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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นายรัชชนนท แกะมา

บทคัดยอ
 การวิจัยเร่ือง ปญหา อุปสรรค การจัดองคกร 
และแนวโนมการพัฒนาบุคลากรในทศวรรษหนา เปนวิจัย
สถาบันแบบผสม ผูวิจัยสรางแบบจําลอง วิเคราะห 
สังเคราะห ตรวจสุขภาพองคกร ตรวจสอบยุทธศาสตร
วิสัยทัศน พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบวา 
หนวยงานระดับกอง ทบทวนวิสัยทัศน และจัดทํา
ยุทธศาสตร กลยุทธพัฒนาชวงทําวิจัย พ.ศ. 2552-53 
ปญหาหลักในการจัดองคกร คือ ขาดความรวมมือใน
ลักษณะเครือขาย แยกเปนสวน ๆ หนวยงานสนับสนุน
ระดับกองไมนํานโยบายสูการปฏิบัติ สงผลใหเกิดปญหา
ปฏิกิริยาลูกโซ บุคลากรสายสนับสนุนรอยละ 80 ทํางาน
ตํา่กวามาตรฐานตาํแหนงกําหนด จงึทําใหเกิดความไมคุมทนุ
แนวทางการพัฒนาทศวรรษหนา ผูวิจัยเสนอให ทบทวน
โครงการหนวยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี พัฒนาขีด
ความสามารถของคนโดยกําหนดขีดความสามารถหลัก 

ขดีความสามารถตามระดับตาํแหนง ปรบัปรุงกระบวนการ
ทาํงานปรับปรุงระบบฐานขอมูล ปรบัปรุงระเบียบ มมีาตรการ

บังคับใหบุคลากรนํานโยบายสูการปฏิบัติ และใหมีคณะ
กรรมการติดตามผลการดําเนินการอยางตอเน่ือง เพื่อลด

ตนทุนการผลิต

Abstract
 The purpose of this research Problems
and obstacles to organization and human

resources development trends in the next 
decade e : Ubon Ratchathani University Case 
Study, is an institutional research used mixed 
method. A model designed to be analyzed, 
synthesized, and investigated on these factors: 

organizational health, strategies, vision and 
mission. The result was found that the strategies 
of the divisions of Ubon Ratchathani University 
was reviewed and prepared during 2008 – 2009, 
in the time of conducting this research. The main 
problem of organizing was a lack of collaborative 
network.  Each division worked separately and 
did not support the policy implementation. This 
caused a chain reaction problem. Eighty percent 
of supporting staff in the divisions worked below 
standard specifi cations.  For development in 
the next decade, it is recommended that staff’s 
capabilities should be developed by identifying its 
core competencies and functional competencies. 
In addition, its work processes, database, regulations
should be improved.  It is also recommend that 
the policy implementation is compulsory for 
all staff. And it should provide a committee for 
continuous monitoring of the operation.

Keyword: Organizational Health, Key Performance 
Indicators, Competency, Policy president,

ที่มาและความสําคัญของปญหา
 การพัฒนาการอุดมศึกษาชวง 93  ปที่ผานมา
เริ่มจากจัดตั้ง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2460 และ
พ.ศ.2475 จัดตั้งมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง ประกอบดวย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร [1] พัฒนาการการ
อุดมศึกษาไทยไดขยายโอกาสทางการศึกษาลงสูภูมิภาค
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โดยจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหมภาคเหนือ มหาวิทยาลัย
ขอนแกนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2507 และ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรภาคใต [1] สังกัดทบวง
มหาวิทยาลัย  สถาบันอุดมศึกษาไทยยังไดขยายวิทยาเขต  
เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษา และรองรับการเพิ่มข้ึน
ของประชากร การเปล่ียนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร เทคโนโลยี [1] การ
พฒันาการศกึษายงัไดตอยอดแนวคดิใหมในการบรหิารและ
การจัดการสถาบันอุดมศึกษาไทย เรียกวา มหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ ป พ.ศ.2533 โดยการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณภาคใต มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงภาคเหนือตาม
ลาํดบั [1] พฒันาการอดุมศกึษาไทยไมหยดุน่ิง ปพ.ศ. 2542 
และ 2553 มหาวิทาลัยของรัฐเปล่ียนเปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับเพิ่มอีกจํานวน 6 แหงประกอบดวยจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุ ีมหาวทิยาลยันครพนม และ
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 มหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบชวงป พ.ศ. 2553
เปนมหาวิทยาลัยชัน้นาํของประเทศไทย [1] และประเทศไทย
มีสถาบันอุดมศึกษารวมทั้งสิ้นชวงท่ีวิจัยคือ 168 สถาบัน
ในขณะท่ีปจจัยการผลิตมีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ือง คือ 
ประชากรวัยเรียนอายุ 18-22 ป  ลดลงจากเดิม 2 ลานคน  

ฉะนั้น การจัดทําแผนการอุดมศึกษาไทยระยะยาว 15 ป

ระยะที่ 2  ชวง  พ.ศ. 2550-2565 [1]  จึงเปนกระบวน
การหลอมความคิด หลอหลอมบุคลากรท้ังสายวิชาการ 
สายสนับสนุนวิชาการ (Strategic Direction)  เพื่อนําไปสู

การกําหนดทิศทางสถาบันการอุดมศึกษาไทยในระยะยาว 
[1-3] ใหสอดคลองกับความตองการของสังคมไทยและ
โลก [1] ในขณะที่สถาบันการอุดมศึกษาไทย บางสถาบันมี
ปญหาภายในสถาบนัของตนเอง  ในเรือ่ง หลกัธรรมาภบิาล
(Good governance) การเงิน [1] การสรางเครือขาย
การอุดมศึกษา การนําแนวคิด ทฤษฎี สูการปฏิบัติใหเปน
รูปธรรม รวมทั้งจัดทําโครงสรางพื้นฐาน (Infrastruc-

ture) พัฒนากระบวนการเรียนรู และกระบวนการเรียนรู

ตลอดชีวิต (Life for Education: LFE) [1] การอุดมศึกษา
ไทยในสภาพปจจุบัน จําเปนอยางย่ิงที่จะตองดําเนินการ
จดัการศกึษาภายใตกรอบความรวมมอืระหวางสถาบนัโดย
เปดการเรียนการสอนใหตรงกับความเช่ียวชาญของแตละ
สถาบันอดุมศึกษา มใิชตางคนตางทาํ แขงขนักนัเองเหมือน
อดีตชวงที่ผานมา [1-3]  การอุดมศึกษาถือเปนกุญแจ และ
เคร่ืองมือสําคัญในการเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขัน
ใหกับประเทศในประชาคมโลก ฉะนั้น สถาบันอุดมศึกษา 
จึงตองกลับมามองสภาพปจจุบันวาในสถาบันของตนเอง 
วามีผูรูมากนอยเพียงใด มรีะบบทีจ่ะสรางองคความรูอนัได
มาจากกระบวนการวิจัย หรือกระบวนการพัฒนาบุคลากร
ใหมขีดีความสามารถสงู โดยกาํหนดเกณฑคดัเลือกบคุลากร 
และกําจดัคนท่ีไมมคีณุภาพออกจากสถาบันอดุมศึกษาดังน้ี 
 มหาวิทยาลัย ตองกําจัดคนที่ไมมีคุณภาพออก
ไปจากมหาวิทยาลัย [1] และตองรักษาคนที่มีคุณภาพไว
ในมหาวิทยาลัย “Put the Right Man, Put the right 
people in the right University”  การคัดเลือกบุคลากร 
และผูเรียนเห็นควรพิจารณา ดังนี้  [1]    
 1.   “ผูนํา” การเลือกผูนําจะตองใหผสมผสาน
ระหวางลักษณะเฉพาะของตัวบุคคลควบคูไปกับความ
เช่ียวชาญ(Professional) และตองการผูเช่ียวชาญทางดาน
ผูนํา (Professor Leadership) [1]
 2.   อาจารย  นักวิชาการ ผูบริหารระดับกลาง 
ระดับตน ซึ่งเปน Senior Staff  ของมหาวิทยาลัยตองจาย
เงินและใหสิ่งอํานวยความสะดวก [1] ตามความสามารถ 
เพือ่สรางแรงจงูใจและดงึดดู (Outstanding) เขามาทาํงาน
ใหมหาวิทยาลัย และตองพิจารณาทั้งเรื่อง สติปญญา 

สังคม ชุมชน วัฒนธรรม [1] โดยเฉพาะคนที่สามารถเขยา
วงวิชาการ วงวัฒนธรรม เปนตัวเลือกอันดับแรกที่จะถูก
คัดเลือก [1] 

 3.  นักศึกษา มหาวิทยาลัยควรมุงเนนคัดเลือก
ผูที่มีคุณภาพ (Quality)  และมหาวิทยาลัย จะตองไมให
ความสําคัญกับภูมิหลังของนักศึกษาวาจะเปนอยางไร [1] 

แตใหความสําคัญในจุดยืน คือ การคัดเลือกนักศึกษาท่ีมี
คุณภาพ (Correlation) ระหวางคุณภาพของผูผลิตบัณฑิต

ใหสมดุลกับคุณภาพของปจจัยการผลิต (Input ) [1]
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 มหาวทิยาลยัอุบลราชธาน ีเปนสถาบนัอดุมศกึษา
สถาบันหนึ่ง มีหนาที่ผลิตบัณฑิต มีลักษณะโครงสราง
สถาบันคลายกันกับมหาวิทยาลัยในประเทศ และตาง
ประเทศ มีสภาพปญหาอุปสรรคคลายกัน คือ ปญหาท่ี
แกไขได เชน ปญหาเรือ่งโครงสรางหนวยงาน ปญหาดานงบ
ประมาณ ปญหาดานบุคลากร  ปญหาเร่ืองสวสัดิการ ความ
ไมสมดลุ ระหวางอาจารยตอนกัศกึษา อาจารยตอบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ ปญหาที่แกไขไมได คือ นโยบาย
รฐับาล การเมือง เศรษฐกิจและสังคม ทีผ่กูตดิกับเศรษฐกิจ
โลก  ฉะนัน้  เพ่ือเตรียมความพรอมแขงขนัในทศวรรษหนา  
จงึจําเปนทีจ่ะตองทาํวจิยัสถาบัน เรือ่ง ปญหา อปุสรรค การ
จดัองคกร และแนวโนมการพัฒนาบุคลากรในทศวรรษหนา   
โดยมีวัตถุประสงค 
 1.  เพือ่ทราบปญหา อปุสรรค และแนวโนมการ
แขงขันระหวางมหาวิทยาลัยในทศวรรษหนา
 2.  เพื่อธํารงรักษาบุคลากรที่มีความรูความ
สามารถสูงใหอยูกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 3.  เพ่ือพฒันาขดีความสามารถของบคุลากรให
เปนไปตามมาตรฐานตําแหนงกําหนด 
 4.  เพือ่จดัโครงสรางหนวยงาน ในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีใหเกิดดุลยภาพระหวางคนกับงาน 

วิธีการวิจัย
 ผูวิจัยใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณคุณภาพ  
ทดลอง และการวิจัยแบบมีสวนรวม เพื่อใหไดผลการวิจัย
ตรงวัตถุประสงค และนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนา
ขีดความสามารถของบุคลากร พัฒนากระบวนการทํางาน 

พัฒนาระบบฐานขอมูล  ปรับปรุงระเบียบ กําหนดทิศทาง
การจัดองคและพัฒนากระบวนการทํางานของบุคลากรใน
หนวยงานระดับกองสังกัดสํานักงานอธิการบดี เพื่อเตรียม

ความพรอมในการแขงขันบนเวทีโลก [13,16,18-19] โดย
มีขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย ดัง นี้ 
 2.1  วิเคราะห  สังเคราะห  นโยบายรัฐบาล ใน

ประเด็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา [2-3] 
 2.2 วิเคราะหทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  [7,26] โดยตรวจสอบ นโยบายการกําหนด
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย วิสัยทัศน ปรัชญา   
ยทุธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยอบุลราชธานี ทัง้ 6 ดาน
โดยผูวิจัย สรางแบบจําลอง วิเคราะห สังเคราะห “ ปญหา 
อุปสรรค การจัดองคกร และแนวโนมการพัฒนาบุคลากร
ในทศวรรษหนา” ดังนี้ 

 2.3  ประชากรและกลุมตัวอยาง (Population 
and Sample) ทีใ่ชในการวจิยัครัง้นี ้ประกอบดวย ผูทาํงาน
เกี่ยวของกับการจัดองคกรและพัฒนาบุคลากร ประกอบ
ดวย คณะกรรมการดานการพฒันาการบรหิารจดัการองคกร
และพัฒนาบุคลากร คณะทาํงานกาํหนดโครงสรางแบงสวน
งาน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ผูบริหารระดับสูง 

คือ อธิการบดี/รองอธิการบดี/คณบดี ผูบริหารระดับกลาง 

คือ ผูอํานวยการกอง หัวหนางาน และเจาหนาที่สํานักงาน
อธกิารบดี  อาจารย อนกุรรมการสภาอาจารย ผูรวมประชุม
วิชาการประจําปของที่ประชุมประธานสภาขาราชการ 
พนักงาน ลูกจางประจํา มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 

จัดสัมมนา เรื่อง อุดมศึกษาเขมแข็ง :  ไทยเขมแข็ง 
ในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ 2553 ณ โรงแรมอุบลอินเตอรฯ   
และเอกสารทางราชการทีเ่กีย่วของ คอื รายงานการประชมุ 
รายงานประกันคุณภาพการศึกษา
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กลุมที่ 1 ประเภทบุคคล ประกอบดวย 

หนวยงาน ประชากร กลุมตัวอยาง

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 1 1

นายกรัฐมนตรี 1 1

เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

1 1

คณะกรรมการจัดองคกร 5 5

คณะทํางานกําหนดโครงสรางการแบง
สวนงาน

10 10

ผูอํานวยการกองและรักษาการในตําแหนง 4 4

รองอธิการบดี 4 4

บุคลากรกองบริการ 34 11

บุคลากรกองแผนงาน 8 6

บุคลากรกองคลัง 30 6

บุคลากรกองกลาง 14 10

สภาอาจารย 19 19

อนุกรรมการสภาอาจารย 22 22

2.4 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยเปน
ผูสราง ประกอบดวย
 Questionnaire ,Interview , Focus Group ,
Swot, Observe แบบมีสวนรวม, Future search Con
ference: FSC, New Participants Method: NPM    
  2.4.1 ผูวิจัยสรางแบบสอบถาม (Ques-
tionnaire) ประเมนิผูบรหิารระดับกลาง ดานลักษณะ และ
ภาวะผูนํา ดานวิสัยทัศน ดานเปนผูกํากับดูแลท่ีดีภายใต
กรอบจริยธรรมและคณุธรรม ดานมนุษยสมัพนัธ  ดานความ

สามารถในการส่ือสาร ดานความสามารถในการส่ือสารและ
การจูงใจ ดานการจัดระบบ/กลไก การบริหารและพัฒนา
องคกรอยางมีประสิทธิภาพ  

  หลังจากดําเนินการตามขอ 2.4.1 ผูวิจัยหา
คุณภาพของเครื่องเมือโดยใหผูเชี่ยวชาญ 5 คนพิจารณา
ความตรงภายในไดคาเฉล่ีย อยูในระดับ 4.78 จากมาตรวัด  
5 ระดับ 
 2.5 การเกบ็รวบรวมขอมลู (Data Gathering)
2.5.1 ผูวิจัยคัดเลือกผูใหขอมูลแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) ดังนี้ 

 (1)  ผูที่มีคุณลักษณะพิเศษ ที่ตองสัมภาษณ
คนละ 15 นาที ประกอบดวย  นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี
วาการกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการสํานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา และ
 (2)  Focus Group,Observe แบบมีสวน 
จาํนวน 5 ครัง้ ๆ  ละ 3 ชัว่โมง ประกอบดวย คณะกรรมการ
จัดองคกร คณะทํางานกําหนดโครงสรางการแบงสวนงาน 
อนุกรรมการสภาอาจารย สภาอาจารย 
 (4) Future search Conference: FSC,New 
Participants Method: NPM, Swot  คณะกรรมการ 
สํานักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร/บุคลากร จํานวน 
56 คนจํานวน 3 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน 
 หลังจากไดขอมูลตามขอ 2.5 ผูวิจัย จัดขอ
ลําดับขอมูล วิเคราะห สังเคราะห แบบอุปนัย (Inductive
data analysis) จากสวนยอย (Segment) สรุปสิ่งที่
คลายคลึงกันรวมกันเปน(Topics)จากหลายประเด็นรวม
กันจัดกลุม (Categories)จากหลายกลุมจัดเปนแบบแผน 
(Pattern) จากหลายแบบแผนจัดเปนประเด็นหลัก (Con-
cepts and Themes)    

2.6  ผูวจิยัใชสถติพิืน้ฐานในการวเิคราะหขอมูล 
ดังนี้ 
 1.  รอยละ (Percentage) ใชสูตร [30]

 เม่ือ  P แทน รอยละ

  F    แทน  ความถี่ขอคิดเห็นตอผูอํานวย
การกอง เปนรอยละ
  N    แทน จํานวนความถ่ีขอคิดเห็น
ทั้งหมด 

 2. คาเฉล่ีย (Mean) ใชสูตร [30]

     

 เม่ือ  แทน  คาเฉล่ีย

   แทน  ผลรวมของขอคดิเห็นบคุลากร
ในกองที่ทําการศึกษา
  N  แทน  จาํนวนบุคลากรในกองท่ีทาํการ

ศึกษา
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 3. สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Devia-
tion) ใชสูตร [30]

 เมื่อ  S.D. แทน   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
  X แทน   ขอคิดเห็นในแตละหัวขอ
  N  แทน    จาํนวนขอคดิเห็นของบุคลากร
ในกองที่ศึกษา
   แทน ผลรวม      

ผลการวิจัยและขอเสนอแนะ  
 ผลการวิเคราะหขอมูลดานพฤติกรรมของ
ผูบริหารระดับกลางจากมาตรวัด 5 ระดับ เรียงลําดับจาก
มากไปนอย คือ ดานลักษณะและภาวะผูนําคาเฉลี่ย 4.1 
ดานวิสยัทศันคาเฉล่ีย 4.00 ดานเปนผูกาํกับดแูลท่ีดภีายใต
กรอบจริยธรรมและคุณธรรม 4.05  ดานมนุษยสัมพันธ 
4.00  ดานความสามารถในการสื่อสารคาเฉล่ีย 4.00  
ดานความสามารถในการสือ่สารและการจงูใจคาเฉลีย่ 3.51 
ดานการจัดระบบ/กลไก การบริหารและพัฒนาองคกร
อยางมีประสิทธิภาพ 3.50 ตามลําดับ
 ผลการวเิคราะห สงัเคราะห  New Participants 
Method: NPM Interview, Focus group, Observe, และ
สังเคราะหเอกสารท่ีเกี่ยวของ ผลคลายคลึงกันและทิศทาง
เดียวกัน พบวา ปญหาหลักในการจัดองคกร ขาดความรวมมือ
ในลักษณะเครือขาย แยกเปนสวน ๆ  ปญหาดานบุคคล
ไมทํางานเปนทีม ตางคนตางทําแยกเปนสวน ๆ ไมมีความ
เช่ือมโยงกันและกัน หนวยงานสนับสนุนภารกิจหลักไม
นํานโยบายสูการปฏิบัติ สงผลใหเกิดปญหาปฏิกิริยาลูกโซ  

บุคลากรสายสนับสนุนรอยละ 80 ทํางานตํ่ากวามาตรฐาน
ตาํแหนงกําหนด จงึทาํใหเกิดความไมคุมคาคุมทนุ  แนวทาง

การพัฒนาทศวรรษหนา ผูวิจัยเสนอใหทบทวนโครงการ
หนวยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี เพื่อลดรูปองคกร 
พฒันาขดีความสามารถของคนโดยกําหนดขดีความสามารถ

หลกั ขดีความสามารถระดับตาํแหนง ปรบัปรุงกระบวนการ
ทํางาน ปรับปรุงระบบฐานขอมูลและนําสารสนเทศใหม ๆ 

มาปรับใชกบัมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี ปรบัปรงุระเบยีบที่
มีความลาหลัง วางมาตรการบังคับใหบุคลากรนํานโยบาย
สูการปฏิบัติ หากไมดําเนินการตามนโยบายควรมีบท
ลงโทษ  และเหน็ควรใหแตงตัง้คณะกรรมการตดิตามผลการ
ดาํเนนิงานหนวยงาน และบคุคล ใหเปนไปตามมาตรฐาน /
นโยบาย  เพือ่ลดตนทนุการผลติ และผูวจิยัเสนอแบบจาํลอง
พัฒนาบุคลากรโดยใช RRAD : Routine to Research to 
Article to Develop Routine    คือ  ปญหาอุปสรรคจาก
งานประจําต้ังเปนโจทยวิจัย เพื่อหาแนวทางแกไขปญหา   
ผลการวิจัยคือขอสรุป และนําไปเผยแพร โดยเขียนเปน
บทความวิจัย และนํามาปรับปรุง/พัฒนางานประจํา

ขอวิจารณ
 ผลการวิจัย พบวา โดยหลักทั่วไป ขอบังคับ 
ระเบียบ เชน ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย
การเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ.2534 หรือระเบียบกระทรวงการคลังฯ ประกาศ 
มีไวเพื่อใหถือปฏิบัติตามระเบียบอยางเครงครัด อันเปน
มาตรฐานข้ันตํา่ในการปฏิบตังิานของเจาหนาทีท่กุคน หาก
ฝาฝนจะตองไดรับโทษอาญา หรือทางแพงแลวแตกรณี  
ตามอัตราของความรุนแรงของเร่ืองน้ัน ๆ การทํางานของ
เจาหนาที่บางคนไมใหความสําคัญกับระเบียบฯ แตจะให
ความสําคัญกับวัฒนธรรม รูปแบบการปฏิบัติสืบตอกันมา  
การกระทําดังกลาว สันนิฐานไดวา เจาหนาที่ขาดความรู  
มคีวามรูไมเพยีงพอ หรอือกีนัยหนึง่คอืเจตนาไมปฏบิตัติาม
ระเบยีบ สงผลเสยีหายแกราชการและผูเกีย่วของในวงกวาง

เอกสารอางอิง
ที่ประชุมประธานสภาขาราชการ พนักงาน ลูกจาง

มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ปขมท. รวมกับ

สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา และแมโจ  
CHANGE : อุดมศึกษาไทย  ณ โรงแรมโลตัส
ปางสวนแกว จงัหวดัเชยีงใหม  กมุภาพนัธ 2552.

จุรินทร ลักษณวิศิษฏ นโยบายรัฐบาลกับการพัฒนา
คุณภาพอุดมศึกษา ปาฐกถาพิเศษ ประชุม

วชิาการประจําป ปอมท.  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร 
กรุงเทพมหานคร  สิงหาคม 2552.
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บรรยากาศ การปฏิรูปการเมืองไทย ปาฐกถา
พิ เศษ  ประชุมวิชาการประจํ าป  ปอมท .
ณ โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพมหานคร  
กันยายน  2553.

สุเมธ แยมนุม นโยบายและบทบาทของสํานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา
ไทย ปาฐกถาพิเศษ ประชุมวิชาการประจําป 
ปอมท. ณ โรงแรมรามาการเดนส กรงุเทพมหานคร
กันยายน  2553.

วิจิตร ศรีสอาน สภามหาวิทยาลัย: ปฐมบทการปฏิรูป
อุดมศึกษาไทย ปาฐกถาพิเศษ ประชุมวิชาการ
ประจําป ปอมท. ณ โรงแรมรามาการเดนส 
กรุงเทพมหานคร  กันยายน  2553.

มหาวทิยาลยัอุบลราชธาน ีรายงานผลการประเมนิคุณภาพ
การศึกษารอบ 2 จังหวัดอุบลราชธานี มีนาคม 
2551.

นายโสภณ สภุาพงษ สถาบนัอดุมศกึษากบัความรบัผดิชอบ
ตอสังคม ปาฐกถาพิ เศษ ประชุมวิชาการ
ประจําป ปอมท.  ณ โรงแรมรามาการเดนส 
กรุงเทพมหานคร  กันยายน  2553.

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. กรอบแผน
อดุมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบบัที ่2  (พ.ศ.2551-
2565. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2550.
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รัชชนนท แกะมา รายงานการวิจัย หลักเกณฑและ
วิธีการพิจารณาการดํารงตําแหนง ผูชํานาญ
การ ผูเชี่ยวชาญ และผูเชี่ยวชาญพิเศษ ของ
ขาราชการและพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ
ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บทความวิชาการ 
GM 3 รวมเลมที่ประชุมประธานสภาอาจารย
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย รวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัย
รามคําแหง พ.ศ.2551

สํานักทดสอบการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) 
คูมือการจัดสอบความถนัดทั่วไป GAT ความ
ถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ PAT ครั้งที่ 3 
กรุงเทพมหานคร ตุลาคม 2552

ปณรส มาลากุล ณ อยุธยา. การจัดทําแผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปกร ป พ.ศ.2550 เอกสาร
ประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ โรงแรม
เมธาวลัย จังหวัดเพชรบุรี, 2550.

เตชะรินทร และคณะ. การพัฒนาองคการใหมขีดีสมรรถนะ
สูง High Performance Organization. 
กรุงเทพฯ : สํานักงานพัฒนาระบบราชการ, 
2549. 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายงานการวิจัย
การบริหารทรัพยากรมนุษย กรุงเทพมหานคร 
มีนาคม 2551.

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หลักสูตรบริหาร

ทรัพยากรบุคคลแนวใหม เอกสารประกอบการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 25-27 มกราคม 2549. ณ 
โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพฯ.

อํานาจ วันจินดา:  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human 
Resource Development). เอกสารประกอบ
การประชมุเชงิปฏบิตักิาร โรงแรมรามาการเดนส 
กรุงเทพฯ  มกราคม 2549.  

สมเกียรติ วัฒนศิริชัย และคณะ KPI รายบุคคล สุดยอด
การบริหารผลลัพธขององคกร  กรุ ง เทพ
มหานคร: คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ พฤษภาคม 2553.
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สาํนกัสงเสริมและพฒันาบคุลากรสาํนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ประชุมชี้แจงและรับฟงความ
คิดเห็น เรื่อง การปรับระบบบริหารงานบุคคล
ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
วนัพุธที ่27 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด หลักสี่ กรุงเทพฯ.

ที่ประชุมประธานสภาอาจารยแหงประเทศไทย รวม
กับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
ทิศทางอุดมศึกษาไทย: จุดเปล่ียนท่ีทาทาย
โรงแรมรามาการเดนส กรงุเทพฯ มกราคม 2550.

รัชชนนท แกะมา รายงานผลการวิจัยวิเคราะหผลกระทบ
อันเน่ืองมาจากนโยบายแปลงสินทรัพยเปนทุน 
กรณี ศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี รวมบทความ
ทางวิชาการเสนอในท่ีประชุมประธานสภา
อาจารยแหงประเทศไทย รวมกบัสาํนักงานคณะ
กรรมการการอดุมศกึษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี ทิศทางอุดมศึกษาไทย: 
จุดเปลี่ยนที่ทาทายโรงแรมรามาการ เดนส 
กรุงเทพฯ มกราคม 2550.

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศ ก.พ.อ. 
เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้ง
บุคคลใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ 2) 
2550

อาภรณ ภูวิทยพันธ Competency based hrm/hrd 
case study บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด 

แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 
กรกฎาคม 2550.

ประกอบ วิโจนกูฏ ผลการดําเนินงานอธิการบดี วาระที่ 

2 พ.ศ. 2549-2552 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2553.

Curtin University of Technology: Strategic planning 
as Curtin S Strategic plan 2006-2008.

วราภรณ สามโกเศศ แนวโนมเศรษฐกิจ สงัคม การเมอืงและ
เทคโนโลยีที่มีผลกระทบตอสถาบันอุดมศึกษา 
เอกสารประกอบการบรรยาย หลักสูตรผูบริหาร
ระดับสูง ณ โรงแรมเดอทวินเทาเวอร กรุงเทพฯ 
2550.

กฤษณพงศ กีรติกร เหลียวหลังแลหนาของอุดมศึกษาไทย 
เอกสารประกอบบรรยายผูมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนวิทชาการ ณ โรงแรมเดอทวินเทาเวอร 
กรุงเทพฯ 2550.

ไพรวรรณ แกะมา รายงานผลการวิจัย The Offi ce of 
Chaiyaphum Educational Service Zone 
3, Offi ce of the Basic Education Commis-

sion, Ministry of Education รวมบทความ
ทางวิชาการเสนอในท่ีประชุมประสภาขาราชการ 
พนักงาน ลูกจางมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
รวมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  กุมภาพันธ 
2553.

มหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธริาช เทคนคิการวจิยัเชงิปฏบิตัิ
การแบบมีสวนรวม (PAR) เอกสารประกอบการ
ฝกอบรม กรุงเทพมหานคร 2552.

รัชชนนท แกะมา รายงานผลการวิจัยการวิเคราะหตนทุน
การประกวดราคาเทียบกับวิธีการประมูลดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส กรณีศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 2546.

รัชชนนท แกะมา บทความปริทัศน ความลมเหลว: ของ
การประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส e-Auction. 

2551.
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมกับที่ประชุม

ประธานสภาขาราชการ พนักงาน และลูกจาง

มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ปขมท. และ
มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ีรายงานผลการประชมุ
วิชาการ เรื่อง อุดมศึกษาเขมแข็ง: ไทยเขมแข็ง

ณ โรงแรมอุบลอินเตอรเนชั่นแนล (เนวดา
แกรนด) จังหวัดอุบลราชธานี 2553.


