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บทสรุปผู้บริหาร 

 
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานในกํากับ ท่ีได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งเม่ือวันท่ี 

23 พฤษภาคม 2540 ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ในการผลักดันให้ผลิตบัณฑิตในด้านบริหารธุรกิจ โดยมีพันธ
กิจหลักท่ีสําคัญ 4 ด้าน คือ 1) การผลิตบัณฑิต  2) การวิจัย 3) บริการวิชาการแก่สังคม และ 4) ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ซ่ึงในปัจจุบัน คณะบริหารศาสตร์ ได้กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ปี พ.ศ.2560-2564 เพื่อเป็นกรอบ
แนวทางในการบริหารองค์กรให้มุ่งไปสู่ทิศทางท่ีวางไว้ท่ีสอดคล้องกับกรอบแนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี นอกจากนี้คณะฯ ยังได้ดําเนินการในด้านอื่นๆ อาทิ การปรับโครงสร้างส่วนงาน การเตรียมความ
พร้อมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ปรับปรุงประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เพื่อรองรับการดําเนินงานของ
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นี้ คณะ
บริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผลการดําเนินงานตามพันธกิจหลักสําคัญ ดังนี้ 

ด้านการผลิตบัณฑิต 
คณะบริหารศาสตร์ จัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี จํานวน 7 หลักสูตร และหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา จํานวน 1 หลักสูตร ปัจจุบันคณะบริหารศาสตร์มีนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 3,511 คน ระดับบัณฑิตศึกษา  
52 คน รวมจํานวนท้ังสิ้น 3,563 คน และมีผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี  872 คน และระดับ
ปริญญาโท 33 คน รวมท้ังสิ้น 905 คน ภาวการณ์มีงานทํา โดยรวมร้อยละ 73.62 มีผลการสํารวจความพึงพอใจของ   
ผู้ใช้บัณฑิต มีคะแนน 4.19 (จาก 5 คะแนน) อยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด นอกจากน้ัน ในปีรอบปี 2561 นักศึกษา
บริหารศาสตร์ ได้สร้างช่ือเสียงในการประกวดแข่งขันต่างๆ มากมาย ท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพระดับประเทศ อาทิเช่น   

1.  นักศึกษาสาขาการจัดการการโรงแรม คณะบริหารศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับท่ี 
1 และ 2 ในการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ 5 รายการการแข่งขันปู
เตียงแบบสันทบ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2561 

2.  นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ จํานวน 3 คน ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชยพิเศษ 
“การประกวดการสร้าง video content ในหัวข้อ การส่งเสริมความเป็นไทยเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ    
ในงาน MBS 20th Anniversary 2018  ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เม่ือวันท่ี 13-15 กันยายน 2561 

ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ในปี 2561 คณะบริหารศาสตร์ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอกสถาบัน 

แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน 1,890,700.- บาท งบประมาณรายได้ 550,000.- บาท และงบประมาณสนับสนุนจาก
แหล่งอ่ืน ๆ จํานวนท้ังสิ้น 141,800.- บาท รวมเป็นจํานวนท้ังสิ้น 2,592,500.- บาท จํานวน 18 โครงการ  เฉลี่ยทุน
สนับสนุนการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนต่อจํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจํา เท่ากับ 43,208.- บาท และ  มีผลงานทาง
วิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีการตีพิมพ์ ท้ังระดับชาติ และระดับนานาชาติ จํานวนท้ังหมด 55 บทความ 

ด้านบริการวิชาการ 
คณะบริหารศาสตร์  คณะบริหารศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ จํานวนท้ังสิ้น 

18 โครงการ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน จํานวนท้ังสิ้น 1,367,700.- บาท งบประมาณเงินรายได้
และแหล่งทุนภายนอก จํานวนท้ังสิ้น 4,060,000.- บาท  เงินรายได้คณะบริหารศาสตร์ จํานวนท้ังสิ้น 1,720,150.- บาท 
รวมงบประมาณท้ังสิ้น 7,147,850.- บาท โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น อันจะเกิดประโยชน์และ
ผลกระทบต่อสังคม สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมให้ชุมชนพ่ึงตนเองได้ ซึ่งมีโครงการท่ีสําคัญ ได้แก่ คณะฯ ได้จัด
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “เศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขงของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งท่ี 5” 
(SEPSA) เม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม 2561 ณ สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเท่ียว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็นการ
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เปิดโอกาสให้นักวิจัยได้มีเวทีการนําเสนอผลงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัยระหว่างกันรวมท้ัง
เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยในระดับบุคคล และองค์กรภายนอกได้เป็นอย่างดี  

ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
คณะบริหารศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

จํานวนท้ังสิ้น 6 โครงการ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน จํานวนท้ังสิ้น 430,000.- บาท ซ่ึง
โครงการท้ังหมดมีพ้ืนท่ีดําเนินการท้ังในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี และในเขตพื้นท่ีอีสานใต้ ท้ังในรูปแบบของสืบ
สานประเพณี แข่งขันด้านศิลปะ การถ่ายทอดวัฒนธรรม เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ไว้ซ่ึงวัฒนธรรมอันมีคุณค่า และการ
ถ่ายทอดไปสู่เยาวชนรุ่นต่อไปอย่างย่ังยืน 
 ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ 

ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ ของคณะบริหารศาสตร์ ได้มีการจัดโครงการแลกเปล่ียนสําหรับนักศึกษา
และอาจารย์ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ให้พร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนและมีประสบการณ์กับนักศึกษาจากสถาบันต่างประเทศ เช่น 1) โครงการดําเนินกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนร่วมกบัมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิงชู สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อให้นักศึกษาที่ร่วมโครงการมี
ประสบการณ์และความรู้ด้านภาษาจีนจากเจ้าของภาษา และนําประสบการณ์มาถ่ายทอดกับนักศึกษาคนอ่ืน ๆ 2) 
โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา และหารือการทํา MOU ด้านวิจัย
และการเรียนการสอน 3) โครงการแลกเปล่ียนสําหรับนักศึกษาและอาจารย์ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
คณะบริหารศาสตร์ให้พร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียนและมีประสบการณ์กับนักศึกษาจาก
สถาบันต่างประเทศ 

จากผลการดําเนินงานของคณะบริหารศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทําให้องค์กรมีพัฒนาการท่ีดีขึ้น มี
กรอบแนวทางและเป้าหมายท่ีชัดเจนมากขึ้น มีบุคลากรท่ีเข้มแข็งพร้อมด้วยองค์ความรู้ของศาสตร์ด้านต่างๆ เพ่ิมมาก
ขึ้น ซ่ึงจะนําไปสู่การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีการพัฒนาที่มุ่งม่ันและดําเนินการอย่างต่อเนื่อง จะสามารถผลักดันให้
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสถาบันช้ันนําด้านบริหารธุรกิจได้ในอนาคต 
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คํานํา 
 

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานการศึกษาที่มีหน้าท่ีและพันธกิจในการผลิต
บัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จะต้องผลิตบัณฑิตท่ีมี
ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงในการรวมตัวครั้งนี้ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จริงนอกห้องเรียนให้
เป็นบัณฑิตท่ีมีศักยภาพ ด้านบริหารธุรกิจท่ีพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป 

รายงานประจําปี 2561 เป็นการสรุปผลการดําเนินงานของคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
ในภารกิจหลักต่าง ๆ คณะบริหารศาสตร์ ได้ดําเนินการด้วยความตระหนักถึงความสําคัญของภารกิจหลัก และผลกระทบ        
ในชุมชนท้องถิ่น และผลสําเร็จของการดําเนินงานเกิดจากการร่วมมือของบุคลากรในคณะทุกท่านท่ีทุ่มแรงกายและแรงใจ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจต่างๆ และการได้รับความร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมจากท้ังภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี 

สุดท้ายนี้ จากผลงานปี 2561 ในนามคณะบริหารศาสตร์ จะดําเนินงานพัฒนาคณะในทุกภารกิจอย่าง
ต่อเน่ืองเพื่อให้เป็นสถาบันช้ันนําทางด้านบริหารธุรกิจท่ีมีคุณภาพและสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมและท้องถิ่นสืบไป 

 
รองศาสตราจารย์มันทนา สามารถ 

        คณบดีคณะบริหารศาสตร ์
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 ส่วนท่ี 1  

โครงร่างองค์กร 
 

1.1 ลักษณะองค์กร 
1.1.1 สภาพแวดล้อมขององค์กร 

1.1.1.1 หลักสูตรและบริการ 
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีฐานะเป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐ โดยมีภารกิจและหน้าท่ีดําเนินงานด้าน

การจัดการเรียนการสอนในวิชาศึกษาท่ัวไป และผลิตบัณฑิตสาขาทางด้านบริหารธุรกิจการบัญชี การเงินการธนาคาร รวมท้ังงานวิจัย 
การบริการวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีหลักสูตร และการบริการดังนี้ 

 

ประเด็น พันธกิจ 
ผลิตบัณฑิต วิจัยและนวัตกรรม บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

หลักสตูร/
บริการหลัก 

สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
มาตรฐาน มุ่งสูค่วามเป็น
เลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 

สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่
นําไปประยุกต์ใช้ในภูมิภาคลุ่ม
นํ้าโขงเพ่ือพัฒนาสังคมอย่าง
ยั่งยืน 

บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม  
เพ่ือสร้างการยอมรบัในภูมิภาค   
ลุ่มนํ้าโขง 

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม         
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และสร้างความ
เข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ของภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 

รูปแบบของ
หลักสตูร
หรือบรกิาร
หลัก 

จัดการเรียนการสอน ระดับ
ปริญญาตรี 7หลกัสตูร และ
หลักสตูรระดับบัณฑิตศกึษา 
1 หลักสตูร 

1. ส่งเสริมการทําวิจัยโดยการ
สนับสนุนงบประมาณและจัดหา
แหล่งทุน 
2. ส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัย  
3. สนับสนุนการบูรณาการ
งานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการ
ถ่ายทอดองค์ความรูใ้นศาสตร์
บริหารธุรกิจให้แก่ชุมชน/ องค์กร
ธุรกิจ 
2. ส่งเสริม และสนับสนุนให้มี
การบูรณาการโครงการบรกิาร
วิชาการกับกระบวนการการเรียน
การสอนหรือการวิจัยของคณะ
บริหารศาสตร์ 
3. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอก ในการ
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน/ 
องค์กรธุรกิจ 

1. สนับสนุนให้มีการบูรณาการ
งานด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกจิกรรม
นักศกึษา 
2. ส่งเสริม และสนบัสนุนให้มี
การอนุรกัษ์ สืบสาน และ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถ่ินในรูปแบบต่าง ๆ 

 
1.1.1.2  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/ประเด็นยุทธศาสตร์ 

วิสัยทัศน์ 
คณะบริหารศาสตร์ สร้างบัณฑิตคุณภาพ สร้างองค์ความรู้เพื่อเป็นที่พึ่งทางวิชาการของสังคมและการพัฒนา

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
พันธกิจ  
1. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
2. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีนําไปประยุกต์ใช้ในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงเพ่ือพัฒนาสังคม 
3. บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อสร้างการยอมรับในภูมิภาคอีสานตอนล่าง 
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

1.1.1.3  ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (จําแนกบุคลากร สายวิชาการ/สายสนับสนุน/สายปฏิบัติการ) 
ลักษณะ สายวิชาการ (คน) สายสนับสนุน (คน) รวม (คน) 

1. ระดับการศึกษา 69 25 94 
1.1 ต่ํากว่าปริญญาตรี 0 2 2 
1.2 ปริญญาตร ี 0 12 12 
1.3 ปริญญาโท 47 11 58 
1.4 ระดับปริญญาเอก 22 0 22 
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ลักษณะ สายวิชาการ (คน) สายสนับสนุน (คน) รวม (คน) 
2. ตําแหน่งทางวิชาการ 69 - 69 
2.1 อาจารย ์ 58 - 58 
2.2 ผูช้่วยศาสตราจารย์ 9 - 9 
2.3 รองศาสตราจารย์ 2 - 2 
2.4 ศาสตราจารย์ 0 - 0
3. ตําแหน่งงานสายสนับสนุน - 25 25 
3.1 ปฏิบัติการ /ทัว่ไป - 24 24 
3.2 ชํานาญการ - 1 1 
3.3 ชํานาญการพเิศษ - 0 0 
3.4 เชี่ยวชาญ - 0 0 
3.5 เชี่ยวชาญพิเศษ - 0 0 
4. ประเภทการจ้าง 69 34 103 
4.1 ข้าราชการ 6 0 6 
4.2 พนักงานมหาวิทยาลัย  59 25 84 

- เงินงบประมาณ 36 0 36 
- เงินรายได ้ 23 25 48 

4.3 ลกูจ้างประจํา 0 0 0 
4.4 ลกูจ้างชั่วคราว 4 0 4 
5.5 จ้างเหมาบริการ 0 9 9 
5. อายุ 69 25 94 
5.1 ต่ํากว่า 30 ปี 4 4 8 
5.2 อายุ 31-40 ปี 26 11 37 
5.3 อายุ 41-50 ปี 32 10 42 
5.4 อายุ 51-55 ปี 1 0 1 
5.5 อายุ 56-60 ปี 5 0 5 
5.6 อายุ 61-65 ปี 1 0 1 
6. ภูมิลําเนา 69 25 94 
6.1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 58 25 83 
6.2 ภาคอื่น 11 0 11 
7. เพศ 69 25 94 
7.1 หญงิ 42 16 58 
7.2 ชาย 27 9 36 

 
1.1.1.4  ทรัพย์สิน เช่น อาคาร สถานท่ี อุปกรณ์และเทคโนโลยี  
ประเด็น รายละเอียด 

อาคารสถานที่  พื้นที่ตามที่รับผิดชอบ ประมาณ 31,709 ตารางเมตร โดยจัดสรรเพ่ือเป็นอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 
จํานวน 1 อาคาร มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ห้องบรรยาย จํานวน 14 ห้องเรียน  
2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ห้อง 
3. ศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้ 1 ห้อง 
4. โรงอาหารคณะบริหารศาสตร์ 1 โรง 
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ประเด็น รายละเอียด 
เทคโนโลยี, Know how, 
Hardware, Software, 
Methodology ทีส่ําคัญ 

คณะฯมีการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดําเนินงานของคณะฯ เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน ร่วมถึงการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร และให้บริการนักศึกษา ดังน้ี 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และศูนย์การเรียนรู้ 
1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 53 เครื่อง 
2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 57 เครื่อง 
3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 57 เครื่อง 
4. ศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้ (ห้องสมุด) มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 10 เคร่ือง 
5. ศูนย์การเรียนเรียนรู้ด้านการลงทุน (SET IC) มีเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 11 เครื่อง 
ด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware)  
คณะฯ ได้จัดทําแผนการขอใช้งบประมาณ (เงินรายได้) เพื่อจัดซ้ือสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อติดตั้ง

ภายในห้องบรรยาย และให้บริการบุคลากร ดังน้ี  
1. โปรเจ็คเตอร์ 
2. เคร่ืองฉายแผ่นทึบ 
3. พอยเตอร์ 
4. เคร่ืองขยายเสียง (ทั้งแบบติดตั้งในห้องบรรยายและใช้งานนอกสถานที่) 
5. คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) 
ด้านซอฟต์แวร์ (Software)  
ในส่วนของซอฟต์แวร์ระบบ (Operating System) และซอฟต์แวร์สํานักงาน (Application Software) 

คณะฯ มีการใช้งานร่วมกับมหาวิทยาลัย และในส่วนของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน คณะฯ เป็น
ผู้จัดทําแผนการขอใช้งบประมาณ (เงินรายได้) เพ่ือดําเนินการจัดซ้ือ โดยมีซอฟต์แวร์ที่จัดซ้ือเข้ามาใช้งานใน
การเรียนการสอน ดังนี้ 

1. ซอฟต์แวร์สําหรับการประมวลผลข้อมูลด้านสถิติ (SPSS) 
2. ซอฟต์แวร์สําหรับการประมาวลผลด้านกราฟฟิค (Adobe CC) 
3. ซอฟต์แวร์สําหรับการบริหารจัดการ (SAP) อยู่ระหว่างดําเนินการจัดซ้ือ 
โครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) 
คณะบริหารศาสตร์ มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการสื่อสาร ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในคณะฯ  

มีการเชื่อมต่อระหว่างชั้นต่าง ๆ ด้วยสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Fiber Optic) รองรับการใช้งาน
ข้อมูลทั้งภาพ และเสียง (VoIP) เพ่ือให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่บุคลากร นักศึกษา ในการปฏิบัติงาน และสืบค้น
ข้อมูล โดยเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตจากสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

ระบบอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wifi) คณะบริหารศาสตร์ ได้ติดตั้งจุดเชื่อมต่อ (Access Point) เพ่ือ
ให้บริการบุคลากร และนักศึกษา โดยสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เป็นผู้จัดทําแผนขอใช้งบประมาณ จัดซ้ือ
อุปกรณ์ในการติดตั้งและทําการตั้งค่าการเชื่อมต่อ รวมถึงการติดตั้งระบบพิสูจน์ตัวตนเพื่อเข้าใช้งาน
อินเตอร์เน็ต ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 

ระบบสื่อสารภายในคณะฯ ปัจจุบันคณะบริหารศาสตร์ มีระบบสื่อสาร 2 ระบบ คือ 1) ระบบ สื่อสาร
ผ่านตู้สาขา PABX ระบบอนาล็อก (ระบบเดิม) และ 2) ระบบการส่ือสารผ่าน VoIP: Voice over Internet 
Protocal (ระบบใหม่) โดยสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเป็นผู้จัดทําแผนการขอใช้งบประมาณเพื่อจัดซ้ือ
อุปกรณ์ เข้ามาใช้งาน ซ่ึงระบบดังกล่าวมีการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ ทําหน้าที่ตั้งค่าการใช้งาน และติดตั้ง
ตัวเครื่อง โดยสํานักคอมพิวเตอร์ฯร่วมกับเจ้าหน้าที่คณะฯ 

เครื่องมือ อุปกรณ ์ที่สําคัญ  อุปกรณ์ที่สนับสนุนการเรียนการสอนที่มีในทุกห้องเรียน ประกอบไปด้วย คอมพิวเตอร์ครบชุดที่เชื่อมต่อกับ
เครื่องโปรเจคเตอร์ จอฉายภาพ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการสอนของอาจารย์ และโต๊ะ เก้าอ้ีสําหรับนั่ง
เรียน และเน่ืองจากหลักสูตรมีสาขาการเรียนการสอนที่แยกย่อยตามความสนใจของผู้เรียน จึงทําให้มี
ห้องปฏิบัติการที่หลากหลาย และเครื่องมือที่พร้อมใช้งานเสมอเพื่อรองรับการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
ประกอบไปด้วย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนเรียนรู้ด้านการลงทุน (SET IC)  ห้องปฏิบัติการ
อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น 
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1.2  ความสัมพันธ์ขององค์การ 
1.2.1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของคณะบริหารศาสตร์ 

 

 
 
1.1.2.2 คณะกรรมการคณะประจําคณะบริหารศาสตร์ 

1. คณบดีคณะบริหารศาสตร์ ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ กรรมการ 
5. หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ กรรมการ 
6. หัวหน้าสาขาการบัญชีและการเงิน กรรมการ 
7. หัวหน้าสาขาการจัดการนวัตกรรม กรรมการ  
8. ผู้แทนอาจารย์ (อาจารย์นันทพงษ์ บุญป้อง) กรรมการ 
9. ผู้แทนอาจารย์ (อาจารย์ศุภกัญญา จันทรุกขา) กรรมการ 
10. รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
11. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
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1.2.1 คณะกรรมการบริหารคณะบริหารศาสตร์ 
 

 

 

 

  
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

     
 

 

     
 

 
 

 
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงศ์ หงษ์ภักดี 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ดร.อุทัย อันพิมพ์ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา 

อาจารย์สายเพชร  อักโข 
รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ 

ดร.จักริน วชิรเมธิน 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

ดร.สุขวิทย์ โสภาพล 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 

อาจารย์ฐิติ ราศีกุล 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่ือสารองค์กร

รองศาสตราจารย์มันทนา สามารถ 
คณบดีคณะบริหารศาสตร์

นายกวีวัฒน์  จังอินทร์ 
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานคณะฯ 
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ส่วนที ่2 

รายงานผลการดําเนินการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

2.1 กิจกรรมสําคัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
คณะบริหารศาสตร์ มุ่งสร้างและพัฒนานักศึกษา ตามพันธกิจของคณะบริหารศาสตร์ท่ีมุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมี มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ 

ความพอเพียง ความคิดเร่ิมสร้างสรรค์เน้นการรับใช้สังคม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเป็นแนวคิดตามอัตลักษณ์ของคณะ
บริหารศาสตร์ มีการพัฒนากระบวนการเรียนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยคณะฯ ได้กําหนดกิจกรรมท้ังในและนอกหลักสูตรเพ่ือสอดแทรก
ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ซ่ึงจะส่งผลให้นักศึกษาเมื่อต้องปฏิบัติงานจริง มีความเข้าใจมากขึ้น มีการเรียนรู้การแก้ไข 
วิเคราะห์ปัญหาในการทําโครงงาน ซ่ึงมีผลให้บัณฑิตสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประกอบกับการพัฒนาบุคลากรด้านต่าง ๆ 
เพื่อให้มีความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพในอนาคต โดยมีกิจกรรมสําคัญในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

 
การแข่งขันตอบคําถามทางบัญชีระดับประเทศครั้งท่ี 6 ประจําปี 2561 “Thailand Accounting Challenge 2018”  
วันท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2561 นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดให้นักศึกษาจํานวน 

2 ทีม เข้าร่วมการแข่งขันตอบคําถามทางบัญชีระดับประเทศครั้งท่ี 6 ประจําปี 2561 “Thailand Accounting Challenge 2018” ซ่ึงจัดโดย
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ  ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช กรุงเทพมหานคร การแข่งขันในคร้ังนี้         
มีผู้สมัครจากมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศท้ังส้ิน 150 ทีม โดยผลการแข่งขัน สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
สามารถ ทําคะแนนได้เป็น ลําดับท่ี 13 และ 19 ซ่ึง นับว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีท่ีได้พัฒนาหลักสูตร
วิชาชีพบัญชี จนสามารถเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และอยู่แถวหน้าในกลุ่ม 10 มหาวิทยาลัยช้ันนําท่ีมี
การเรียนการสอนวิชาชีพบัญชีของประเทศไทยมาโดยตลอดท่ีมีการจัดการแข่งขันโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

     
 
ต้อนรับนักศึกษาต่างชาติศึกษาดูงาน  
วันท่ี 16 มกราคม 2561 คณะบริหารศาสตร์ ได้มีโอกาสต้อนรับนักศึกษาจาก Far East University ประเทศเกาหลีใต้, University 

of Philippines ประเทศฟิลิปปินส์ และ Guangxi University สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการเข้าเย่ียมชมสถานศึกษา โดยงานวิเทศ
สัมพันธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ดําเนินการตามโครงการรับนักศึกษาและบุคลากรมาแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การท่องเที่ยวและการโรงแรม “THM Fair” ครั้งที่ 5 
วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2561 คณะการท่องเท่ียวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ

ท่องเท่ียวและการโรงแรม “THM Fair” คร้ังท่ี 5 เพื่อให้นักศึกษาได้มีการประยุกต์ใช้ความรู้ และมีการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจ โดยมี
นักศึกษาสาขาการจัดการการโรงแรม ช้ันปีที่ 1 ถึงช้ันปีท่ี 3 เข้าร่วมโครงการ จํานวน 16 คน ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 
และรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการปูเตียงแบบสันทบ (จากจํานวน 42 ทีมแข่งขัน) 

 

     
อบรมเชิงปฏิบัติการ TAX Junior  
วันท่ี 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง MS303 และ MS 304 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่นักภาษี

อากรระดับปฏิบัติการ TAX Junior โดย สาขาบัญชี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากร
แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรรมสําหรับนักศึกษาสาขาการบัญชี 

 

     
 
ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ระหว่างวันท่ี 16-17 กุมภาพันธ์ 2561 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะบริหารศาสตร์ ได้เข้าศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เร่ืองการบริหารจัดการสํานักงาน และการบริหารจัดการส่วนงานด้านต่าง ๆ 
 

     
 
อบรมการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก 
วันท่ี 28 มีนาคม 2561 อบรมการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active learning and tools for real-time formative assessment) 

สําหรับอาจารย์คณะบริหารศาสตร์ ณ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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โครงการแลกเปล่ียนวัฒนธรรม ณ ประเทศจีน 
ระหว่างเดือนเมษายน 2561 นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 

กับ Jingchu University of Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน  
 

   
 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ ประเทศจีน 
เดือนเมษายน 2561 ณ เมืองอู่ฮ่ัน และ เมืองจิงเหมิน มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือนําเสนอภาพลักษณ์และเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไปยังสถาบันการศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีตัวแทน
จากมหาวิทยาลัยและคณะบริหารศาสตร์ คือ 1) นางสาวอรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ 2) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และพัฒนานักศึกษา 3) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 4) Mr.Chenglong Zheng  5) Mr.Guo Shuai 

 

     
 
อบรมการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก 
วันท่ี 11 เมษายน 2561 จัดอบรมเร่ือง การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) สําหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

สําหรับอาจารย์คณะบริหารศาสตร์ ณ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

     
 
สัมมนาคณะบริหารศาสตร์ ประจําปี 2561 (สายสนับสนุนวิชาการ) 
คณะบริหารศาสตร์ จัดสัมมนาประจําปี 2561 สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมยู

เพลส โดยมีเนื้อหาเก่ียวข้องการเตรียมพร้อมสําหรับนโยบายของมหาวิทยาลัยด้านบุคลากร การหาแนวทางเพ่ือเพิ่มรายได้ การสร้าง
ค่านิยมองค์กร วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยมีคณะผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมอย่างใกล้ชิด 
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สัมมนาคณะบริหารศาสตร์ ประจําปี 2561 (สายวิชาการ) 
คณะบริหารศาสตร์ จัดสัมมนาประจําปี 2561 สําหรับบุคลากรสายวิชาการ เมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมยูเพลส โดยมี

เนื้อหาเกี่ยวข้องการเตรียมพร้อมสําหรับนโยบายของมหาวิทยาลัยด้านวิชาการ ทิศทางพัฒนาหลักสูตร การหาแนวทางเพ่ือเพ่ิมรายได้ 
การสร้างค่านิยมองค์กร วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานร่วมกัน  

 

        
 
ศึกษาดูงานสําหรับบุคลากรคณะบริหารศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2561 
ระหว่างวันท่ี 31 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2561 บุคลากรคณะบริหารศาสตร์ ท้ังสายวิชาการสายสนับสนุนวิชาการ โดยได้เดินทางไปศึกษา

ดูงาน และแลกเปล่ียนเรียนรู้กับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

     
  
อบรมการทําวิจัย หัวข้อ “Systematic Literature Review”  
วันท่ี 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ช้ัน 3 (อยู่ในอาคารปฏิบัติการรวมด้านสังคมศาสตร์) งานวิจัย

และบริการวิชาการ จัดการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะงานวิจัย หัวข้อ “Systematic Literature Review” สําหรับอาจารย์คณะบริหารศาสตร์ 
บรรยายโดย ดร.วิชชุลดา เวชกุล วิทยากรจากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

     
 
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The Social and Economic Prospects in Southern Mekong Sub-Region of 

Southeast Asia” (SEPSA2018)  
วันท่ี 26 กรกฎาคม 2561 จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The Social and Economic Prospects in Southern Mekong 

Sub-Region of Southeast Asia” (SEPSA2018) “Business and Innovation in Digital Era” โดยคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้น ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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กิจกรรมค่ายเจ้าสัวน้อย  
วันที่ 18 สิงหาคม 2561 กิจกรรมค่ายเจ้าสัวน้อย ภายใต้โครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับเข้านักศึกษา เพื่อศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีการศึกษา 2562 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวนท้ังส้ิน 210 คน ณ คณะบริหาร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

    
 
พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 

วันท่ี 23 สิงหาคม 2561 พิธีไหว้ครู คณะบริหารศาสตร์ มอบทุนการศึกษาและเกรียรติบัตรให้กับนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ และ
กิจกรรมแลกเปล่ียนประสบการณกับ น้องตังเม เมธาวี ธีรลีกุล ศิษย์เก่า คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้สร้าง
ช่ือเสียงในระดับประเทศ จากการประกวนเวที การประกวดมิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2018 และการคว้ารางวัลถึง 5 รางวัล 
 

    
 
2.2  สรุปผลการดําเนินงานของคณะบริหารศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2.2.1 ด้านการผลิตบัณฑิต 
 ในปีการศึกษา 2560 คณะบริหารศาสตร์ เปิดการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ จํานวนท้ังส้ิน 8 หลักสูตร เป็น
หลักสูตรในระดับปริญญาตรี จํานวน 7 หลักสูตร ปริญญาโท จํานวน 1 หลักสูตร โดยดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม
มาตรฐานตามกรอบ TQF จํานวน 8 หลักสูตร ดังนี้ 
 

รายละเอียดหลักสูตร ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
จํานวนหลักสูตรท่ีเปิดสอน 7 1 0 8 
จํานวนหลักสูตรท่ีปรับปรุงมาตรฐานตามกรอบ TQF 7 1 0 8 

 
สามารถจําแนกหลักสูตรตามระดับการศึกษา กลุ่มสาขาวิชาต่าง ๆ  ได้ดังนี้ 

 
สาขาวิชา ระดับปริญญา ชื่อย่อ ชื่อหลักสูตร/สาขา 

สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน ปริญญาตรี บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร 
ปริญญาตรี บช.บ บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจ 
ปริญญาตรี บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด 
ปริญญาโท บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม 
 

ปริญญาตรี บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการโรงแรม 
ปริญญาตรี บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
ปริญญาตรี บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
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คณะบริหารศาสตร์ จัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี จํานวน 7 หลักสูตร และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 
1 หลักสูตร ปัจจุบันในปีการศึกษา 2560 คณะบริหารศาสตร์ มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี 3,511 คน ระดับบัณฑิตศึกษา 52 คน  
รวมจํานวนท้ังส้ิน 3,563 คน เปรียบเทียบกับปีการศึกษาท่ีผ่านมาตามตารางดังน้ี 

ตารางและกราฟเปรียบเทียบจํานวนนักศึกษาใหม่จําแนกตามระดับการศึกษาเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
 

หลักสูตร จํานวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

ระดับปริญญาตรี 3,053 3,462 3,511 
ระดับบัณฑิตศึกษา 52 53 52 

รวม 3,058 3,515 3,563 
 

 
 

 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 จําแนกตามระดับการศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท เปรียบเทียบกับปีการศึกษา

ท่ีผ่านมา ดังนี้ 
 

หลักสูตร จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

ระดับปริญญาตรี 568 714 872 
ระดับบัณฑิตศึกษา 6 15 33 

รวม 574 719 905 
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2.2.2  ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
- จํานวนงบประมาณท่ีสนับสนุนด้านการวิจัยจําแนกตามแหล่งเงิน 
 

ตารางแสดงงบประมาณที่สนับสนุนด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์จําแนกตามแหล่งเงิน 
ลําดับ แหล่งเงิน จํานวนโครงการ จํานวนเงิน (บาท)

1 เงินงบประมาณแผ่นดิน 4 1,890,700
2 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1 60,000 
3 เงินรายได้คณะบริหารศาสตร์ 11 490,000 
4 สกอ. ร่วมกับภาคเอกชน 1 139,800 
5 ทุนส่วนตัว 1 12,000 

 รวม 18 2,592,500 
 

   
 

2.2.3  ด้านการบริการวิชาการ 
- จํานวนงบประมาณท่ีสนับสนุนด้านการบริการวิชาการ 
 

ตารางแสดงงบประมาณที่สนับสนุนด้านการบริการวิชาการ 
ลําดับ แหล่งเงิน จํานวนโครงการ จํานวนเงิน (บาท)

1 เงินงบประมาณแผ่นดิน 12 1,367,700 
2 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 140,000 
3 เงินรายได้คณะบริหารศาสตร์ 3 1,720,150 
4 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 7 2 3,920,000 

 รวม 18 7,147,850 
 

   
 

2.2.4  ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
- จํานวนงบประมาณท่ีสนับสนุนด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

ตารางแสดงงบประมาณที่สนับสนุนด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ลําดับ แหล่งเงิน จํานวนโครงการ จํานวนเงิน (บาท) 

1 เงินงบประมาณแผ่นดิน 6 430,000 
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2.2.5 ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ  
- สรุปจํานวนความร่วมมือกับต่างประเทศ  ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ ในรอบปี 2561 ของคณะบริหารศาสตร์ ได้มี

การจัดโครงการแลกเปล่ียนสําหรับนักศึกษาและอาจารย์ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ให้พร้อมในการเข้า
สู่ตลาดแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียนและมีประสบการณ์กับนักศึกษาจากสถาบันต่างประเทศ รายละเอียดตามตารางสรุปดังนี้ 

 

ประเทศท่ีมี
ความร่วมมือ 

นักศึกษาไปแลกเปล่ียน/ 
ร่วมกิจกรรม 

บุคลากรไปแลกเปล่ียน รับนักศึกษามาแลกเปล่ียน รวมท้ังหมด 

ทวีปเอเชีย         
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
 

โครงการแลกเปลีย่นนักศึกษา
สําหรับการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี         
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิงช ู
25 พฤษภาคม–28 มิถุนายน 2561 
(งบประมาณ 207,200 บาท) 

โครงการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 
6 – 15 เมษายน 2561 
(ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา 
และหารือการทํา MOU) 
(งบประมาณ 345,841 บาท) 
 

โครงการแลกเปล่ียนสําหรับ
นักศึกษาและอาจารย์
ต่างประเทศ 
9 สิงหาคม – 6 กนัยายน 
2561 
(งบประมาณ 71,230 บาท) 

624,271 บาท 
 

 โครงการสนับสนุนทุนแลกเปลี่ยน
สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจําปี 2561 
6 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2561 
(ทุนสนับสนุนของมหาวิทยาลัย 
งบประมาณ 80,000 บาท) 

  80,000 บาท 

 
2.3 รายงานผลการดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์คณะบริหารศาสตร์ 

2.3.1 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ท่ี 1 
1)  การรับนักศึกษา 
 - วิธีการรับ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กําหนดวิธีการรับนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 ตามมติท่ีประชุมประชุม

อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) คือ TCAS (Thai University Central Admission System) โดยจะมีการรับตลอดปีการศึกษา 
จํานวน 5 รอบ มีรายละเอียดดังน้ี 

รอบที่ โควตา รับสมัคร สอบ
สัมภาษณ์ 

Clearing-house

รอบท่ี 1.1 การรับด้วย Portfolio/GPAX กลุ่มผู้มีความสามารถ
พิเศษ ครั้งท่ี 1 

1-30 ก.ย. 60 18 ต.ค.60 15-19 ธ.ค.60 

ส่งเสริมผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมฯ 

1-30 ก.ย. 60 18 ต.ค.60 15-19 ธ.ค.60 

พื้นท่ี 1-30 ก.ย. 60 22 พ.ย.60 15-19 ธ.ค.60
กลุ่มผู้มีความสามารถ
พิเศษ ครั้งท่ี 2 

1 พ.ย.60 – 10 ธ.ค. 60 25 ธ.ค.60 19-22 มี.ค.61 

รอบท่ี 1.2 การรับด้วย GPAX  ขยายโอกาส* 25 ธ.ค.60 – 31 ม.ค.61 8 ก.พ. 61 19-22 มี.ค.61 
รอบท่ี 2 การรับนักศึกษาแบบโควตาท่ีมีการ
สอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ   

รับตรงท่ัวไป 1 ธ.ค.60 – 28 ก.พ.61 20 เม.ย.61 3-6 พ.ค.61 
ขยายโอกาส ครั้งที่ 2* 12 มี.ค.61–16 เม.ย.61 25 เม.ย.61 3-6 พ.ค.61 

รอบท่ี 3 การรับตรงร่วมกันมหาวิทยาลัย/
สถาบัน กําหนดเกณฑ์   ท่ีเป็นอิสระ และ
นักศึกษา เลือกสาขาวิชาแบบ Post Select   

 9-22 พ.ค.61 11 มิ.ย.61 26-28 มิ.ย.61 

รอบท่ี 4 การรับสมัคร Admissions โดยใช้
เกณฑ์แต่ละสาขาเหมือนกันหมด 

 6-11 มิ.ย.61 10 ก.ค.61 ไม่มี 

รอบท่ี 5 การรับตรงอิสระ ขยายโอกาส ครั้งที่ 4 17 มิ.ย.- 10 ก.ค.61 16 ก.ค.61 ไม่มี 
* มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กําหนดวิธีการรับเพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ คือ โควตาขยายโอกาส ครั้งที่ 1 และครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 4 
โดยกําหนดการรับตามรอบ TCAS 
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2) นักศึกษา  
- จํานวนนักศึกษาใหม่ 
จํานวนนักศึกษาใหม่ท่ีรับเข้าปีการศึกษา 2560 จํานวน 865 คน คิดเป็นร้อยล 81.60 เมื่อเทียบตามแผนการรับนักศึกษา  

โดยสามารถจําแนกตามระดับการศึกษาปริญญาตรี และระดับปริญญาโท และเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2559 และ 2558 ดังน้ี 
 

สาขาวิชา จํานวนนักศึกษารับเข้าศึกษา แผนการรับนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2558 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2560 
ร้อยละจํานวน 
นศ.ตามแผน 

บธ.บ.การเงินและการธนาคาร 112 117 191 150 127.33 
บธ.บ.การจัดการการโรงแรม 138 99 125 130 96.15 
บธ.บ.การจัดการธุรกิจ 159 114 108 150 72.00 
บธ.บ.การตลาด 174 96 148 220 67.27 
บช.บ.การบัญชี 141 190 216 220 98.18 
บธ.บ.ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 95 64 28 100 28.00 
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 21 17 25 50 50.00 
บธ.ม.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 17 19 24 40 60.00 

รวม 840 716 865 1,060 81.60 
 

- จํานวนนักศึกษาท้ังหมด 
คณะบริหารศาสตร์ จัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี จํานวน 7 หลักสูตร และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

จํานวน 1 หลักสูตร ปัจจุบันในปีการศึกษา 2560 คณะบริหารศาสตร์ มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี 3,511 คน ระดับบัณฑิตศึกษา 
52 คน รวมจํานวนท้ังส้ิน 3,563 คน เปรียบเทียบกับปีการศึกษาท่ีผ่านมาตามตารางและกราฟดังน้ี 

 

หลักสูตร จํานวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

บธ.บ.การเงินและการธนาคาร 514 555 612 
บธ.บ.การจัดการการโรงแรม 358 447 494 
บธ.บ.การจัดการธุรกิจ 516 573 533 
บธ.บ.การตลาด 568 724 721 
บช.บ.การบัญชี 613 719 791 
บธ.บ.ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 348 357 274 
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 89 87 86 
บธ.ม.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 52 53 52 

รวม 3,058 3,515 3,563 
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บธ.บ.การเงินและการธนาคาร
บธ.บ.การจัดการการโรงแรม

บธ.บ.การจัดการธุรกิจ
บธ.บ.การตลาด
บช.บ.การบัญชี

บธ.บ.ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

บธ.ม.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2558
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3)  ผู้สําเร็จการศึกษา  
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 เท่ากับ 905 คน และสามารถจําแนกตามระดับการศึกษาปริญญาตรี และ

ปริญญาโทเปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา ตามตารางและกราฟดังนี้ 
 

หลักสูตร จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

บธ.บ.การเงินและการธนาคาร 117 136 170 
บธ.บ.การจัดการการโรงแรม 30 70 98 
บธ.บ.การจัดการธุรกิจ 120 119 140 
บธ.บ.การตลาด 74 142 192 
บช.บ.การบัญชี 132 134 197 
บธ.บ.ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 72 87 52 
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 23 16 23 
บธ.ม.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 6 15 33 

รวม 574 719 905 
 

 
 
4)  จํานวนการพัฒนาหลักสูตร จําแนกตามระดับการศึกษา  

1. การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ปี 2560 จํานวน 6 หลักสูตร ดังน้ี 
ระดับปริญญา ชื่อหลักสูตร 

ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  
Bachelor of Business Administration Program in Finance and Banking 

ปริญญาตรี 
 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
Bachelor of Accountancy 

ปริญญาตรี 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ  
Bachelor of Business Administration Program in Business Management 

ปริญญาตรี 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม  
Bachelor of Business Administration Program in Hotel Management 

ปริญญาตรี 
 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  
Bachelor of Business Administration Program in International Business Management  
(English Program) 

ปริญญาโท 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
Master of Business Administration   
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บธ.บ.การเงินและการธนาคาร
บธ.บ.การจัดการการโรงแรม

บธ.บ.การจัดการธุรกิจ
บธ.บ.การตลาด
บช.บ.การบัญชี

บธ.บ.ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

บธ.ม.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2558
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2. การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ปี 2561 จํานวน 1 หลักสูตร ดังน้ี 
ระดับปริญญา ชื่อหลักสูตร 

ปริญญาตรี 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  
Bachelor of Business Administration Program in Marketing 

 
5)  โครงการท่ีมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

 
ตารางแสดงกิจกรรม/โครงการท่ีมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา  
ลําดับ โครงการ ระยะเวลา จํานวน (คน) จํานวนเงิน (บาท) 

1 โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา    16 พฤศจิกายน 2560 540 23,808 

2 โครงการรับขวัญบัณฑิตบริหารศาสตร์ 10 - 13 ธันวาคม 2560 800 290,100 

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนํานักศึกษา 
คณะบริหารศาสตร์ 

16 - 17 มิถุนายน 2561 23 19,000 

4 โครงการสืบรอยธรรม ตามรอยเทียน ปี 2561 26 - 28 กรกฎาคม 2561 30 ไม่ใช้งบประมาณ 

5 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 25 กรกฎาคม 2561 901 37,400 

6 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 23 สิงหาคม 2561 696 24,500 

 
 

 

 

 
 

โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560  ณ โรงแรมยูเพลส วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2560 
 

 
 
 
 

 
 

โครงการรับขวัญบัณฑิตบริหารศาสตร์ ณ คณะบริหารศาสตร์ วันท่ี 10-13 ธันวาคม 2560 
 

 
 

 
 
 

 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพฒันาแกนนํานักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ ณ ห้องประชุม 1 วันท่ี 16 - 17 มิถุนายน 2561 
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โครงการสืบรอยธรรม ตามรอยเทียน ปี 2561 ณ ทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานี วันท่ี 26-28 กรกฎาคม 2561 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ณ โรงแรมยูเพลส วันท่ี 25 กรกฎาคม 2561 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 ณ โรงแรมยูเพลส วันท่ี 23 สิงหาคม 2561 
 

6) ผลงานของนักศึกษา     
คณะบริหารศาสตร์ มีการสนับสนุนให้นักศึกษาได้เข้าแข่งขันทางวิชาการและทักษะด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับจังหวัด 

ระดับประเทศ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี และผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล หรือการเข้าประกวดแข่งขัน ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ท่ีได้รับรางวัลระดับในประเทศ รายละเอียดดังน้ี 

 
ตารางแสดงผลงานของนักศึกษาท่ีได้รับรางวัล ประจําปี 2561  
ลําดับ ชื่อผู้รับรางวัล ชื่อรางวัล หน่วยงาน 

ท่ีมอบรางวัล 
วัน/เดือน/ปี 

1 นายเกรียงศักดิ์ ทองราช รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันปูเตียงแบบสันทบ ในการ
แข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชพีด้านการท่องเท่ียว
และการโรงแรม ครั้งท่ี 5 

ม.มหาสารคาม 9 กุมภาพันธ์ 2561

2 นายเจตพล เฉลียวไว รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันปูเตียงแบบ
สันทบ ในการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชพีด้าน
การท่องเท่ียวและการโรงแรม ครั้งท่ี 5 

ม.มหาสารคาม 9 กุมภาพันธ์ 2561

3 น.ส.ดาริการ ศรีดาเรือง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันปูเตียงแบบ
สันทบ ในการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชพีด้าน
การท่องเท่ียวและการโรงแรม ครั้งท่ี 5

ม.มหาสารคาม 9 กุมภาพันธ์ 2561
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ลําดับ ชื่อผู้รับรางวัล ชื่อรางวัล หน่วยงาน 
ท่ีมอบรางวัล 

วัน/เดือน/ปี 

4 นางสาวเมธาวี ธีรลีกุล - รางวัลรองอันดับ 4 Miss Grand Thailand 2018
- รางวัลขวัญใจช่างภาพและส่ือมวลชน  
- รางวัล Miss Grand Rising Star 2018   
- รางวัล Miss Popular vote (ผู้ชนะการโหวต
จากประชาชนทั่วประเทศ) 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 มิสแกรนด์ขวัญใจ
ภูเก็ต (จังหวัดเจ้าภาพ) 

การประกวด 
มิสแกรนด์     
ไทยแลนด์ 2018 

14 กรกฎาคม 
2561 

5 
 
 

น.ส.ปริญญาพร ประชานอก 
 

การแข่งขันทักษะด้านการบัญชีในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 4 “บริหารธุรกิจ
วิชาการ” 

ม.ราชภัฏ
อุบลราชธานี 

24 สิงหาคม 2561 

6 
 

1.นายธนโชติ พลพิทักษ์ 
2.นายวีระพัฒน์ ทิพระษาหาร 
3.นายธนากร วิเศษแก้ว 

รางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชยพิเศษ “การ
ประกวดการสร้าง video content ในหัวข้อ การ
ส่งเสริมความเป็นไทยเพื่อภาพลักษณ์ท่ีดีของ
ประเทศ ในงาน MBS 20th Anniversary 2018 

ภาควิชาการตลาด 
คณะการบัญชี
และการจัดการ 
ม.มหาสารคาม 

13-15 กันยายน 
2561 

 

 

 
 
7)  การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
คณะบริหารศาสตร์ ได้จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยสอดคล้องตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 5 ประการ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถาบัน และสร้างโอกาสการเรียนรู้ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดย
นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดทําแผน พร้อมวัตถุประสงค์ของแผน และตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผน ซ่ึงโครงการ/กิจกรรมท่ีคณะบริหาร
ศาสตร์ ได้จัดการดําเนินการนอกหลักสูตร ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาศึกษามาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ท้ัง 5 ด้าน 
ดังน้ี 
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ตารางแสดงจํานวนกิจกรรมท่ีส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ลําดับ ชื่อกิจกรรม  จํานวนโครงการ จํานวน (คน) งบประมาณ (บาท)

1 คุณธรรม จริยธรรม 2 - - 
 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 23 สิงหาคม 2561 696 24,500
 โครงการสืบรอยธรรม ตามรอยเทียน ปี 2561 26-28 กรกฎาคม 2561 30 -
2 ความรู้ 3 - -
 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 25 กรกฎาคม 2561 901 37,400
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนํานักศึกษา 

คณะบริหารศาสตร์ 
16 - 17 มิถุนายน 2561 23 19,000 

 โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560   16 พฤศจิกายน 2560 540 23,808 
3 ทักษะทางปัญญา 2 - - 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนํานักศึกษา      

คณะบริหารศาสตร์ 
16 - 17 มิถุนายน 2561 23 19,000 

 โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560   16 พฤศจิกายน 2560 540 23,808 
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4 - - 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนํานักศึกษา      

คณะบริหารศาสตร์ 
16 - 17 มิถุนายน 2561 23 19,000 

 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 23 สิงหาคม 2561 696 24,500 
 โครงการรับขวัญบัณฑิตบริหารศาสตร์ 10-13 ธันวาคม 2560 800 290,100 
 โครงการสืบรอยธรรม ตามรอยเทียน ปี 2561 26-28 กรกฎาคม 2561 30 -
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 - - 

 โครงการสอนเสริมภาษาอังกฤษ ตุลาคม 2560–เมษายน 2561 20 - 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560  ณ โรงแรมยูเพลส วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2560 
 

  
 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2560 วันท่ี 13 ธันวาคม 2560 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพฒันาแกนนํานักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ ณ ห้องประชุม 1 วันท่ี 16 - 17 มิถุนายน 2561 
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8)  การจัดหาทรัพยากรและส่ิงสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการสร้างสวัสดิภาพแก่นักศึกษา  

-  ทุนการศึกษา 
คณะบริหารศาสตร์ มีการจัดหาทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนักศึกษา จากแหล่งทุนต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย หน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอื่น ๆ ท่ีให้ทุนสนับสนุน ดังน้ี 
(1) ทุนส่งเสริมการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จํานวนท้ังส้ิน 22 คน  
(2) ทุนการศึกษาภาครัฐบาล ภาคเอกชนและมูลนิธิต่าง ๆ เช่น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมมกุฎราชกุมารี 

ทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
ทุนการศึกษาโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุนการศึกษามูลนิธิซิเมนต์ไทย ทุนการศึกษามูลนิธิเทสโก้ โลตัส 
บูรณาการการเรียนรู้กับการทํางานเพ่ือนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัย ทุนการศึกษามูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย 
ทุนการศึกษาบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์  จํานวนท้ังส้ิน 38 คน  

(3) ทุนการศึกษาสําหรับหลักสูตรการตลาด แผนฝึกงานธุรกิจปลีก จากบริษัทซีพีออล์ล จํากัด (มหาชน) จํานวนท้ังส้ิน 
305 คน  

- กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
กู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จํานวนท้ังส้ิน 983 คน และกองทุนกู้ยืมท่ีผูกพันรายได้ในอนาคต 

(กรอ.) จํานวนท้ังส้ิน 200 คน 
 

ลําดับ ทุนรัฐบาล 
(จํานวน) 

ทุนเอกชน 
(จํานวน) 

อ่ืน ๆ 
(CPAll) รวม ทุนรัฐบาล 

(บาท) 
ทุนเอกชน 

(บาท) 
อ่ืน ๆ (บาท) 

(CPAll) รวม (บาท) 

1 1,183 50 305 1,538 39,095,400 839,100 4,963,650 44,898,150 
   

- ระบบสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่นักศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี 
คณะบริหารศาสตร์ มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา โดยอาจารย์และ

บุคลากรงานกิจการนักศึกษา ดังน้ี 
- คณะมีการใช้ฐานข้อมูลนักศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยจัดทําซ่ึงมีข้อมูลประวัติส่วนตัวและผลการเรียน พร้อมท้ัง

สามารถติดต่อนักศึกษาเมื่อต้องการแจ้งข่าวสารหรือติดต่อเมื่อนักศึกษาต้องการปรึกษา ระบบฐานข้อมูล reg.ubu.ac.th 
- มีระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา โดยให้อาจารย์ทุกท่านมีส่วนช่วยในการดูแลนักศึกษาได้อย่างท่ัวถึง ซ่ึงอาจารย์ทุกท่าน

จะติดประกาศตารางสอน และช่ัวโมงให้คําปรึกษาติดประกาศไว้หน้าห้องพักอาจารย์ ซ่ึงนักศึกษาสามารถมาติดต่อเมื่อต้องการคําปรึกษา
ท้ังด้านวิชาการและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย  ซ่ึงส่วนใหญ่นักศึกษาจะติดต่อกับอาจารย์ท่ีปรึกษาเนื่องจากเป็นอาจารย์ในหลักสูตรท่ี
นักศึกษาเรียนทําให้มีความใกล้ชิดและสะดวกในการเข้าพบ  

- คณะมีบุคลากรท้ังงานวิชาการและงานกิจการนักศึกษา ท่ีทําหน้าท่ีให้คําปรึกษากับนักศึกษาได้เช่นเดียวกัน โดยใน
ส่วนบุคลากรวิชาการส่วนใหญ่จะให้คําปรึกษาเก่ียวกับการเรียน ส่วนบุคลากรนักกิจการนักศึกษา ส่วนใหญ่นักศึกษาจะมาปรึกษาในเร่ือง
ทุนการศึกษา  การใช้ชีวิต เป็นต้น  

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมงานกิจการนักศึกษา เพื่อสนับสนุนระบบการให้คําปรึกษา  ตาม
ภาระหน้าท่ีข้อท่ี 7 ดูแลระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา สนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีของอาจารย์ท่ีปรึกษา สําหรับรับฟังและให้คําแนะนําแก่
นักศึกษาและศิษย์เก่า  

- นอกจากนี้ คณะได้เห็นความสําคัญของการดูแลนักศึกษาตามวัตถุประสงค์ท่ีให้นักศึกษาสามารถเรียนและใช้ชีวิต
ในมหาวิทยาลัยจบการศึกษาได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนดในแผนการเรียน จึงได้กําหนดให้ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นส่วนหน่ึงของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสายวิชาการเพ่ือให้นักศึกษาได้รับการดูแลจากอาจารย์ท่ีปรึกษาสามารถเรียนได้ตามแผนการเรียน
ตลอดระยะเวลาท่ีกําหนด (เกณฑ์ประเมินบุคลากรสายวิชาการ กําหนดให้เรียกพบนักศึกษาในความดูแลอย่างน้อย 1 ครั้ง ในรอบการ
ประเมิน) 
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2.3.2 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ท่ี 2 
คณะบริหารศาสตร์ มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 
-  มีเว็บไซต์งานวิจัยและบริการวิชาการ ใช้ในการบริหารจัดการแบบฟอร์มต่าง ๆ สําหรับบุคลากรสามารถดาวน์โหลดนําไปใช้

ในการขออนุมัติและรายงานต่าง ๆ ใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เก่ียวข้องกับการวิจัย อาทิเช่น ข่าวรับสมัครทุนวิจัยจาก
แหล่งทุนต่าง ๆ ข่าวการจัดประชุมวิชาการของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัย ข่าวการจัดอบรมเพื่อพัฒนา
ทักษะด้านการวิจัย รวมถึงมีฐานข้อมูลโครงการวิจัยของบุคลากรคณะบริหารศาสตร์ด้วย 

- มีระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) ใช้ในการจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัย ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย สําหรับเงิน
งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้มหาวิทยาลัย  และเป็นระบบท่ีผู้รับทุนวิจัยใช้เป็นช่องทางในการบันทึกและรายงานผลการดําเนินงานวิจัย 
การใช้จ่ายงบประมาณ รายงานปัญหาในการดําเนินงาน  และคณะฯ ใช้ในการติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงานโครงการวิจัยของ
งบดังกล่าว 

- มีระบบสารสนเทศกลางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (DMS) ใช้ในการรวบรวมข้อมูลโครงการวิจัย และผลงานตีพิมพ์ของ
บุคลากร โดยคณะใช้ระบบน้ีร่วมกับมหาวิทยาลัย  

-  มีระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัยของบุคลากรคณะบริหารศาสตร์ จัดทําขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลโครงการวิจัยและผลงานวิจัยของ
บุคลากร  โดยฐานข้อมูลโครงการวิจัยน้ียังสามารถเช่ือมโยงข้อมูลโครงการวิจัยเข้าสู่ระบบตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายวิชาการ  ช่วยสนับสนุนให้การตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานด้านภาระงานวิจัย  มีความสะดวกและคณะกรรมการตรวจประเมิน
สามารถเรียกดูข้อมูลจากระบบประเมินผ่านมายังฐานข้อมูลโครงการวิจัยได้ตามท่ีต้องการ 

คณะบริหารศาสตร์ใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์งานวิจัยในการบริหารจัดการเอกสารงานวิจัยในส่วนเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ 
โดยท่ีบุคลากรคณะสามารถค้นหาและดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ต้องการใช้ได้อย่างทันเวลา สะดวก รวดเร็ว  รวมไปถึงการประกาศข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการวิจัย หรือทุนวิจัยต่าง ๆ และสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในประเด็น
ต่อไปน้ี   

- มีห้องสมุดเพื่อค้นคว้าด้านการวิจัย  
- มีห้องหน่วยวิจัย เพื่อใช้ในการประชุมพบปะ พูดคุย ในเร่ืองงานวิจัย และมีพื้นท่ีในการรวบรวมรายงานผลงานวิจัยเพื่อใช้ใน

การค้นคว้างานวิจัยได้ 
- มีเว็บไซต์งานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่บุคลากร ในการดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ 

เพื่อใช้ในการบริหารงานวิจัย 
- มีกําหนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th SEPSA International Conference 2018  
- มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายให้ความรู้ด้านการวิจัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เพื่อจัดอบรม/การเข้าร่วมการอบรม 

ท่ีสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจการการวิจัย   
 

1) การสนับสนุนด้านการวิจัย 
 

ตารางแสดงงบประมาณท่ีสนับสนุนด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ลําดับ แหล่งเงิน จํานวนโครงการ จํานวนเงิน (บาท) 

1 เงินงบประมาณแผ่นดิน 4 1,890,700 
2 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1 60,000 
3 เงินรายได้คณะบริหารศาสตร์ 11 490,000 
4 สกอ. ร่วมกับภาคเอกชน 1 139,800 
5 ทุนส่วนตัว 1 12,000 

 รวม 18 2,592,500 
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2) รางวัลนักวิจัย/โครงการดีเด่นประจําปี 2561 
 

ตารางแสดงรางวัลนักวิจัย/โครงการดีเด่นประจําปี 2561 
ลําดับ ชื่อผู้ได้รับรางวัล ชื่อรางวัล ผลงาน 

1 รศ.ดร.รุ่งรัศมี  บุญดาว รางวัลเชิดชูเกียรติ
บุคลากรผู้สร้างช่ือเสียง
ให้กับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ปี 2560-
2561 

ได้รับทุน 2018 Endeavour Executive Fellowship  ซ่ึงเป็นทุน
สําหรับศึกษาดูงานเพ่ือการพัฒนาบุคลากร เพื่อไปศึกษาดูงานด้าน
การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์แบบ 
Active Learning และศึกษาเรียนรู้งานด้านบริหาร วิชาการ และ
งานวิจัย อบรม ณ Monash University ประเทศออสเตรเลีย 

 

3) การนําผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ 
 

ตารางแสดงการนําผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ 
ลําดับ ชื่อ-สกุล ผลงาน 

1 นายปรีชา  เหมนัค   
นายกเทศมนตรีตําบลท่าช้าง 

โครงการวิจัย การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมสําหรับแหล่งท่องเท่ียว
ตามรอยเส้นทางถ่ายทําภาพยนตร์อเล็กซานเดอร์มหาราช ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์        
จ.อุบลราชธานี 

2 ท่านวิไลลัก หน่วยงานจาก  
สปป.ลาว เมืองปากซอง   
แขวงจําปาสัก) 

โครงการวิจัย  การพัฒนาการผลิตกะหลํ่าปลีให้ได้มาตรฐานท่ีดี ในเขตพื้นที่ตอนใต้ของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว: กรณีศึกษา การปลูกกะหลํ่าปลีในแขวงจําปาสัก 

 
4) ผลงานการตีพิมพ์และเผยแพร่ประจําปี 2561 
 

ตารางการสรุปผลงานการตีพิมพ์และเผยแพร่ประจําปี 2561 
ลําดับ ตีพิมพเ์ผยแพร่

ระดับนานาชาต ิ
ตีพิมพเ์ผยแพร่

ระดับชาต ิ
เผยแพร่ผลงาน
ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ

เผยแพร่ผลงาน
ประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ

การนําไปใช้
ประโยชน์ 

จดสิทธิบัตร
หรืออนุ
สิทธิบัตร 

งานสร้างสรรค์
ตีพิมพเ์ผยแพร่

อ่ืน ๆ 

รวม
ท้ังหมด

 - 23 14 16 2 - - 55 
 
5) โครงการวิจัยของคณะบริหารศาสตร์ ท่ีจัดกิจกรรม ในปีงบ 2561 

 

ลําดับ โครงการวิจัย นักวิจัย จํานวนเงิน แหล่งทุน
1 การพัฒนาตลาดเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์

ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี 
ผศ.ใจแก้ว  แถมเงิน 
ผศ.กมลพร  นครชัยกุล 
นางเจียระไน ไชยกาล เจิ้ง 
นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล 
นายชวพจน์  ศุภสาร 
นางสายเพชร  อักโข 

351,100 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

2 การพัฒนากลยุทธ์การตลาดเครือข่ายสังคมออนไลน์ดว้ยระบบ
เว็บไซต์ตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยวออนไลน์ (Online Travel Agency) 
สําหรับธุรกิจที่พกัและท่องเที่ยวในภาคอีสาน 

ผศ.พิมลสินี  อุดมพันธ์ 
น.ส.วรรณนภา  สุทธิประภา 

599,000 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

3 ระบบแอปพิเคชั่นติดตามและพยากรณ์สุขภาพผู้สูงอายุ ดร.อนิรุธ  สืบสิงห์ 550,000 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

4 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาดและการเงินในธุรกิจปลา
พ้ืนบ้าน 

ดร.กฤตยา  อทุโธ 
ดร.วีรเวทย์  อทุโท 

390,600 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

5 ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน กรณีศึกษาบ้านศรีไคออก หมู่ 4 นายดุสิต  ศรีสร้อย 40,000 เงินรายได้คณะ
บริหารศาสตร์ 
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ลําดับ โครงการวิจัย นักวิจัย จํานวนเงิน แหล่งทุน 
6 ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการ

ที่ไมม่ีส่วนได้เสียสาธารณะและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมของนักบัญชี

ผศ.รินทร์ลภัส  ชยัหิรัญกิตติ ์ 40,000 เงินรายได้คณะ
บริหารศาสตร์ 

7 การจัดทําบัญชีและความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการบัญชีชุดเดียวและ
การยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับ SMEs 

ดร.ธีรวิทย์  กาปัญญา 60,000 เงินรายได้
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

8 ปัจจัยที่มีผลต่อความต้ังใจซ้ืออาหารเกษตรอินทรีย์ของผู้บริโภคใน
จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย 

นางเจียระไน  ไชยกาล เจิ้ง 
ผศ.กมลพร  นครชัยกุล 

40,000 เงินรายได้คณะ
บริหารศาสตร์ 

9 Audit Committee Qualification and Earning Quality: Case 
Study in Thailand 

Mr.Chenglong Zheng 
Mr.Shuai Guo 

40,000 เงินรายได้คณะ
บริหารศาสตร์ 

10 การศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดอุบลราชธานี ผศ.กมลพร  นครชัยกุล 
นางเจียระไนย  ไชยกาล เจิ้ง 

40,000 เงินรายได้คณะ
บริหารศาสตร์ 

11 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
ภาพลักษณ์องค์กร การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่สง่ผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการทางการเงินธนาคารพาณิชย์ไทยของผู้ประกอบการ 
SMEs 

ดร.พีชญาดา  พ้ืนผา 40,000 เงินรายได้คณะ
บริหารศาสตร์ 

12 ปัญหาและอุปสรรคขอธุรกิจขนาดเล็กในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่มีผลต่อ
การเลือกใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชี กรณีศึกษานิติบุคคลที่จด
ทะเบียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร 

น.ส.ภัทราจิตร  แสงสว่าง 40,000 เงินรายได้คณะ
บริหารศาสตร์ 

13 ความพร้อมของนกัศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ในจังหวัดอุบลราชธานี 
สู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

น.ส.วรรณนภา  สุทธิประภา 40,000 เงินรายได้คณะ
บริหารศาสตร์ 

14 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกํากับดูแลกิจการและมูลค่า
ตลาดของกิจการ: กรณีศึกษาของบรษัิทจดทะเบียนในประเทศไทย 
และตลาดหลักทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ 

นายธีนทัต  โกศัลวิตร 
น.ส.เคียงขวัญ  อกัษรวงศ์ 

12,000 ทุนส่วนตัว 

15 การศึกษาความต้องการของผู้บริโภคและคุณภาพการบริการในการ
ดําเนินธุรกิจร้านอาหารเพ่ือสุขภาพ ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

นายพิทยพรหมกนัต์ นันทะเสน 
ผศ.สืบพงษ์  หงษ์ภักด ี
น.ส.วรารัตน์  บุญแฝง 
ดร.สิริรัตน ์ ชอบขาย 
ดร.สายรุ้ง  ดินโคกสูง 
น.ส.จิรภา  โสภณ 

80,000 เงินรายได้คณะ
บริหารศาสตร์ 

16 ปัญหาการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิสําหรับ
กิจการที่ไมมี่ส่วนได้เสียสาธารณะ ประเภทธุรกิจจําหน่ายวัสดุ
ก่อสร้างในจังหวัดอุบลราชธานี 

นายสัจวัฒก์  วรโยธา 40,000 เงินรายได้คณะ
บริหารศาสตร์ 

17 พัฒนาระบบการประมวลผลภาพดจิติอลร่วมกับอากาศยานไร้คนขับ
เพ่ือการเกษตร 

ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร 
นายฐิติ  ราศีกุล 

466,000 สกอ. ร่วมกับ
ภาคเอกชน 

 
2.3.3 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ท่ี 3 

คณะบริหารศาสตร์ มีระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินงานด้านบริการวิชาการ  
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ กล่าวคือ ระบบกลไก การดําเนินงานบริการวิชาการอยู่ในการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริการวิชาการและ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะบริหารศาสตร์ เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้การดําเนินงานบริการวิชาการเป็นไปตามแนวทางท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย รวมถึงยุทธศาสตร์และนโยบายด้านการบริการวิชาการของคณะฯ โดยมีหน่วยงานวิจัยและบริการวิชาการ 
ซ่ึงอยู่ภายใต้การกํากับ ดูแล ของรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ซ่ึงมีภารกิจในการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการให้บริการวิชาการแก่สังคมให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะฯ กระบวนการดําเนินงานบริการ
และวิชาการมีผลการดําเนินงานในภาพรวมดังน้ี 
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1) การสนับสนุนด้านการบริการวิชาการ 
 

ตารางแสดงงบประมาณท่ีสนับสนุนด้านการบริการวิชาการ 
ลําดับ ชื่อกิจกรรม/โครงการ (จําแนกตามกลุ่ม) จํานวนโครงการ จํานวนเงิน (บาท) 

1 การบริการวิชาการแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน, SMEs 6 509,000 
2 การบริการวิชาการแก่กลุ่มเกษตรกร 2 206,300 
3 การบริการวิชาการแก่กลุ่มธุรกิจการบริการ 2 187,400 
4 การให้ความรู้กับหน่วยงานของชุมชน กองทุนหมู่บ้าน 1 65,000 
5 การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 1 400,000 
6 การบริการวิชาการแบบเก็บค่าลงทะเบียน 3 1,720,150 

 
ตารางแสดงงบประมาณท่ีสนับสนุนด้านการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก 

ลําดับ ชื่อกิจกรรม/โครงการ (จําแนกตามกลุ่ม) จํานวนโครงการ จํานวนเงิน (บาท) 
1 การบริการวิชาการแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน, SMEs 1 840,000 
2 การบริการวิชาการแก่กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 1 3,080,000 

 
2)  กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการท่ีดําเนินการ (จําแนกตามกลุ่ม) 
 

2.1)  การบริการวิชาการแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน, SMEs 
 

โครงการ การจัดทําบัญชีสําหรับการวางแผนกําไร โดยการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break Even Point) สําหรับวิสาหกิจชุมชน   
ระหว่างวันท่ี 25-26 สิงหาคม 2561 ณ วัดบ้านศรีไคออก อําเภอวารินชําราบ และชุมชนหนองบัว ตําบลขามใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี 

กิจกรรมจัดฝึกอบรมเผยแพร่ให้ความรู้เก่ียวกับการจัดทําบัญชีสําหรับการวางแผนกําไร ให้แก่วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรบ้านศรีไค 
อําเภอวารินชําราบ  และวิสาหกิจชุมบ้านหนองบัว ตําบลขามใหญ่  จังหวัดอุบลราชธานี  

 

    
 

โครงการ เจาะธุรกิจ พิชิตต้นทุน 
วันท่ี 26 มิถุนายน 2561 ณ เทศบาลชานุมาน  จังหวัดอํานาจเจริญ กิจกรรมจัดอบรมการใช้ข้อมูลบัญชีเพื่อการวิเคราะห์ต้นทุน 

การตรวจสุขภาพทางการเงินของกิจการ การวางแผนใช้จ่ายเงิน การวางแผนเพ่ือเพิ่มยอดขายและขยายตลาด ด้วยวิธีการนําเสนอสินค้า
และบริการรูปแบบใหม่ ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ 
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โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการจัดจําหน่ายแก่ผลิตภัณฑ์ชุมชนและผู้ประกอบการสินค้าโอท๊อป 
วันท่ี  30-31 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์สินค้าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ บ้านชัยมงคล ตําบลโชคชัย อําเภอนิคมคําสร้อย จังหวัด

มุกดาหาร กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการจัดจําหน่ายให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน และผู้ประกอบการสินค้า
โอท๊อป เพื่อให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและผู้ประกอบการสินค้าโอท๊อปสามารถนําความรู้ไปปฏิบัติได้จริง ให้แก่ วิสาหกิจชุมชน
และผู้ประกอบการสินค้าโอท๊อปและบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ 

 

        
  

โครงการ การใช้กลยุทธ์ทางการเงินและความรู้ทางการบัญชีสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน มุ่งสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 

วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์โฮมสเตย์บ้านหนองหล่ม ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอดอนตาล จังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมพัฒนา
ศักยภาพด้านการบริหารจัดการและศักยภาพด้านการเงินและการบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้แก่ สมาชิกจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน
จังหวัดมุกดาหารและใกล้เคียง  ในด้านการวางแผนกลยุทธ์การตลาด การวางแผนกลยุทธ์ทางการเงินและบัญชี การนําความรู้ด้านบัญชี
และการเงิน การบริหารต้นทุนและบริหารความเส่ียง มาพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีประสิทธิภาพ 
 

     
  

โครงการ  การพฒันาผู้ประกอบการใหม่ด้วยกลยุทธ์ทางธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ 
จัดกิจกรรมอบรมเป็นชุดโครงการให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ทายาทธุรกิจ และเกษตรกรรายใหม่ ในจังหวัดอุบลราชธานี และ

ใกล้เคียง ในเร่ืองการประกอบธุรกิจด้วยกลยุทธ์ทางธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ ซ่ึงประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 5 โครงการ ดังนี้ 
โครงการย่อยท่ี 1: กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Joint Space  
โครงการย่อยท่ี 2: การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างการได้เปรียบทางการแข่งขัน วันท่ี 3 มีนาคม  2561 ณ Joint Space  
โครงการย่อยท่ี 3: การวางแผนทางการเงินและเรียนรู้แนวโน้มทางการเงินรูปแบบใหม่ วันท่ี 4 มีนาคม 2561 ณ Joint Space  
โครงการย่อยท่ี 4: การจัดทําบัญชีอย่างง่ายและบริหารต้นทุนสินค้าเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน วันท่ี 10-11  มีนาคม 2561  

ณ Joint Space จังหวัดอุบลราชธานีแข่งขัน 
โครงการย่อยท่ี 5: การอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการในหัวข้อ กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ด้วยการใช้ Social Media วันท่ี 17-18  

มีนาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
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2.2)  การบริการวิชาการแก่กลุ่มเกษตรกร 
 

โครงการ การพัฒนาสินค้าชุมชนอย่างครบวงจรเพื่อยกระดับสินค้าคุณภาพเชิงพาณิชย์วิสาหกิจชุมชน 4 องค์การบริหารส่วน
ตําบลรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

วันท่ี 20-22 มิถุนายน 2561 ณ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการฟาร์มใน
ระบบอินทรีย์ การตลาดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนต้นแบบเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง  และสร้างตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์สําหรับ
เกษตรกรในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยสร้างเครือข่ายการจัดการตลาดเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรรายย่อย ให้แก่
เกษตรกรในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีอยู่รอบ ๆ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แก่ ตําบลธาตุ ตําบลเมืองศรีไค ตําบลโพธิ์ใหญ่ 
และตําบลคําขวาง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

 

   
  

โครงการ การส่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อเพิ่มรายได้และลดหน้ีสิน 
วันที่ 3 - 4 กันยายน พ.ศ.2561 ที่สหกรณ์กองทุนสวนยางเมืองอุบลราชธานี ตําบลกระโสบ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

จัดอบรมให้เกษตรกรได้เรียนรู้กระบวนการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อเพิ่มรายได้และลดหนี้สิน และการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกคือ การยางแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อเพ่ิมรายได้และลดหน้ีสิน ให้แก่ 
เกษตรกร ผู้นําชุมชนในพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธรและอํานาจเจริญ 

 

   
  

โครงการ การเพิม่มูลค่าคุณค่าสินค้าสหกรณ์และเกษตรกรรมไทย ก้าวไกลสู่ เกษตรดิจิตอล ในยุค 4.0 
วันท่ี 17, 19, 21, 24-25 พฤษภาคม และ 4, 7 มิถุนายน 2561 ณ  ห้องประชุมเขื่อนสิรินธร อําเภอสิรินธร และห้องประชุม กศน. 

อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมอบรมให้แก่ กลุ่มสหกรณ์และสินค้าเกษตรกรรม กลุ่มอาชีพ ครู นักเรียน นักศึกษา และ
ผู้สนใจท่ัวไปในอําเภอสิรินธร และเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  เพ่ือให้สินค้า กลุ่มสหกรณ์และสินค้าเกษตรกรรม จังหวัดอุบลราชธานี
และใกล้เคียงตื่นตัว และมีความรู้เพ่ิมเติมในการประกอบธุรกิจ ด้านไอที การตลาด การบริการ การบัญชี และการเงิน อันนําไปสู่การเพิ่ม
ความสามารถ สร้างมูลค่าคุณค่าเพ่ิมให้กับกลุ่มและสินค้าตนเอง ภายใต้แนวคิด เกษตรดิจิทัล ของการขับเคล่ือนประเทศไทย 4.0 รองรับ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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3.1) การให้บริการวิชาการแก่กลุ่มธุรกิจการบริการ 
 

โครงการ การพัฒนาทักษะการบริการอย่างมืออาชีพเพื่อเขา้สู่ยุคของการท่องเที่ยว 4.0 
วันท่ี 24-25 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาทักษะ

การให้บริการอย่างมืออาชีพตลอดจนเทคนิคใหม่ ๆ เพ่ือรองรับการท่องเท่ียวยุค 4.0 ให้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจหรือบุคลากรในธุรกิจ
บริการต่าง ๆ อาทิ ธุรกิจท่ีพัก ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจท่องเท่ียว ธุรกิจเครื่องดื่ม รวมท้ังเยาวชน ประชาชนท่ัวไป ตลอดจนหน่วยงานภาค
การศึกษาท่ีสนใจ 
 

      
  
โครงการ พัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาลตามหลักปฏิบัติสําหรับผู้สูงวัย 
วันท่ี 12-13 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมช้ัน 3 ตึกอํานวยการ โรงพยาบาลเขื่องใน จัดอบรมให้แก่ บุคลากรของโรงพยาบาล      

ในเขตจังหวัดอุบลราชธานีหรือศรีสะเกษ เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีจิตสํานึก และทัศนคติและความภาคภูมิใจในงานบริหาร เข้าใจธรรมชาติ
และความคาดหวังของผู้รับบริการ และรู้จักพัฒนาและรักษาความสําพันธ์เชิงรุกกับผู้สูงวัยที่มารับบริการ    

 

 
   

1.4) การให้ความรู้กับหน่วยงานของชุมชน กองทุนหมู่บ้าน 
 

โครงการ การจัดทําเอกสารทางบัญชีและรายงานงบการเงินของกองทุนหมู่บ้านฯ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของหน่วยงานกํากับดูแล 
ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน 2561 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จํานวน 3 หมู่บ้านในเขต

ตําบลสระสมิง  ด้านการจัดทํารายงานทางการเงิน การบริหารติดตามหนี้ และรายงานต่าง ๆ ท่ีจะช่วยในการติดสินใจของคณะกรรมการ
สําหรับการบริหารจัดการหนี้ เพ่ือให้กองทุนหมู่บ้านมีความรู้ทักษะในการจัดเก็บเอกสารทางบัญชี การจัดทํางบการเงิน รวมถึงรายงาน
การจัดลําดับช้ันหน้ีและการบริหารจัดการหนี้ท่ีอาจจะกลายเป็นหน้ีสูญ        
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1.5) การจัดประชุมวิชาการ 
 

โครงการ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เร่ือง เศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ประจําปีงบประมาณ 2561 

วันท่ี 26 กรกฎาคม 2561ณ โรงแรม U-Place  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดเวทีในการนําเสนอผลงานวิจัยในสาขา Economic, 
Social, Tourism & Hospitality, Logistic, IT, Accounting  เพื่อสร้างโอกาสในการพบปะระหว่างนักวิจัย และแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นประสบการณ์ระหว่างนักวิจัย อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือและสนับสนุนการทําวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ใน
ภูมิภาคลุ่มน้ําโขงตอนใต้ 

 

 
  

1.6)  การบริการวิชาการแบบเก็บค่าลงทะเบียน 
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การบริหารงานการเบิกค่าใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ 
ระหว่างวันท่ี 23-24 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วมอบรมคือ 

ผู้บริหารหน่วยงาน นักวิชาการเงินและบัญชี บุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และเจ้าหน้าท่ีพัสดุ ผู้เกี่ยวข้อง
และผู้สนใจทั่วไป จํานวนท้ังส้ิน จํานวน 37 คน 

 

    
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ความเส่ียง ข้อควรระวัง และเทคนิคการแก้ไขปัญหาการดําเนินการจัดซ้ือจัดจัดจ้าง” 
ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี              

มีผู้เข้าร่วมอบรมคือ ผู้บริหารหน่วยงาน เจ้าหน้าท่ีพัสดุ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
และผู้สนใจทั่วไป จํานวนท้ังส้ิน จํานวน 166 คน 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเตรียมการจัดซ้ือจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย”  
ระหว่างวันท่ี 8-9 กันยายน 2561 ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมอบรมคือ ผู้บริหารหน่วยงาน เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ และผู้สนใจท่ัวไป จํานวนท้ังส้ิน 196 คน  
 

   
 

1.7) การบริการวิชาการจากแหล่งเงินภายนอก 
 
โครงการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องความต้องการของตลาด 
ระหว่างเดือนธันวาคม 2560 – พฤษภาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ คณะบริหาร

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ประกอบการ 

 

   
 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป   
ระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน 2561 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ คณะบริหารศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เขตพื้นที่จังหวัด
ศรีสะเกษ กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน  

 

   
 
2.3.4 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ท่ี 4 

คณะบริหารศาสตร์ มีคณะกรรมการบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีอํานาจหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายด้าน
การบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในระดับคณะมาตรการในการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานในภาพรวมของคณะให้
เป็นไปตามเป้าหมาย  พิจารณาข้อเสนอโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีบุคลากรเสนอเพ่ือขอรับงบประมาณ  โดยพิจารณาความ
สอดคล้องของโครงการกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์ของคณะบริหารศาสตร์ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะนําต่อการ
ดําเนินงาน การปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในรอบปี 2561 มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
งานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2561 จํานวนมาก สรุปรายละเอียดดังน้ี   
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1) การสนับสนุนด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

ตารางแสดงงบประมาณท่ีสนับสนุนด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ลําดับ ชื่อกิจกรรม/โครงการ (จําแนกตามกลุ่ม) จํานวนโครงการ จํานวนเงิน (บาท)

1 ส่งเสริมเยาวชนนักศึกษาและบุคลากรให้ตระหนักถึงคุณค่าความงามของศิลปะ 3 240,000 

2 การศึกษา วิจัย รวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของอีสานและของชาติ 

- - 

3 มุ่งเน้นกิจกรรมเผยแพร่และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมในทุกระดับและรูปแบบ
ต่าง ๆ 

1 80,000 

4 มุ่งเน้นการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี/โดย
ดําเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

- - 

5 การดําเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยและความร่วมมือกับจังหวัด 2 110,000 

 
2) กิจกรรม/โครงการการสนับสนุนด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
ลําดับ โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม หัวหน้าโครงการ จํานวนเงิน 

(บาท) 
แหล่งทุน 

1 การสร้างมูลค่า ผ้าท้องถิ่นโดยการถอดท่าฟ้อนรํา 
และการตกแต่งห้องพักด้วยผ้าย้อมครามวงศ์ปัดสา
ผ่านเทคโนโลยีดิทัล 

นายฐิติ  ราศีกุล 100,000 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

2 สืบสานประเพณี "บุญออกพรรษา" ประจําปี 2561 น.ส.ปวีณา  ทองบุญยัง 55,000 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

3 การสืบสานประเพณีบุญเข้ากรรม ฮีต 12 ดร.พีชญาดา  พื้นผา 55,000 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

4 พัฒนาและเพิ่มทักษะด้านดนตรีไทย นายมงคล  กิตติวุฒิไกร 80,000 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

5 สืบสานวัฒนธรรมลําผญา เช่ือมโยงผ่านบทรําและคํา
กลอน เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเยาวชน
ไทย 

น.ส.มนัสดา  ชัยสวนียากรณ์ 80,000 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

6 สร้างทักษะการบริหารผ่านการละเล่นพื้นบ้านอีสาน 
(ปีท่ี 5) 

น.ส.ศุภกัญญา  จันทรุกขา 60,000 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

 
2.3.5 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ท่ี 5 

คณะบริหารศาสตร์ มีการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตรการเปล่ียนแปลง สร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และการทํางาน พร้อมยกระดับคุณภาพให้เป็นมาตรฐานสากล มีการดําเนินการดังนี้ 

(1) การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล   
(2) ปรับปรุงโครงสร้างและกรอบอัตรากําลังของส่วนงานและหน่วยงานภายในให้เหมาะสม 
(3) ระบบและกลไกการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 
(4) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้บูรณาการสู่การปฏิบัติงานประจํา โดยปรับปรุงระบบการรวบรวมและจัดเก็บ

ข้อมูลให้สามารถใช้ร่วมกัน 
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1)  การบริหารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาล 
 

คณะบริหารศาสตร์  มีการบริหารจัดการองค์กรโดยหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงผู้บริหารของคณะบริหารศาสตร์ได้เล็งเห็น
ความสําคัญของการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการ โดยมีการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภายในคณะดังน้ี  
 

หลักธรรมาภิบาล การดําเนินงาน 

1.หลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

คณะฯ มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์คณะฯ และมีการกําหนดเป้าหมายตัวช้ีวัดของ
แผนปฏิบัติราชการเพ่ือใช้สําหรับประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ 
โดยได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2561 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ และมีการรายงานผล
การปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการที่บรรลุเป้าหมายหรือ KPI ต่อคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา ซ่ึงผู้บริหาร
ได้ให้ความสําคัญกับการดําเนินงานและมีการนําผลการดําเนินงานมาปรับปรุงและทบทวนแผนกลยุทธ์ในปีต่อไป 

2. หลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 

คณะฯ บริหารราชการตามระบบและกลไกการบริหารราชการ ที่มีกระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับบริบทของคณะ 
และสามารถปฏิบัติตามพันธกิจหลัก 4 ด้าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 

1. การบริหารงบประมาณแบบสมดุล คณะบริหารศาสตร์ไดพิ้จารณาถึงทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด ใช้เงินรายได้ในการบริหาร
จัดการ โดยมีการจัดสรรงบประมาณไปยังส่วนงานต่าง ๆ อาทิเช่น หลักสูตร สํานักงานเลขานุการ งบจัดซื้อครุภัณฑ์ งบลงทุนและ
สิ่งก่อสร้าง เป็นต้น  

2. การบริหารงานบุคคล คณะบริหารศาสตร์มีการบริหารจัดการทรพัยากรมนุษย์ที่มีความหลากหลาย ทั้งที่เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ข้าราชการ ลูกจ้างช่ัวคราว (ชาวต่างชาติ) โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ และเงินงบประมาณแผ่นดิน  

3. การจัดการการเรียนการสอน คณะได้มีการพิจารณาถึงทรัพยากรที่มีอยู่ อาทิเช่น ห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใน
ห้องเรียน จํานวนบุคลากรสายวิชาการ โดยได้มีแต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือทําหน้าที่พิจารณาการจัดหา
ครุภัณฑ์ บริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัด  

4. การใช้ระบบสารสนเทศ ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์คณะมีระบบสารสนเทศท่ีใช้ในการบริหารจัดการ โดยได้พัฒนาระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรสายวิชาการ ด้านการเงิน (UBUFMIS) และการจัดการเรียนการสอน (REG) ใช้ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย  

3. หลักการตอบสนอง 
(Responsiveness) 

คณะฯ มีช่องทางในการแสดงความคิดเห็นของผู้รับบริการ หรือการร้องเรียน ข้อเสนอแนะ สําหรับการตอบสนองความต้องการ
ของนักศึกษา และผู้รับบริการอื่น ๆ  ซ่ึงนํามาพิจารณาในการแก้ไขปัญหาต่อไป  เช่น สายด่วนด้านหน้าเว็บไซต์คณะบริหารศาสตร์, 
Facebook Fan Page มีช่องทางการแสดงความคิดเห็นของผู้รับบริการ หรือการร้องเรียนที่ E-mail: nacc.bus@ubu.ac.th        

การให้บริการกับบุคคลภายนอก บริการวิชาการแก่ชุมชน ผู้ประกอบการ โดยมีการจัดโครงการบริการวิชาการ ที่เกิดจาก
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

การให้บริการกลุ่มนักศึกษา มีการให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวก โรงอาหาร ร้านถ่ายเอกสาร โรงจอดรถ และอุปกรณ์สิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอน 

มีการนําผลการสํารวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของนักศึกษา มาปรับปรุงและดําเนินการแก้ไข โดยคณะได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือดําเนินการพิจารณาการความต้องการเพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณ  

4. หลักภาระรับผิดชอบ 
(Accountability) 

คณะฯ มีการบริหารจัดการแบบกระจายอํานาจ โดยได้มีการแต่งตั้งรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ให้ดูแล รับผิดชอบงานในด้านต่าง 
ๆ ตามภารกิจที่ได้กาํหนดให้ปฏิบัติหน้าที่ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ มีการแต่งตั้งและมอบหมายอํานาจให้กับหัวหน้าสาขา และ
ประธานหลักสูตร ในการบริหารจัดการการดําเนินงานของหลักสูตร นอกจากน้ัน ในการดําเนินการต่าง ๆ ของโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ให้มีการดําเนินการในลักษณะของคณะกรรมการต่าง ๆ ด้วย  

5. หลักความโปร่งใส 
(Transparency) 

คณะฯ มีการดําเนินงานตามกระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เช่น 
- การประเมินผลปฏิบัติราชการ คณะมีความโปร่งใสในการประเมินผลงานของบุคลากรทุกคน มีเกณฑ์การประเมินที่เป็น

ที่ยอมรับ เห็นชอบโดยคณะกรรมการประจําคณะฯ และแจ้งเวียนให้บุคลากรภายในคณะฯ ทราบ พร้อมทั้งให้บุคลากร
สามารถขอเสนอเกณฑ์หรือเปลี่ยนแปลงการประเมินได้หากเห็นว่าไม่โปร่งใส หรือไม่เป็นธรรม และเมื่อผลการประเมินเสร็จ
สิ้นแจ้งให้บุคลากรทุกท่านทราบผลการประเมิน และทุกคนสามารถตรวจสอบได้  

- การตรวจสอบงบการเงิน  โดยมีการให้ผู้ตรวจบัญชีจากภายนอกเข้ามาทําการตรวจสอบการบริหารด้านการเงินของ
คณะฯและนําเสนอต่อมหาวิทยาลัย  

- การรับนักศึกษา เข้าศึกษาต่อ มีกระบวนการการรับเข้าอย่างโปร่งใส  
- การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามระเบียบข้ันตอนของมหาวิทยาลัย 
- เพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ และส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริต ตามมาตรการ 
2.1) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2.2) พัฒนาระบบและกลไกในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านทางเว็บไซต์คณะบริหารศาสตร์ www.bus.ubu.ac.th 

→ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป และแจ้งเวียนทางอีเมลล์ ไลน์กลุ่ม แก่บุคลากรและบุคคลทั่วไปได้รับทราบ 
6. หลักการมีส่วนร่วม 
(Participation) 

การให้โอกาสให้บุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็น ร่วมเสนอปัญญา แนวทางแก้ไขปัญหา
ร่วมกระบวนการพัฒนาคณะในด้านๆ เช่น  การจัดสัมมนาประจําปี อย่างต่อเน่ือง  ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะอย่าง
แท้จริงและการจัดประชุมบุคลากรเพื่อรับฟังความคิดเห็น ดังนี้ 
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หลักธรรมาภิบาล การดําเนินงาน 

โครงการผู้บริหารพบปะบุคลากร ซึ่งจัดเป็นประจําทุกเดือน เพ่ือให้บุคลากรได้รับข่าวสาร  ได้แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ที่
เป็นแนวทางในการพัฒนาคณะฯ  

ในส่วนนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการประเมินความพึงพอใจในด้านการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา เพ่ือนํามาใช้ปรับปรุง
คุณภาพการสอน 

7. หลักการกระจาย
อํานาจ 
(Decentralization) 

คณะฯ มีระบบการบริหารงานโดยการกระจายอํานาจสู่บุคลากรในรูปแบบของคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและได้ 
ดําเนินงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการกํากับติดตามด้วยการรายงานการปฏิบัติงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ 

8. หลักนิติธรรม (Rule 
of Law) 

ด้านการเงิน คณะได้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ได้แก่ ข้อบังคับ กฎระเบียบ ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เช่น การเบิกจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงการคลัง, การปฏิบัติงานพัสดุท่ีถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ การ
จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นต้น  

9. หลักความเสมอภาค 
(Equity) 

คณะมีการปฏิบัติกับบุคลากร บุคคลภายนอก อย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกในด้านใด ทุกคนได้รับการปฏิบัติเท่ากัน 
อาทิเช่น บุคลากรได้รับสวัสดิการที่เท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยกว่าเป็นบุคลากรสายวิชาการ หรือสายสนับสนุนวิชาการ อาทิ
เช่น การตรวจสุขภาพประจําปี  

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ในหลักสูตรต่าง ๆ คณะได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณสมบัติ สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อได้โดยเท่าเทียม
กัน และผ่านกระบวนการคัดเลือกที่เหมือนกัน  

การเข้าถึงข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ นักศึกษา บุคลากร รวมถึงบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูล
พ้ืนฐานผ่านทางเว็บไซต์คณะบริหารศาสตร์ www.bus.ubu.ac.th  

10.หลักมุ่งเน้นฉันทามติ  
(Consensus Oriented) 

คณะฯ มีการจัดโครงการผู้บริหารพบปะบุคลากร เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นการนําเสนอผลการ
ดําเนินงานในรอบเดือนที่สผา่นมา เป็นเวทีให้บุคลากรทั้งสายสนับสนุนวิชาการ สายวิชาการ ได้มาพบปะ และเสนอแนะแลกเปลีย่น
ซ่ึงกันและกัน 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เป็นประจําทุกเดือน เพ่ือประชุมหารือในประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องมีการพิจารณา
ร่วมกัน เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน 

 
2) การบริหารความเส่ียงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 

การดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงและการควบคุมดภายใน ท่ีเป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเส่ียงท่ีเกิด
จากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ท่ีส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเส่ียงลดลงจากเดิม 
โดยมีการวิเคราะห์และระบุความเส่ียง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเส่ียงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของคณะและมหาวิทยาลัย ได้แก่ ด้าน
ทรัพยากร ด้านการปฏิบัติงาน ด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน และด้านนโยบาย กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ  ท้ังปัจจัยภายใน 
และปัจจัยภายนอก ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง และจัดลําดับความเส่ียงท่ีได้จากการวิเคราะห์ และจัดทําแผนบริหาร
ความเส่ียง และมีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง เป็นระยะตามแผนท่ีกําหนด เมื่อส้ินปีงบประมาณ และส้ินสุด
การดําเนินงาน ได้มีการประเมินผลการจัดการความเส่ียงตามแผนบริหารความเส่ียง ดังตารางสรุปและประะเมินผลการบริหารความเส่ียง
ดังน้ี 

 
ประเภทความเส่ียง ความเส่ียง และสาเหตุ

หรือปัจจัยที่ทําใหเ้กิด 
ความเส่ียง 

ประเภท
ปัจจัย 

ระดับ
ความ
เส่ียง 

ผลการประเมินหลังการจัดการความเส่ียงตาม
ตัวบ่งชี ้

ประเมินผล
การจัดการ
ความเส่ียง 

ด้านทรัพยากร  
(การเงิน งบประมาณ) 

นักศึกษาใหม่ไม่เป็นไป
ตามแผนการรับ เนื่องจาก
การแข่งขันการรับ
นักศึกษาค่อนข้างรุนแรง 

ปัจจัย
ภายนอก 

สูง
มาก 

จํานวน นศ.ใหม่คณะบริหารศาสตร์ 979 คน 
(ณ 10 สิงหาคม 61) จากแผนรับ 1,020 คน     
คิดเป็นร้อยละ 95.98  
(สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 27) 

ยอมรับได้ 
(ระดับความ
เสี่ยงลดลง)  

ด้านการปฏบิัติงาน 
(การบริหารงานวิจัย)     

รัฐจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนวิจัยจากเงิน
งบประมาณแผ่นดนิลดลง 

ปัจจัย
ภายนอก 

สูง เงินสนับสนุนทุนวิจัย 3,264,925 บาท และ
อาจารย์ประจํา 66 คน คิดเป็น 49,468.56 บาท/คน  
(สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 23.67) 

ยอมรับได้ 
(ระดับความ
เสี่ยงลดลง)  

ความเส่ียงด้านความ
ปลอดภัยในชีวิต 

การสูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สินของนักศึกษาจาก
อุบัติเหตุ 

ปัจจัย
ภายใน 

สูง ไม่มีนักศึกษาหรือบุคลากรสูญเสียชวิีตจาก
อุบัติเหตุ ภายใน ม. และรอบ ๆ ม. 

ยอมรับได้ 
(ระดับความ
เสี่ยงลดลง)  
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3)  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

คณะบริหารศาสตร์ได้มีการมีดําเนินการด้านการประกันคุณภาพ ท่ีสอดคล้องกับพันธกิจและการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
โดยได้มีการบรรจุในแผนยุทธศาสตร์ของคณะบริหารศาสตร์ (พ.ศ.2560-2564) ซ่ึงมีการดําเนินการตามระบบและกลไก ดังนี้ 

1.  ระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 การกํากับ ควบคุมติดตามและประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ โดยมีการกําหนด

องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมายและโดยใช้คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยที่ คณะฯ มีการติดตามผลการดําเนินงานรอบ 3 รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ12 เดือน เสนอต่อ
คณะกรรมการคณะ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงการประเมินคุณภาพภายใน มีการดําเนินการดังน้ี  

 ระดับหลักสูตร ระหว่างเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2561 
 ระดับคณะ เดือนกันยายน 2561 
2.  กลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีสําคัญ มีดังนี้ 
 ผู้บริหารและบุคลากรที่รับผิดชอบในการดําเนินงานในระดับมหาวิทยาลัยและเช่ือมโยงกับการดําเนินงานมายังระดับ

คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า โดยที่ คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้บริหารเพื่อดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ในรูปของ
คณะกรรมการอํานวยการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการกําหนดหน้าท่ีในระดับนโยบายและติดตามกํากับดูแล พร้อมทั้งปรับปรุง
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมทุกส่วนงาน 

 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีการศึกษา 
2560 ดังตารางต่อไปน้ี 

  
องค์ประกอบคุณภาพ ผลประเมินปี 2559 ผลประเมิน 2560 

คะแนน ผลการประเมิน คะแนน ผลการประเมิน 
องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 2.91 พอใช้   2.89  พอใช้ 
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 5.00 ดีมาก   5.00  ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก   5.00  ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก   5.00  ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 4.50 ดี   5.00  ดีมาก 

รวมเฉล่ีย 3.51 ด ี   4.03  ด ี
 
4)  การปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของนักศึกษาและบุคลากร 

คณะบริหารศาสตร์ ได้มีการมีดําเนินการปรับปรุงห้องเรียนในอาคารคณะบริหารศาสตร์  ปรับปรุงห้องเรียน CLB 1 การ
ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารกิจกรรมนักศึกษา Student Center ปรับปรุงต่อเติมภายในอาคารคณะหลังใหม่ พร้อมการจัดซ้ือทรัพยากร
และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ครุภัณฑ์ ICT และซอฟต์แวร์สําหรับการเรียนการสอน การติดตั้งและตรวจเช็คสัญญาณอินเตอเน็ต ให้
เพียงพอต่อการสนับสนุนการเรียนสอน  

 
2.3.6 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ท่ี 6 

คณะบริหารศาสตร์ มีนโยบายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพมีสมรรถนะ พร้อมการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
อย่างมีความสุข และมีความผูกพันกับองค์กร  โดยมีระบบประเมินการปฏิบัติและขีดความสามารถของบุคลากร และระบบการติดตามผล
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ศาสตร์ ส่งเสริมให้บุคลากรทุกสายงาน ได้รับการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ตามสายงาน จัดโครงการ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหาร โดยสนับสนุนให้ผู้บริหาร ระดับหลักสูตร และระดับคณะ 
ได้รับการพัฒนาคนเองให้มีสมรรถนะด้านการบริหารโดยยึดหลักธรรมา  ภิบาลและทันต่อการเปล่ียนแปลง และสามารถพัฒนาองค์
ความรู้ เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งและทันสมัย จึงเห็นสมควรให้การสนับสนุนให้ผู้บริหารของคระบริหารศาสตร์ ไปอบรมพัฒนา
ดูงานในองค์กรระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ เพื่อนําความรู้มาปฏิบัติงานจริงและมาถ่ายทอดให้แก่เพ่ือนร่วมงาน  พัฒนาส่งเสริม
และสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน โดยการเพิ่มพูนคุณวุฒิ ศักยภาพ ในหน่วยงาน เช่น โครงการส่งเสริมการเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการ โครงการส่งเสริมการผลิตตํารา โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและภาษาอังกฤษ สร้างเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพเพ่ือให้บุคลากรทํางานในองค์กรอย่างมีความสุข ในรอบปี 2561 มีการดําเนินงานต่าง ๆ ดังสรุปตารางลําดับดังน้ี 
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1) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
 

ตารางแสดงกิจกรรม/โครงการท่ีพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  
ลําดับ กิจกรรม/โครงการ สถานท่ี จํานวน 

(คน) 
รายละเอียด งบประมาณ 

(บาท) 

1 โครงการศึกษาดูงานเพ่ือ
เพ่ิมประสทิธิภาพในการ 
ปฏิบัติงานของบุคลากร
สํานักงานเลขานุการ 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 
สุรนารี 

17 คน ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
-พบปะผู้หัวหน้าหน่วยงาน/แนะนําคณะเดินทาง 
-เย่ียมชมห้องสํานกังาน 
-รับฟังการบริหารจัดการสํานักงาน 
-มอบของทีร่ะลึก/ถ่ายภาพ 
ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2561 

32,000 

2 โครงการส่งเสรมิการขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

งานบุคคล  
คณะบริหาร
ศาสตร์ 

45 คน สนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ คณะบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีตําแหน่งทางวิชาการเพ่ิมมากข้ึน 
ตลอดทั้งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและแนวทางในการจัดทํา
เอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอนและส่ือการสอน   
ที่จะเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการและ
ใช้ในการเรียนการสอน 
ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 

20,000 

3 โครงการส่งเสรมิการขอ
ตําแหน่งที่สูงข้ึน 

กองการเจ้าหน้าที ่
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

4 คน อบรมการจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 
ระหว่างวันที่  19-20 กรกฎาคม 2561 

- 

4 โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้าน
ปัจจัยความสําเร็จของ 
องค์กร 

โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

80 คน 1. กลุม่สายสนับสนุนวิชาการและผูบ้ริหาร กําหนดปัจจัย
ความสําเร็จขององค์กร ดังน้ี 

1.1 การบริหารจัดการสํานักงานเลขานุการรูปแบบใหม่ 
(การบริหารแบบรวมศูนย์) 
2. กลุม่สายวิชาการ และสายงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง 
กําหนดปัจจัยความสําเร็จขององค์กร ดังนี ้

2.1 กระบวนการปรับเปลี่ยนองค์กร  
2.2 กลยุทธ์บริหารจัดการหลักสูตรใหม่/อนาคต 
2.3 การสร้างรายได้จากงานวิจัยและการบริการวิชาการ

ในระยะ 5 ปี 
ระหว่างวันที่ 9, 17 พฤษภาคม 2561 

24,200 

5 โครงการศึกษาดูงาน
สําหรับบุคลากรคณะ
บริหารศาสตร์ ประจําปี 
2561 

งานแผน  
คณะบริหาร
ศาสตร์ 

43 คน 1. มหาวิทยาลัยหอการค้า 
2. Rayong Advanced Institute of Science and 
Technology จังหวัดระยอง 
3. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 - 3 มิถุนายน 2561 

412,670 

 
2) บุคลากรท่ีได้รับรางวัลประจําปี 2561 
 

ตารางแสดงบุคลากรท่ีได้รับรางวัลประจําปี 2561 
ลําดับ ชื่อผู้ได้รับรางวัล ชื่อรางวัล ผลงาน วัน/เดือน/ปี 

1 ผศ.ใจแก้ว แถมเงิน ครูดีเด่น ประเภทครูผู้สอน ในโครงการ
เชิดชูครู ซีพี ออลล์ ประจําปีการศึกษา 
2561 

ได้รับรางวัลเชิดชูเกียติจาก 
บมจ.ซีพี ออลล์ 

9 พฤษภาคม 2561 

2 รศ.รุ่งรัศมี บุญดาว 2018 Endeavour Executive 
Fellowship 

ได้รับทุนรัฐบาลประเทศ
ออสเตรเลีย 

1 กุมภาพันธ์ –      
31 พฤษภาคม 2561 
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3) การพัฒนาทักษะของผู้บริหาร 
 

ตารางแสดงการพัฒนาทักษะของผู้บริหาร 
ลําดับ ชื่อ-สกุล ประเภท 

การพฒันา
ชื่อกิจกรรม สถานท่ี วัน/เดือน/ปี 

1 ผศ.สืบพงศ์ หงส์ภักดี 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

อบรม TQA Criteria  
 

โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค 
กรุงเทพฯ 

ระหว่างวันท่ี 23-25 พฤษภาคม 
2561 

2 นางสายเพชร อักโข 
รองคณบดีฝ่ายแผนและ
ประกันคุณภาพ 

อบรม TQA Application 
Report Writing  
 

โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค 
กรุงเทพฯ 

ระหว่างวันท่ี 23-24 กรกฎาคม 
2561 

3 นายฐิติ ราศีกุล 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและส่ือสารองค์กร 

อบรม TQA Application 
Report Writing  
 

โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค 
กรุงเทพฯ 

ระหว่างวันท่ี 23-24 กรกฎาคม 
2561 

 
2.4  ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ  

คณะบริหารศาสตร์ มีการกําหนดกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยฯ และมีมาตรการสร้างความร่วมมือทางวิชาการท้ังในและ
ต่างประเทศ เช่น การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา การสร้างความร่วมมือด้านวิจัยและการเรียนการสอน ได้มีการจัดโครงการ/
กิจกรรมเพ่ือวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ คือ 1) โครงการดําเนินกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์แลกเปล่ียนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิงชู 
สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อให้นักศึกษาท่ีร่วมโครงการมีประสบการณ์และความรู้ด้านภาษาจีนจากเจ้าของภาษา และนําประสบการณ์
มาถ่ายทอดกับนักศึกษาคนอ่ืน ๆ 2) โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา และหารือการทํา 
MOU ด้านวิจัยและการเรียนการสอน 3) โครงการแลกเปล่ียนสําหรับนักศึกษาและอาจารย์ต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
คณะบริหารศาสตร์ให้พร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียนและมีประสบการณ์กับนักศึกษาจากสถาบันต่างประเทศ  
 

 
 

คณะบริหารศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Jingchu University of Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน และเย่ียมชม
สถานที่ และห้องเรียนในอาคารเรียนของคณะบริหารศาสตร์ เมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม 2560 

 

 
 

คณะบริหารศาสตร์ ต้อนรับนักศึกษาแลกเปล่ียนวัฒนธรรมกับ Jingchu University of Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

 
 

นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในโครงการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมกับ Jingchu University of Technology 
สาธารณรัฐประชาชนจีน เดือนเมษายน 2561 
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ส่วนท่ี 3 ข้อมูลสารสนเทศ 

 
3.1 ด้านการผลิตบัณฑิต 

3.1.1 จํานวนบัณฑิตใหม่ 
สาขาวิชา ระดับการศึกษา รวมท้ังหมด 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
บธ.บ.การเงินและการธนาคาร 191 0 0 191 
บธ.บ.การจัดการการโรงแรม 125 0 0 125 
บธ.บ.การจัดการธุรกิจ 108 0 0 108 
บธ.บ.การตลาด 148 0 0 148 
บช.บ.การบัญชี 216 0 0 216 
บธ.บ.ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 28 0 0 28 
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 25 0 0 25 
บธ.ม.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 0 24 0 24 

รวม 841 24 0 865 
 
3.1.2 จํานวนนักศึกษาท้ังหมด 

สาขาวิชา ระดับการศึกษา รวมท้ังหมด 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

บธ.บ.การเงินและการธนาคาร 612 0 0 612 
บธ.บ.การจัดการการโรงแรม 494 0 0 494 
บธ.บ.การจัดการธุรกิจ 533 0 0 533 
บธ.บ.การตลาด 721 0 0 721 
บช.บ.การบัญชี 791 0 0 791 
บธ.บ.ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 274 0 0 274 
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 86 0 0 86 
บธ.ม.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 0 52 0 52 

รวม 3,511 52 0 3,563 
 
3.1.3 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 

สาขาวิชา ระดับการศึกษา รวมท้ังหมด 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

บธ.บ.การเงินและการธนาคาร 170 0 0 170 
บธ.บ.การจัดการการโรงแรม 98 0 0 98 
บธ.บ.การจัดการธุรกิจ 140 0 0 140 
บธ.บ.การตลาด 192 0 0 192 
บช.บ.การบัญชี 197 0 0 197 
บธ.บ.ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 52 0 0 52 
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 23 0 0 23 
บธ.ม.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 0 33 0 33 

รวม 872 33 0 905 
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3.2 ด้านงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ร้อยละการเพิ่ม-ลดลง 
รับจัดสรร เบิกจ่าย รับจัดสรร เบิกจ่าย รับจัดสรร เบิกจ่าย 

งบประมาณแผ่นดิน 13,326,040 12,134,124 5,095,300 4,910,795 -8,230,740 -7,223,329 
เงินรายได้ 94,303,400 49,620,490 75,268,335 45,843,721 -19,035,065 -3,776,769 

รวม 107,629,440 61,754,614 80,363,635 50,754,516 -27,265,805 -11,000,098
 
3.3 ด้านงบบุคลากร 

3.3.1 จําแนกตามประเภทของบุคลากร 
สายวิชาการ รวม สายสนับสนุน รวม รวมทั้งหมด 
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้ 

ลูก
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งชั่
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บป
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ณ 

ลูก
จ้า

งชั่
วค

รา
วเงิ

นร
าย

ได้
 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จํา
  

6 37 22 4 69 - - 25 - - - 25 94
 

 3.3.2 จําแนกตามตําแหน่งสายวิชการ 
ศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ รวมทั้งหมด 

- 2 9 58 69 
  

3.3.3 จําแนกตามระดับการศึกษา 
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตร ี ต่ํากว่าปริญญาตรี รวมทั้งหมด 

23 57 12 2 94 
  

3.3.4 บุคลากรลาศึกษาต่อ 
ระดับการศึกษา สายวิชาการ สายสนับสนุน 

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
ปริญญาตรี - - - - - - 
ปริญญาโท - - - - - - 
ปริญญาเอก 4 - 4 - - - 

 
 




