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ค าน า 
 

การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด าเนินการตามมาตรา 48 แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา เพื่อให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็ง 
จุดที่ควรพัฒนา  ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไปเพื่อให้ คณะ หน่วยงาน และ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทาง
ที่เหมาะสมโดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อประเมินระบบและกลไกการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมทั้งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
ที่สะท้อนคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด รวมทั้งเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
และเปิดเผยต่อสาธารณชน  

2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทราบจุดแข็งและแนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางแก้ไข 
เพื่อใช้ในการท าแผนยกระดับคุณภาพในปีต่อไป 

3. เพื่อให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีข้อมูลพื้นฐานที่สมบูรณ์ ถูกต้อง และเหมาะสมส าหรับการพัฒนา
คุณภาพ 

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ได้ด าเนิน จัดท าเล่มรายงาน
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558 เสร็จเรียบร้อยตามรายละเอียดปรากฏใน
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นอย่าง
ดียิ่ง จึงขอขอบคุณมาไว้ ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 

ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร 
ประธานคณะกรรมการ 

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปผู้บริหาร 

 

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ าปีการศึกษา 2558 เม่ือวันที่ 30-31 ตุลาคม2559 จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ 5 องค์ประกอบ พบว่าผลการ
ด าเนินงานในภาพรวม มีระดับคุณภาพ “ด”ี (คะแนนเฉลี่ย 3.86) ซึ่งมีคะแนนสูงกว่าปีการศึกษา 2557 (คะแนน
เฉลี่ย 3.80) เมื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพ  “ดีมาก” 
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย 5.00) ระดับคุณภาพ “ดี” องค์ประกอบที่ 1 การผลิต
บัณฑิต (คะแนนเฉลี่ย 3.66) องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (คะแนนเฉลี่ย 4.32) และองค์ประกอบที่  5 การบริหาร
จัดการ (คะแนนเฉลี่ย  3.64) องค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพ  “พอใช้” ได้แก่องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 3.00)  

เมื่อวิเคราะห์ตามมิติระบบคุณภาพ พบว่าปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์มีระดับคุณภาพ  “ดี”
(คะแนนเฉลี่ย 3.98, 3.86 และ 3.73 ตามล าดับ)  

การวิเคราะห์ผลการประเมินระดับหลักสูตร พบว่า มี หลักสูตรที่ เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน  (ผ่าน
องค์ประกอบที่ 1) จ านวน 78 หลักสูตร  จาก 85 หลักสูตร (ร้อยละ 91.76) ซึ่งมีจ านวนมากกว่าปีการศึกษา 
2557 (ร้อยละ 81.25) หลักสูตรที่ไม่ เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานมีจ านวน 7 หลักสูตร ซึ่งกระจายอยู่ใน 4 คณะ 
ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ (2 หลักสูตร) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (2 หลักสูตร) คณะรัฐศาสตร์  (2 หลักสูตร) และ
คณะบริหารศาสตร์ (1 หลักสูตร) 

ในภาพรวมของ 78 หลักสูตร มีระดับคุณภาพ “พอใช้” (คะแนนเฉลี่ย 2. 68) ซึ่งมีคะแนนสูงกว่าปี
การศึกษา 2557 (คะแนนเฉลี่ย 2.25) โดยจ าแนกเป็นหลักสูตรที่ มีระดับคุณภาพ  “ดี” 40 หลักสูตร ระดับ
คุณภาพ  “ปานกลาง ” 36 หลักสูตร และระดับคุณภาพ  “น้อย”2 หลักสูตร  ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (เภสัชศาสตร์ชีวภาพ)  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)  

การวิเคราะห์ผลการบริหารงานของคณะ ในภาพรวม จ านวน  11 คณะ พบว่า  มีระดับคุณภาพ “ดี” 
(คะแนนเฉลี่ย 3.91) ซึ่งมีคะแนนสูงกว่าปีการศึกษา 2557 (คะแนนเฉลี่ย 3.44) โดยมีคณะที่มีระดับคุณภาพ  “ดี
มาก” 1 คณะ  (คณะวิศวกรรมศาสตร์) “ ดี” 8 คณะ และ  “พอใช้” 2 คณะ (คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์)  เม่ือจ าแนกเป็นกลุ่มสาขา พบว่าคณะในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีระดับคุณภาพ “ดีมาก” 1 คณะ “ดี” 2 คณะและ “พอใช้” 1 คณะ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มีระดับคุณภาพ “ด”ี ทั้ง 3 คณะ และกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับคุณภาพ “ดี” 3 คณะ และ 
“พอใช้” 1 คณะ 

 

ข้อสังเกต – ทีมผู้ประเมินระดับสถาบัน พบความ คลาดเคลื่อนของผลการประเมินระดับหลักสูตร ในหลายหลักสูตร
โดยเฉพาะในประเด็น ตัวบ่งชี้ กระบวนการ ที่ให้คะแนนระดับ 4 แต่ไม่มีเหตุผลและค าอธิบายรวมทั้งการประเมินตัวบ่งชี้เชิง
กระบวนการในระดับคณะ มีความแตกต่างในประเด็นเดียวกัน เช่น การจัดท าแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การเงิน ซึ่งส่งผลต่อ
คะแนน การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะและสถาบัน  ดังนั้น คณะกรรมการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ควร
พิจารณาทบทวนกระบวนการประเมินคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี สกอ.ก าหนด   
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จุดเด่น 
มีผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติหลายรางวัล เช่น งานวิจัยที่ได้รับสิทธิบัตร  “หม้อไอน้ าใช้เตาชีว

มวลที่ใช้วัสดุชีวมวลบดละเอียดเป็นเชื้อเพลิง ” โดย รศ.ดร.  กุลเชษฐ์ เพียรทอง และนายจริง ดินเชิดชู และ
งานวิจัยที่ได้รับ อนุสิทธิบัตร “เครื่องรีไซเคิลทินเนอร์ใช้แล้ว” โดย ผศ.ดร.  อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์และคณะ      
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงระบบกลไกการผลิตผลงานวิจัยอย่างเข้มแข็ง ดังนั้น ทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ควร
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเผยแพร่ผลงานวิชาการดังกล่าวเพื่อเป็นต้นแบบให้มีการขยายผลการน าผลงานไปใช้
ประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

 
ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

1. แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะมีการก ากับติดตามการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรอย่างจริงจัง แต่ยังพบว่ามี

หลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานจ านวน 7 หลักสูตร จาก 85 หลักสูตร เนื่องจากจ านวนอาจารย์ประจ า

หลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์ 2 หลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรไม่เป็นไปตามรอบระยะเวลา 5 หลักสูตร ดังนั้น 

สภามหาวิทยาลัยต้องมีนโยบายและก ากับติดตามให้ทุกหลักสูตรด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โดย

จัดระบบกลไกก ากับติดตามที่เข้มแข็ง รวมทั้งให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงระบบการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรให้

ทันตามรอบเวลา ในกรณีที่ไม่สามารถปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรได้ตามเกณฑ์ ควรพิจารณาปิดหลักสูตร เพื่อไม่ให้

มีผลกระทบต่อคุณภาพบัณฑิต 

2. ในปีการศึกษา 2558 ผลการด าเนินงานในระดับคณะขององค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต พบว่า 

มีระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง”  1 คณะ(คณะรัฐศาสตร์)และระดับพอใช้ 5 คณะ ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ 

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์  ดังนั้น 

ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยต้องสนับสนุน ส่งเสริม และก ากับติดตาม ให้ผู้บริหารทุก คณะได้มีการพัฒนาคุณภาพ

ร่วมกัน เช่น การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้คณะที่มีการด าเนินงานระดับคุณภาพดีและดี

มากได้เป็นแบบอย่างในการพัฒนา    

3. การจัดการความรู้ในหลายคณะยังด าเนินการไม่เป็นไปตามหลักวิชาการ ดังนั้น ผู้บริหารของ

มหาวิทยาลัยต้องก ากับให้หน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย ทุกหน่วยงาน  ด าเนินงานจัดการความรู้ให้

เป็นไปตามหลักวิชาการ โดยเฉพาะการก าหนดประเด็นความรู้และการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในองค์กร 

4. ในปีการศึกษา 2557 และ 2558 พบว่า จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการยังน้อยกว่าเกณฑ์ที่ 

สกอ. ก าหนด (คะแนนเฉลี่ย 2.59 และ 2.61 ตามล าดับ) ดังนั้น มหาวิทยาลัยต้องวางระบบกลไก และก ากับให้

ทุกคณะมีการจัดท าแผนบริหารสายวิชาการ และแผนพัฒนาสายวิชาการเป็นรายบุคคล รวมทั้งต้องมีแผนบริหาร

สายสนับสนุน และแผนพัฒนาสายสนับสนุนอย่างชัดเจน  
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ตารางการประเมิน 

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559  
เวลา กิจกรรม สถานที่  

08.30-09.30 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ห้องพิบูลมังสาหาร 
09.30-12.00 น. คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามองค์ประกอบ ห้องพิบูลมังสาหาร 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ห้องรับรองวารินช าราบ 
13.00-16.00 น. คณะกรรมการตัดสินผลการประเมิน (ฉบับร่าง) ห้องพิบูลมังสาหาร 
16.00-18.00 น. คณะกรรมการประชุมวิเคราะห์ผลประเมิน ห้องพิบูลมังสาหาร 

 
วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม  2559  

เวลา กิจกรรม สถานที่ 
9.00-09.30 น. -  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ  

-  รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพคุณภาพและสารสนเทศ  กล่าว
รายงานสรุปผลการด าเนินงาน  
-  ประธานคณะกรรมการประเมินฯ ช้ีแจงวัตถุประสงค์การประเมิน 

ห้องศรีเมืองใหม่ 

10.00-12.00 น. สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  - 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ห้องรับรองวารินช าราบ 
13.00-15.00 น. คณะกรรมการฯ ประชุมตัดสินผลการประเมินและจัดท ารายงานการ

ประเมิน 
 

15.00-16.00 น. Lesson learned ห้องพิบูลมังสาหาร 
16.00-17.00 น. คณะกรรมการฯ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับสถาบันด้วยวาจา พร้อมอภิปรายซักถาม 
ห้องศรีเมืองใหม่ 
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ตารางสัมภาษณ์วันที่ 31 ตุลาคม 2559 

 

เวลา 
ห้องโพธิ์ไทร 
(ศ.วุฒิชัย) 

 (ห้องกองการเจ้าหน้าที่) 
(รศ. ปราณี) 

ห้องเดชอุดม 
(ศ. จามรี) 

ห้องประชุมพิบูลฯ 
(รศ. สิรี) 

ห้องบุณฑริก 
(ผศ. เสท้ือน) 

 (ห้อง สน.สภา) 
(รศ. ภรณ)ี 

ห้องวารินฯ 
(ผศ. สมเกียรติ) 

 (ห้องกองแผนงาน) 
(ผศ. ปณิธาน) 

องค์ประกอบท่ี 5 องค์ประกอบท่ี 1 องค์ประกอบท่ี 2 องค์ประกอบท่ี 3-4 
10.00- 10.30 น. ผศ. จุฑามาส จิตต์เจริญ 

(รองอธิการบดีฝ่ายแผน
และกิจการสภา
มหาวิทยาลัย) 

ผศ. กฤษณ์ ศรีวรมาศ 
(รษก. ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม) 

อ.รัชดา โสภาคะยัง 
(ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ) 

นายทรงพล อินทเศียร 
(รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา) 

ผศ. อินทิรา ซาฮีร์ 
(รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและพันธกิจ
สังคม) 

ตัวแทนคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัยฯ 

ผศ. พรทิพย์ ไววุฒิ 
(ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
บริการวิชาการ) 

อ. อรนุช ปวงสุข 
(ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
การศึกษานานาชาติ) 
 

10.30 – 11.00 น. ผศ. อดุลย์ จรรยาเลิศ
อดุลย์ (รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม) 

พนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา 
(ผู้อ านวยการกองการ
เจ้าหน้าท่ี) 

ผศ. กุลภา โภคสวัสด์ิ 
(รษก.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
จัดการศึกษานอกท่ีตั้ง) 

หัวหน้า สนง.พัฒนา
นักศึกษา 

อ. ฉวีวรรณ ชัยวัฒนา 
(ผู้อ านวยการส านัก
วิทยบริการ) 

ตัวแทนคณะกรรมการ
วิจัยในมนุษย์ 

ดร.จรวยพร แสนทวี
สุข (ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายงบประมาณ) 

หัวหน้า สนง.วิเทศ
สัมพันธ์ 

11.00-11.30 น. อ. สิรินทร์ทิพย์ บุญมี 
(รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารงานบุคคลและ
วิเทศสัมพันธ)์ 

นางนลินี ธนสันติ 
(ผู้อ านวยการกองกลาง) 

รศ. อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ 
(รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ) 
 
 

นายอัมพล พันธุ์วงศ์
(ผู้อ านวยการ 
กองบริการการศึกษา) 

ผศ. อัญชลี ส าเภา 
(ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่าย
ปฏิบัติการวิจัย) 
 

ผอ. อุทยานทยา
ศาสตร์ 

อ. นภดล พัฒนะศิษ
อุบล (รษก. รอง
อธิการบดีฝ่ายคลัง
และทรัพย์สิน) 

ผอ. โรงเรียน 
บ้านบัววัด 
 

11.30- 12.00 น.  หัวหน้า สนง. กฎหมาย 
 

 หัวหน้า สนง. พัฒนา
คุณภาพฯ  
 

 หัวหน้า สนง. บริหาร
บัณฑิตศึกษา  

 

หัวหน้า สนง. ส่งเสริม
บริหารงานวิจัยฯ 

ประธานสมาคม
ส่งเสริมผู้ประกอบการ
ธุรกิจ SME 

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ
ด้านบริการวิขาการ
และการท านุบ ารุงฯ 

ผศ. อินทิรา ซาฮีร์ 
(รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและพันธกิจ
สังคม) 

16.00-17.00 น. คณะกรรมการฯ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ด้วยวาจา พร้อมอภิปรายซักถาม 
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ส่วนที่  2 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน 

 
 
ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ 
ผลประเมิน ปีการศึกษา 2558 

ผลด าเนินงาน คะแนน ระดับคุณภาพ 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 2.68 2.68 พอใช้ 
1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 51.80 5.00 ดีมาก 

1.3อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 31.31 2.61 พอใช้ 
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 6 ข้อ 

(1-6) 
5.00 ดีมาก 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ข้อ 
(1-3, 5) 

3.00 พอใช้ 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

5 ข้อ 
(2-6) 

4.00 ด ี

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ 4.34 4.34 ด ี

2.3ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 4.62 4.62 ดีมาก 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 6 ข้อ 
(1-6) 

5.00 ดมีาก 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3 ข้อ 
(1, 3, 6) 

3.00 พอใช้ 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน 

4 ข้อ 
(1, 3-4, 7) 

3.00 พอใช้ 

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 3.91 3.91 ด ี
5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 5 ข้อ 

(1-5) 
4.00 ด ี

คะแนนการประเมินระดับสถาบัน  3.86  

ระดับคุณภาพ   ดี   
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ตาราง ป. 2 ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมิน 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

1. การผลิตบัณฑิต 3.80 4.00 2.68 3.66 ดี 

2. การวิจัย 4.34 4.00 4.62 4.32 ดี 

3. การบริการวิชาการ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 3.00 - 3.00 พอใช้ 

5. การบริหารจัดการ - 3.50 3.91 3.64 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 
3.98 3.86 3.73 3.86 

 
ดี ดี ดี ดี 

 
 
ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ  
องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

  
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

1. มีหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 7 หลักสูตร  
(ร้อยละ 8.25) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ระดับปริญญา 
   โทและปริญญาเอก 4 หลักสูตร  

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับ 
  ปริญญาตรี 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 2  
  หลักสูตร โดยสาเหตุเกิดจากจ านวนอาจารย์ประจ า  
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ และการปรับปรุงหลักสูตรไม่ 
  ทันตามก าหนด 

1. มหาวิทยาลัย โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
อธิการบดี และสภามหาวิทยาลัย ต้องมีระบบก ากับ
ติดตาม ควบคุม ดูแลหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ซึ่งคณบดีและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรทุกหลักสูตร ต้องด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร 
ให้ทันตามรอบระยะเวลา 

2. หลักสูตรที่คุณภาพระดับน้อย 2 หลักสูตร ได้แก่  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชศาสตร์ชีวภาพ)  
และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) 
ระดับคุณภาพปานกลาง 36 หลักสูตร โดยพบว่า 
องค์ประกอบที่มีค่าคะแนนน้อย ส่วนใหญ่จะเป็นตัวบ่งชี้
กระบวนการ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ 3.1 3.2 4.1 5.1 5.2 5.3 และ 
6.1 

2. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้องควร พัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน ในด้านการ
บริหารหลักสูตร เพื่อเพิ่มคุณภาพของหลักสูตรให้ได้
ระดับดี ที่จะรองรับการประเมินเพื่อเผยแพร่ตามระบบ 
TQR 
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
3. คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์ฯ  คณะศิลป- 
ศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะ
รัฐศาสตร์ มีจ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกน้อยกว่า
เกณฑ์ที่ สกอ.ก าหนด  

3. คณบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้อง ควร
ร่วมกันก าหนดกลยุทธ์ตั้งแต่การรับเข้า การบริหาร การ
พัฒนาอาจารย์เพื่อให้มีคุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้น
สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด  

4. อาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งวิชาการในภาพรวมต่ ากว่า 
เกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด  

4. คณบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้อง ควร
ก าหนดกลยุทธ์และวางแผนพัฒนาอาจารย์ให้มีต าแหน่ง
วิชาการมากข้ึน โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดรายบุคคลให้
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โดยมีการ
สนับสนุน ส่งเสริมการท าผลงานทางวิชาการ และการ
ขอต าแหน่งทางวิชาการเมื่อท างานครบตามเงื่อนไขที่ 
กพอ. ก าหนด 

5. มหาวิทยาลัยมีแผนการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อ 
ส่งเสริมคุณลักษณะนักศึกษาทั้ง 5 ด้านตามเกณฑ์ ซึ่งพบว่า
วัตถุประสงค์ของแผน/โครงการ/กิจกรรม ไม่ชัดเจน รวมทั้ง
ตัวชี้วัดความส าเร็จไม่สะท้อนวัตถุประสงค์อย่างครบถ้วน 

5. ผู้บริหารทุกระดับและผู้รับผิดชอบทุกโครงการ/
กิจกรรม ต้องก าหนดวัตถุประสงค์ของแผนโครงการ
กิจกรรมอย่างชัดเจน รวมทั้งก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ
ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในทุกประเด็น นอกจากนี้วิธีการ
ประเมินผลตามตัวชี้วัดความส าเร็จต้องเป็นการวัดเชิง
พฤติกรรมที่ตรงกับวัตถุประสงค์ ซึ่งไม่ควรประเมินโดย
ใช้แบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจเท่านั้น  

 

ข้อสังเกต - สัดส่วนจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ประจ า พบว่าหลายคณะมีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี สกอ.ก าหนด ซึ่ง
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ควรวิเคราะห์อัตราก าลังของอาจารย์ให้เหมาะสมกับค่า FTES รวมทั้งปรับปรุงแนวทางการคิดค่า 
FTES ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสภาพความเป็นจริง 

 
องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ เช่น งานวิจัยที่ได้รับ
สิทธิบัตร  “หม้อไอน้ าใช้เตาชีวมวลที่ใช้วัสดุชีวมวล
บดละเอียดเป็นเชื้อเพลิง” โดย รศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง 
และนายจริง ดินเชิดชู และอนุสิทธิบัตร “เครื่องรีไซเคิล
ทินเนอร์ใช้แล้ว” โดย ผศ.ดร. อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์และ
คณะ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงระบบกลไกการผลิตผลงานวิจัย
อย่างเข้มแข็ง  

ทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ควรประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อ
เป็นต้นแบบในการขยายผลในการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย ยังไม่สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ โดยพบว่า มี 3 คณะ ที่ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ 
สกอ. ก าหนด 

มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ควรเร่งพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ให้พร้อมส าหรับใช้งานและก ากับ
ติดตามให้มีการบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันและพร้อมใช้ส าหรับการตัดสินใจเชิงบริหาร 

 
องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
1. ชุมชนเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ได้รับรางวัล เช่น  
โรงเรียนบ้านค้อหวาง ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพระดับทอง จากส านักงานสาธารณสุข อ าเภอวา
รินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2558 และ ในปี 2559 
โรงเรียนได้รับการประเมินให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ระดับเพชร  นอกจากนี้ ยังมี โรงเรียนบ้านบัววัด และ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ร่วม
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยได้รับตราพระราชทาน
ในปี 2558 

1. มหาวิทยาลัยควรรวบรวมและเผยแพร่แนวปฏิบัติใน
การด าเนินงานสู่ความส าเร็จเพื่อเป็นต้นแบบแก่ชุมชน
อื่นๆ  

2. มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกใน 
การพัฒนาชุมชนเป้าหมาย ที่เข้มแข็ง ท าให้เกิดความ
ต่อเนื่องในการพัฒนาของชุมชนเป้าหมาย จนกระทั่งเป็น
ที่ยอมรับของจังหวัดอุบลราชธานี 

2. มหาวิทยาลัยควรขยายเครือข่ายความร่วมมือในการ
บริการวิชาการ กับหน่วยงานภายนอกใน เขตพื้นที่ตาม
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เช่นชุมชนอนุภาคลุ่มแม่น้ า
โขง หรืออาเซียน 

  
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

- - 
 
องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
- - 

  
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนข้อ 2 “มี
การบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย หรือการ
บริการวิชาการหรือกิจกรรมนักศึกษา” ไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของแผน “การส ารวจองค์ความรู้ต่างๆ ภูมิ
ปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ ในภาคตะวันออก- 
เฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” ท าให้ผลการด าเนินการ

ผู้บริหารทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและคณะ และ
ผู้รับผิดชอบ ควรพัฒนาความรู้ ความเข้าใจใน
กระบวนการ จัดท าแผน เพื่อพัฒนาแผนท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งประกอบด้วยวัตถุประสงค์ และ
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ รวมทั้ง
วิธีการประเมินผลตามตัวชี้วัดความส าเร็จอย่างน้อยต้อง
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
จัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ไม่เป็นไปตามเกณฑ์  
และไม่สามารถประเมินความส าเร็จของแผน เพื่อน าผล
การประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมในวงรอบถัดไป 

เป็นการวัดเชิงพฤติกรรมที่ตรงกับวัตถุประสงค์ 

 
องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

  
 จุดที่ควรพัฒนา  ข้อเสนอแนะ 

1. การก ากับติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะ
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบด้วย
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อ
พัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิตและโอกาสในการแข่งขันนั้น ยังด าเนินการไม่
ครบถ้วนใน 2 คณะ คือ คณะพยาบาลศาสตร์และคณะ
นิติศาสตร์ 

1. มหาวิทยาลัยฯ โดยความร่วมมือของคณะและ
หน่วยงานต้องประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วยให้สอดคล้องกับความเป็นจริง และ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ.ก าหนด เพื่อน าไปใช้ในการ
ก าหนดกลยุทธ์ทางการเงินและการบริหาร 

2. การจัดการความรู้ในหลายคณะได้แก่ คณะศิลป
ประยุกต์ฯ คณะศิลปศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะ
รัฐศาสตร์ ยังด าเนินการไม่เป็นไปตามหลักวิชาการ  
 

2. ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยต้องก ากับให้หน่วยงาน
ตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงาน 
ด าเนินงานจัดการความรู้ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ 
โดยเฉพาะการก าหนดประเด็นความรู้และการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในองค์กร 

3. ในปีการศึกษา 2557 และ 2558 พบว่าจ านวนอาจารย์
ที่มีต าแหน่งทางวิชาการยังน้อยกว่าเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด 
(คะแนนเฉลี่ย 2.59 และ 2.61 ตามล าดับ) และ
แผนพัฒนาบุคลากรยังไม่สมบูรณ์ จึงท าให้ไม่สามารถ
ก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากร 

3. มหาวิทยาลัยต้องวางระบบกลไก และก ากับให้ทุก
คณะ มีการจัดท าแผนบริหารสายวิชาการ และ
แผนพัฒนาสายวิชาการเป็นรายบุคคล รวมทั้ง ต้องมี
แผนบริหารสายสนับสนุน และแผนพัฒนาสาย
สนับสนุนอย่างชัดเจน เช่น การจัดท าแผนบริหาร
ก าลังคน (อัตราการคงอยู่ อัตราว่าง การเกษียณอายุ
ราชการ) ของสายวิชาการและสายสนับสนุน การจัดท า
แผนพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อพัฒนาวุฒิ
การศึกษา (สายวิชาการ) และพัฒนาทักษะอาชีพ (สาย
สนับสนุน) การจัดท าแผนพัฒนาความก้าวหน้าของ
บุคลากรเพื่อพัฒนางานวิชาการและการเข้าสู่ต าแหน่ง
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 จุดที่ควรพัฒนา  ข้อเสนอแนะ 
ทางวิชาการ (สายวิชาการ) และต าแหน่งงาน (สาย
สนับสนุน) ที่สูงขึ้น 

 
 

ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ 
 

ด้านการผลิตบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยควรก าหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ในเร่ืองหลักสูตรที่ได้

มาตรฐานสากล และเป้าหมายเชิงนโยบาย เช่น การเพิ่มสัดส่วนหลักสูตรระดับปริญญาตรีต่อหลักสูตรในระดับ
บัณฑิตศึกษา เป็นสัดส่วน 50 : 50 การเพิ่มสัดส่วนหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรนานาชาติ 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ว่า “เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการเรียนรู้ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน” 
 
ด้านการวิจัย 

1. จัดท านโยบายและก าหนดกรอบทิศทางการวิจัยและการสนับสนุนการด าเนินพันธกิจการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย ร่วมกับภาคเอกชน เพื่อรองรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ Thailand 
4.0  

2. ด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผลในการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
ด้านการบริการวิชาการ 

1. ควรขยายชุมชนและองค์การเป้าหมายทั้งภาครัฐและเอกชนให้ครอบคลุมเขตพื้นที่ตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย เช่นชุมชนอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

2. ควรขยายเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการ ทั้งในส่วนของภาครัฐ และเอกชน ให้ครอบคลุม
เขตพื้นที่ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เช่นชุมชนอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ควรพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ และภูมิปัญญาทางศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงพันธุกรรม
พืชท้องถิ่น ในพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
 
ด้านการบริหารจัดการ 

1. แม้ว่า มหาวิทยาลัยจะมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 
-2564 แต่ควรทบทวนวิสัยทัศน์ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในประเด็น “เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการเรียนรู้
ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน”รวมทั้ง จัดท า
ยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่วิเคราะห์จาก SWOT Analysis โดยต้องก าหนดตัวชี้วัด
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ความส าเร็จที่สอดคล้องตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์อย่างครบถ้วนเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว และเชื่อมโยง
กับทิศทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 

2. มหาวิทยาลัย ต้องพิจารณาความท้าทายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยต้องเพิ่ม
สมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน รวมถึงผู้บริหารทุกระดับ 

3. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรโดยการพัฒนาวุฒิการศึกษา และพัฒนาทักษะอาชีพ เป็นสิ่งส าคัญ ใน
การพัฒนาศักยภาพเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และต าแหน่งที่สูงขึ้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรจัดระบบและ
กลไก จัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
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ภาคผนวก 
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1. บันทึกภาคสนามจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (วันที่ 31 ตุลาคม 2559) 

ด้านวิชาการ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (เวลา 10.00 – 10.30 น.) 
1. ดูแลงานบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา และโครงการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ดูแล

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 38 หลักสูตร เป็นหลักสูตรภาษาไทยทั้งหมด 
2. การก ากับติดตามคุณ ภาพหลักสูตร มีคณะกรรมการบริหารวิชาการเป็นผู้ก ากับ ดูแล  

คณะกรรมการบริหารวิชาการประกอบ ด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
วิชาการเป็นรองประธาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นกรรมการ ผู้อ านวยการกองบริการกองบริการการศึกษา
เป็นเลขานุการ โดยอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลมาตรฐานหลักสูตร กิจกรรม  การบริหารจัดการทั่ว ไป และ
การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

3. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ในระดับปริญญาโทเฉลี่ยระยะเวลาการศึกษาจบ
ภายใน 3-3.5 ปี ในระดับปริญญาเอกเฉลี่ยระยะเวลาการศึกษาจบภายใน 5 ป ี

4. คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ประกอบ ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็น
ประธาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีเป็นกรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นกรรมการ
และเลขานุการ  

5. การปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เนื่องจากความล่าช้าของการประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร เนื่องจากประชุมไม่ต่อเนื่องทุกเดือน และคณะกรรมการกลั่นกรองมีการแก้ไขรายละเอียด
ของหลักสูตรหลายรอบ ส่งผลให้น าเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัยไม่ทันรอบ 

6. ข้อมูลประกอบการพิจารณาในการเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใช้ข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต ความ
ต้องการตลาด สภาวการณ์ปัจจุบันของประเทศ เช่น นโยบายของรัฐบาล แนวโน้มของกระทรวงศึกษาธิการ 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับความสนใจจาก ครู ส่วนคณะวิศวกรรมศาสตร์  ผู้สมัครเข้า
เรียนส่วนใหญ่เป็นอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคฯ ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีงานท าแล้ว 
 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงการศึกษานอกที่ตั้ง (เวลา 10.30 – 11.00 น.) 
1. ท าหน้าที่บริหาร ก ากับ ติดตามการบริหารจัดการทั่วไปของหน่วยการเรียนการสอนจังหวัด

มุกดาหาร 
2. การบริหารจัดการบริหารหลักสูตรขึ้นกับคณะต้นสังกัด ทั้งนี้ ในส่วนของหลักสูตรที่ มุกดาหารได้มี

ส่วนร่วมในการ บริหารจัดการหลักสูตรร่วมกับคณะต้นสังกัด ในการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล
หลักสูตร เป็นต้น 

3. นโยบายของการจัดการของหน่วยการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร เรื่องอาจารย์ มีนโยบายให้
สังกัดคณะโดยพิจารณาจากหลักสูตรที่เปิดหรือคุณวุฒิ ส่วนเจ้าหน้าที่ในส านักงานเลขาให้สังกัดส านักงาน
อธิการบดี เร่ืองสถานที่ อยู่ระหว่างพิจารณาของผู้บริหารระดับสูง 

4. ภาระหน้าที่ของผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายจัดการศึกษานอกที่ตั้ง คือ ควบคุม ก ากับ ติดตาม การเบิก
จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยคู่กับอาจารย์สาขาวิชาบัญชี และดูแลการ
เบิกจ่าย บริหารงานบุคคล  
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5. นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ 80 % มีรายได้น้อยไม่สามารถเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีได้ บางคนติดภารกิจทางบ้าน  

 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (เวลา 11.00 – 11.30 น.) 

1. หน้าที่ก ากับดูแลติดตามการด าเนินงานของหลักสูตร จ านวน 85 หลักสูตร ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยเร่ือง ระบบและกลไกการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดท ารายละเอียด
ของหลักสูตร ปี 2558 เช่น การขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่และรายวิชาใหม่ การปรับปรุงหลักสูตรและ
รายวิชา การปิดหลักสูตร และการบริหารจัดการหลักสูตร เป็นต้น 

2. คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร มี หน้าที่ ก ากับ ดูแลหลักสูตรที่ต้องปรับปรุงตามรอบ
ระยะเวลา การปรับปรุงเล็กน้อย มีการแจ้งหลักสูตรที่ครบรอบปรับปรุงล่วงหน้าตั้งแต่ต้นปีการศึกษา ซึ่งในปี
การศึกษา 2558 มี 7 หลักสูตร ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากมี 2 หลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรอยู่
ครบระยะเวลา และ 5 หลักสูตรปรับปรุงไม่ทันตามรอบ  สาเหตุที่ท าให้หลักสูตรปรับปรุงไม่ทันตามรอบ เกิด
จากคณะไม่ก ากับติดตามหลังจากที่คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรให้ข้อเสนอแนะ ใช้เวลาในการแก้ไข
นานท าให้ไม่ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด ในปีการศึกษา 2559 มีหลักสูตรที่ต้องปรับปรุง จ านวน 54 หลักสูตร  

3. มหาวิทยาลัยอุบล ราชธานี มีนโยบายในการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 4 ปี ที่
ก าหนดไว้ว่ามีหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 50 : 50 โดยถ้าหากนักศึกษาปริญญาตรีไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายจะมีการออกประชาสัมพันธ์ และบางหลักสูตรอาจถูกปิดให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด 
และเพิ่มระดับปริญญาโททดแทนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของหลักสูตร  

4. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีการพัฒนาในการเปิดหลักสูตรนานาชาติ ให้ท างานเชิงรุกอย่างคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ให้เป็นไปตามแผนและนโยบายของมหาวิทยาลัย 

5. การก าหนดตัวชี้วัดของหลักสูตรไม่เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ควรปรับปรุงแก้ไข
ตัวชี้วัดให้เป็นไปตามแผนของมหาวิทยาลัย 
 

หัวหน้าส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (เวลา 11.30 – 12.00 น.) 
1. หน้าที่ของหัวหน้าส านักงานฯ มีหน้าที่การก ากับ ติดตาม ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และส่ง

ให้สกอ. และสภาวิชาชีพ การรับรองหลักสูตรและรายวิชา งานประสานงานสหกิจศึกษา มีการอบรมเตรียม
ความพร้อมในนักศึกษา เช่น อบรมภาษาอังกฤษ ISO อาชีวอนามัย เป็นต้น กรรมการบริหารเครือข่าย 
การศึกษาทั่วไปจัดท าเล่มหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป  

2. งานหลักสูตรไม่ทราบปัญหาสัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา (ของคณะเภสัชศาสตร์) 
3. ปัญหาหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ คณะไม่วางแผนการด าเนินงานให้เป็นไปตามรอบ เพื่อให้มี

การแก้ไขให้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด มีการแก้ไขปัญหาโดยให้งานหลักสูตรช่วยท าหลักสูตร  
4. การด าเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ต้องผ่านคณะกรรมการประจ าคณะ ผ่านคณะกรรมการ

บริหารวิชาการ ผ่านคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง และเสนอสภามหาวิทยาลัย หลายขั้นตอนท าให้การ
ปรับปรุงไม่ทันรอบการประเมิน 

5. ปัญหาที่คณะกรรมการกลั่นกรองมองว่าไม่เห็นว่าเป็นปัญหาเนื่องจากคณะกรรมการให้
ข้อเสนอแนะที่ดี  
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6. มีการก าหนดปฏิทินการประชุมกลั่นกรองไว้ให้แล้ว แต่ไม่มีหลักสูตรจัดส่งมาท าให้ต้องยกเลิก
การประชุม 

7. หลักสูตรที่ให้แก้ไขแต่ไม่แก้ไขตามท าให้หายขาดช่วงไป  
8. ปัญหาด้านการด าเนินงานหลักสูตร ส่วนใหญ่คณะกรรมการกลั่นกรองเข้ม ท าให้อาจารย์บาง

ท่านเกิดการไม่พอใจคณะกรรมการกลั่นกรอง  
9. มีการแก้ไขปัญหาการตอบค าถามไม่ได้โดยการให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้ามาร่วมประชุมเป็นทีม  
10. มีแผนการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2559  
11. แผนการเปิดหลักสูตรใหม่ มีไม่มาก 
12. การเปิดหลักสูตรภาษานานาชาติ เขียนเป็นภาษาไทยได้ แต่มีมาตรฐานหลักสูตร 
13. ปัญหาที่อาจารย์ไม่ปฏิบัติตาม เกิดจากเจ้าหน้าที่ด้านหลักสูตรมีคุณวุฒิ และวัยวุฒิที่ต่ ากว่า 
14. แผนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทันต่อเหตุการณ์ มีการก ากับบุคลากร ให้สอบถาม สกอ.  
15. ปัญหาความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ หรือกระบวนการไม่ชัดเจน มีการประชุมบุคลากรการท างาน

ให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน มีการก าหนดแบบฟอร์มที่ชัดเจน  
16. แนวทางการด าเนินงานควรเพิ่มคู่มือการท างาน ให้ชัดเจน 

 
ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
1. ภาระงาน รับผิดชอบงานด้าน ทะเบียน ลงทะเบียน และรับเข้านักศึกษา 
2. การลงทะเบียนมีปัญหา  ในช่วงการลงทะเบียน โดย ก าหนดให้นักศึกษาชั้นปี 1 ลงทีหลัง ชั้นปีที่ 4 

โดยจัดเป็นช่วงเวลา แม้ด าเนินการแก้ไขแล้ว ก็ยังพบปัญหาว่านักศึกษาไม่ลงตามแผนที่หน่วยงานก าหนดช่วง
การลงทะเบียน  

 - นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษา แก้โดยให้ค าแนะน าในการลงทะเบียน โดยมีเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษา
โดยเฉพาะ 

 - รุ่นพี่ อาจารย์ที่ปรึกษามีส่วนช่วยในการแนะน าในการเรียน  
3. ปัญหาการจ่ายเงิน ลงทะเบียนเรียน มีแนวทาง แก้ปัญหา โดย ให้ระยะเวลาในการ ผ่อนผัน แบ่งตาม

ระยะเวลา  
4. มีการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เช่น  
 - จ านวนค้างช าระ  
 - ประวัตินักศึกษา วิเคราะห์ว่านักศึกษาเป็นเด็กภายในเขตอีสานใต้ส่วนใหญ่ เป็นเด็กอุบลเกิน 50%  
5. การแนะแนวการศึกษาต่อ โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
 - ส่วนใหญ่นักศึกษาอุบลมาจากต่างอ าเภอหรืออ าเภอรอบนอก  

- ปัญหา คือ นักศึกษาที่เก่งจะไปเรียนที่อื่น (เป็นค่านิยมของนักศึกษา และผู้ปกครอง) 
6. การหารือแนวทางการด าเนินงาน ร่วมกับรองวิชาการ เช่น มีการสรุปจ านวนนักศึกษาที่มีความเสี่ยง 

แต่ละคณะ / ติดตาม มีคณะกรรมการติดตาม เป็นต้น 
7. การก าหนดแผนการรับนักศึกษา มีแนวทางการก าหนด ดังนี้ 
 - ก าหนด โดยคณะ/หน่วยงานเสนอมา (ส่งไปที่สภาเพื่อพิจารณาอนุมัติ) 
 - ถ้าหลักสูตรใดไม่มีนักศึกษาเสนอทยอยปิด  
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หัวหน้าส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา 
1. สถานการณ์ปัจจุบันของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  คือ นักศึกษาเหลือน้อยมาก คร่ึงต่อครึ่ง  โดย

ส่วนใหญ่เป็นสาขา 
 - วิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ (ป.โท) เรียนเป็นครู ได้ทุนบ้าง ทุน สควค. 
 - สายบริหาร  มีสาขาเดียว 20 คน  
 - แผนการรับ สัดส่วนอาจารย์ รับได้ต่อปี  ไม่เกิน 30 คน มารายงานตัว 20-25 คน 
 - ถือเป็นความเสี่ยง (ระดับคณะต้องแก้ไขอย่างไร ประชาสัมพันธ์ทุกระดับ)  
2. การด าเนินการที่ปรับปรุงแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
 - บางหลักสูตรมีคนมาสมัครเยอะ เพราะตามความต้องการของตลาด  
 - สัดส่วนของอาจารย์  หรือ FTES ต่ออาจารย์ เป็นหลัก บางคณะจึงไม่มีการขยาย 
 - จ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดตามเกณฑ์  
3. การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ส่วนใหญ่นักศึกษาเรียนเต็มเวลา แต่ 
 - แล้วแต่หลักสูตร มีทั้งเต็มเวลาและไม่เต็มเวลา  
 - หลักสูตร การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ 
 - บางหลักสูตรเรียนช่วงปิดเทอม เช่น วิทยาศาสตร์ศึกษา (ม.นเรศวร  เป็นต้นแบบ) 
5. การบริหารบัณฑิตศึกษา ปัญหาที่พบ 
 - การดูแลอาจารย์ที่ปรึกษา ติดตาม (นักศึกษาจะมองเป็นภาพรวม) ปัญหาใหญ่ที่ต้องแก้ คือ การก

ก ากับให้นักศึกษา ส าเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนของหลักสูตร  
ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินฯ เสนอแนะแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  

- การก าหนดทิศทางการด าเนินงาน ควรค านึงถึง วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย  เพื่อก าหนด
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการต่างๆ ให้สอดคล้อง  

- เป้าหมาย ยังไม่มีการก ากับดูแลให้ไปในระดับที่สูงกว่านั้น 
 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ 
นักศึกษาต่างชาติ  สถิติย้อนหลัง 10 ปี ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่มาจาก สปป.ลาว  โดยปีการศึกษา 

2558 มี 2 คน ส าเร็จการศึกษา 1 คน   

- ทุนการศึกษา ส่วนใหญ่มากจากรัฐบาลไทย รัฐบาลต่างประเทศ และทุนส่วนตัว (ร้อยละ 20) 
ทุนการศึกษา ส่วนใหญ่เรียนคณะเกษตรศาสตร์ ระดับ ตรี – เอก ส่วนใหญ่เป็นระดับบัณฑิตศึกษา 

- โดยในการเรียนการสอน นักศึกษาต่างชาติ ต้องเขียนวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งระดับป.ตรี ป. โท-
เอก ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีการ เตรียมความพร้อม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (กลุ่มย่อย) และดูแลการ
ฝึกงาน ทั้งนักศึกษาไทยและต่างชาติ  

การเสริมความเป็นชั้นน าของลุ่มน้ าโขง  มหาวิทยาลัย มีการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ เช่น การ
ท าวิจัย ภาษาภูมิภาค การเสริมหลักสูตรได้แก่ การ Training อบรม Camping การทดสอบภาษา ได้แก่ โท
อิก โทเฟล การแลกเปลี่ยนนักศึกษา หรือมีการแลกเปลี่ยนความรู้กัน การสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ในอาเซียน เช่น เวียดนาม จีน กัมพูชา การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ในอาเซียน 1 เดือน (คณะพยาบาลศาสตร์)  
หรือการเชิญ/การแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวต่างชาติมาสอน / วิทยากร  
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การวางแผนการด าเนินงานด้านต่างประเทศ มีการก าหนดเป้าหมายระยะสั้น – ยาว  / การผลักดัน
ด้านบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

- เพิ่มนักศึกษาต่างชาติทุกๆ ปี อย่างน้อยร้อยละ 5  

- การวางระบบการรับเข้า – การดูแลนักศึกษาต่างชาติ  

- การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาให้กับนักศึกษาไทยตามนโยบาย เพื่อวางแผนการเตรียมการในการ
อยู่ร่วมกันของนักศึกษาไทยและต่างชาติ เช่น การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาให้กับนักศึกษาไทยและต่างชาติ  

- นักศึกษาต่างชาติมีหลักสูตรภาษาไทยไว้ให้แล้ว โดยอยู่ระหว่างการจัดระบบการศึกษา   

- พัฒนาภาษาอังกฤษ ให้กับบุคลากรและอาจารย์มีการวางแผนพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ และภาษา
อื่น ๆ ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

- คณะพยาบาล ศาสตร์ จัดระบบการพัฒนาตามกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษาไทย นักศึกษา
ต่างชาติ และบุคลากร  

- ปี 2560 ยังไม่มีการบริการวิชาการกับชุมชน แต่มีการบริการวิชาการให้กับบุคลากร  

- ปี 2561 เป็นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัย และ ชุมชนในลุ่มน้ าโขง  โดย
เร่ิมจะมีการขยายโอกาส และมีโครงการที่มีชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งกับชุมชน มีการท าวิจัยชุมชนด้วย 
(ชุมชนรอบ ม.อุบล หรือ อีสานใต้)  

ปัญหาอุปสรรค  
1. งบประมาณ งบประมาณในการขับเคลื่อนให้มีการด าเนินการ ล่าช้า แต่ก็ได้รับความร่วมมือจาก

ผู้บริหาร   
2. บุคลากร จะมี โครงการจัดตั้งหน่วยงานนานาชาติ ภาระงานมากข้ึน จึงต้องการจ านวนบุคลากรที่

มากข้ึนด้วย  
3. ตามการรับเข้าตามกระบวนการ จะมีช่องว่างที่เป็นนักวิชาการศึกษาที่ต้องดูแลนักศึกษาในหลักสูตร 

ขั้นต่ า คือ ป.โท และมีทักษะทางภาษา  
การดูแลนักศึกษาต่างชาติ  

- มีการเตรียมความพร้อม เกี่ยวกับ ภาษาตามความต้องการของนักศึกษา เช่น หลักสูตรภาษาไทย 
โดยอยู่ระหว่างการจัดระบบการศึกษา   

- การดูแลเตรียมความพร้อมดูแลทั้งนักศึกษาไทยและต่างชาติ เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน และ
การศึกษาต่อ  

- การท างานเป็นการด าเนินงานภายใต้การดูแลของงานวิเทศสัมพันธ์  
การด าเนินงานที่ตอบสนองความเป็นชั้นน าตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย  

- พัฒนาศักยภาพของนักศึกษานอกชั้นเรียน ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  

- ส่งเสริมและสนับสนุน นักศึกษาในการเรียนรู้แลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ภูมิภาค
อาเซียน เช่น เวียดนาม จีน กัมพูชา ลาว  

- มีการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน ในด้านของบุคลากร  
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ปัญหาและอุปสรรค์  ในการท างาน  

- ด้านงบประมาณที่มีจ ากัด แต่ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารในมหาวิทยาลัย  

- ด้านบุคลากรที่มีจ ากัด และต้องมีองค์ความรู้ด้านการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ  
 
หัวหน้าส านักงานวิเทศสัมพันธ์  

ภารกิจหลัก  - เป็นหน่วยงานหลักด้านการส่งเสริมการศึกษานานาชาติ  พัฒนาบุคลากร ด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ งานที่ท าหน้าที่เมื่อเปรียบเทียบกับงานอื่นๆ ไม่หนัก เนื่องจากจ านวนนักศึกษาต่างชาติมีจ านวน
น้อย ภาระงานส่วนใหญ่เน้นด้านการประชาสัมพันธ์ โดย ด าเนินการความร่วมมือ ที่ต่างประเทศ เช่น กัมพูชา 
และมีผู้สนใจสมัครเรียน เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยเร่ิมปี 2559 เป็นปีแรก  

- ได้มีการเชื่อมโยงกับกองการเจ้าหน้าที่ เนื่องจากเป็นหน่วยงานในการพัฒนาบุคลากรด้วย  

- งานบุคคลเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการท าความร่วมมือกับต่างชาติ  

- มีการจัดอบรม ด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร และบรรยายเร่ืองอาเซียน 

- เป้าหมายประเทศอ่ืน คือ จีน เวียดนาม ลาว ในการประสานความร่วมมือ และประชาสัมพันธ์
หลักสูตร ในปีงบประมาณ 2560  

- ปัญหาในการศึกษา คือ มหาวิทยาลัยมีการเรียนการสอนเฉพาะหลักสูตรภาษาไทย เป็นหลัก 
- ความผูกพันของนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว มีความผูกพัน และติดต่อทาง Social network   
- เป้าหมายหลักของประเทศอะไร ยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจน แต่ส่วนใหญ่เน้นจัดที่ประเทศลาว 

เวียดนามก่อน เนื่องจากอยู่ใกล้  
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน  

- ความตระหนักในการอบรมของนักศึกษา ในด้านภาษา เนื่องจากไม่ได้ดูแลนักศึกษาโดยตรง แก้ไข 
โดยให้คณะ/หน่วยงาน จัดอบรม เอง 

- ปัญหาอุปสรรค์ การประชาสัมพันธ์ และความพร้อมของหลักสูตร อยู่ระหว่างการพัฒนาเวปไซด์  
ภาษาอังกฤษและท าวีดีทัศน์ที่หลายภาษา  

- ด้านอาหารที่ยังไม่รองรับชาวต่างชาติ เช่น อาหารมุสลิม และสื่อต่าง ๆ ยังไม่รับรอง  

- เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการแปล เช่น ป้ายบอกทาง บอร์ด หน่วยงานวิเทศยังไม่ได้เข้าไป 
ตรวจสอบ / ดูแล ปรับเปลี่ยน  

เป้าหมายในการท างาน  

- มีแผนการจัดการจัดตั้ง การศึกษานานาชาติ ในด้านการผลิตสื่อ  

- ทางยุโรป มีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือ  

- การไปประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ มีการก าหนดพื้นที่ จัดท าข้อมูล ค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย 
เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ  

- จัดท าความร่วมมือ กับเอกชน เช่น โรงงานในต่างประเทศ ในการประชาสัมพันธ์  
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ด้านการพัฒนานักศึกษา 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
1. งานพัฒนานักศึกษา แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนนิสิต และมหาวิทยาลัย 

- นิสิต ในส่วนงานกิจการนักศึกษา ผู้รับผิดชอบอยู่ในส่วนของสโมสรนักศึกษา การท างาน 
ด าเนินการผ่านสโมสรนักศึกษา 

2. มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์การด าเนินการ  
โดยมีนโยบาย 5 ด้านของมหาวิทยาลัยเป็นแนวทางในการด าเนินงาน ในส่วนของบัณฑิตที่จบ

การศึกษายังไม่ตอบโจทย์ผู้ใช้บัณฑิต ในปีการศึกษา 2558 ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมที่ตอบโจทย์คุณลักษณะ
บัณฑิตทั้ง 5 ด้าน ซึ่งจากผลการด าเนินงานพบว่า บัณฑิต/นักศึกษา มีอดทน และยังไม่พบความสามารถทาง
วิชาการเท่าที่ควร  

3. งานหลัก ของหน่วยงาน ประกอบด้วย  4 ฝ่าย คือ  กิจการนักศึกษา สวัสดิการ กีฬา วินัยและ
สวัสดิการนักศึกษา 

5. การรับนักศึกษา มีโควตานักกีฬา แต่ไม่เยอะ ค่อนข้างน้อย 
6. ความเสี่ยงของการใช้ชีวิตนักศึกษา คือ  

- ด้านการตกออก / มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม/แก้ปัญหาได้ระดับหนึ่ง  
 - การพัฒนานักศึกษา / สวัสดิภาพ ท างานร่วมกับผู้รักษาความปลอดภัย / ต ารวจ ส่วนใหญ่ความ

เสี่ยงด้านนี้ เหตุเกิดจากภายนอกควบคุมได้ยาก  
- การควบคุม สถานบันเทิง โดยรอบมหาวิทยาลัย  ส านักงานฯ ท างานร่วมกับสรรพสามิตจังหวัด / 

ต้องติดทางด้านกฎหมาย รณรงค์สร้างความตระหนักให้นักศึกษา ลงตรวจพื้นที่ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดบ้าง 
 7. กิจกรรมงานจัดหางานให้บัณฑิต – จัดหางานระหว่างเรียน  หรือการจัดงาน  UBU Job Fair โดยการ
ถามผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วม  
 8. โครงการ START UP  
 - ไม่ได้ดูแลโดยตรง การด าเนินงานส่วนใหญ่อยู่ในส่วนของคณะ ส านักงานพัฒนานักศึกษาท าหน้าที่ 
ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน และรายงานผลต่อที่ประชุมระดับมหาวิทยาลัย 
 9. แหล่งงบประมาณ ของหน่วยงาน  มี 2 ส่วน  – จากรายได้ของมหาวิทยาลัย  และ กองทุนส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษา มาจากการลงทะเบียนนักศึกษา 
 10. การดึงภาคเอกชน ดึงศิษย์เก่า มาร่วมในการพัฒนาคุณภาพรักศึกษา – การด าเนินงานยังอยู่ในช่วง
ท างานช่วงต้น ยังไม่เข้มแข็ง  
 

หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา 
1. ภาระงานของหัวหน้าส านักงานพัฒนานักศึกษา ด าเนินการแบบร่วมกับรองอธิการบดีที่ก ากับ

ดูแล โดยใช้หลักการบูรณาการตามแนวนโยบาย/ตามคณะ 
 2. ลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีการจัดกิจกรรม  ตามองค์ประกอบ ทั้ง 5 ด้าน ให้ครบ 
 3. การ ด าเนินงาน น าไปสู่อาเซียน (ควรเสริมกิจกรรมให้นักศึกษามากๆ เพื่อให้บัณฑิตสามารถจบ
ออกไปเป็นผู้น าได้) โดยการมีกิจกรรมการด าเนินงาน คือ 
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 - ท างานกับวิเทศสัมพันธ์ ในวันปฐมนิเทศนักศึกษา การกิจกรรมด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรม เพื่อ
เป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

4. ปัญหากับนิสิต ระบบการท างานโดยรวมไม่ค่อยมีปัญหา เพราะท างานร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ด้วย เช่น ปัญหายาเสพติดจะดูแลอย่างใกล้ชิด โดยระสานงานกับต ารวจ แต่ทั้งนี้ ยังมีปัญหาเรื่องการควบคุม
สถานบันเทิงโดยรอบมหาวิทยาลัย  

5. ทุนการศึกษา เงินทุนไม่เพียงพอ แต่เด็กใช้ชีวิตแบบพอเพียงส่วนใหญ่เป็น ทุน กยศ. เท่านั้น 
6. หอพักในมหาวิทยาลัย  รับเด็กนักศึกษาได้ 3,000 คน ข้างนอกหอพักเยอะ ท า  MOU กับ

หน่วยงานภายนอก โดยร่วมกับหน่วยงานภายนอกตรวจสอบหอพัก และมีกฎระเบียบการอยู่ร่วมกันในหอพัก
นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ก็จะค้นชินการใช้ชีวิตเดิมๆ 

7. ความปลอดภัย /อุบัติเหตุ ไม่ค่อยเยอะมาก พยายามปรับปรุงทางกายภาพทุกส่วน เช่น ถนน ไฟ
ส่องสว่าง เป็นต้น 
 
ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม (ภาระงานด้านการวิจัย) 
บทบาทของคณะกรรมการบริการงานวิจัย - ดูทิศทางงานวิจัย เช่น ทุน วช. มีปฏิทินในการเวียนส่ง

ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาให้คะแนน ทั้งนี้ คะแนนใช้ในการประเมิน ส่งให้ วช. เพื่อพิจารณา ว่าควร
สนับสนุนหรือไม่ โดยเรียงตามล าดับคะแนน  

- วช. มีผู้สนใจจ านวนมาก แต่การของบประมาณต้องไม่เกิน 300,000 บาท 
การสร้างความเข้าใจเรื่องงบประมาณการวิจัย 

- รัฐบาลให้งบประมาณ เป็นก้อน แยกตามประเภทและทุกคนมีความเข้าใจ มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย  

นอกจากงบรายได้ มหาวิทยาลัยยังมีแหล่งทุนอื่น เช่น 

- เป็นเงินสมทบ การท าวิจัย เช่น ขอทุนศึกษาต่อ ป.เอก ร้อยละ 50 มหาวิทยาลัย จ่ายร้อยละ 25 และ 
คณะ จ่ายร้อยละ 25 เป็นต้น ในทุน ป.เอก ต้องมีการท าวิจัย ป.เอก โดยขอ สกว. รายละ 100,000 บาท โดย
ขอ Paper นานาชาติ 1 ชิ้น เพื่อขอทุนหลัก ป.เอก โดยพิจารณาในคณะกรรมการวิจัยในรอบ ปี 5-6 ล้าน
บาท รวมประมาณ 8 ล้านบาท  

ในภาพรวมของงานวิจัย กี่ % ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด  โดยตัดงบบุคลากรออก ก็จะประมาณ 2-3% 
และ 50% ของรายได้มหาวิทยาลัย  

นโยบายและทิศทางในการวิจัย (ก าหนด) พิจารณาโดย 

- คณะกรรมการพิจารณาปีต่อปี  

- ขึ้นกับสถานการณ์ ได้แก่ กลุ่ม 1 กลุ่ม 5  

- ก าหนดในแผนบุคลากร วิจัย ในคณะกรรมการบริหารงานวิจัย มีการก าหนดแผน 5 ปี  
ทิศทางตามรัฐบาลได้งบวิจัยในการท าวิจัยบูรณาการ  

- มีงบปี 2560 แผนบูรณาการ ครุภัณฑ์ อาหารรบวงจร  

- เป็นเรืองที่ครบวงจรในการพัฒนา MIS กับ วช.  
ทิศทางของมหาวิทยาลัยมีแผนการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย โดยทุกมหาวิทยาลัยเน้น 2 เร่ือง คือ  
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1) เร่ืองอาหาร เกษตร ครบวงจร โดยเน้น เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาให้มาก เพิ่มมูลค่า และใช้ความรู้
ทางสายวิทยาศาสตร์ เภสัชศาสตร์มากที่สุด  

2) การท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ให้อยู่ดีกินดี  ในกลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และกลุ่มวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี  

ข้อขัดข้องบางส่วนในการวิจัยธุรกิจ คือ ขึ้นกับปัจจัยในแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน  
ความเสี่ยงเก่ียวข้องกับการวิจัย  

- ท าอย่างไรให้อาจารย์ทุกคน ต้องคิดว่าต้องท าวิจัย เพราะมีบางส่วนคิดว่าต้องท าการเรียนการสอน
เพียงอย่างเดียว ต้องมีผลงานการพัฒนาตนเอง การเรียนการสอน ขั้นต่ า ผศ.ต้องมี (ความตระหนัก)  

- ส่งงานล่าช้า มหาวิทยาลัยต้องมีการเร่งรัดในการส่ง มหาวิทยาลัยเก็บไว้ 70% โดยมหาวิทยาลัยมี
รางวัลให้  

- การเงิน งบประมาณแผ่นดินไม่มีค่าตอบแทน  
กลุ่มสายสนับสนุนการวิจัย  

- มหาวิทยาลัยมีทุนในการสนับสนุนวิจัยสถาบัน ให้อยู่ระหว่างการขอว่าใครจะขอให้สายสนับสนุนและ
ต้องดูด้วยว่า คณะสามารถน าเอาไว้ใช้ได้ด้วยหรือไม่ ต้องมีเจ้าหน้าที่ของคณะ เข้าร่วมโครงการด้วยเพื่อการ
น าไปใช้ประโยชน์   

- ทุนวิจัยให้ในรายที่ศึกษาต่อ  
การคุ้มครองสิทธิการวิจัย  

- เจ้าหน้าที่มีขึ้นทะเบียนจดสิทธิบัตร สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ (สอบขั้นทะเบียน) มีทั้งหมด 2 คน  
 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการวิจัย 
ภาระงาน 
1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย ดูแลเครื่องมือกลาง สนับสนุน แพทย์ /วิทยาศาสตร์ / วิศวะกรรมศาสตร์ 

มีหน้าที่ในการเสนอครุภัณฑ์เพื่อสนองตอบความต้องการของคณะในการด าเนินการด้านการวิจัย  
2. การให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ  
3. เพื่อลดความซ้ าซ้อนของครุภัณฑ์  
4. ในอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง มีห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ สามารถให้แต่ละคณะมาใช้งานได้ 

เร่ิมเปิดใช้ เดือน เมษายน 2559  
5. ผู้ที่มาใช้บริการส่วนมากเป็นอาจารย์ที่ได้รับทุนการวิจัย โดยมีการเก็บค่าบริการ ในการใช้เคร่ืองมือ  
การก าหนดบทบาทของมหาวิทยาลัยของการท างานวิจัย  
1. จัดหาครุภัณฑ์ ที่สนองตอบความต้องการการวิจัย  
2. เสนอครุภัณฑ์  
ความเสี่ยง - ครุภัณฑ์ที่ได้มา คุ้มค่าในการใช้งานหรือไม่ ซึ่ง จัดซื้อครุภัณฑ์เสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้อง ต้อง

มีความรัดกุม  
การวางแผนเพื่อป้องกัน  
1. ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน โดยการศึกษาข้อมูลให้มีความรัดกุม  
2. งบประมาณที่ได้ มีความเร่งด่วน ท าให้ด าเนินการไม่ทัน  
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3. สนับสนุนด้านการวิจัยที่จดสิทธิบัตร  
ความน่าเชื่อถือของการใช้งาน  
1. นักวิจัยท าเอง / ต้องใช้เวลาการท าระบบ ISO เพื่อความน่าเชื่อถือ ซึ่งอยู่ระหว่างการวางแผน  
2. คิดว่ามหาวิทยาลัย ต้องก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัย  
3. ต้องท าให้ได้ มีความมั่นใจ เนื่องจาก มีอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง และคาดว่าต้องเป็นได้ใน 5 ปี  
 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม (ภาระงานด้านบริการวิชาการ) 
เกณฑ์การก าหนดชุมชนเป้าหมาย พิจารณาจาก 
1. แต่ละคณะเสนอชุมชนเป้าหมาย  
2. มหาวิทยาลัยก าหนดชุมชนเป้าหมาย โดยก าหนดพื้นที่บริการ 4 พื้นที่ อบท. รอบมหาวิทยาลัย โด

ยกระดับเป็นโรงเรียนและชุมชน  
3. การด าเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชน โดยมีการส ารวจความต้องการของชุมชน และความต้องการของ

ชุมชน และความพึงพอใจ ของกิจกรรมในการด าเนินการ  
4. ชุมชนเดิมที่คณะด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย 4 อบท.  
5. มีการแก้ไขปัญหาร่วมกันกับชุมชน เช่น น้ าเสีย ที่เกิดจากบ่อขยะ โดยให้นักศึกษาร่วมเป็นข้อมูล  
6. การติดตามผลมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
การพัฒนาโรงเรียน การท ากิจกรรมด้านสุขภาพ ด้านการปรับแสงสว่าง ในห้องเรียน  
การติดตามประเมินผล  เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการติดตามการดูแลเร่ืองน้ า และเสนอให้มีการ

ด าเนินงานต่อเนื่อง  
การเป็นผู้น าด้านการบริการวิชาการ ตามวิสัยทัศน์  
บริการวิชาการออกไปชุดพัฒนาชุมชนมากข้ึนตามพื้นที่ โดยรอบ ม.อุบลฯ 
1. ปัจจุบันมีการก าหนดพื้นที่บริการสี่ อบต.รอบ ม. อุบล  
2. นอกจากนั้นก็มีหลายหลายพื้นที่แต่ไม่ได้ก าหนดไว้ เช่น ริมแม่น้ าโขง อ าเภอเขมราฐ 
3. เดิมมีเครือข่ายเครือข่ายโรงเรียนชุมชนทั้งใกล้และไกล 
4. กิจกรรมต่างๆมีการส ารวจย้อนกลับชุมชนความต้องการของชุมชน แต่ละโครงการจะมีความ

ต้องการต่างกัน 
5. มาจากการส ารวจความต้องการของชุมชนสี่ชุมชนคืออ าเภอต าบลโพธิ์ใหญ่ต าบลบัววัดต าบลธาตุ

และต าบลศรีไค  
6. พื้นที่หลังม.อุบล ยังเป็นพื้นที่เกษตรกรรมจะมีปัญหาเรื่องน้ าเน่าเสียซึ่งม. อุบลได้ส่งไปบริการ

วิชาการเร่ืองบ าบัดน้ าเสียอย่างต่อเนื่อง (ชาวบ้านเข้าใจว่ามาจากน้ าเสียของม.อุบล) น าไปสู่การสร้าง
เครือข่ายห้วยตองแวดต าบลโพธิ์ใหญ่เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน 
 

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินฯ 
1. ควรมีก าหนดเป้าหมายการบริการวิชาการ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ และเป็นผู้น าด้านการบริการ

วิชาการ  
2. ควรสร้างความร่วมมือทางบริการวิชขาการกับเอกชน และต่างประเทศ ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง เพื่อ

ดึงดูดนักศึกษา เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย  
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3. ควรมีการก าหนดชุมชนเป้าหมาย เพิ่มเติม และรายงานข้อมูล ใน SAR ให้ครอบคลุม  
4. การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่  
5. ท า Camp Start Up ให้กับนักศึกษาชุมชนภายนอก 

 
ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ 
1. หน่วยงาน ดูแล 4 หน่วยงานย่อย ประกอบด้วย 1) หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 2) หน่วยทรัพย์สิน

ทางปัญญา 3) หน่วยออกแบบ 4) ส านักประสานงานด้านอุตสาหกรรม โดยการประสานงานกับภาคเอกชน 
ร่วมกันลงทุน  

การสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 
1. สามารถเลี้ยงตัวเองได้ และไม่ขาดทุนในด้านของบุคคล  
2. รายได้น าเข้าเป็นเงินรายได้มหาวิทยาลัย  
การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน - อยู่ในระดับร้อยละ 80-90 ผู้ประเมิน คือ ผู้ประกอบการ

ภายนอก และกลุ่มผู้ขอจากภายใน  
จุดเด่น - ด้านการบริการแก่ส่วนงานภายนอก และการจัดโครงการต่างๆ มีผู้ประกอบการเข้าร่วม 

หรือมีความสนใจค่อนข้างมาก 
อุปสรรคในการด าเนินงาน - พบในเร่ืองการจดทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากต้องใช้เวลา

ค่อนข้างมากในการด าเนินการจดสิทธิบัตรแต่ละชิ้น 
 
ด้านการบริหารจัดการ 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการมหาวิทยาลัย (10.00 – 10.30 น.) 
1. ควรจัดล าดับการวิเคราะห์ SWOT ในรายงานประเมินตนเอง (SAR)  
2. การเขียนว่า “มหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการเรียนรู้ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” ยังเป็นไปได้ยาก โดยต้อง

อธิบายจากการจัดล าดับระดับประเทศ เช่น QS) อาจเปลี่ยนค าพูด เช่น มหาวิทยาลัยชั้นน าที่ตั้งอยู่ในโซน
อีสานใต้ 

3. วิธีการเขียนกลยุทธ์ทางการเงินยังไม่สะท้อนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับ 7 
ยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ เช่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 แบ่งเงิน 20 % ของเงินงบประมาณทั้งหมด ควรเขียนรายได้เงิน
งบประมาณ งบรายได้ให้ชัดเจน    

4. ควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดท าแผน โดนควรเชิญอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนเพื่อจะได้น าข้อมูลไปจัดท าต้นทุนต่อหน่วยในระดับหลักสูตรต่อไป 

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัยควรก ากับ ติดตาม บริหารความเสี่ยงและ
น าเสนอผู้บริหารทุกเวที เช่น การประชุมกรรมการบริหาร การประชุมสภาทั้งนี้ควรก าหนดให้มีการประชุม
ติดตามเป็นประจ าทุกเดือน)  

6. ปัญหาและการพัฒนา มี 2 เร่ือง ได้แก่  
1) ปัญหาการท างบประมาณจากส านักงบประมาณ เนื่องจากหน่วยงานจัดส่งข้อมูลไม่ตรงมา

ระยะเวลาที่ก าหนด 
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2) การปรับเปลี่ยนงบประมาณ การปรับงบประมาณเงินเดือนให้ข้าราชการ จะขาดงบของ
พนักงานเงินงบประมาณแผ่นดิน เม่ือหารือส านักงบประมาณ ไม่ได้ค าตอบ (ขอให้กรรมการช่วยสอบถามให้
มหาวิทยาลัยเร่ืองการจ่ายงบประมาณส าหรับพนักงานเงินงบประมาณแผ่นดิน) 

7. ค าว่า “ต่อเนื่อง” ด าเนินการ 2 ปี และค าว่า “ยั่งยืน” ด าเนินการ 5 ปี ตามระบบการประกัน
คุณภาพ 
 

รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพฯ (10.30 – 11.00 น.) 
1. ปัญหาที่ต้องปรับปรุงแก้ไข คือ งบประมาณส่วนใหญ่เป็นการซ่อมบ ารุง ท าให้ขาดงบในการสร้าง

อาคารใหม่  
2. การด าเนินการงานก่อสร้างควรให้กระทบต้นไม้ให้น้อยที่สุด เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยเป็นมหาลัย

สีเขียว 
3. ระบบสาธารณูปโภคมีความพร้อมในการด าเนินงาน  
4. มีการประเมินความพึงพอใจด้านกายภาพ มีผลการประเมินในระดับดี (ต้องปรับปรุงเร่ืองการ

ล่าช้า)  
5. มีการส ารวจระบบทางกายภาพ (มีบุคลากร 80 คน) ระดับข้าราชการ บุคลากร 10 คน ที่เหลือ

เป็นคนงาน 
6. มีการปรับปรุงระบบในหลายเร่ือง เห็นปัญหาว่าคณะ ส านักส่งเร่ืองมาเยอะมาก ต้องมีการ

จัดระบบในการขอออกแบบให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
7. ระบบการบริหารจัดการ ยังมีการบริหารจัดการแยกส่วนในฝ่ายต่างๆ  

 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
การท าแผนบริหารการด าเนินงานของหน่วยงาน ได้แก่ งบปกติ  งบพิเศษ ได้มีการประสานกับกอง

คลังและกองแผนงาน   
หน่วยงานมีการท า KM การบริหารความเสี่ยง  แต่ยังไม่ เป็นลายลักษณ์อักษร  โดยมีการด าเนินการ 

เช่น การตรวจจ้าง โดยยึดแบบเดียวกัน คือผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก การปฏิบัติงานอาจมีความ
ยืดหยุ่นต่างกัน และยึดระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยเป็นหลัก  

การบริการด้านสาธารณูปโภค เช่น น้ าประปา ไฟฟ้า มีหน่วยงานในการควบคุมอยู่แล้ว หรือหากเกิด 
ปัญหามากข้ึน จะแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ  

การปรับระบบไฟฟ้าในมหาวิทยาลัย มีการด าเนินการมากข้ึน เพราะตึกอาคารมีการก่อสร้างเพิ่มข้ึน  
โดยเร่ิมควบคุมการวางสายไฟฟ้าระบบใต้ดิน และเร่ิมทยอยท าเพิ่มข้ึน  

- มีระบบการแจ้งซ่อม มีการจัดระบบการซ่อมแซมตามล าดับ  
การบริหารจัดการงบประมาณการปรับปรุงสาธารณูปโภคให้หน่วยงานต่าง ๆ  

- หน่วยงานจัดท างบประมาณกลางให้และหน่วยงานต่าง ๆ จะ จัดการงบประมาณด้วยตนเอง หรือ 
ประสานกับงานแผนให้ส่วนมากตั้งแนบแบบตึกด้วยเพื่อให้ตั้งงบประมาณในการออกแบบด้วย  
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การพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ให้บุคลากร  

- มีการไปศึกษาดูงาน เพื่อการพัฒนางานให้มีศักยภาพมากข้ึน เช่น การขอซื้อโดรน จะพัฒนา
บุคลากรเก่ียวกับการใช้ โดรน  
 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลฯ (11.00-11.30 น.) 
1. ควรจัดท าแผนพัฒนาผู้บริหาร (ปัจจุบันอาจารย์เข้ามาแก้ไขปัญหาในอดีตมากกว่าการพัฒนาแผน) 
2. แผนพัฒนาอาจารย์ และบุคลากร พบปัญหาว่าไม่มีกรอบการปรับระดับช านาญการพิเศษแต่

บุคลากรมีการปรับระดับแล้ว 
3. ปัญหาที่พบการขอต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สายวิทยาศาสตร์มีมากกว่าสายสังคมศาสตร์ 

เนื่อง ภาระงานสอนของมีมากกว่า  
4. ควรเขียนแผนการพัฒนาอาจารย์ให้ชัดเจน โดยเขียนการพิจารณาความดีความชอบและ กรอบการ

ประเมินต้องชัดเจน 
5. มีการจัดท าการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล โดยให้คณะท าในแต่ละคณะ ดังนั้น มหาวิทยาลัยควร

จัดท าแผนส่วนกลาง เพื่อป้องกันการจัดท าแผนให้คณะที่ท าต่างกัน ต่อตีกรอบและมีตัวบ่งชี้ระดับบุคคล 
6. บุคลากรด้านงานบุคคลในระดับสถาบันมีจ านวนไม่เพียงพอ (มี 10 คน) ต่อภาระงานที่มีจ านวนมาก

ในปัจจุบันเช่น การดูแลสวัสดิการ หอพัก เป็นต้น  
7. การพัฒนาอาจารย์ มีการจัดท าแผนรองรับ เช่น การให้ทุน  
8. ควรมีการก าหนดให้มีการสอบเพื่อ ดูความพร้อมของอาจารย์ในการลาศึกษาต่อ 
9. ปัญหาที่ต้องการปรับปรุง 

1) แก้ปัญหาบุคลากรสายสนับสนุน 
2) การตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้ส าเร็จ 
3) การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน   

10. การค านวณอาจารย์ต่อนักศึกษา นักศึกษาสายสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เกินเกณฑ์ และสาย
วิทยาศาสตร์ ไม่เกินเกณฑ์ 
 

ผู้อ านวยกองการเจ้าหน้าที่ 
1. กรอบอัตราก าลัง 
 - กรอบเดิม จะมีกรอบก าหนด แต่พอมีกรอบใหม่ จะให้ขอเข้ามาเป็นรายกรณี เช่น มีเฉพาะกรอบ

เดิม กรอบใหม่จะไม่มี และคณะหน่วยงานจะใช้งบในการจ้างสูงมาก พอมีข้อบังคับจึงมีข้อก าหนดชัดเจน
กว่าเดิม ปี 2559 ทางคณะหน่วยงานก็ท างานตามข้อบังคับ การบริหารจัดการ กจ.จึงดีขึ้น 

2. แนวทางการคิดค่า FTEs  
 - งานทะเบียนเป็นคนท า FTEs อัตราจ้างต่ออัตราทั้งหมด จะได้สายวิชาการก่อน ส่วนสายสนับสนุน

ให้ไปวิเคราะห์ใหม่ ตามข้อบังคับก าหนดให้ไม่เกิน 1.75% แต่พอมาดูทางคณะหน่วยงาน มีนักวิชาการ 1 คน 
ต่อนักศึกษา ทั้งหมดของคณะ ซึ่งไม่สัมพันธ์กัน จึงให้วิเคราะห์ใหม่ เช่น ส านักงานอธิการบดี และคณะ
วิทยาศาสตร์ ไม่มีเพิ่มกรอบสายสนับสนุน เพื่อควบคุมค่าจ้าง 

3. ความเสี่ยงในการบริหารจัดการ  
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- ไม่มีความเสี่ยง เพราะมีงบอยู่แล้ว ซึ่งแต่เดิมการจ่ายเยียวยามีการกระทบอยู่ บางครั้ง  (กองแผน
เป็นผู้ท าความเสี่ยง) 

 - มีความเสี่ยง ในการเพิ่ม 4% ให้พนักงานตอนเบื้องต้น แต่ควบคุมกรอบอัตราก าลังแล้ว จึงมีความ
เสี่ยงลดลง เช่น มีการก าหนดทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ปี 2559 จะชัดเจนซึ่งรอเสนอที่ประชุมสภา
ให้การรับรอง 

4. ปัญหาการขอกรอบทางวิชาการ คือ อาจารย์ไม่มีผลงานวิชาการ 
5. อาจารย์ท าผลงานแต่โดนปฏิเสธการตีพิมพ์ ปัญหา คือ  ส่วนใหญ่ งานวิจัยเป็นผู้ดูแล กองการ

เจ้าหน้าที่จึงไม่ทราบข้อมูล ซึ่งปัจจุบันนี้ การขอผลงานถ้าเป็นผลงานเก่ียวกับงานวิจัย งานวิจัยจะทราบข้อมูล 
ถ้าเป็นเอกสารการสอน กองการเจ้าหน้าที่จึงจะทราบข้อมูล 

6. แนวทางการ แก้ปัญหา ให้ค าแนะน าแก่อาจารย์ที่มาขอผลงาน  – ซึ่งทางคณะควรแจ้งหรือให้
ค าแนะน าอาจารย์ในคณะก่อน ส่วนผลงานที่เก่ียวกับงานวิจัย งานวิจัยควรให้ค าแนะน า 

7. การที่จะให้ผลงานทางวิชาการมีคุณภาพ ควรให้งานวิชาการของมหาวิทยาลัยลงไป ควบคุม ก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน และ กองการเจ้าหน้าที่ จักด าเนินการ แจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการในการขอผลงานทาง
วิชาการให้คณะทราบ 
 

หัวหน้างานสารบรรณ  
1. แผนเก่ียวกับการบริหารจัดการ  เนื่องจากมีทรัพยากร ของส านักงานอธิการบดี และงานสรรบรรณ 

แผนยังไม่ชัดเจน เพราะการท าแผนเชิงบูรณาการ ยังไม่ชัดเจน เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัย ควรจัดท าแผนให้
เชื่อมโยงกับทุกหน่วยงาน จะดีกว่า การบูรณาการจึงจะเกิดประโยชน์  

2. ความเสี่ยงในแง่ของการบริหาร เช่น ภารกิจของอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี มี
ค าสั่งมอบอ านาจชัดเจนหรือไม่ แม้กระทั่งการเสนอเอกสาร ยังไม่ชัดเจน และถึงในอนาคต เอกสารมีออนไลน์
จะมีการแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้ได้ ควรต้องมีโครงสร้างการบริหารจัดการที่ชัดเจน  

3. การเสนอเอกสารควรมีข้ันตอนที่ชัดเจน  
4. ส่วนการแก้ปัญหาความเสี่ยงในงานด้านอื่นๆ ควรมีแผนระยะยาว 5 ปี เพื่อการบริหารจัดการความ

เสี่ยง เช่น การควบคุมภายในมีการจัดการที่ดี ความเสี่ยงย่อมควบคุมได้  
5. การท า KM ส่วนของหน่วยงานท า KM บุคลากร เห็นว่าเป็นการเพิ่มภาระ การประชุม ควรปรับปรุง

ระบบการท างานให้ลดเอกสาร และใช้เทคโนโลยีให้มากข้ึน  
 

หัวหน้าส านักงานกฎหมายและนิติกร 
1. ปัญหาในการบริหารงาน 
- บุคลากรลาออกบ่อย เนื่องจากการมีทางเลือกเยอะและค่าตอบแทนที่สูงขึ้น 
- เปลี่ยนคนบ่อยต้องสอนงานกับคนใหม่ตลอด 
- การฝึกงานต้องใช้เวลานานมีประสบการณ์แล้วเขาก็มีทางเลือกใหม่ 
2. งานรูปแบบในงานหลัก 
- หนึ่งถึงสองปีคือก่อนหน้านั้นจะเป็นงานคดีเป็นหลักอาญาแพ่ง 
- มีการด าเนินการเรียบร้อยแล้วปัจจุบันพนักงานสอบสวนข้อเท็จจริงท าวิจัยและละเมิด 
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- ปัญหาค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่มาจากคณะและให้ข้อเสนอแนะไปแล้ว 
3. การด าเนินการทางวินัย 
- บุคลากรไม่เบิกจ่ายตามระเบียบด าเนินการหลายส่วน 
4. การสอบสวนทางวินัยอีกหากสรุปความผิดทางวินัย 
- มีผู้อุทธรณ์ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการได้ ยังไม่ยุติเสนอต่อศาลได้ตามล าดับชั้นแต่จะจบที่ศาล 
5. การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
- แผนมีการเข้าไปมีส่วนร่วมในการติดตามการทุจริตโดยมีอธิการบดีเป็นประธานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและเพื่อตอบโจทย์  ปปช. ซึ่งได้มีการประชุมและให้หน่วยงานส่งขั้นตอน
และวิธีการด าเนินงานไปที่ ปปช.ต่อไป 

6. มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต 
- ยังไม่มีการประเมินที่ชัดเจนแต่จะด าเนินการเป็นรายรายไปยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจนไม่มีการก ากับ

ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรเกิดปัญหาแล้วจึงให้ข้อเสนอแนะไป 
- ส านักงานกฎหมายหนึ่งในหน่วยงานภายใต้ส านักงานอธิการ บดี – แต่ขอบเขตอยู่ที่มหาวิทยาลัย

อุบลท างานให้บริการทางมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็นข้อหารือ เช่น การตรวจสัญญาพัสดุ 
7. การพัฒนาบุคลากร 
- ส่งคนออกไปอบรมทั้งระยะยาวสองเดือนเป็นกฎหมายปกครองและระยะสั้น 
- สามารถน าความรู้มาใช้ในการท างานจริงเป็นการด าเนินงานทางวินัยหน่วยงานภายนอกมีหนังสือ

เชิญเข้าอบรมเราก็จะส่งคนเข้า 
8. ความก้าวหน้าของบุคลากร 
- บุคลากรสามารถด าเนินยื่นขอต าแหน่งที่สูงขึ้น โดยส่งเสริมให้บุคลากรได้ตามสิทธิ์ที่พึงได้ 

 
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
1. การท างานของหน่วยงาน มีการด าเนินงาน เชิงรุก เช่น ประชาสัมพันธ์เวปไซต์ ใช้ทรัพยากรที่มีมาก

ที่สุด 
2. การท างานร่วมมือกับงานวิจัย ยังไม่ชัดเจน ทั้งทีมีระบบฐานข้อมูลในการสิบค้นงานวิจัยมาก ซึ่งอาจ

ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้มากข้ึน เพื่อให้สามารถใช้ฐานข้อมูลให้คุ้มค่า เนื่องจากมีราคาสูง โดยสารสนเทศที่
หน่วยงานมีให้บริการ เช่น  

- ฐานข้อมูลในการสืบค้นงานวิจัย 

- หนังสืออ้างอิง 

- คณะศิลปประยุกต์ เป็น mini TCDC ส่งเสริมงานสร้างสรรค์ 

- ฐานข้อมูลวิทย์สุขภาพ ใช้ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ 

- มหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างการจัดท าฐานข้อมูลสืบค้นงานวิจัย  
3. สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่เป็น software กับ hardware ณ ปัจจุบัน เป็น software เป็น 25% ของ

งบประมาณทั้งหมด 
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4. การติดตามความต้องการคณะ ด้านการซื้อข้อมูลการเรียนการสอน  โดยมหาวิทยาลัยจะสอบถาม
ความต้องการของคณะ และมีการแบ่งงบประมาณให้แต่ละคณะ เช่น  หนังสือ ตาม  มคอ.3 เพราะนักศึกษา
ต้องใช้ และนักศึกษาสามารถเสนอความต้องการหนังสือต่างๆ ได้ 

6. ช่วงเวลาให้บริการ 

- ช่วงสอบถึง 22.00 น. ช่วงปกติ 20.00 น. 

- มีโครงการพัฒนาพื้นที่ 24 ชม. สืบค้นผ่านระบบ 

- มีการวางพื้นที่ทานอาหารว่าง (อนาคต) 
7. การประเมินบุคลากร การให้บริการ ควรมีการด าเนินงานร่วมกับนายกสโมสรของคณะต่างๆ เพื่อวาง

แผนการด าเนินงานร่วมกัน 
 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(ผู้แทน) อุตสาหกรรมจังหวัด 

สิ่งที่มหาวิทยาลัย ควรด าเนินการ คือ  
1. รวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการ 
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ 
3. การติดต่อประสานงานค่อนข้างสะดวกเพราะรู้จักหรือมีเครือข่ายอยู่ภายในมหาวิทยาลัยอยู่แล้วการ

สร้างหรือจัดโครงการที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการจะเชิญตัวแทนมาร่วมด้วยเกือบทุกครั้งท าให้เกิดการ
พัฒนาต่อยอดได้ 

4. ความพึงพอใจของผู้มารับบริการหรือผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้พอใจค่อนข้างมากการเดินทาง
สถานที่ตั้งเป็นที่รู้จักการเดินทางการให้บริการรวดเร็วและตรงวัตถุประสงค์ 

5. การด าเนินกิจกรรมในการจ่ายอัตราค่าด าเนินการบริการตามอัตราเบิกจ่ายราชการ 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อจ ากัดในการเข้าถึงหน่วยงานหรือผลงานวิชาการอยากให้มีการรวบรวมแหล่งข้อมูลกลางที่และ
ผู้ประกอบการภายนอกสามารถเข้ามาใช้ร่วมได้ในแต่ละด้านความรู้ 

2. คนมีแหล่งรวบรวมผลงานวิชาการผลงานวิจัยเผยแพร่สู่สาธารณะชน 
3. รวบรวมข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะชน 

 
(ผู้แทน) สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจ SME 
1. มุมมองของนักธุรกิจรุ่นใหม่ต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

- การเข้าถึงยากห่างไกลกันดาร 
- การมีส่วนร่วมทางจังหวัดกับสาธารณะชนให้มากข้ึนเปิดตัวให้สาธารณะชนรู้จักมากข้ึน 
- การฝึกอบรมควรจัดในตัวเมืองมากข้ึน 
- ออกไปพบปะหรือมีส่วนร่วมหรือเป็นพี่เลี้ยงในด้านธุรกิจ 

2. การประสานงานกับศูนย์บ่มเพาะ 
- การประสานงานร่วมมือสะดวก 
- ขั้นตอนระเบียบปฏิบัติควรปรับให้เอ้ือต่อการด าเนินงานด้านเอกชนมากข้ึน 
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- การติดต่อศูนย์บ่มเพาะเป็นอย่างไรบ้างอาจารย์และบุคลากรมีความเชี่ยวชาญมีความกระตือรือร้น
ค่อนข้างดีแต่ขาดขั้นตอนการระเบียบปฏิบัติที่ล่าช้าไม่เอ้ือต่อเอกชนเท่าไหร่. 
3. จุดเด่น 

- คุณภาพของบัณฑิตถ้าเทียบกับมหาวิทยาลัยใกล้เคียงถือว่าค่อนข้างดีเป็นที่ยอมรับเด็กมีความอดทน
แต่ไม่ค่อยกล้าแสดงออก 
4. ข้อเสนอแนะ 

- ควรจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้มากข้ึน 
- ด้านภาษาควรเพิ่มภาษาเวียดนามและภาษาจีน 
- อยากให้พัฒนาภาษาอังกฤษอยากเน้นให้เด็กนักศึกษาทางด้านภาษาเพราะช่วงที่มีนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติมาพักหรือใช้บริการค่อนข้างเยอะ 
- แสดงศักยภาพการธุรกิจการจัดโครงการกิจกรรมเป็นผู้บุกเบิกให้ผู้อื่นได้รับทราบและรู้จักม .อุบล

มากข้ึน 
- แผนที่ในการเดินทางสลับซับซ้อน 
- มีป้ายบอกทางชัดเจน 

 
2.  ภาพถ่าย 
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