึ่งของการบริหารทรัพยากรมนุษย 

(Human Resource Management) โดยปกติของการบริหารนักทรัพยากรมนุษยไดจำแนกขั ้นตอนการ

บริหารทรัพยากรมนุษยออกเปน 4 ข้ันตอน ไดแก  

1. ข้ันตอนการสรรหา  
2. ข้ันตอนการพัฒนา  
3. ข้ันตอนการรักษาไว  
4. ข้ันตอนการใชงาน  

จาก 4 ขั้นตอน สะทอนใหเห็นวาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรจะสามารถดำเนินการได ก็

ตอเม่ือองคกรหรือหนวยงานไดดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเขามาทำงานแลว การพัฒนาทรัพยากร

มนุษยจ ึงจะกอตัวกระบวนการขึ ้น ซึ ่งปกติการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะเร ิ ่มตั ้งแตการปฐมนิเทศ 

(Orientation) ซึ่งเปนขั้นตอนที่สรางความเขาใจที่ดีใหกับบุคลากรใหม ในดานตาง ๆ เชน วัฒนธรรมองคกร 

ผูบริหาร หลักการทำงาน การสรางความประทับใจ รวมถึงความกาวหนาในอาชีพ เปนตน (โชติชวัล ฟูกิจ

กาญจน, 2559) 
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2.1.2 ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development) มีวิวัฒนาการยาวนานตั้งแตอดีต

จนถึงปจจุบัน ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนการทำใหบุคลากรมีศักยภาพหรือความสามารถในการ

ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีผูใหคำนิยามเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดังตอไปนี้  

ธำรงค อุดมไพจิตรกุล (2545) ไดใหความหมายของคำวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ก็คือ การ

พัฒนาที่เปนระบบ โดยมีมนุษยเปนศูนยกลาง เพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพของมนุษย ทั้งทางดานทักษะ สุขภาพ 

ทัศนคติ การมีสวนรวม และความจำเปนพื้นฐาน โดยอาศัยการศึกษา การฝกอบรม การวิจัย และการเรียนรู

ดวยตนเอง ท้ังนี้ เพ่ือพัฒนาตนเอง เศรษฐกิจ สังคม ซ่ึงจะนำไปสูการพัฒนาประเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

McLean และ McLean (2001) ไดน ิยามความหมายของ  การพ ัฒนาทร ัพยากรมน ุษย  คือ 

กระบวนการหรือกิจกรรมใด ๆ ก็ตามที่จัดขึ้นทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งกอใหเกิดการพัฒนาความรูในงาน 

ประสบการณและความเชี่ยวชาญ ผลิตภาพ และความพึงพอใจ ทั ้งในระดับบุคคล กลุ ม องคกร ชุมชน 

ประเทศชาติ และสูงสุดคือเพ่ือมนุษยชาติ 

Sambrook (2008) กลาววานิยามของ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ควรมีความกวางขวางมากกวา

การพัฒนามนุษยและการเรียนรูภายในองคกรเทานั้น แตควรจะขยายเปนการพัฒนาท่ีตองใชความรวมมือของ

หลาย ๆ หนวยงาน และในหลาย ๆ ระดับ รวมทั้งมีการทำงานในลักษณะของการขามวัฒนธรรม สถาบันและ

วิชาชีพตาง ๆ รวมกันสำหรับประเทศไทย 

Na Chiangmai (2012) ใหนิยามของ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึง กระบวนการที ่ มี

ปฏิสัมพันธกัน เพ่ือเอ้ืออำนวยและสงเสริมใหเกิดการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของมนุษย ท้ังในระดับ

ปจเจกบุคคล องคกร และชุมชน โดยใชการพัฒนาองคกรและการพัฒนาชุมชนเปนเครื่องมือการพัฒนา  

เพื่อทำใหบรรลุประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความกลมกลืนกันทั้งเปาหมายของปจเจกบุคคล องคกร และ

ชุมซน 

ดังนั้น จากที่มีผูกลาวไวขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึง การ

วางแผนทรัพยากร ไมวาจะเปน บุคคล องคกร ชุมชน ตลอดจนประทศชาติ ใหเกิดการพัฒนาตนเองดวย

กระบวนการศึกษา และการฝกอบรม กอใหเกิดองคความรูและประสบความสำเร็จ ดวยความพึงพอใจใน

ตนเอง องคกร ตลอดจนประเทศชาติ 

2.1.3 เครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

เครื่องมือที่ใชในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยหลายวิธีแตกตางกัน ดังตอไปนี้ (โชติชวัล ฟูกิจกาญจน, 

2559) 

1. การฝกอบรม (Training) เปนกระบวนการหรือกิจกรรมที่ออกแบบเพื่อใหบุคลากรในองคกรไดรับ

ความรู (Knowledge) ทักษะ (Skills) และทัศนคติ (Attitude) ที่จำเปนในการทำงาน เพื่อพัฒนาตนเองให

ปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึนกวาเดิม นำไปสูการเพ่ิมผลผลิตตอองคกร เกิดผลสำเร็จตอเปาหมายขององคกร 
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2. การฝกอบรมขณะปฏัติงาน (On-The-Job Training) เปนการสอนความรู ทักษะ และสมรรถนะ

โดยการ สรางประสบการณใหผูปฏิบัติงานใหม ไดเรียนรูในขณะทำงานในพื้นที่ปฏิบัติงานจริงซึ่งทำใหเกิด

ความคุนเคยกับงานท่ีรับผิดชอบเนนบทบาทของผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงานในการฝกอบรม 

3. การสอนงาน (Coaching) เปนเครื่องมือที่ออกแบบเพื่อพัฒนาความสามารถเฉพาะบุคคลของ

พนักงาน มีการกำหนดเปาหมายที่คาดหวังจะใหเกิดขึ้น (Result Oriented) ระหวางผูสอนและผูปฏิบัติงานท่ี

ตองตกลงรวมกัน (Collaborative) อาศัยขอมูลยอนกลับ (Feedback) เพื่อใหผูปฏิบัติงาน สามารถนำสิ่งท่ี

สอนไปปฏิบัติไดจริง และเกิดความสัมพันธท่ีดีระหวางกัน 

4. การเปนพี ่เลี ้ยง (Mentoring) เปนการพัฒนาที ่เปดโอกาสใหบุคลากรในองคกรไดชวยเหลือ

สน ับสน ุน ส ง เสร ิมซ ึ ่ งก ันและก ัน โดยม ีพ ี ่ เล ี ้ ยง (Mentor) และน องท ี ่ ได ร ับการด ูแล (Mentee)  

มีวัตถุประสงคเพื่อเรียนรูงานตามหนาที่ และสามารถปฏิบัติงานใหเปนไปตามท่ีองคกรและสังคมการทำงาน

ตองการจะเปน 

5. แผนการพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan: IDP) เปนการวางแผนพัฒนาสวนบุคคล 

เนนการพูดคุยรวมกับการตัดสินใจระหวางบุคลากรและหัวหนางานในการเปนพี่เลี้ยงเกี่ยวกับการพัฒนาท่ี

จำเปนของแตละบุคคล เพ่ือใหบรรลุเปาหมายรวมกันในการพัฒนาอาชีพ และการเพ่ิมประสิทธิภาพขององคกร 

โดยอาจเปนการวางเปาหมายการทำงานท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 

6. การใหคำปรึกษา (Counseling) เปนการใหคำปรึกษา โดยผูใหคำปรึกษาใชการรับฟงและสะทอน

กลับถึงสิ่งที่ผู รับการปรึกษา ไดระบายออกมา มักเปนวิธีในการทำความเขาใจ และชวยเหลือผูที่มีปญหา

ทางดานเทคนิคอารมณสวนตัว หรือการปรับตัวในการทำงานรวมกับผูอื่น ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิด

ประสิทธิภาพการทำงานท่ีดีข้ึน 

7. การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) การบริหารจัดการใหบุคลากรไดปรับเปลี่ยนตำแหนงในการ

ทำงาน เพ่ือใหเห็นแนวทางการปฏิบัติงานในภาพรวม กระบวนการนี้ชวยใหบุคลากรมีโอกาสสำรวจความสนใจ

ของตนเอง และไดรับประสบการณตรงจากการไดไปปฏิบัติงานในหนาท่ีตาง ๆ 

8. การออกแบบงาน (Job Design) เปนกระบวนการจัดเรียงกระบวนการ/ข้ันตอนการทำงาน เพ่ือลด

ความลาชา ความไมพอใจในงาน และลดความขัดแยงของบุคคลที่อาจเกิดจากการทำงานซ้ำซอนและความ

ยุงยากในกระบวนการ อันนำไปสูการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในการปฏิบัติงาน 

9. การขยายหนาที่ความรับผิดชอบ (Job Enlargement) เปนการเพิ่มภาระหนาที่หรือการเพิ่มภาระ

งานใหกับบุคลากรมากขึ้น เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ ในการทำงานที่หลากหลาย และเพิ่มทักษะใหม 

ทำใหบุคลากรเรียนรูเนื้องานใหมไดดวยตนเอง 

10. การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Learning) เปนการเรียนรูโดยการใชเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส

ในการเขาถึงเนื้อหาสาระ แทนการเขาอบรมในหลักสูตรการฝกอบรมแบบดั้งเดิม ซึ่งชวยอำนวยความสะดวก

ใหผูเรียนสามารถเขาถึงความรูไดตลอดเวลา 
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11. การเรียนรูแบบผสมผสาน (Blended Learning) เปนการผสมผสานรูปแบบการเรียนรูหลายๆ 

รูปแบบเขาดวยกัน เพื่อใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชน การใช E-Learning ผสมผสานกับ

การเรียนรูในหองเรียน ทำใหผู เรียนสามารถเรียนรูไดหลายชองทางมากขึ้น ลดเวลาและคาใชจายในการ

ฝกอบรมได 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการฝกอบรม 

2.2.1 ความหมายของการฝกอบรม 

มีผูใหความหมายของการฝกอบรม (Trainning) ไวมากมาย ซ่ึงมีดังตอไปนี้ 

สุภาพร พิศาลบุตรและยงยุทธ เกษสาคร (2521) ไดนิยามคำวา การฝกอบรม หมายถึงกิจกรรมการ

เรียนรูเฉพาะอยางของบุคคลเพื่อปรับปรุงและเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ ทักษะหรือความชำนาญและเจคติ 

อันเปนเหตุที่จำทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อการปฏิบัติงานใหมีมาตรฐานและทำใหบุคลากรมี

ความเจริญกาวหนาในหนาท่ีการงาน 

  Goldstein (1993) ไดใหคำนิยาม การฝกอบรม คือ เปนกระบวนการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ 

เพื ่อสรางความรู หรือเพิ ่มพูนความรู  (Knowledge) ทักษะ (Skill) ความสามารถ (Ability) และเจตคติ 

(Attitude) ท่ีจะชวยปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  

ณัฏฐพันธ (2541) ใหนิยามของ การฝกอบรม คือ กระบวนการที่ทำใหผูเขารับการอบรม เกิดการ

เรียนรูในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เพ่ือเพ่ิมพูนหรือพัฒนาสมรรถภาพในดานตาง ๆ ตลอดจนปรับปรงพฤติกรรม

อันจะนำมาซ่ึงการแสดงออกท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

จิรประภา (2561) ใหความหมาย การฝกอบรม คือ เปนกระบวนการหรือกิจกรรมที่ออกแบบเพื่อให

บุคลากรในองคกรไดรับความรู (Knowledge) ทักษะ (Skills) และทัศนคติ (Attitude) ที่จำเปนในการทำงาน 

เพื่อพัฒนาตนเองใหปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้นกวาเดิม นำไปสูการเพิ่มผลผลิตตอองคกร เกิดผลสำเร็จตอเปาหมาย

ขององคกร 

ดังนั้น จากที่มีผูกลาวไวขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา การฝกอบรม หมายถึง กระบวนการหรือ

กิจกรรมท่ีทำใหบุคลากรในองคกรไดรับความรู (Knowledge) พัฒนาทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitude) ท่ี

จำเปนในการทำงานปจจุบัน โดยการเรียนรูหรือฝกฝน เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในตำแหนงที่รับผิดชอบดวย

ความชำนาญและคลองแคลว 

2.2.2 วัตถุประสงคของการฝกอบรม 

สุรศักดิ นานานุกุล และคณะ (2529) ไดกลาวถึง วัตถุประสงคของการฝกอบรมโดยแบงเปน 2 

ประเภท คือ 

1. วัตถุประสงคขององคกร หมายถึง วัตถุประสงคท่ีเนนหนักในแงของสวนรวม ไดแก 

1) เพ่ือสรางความสนใจในการปฏิบัติงานของ พนักงาน และเจาหนาท่ี 
2) เพ่ือสอนแนะวิธีการปฏิบัติงานท่ีดีท่ีสุด 
3) เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานใหไดผลสูงสุด 
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4) ลดความสิ้นเปลือง และปองกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน 
5) เพ่ือจัดวางมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
6) เพ่ือพัฒนาฝมือในการปฏิบัติงานของบุคคล 
7) เพ่ือพัฒนาการบริหาร โดยเฉพาะการบริหารดานบุคคล ใหทุกฝายมีความพึงพอใจ 
8) เพ่ือพัฒนาบุคคลใหมีความกาวหนาในงาน และการขยายองคกร 
9) สนองบริการอันมีประสิทธิภาพแกสาธารณะ และผูมาติดตอ 

2. วัตถุประสงคสวนบุคคล หมายถึง วัตถุประสงคของพนักงาน เจาหนาที่ที่ปฏิบัติอยูในองคกร หรือ

หนวยงาน ความมุงหมายสวนบุคคล ไดแก 

1) เพ่ือความกาวหนาในการเลื่อนข้ัน เลื่อนตำแหนง 
2) เพ่ือพัฒนาทาทีบุคลิกภาพในการปฏิบัติงาน 
3) เพ่ือพัฒนาฝมือในการปฏิบัติงาน โดยการทดลองปฏิบัติงาน 
4) เพ่ือฝกฝนการใชวินิจฉัยในการตัดสินใจ 
5) เพ่ือเรียนรูงาน และลดการเสี่ยงอันตรายในการปฏิบัติงาน 
6) เพ่ือปรับปรุงสภาพการปฏิบัติงานใหดีข้ึน 
7) เพ่ือสงเสริมและสรางขวัญในการปฏิบัติงาน 
8) เพ่ือเขาใจนโยบาย และความมุงหมายขององคกรท่ีปฏิบัติงานอยูใหดีข้ึน 
9) เพ่ือใหมีความพอใจในการปฏิบัติงาน 

2.2.3 ปจจัยท่ีเกี่ยวของของการฝกอบรม 

แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการฝกอบรมของนักวิชาการทานตาง ๆ มีการแบงขั้นตอนของกระบวนการ

ฝกอบรมที่แตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแลวจะพบวา โดยสวนใหญเห็นสอดคลองกันในทางที่วา

การฝกอบรม จำเปนท่ีจะตองคำนึงถึงปจจัยสำคัญ ดังนี้ (โชติชวัล ฟูกิจกาญจน, 2559) 

1. สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกขององคกร (Internal and External Environment of 

the Organization) 

2. ตัวบุคลากรหรือผูเรียน (Human Resources or Learners) 

3. ต ัวแบบหรือกรอบแนวคิด/ทฤษฎีของการพัฒนาทร ัพยากรมนุษย  (Model/Conceptual 

Framework/Theory of HRD) 

4. กลยุทธหรือวิธีการการสรางการเรียนรู (Learning Strategies/Methods for Creating Learning) 

5. สมรรถนะ ความรู ทักษะ ประสบการณ และกรอบการคิด ของนักทรัพยากรบุคคลใชในการอางอิง

ในการฝกอบรม (Competency, Knowledge, Skills, Experiences, Concepts, Frames of References 

of HRD Professionals) 
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2.2.4 ประโยชนของการฝกอบรม 

สมคิด บางโม (2553) ไดอธิบายมีประโยชนของการฝกอบรมในระดับตาง ๆ ไดแก ระดับองคกร 

ระดับผูบังคับบัญชา และระดับพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ระดับองคกรหรือหนวยงาน การฝกอบรมมีประโยชน ดังนี้ 

1) เพ่ิมผลผลิตขององคกร ท้ังทางตรงและทางออม 
2) ลดคาใชจายดานแรงงาน 
3) สรางขวัญและกำลังใจใหแกพนักงาน ทำใหพนักงานทำงานเต็มความสามารถ 
4) ลดความสูญเสียวัสดุอุปกรณและคาใชจายตางๆ 
5) แกปญหาตางๆ ขององคกร ทำใหขาวสารภายในองคกรดีข้ึน 
6) ทำใหกาวหนา สามารถแขงขันกับผูอ่ืนได องคกรบรรลุเปาหมายตามท่ีวางไว 

2. ระดับผูบังคับบัญชา การฝกอบรมมีประโยชน ดังนี้ 

1) ชวยเพ่ิมผลผลิตในสวนงานของตนใหสูงข้ึน 
2) ลดเวลาในการสอนงานและลดเวลาในการพัฒนาพนักงาน 
3) ลดภาระในการปกครองบงัคับบัญชา 
4) ชวยใหพนักงานตระหนักในบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของตน 
5) สรางความสัมพันธอันดีระหวางผูบังคับบัญชากับพนักงาน 

3. ระดับพนักงานหรือตัวผูเขารับการอบรมเอง การฝกอบรมมีประโยชน ดังนี้ 

1) เพ่ิมความรูความสามารถ เปนการเพ่ิมคุณคาใหแกตนเอง 
2) ลดการทำงานผิดพลาดหรืออุบัติเหตุ 
3) ทำใหมีทัศนคติท่ีดีตอการปฏิบัติงาน เพ่ือนรวมงาน และองคกร 
4) เพิ่มโอกาสความกาวหนาในดานตางๆ เชน ความกาวหนาในตำแหนงหนาที่ และรายได

เพ่ิมข้ึน หรือโอกาสในการเปลี่ยนงาน 
5) ลดเวลาในการเรียนรูงาน 
6) สรางความรู สึกที ่ดำๆ แกตนเอง ทำใหรู สึกกระปรี ้กระเปรา เหมือนการเคาะสนิม  

มีกำลังใจมากข้ึน 
7) ทำใหรูจักคนมากข้ึน กวางขวางข้ึน การปฏิบัติงานสะดวกข้ึน 
8) ความรูกวางขวาง กาวทันตอเทคโนโลยีใหม ๆ ความรูใหม ๆ และสังคมที่เปลี่ยนไป  

มีกำลังใจมากข้ึน 
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2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

2.3.1 ความหมายของความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจตรงกับภาษาอังกฤษวา Satisfaction ซึ่งไดมีนักวิชาการหลายคนไดทานการศึกษาและ

ใหความหมายไวแตกตางกัน ดังตอไปนี้ 

Victor Vroom (1964) ใหความหมายของ ความพึงพอใจ ไววา เปนผลจากบุคคลนั้นเขาไปมีสวนรวม

ในกิจกรรมหรือเขาไปรับรูแลวเกิดความพอใจโดยความหมายของความพึงพอใจสามารถทดแทนความหมาย

ของทัศนคติไดบางทีเรียกวา ทฤษฎี V.IE. เนื่องจากมีองคประกอบทฤษฎีท่ีสำคัญ คือ 

V มาจากคำวา  Valence  หมายถึง  ความพึงพอใจ 

I  มาจากคำวา  Instrumentality  หมายถึง  สื่อเครื่องมือวิถีทางนำไปสูความพึงพอใจ 

E มาจากคำวา  Expectancy       หมายถึง  ความคาดหวังภายในตัวบุคคลมีความตองการ 

และมีความคาดหวังในหลายสิ่งหลายอยาง 

Good (1968) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรูสึกพอใจซึ่งเปนผลมาจากความสนใจ

และทัศนคติท่ีดีของบุคคลท่ีมีตอสิ่งตาง ๆ 

Wolman (1973) ใหความหมายวา ความพึงพอใจเปนความรูสึกมีความสุข เม่ือไดรับความสำเร็จตาม

ความมุงหมาย ความตองการหรือแรงจูงใจ 

พรศักดิ์ ตระกูลชีวพานิตต (2541) ใหความหมายของ ความพึงพอใจ คือ ความรูสึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือไดรับ

ผลสำเร็จตามความมุงหมาย และอธิบายความพึงพอใจวาเปนกระบวนการทางจิตวิทยาไมสามารถมองเห็นได

ชัดเจน แตสามารถคาดคะเนไดวามีหรือไมมีจากการสังเกตพฤติกรรมของคนนั้น การท่ีจะทำใหคนเกิดความพึง

พอใจ จะตองศึกษาปจจัยและองคประกอบท่ีเปนสาเหตุแหงความพอใจนั้น 

เกรียงเดช รัตนวงษสิงห (2542) ไดใหความหมายของ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกรักชอบยินดี

เต็มใจหรือมีเจตคติท่ีดีของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือไดรับการตอบสนองความตองการ

ท้ังดานวัตถุและดานจิตใจ 

อนุเทพ เบื้องบน (2544) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือไดรับผลสำเร็จตาม

ความมุงหมายหรือเปนความรูสึกข้ันสุดทายท่ีไดรับผลสำเร็จตามวัตถุประสงค 

จิตตินันท นันทไพบูลย (2551) กลาววา คำวา ความพึงพอใจ มีความหมายโดยทั่วไปคือ ระดับ

ความรูสึกในทางบวกตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

ดังนั้น จากท่ีมีผูกลาวไวขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา ความพึงพอใจ หมายถึง ภาวะของท้ังอารมณ 

ความรูสึกของบุคคลตอการเรียนรูรวมกัน ประสบการณที่เกิดจากแรงจูงใจ ที่เกิดจากพลังภายในของแตละ

บุคคล เปนความสัมพันธระหวางเปาหมายที่คาดหวังและความตองการดานจิตใจ นำไปสูการคนหาสิ่งท่ี

ตองการมาตอบสนอง แลวจะเกิดความรูสึกมีความสุข กระตือรือรน มุ งมั ่นเกิดขวัญกำลังใจ กอใหเกิด

ประสิทธิภาพพรอมประสิทธิผลของการกระทำกิจกรรมท่ีนำไปสูเปาหมายนั้นสำเร็จตามท่ีกำหนด 
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2.3.2 ลักษณะและวิธีการประเมินความพึงพอใจ 

1. ลักษณะของการประเมินความพึงพอใจมีดังนี้ (บังอร ผงผาน, 2538) 

1.1 การประเมินความพึงพอใจ ดานความรูสึก เปนลักษณะการประเมินทางความรูสึก หรือ

อารมณของบุคคลตามองคประกอบทางความรูสึก ไดแก ความรู สึกทางบวก เปนความชอบพอใจ และ

ความรูสึกทางลบ เปนความไมชอบ ไมพอใจ กลัว รังเกียจ  

1.2 การประเมินความพึงพอใจ ดานความคิด เปนการประเมินการรับรูของบุคคล และวินิจฉัย

ขอมูลตาง ๆ ที่ไดรับที่เกิดเปนความรู ความคิด เกี่ยวของกับการพิจารณาที่มาของทัศนคติออกมากวาถูกหรือ

ผิด ดีหรือไมดี ท่ีเกิดจากการประมวลผลของสมอง 

1.3 การวัดความพึงพอใจในดานพฤติกรรม เปนการวัดความพรอมท่ีจะกระทำหรือพรอมท่ีจะ

ตอบสนองท่ีมาของพฤติกรรม 

2. วิธีประเมินความพึงพอใจ (พรนภา เตียสุทธิกุล พัฒนาพรหมณี จานนท ศรีเกตุ นาวิน มีนะกรรณ 

และสุวุฒิ พงษวารินศาสตร, 2561; มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช, 2556) 

2.1 การสังเกต เปนวิธีการสำหรับใชตรวจสอบบุคคลอื่นโดยการสังเกตพฤติกรรมและจด

บันทึกความพึงพอใจที่แสดงออกมาในประเด็นที่ตองการประเมินอยางมีแบบแผน โดยผูสังเกตจะไมมีการ

ปฏิบัติการหรือมีสวนรวมกับผู ถูกสังเกตตอจากนั ้นจึงนำขอมูลที ่ไดมาวิเคราะห สรุปและตีความตาม

วัตถุประสงคของการประเมิน วิธีนี้เปนวิธีการศึกษาที่เกาแกและเปนที่นิยมใชอยางแพรหลายที่ใชสำหรับ

การศึกษาในกรณีศึกษาเทานั้น 

2.2 การสัมภาษณ เปนวิธีการที่ผูประเมินจะตองออกไปพูดคุยกับบุคคลนั้นๆ โดยตรง มีการ

เตรียมแผนลวงหนา เปนการถามใหตอบปากเปลา แตอาจไมไดขอมูลที่แทจริงจากผูตอบเนื่องจากผูตอบอาจ

รูสึกไมอิสระในการตอบ หรือไมคุนเคยกับผูถาม เพื่อใหไดขอมูลที่เปนจริง มากที่สุด ควรเตรียมตัวใหพรอม

กอนดำเนินการสัมภาษณ ควรลงพื้นที่เพื่อทำความคุนเคยกอน ใหเกิดความสนิทสนม และความไวเนื้อเชื่อใจ 

ซ่ึงจะชวยใหไดขอมูลท่ีเปนจริงมากท่ีสุด 

2.3 การใชแบบสอบถามประมาณคา และขอความทางลบที่เกี่ยวของกับตัวแปร ที่ตองการ

ประเมิน โดยใหผู ตอบแสดงความคิดเห็นวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับขอความแตละขอนั้น โดยใชมาตร

ประเมินแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Likert Scale) เนื่องจากเปนวิธีท่ี

งายและสะดวก สามารถเก็บขอมูลไดรวดเร็ว จากขอดีและขอจำกัดของวิธีการประเมินแบบตาง ๆ จะพบวา

เครื่องมือและวิธีที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินงานในการประเมินระดับความพึงพอใจ คือวิธีการประเมินดวย

เก็บขอมูลดวยการสอบถาม จากแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา อันสามารถประเมินความพึงพอใจไดตรง

ตามวัตถุประสงคและประโยชนของการนำไปใชเปนการประเมินโดยใชเครื่องมือที่เปนการสราง ประโยค

ขอความตาง ๆ ท้ังท่ีเปนขอความทางบวก 
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2.4 ระบบขอตำแหนงทางวิชาการ Electronic Promotion Management (e-PM) 
2.4.1 สภาพปญหาและพัฒนาระบบขอตำแหนงทางวิชาการ Electronic Promotion 

Management (e-PM)  

สำนักกิจการวุฒยาจารย เปนหนวยงานดำเนินการในกิจการที่เกี ่ยวของกับการขอตำแหนงทาง
วิชาการของคณาจารย นักวิจัย และอาจารยสอนภาษา ซึ่งผูขอตำแหนงทางวิชาการตองเสนอผลงานทาง
วิชาการ เพื่อประกอบการพิจารณา และเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น ทุกขั้นตอนแลวฝายเลขานุการจะตองมีการ
จัดเก็บขอมูลของผูขอตำแหนง เพ่ือใชในการสืบคนและสำหรับขอมูลอางอิงตอไป ขณะนี้จำนวนเอกสารท่ียังไม
มีระบบการจัดเก็บมีปริมาณเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ทำใหหนวยงานประสบปญหาดานสถานที่ที่มีจำกัดสำหรับ
จัดเก็บเอกสาร และมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการบริหารและการปฏิบัติงาน  การทำงานแบบเดิมไมสามารถ
ใหขอมูลหรือทำงานไดตามตองการ มีการดำเนินงานหลายข้ึนตอน ยุงยากในการรวบรวมขอมูลเพ่ือนำมาจัดทำ
ขอมูลสรุปสำหรับการติดตามการปฏิบัติงานโดยรวมขององคกร จึงจำเปนตองพัฒนาหรือปรับปรุงระบบ
สารสนเทศที่สามารถชวยใหขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในและกระบวนการบริหารมีประสิทธิภาพมากขึ้นท้ัง
ดานการเก็บรักษาขอมูลใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น การประมวลผลขอมูลของงาน การเขาถึงการใชงานของ
ผูรับบริการไดสะดวกยิ่งข้ึน 

2.4.2 คุณสมบัติของระบบขอตำแหนงทางวิชาการ Electronic Promotion Management (e-

PM) 

1) จัดทำระบบโดยใชซอฟทแวร K2 Blackpearl 
2) ระบบสามารถเชื ่อมตอขอมูลผาน Data Gateway ของสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและนำเขาขอมูลจาก 

• สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• สำนักงานทะเบียน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• สำนักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
3) ระบบตอง Validate ลำดับการขอ เชน ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 
4) จัดทำแบบฟอรม Electronic คำขอตำแหนงทางวิชาการ สงเขาสูกระบวนการอนุมัติเอกสาร 

(Workflow) 
5) ดำเนินการตาม Workflow ตามข้ันตอนการทำงาน 
6) ข้ันตอนการทำงาน  

• ถาขอมูลอยูในระบบเกตเวยใหดึงขอมูลผลงานวิชาการมาในระบบของสำนักกิจกิจการวุฒยา
จารย และสามารถเลือกขอมูลตามท่ีตองการได 

• หากมีการแกไขตองกลับไปแกไขในระบบของสวนงานของตนสังกัด 
7) ผูขอตำแหนงสามารถกรอกแบบคำขอตำแหนงทางวิชาการ ในระบขอตำแหนงทางวิชาการ 
8) กรณขอมูลอยูในระบบเกตเวยใหดึงขอมูลผลงานวิชาการมาในระบบของสำนักกิจกิจการวุฒยา

จารย และสามารถเลือกผลงานตามท่ีตองการได 
9) กรณีหากมีการแกไขตองกลับไปแกไขในระบบของสวนงานของตนสังกัด 
10) กรณีเพ่ิมขอมูลท่ีไมมีในระบบเกตเวยไดโดยกรอกแบบฟอรมในระบบแบบ Online 
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11) กรณีทางกิจการวุฒยาจารยตรวจสอบแลวตองการแกไข อาจารยตองแกไขเองและสงกลับเอง 
12) กรณีแบบคำขอท่ีกรอกในระบบขอตำแหนงสามารถโหลดไฟลมาเปน PDF หรือ Word ไดทุกสวน 

ตามรูปแบบท่ี วจ.01/ก.พ.อ.03 
13) ผูขอตำแหนงสามารถเรียกดูสถานะของงาน และผลการพิจารณาได ซ่ึงตองเห็นเฉพาะของตัวเอง

เทานั้น  
14) จัดทำระบบ Email Notification 
15) ระบบจะตองเก็บขอมูลไวจำนวน 5 ป ถาขอมูลเกินชวงเวลาที่กำหนดไวจึงจะนำออกไปเก็บนอก

ระบบ โดยสามารถคนหาขอมูลได 
16) กรณีที ่ผูขอตำแหนงทางวิชาการเคยขอตำแหนงผานระบบ e-PM (Electronic Promotion 

Management) ระบบจะตองบันทึกและสามารถดึงขอมูลที ่ เคยกรอกในใบคำรองที ่ เคย
ดำเนินการในระบบในครั้งท่ีผานมา มาใชกับใบคำรองใหมได  

17) ระบบสามารถออกรายงานขอมูลทางสถิติได โดยแยกตามคณะ สายงาน 

• สรุปจำนวนผลงานทางวิชาการของคณาจารยท่ีเสนอขอตำแหนงแตละป (ภาพรวม, แบงสาย, 
แยกคณะ, คำนวณรอยละ, กราฟ) 

• สรุปจำนวนผลงานทางวิชาการของคณาจารยที่เสนอขอตำแหนงแตละป (ผาน/ไมผาน) 
(ภาพรวม, แบงสาย, แยกคณะ, คำนวณรอยละ, กราฟ) 

• สรุปจำนวนคุณภาพของผลงานทางวิชาการของคณาจารยที ่เสนอขอตำแหนงแตละป 
(ภาพรวม, แบงสาย, แยกคณะ, คำนวณรอยละ, กราฟ) 

• สรุปจำนวนผูท่ีเสนอขอตำแหนงแตละป แยกเปน ผศ., รศ., ศ., ศ.ข้ันสูง (ภาพรวม, แบงสาย, 
แยกคณะ, คำนวณรอยละ, กราฟ) 

• ระยะเวลาเฉลี่ยและจำนวนผูขอตำแหนงแตละป (ภาพรวม, แบงสาย, แยกคณะ, คำนวณ
รอยละ, กราฟ) 

• คำนวณระยะเวลาผูท่ีขอตำแหนงฯ ตั้งแตวันท่ี คณะรับเรื่อง ถึง วันท่ีสภาอนุมัติ 

• คำนวณระยะเวลาผูท่ีขอตำแหนงฯ ตั้งแตวันท่ี วจ.รับเรื่อง ถึง วันท่ีสภาอนุมัติ 

• คำนวณระยะเวลาผูท่ีขอตำแหนงฯ ตั้งแตวันท่ี คณะรับเรื่อง ถึง วจ.รับเรื่อง 

• สรุปจำนวนผลงานทางวิชาการของคณาจารยที่เสนอขอตำแหนงแตละป (ผาน/ไมผาน) ของ
อาจารยของแตละคน  

• สามารถเลือกคำนวณขอมูลแตละประเภทเองได  
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2.4.3 ข้ันตอนการทำงานในระบบขอตำแหนงวิชาการ  

 

ภาพ 2 ข้ันตอนการทำงานในระบบขอตำแหนงวิชาการ 

  

2.4.4 การแจงสถานะเอกสารขอตำแหนงในระบบขอตำแหนงวิชาการ  

• ผูเสนอขอตําแหนงกรอกเอกสารแบบคําขอตําแหนง วจ.01 สวนท่ี 1
• กดสงเอกสารฯ ใหสวนงานในระบบขอตําแหนงทางวิชาการ

1 ผูขอ

• เจาหนาท่ีคณะกดรับเรื่องในระบบขอตําแหนงทางวิชาการ (เม่ือผูขอตําแหนงย่ืนเอกสารฯ 
วจ.01 และสงเอกสารอ่ืนๆครบถวนแลว และจัดทํา วจ.01 สวนท่ี 2 และ 3

2 เจาหนาท่ีคณะ

• เจาหนาท่ี วจ.กดรับเรื่องในระบบขอตําแหนงทางวิชาการ (เม่ือเจาหนาท่ีคณะตรวจเอกสาร
วจ.01 สวนท่ี 1-3 และเอกสารอ่ืนๆครบถวนแลว)

3 เจาหนาท่ี วจ.

• อยูระหวางดําเนินการ

4 อยูระหวางการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

• อยูระหวางดําเนินการ

5 อยูระหวางการพิจารณาของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

• สภามหาวิทยาลัยพิจารณา

6 รอสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ

• แจงผลการพิจารณา  ผาน/ไมผาน

7 ผลการการประเมิน
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ระบบขอตำแหนงผูขอตำแหนงสามารถเรียกดูสถานะของงาน และผลการพิจารณาได ซึ่งตองเห็น
เฉพาะของตัวเองเทานั้น ตามข้ันตอนการทำงานของแตละสถานะ ดังรูป     
     

 

 

    

 
 

 

ภาพ 3 การแจงสถานะเอกสารขอตำแหนงในระบบขอตำแหนงวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

ผูขอ

เจาหนาที่คณะ

เจาหนาที่ วจ.

อยูระหวางการแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

อยูระหวางการพิจารณาของ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

รอสภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบ

ผลการประเมิน
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2.4.5  การกรอกแบบแบบคำขอตำแหน  งตำแหน  งทางว ิชาการ Electronic Promotion 

Management (e-PM) ในระบบออนไลน และกำหนดรูปแบบวิธีการในระบบออนไลน โดยนำแบบฟอรมที่ใช

ในปจจุบับมาเปนตัวอยาง 

• สวนท่ี 1 การกรอกแบบฟอรมของผูขอตำแหนงแบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวิชาการ                                                             

ตาราง 1 การกรอกแบบฟอรมของผูขอตำแหนงแบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวิชาการ                                                       

ประเภทขอมูล รูปแบบวิธีการในระบบออนไลน 

- ประเภทแบบฟอรม - เล ือกประเภทแบบฟอร ม เช น  ข  าราชการ ,  พน ักงาน
มหาวิทยาลัย, นักวิจัย, อาจารยสอนภาษาตางประเทศ 

- ชื่อผูขอ  - นำเขาขอมูลมาจากสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย          ผาน 
Data Gateway  

- นามสกุล - นำ เข  าข  อม ู ลมาจากสำน ั กบร ิ ห ารทร ั พยากรมน ุ ษย                  
ผาน Data Gateway 

- อาย ุ - ระบบสามารถคำนวณอายุให 

- วัน/เดือน/ปเกิด - นำ เข  าข  อม ู ลมาจากสำน ั กบร ิ ห ารทร ั พยากรมน ุ ษย                  
ผาน Data Gateway 

- ขอดำรงตำแหนง* เลือกตำแหนง - ผูขอตำแหนงสามารถเลือกตำแหนงที่ตองการ              ใน
ระบบ  เช น  ผ ู  ช  วยศาสตราจารย  ,  รองศาสตราจารย , 
ศาสตราจารย,นัดวิจัยชำนาญการ, นักวิจัยเชี่ยวชาญ, นักวิจัย
พิชาน, อาจารยสอนภาษาชำนาญการ, อาจารยสอนภาษ
เชี่ยวชาญ, อาจารยสอนภาษาพิชาน 

- วิธีท่ีขอ  - ผูขอตำแหนงสามารถเลือกวิธีที่ขอที่ตองการในระบบ เชน วิธีท่ี 
1, วิธีท่ี 2, พิเศษ 

- กลุมสาขาวิชา - เลือกประเภทกลุมสาขาวิชา เชน กลุมสาขาวิชามนุษศาสตร, 
กลุ มสาขาวิชาสังคมศาสตร, กลุ มสาขาวิชาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี, กลุมสาขาวิชาสุขภาพ 

- คณะ - นำ เข  าข  อม ู ลมาจากสำน ั กบร ิ หารทร ัพยากรมน ุษย                  
ผาน Data Gateway และเลือกคณะหรือสวนงานท่ีสังกัด 

- สังกัดภาควิชา  - นำ เข  าข  อม ู ลมาจากสำน ั กบร ิ หารทร ัพยากรมน ุษย                 
ผาน Data Gateway 

- กลุมสาขา - ผูขอตำแหนงสามารถเลือกกลุมสาขาที่ตองการ           ใน
ระบบ 

- สาขาวิชา  - ผูขอตำแหนงสามารถเลือกสาขาวิชาที่ตองการ            ใน
ระบบ 

สาขาเชี่ยวชาญ / อนุสาขา - ผูขอตำแหนงสามารถระบุอนุสาขาที่ตองการ                ใน
ระบบ 
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ประเภทขอมูล รูปแบบวิธีการในระบบออนไลน 

- คุณวุฒิ - นำเขาขอมูลมาจากสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย ผาน Data 
Gateway 

- ป พ.ศ.ท่ีสำเร็จการศึกษา/             
ปท่ีตีพิมพ 

- นำเข  าข อม ูลมาจากสำน ักบร ิหารทร ัพยากรมน ุษย              
ผาน Data Gateway 

- ชื่อสถานศึกษา - นำเข  าข อม ูลมาจากสำน ักบร ิหารทร ัพยากรมน ุษย              
ผาน Data Gateway 

- ชื่อประเทศ - นำเข  าข อม ูลมาจากสำน ักบร ิหารทร ัพยากรมน ุษย                
ผาน Data Gateway 

ประวัติการทำงาน 

- ปจจุบันดำรงตำแหนง - เลือกตำแหนงท่ีตองการระบ ุ

- วัน/เดือน/ป ตำแหนงปจจุบัน - เลือกวันท่ี/เดือน/ป ท่ีตองการระบ ุ

- ไดร ับแตงตั ้งใหดำรงตำแหนง 
(ตำแหนงงานยอนหลัง) 

- เลือกตำแหนงท่ีตองการระบุ 

- วัน/เดือน/ป                              
(ตำแหนงงานยอนหลัง) 

- เลือกวันท่ี/เดือน/ป ท่ีตองการระบุ 

- อายุราชการ - สามารถระบุอายุราชการ 

- ตำแหนงอ่ืน ๆ (ระบุเฉพาะ
ตำแหนงปจจุบัน) 

- สามารถระบุไดตามตองการ 

   วิทยานิพนธและงานวิจัยท่ีตีพิมพเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร 

- วิทยานิพนธและงานวิจัย - เลือกประเภทผลงาน และสามารถระบุหัวขอเรื่อวิทยานิพนธ
และงานวิจัยท่ีตีพิมพ 

- วัน/เดือน/ป สำเร ็จการศึกษา/
ตีพิมพ 
 

- เลือกวันท่ี/เดือน/ป ท่ีตองการระบุ 

ภาระงานยอนหลัง 3 ป (เปนภาระงานท่ีทำโดยความเห็นชอบจากเจาสังกัด)  

- งานสอน (ระดับ รายวิชาที ่สอน
 ช.ม./สัปดาห เปดสอนภาค/ป
การศึกษา) 

- นำเขาขอมูลมาจากสำนักงานทะเบียน                                
ผาน Data Gateway 

- ง า น ท ี ่ ป ร ึ ก ษ า ว ิ ท ย า น ิ พ น ธ              
(รหัส, ชื ่อวิชา,ชื่อ นามสกุลนิสิต
,ชื่อวิทยานิพนธ,  ชื่อหลักสูตรหรือ
ปริญญา, ปท่ีสำเร็จการศึกษา 

- นำเขาขอมูลมาจากสำนักงานทะเบียน                                
ผาน Data Gateway 

การประเมินการสอนของตนเอง 
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ประเภทขอมูล รูปแบบวิธีการในระบบออนไลน 

- หลักการและจุดมุงหมายในการสอน
ของขาพเจา 

- สามารถระบุไดตามตองการ 

- โดยรวมขาพเจาคิดวาการสอนของ
ขาพเจาอยูในระดับ 

- เลือกระดับการประเมินไดตามตองการ (ดีมาก, ดี, ปานกลาง, 
ยังตองปรบัปรุง) 

- สวนที่ขาพเจาคิดวายังตองแกไขและ
แนวทางการแกไข 

- สามารถระบุไดตามตองการ 

งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องท่ีทำการวิจัย และระยะเวลาท่ีใชในแตละโครงการ) 

- งานวิจัย - สามารถระบุเรื่องท่ีทำการวิจัย และระยะเวลาท่ีใชในแตละ
โครงการะบุเรื่องท่ีทำการวิจัย 

- งานบริการทางวิชาการ - สามารถระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาท่ีใชใน
การใหบริการตอสัปดาห) 

- งานบริหาร - สามารถระบุงานบริหารท่ีมีสวนรับผิดชอบโดยตรง และ
ปริมาณเวลาท่ีใชตอสัปดาห 

- งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ - สามารถระบุประเภทของงานและปริมาณเวลาท่ีใชตอสัปดาห 

ผลงานทางวิชาการ 

- ผลงานทางว ิชาการท ี ่ เสนอเ พ่ือ
ประกอบการพิจารณาตำแหนงผูชวย
ศาสตราจารย, รองศาสตราจารย, 
ศาสตราจารย,นัดวิจัยชำนาญการ, 
นักวิจ ัยเชี ่ยวชาญ, นักวิจัยพิชาน, 
อาจารย สอนภาษาชำนาญการ, 
อาจารยสอนภาษเชี่ยวชาญ, อาจารย
สอนภาษาพิชาน 

- นำเขาขอมูลมาจากสำนักบริหารงานวิจัย                               
ผาน Data Gateway (ผลงานวิจัย, ผลงานวชิาการ
ในลักาณะอ่ืน, ผลงานวิชาการรับใชสังคม, ตำรา, หนังสือ, 
บทความวิชาการ, บทเรียน 

 

• สวนท่ี 2 แบบประเมินคุณสมบัติโดยผูบังคับบัญชา  

ตาราง 2 แบบประเมินคุณสมบัติโดยผูบังคับบัญชา 

ประเภทขอมูล รูปแบบวิธีการในระบบออนไลน 

- ชื่อผูขอ  - นำเขาขอมูลมาจากการกรอกในระบบขอตำแหนงจากแบบ
คำขอตำแหนง สวนท่ี 1 

- นามสกุล - นำเขาขอมูลมาจากการกรอกในระบบขอตำแหนงจากแบบ
คำขอตำแหนง สวนท่ี 1 

- วิธีท่ีขอ  - นำเขาขอมูลมาจากการกรอกในระบบขอตำแหนงจากแบบ
คำขอตำแหนง สวนท่ี 1 
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ประเภทขอมูล รูปแบบวิธีการในระบบออนไลน 

- คณะ - นำเขาขอมูลมาจากการกรอกในระบบขอตำแหนงจากแบบ
คำขอตำแหนง สวนท่ี 1 

- สังกัดภาควิชา  - นำเขาขอมูลมาจากการกรอกในระบบขอตำแหนงจากแบบ
คำขอตำแหนง สวนท่ี 1 

- สาขาวิชา  - นำเขาขอมูลมาจากการกรอกในระบบขอตำแหนงจากแบบ
คำขอตำแหนง สวนท่ี 1 

- สาขาเชี่ยวชาญ / อนุสาขา - นำเขาขอมูลมาจากการกรอกในระบบขอตำแหนงจากแบบ
คำขอตำแหนง สวนท่ี 1 

- เปนผูมีคุณสมบัติ... (ครบถวน/ไม
ครบถวน) ตามหลักเกณฑที ่สภา
มหาวิทยาลัยกำหนด 

- เลือกระดับการประเมินไดตามตองการ                                
(ครบถวน/ไมครบถวน) 

- เปนผูมีคุณสมบัติ                               
(เขาขาย/ ไมเขาขาย) 

- เลือกระดับการประเมินไดตามตองการ                                    
(เขาขาย/ ไมเขาขาย) 

- วัน/เดือน/ป ท่ีลงนาม - เลือกวันท่ี/เดือน/ป ท่ีตองการระบ ุ

 

• สวนท่ี 3 แบบประเมินผลการสอน  

ตาราง 3 แบบประเมินผลการสอน  

ประเภทขอมูล รูปแบบวิธีการในระบบออนไลน 

แบบประเมินผลการสอน  

- การประชุมครั้งท่ี - สามารถระบุไดตามตองการ 

- วัน/เดือน/ป ท่ีประเมินการสอน - เลือกวันท่ี/เดือน/ป ท่ีตองการระบ ุ

- ชื่อผูขอ  - นำเขาขอมูลมาจากการกรอกในระบบขอตำแหนงจากแบบ
คำขอตำแหนง สวนท่ี 1 

- นามสกุล - นำเขาขอมูลมาจากการกรอกในระบบขอตำแหนงจากแบบ
คำขอตำแหนง สวนท่ี 1 

- เปนผู ม ีความ....(ชำนาญ/ชำนาญ
พิเศษ/เชี่ยวชาญ).......ในการสอนมี
ค ุณภาพ . . . ( อย ู  / ไ ม  อย ู  ) . . . . ใ น
หลักเกณฑและวิธ ีการตามที ่สภา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกำหนด 

- เลือกระดับการประเมินไดตามตองการ                                    
(ชำนาญ/ชำนาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ), (อยู/ไมอยู) 

- วัน/เดือน/ป ท่ีลงนาม - เลือกวันท่ี/เดือน/ป ท่ีตองการระบ ุ

- เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำ
สอน 

- สามารถระบุไดตามตองการ 
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• สวนท่ี 4 แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 

ตาราง 4 แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 

ประเภทขอมูล รูปแบบวิธีการในระบบออนไลน 

ตอนที่ 1 การพิจารณาของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิทำหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ 

- วัน/เดือน/ป ท่ีประชุม - เลือกวันท่ี/เดือน/ป ท่ีตองการระบ ุ

- ชื่อผูขอ  - นำเขาขอมูลมาจากการกรอกในระบบขอตำแหนงจากแบบ
คำขอตำแหนง สวนท่ี 1 

- นามสกุล - นำเขาขอมูลมาจากการกรอกในระบบขอตำแหนงจากแบบ
คำขอตำแหนง สวนท่ี 1 

- ตำแหนง - นำเขาขอมูลมาจากการกรอกในระบบขอตำแหนงจากแบบ
คำขอตำแหนง สวนท่ี 1 

- วิธีท่ีขอ  - นำเขาขอมูลมาจากการกรอกในระบบขอตำแหนงจากแบบ
คำขอตำแหนง สวนท่ี 1 

- สาขาวิชา  - นำเขาขอมูลมาจากการกรอกในระบบขอตำแหนงจากแบบ
คำขอตำแหนง สวนท่ี 1 

- ผลงานวิชาการ - นำเขาขอมูลมาจากการกรอกในระบบขอตำแหนงจากแบบ
คำขอตำแหนง สวนท่ี 1 

- ระดับคุณภาพ - เลือกระดับการประเมินไดตามตองการ (ดีมาก, ดี, ปานกลาง, 
ยังตองปรับปรุง/อยู/ไมอยู) 

- สรุป - ผาน/ไมผาน / ระบุจำนวนเรื่อง 

- สร ุปผลการประเม ินผลงานทาง
วิชาการ (ประกอบดวย : ผลงานมี
เนื ้อหาเกี ่ยวกับอะไร  ผลที ่ไดรับ  
การนำไปใชประโยชนและแสดงให
เห็นถึงความเชี่ยวชาญอยางไร) 

- สามารถระบุไดตามตองการ 

ตอนท่ี 2 การพิจารณาของคณะวุฒยาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- วัน/เดือน/ป ท่ีประชุม - เลือกวันท่ี/เดือน/ป ท่ีตองการระบ ุ

- ครั้งท่ีประชุม - สามารถระบุครั้งท่ีประชุมท่ีตองการ 

- ชื่อผูขอ  - นำเขาขอมูลมาจากการกรอกในระบบขอตำแหนงจากแบบ
คำขอตำแหนง สวนท่ี 1 

- นามสกุล - นำเขาขอมูลมาจากการกรอกในระบบขอตำแหนงจากแบบ
คำขอตำแหนง สวนท่ี 1 

- ตำแหนง - นำเขาขอมูลมาจากการกรอกในระบบขอตำแหนงจากแบบ
คำขอตำแหนง สวนท่ี 1 
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ประเภทขอมูล รูปแบบวิธีการในระบบออนไลน 

- สาขาวิชา  - นำเขาขอมูลมาจากการกรอกในระบบขอตำแหนงจากแบบ
คำขอตำแหนง สวนท่ี 1 

- ผลงานวิชาการ - นำเขาขอมูลมาจากการกรอกในระบบขอตำแหนงจากแบบ
คำขอตำแหนง สวนท่ี 1 

- ระดับคุณภาพ - เลือกระดับการประเมินไดตามตองการ (อยู/ไมอยู/สมควร/
ไมสมควร) 

 

• สวนท่ี 5 มติสภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ตาราง 5 มติสภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประเภทขอมูล รูปแบบวิธีการในระบบออนไลน 

- วัน/เดือน/ป ท่ีประชุม - เลือกวันท่ี/เดือน/ป ท่ีตองการระบ ุ

- ครั้งท่ีประชุม - สามารถระบุครั้งท่ีประชุมท่ีตองการ 

- ชื่อผูขอ  - นำเขาขอมูลมาจากการกรอกในระบบขอตำแหนงจากแบบ
คำขอตำแหนง สวนท่ี 1 

- นามสกุล - นำเขาขอมูลมาจากการกรอกในระบบขอตำแหนงจากแบบ
คำขอตำแหนง สวนท่ี 1 

- ตำแหนง - นำเขาขอมูลมาจากการกรอกในระบบขอตำแหนงจากแบบ
คำขอตำแหนง สวนท่ี 1 

- สาขาวิชา  - นำเขาขอมูลมาจากการกรอกในระบบขอตำแหนงจากแบบ
คำขอตำแหนง สวนท่ี 1 

- วัน/เดือน/ป ท่ีใหดำรงตำแหนง - เลือกวันท่ี/เดือน/ป ท่ีตองการระบุ 
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2.5 สำนักกิจการวุฒยาจารย สำนักงานสภามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

ภาพ 4 โครงสรางสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

(ท่ีมา: สำนักงานสภามหาวิทยาลัย http://www.council.chula.ac.th) 

 

คณะวุฒยาจารย (วจ.) 
ตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 มาตรา 23 ใหมีคณะวุฒยาจารยประกอบดวย

ประธานและกรรมการซึ่งดํารงตําแหนง ศาสตราจารย  ทําหนาที่พิจารณาการเขาสูตําแหนงทางวิชาการเพ่ือ
เสนอสภามหาวิทยาลัย จํานวน หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง 
ของ ประธานและกรรมการคณะวุฒยาจารย รวมทั้งอํานาจและหนาที่ ตลอดจนการดําเนินงานและ การ
ประชุมของคณะวุฒยาจารย  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย (พระราชบัญญัติจ ุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ,2551)  

"คณะวุฒยาจารย" เปนคำใหมที่ปรากฏในพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 เปน
คำสนธิระหวางคำวา "วุฒิ"กับ "อาจารย" ซึ ่งหมายถึง คณะอาจารยผู พรอมดวยคุณวุฒิและวัยวุฒิคณะ                     
วุฒยาจารยเปนคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยเพื่อทำหนาที่พิจารณาการเขาสูตำแหนงทาง
วิชาการ เทียบเทาคณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัย (ก.พ.ว.) ซึ่งแตงตั้งขึ้นตาม
ประกาศ ก.พ.อ. เรื ่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย                               
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2549  
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• ขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยวาดวยคณะวุฒยาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 
ขอ 6 ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง “คณะวุฒยาจารย” ประกอบดวย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งดํารงตําแหนงศาสตราจารย 1 คนเปนประธาน ซึ่งประธานคณะวุฒยาจารยตอง
มาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยซ่ึงมาจากการสรรหาและผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนบุคคลภายนอกซ่ึง
ดํารงตําแหนงศาสตราจารยอีกจํานวน 10 คนเปนกรรมการ และใหรองอธิการบดี 1 คน ทำ
หนาท่ีเลขานุการ ท้ังนี้คณะวุฒยาจารยอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการอีก 1 คน หรือ 2 คนก็ได  โดย
กรรมการตองมาจากสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี สาขาสังคมศาสตร 
และสาขามนุษยศาสตร อยางนอยสาขาละ 1 คน วาระการดำรงตำแหนง 3  ป 

(ขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยวาดวยคณะวุฒยาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553) 
 
 คณะอนุวุฒยาจารย (อวจ.) 

อ.วจ. เปนคณะอนุกรรมการซึ่งแตงตั้งโดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเพื่อทำหนาที่ชวยกลั่นกรอง สรุป
เรื ่องและเสนอความคิดเห็นตอคณะวุฒยาจารย แตงตั้งโดยใหคณะ สวนงานสงรายชื่อผูทรงวุฒิตำแหนง
ศาสตราจารย เปนบุคคลภายนอกที่มีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด โดยใหมี
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยซ่ึงไมใชผูเกษียณอายุจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจำนวน 1 ใน 3หรือ 2 ใน 
5 ของอนุกรรมการ ตองไมสังกัดมหาวิทยาลัยเดียวกันท้ังหมด จำนวน 3-5 คน  

องคประกอบ 

• กรรมการวุฒยาจารยตามกลุมสาขาวิชา 1 คน เปนประธาน  

• ผูทรงคุณวุฒิภายนอกอีกจำนวน 3-5 คน เปนอนุกรรมการ  

• คณบดี/ผูอำนวยการเปนเลขานุการ 

• คณะอนุวุฒยาจารยมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป 
  (ประกาศคณะวุฒยาจารย เรื่องคณะอนุวุฒยาจารย, 2561) 
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สำนักกิจการวุฒยาจารย 
 สำนักกิจการวุฒยาจารยเปนสวนงานภายใตสำนักงานสภามหาวิทยาลัย แตขึ ้นตรงตอคณะ              
วุฒยาจารยทำหนาที่รับผิดชอบ ในกิจการที่เกี่ยวของกับงานเลขานุการกิจ การประสานงานและสนับสนุนการ
ดำเนินงานของคณะวุฒยาจารย รวมท้ังการอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย 
 

โครงสรางของสำนักกิจการวุฒยาจารย 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ผูอำนวยการ นางสาวนัทชา ปรีชาวัฒนสกุล 
หมายเลขโทรศัพทติดตอภายใน 83378 
  
หัวหนากลุมภารกิจตรวจสอบงานตำแหนงวิชาการ สายวิทยาศาสตร  
นางสาวภัคจิรา  กุลดิลกสัมพันธ 
รับผิดชอบ คณะพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข สถาบัน
เทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร และสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ 
หมายเลขโทรศัพทภายใน 83375 
  

ผูอํานวยการ                                     
สํานักกิจการวุฒยาจารย  (P5)

นางสาวนัทชา  ปรีชาวัฒนสกุล

หัวหนากลุมภารกิจ                                 
ตรวจสอบงานตําแหนงวิชาการ                  
สายวิทยาศาสตร (P6 ป.โท)

นางสาวภัคจิรา  กุลดิลกสัมพันธ                          

จนท. สํานักงาน                     
(P7 ป.โท)

นางสาววลัย
ลักษณ  หอมชิต

จนท. สํานักงาน                      
(P7 ป.โท)

นางสาวธัญญพร
เจียศิริพันธ  

หัวหนากลุมภารกิจ           

ตรวจสอบงานตําแหนงวิชาการ                        
สายสังคมศาสตร มนุษยศาสตร 

และสารสนเทศ (P6 ป.โท)

นางสาวคุณาสิริ  เกตุปมา

จนท. สํานักงาน                 
(P7 ป.โท)

นางชิษณุชา            
จั่นวงษ

จนท. สํานักงาน              
(P7 ป.โท)

นางสาวอารยา  
สนโต

จนท. สำนักงาน                                
(P7 ป.ตรี)                                   

นางสาวเมธาวี  คิดเห็น 

                ภาพ 5 โครงสรางสำนักกิจการวุฒยาจารย 
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หัวหนากลุมภารกิจตรวจสอบงานตำแหนงวิชาการ สายสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร/นักวิจัย/ 
อาจารยสอนภาษาตางประเทศ และสารสนเทศ นางสาวคุณาสิริ เกตุปมา 
รับผิดชอบ คณะวิศวกรรมศาสตร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี คณะเศรษฐศาสตร วิทยาลัย
ประชากรศาสตร และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร 
หมายเลขโทรศัพทเลขโทรศัพทติดตอภายใน 83457 
 
เจาหนาท่ีสำนักงาน นางชิษณุชา จั่นวงษ 
รับผิดชอบ คณะนิเทศศาสตร คณะจิตวิทยา สถาบันวิจัยพลังงาน สถาบันการขนสง สถาบันวิจัย
สังคม 
สถาบันไทยศึกษา และงานสารสนเทศ 
หมายเลขโทรศัพทติดตอภายใน 83387 
  
เจาหนาท่ีสำนักงาน นางสาววลัยลักษณ หอมชิต 
รับผิดชอบ คณะสหเวชศาสตร คณะวิทยาศาสตร วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี สำนักวิชา
ทรัพยากรการเกษตร สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ และสถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม 
หมายเลขโทรศัพทติดตอภายใน 83376 
  
เจาหนาท่ีสำนักงาน นางสาวอารยา สนโต 
รับผิดชอบ คณะครุศาสตร คณะนิติศาสตร คณะรัฐศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร คณะอักษรศาสตร 
สถาบันเอเชียศึกษา และสถาบันภาษา 
หมายเลขโทรศัพทติดตอภายใน 83456 
 
เจาหนาท่ีสำนักงาน นางสาวธัญญาพร เจียศิริพันธ 
รับผิดชอบ คณะทันตแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร คณะวิทยาศาสตรการ
กีฬา คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
หมายเลขโทรศัพทติดตอภายใน 83459 
 
เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป นางสาวเมธาวี คิดเห็น 
หมายเลขโทรศัพทติดตอภายใน 83374 

(สำนักกิจการวุฒยาจารย. www.fpcs.chula.ac.th) 
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2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

พิเชษฐ เพียรเจริญ และอำนาจ สุคนเขตร (2553) ไดศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบการฝกอบรม

ผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดยมีวัตถุประสงค คือ เพื่อพัฒนาโปรแกรมระบบการลงทะเบียนอบรมผาน

เครือขายอินเทอรเน็ตของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี จากการทดสอบ

ประสิทธิภาพและคุณภาพของระบบ โดยใชแบบสอบถามจากผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 คน พบวา ผลการทดสอบ

ประสิทธิภาพและคุณภาพของระบบเฉลี ่ยอยูในระดับดีมาก และเมื่อใชแบบสอบถามจากประชากรกลุม

ตัวอยางจำนวน 30 คน ผลการทดสอบพบวา มีความพึงพอใจของระบบเฉลี่ยอยูในระดับพึงพอใจมาก สามารถ

นำไปใชงานกับงานฝกอบรมขององคกรได 

ปณิตา วรรณพิรุณ และปรัชญนันท นิลสุข (2555) ไดศึกษาเกี ่ยวกับ การพัฒนาเว็บฝกอบรม

สมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ พบวา จากกลุมตัวอยางท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ 80 คน ไดแบงเปนสายวิชาการ 40 คน และสายสนับสนุนวิชาการ 40 คน  โดยมีเว็บฝกอบรม

สมรรถนะวิชาชีพพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการและคูมือ แบบวัดผลสัมฤทธิ์การ

ฝกอบรมสมรรถนะวิชาชีพพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการและแบบสอบถาม

ความพึงพอใจในการใชเว็บฝกอบรมเปนเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ผลการวิจัยพบวา พนักงานมหาวิทยาลัยสาย

วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ มีผลสัมฤทธิ์หลังการฝกอบรมสมรรถนะวิชาชีพสูงกวากอนการฝกอบรม

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีความพึงพอใจในใชเว็บฝกอบรมของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย

วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการอยูในระดับมาก 

ศิริกมล ประภาสพงษ (2014) ไดศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีการเรียนการสอนใน

รูปแบบ E-Learning ของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยประชากร คือ บุคลากรสาย

วิชาการ จำนวน 25 คน และเครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามและการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน

รวม พบวา ผลการอบรมเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีการเรียนการสอนในรูปแบบ E-Learning ไดจำนวน  

25 ระบบ บุคลากรสายวิชาการมีความพึงพอใจตอการพัฒนาระบบเทคโนโลยีการเรียนการสอนในภาพรวม

ระดับมากทุกปจจัย สวนความพึงพอใจตอการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีการเรียนการสอนในรูปแบบ 

e-Learning ในภาพรวมระดับมากทุกปจจัย 

นราธิป ธีรธนาธร (2015) ไดศึกษาเกี่ยวกับ กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสายวิชาการของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคใตตอนบน กลุมตัวอยาง คือ ทรัพยากรมนุษยสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏในเขตภาคใตตอนบน จำนวน 291 คน เครื่องมือที ่ใชในการวิจัยเปน แบบสอบถามแบบมาตราสวน

ประมาณคาและปลายเปด ผลการวิจัย มีดังตอไปนี้ 1. ดานการศึกษาตอ พบวา มีปญหาและอุปสรรคในเรื่อง

การกำหนดคุณสมบัติในการศึกษาตอตาม ระเบียบของมหาวิทยาลัย และการจัดสรรทุนการศึกษาตอ 2. ดาน

การฝกอบรม สัมมนา พบวา มีปญหาและอุปสรรคในเรื่องภาระหนาที่งานสอนเปนอุปสรรค ในการเขารวม

ฝกอบรม และมหาวิทยาลัยควรมีการฝกอบรมดานการสอน การฝกอบรมเกี ่ยวกับความรู  ในเร ื ่อง 
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ภาษาตางประเทศ รวมทั้งควรจัดใหมีการอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการใหแกอาจารยเพิ่มข้ึน 

เชน ทักษะเฉพาะดานของอาจารยแตละสาขาวิชา 3. ดานการวิจัย พบวา มีปญหาและอุปสรรคในเรื่องสัดสวน

ภาระงานสอนและการทำวิจัยของ คณาจารย และมหาวิทยาลัยควรมีการสงเสริมอาจารยไดมีโอกาสทำงาน

วิจัยใหมากข้ึน การเขารับการอบรม เก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัย รวมท้ังควรจัดใหมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการให

คำปรึกษางานวิจัย 4. ดานการเขาสูตำแหนงทางวิชาการ พบวา มีปญหาและอุปสรรคในเรื่องการพิจารณา

ดำเนินการ กลั่นกรองการขอตำแหนงทางวชิาการของหนวยงานตนสังกัด และมหาวิทยาลัยควรมีการสงเสริม 

ใหคณาจารยไดสรางผลงานดานวิชาการในรูปแบบตาง ๆ รวมทั้งควรมีระบบขั้นตอนในการขอตำแหนงทาง

วิชาการใหชัดเจน 

กาญจนา ดงสงคราม และวรปภา อารีราษฎร (2018) ไดศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาหลักสตูรฝกอบรม

สำหรับการฝกอบรมออนไลน ของศูนยการเรียนรูไอซีทีชุมชน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม โดยกลุ มตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ ครูในโรงเรียนเครือขาย ศูนยการเรียนรู ไอซีทีชุมชน  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 30 คน เครื ่องมือที ่ใชในการวิจัย

ประกอบดวย หลักสูตรฝกอบรมสำหรับการฝกอบรมออนไลน แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ และ

แบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ มเปาหมายที ่มีตอหลักสูตรฝกอบรมสำหรับการฝกอบรมออนไลน 

ผลการวิจัย พบวา ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจของผูเขาอบรมผานระบบการฝกอบรมออนไลน โดยรวมอยูใน

ระดับมากท่ีสุด 

ชาตรี คำเอก และอุไรวรรณ ไอยสุวรรณ (2019) ไดศึกษาเกี่ยวกับ ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เขา

รวมฝกอบรมการใชแอปพลิเคชันบนมือถือ/เว็บไซตในโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพและ ลดผลกระทบ

ทางดานสิ่งแวดลอมของระบบการผลิตขาวในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีโดยใชเทคนิคเกษตรแมนยำสูง จากกลุม

ตัวอยางเกษตรกรที ่เขารับการฝกอบรม จำนวนทั ้งสิ ้น 300 ราย เครื ่องมือที ่ใช ในการวิจัยครั ้งนี ้ คือ 

แบบสอบถาม ผลการศึกษา พบวา เกษตรกรกลุ มตัวอยางมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที ่สุด  

โดยเรียงลำดับความพึงพอใจจากมากไปหานอยดังนี้ คือ 1) ดานนำความรูไปใชประโยชน 2) ดานกระบวนการ

และขั้นตอนการจัดกิจกรรม 3) ดานแอปพลิเคชันบนมือถือ/เว็บไซตมากที ่สุด 4) ดานวิทยากร 5) ดาน

เจาหนาท่ีโครงการ และดานสถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวก ตามลำดับ  

เกศริน ธารีเทียน และศศิธร ลบล้ำเลิศ (2019) ไดศึกษาเก่ียวกับ แนวปฏิบัติท่ีดีในการขอตำแหนงทาง

วิชาการของบุคลากรสายวิชาการคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พบวาปญหา และ

อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการขอตำแหนงทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ นั้นเกิดจากปญหาและอุปสรรค

ภายในของตัวบุคลากรผูขอตำแหนงเอง นั่นคือ การขาดความรู ความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ แนวทางปฏิบัติใน

การขอตำแหนงทางวิชาการ  รวมทั้งการขาดความพรอมในการยื่นหลักฐานตาง ๆ ที่จะตองใชในการขอ

ตำแหนงทางวิชาการ นอกจากนี้ ปญหาและอุปสรรคอีกประการหนึ่งท่ีเกิดข้ึนในกลุมบุคลากร คือ ภาระงานท่ี

มีจำนวนมาก สงผลตอการเตรียมเอกสารหรือการรวบรวมผลงานทางวิชาการได อีกทั ้ง ระเบียบหรือ

หลักเกณฑในการขอตำแหนงทางวิชาการมีการเปลี่ยนแปลงบอยครั้ง สงผลใหผูที่เตรียมขอตำแหนงตองมีการ

ปรับเปลี่ยนการจัดเรียงหรือการรวบรวมผลงานตามไปดวย รวมทั้งเกิดจากระบบสารสนเทศที่เกี่ยวของในการ 
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ขอตำแหนงทางวิชาการไมมีความทันสมัย  สงผลใหการเขาถึงขอมูลขาวสารตาง ๆ ไมสะดวก ไมรวดเร็ว และ

ขอมูลที่ไดรับไมมีความถูกตอง/เที่ยงตรงสำหรับพัฒนาประสบการณในกระบวนการขอตำแหนงทางวิชาการ

ของบุคลากรสายวิชาการ ผลการศึกษาพบวา บุคลากรหรือหนวยงานที่เกี ่ยวของกับการขอตำแหนงทาง

วิชาการควรใหการสนับสนุนผูขอตำแหนงทางวิชาการทั้งรายใหมและรายเกา โดยเริ่มจากการจัดโครงการ

อบรมใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที ่เปนเลิศในการขอตำแหนงทางวิชาการ ซึ่งอาจจะให

ผูเชี่ยวชาญหรือผูมีประสบการณในการขอตำแหนงทางวิชาการเปนบุคลากรในการอบรมดวย ทั้งนี้เพื่อเพ่ิม

ศักยภาพใหแกผูเขารับการอบรมในการสรางสรรคผลงานทางวิชาการตอไป นอกจากนี้ ควรมีการจัดทำคูมือ

หรือระเบียบการขอตำแหนงทางวิชาการอยางเปนรูปธรรม และมีการพัฒนาปรับปรุงใหมีความทันสมัยยิ่งข้ึน 

รวมท้ังควรพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือเอ้ือประโยชนแกผูขอตำแหนงทางวิชาการ และสามารถเปนสิ่งกระตุน

ความสนใจใหแกผูขอตำแหนงรายใหมใหมีจำนวนเพ่ิมมากยิ่งข้ึน



  

บทที่ 3 

วิธีการศึกษา 

การศึกษาเร ื ่อง การศึกษาความพึงพอใจของผ ู  เข าร ับการอบรมที ่ม ีต อระบบขอตำแหนง 
ทางวิชาการ ระบบขอตำแหนงทางวิชาการ Electronic Promotion Management (e-PM) ทางผูวิจัยไดมี
การกำหนดรูปแบบของวิธีการศึกษา ตามข้ันตอนดังนี้ 

3.1 ลักษณะของประชากร  
3.2 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.4 การวิเคราะหขอมูล และสถิติท่ีใชในการวิจัย 

3.1 ลักษณะของประชากร  

ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก คณาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่เขารับการอบรมระบบ 
ขอตำแหนงทางว ิชาการแตละส วนงาน 24 สวนงาน (236 คน) โดยการทําการเก ็บรวบรวมขอมูล 
เพ่ือวิเคราะหขอมูลระหวางเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึง กันยายน 2563 วิเคราะหขอมูลเปนเวลา 11 เดือน 

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ผูศึกษาใชแบบประเมินเปนเครื่องมือ เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลจากตัวอยาง
โดยมีรายละเอียดเกี ่ยวกับการสรางแบบประเมินเปนขั ้นตอน ดังนี้แบบประเมินความพึงพอใจของของ
คณาจารยในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีประเด็นท่ีจะประเมินความพึงพอใจท้ังหมด 8 ประเด็น  

 การสรางเครื ่องมือในการศึกษา  เครื ่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลการศึกษาครั ้งน ี ้  คือ  
แบบประเมิน แบบประเมินคา (Rating Scale) ของลิเคิรต (Likert) ผูศึกษาไดสรางข้ึน เพ่ือเปนการศึกษาความ
พ ึ งพอใจต อการฝ กอบรมระบบขอตำแหน  งทางว ิ ชาการ  Electronic Promotion Management  
(e-PM) ของคณาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยแบงโครงสรางของ แบบประเมินออกเปน 4 ตอน คือ 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน ไดแก สวนงาน  

 ตอนท ี ่  2 แบบว ัดความพ ึงพอใจต อการฝ กอบรม ม ีต อระบบขอตำแหน  งทางว ิชาการ  
ของสำนักกิจการวุฒยาจารย สำนักงานสภามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 8 ประเด็น ไดแก  

  1. เนื้อหาท่ีนำเสนอสอดคลองกับโครงการ  
  2. วิทยากรนำเสนอเนื้อหาไดครบถวน  
  3. วิทยากรตอบคำถามไดตรงประเด็น  
  4. ระยะเวลาท่ีใชมีความเหมาะสม  
  5. สื่อท่ีใชเหมาะสมกับการนำเสนอ  
  6. เนื้อหาสาระของการอบรมเปนประโยชนตอตัวทาน  
  7. สามารถนำความรูท่ีไดรับไปใชงานได  
  8. ความพึงพอใจโดยรวมของทานตอโครงการนี้ 
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ผูวิจัยไดนำเกณฑในการวัดตัวแปรมาใชตีความตามสมมติฐาน พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยท่ีไดจากการ
วิเคราะหและประมวลผลของขอมูล ซึ่งคำถามในสวนนี้มีลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณ
คา (Rating Scale) ซึ่งมีเกณฑในการกำหนดคาน้ำหนักของการประเมินเปน 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท 
(Five-Point Likert Scales) ดังนี้ (Likert, R., 1932; สุวิมล ติรกานันท, 2549) 

5    หมายถึง   ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
4    หมายถึง   ความพึงพอใจมาก 
3    หมายถึง   ความพึงพอใจปานกลาง 
2    หมายถึง   ความพึงพอใจนอย 
1    หมายถึง   ความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

โดยมีการแปลความหมายจากคาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดในแตละระดับความคิดเห็น โดยดำเนินการหา
คาเฉลี่ยและความหมายคาเฉลี่ยดวยการหาชวงความกวางของอันตรภาคชั้น ตามหลักการหาคาเฉลี่ยไดชวง
ความกวางระดับละ 0.8 ดังนี้ 

อันตรภาคชั้น = (คาสูงสุด - คาต่ำสุด) 
                          จำนวนชั้น 
        = 5 - 1 
                     5 

      = 0.8 

 ชวงชั้น คำอธิบายสำหรับการแปรผล 

คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับนอย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

การศึกษาวิจัยครั ้งนี้ ศึกษาจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที ่ไดจากการใช

แบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยผูวิจัยจะดำเนินการเก็บแบบสอบถามออนไลน Google Forms 

ซ่ึงมีระยะเวลาในการดำเนินการศึกษาวิจัยในชวงเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึง กันยายน 2563 

3.4 การวิเคราะหขอมูล และสถิติท่ีใชในการวิจัย 

การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยจะทำการวิเคราะหและประมวลผลของขอมูลการศึกษาความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมท่ีมี

ตอระบบขอตำแหนงทางวิชาการ ของสำนักกิจการวุฒยาจารย สำนักงานสภามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย จากนั้นทำการแปลงขอมูลดิบ (Raw Data) ใหอยูในรูปรหัสตัวเลข (Coded) เพื่อสะดวกตอการ
วิเคราะหขอมูลดวยวิธีโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS (Statistical Packages for the Social Science)  
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สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
ศึกษาวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) เปนการวิเคราะหขอมูลเพ่ือ

ตองการอธิบายหรือบรรยายถึงคุณลักษณะขอมูลที่เก็บรวบรวมมาได ผูศึกษาไดใชสถิตินี้ในการหาคาขอมูล
เบื้องตนดังนี้ 

ขอมูลตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบประเมิน วิเคราะหขอมูลโดยใชการแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และอัตรารอยละ (Percentage) 

ขอมูลตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการฝกอบรม วิเคราะหขอมูลโดยใชการแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)



  

บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห 

การว ิ เคราะห ข อม ูลจากแบบประเม ินผลความพ ึงพอใจการฝ กอบรมระบบขอตำแหน ง 
ทางวิชาการ ระบบขอตำแหนงทางวิชาการ Electronic Promotion Management (e-PM) แตละสวนงาน 
ภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 24 สวนงาน จํานวน 236 คน ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึง กันยายน 
2563 เพื่อวิเคราะหขอมูลจํานวน สรุปผล และนํามาพัฒนา และปรับปรุงระบบขอตำแหนงทางวิชาการตอไป 
โดยผลการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้  

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบประเมิน  

ตาราง 6 แสดงจำนวนผูตอบแบบประเมินการฝกอบรมระบบขอตำแหนงทางวิชาการแบงตามสวนงาน 

สวนงาน จำนวน (คน) รอยละ 
คณะวิทยาศาสตร 32 13.56 
คณะทันตแพทยศาสตร 22 9.32 
คณะแพทยศาสตร 21 8.90 
คณะเศรษฐศาสตร 16 6.78 
คณะเภสัชศาสตร 14 5.93 
คณะสหเวชศาสตร 14 5.93 
สถาบันภาษา 11 4.66 
คณะพยาบาลศาสตร 10 4.24 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 10 4.24 
คณะพาณิชศาสตรและการบัญช ี 9 3.81 
คณะรัฐศาสตร 8 3.39 
คณะวิศวกรรมศาสตร 8 3.39 
คณะสัตวแพทยศาสตร 7 2.97 
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร 7 2.97 
สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม 7 2.97 
คณะนิเทศศาสตร 6 2.54 
วิทยาลัยประชากรศาสตร 6 2.54 
คณะครุศาสตร 5 2.12 
คณะศิลปกรรมศาสตร 5 2.12 
คณะนิติศาสตร 4 1.69 
วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี 4 1.69 
สถาบันวิจัยโลหะและวัสด ุ 4 1.69 
คณะจิตวิทยา 3 1.27 
สถาบันเอเชียศึกษา 3 1.27 

รวม 24 100.00 
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จากตารางที ่  1 พบว า ผ ู ตอบแบบประเมินการฝ กอบรมระบบขอตำแหนงทางว ิชาการส ังกัด 

อยูในคณะวิทยาศาสตรมากท่ีสุด จำนวน 32 คน คิดเปนรอยละ 13.56 และรองลงมา 3 อันดับ ไดแก คณะทันต-

แพทยศาสตร จำนวน 22 คน คิดเปนรอยละ 9.32 คณะแพทยศาสตร จำนวน 21 คน คิดเปนรอยละ 8.90 และ

คณะเศรษฐศาสตร จำนวน 16 คน คิดเปนรอยละ 6.78 ตามลำดับ 

 

ภาพ 6 แผนภูมิแสดงจำนวนผูตอบแบบประเมินการฝกอบรมระบบขอกำหนด 
ตำแหนงทางวิชาการแบงตามสวนงาน 

 

0 5 10 15 20 25 30 35

คณะวิทยาศาสตร

คณะทันตแพทยศาสตร

คณะแพทยศาสตร

คณะเศรษฐศาสตร

คณะเภสัชศาสตร

คณะสหเวชศาสตร

สถาบันภาษา

คณะพยาบาลศาสตร

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

คณะพาณิชศาสตรและการบัญชี

คณะรัฐศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะสัตวแพทยศาสตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร

สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม

คณะนิเทศศาสตร

วิทยาลัยประชากรศาสตร 

คณะครุศาสตร

คณะศิลปกรรมศาสตร

คณะนิติศาสตร

วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี

สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ

คณะจิตวิทยา

สถาบันเอเชียศึกษา

แผนภูมิแสดงจํานวนผูตอบแบบประเมินการฝกอบรมระบบขอตําแหนง
ทางวิชาการแบงตามสวนงาน
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ตอนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจตอการฝกอบรม 

การว ิ เคราะห ข  อม ู ลจากแบบประเม ินผลความพ ึ งพอใจการฝ กอบรมระบบขอตำแหน ง 

ทางวิชาการ มีประเด็นความพึงพอใจ 8 ประเด็น ไดแก 1. เนื้อหาที่นำเสนอสอดคลองกับโครงการ 2. วิทยากร

นำเสนอเนื้อหาไดครบถวน 3. วิทยากรตอบคำถามไดตรงประเด็น 4. ระยะเวลาที่ใชมีความเหมาะสม 5. สื่อที่ใช

เหมาะสมกับการนำเสนอ 6. เนื้อหาสาระของการอบรมเปนประโยชนตอตัวทาน 7. สามารถนำความรูที่ไดรับไป 

ใชงานได และ 8. ความพึงพอใจโดยรวมของทานตอโครงการนี ้มีผลการวิจัยตามตาราง 2 

ผูวิเคราะหไดกําหนดสัญลักษณและอักษรยอท่ีใชสื่อความหมายดังนี้ 

 N      แทน  จำนวนกลุมตัวอยาง 

x      แทน  คาเฉลี่ย 

S.D.    แทน  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ตาราง 7 แสดงจำนวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจการฝกอบรม
ระบบขอตำแหนงทางวิชาการ  

ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความคิดเห็น 

x / 

S.D. 

ระดบั

ความพึง

พอใจ 

พึงพอใจ

มากที่สุด 

 

(รอยละ) 

พึงพอใจ

มาก 

 

(รอยละ) 

พึงพอใจ

ปาน

กลาง 

(รอยละ) 

พึงพอใจ

นอย 

 

(รอยละ) 

พึงพอใจ

นอย 

ที่สุด 

(รอยละ) 

1. เนือ้หาที่นำเสนอสอดคลองกบั

โครงการ 

145 

(61.44) 

81 

(34.32) 

9 

(3.81) 

1 

(0.42) 

0 

(0.00) 

4.57/ 

0.590 
มากที่สุด 

2. วิทยากรนำเสนอเนื้อหาได

ครบถวน 

110 

(46.61) 

113 

(47.88) 

12 

(5.08) 

0 

(0.00) 

1 

(0.42) 

4.40/ 

0.628 
มากที่สุด 

3. วิทยากรตอบคำถามไดตรง

ประเด็น 

122 

(51.69) 

98 

(41.53) 

14 

(5.93) 

1 

(0.42) 

1 

(0.42) 

4.44/ 

0.665 
มากที่สุด 

4. ระยะเวลาที่ใชมีความ

เหมาะสม 

93 

(39.41) 

96 

(40.68) 

41 

(17.37) 

5 

(2.12) 

1 

(0.42) 

4.17/ 

0.816 
มาก 

5. ส่ือที่ใชเหมาะสมกับการ

นำเสนอ 

88 

(37.29) 

110 

(46.61) 

34 

(14.41) 

4 

(1.69) 

0 

(0.00) 

4.19/ 

0.741 
มาก 

6. เนือ้หาสาระของการอบรมเปน

ประโยชนตอตัวทาน 

135 

(57.20) 

80 

(33.90) 

19 

(8.05) 

0 

(0.00) 

2 

(0.85) 

4.47/ 

0.717 
มากที่สุด 

 

 

(N=236) 
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ตาราง 2 (ตอ) แสดงจำนวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจการ
ฝกอบรมระบบขอตำแหนงทางวิชาการ  

ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความคิดเห็น 

x / 

S.D. 

ระดบั

ความพึง

พอใจ 

พึงพอใจ

มากที่สุด 

 

(รอยละ) 

พึงพอใจ

มาก 

 

(รอยละ) 

พึงพอใจ

ปาน

กลาง 

(รอยละ) 

พึงพอใจ

นอย 

 

(รอยละ) 

พึงพอใจ

นอย 

ที่สุด 

(รอยละ) 

7. สามารถนำความรูที่ไดรบัไปใช

งานได 

118 

(50.00) 

99 

(41.95) 

17 

(7.20) 

0 

(0.00) 

2 

(0.85) 

4.40/ 

0.699 
มากที่สุด 

8. ความพึงพอใจโดยรวมของ

ทานตอโครงการนี ้

105 

(44.49) 
112 

(47.46) 
16 

(6.78) 
2 

(0.85) 
1 

(0.42) 
4.34/ 

0.683 
มากที่สุด 

คาเฉลี่ยรวมของระดับความพึงพอใจการฝกอบรม 

ระบบขอตำแหนงทางวิชาการ 

4.37/ 

0.706 
มากที่สุด 

จากตาราง 2 พบวา คาเฉลี่ยรวมของระดับความพึงพอใจการฝกอบรมระบบขอตำแหนงทางวิชาการ 

มีคาเทากับ 4.37 ซ่ึงอยูในเกณฑ มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ 0.706 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นของคะแนนระดับความพึงพอใจในทิศทางเดียวกัน

ในทุก ๆ ประเด็น 

เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ระดับความพึงพอใจการฝกอบรมระบบขอตำแหนงทางวิชาการท่ีมากท่ีสุด 

3 อันดับแรก ไดแก ประเด็นที่ 1 คือ เนื้อหาที่นำเสนอสอดคลองกับโครงการ มีระดับคะแนนความพึงใจเฉลี่ย

เทากับ 4.57 ซึ่งอยูในเกณฑ มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ประเด็นที่ 6 คือ 

เนื้อหาสาระของการอบรมเปนประโยชนตอตัวทาน มีระดับคะแนนความพึงใจเฉลี่ยเทากับ 4.47 ซึ่งอยูใน

เกณฑ มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด และประเด็นที่ 3 คือ วิทยากรตอบคำถามไดตรงประเด็น 

มีระดับคะแนนความพึงใจเฉลี่ยเทากับ 4.44 ซึ่งอยูในเกณฑ มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากที ่สุด 

ตามลำดับ  

ในทางตรงกันขาม ระดับความพึงพอใจการฝกอบรมระบบขอตำแหนงทางวิชาการที่นอยที่สุด 2 

อันดับ ไดแก ประเด็นที่ 5 คือ สื่อที่ใชเหมาะสมกับการนำเสนอ มีระดับคะแนนความพึงใจเฉลี่ยเทากับ 4.19 

ซึ่งอยูในเกณฑ มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก และประเด็นที่ 4 คือ ระยะเวลาที่ใชมีความเหมาะสม 

มีระดับคะแนนความพึงใจเฉลี่ยเทากับ 4.17 ซ่ึงอยูในเกณฑ มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก 

(N=236) 
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ภาพ 7 แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจ
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พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจนอย พึงพอใจนอยที่สุด

แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจ

1. เนื้อหาที่นําเสนอสอดคลองกับโครงการ 2. วิทยากรนําเสนอเนื้อหาไดครบถวน

3. วิทยากรตอบคําถามไดตรงประเด็น 4. ระยะเวลาที่ใชมีความเหมาะสม

5. ส่ือที่ใชเหมาะสมกับการนําเสนอ 6. เนื้อหาสาระของการอบรมเปนประโยชนตอตัวทาน

7. สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชงานได 8. ความพึงพอใจโดยรวมของทานตอโครงการนี้



  

บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมที่มีตอระบบขอตำแหนงทางวิชาการ 

Electronic Promotion Management (e-PM) จำนวน 326 คน โดยใชแบบประเมินเปนเครื่องมือที่ใชในการ

วิจัย และวิเคราะหประมวลผลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) คือ การแจกแจงความถ่ี 

(Frequency) และอัตราร อยละ (Percentage) คาเฉล ี ่ย (Mean) และคาเบ ี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ทางผูวิจัยไดสรุปผลและมีขอเสนอแนะดังนี ้

สรุปผลการวิจัย 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบประเมิน 

 จากกลุมตัวอยางคณาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่เขารับการอบรมระบบขอตำแหนงทางวิชาการ

แตละสวนงาน 24 สวนงาน จํานวน 236 คน พบวา ผูตอบแบบประเมินการฝกอบรมระบบขอตำแหนงทาง

วิชาการสังกัดอยูในคณะวิทยาศาสตรมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 13.56 และรองลงมา 3 อันดับ ไดแก คณะทันต

แพทยศาสตร คิดเปนรอยละ 9.32 คณะแพทยศาสตร คิดเปนรอยละ 8.90 และคณะเศรษฐศาสตร คิดเปน

รอยละ 6.78 ตามลำดับ 

ตอนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจตอการฝกอบรม 

 จากการศึกษาระดับความพึงพอใจ ท้ัง 8 ประเด็น พบวา สวนใหญมีระดับความพึงพอใจการฝกอบรม

ระบบขอตำแหนงทางวิชาการ มีความพึงพอใจอยู ในระดับมากที ่ส ุด จำนวน 6 ประเด็น และมีความ 

พึงพอใจอยูในระดับมาก จำนวน 2 ประเด็น 

เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยรวมของระดับความพึงพอใจการฝกอบรมระบบขอตำแหนงทางวิชาการ มี

ความพึงพอใจโดยรวมอยู ในระดับมากที ่ส ุด และมีความคิดเห็นของคะแนนระดับความพึงพอใจ 

ในทิศทางเดียวกันในทุก ๆ ประเด็น 

อีกท้ัง ระดับความพึงพอใจการฝกอบรมระบบขอตำแหนงทางวิชาการท่ีมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดแก 

ประเด็นที่ 1 คือ เนื้อหาที่นำเสนอสอดคลองกับโครงการ รองลงมา คือ ประเด็นที่ 6 คือ เนื้อหาสาระของการ

อบรมเปนประโยชนตอตัวทาน และประเด็นท่ี 3 คือ วิทยากรตอบคำถามไดตรงประเด็น มีระดับคะแนนความ

พึงใจเฉลี่ยเทากับ 4.44 ซ่ึงอยูในเกณฑ มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ตามลำดับ สวนประเด็นท่ี

มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่ำท่ีสุด คือ ประเด็นท่ี 4 คือ ระยะเวลาท่ีใชมีความเหมาะสม  

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการว ิจ ัย พบว า จากการจ ัดการอบรมการใช  งานระบบขอตำแหน  งทางว ิชาการ หรือ  

e-PM ของสำนักกิจการวุฒยาจารย สำนักงานสภามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทางบุคลากร และ

คณาจารยมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยอยูในระดับดีมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปณิตา วรรณพิรุณ และ 

ปรัชญนันท นิลสุข (2555) ไดศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาเว็บฝกอบรมสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

และสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พบวา พนักงานมหาวิทยาลัยสาย



 
39 

วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ มีความพึงพอใจในใชเว็บฝกอบรมของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและ

สายสนับสนุนวิชาการอยูในระดับมาก  

แตอยางไรก็ตาม ก็ยังมีประเด็นท่ีควรปรับปรุงท่ีชัดท่ีสุด คือ ประเด็นสื่อและเอกสารการจัดอบรม ท่ีวา 

ควรมีคู ม ือที ่ม ีว ิธ ีการทำงานอยางละเอียดเพื ่อเปนประโยชนต อผู ใช งาน และเอกสารการบรรยาย 

(Presentation) ซึ่งหากมีเอกสารดังกลาวทำใหผู เขาอบรมเขาใจและติดตามการอบรมไดเร็วขึ ้น และอีก

ประเด ็น ค ือ ประเด ็นระบบขอตำแหนงทางว ิชาการ Electronic Promotion Management (e-PM) 

เนื่องจาก ระบบยังมีการประมวลผลชา อีกทั้ง อยากใหมีการแจงเตือนในเรื่องของขอมูลที่จะตองใชในการ

กรอกในระบบลวงหนา ซึ่งหากทางผูจัดอบรมสามารถแกไขประเด็นดังกลาวได จะทำใหมีความสะดวกสบาย

ตอการใชงานระบบมากที่มากขึ้นและทำใหผูใชงานระบบมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้นอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ เกศริน ธารีเทียน และศศิธร ลบล้ำเลิศ (2019) ไดศึกษาเก่ียวกับ แนวปฏิบัติท่ีดีในการขอตำแหนง

ทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พบวาปญหา 

และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการขอตำแหนงทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ นั้นเกิดจากปญหาและ

อุปสรรคภายในของตัวบุคลากรผูขอตำแหนงเอง นั่นคือ การขาดความรู ความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ แนวทาง

ปฏิบัติในการขอตำแหนงทางวิชาการ รวมทั้งการขาดความพรอมในการยื่นหลักฐานตาง ๆ ที่จะตองใชในการ

ขอตำแหนงทางวิชาการ อีกทั้ง ระเบียบหรือหลักเกณฑในการขอตำแหนงทางวิชาการมีการเปลี่ยนแปลง

บอยครั้ง สงผลใหผูที่เตรียมขอตำแหนงตองมีการปรับเปลี่ยนการจัดเรียงหรือการรวบรวมผลงานตามไปดวย 

รวมท้ังเกิดจากระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวของในการขอตำแหนงทางวิชาการไมมีความทันสมัย สงผลใหการเขาถึง

ขอมูลขาวสารตาง ๆ ไมสะดวก ไมรวดเร็ว และขอมูลที ่ไดรับไมมีความถูกตอง/เที ่ยงตรงสำหรับพัฒนา

ประสบการณในกระบวนการขอตำแหนงทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ  

ขอเสนอแนะ 

การศึกษาความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมที่มีตอระบบขอตำแหนงทางวิชาการ ของสำนักกิจการ

ว ุฒยาจารย  สำนักงานสภามหาวิทยาลัยจ ุฬาลงกรณมหาว ิทยาล ัย จำนวน 24 ส วนงาน 326 คน  

ทางผู ว ิจัยไดรับขอแสดงความคิดเห็น เกี ่ยวกับความประทับใจในการอบรมครั ้งนี ้จำนวนมาก และยังมี

ขอเสนอแนะตาง ๆ แยกเปนประเด็นไดดังนี้ 

1. ประเด็นระบบออนไลน 
- อยากใหเชื่อมระบบของของ e-Pm และ e-RM เขาดวยกัน 
- อยากใหมีการเชื่อมกับฐานขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเนื่องจากเนื้อหาบางสวนซ้ำซอน 

ดังนั้นอาจจะสามารถลดการกรอกขอมูลบางสวนได 
- อยากใหเพ่ิมระยะเวลาระหวางการใชงานในแตสวนงานมากข้ึน  
- ระบบมีการประมวลผลชา ไมเสถียร 
- อยากใหปรับปุม “สงเอกสาร” ไวข้ันตอนสุดทาย 

2. ประเด็นของเอกสาร 
- ควรมีคูมือท่ีมีวิธีการทำงานอยางละเอียด เพ่ือเปนประโยชนตอผูใชงาน 
- อยากใหเพ่ิมเติมแบบฟอรมตาง ๆ ในรูปแบบภาษาอังกฤษ 
- ลดเอกสารแนบ เนื่องจากมีการแนบในระบบออนไลนแลว 
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- อยากใหเพ่ิมเติมเอกสารทุกประเภทในระบบออนไลน 
3. ประเด็นของผูจัดอบรม 

- อยากใหเพ่ิมเติมระยะเวลาในการอบรม และมีการจัดอบรมถ่ีมากข้ึน 
- อยากใหมีการแจกเอกสารการบรรยาย (Presentation)  
- จอแสดงผลในสถานท่ีจัดอมรมไมชัดเจน 
- อยากใหวิทยากรบรรยายชาลง 
- อยากใหมีโปรไฟลตัวอยางประกอบในการใชระบบ 

4. ประเด็นอ่ืน ๆ 
- อยากใหมีการแจงเตือนในเรื่องของขอมูลท่ีจะตองใชในการกรอกในระบบลวงหนา 
- อยากใหมีคลินิกการขอตำแหนงวิชาการ เพ่ือถามตอบคำถามและขอสงสัย 
- อยากใหมีการทำสรุป Flow ในการกรอกขอมูลในระบบ 

 จากการศึกษาพบวา ถึงแมการอบรมระบบขอตำแหนงทางวิชาการ ของสำนักกิจการวุฒยาจารย 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สรางความพึงพอใจใหกับผูอบรมอยูในเกณฑดีมากที่สุด 

แตก็ยังพบประเด็นที่ตองปรับปรุงแกไข ตามขอเสนอแนะจากผูเขารวมอบรมดังกลาว ซึ่งทางผูวิจัยและ

หนวยงานท่ีเก่ียวของพรอมจะปรับปรุงแกไข เพ่ือใหผูใชงานไดรับความพึงพอใจมากยิ่งข้ึน ท้ังนี้ เพ่ือใหผูใชงาน

ไดรับความสะดวก รวดเร็วและประทับใจก็จะทำใหผู รับบริการมีความพึงพอใจตามไปดวย ดังนั้น สำหรับ

หนวยงานแลวมีความจำเปนอยางยิ่งที่จะตองคิดคนนวัตกรรมการบริการใหม ที่มีชื่อวา ระบบขอตำแหนงทาง

วิชาการ Electronic Promotion Management (e-PM) ซ่ึงระบบดังกลาวเปนศูนยกลางเชื่อมโยงการทำงาน

กับสวนงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ทําใหเกิดความคลองตัวมากยิ่งข้ึน แตอยางไรก็ตาม ระบบขอตำแหนง

ทางวิชาการ ยังมีขอที่ควรปรับปรุงที่ยังมีปญหาที่ทำใหผูใชงานระบบยังไมไดรับความสะดวกในการใชงาน 

ดังนั ้นผู ว ิจ ัย ไดมีโครงการการปรับปรุงระบบดังกลาวเพื ่ใหระบบขอตำแหนงทางวิชาการ Electronic 

Promotion Management (e-PM) มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ระบบขอตำแหน งทางว ิชาการ  Electronic Promotion Management (e-PM) Phase 2 
ปรับปรุงพัฒนาโครงสรางระบบ และการใชงานใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

1. จัดทำแบบฟอรม Electronic 

 1.1 แบบฟอรม Electronic แบบ วจ.01/ ก.พ.อ. 03 แบบคำขอตำแหนงทางวิชาการดวยเกณฑใหม 
2563 โดยสามารถสงเขาสูกระบวนการอนุมัติเอกสาร (Workflow)  

1.2 ระบบสามารถรองรับการขอตำแหนงของตำแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารย
พิเศษ ศาสตราจารยพิเศษ ตามแบบฟอรม วจ.01/ก.พ.อ. 03 ที่มีอยูในระบบหรือตามที่มีการปรับปรุง โดย
สามารถสงเขาสูกระบวนการอนุมัติเอกสาร (Workflow) 

1.3 ระบบสามารถรองรับการขอตำแหนงของตำแหนงศาสตราจารยเงินเดือนขั้นสูง ตามแบบฟอรม 
ก.พ.อ. 05 ที ่มีอยู ในระบบหรือตามที ่มีการปรับปรุง โดยสามารถสงเขาสู กระบวนการอนุมัติเอกสาร 
(Workflow) 
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1.4 ระบบสามารถรองรับการขอเทียบตำแหนงทางวิชาการไดตามคำขอตำแหนงทางวิชาการ โดย
สามารถสงเขาสูกระบวนการอนุมัติเอกสาร (Workflow) สามารถกรอกประวัติสวนตัวและวันที่คณะรับเรื่อง 
สวนขอมูลขอตำแหนงเดิมใชวิธีการแนบไฟล Scan  

1.5 แบบฟอรม Electronic สำหรับผูขอตำแหนงและเจาหนาท่ี (5 ฟอรม) 

• แบบ วจ.05 แบบแสดงหลักฐานการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ (เกณฑเกา/เกณฑใหม) 

• แบบ วจ.10 ตารางเสนอชื่อคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิทำหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

• แบบ วจ.11 ตารางเสนอชื่อคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิทำหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการใหม กรณีมีการเปลี่ยนแปลง 

 **แบบ วจ.10, 11 ระบบสามารถดึงขอมูลจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทำหนาท่ีประเมินผล
งานทางวชิาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ** 

• แบบ วจ.27 แบบสรุปผลการประเมินผลการสอนและผลงานทางการสอนและผลงานทาง
วิชาการ 

• แบบ วจ.28 สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 2. ระบบตองรองรับการนำเขาแบบฟอรมอ่ืนๆนี้ (แนบไฟล) 

  2.1 สำหรับผูขอตำแหนง 

• แบบ วจ.03 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

• แบบ วจ.04 แบบสรุปเอกสารท่ีนำเสนอเพ่ือประเมินผลการสอน 

• แบบ วจ.06 หลักฐานแสดงการเผยแพรงานวิจัยฉบับสมบูรณ (กรณีรับทุน) 

• แบบ วจ.06/1 หลกัฐานแสดงการเผยแพรงานวิจัยฉบับสมบูรณ (กรณีไมไดรับทุน) 

• แบบ วจ.07 แบบการขอทราบรายชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ 

 2.2 สำหรับเจาหนาท่ี 

• แบบ วจ.1 แบบตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการตำแหนงผูชวยศาสตราจารย /          
รองศาสตราจารย 

• แบบ วจ.1/1 แบบตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอขอตำแหนงศาสตราจารย 

• แบบ วจ.2 แบบระบุวันท่ีสภามหาวิทยาลัยรับเรื่อง 

• แบบ วจ.3 แบบสรุปผลการประเมินผลการสอนและผลงานทางการสอน 

• แบบ วจ.4 แบบประเมินผลการสอนเพ่ือขอตำแหนงผูชวยศาสตราจารย /รองศาสตราจารย 

• แบบ วจ.5 แบบประเมินการสอนเพ่ือขอตำแหนงศาสตราจารย 

• แบบ วจ.6 แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน 

• แบบ วจ.7 แบบประเมินคุณภาพเอกสารคำสอน 

• แบบ วจ.8 แบบสรุปผลการสอนและผลงานทางการสอนตำแหนงผูชวยศาสตราจารย/ รอง
ศาสตราจารย 

• แบบ วจ.9 แบบสรุปผลการสอนตำแหนงศาสตราจารย 
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• แบบ วจ.12 แบบประเมินคุณภาพบทความวิชาการ 

• แบบ วจ.13 แบบประเมินคุณภาพตำรา 

• แบบ วจ.14 แบบประเมินคุณภาพหนังสือ 

• แบบ วจ.15 แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย 

• แบบ วจ.16 แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการเพ่ือสังคม  

• แบบ วจ.17 แบบประเมินคุณภาพผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 

• แบบ วจ.18 แบบประเมินคุณภาพผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู 

• แบบ วจ.19 แบบประเมินคุณภาพผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 

• แบบ วจ.20 แบบประเมินคุณภาพกรณีศึกษา (Case Study) 

• แบบ วจ.21 แบบประเมินคุณภาพงานแปล 

• แบบ วจ.22 แบบประเมินคุณภาพพจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการใน
ลักษณะเดียวกัน 

• แบบ วจ.23 แบบประเมินคุณภาพผลงานสรางสรรคดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

• แบบ วจ.24 แบบประเมินคุณภาพสรางสรรคดานสุนทรียะ และศิลปะทุกสาขา 

• แบบ วจ.25 แบบประเมินคุณภาพสิทธิบัตร (Patent) 

• แบบ วจ.26 แบบประเมินคุณภาพซอฟตแวร (Software)  

3. กรณีที ่ผูขอตำแหนงทางวิชาการเคยขอตำแหนงผานระบบ e-PM (Electronic Promotion 
Management) ระบบจะตองบันทึกและสามารถดึงขอมูลที่เคยกรอกในใบคำรองที่เคยดำเนินการในระบบใน
ครั้งท่ีผานมา มาใชกับใบคำรองใหมได ดังนี้ 
  (1) ประวัติสวนตัว 
  (2) ประวัติการศึกษา 
  (3) ประวัติการทำงาน 
  (4) ภาระงานยอนหลัง 3 ป 

(5) ผลงานทางวิชาการ 

 ทั้งนี ้ เปนไปตามรูปแบบเดิมที ่ปรากฏในระบบขอตำแหนงทางวิชาการ Electronic Promotion 
Management (e-PM) ซึ่งผูใชงานสามารถปรับเปลี่ยนขอมูลบางสวนจากที่เคยใชในการกำหนดตำแหนงครั้ง
กอนได โดยไมตองปอนขอมูลใหมท้ังหมด 

4. ระบบสามารถบันทึกขอมูลไดอัตโนมัติอยางนอยทุก 5 นาที ยกเวนในกรณีท่ีผูใชงานกดปดเว็บบราวเซอร 

5. เพิ่มฐานขอมูลบุคลากรของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรใหสามารถยื่นขอตำแหนงทาง
วิชาการโดยใชระบบขอตำแหนงทางวิชาการ Electronic Promotion Management (e-PM) ได 

6. เพ่ิมคำภาษาอังกฤษในทุก field ควบคูกับคำภาษาไทย 

7. ปรับโครงสรางหนาเว็บไซตใหมีเมนูและเมนูยอยที่สามารถรองรับการใชงานตามสถานภาพและ
รูปแบบการขอตำแหนง (รายละเอียดตามไฟลแนบ) 
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8. ระบบสามารถรองรับการแนบไฟลในรูปแบบนามสกุล .pdf, .jpg, doc และ .docx ในชองความ
คิดเห็นเพ่ิมเติมสำหรับเจาหนาท่ี ซ่ึงไฟลแนบดังกลาวตองปรากฏในหนาแสดงประวัติเอกสารและในอีเมล 

9. ระบบตองสามารถแสดงรายงานผลงานวิชาการทั้งหมดของผูขอตำแหนง ซึ่งรวมถึงผลงานทาง
วิชาการท่ีถูกนำเขาโดยผูขอตำแหนงทานอ่ืน ระบบสามารถดึงขอมูลการมีสวนรวม ปริมาณงาน หนาท่ีมาใชได 
โดยผูขอตำแหนงไมจำเปนตองกรอกขอมูลใหม (แบบ วจ.05) 

10. แบบ วจ.05 สามารถดึงขอมูลผลงานทางวิชาการที่ผูขอระบุไวในแบบ วจ.01 พรอมทั้งรองรับกรอก
ขอมูลผลงานวิชาการท่ีสามารถระบุชื่อตผูรวมงาน ปริมาณงาน และหนาท่ีไดมากกวา 1 คา (แบบ วจ.05) 

11. ในกรณีท่ีผูขอตำแหนงใหม เลือกใชผลงานทางวิชาการท่ีถูกนำเขาโดยผูขอตำแหนงทานอ่ืนระบบ
ตองสามารถเชื่อมโยงขอมูลผลงานทางวิชาการ และผลการตัดสินมาได โดยผูขอตำแหนงใหมไมจำเปนตอง
กรอกขอมูล 

12. ระบบสามารถ export ไฟลขอมูลในรูปแบบ .csv ในหนาประวัติเอกสาร 

13. ระบบสามารถ export เอกสาร วจ.01 หรอื กพอ.03 ในรูปแบบ .csv 

14. ผูขอตำแหนงสามารถเลือกเรียงผลงานและชุดโครงการเองไดท้ังหมด  

15. เนื่องจากทางสำนักกิจการวุฒยาจารยนั ้นมีความจำเปนที่จะตองนำขอมูลบรรณานุกรมของ
ผลงานทางวิชาการท่ีผูขอตำแหนงยื่นเรื่องมาไปใชตอจึงมีความตองการ export ขอมูลของผลงานทางวิชาการ
ที่ขอมาเปนรูปแบบไฟล MS Word (เนื่องจากปจจุบันเอกสารวจ. 01 และ ก.พ.อ. 03 ไดออกรายงานเปน
รูปแบบ PDF จึงไมสามารถคัดลอกขอมูลไปใชงานตอได) 

เอกสารท่ีเก่ียวของ 
ขอบังคับ 61 
ประกาศ ก.พ.อ. 61 
แบบฟอรม วจ.01 
แบบฟอรม ก.พ.อ.03
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แบบประเมิน 

โครงการอบรมวิธีการใชระบบการขอตำแหนงทางวิชาการ Electronic Promotion Management  

(e-PM) 

คำช้ีแจง แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการใหเปนที่พึงพอใจแกผูมารับการอบรม จึงขอ

เชิญทานแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงการใหบริการใหดียิ่งขึ้นตอไป 

กรุณาเลือกคำตอบตามท่ีทานเห็นวาเหมาะสม  

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

  สวนงาน    ..................................................... 

 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจตอการฝกอบรม 

ประเด็นประเมินความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

1. เน้ือหาท่ีนำเสนอสอดคลองกับโครงการ      
2. วิทยากรนำเสนอเน้ือหาไดครบถวน      
3. วิทยากรตอบคำถามไดตรงประเด็น      
4. ระยะเวลาท่ีใชมีความเหมาะสม      
5. สื่อท่ีใชเหมาะสมกับการนำเสนอ      
6. เน้ือหาสาระของการอบรมเปนประโยชนตอตัวทาน      
7. สามารถนำความรูท่ีไดรับไปใชงานได      
8. ความพึงพอใจโดยรวมของทานตอโครงการน้ี      

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

 

ขอขอบคุณท่ีกรุณาทำแบบประเมิน 
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