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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เป็นสถาบันชั้นน�าแห่งการเรียนรู้
ในภูมิภาคลุ่มน�้าโขงและอาเซียน
“

“

คณะกรรมการจัดท�า

ประธานคณะกรรมการ
	 รศ.ดร.นงนิตย์		 ธีระวัฒนสุข	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รองประธานคณะกรรมการ
	 ผศ.ดร.จุฑามาส		 จิตต์เจริญ		 รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการ
	 ผศ.ดร.อินทิรา		 ซาฮีร์	 	 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม
	 ดร.สิรินทร์ทิพย์		 บุญมี	 	 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์
	 ดร.จุฑามาศ		 หงษ์ทอง	 	 รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ
	 รศ.ดร.อริยาภรณ์		 พงษ์รัตน์	 	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
	 อ.ทรงพล			 อินทเศียร		 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
	 ผศ.ดร.อดุลย์		 จรรยาเลิศอดุลย์	 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม
	 ผศ.ดร.อัญชลี		 สำาเภา	 	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการวิจัย
	 ดร.อรนุช			 ปวงสุข	 	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ
	 ดร.รัชดา			 โสภาคะยัง		 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
	 ผศ.ดร.กฤษณ์		 ศรีวรมาศ		 รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม
	 อ.นภดล		 	 พัฒนะศิษอุบล	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน
	 ดร.จรวยพร		 แสนทวีสุข		 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ
	 ผศ.ดร.พรทิพย์		 ไววุฒิ	 	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
	 รศ.ดร.อุทิศ		 อินทร์ประสิทธิ์	 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
	 รศ.ธีระพล		 บันสิทธิ์	 	 คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
	 รศ.ดร.กุลเชษฐ์		 เพียรทอง		 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
	 ผศ.ดร.ปรียาภรณ์		 เจริญบุตร		 คณบดีคณะศิลปศาสตร์
	 ผศ.ดร.ชุตินันท์		 ประสิทธิ์ภูริปรีชา	 คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
	 รศ.มันทนา		 สามารถ	 	 คณบดีคณะบริหารศาสตร์
	 นพ.นิรันดร์		 พิทักษ์วัชระ	 คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์	และการสาธารณสุข
	 ผศ.ดร.กัญญา		 จึงวิมุติพันธ์	 คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
	 อ.ขรรค์เพชร		 ชายทวีป	 	 คณบดีคณะนิติศาสตร์
	 ดร.ฐิติพล			 ภักดีวานิช		 คณบดีคณะรัฐศาสตร์
	 ผศ.ดร.สงวน		 ธานี	 	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
	 ผศ.ดร.มงคล		 ปุษยตานนท์	 ผู้อำานวยการสำานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
	 อ.ฉวีวรรณ		 ชัยวัฒนา	 	 ผู้อำานวยการสำานักวิทยบริการ
	 ผศ.เสาวดี		 กงเพชร	 	 รักษาราชการแทนผู้อำานวยการสำานักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
กรรมการและเลขานุการ
	 นายธีระศักดิ์	 เชียงแสน			 ผู้อำานวยการกองแผนงาน
ผู้ช่วยเลขานุการ
	 นางนิตยา		 ศรีใส
	 นางสุรางคณา	 แสนทวีสุข
	 นายสุนทร		 กมูลลึก
	 นางทัศนีย์		 ปัญญา
ออกแบบปก รูปเล่ม
	 นายศุภชัยโชติ	 กองผ้าขาว
พิมพ์ที่
	 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	โทร.	0-4535-3115
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เป็นสถาบันชั้นน�าแห่งการเรียนรู้
ในภูมิภาคลุ่มน�้าโขงและอาเซียน
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ากอดีตถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจ
ก้าวเข้าสู่ปีที่ 26
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตพ้ืนที่

ของจังหวัดอุบลราชธานี	 ตั้งอยู่ที่บริเวณกิโลเมตรที่	 10-11	 ถ.วารินเดชอุดม	

ต.เมืองศรีไค	อ.วารินชำาราบ	จ.อุบลราชธานี	ก่อตั้งเมื่อวันที่	29	กรกฎาคม	2533	

โดยยกฐานะจาก	วิทยาลัยอุบลราชธานี	สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น	ตามพระราช

บญัญตัมิหาวิทยาลยัอบุลราชธาน	ีพ.ศ.	2533	บนเนือ้ทีป่ระมาณ	5,300	ไร่	โดยมี	

รองศาสตราจารย์	ดร.สมจิตต์	ยอดเศรณี	ดำารงตำาแหน่งอธิการบดีเป็นคนแรกและ

เป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รองศาสตราจารย์	ดร.สมจิตต์	ยอดเศรณี

ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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บริเวณเขต
การศึกษา

วิทยาลัยแพทยศาสตร์

และการสาธารณสุข	

คณะนิติศาสตร์

คณะบริหารศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปประยุกต์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์	

คณะพยาบาล

สำานักวิทยบริการ

คณะรัฐศาสตร์ สำานักงานอธิการบดี	

สำานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

สถานปฏิบัติการโรงแรม

และการท่องเที่ยว

คณะเกษตรศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

พื้นที่ประมาณ
410 ไร่



8 GOOD UNIVERSITY REPORT 2016

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

	 เป็นรูปเจดีย์แบบล้านช้าง	ซึ่งหมายถึง	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายในมีดอกบัวหลวงประดิษฐานอยู่

บนแท่นรองรับของเส้น	3	เส้น	ด้านล่างของฐานมีคำาว่า	“มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”

เส้นที่เป็นฐานรองรับดอกบัว	3	เส้น	หมายถึง	แม่นำ้าสายสำาคัญ	3	สาย

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	คือ	แม่นำ้าโขง	แม่นำ้าชี	และแม่นำ้ามูล

ดอกบัวตูม	3	กลีบ	หมายถึง

องค์พระรัตนตรัย

กลบีด้านล่างสองกลีบ	หมายถึง

คณุธรรมและปัญญาอนัเป็นเปลือก

ห่อหุม้สถาบัน

ลกัษณะของดอกบัวเป็นประเภท

บวัเหนือนำา้ทีพ่ร้อมจะเบ่งบาน

ให้ความดงีามแก่มหาชนได้ชืน่ชม

ดอกบัวมีสี่กลีบบัว	หมายถึง

สัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี

สีนำ้าเงินของเส้นของตรามหาวิทยาลัย	หมายถึง	ความมั่นคงแข็งแรง

เส้นสีเหลืองสดที่เป็นพื้น	หมายถึง	สีประจำามหาวิทยาลัย

ต้นไม้ประจ�ามหาวิทยาลัย

  “ต้นกันเกรา หรือ มันปลา”	 ชื่อสามัญ	

Anon,	Tembusu	ชือ่วทิยาศาสตร์	Fagraea	fragrans	

Roxb.	วงศ์	Fagraea	เป็นต้นไม้ประจำามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี	 เป็นไม้ยืนต้น	 มีดอกสีเหลือง	 มีกลิ่น

หอมขจรขจาย	 แม้ต้นดันเกราจะขึ้นอยู่ ในดินอันขาด

ความอดุมสมบรูณ์	กส็ามารถยนืต้นเจรญิเตบิโตอย่าง

งดงาม	เนื้อไม้กันเกราแข็งแรงและทนทานมาก	ปลวก

ไม่สามารถทำาลายได้	 ทั้งยังมีนำ้ามันในเนื้อไม้	 ซึ่งช่วย

รักษาเนื้อไม้ได้ดี	และขัดเงาได้สวยงาม	เปรียบได้กับ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	แม้เป็นมหาวิทยาลัยขนาด

เลก็	แต่ละปีได้รบัการจดัสรรงบประมาณของประเทศ

ไม่มากนัก	แต่ก็ใช้อย่างมปีระสทิธภิาพ	เพ่ืออำานวยคณุ

ประโยชน์แก่ประเทศได้อย่างเต็มที่

	 นอกจากนีก้ารออกดอกพรัง่พรพูร้อมกนัทัง้ต้น	

เปรียบได้กับความสามัคคี	 ความพรั่งพร้อม	 ความ

ร่วมมือร่วมใจของบุคลากรและนักศึกษาที่ร่วมสร้าง

มหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้า
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ปรัชญาการศึกษา

“มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สร้างสติและปัญญาแก่สังคม

บนพื้นฐานความพอเพียง”

วิสัยทัศน์
“มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เป็นสถาบันชั้นน�าแห่งการเรียนรู้

ในภูมิภาคลุ่มน�้าโขงและอาเซียน”

อัตลักษณ์ 
“สร้างสรรค์

สามัคคี

  ส�านึกดีต่อสังคม”

เอกลักษณ์   

“ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน�้าโขง”

ปรัชญาการศึกษา/วิสัยทัศน์/

อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

รศ.ดร.นงนิตย์	ธีระวัฒนสุข	
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พันธกิจมหาวิทยาลัย

	 มหาวิทยาลยัอบุลราชธาน	ีจดัตัง้ข้ึนในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	เพือ่ให้ประชาชนได้รบัโอกาสทางการศกึษามากข้ึน	จดัการ

ศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา	โดยเน้นส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล	มีคุณธรรมนำา

ความรู้	คิดเป็น	ทำาเป็น	และดำารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง	

วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ ใหม่และผลงาน

สร้างสรรค์	ทีส่ามารถนำาไปประยกุต์ใช้ในภมูภิาคลุม่นำา้โขงและอาเซียน		

บริการวิชาการ	และเสริมสร้างความร่วมมือกับชุมชน	สังคม	ใน

ภูมิภาคลุ่มนำ้าโขง	

ทำานุบำารุง	ฟื้นฟู	ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและภูมิภาค

ลุ่มนำ้าโขง

1
2
3
4
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล	สามารถเรียนรู้

และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง	 มีคุณธรรม	ความรับผิดชอบ	ความพอเพียง	

จิตสำานึกที่ดี	และมีความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน	โดยพัฒนา

หลกัสตูรใหท้นัสมยั	และจดักระบวนการจัดการเรยีนรู้ทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั	และ

จัดให้มีทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

ยุทธศาสตร์ที่ 1

พัฒนาอาจารย์ ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเอง

ให้พร้อมกันต่อพลวัตรของสังคม	 โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ทำาวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้	และพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการในระดับสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 2

พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยเพื่อยกระดับสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย

ระดับชาติ	ภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง	และอาเซียน	 โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือส่ง

เสริมการวิจัย	และส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงาน

ทั้งในและต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3

พัฒนาขดีความสามารถดา้นการวจิยัเพือ่ยกระดบัสูก่ารเปน็ใหบ้ริการวชิาการและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเน้นในเขตภูมิภาคลุ่ม

น้ำาโขง	และอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 4

สบืสาน	เผยแผ่	ฟ้ืนฟแูละอนรุกัษ์ศลิปวฒันธรรม	ขนบธรรมเนยีมประเพณีท้องถิน่	

รวมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคลุ่มนำ้าโขงและอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 5

พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจ	 โดย

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร	พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 6

พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์	 โดยให้บุคลากรมี

วฒันธรรมแหง่การเรยีนรู	้เพือ่การทำางานไดเ้ตม็ตามศกัยภาพอยา่งมคีวามสขุ	โดย

พัฒนาระบบสมรรถนะของบุคลากรและผู้บริหารทุกระดับ	 สร้างเสริมสวัสดิการ

และสวสัดภิาพใหบ้คุลากร	สง่เสรมิและสนบัสนนุความกา้วหนา้ของบคุลากร	และ

การจัดการความรู้เพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 7

65.68 %

1.76 %

3.47 %

9.97 %

0.59 %

17.84 %

0.70 %

หมายเหตุ : ร้อยละของงบประมาณที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี
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ค่าธรรมเนียมการศึกษา

10,000-20,000

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา)

คณะเกษตรศาสตร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์	

คณะบริหารศาสตร์	คณะรัฐศาสตร์	คณะนิติศาสตร์	คณะศิลปศาสตร์

และ	วิทยาลัยแพทย์และการสาธารณสุข	(สาขาสาธารณสุขศาสตร์)

20,000-30,000คณะบริหารศาสตร์	(สาขาการตลาด),	คณะเภสัชศาสตร์	

และคณะวิศวกรรมศาสตร์	(โครงการพิเศษ)

30,000
บาทข้ึนไป

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์	คณะบริหารศาสตร์	(สาขาธุรกิจ

ต่างประเทศ)	คณะพยาบาลศาสตร์	คณะเภสัชศาสตร์	(โครงการพิเศษ) 

และวิทยาลัยแพทย์และการสาธารณสุข	(สาขาแพทยศาสตร์)

บาท

บาท

30,000-35,000

หลักสูตรระดับปริญญาเอก (ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา)

คณะวิทยาศาสตร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	คณะเกษตรศาสตร์	

และคณะเภสัชศาสตร์
บาท

20,000-30,000

หลักสูตรระดับปริญญาโท (ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา)

คณะวิทยาศาสตร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	คณะเกษตรศาสตร์	

คณะรัฐศาสตร์	คณะศิลปศาสตร์	คณะเภสัชศาสตร์	

และคณะวิทยาลัยแพทย์และการสาธารณสุข

30,000-40,000คณะบริหารศาสตร์	(เฉพาะเสาร์-อาทิตย์)

30,000-35,000คณะเภสัชศาสตร์	(จันทร์-ศุกร์)	คณะเกษตรศาสตร์	(เฉพาะเสาร์-อาทิตย์)	

และคณะศิลปศาสตร์	(เฉพาะเสาร์-อาทิตย์)

บาท

บาท

บาท

ปริญญาโทหลักสูตรพิเศษ (นอกเวลาราชการ)
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การด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน

ระบบการศึกษาและการรับเข้า

วิธีการรับเข้า

80%

20%5%

(ไม่เกิน)

รับตรง
		-	กลุ่มโควตารับตรงทั่วไป

		-	กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ

		-	กลุ่มความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

1

รับตรงผ่านส่วนกลาง
(Central	Admission)2

รับตรงนักศึกษาต่างชาติ
(รับเพิ่มจากแผนรับนักศึกษา

ไม่เกินร้อยละ	5	ของแผนรับ

นักศึกษาทั้งหมด)

3

	 ในปีการศึกษา	2559	มีจำานวนนักศึกษาใหม่ทุกระดับการศึกษา	จำานวน	4,299 คน	จำาแนกเป็น
ระดบั	ปริญญาตรี	โท	เอก	จำานวน	4,181	คน	90	คน	และ	28	คน	รวมมนัีกศกึษาทัง้หมด	จำานวน	16,917	คน	

และมีผู้สำาเร็จการศึกษา	จำานวน	2,554	คน	ตามลำาดับ

การผลิตบัณฑิต

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

2,397 คน

16,122 คน

4,181 คน

17 คน

136 คน

28 คน

140 คน

659 คน

90 คน

นักศึกษาทั้งหมด
16,917 คน

นักศึกษาใหม่
4,299 คน

ผู้สำาเร็จการศึกษา
2,554 คน
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ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2557

ด้านที่ 1 :	ด้านคุณธรรม	จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ด้านที่ 2 :	ด้านความรู้และทักษะในการทำางาน

ด้านที่ 3 :	ด้านทักษะทางปัญญา

ด้านที่ 4 :	ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

ด้านที่ 5 :	ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข	การสื่อสาร	และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านที่ 6 :	ด้านลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	“สร้างสรรค์	สามัคคี	สำานึกดีต่อสังคม”

ด้านที่	1 ด้านที่	2 ด้านที่	3 ด้านที่	4 ด้านที่	5 ด้านที่	6

88%

81% 83% 83% 81%
86%

ร้อ
ยล

ะค
วา
มพ

ึงพ
อใ
จข

อง
ผู้
ใช
้บัณ

ฑ
ิต

เฉลี่ยทั้ง	6	ด้าน

83.66%

ความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิต	ปีการศึกษา	2557

คณะเกษตรศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	

พยาบาลศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

คณะบริหารศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์

ร้อยละการได้งานทำาของบัณฑิตภายใน	1	ปี	จำาแนกตามคณะ	ปีการศึกษา	2557

อัตราการได้งานทำาเฉลี่ย

85.84%

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

หมายเหตุ :	ข้อมูลการได้งานทำา	3	เดือน	หลังสำาเร็จการศึกษา

ร้อยละการได้งานท�าของบัณฑิต ปีการศึกษา 2557
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ผลงานด้านการวิจัย

เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
	 ศูนย์เคร่ืองมอืวทิยาศาสตร์	เป็นหน่วยงานเพ่ือรองรบัการจดัการเรยีนการสอนและการดำาเนนิงานวจิยั

ของนกัศกึษา	นกัวจิยัและคณาจารย์	และให้บรกิารแก่หน่วยงานอืน่ในพืน้ที่ โดยรอบ	โดยจำาแนกเป็นกลุ่มได้ดังนี้

Culture	Creativity	and	High-value	

Services

3.5	ล้านบาท

Health,	Wellness	and

Biomedical

6.4	ล้านบาท

งานวิจัยสนับสนุนด้านอ่ืนๆ

31.5	ล้านบาท

Digital	Devices	and	Convergence	

Technology	and	Digital	Business

1.2	ล้านบาท

37 %

26 %24 %

12 %

1 %

Food,	Agricultural	Products	and	

Biotechnology

14.8	ล้านบาท

จำานวน 123 โครงการ
(57.4 ล้านบาท)

	 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	มุ่งสนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาภาคการเกษตร	อาหาร	และการท่องเที่ยว

โดยในปี	2559	ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภายในและภายนอก	จำานวน	57.4	ล้านบาท	โดยจำาแนกเป็น

1.	บริการวิเคราะห์ทางเคมี

Gas	Chromatograph

Mass	Spectrometer	(GC-MS)

Gas	Chromatograph	(GC) Liquid	Chromatograph

Mass	Spectrometer	(LC-MS)

High-Performance	Liquid	Chromatography	with

Diode-Array	Detection	(HPLC-DAD)

Potentiostat/Galvanostat/Impedance Inductively	Couple	Plasma

Optical	Emission	Spectrometer	(ICP-OES)

2.	บริการงานวิเคราะห์ โปรตีน

PCR Gel	Electrophoresis Semi	Dry	Blot Gel-Documentation
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3.	บริการงานวิเคราะห์ทางจุลทรรศน์

4.	บริการงานวิเคราะห์ทางกายภาพ

Trinocular	Fluorescence	in	Situ	

Hybridization	Microscope

Trinocular	Microscope	with

Chromosomal	Karyotyping

Inverted	Microscope

5.	บริการงานทดสอบตัวอย่างอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

UV-Visible	Spectrophotometer Turbidity	and	Free/Total	Chlorine	Meter

6.	บริการงานเตรียมตัวอย่างและทดสอบทั่วไป

Water	Activity	Meter Milko Scan

7.	บริการอื่นๆ

Fat	extraction Microencapsulator Chamber	Furnace

Distilled	Water Ultrapure	water Liquid	Nitrogen
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ผลงานวิชาการที่ ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

จ�าแนกตามคณะ

จ�าแนกตามประเภทการเผยแพร่

29%

31%

17% 13%

3%

4%

3%

ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ
104 ผลงาน

ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
112 ผลงาน

เผยแพร่ผลงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
61 ผลงาน

เผยแพร่ผลงานประชุมวิชาการระดับชาติ
49 ผลงาน

ผลงานนำาไปใช้ประโยชน์		12 ผลงาน
ผลงานสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร		13 ผลงาน

ผลงานงานสร้างสรรค์อื่นๆ		12 ผลงาน

30%

14%

10%

12%
6%

14%

7%

3%
2%

2%

คณะวิทยาศาสตร์		108 ผลงาน

คณะเกษตรศาสตร์		50 ผลงาน

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
38 ผลงาน

คณะเภสัชศาสตร์		43 ผลงาน

คณะบริหารศาสตร์		23 ผลงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์		51 ผลงาน

คณะศิลปศาสตร์		27 ผลงาน

คณะพยาบาลศาสตร์		6 ผลงาน
คณะนิติศาสตร์		8 ผลงาน

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
9 ผลงาน
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ผลงานด้านบริการวิชาการ

	 มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี	ให้บรกิารวชิาการแก่สงัคม	เพ่ือเสรมิสร้างความมัน่คงในการประกอบอาชพี	

เสรมิสร้างความเข้มแขง็ทางสงัคม	จดัการสขุภาวะและสิง่แวดล้อม	แก้ไขปัญหาในพืน้ทีท่รุกนัดารและยกระดับ

คุณภาพชีวิตของชุมชน	ได้รับงบประมาณสนับสนุน	จำานวน	16.4	ล้านบาท	โดยจำาแนกเป็น

17 %27 %

40 %16 %

การเสริมสร้าง

ความเข้มแข็ง	ความมั่นคงด้านอาชีพ

2.0	ล้านบาท

การเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งหรือ	การเรียนรู้แก่

ชมุชน/สังคม/กลมุ่วิชาชีพ

8.3	ล้านบาท

การเสริมสร้าง

สุขภาพอนามัย	สิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

2.0	ล้านบาท

จำานวน 106 โครงการ	(16.4 ล้านบาท)
การบริการวิชาการ

การพัฒนาเด็ก	และเยาวชน

ในพื้นที่ทุรกันดาร

4.1	ล้านบาท

ผลงานด้านท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

	 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ได้ดำาเนินงานด้านทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	เพื่อธำารงรักษาศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิน่	รวมทัง้สร้างความเข้าใจเกีย่วกับความหลากหลายของวฒันธรรมในภูมภิาค	ได้รบังบประมาณสนบัสนนุ	

จำานวน	8.6	ล้านบาท	โดยจำาแนกเป็น

จำานวน 73 โครงการ	(8.6 ล้านบาท)
การทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม

การศึกษา	วิจัย	รวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของอีสานและของชาติ

1.6	ล้านบาท

มุ่งเน้นกิจกรรมเผยแพร่และถ่ายทอด

ศิลปะวัฒนธรรมในระดับและรูปแบบต่างๆ

1.6	ล้านบาท

มุ่งเน้นส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ท้องถ่ินในจังหวัดอุบลราชธานี

1.7	ล้านบาท

ดำาเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัย

และความร่วมมือกับจังหวัด

1.6	ล้านบาท
ส่งเสริมเยาวชน	นักศึกษาและบุคลากร

ให้ตระหนักถึงคุณค่า	ความงามของศิลปะ

2.1	ล้านบาท

33 %

23 %

19 %

17 %

8 %
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USA3.4%

Canada1.1%

Germany1.1%

Austria10.2%

ความร่วมมือกับต่างประเทศ

-	University	of	Alberta

1 สถาบัน

-	College	of	Languages,	Linguistics,	and	Literature,	

University	of	Hawaii

-	Florida	State	University

-	University	of	Wisconsin-Madison

3 สถาบัน

-	Gottfried	Wilhelm	Leibniz	

Universitat	Hannover

1 สถาบัน

ร้อยละของประเทศในแต่ละทวีป

ที่ท�าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

AFRICA

NORTH

AMERICA

LATIN

AMERICA
-	Universita	degli	Studi	di	Brescia

-	University	of	Genoa 

-	University	of	Trento

3 สถาบัน

-	Danube	University	Krems

-	Technical	University	of	Vienna

-	University	of	Economics	and	Business	

Administration,	Vienna

-	University	of	Graz

-	University	of	Innsbruck

-	University	of	Linz

-	University	of	Medicine	Innsbruck

-	University	of	Music	and		Performing	

Arts,	Graz

-	University	of	Vienna

9 สถาบัน

Italy3.4%

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีท�าความร่วมมือกับ

มหาวิทยาลัยต่างๆ จ�านวน 88 สถาบัน
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Indonesia 12.5%

Philippines 3.4%

Brunei1.1%

Singapore1.1%

Malaysia6.8%

Myanmar2.3%

Cambodia 10.2%

Vietnam 22.7%

Japan 4.5%

Korea 2.3%
Lao PDR4.5%

China4.5%

-	Airlangga	University,	Surabaya
-	Bogor	Agricultural	University
-	Diponegoro	University,	Semarang
-	Gadjah	Mada	University,	Yogyakarta
-	Ganesha	University	of	Education
-	Inland	Fishery	Resources	Development	and	Management	Department
-	Institute	of	Technology	Bandung
-	Institute	of	Technology	Sepuluh	Nopember,	Surabaya
-	Udayana	University,	Bali
-	University	of	Muhammadiyah	Yogyakarta

-	University	of	Sumatera	Utara

11 สถาบัน

-	Universiti	of	Brunei	Darussalam
1 สถาบัน

-	LASALLE	College	of	the	Arts
1 สถาบัน

-	Monash	University	Malaysia
-	Universiti	Sians	Malaysia
-	Universiti	Teknologi	Malaysia
-	Universiti	Utara	Malaysia
-	University	of	Malaya
-	University	of	Malaysia	
Terengganu

6 สถาบัน

-	University	of	Medicine-1,	Yangon
-	Yangon	Technological	University
2 สถาบัน

-	University	of	Philippines	Diliman
-	University	of	Philippines	Los	Banos
-	University	of	the	Philippines,	Quezon	City

3 สถาบัน

-	Chea	Sim	University	of	Kamchaymear
-	Institute	of	Technology	of	Cambodia
-	Mean	Chey	University
-	Royal	University	of	Agriculture
-	Royal	University	of	Phnom	Penh
-	University	of	Battambang
-	University	of	Management	and	Economics
-	Vanda	Institute
-	Zaman	University
9 สถาบัน

-	Jingmen	Foreign	Language	High	School

-	Jingmen	no.1	High	School

-	Longquan	High	School

-	Zhongxiang	no.1	High	School

4 สถาบัน

-	Champasack	University

-	National	University	of	Laos

-	Souphanouvong	University

-	University	of	Health	Science

4 สถาบัน

-	Far	East	University

-	Korea	Research	Institute	of	

Chemical	Technology

2 สถาบัน

-	National	Institute	for	Environment	Studies

-	The	Center	for	Southeast	Asian	Studies,	

Kyoto	University

-	Toyohashi	University	of	Technology

-	Yamaguchi	University

4 สถาบัน

-	Can	Tho	University

-	College	of	Aquaculture	and	Fisheries,	Can	Tho	University

-	Faculty	of	Chemical	Engineering,	University	of	Science	and	

Technology	(DUT),	University	of	Danang

-	Hanoi	University	of	Science	and	Technology	(HUST),	Hanoi

-	Hanoi	University,	Hanoi

-	Hue	University	College	of	Foreign	Languages

-	Hue	University	of	Agriculture	and	Forestry

-	Hue	University	of	Science

-	Nong	Lam	University

-	Thai	Nguyen	University	of	Medicine	and	Pharmacy

-	Thai	Nguyen	University	of	Technology

-	University	of	Da	Nang,	Da	Nang	City

-	University	of	Danang	-	College	of	Foreign	Languages

-	University	of	Danang,	Campus	in	Kontum

-	University	of	Medicine	and	Pharmacy,	Ho	Chi	Minh	City

-	University	of	Transport	and	Communication,	Hanoi

-	Vietnam	National	Academy	of	Music,	Hanoi

-	Vietnam	National	University	Hanoi

-	University	of	Social	Sciences	and	Humanities

19 สถาบัน

Australia2.3% -	Asian	Pacific	Social	Impact	Leadership	
Centre,	Melbourne	Business	School
-	University	of	Technology	Sydney

2 สถาบัน

EUROPE
ASIA

AFRICA

OCEANIA
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การจัดระบบสวัสดิการและระบบสวัสดิภาพของนักศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

	 ทางมหาวิทยาลัยมสีิง่สนบัสนนุการเรยีนรู	้ระบบสวสัดกิารและระบบสวสัดภิาพของนักศกึษา	เพือ่ตอบ

สนองการใช้ชีวิตในสถานศึกษาและอำานวยความสะดวกต่างๆ	อาทิ	เช่น

การรักษาพยาบาล
โรงพยาบาลภายในมหาวิทยาลัยบริการ

สำานักวิทยบริการ
บริการหนังสือและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส่วนกลางเพื่อ

การเรียนการสอนและสืบค้นข้อมูล

ทุนการศึกษา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

(กยศ.	และ	กรอ.)

ศูนย์กีฬา
ศูนย์กีฬาครบวงจรและทันสมัย

ซุ้มอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ซุ้มอาหารว่างและเครื่องดื่มบริการบริเวณ

อาคารเรียนและสถานศึกษา

จำาหน่ายอุปกรณ์การเรียน
มีสถานที่จำาหน่ายอุปกรณ์การเรียน

ที่สะดวกครอบคลุม

การให้คำาปรึกษาปัญหา
มีเจ้าหน้าที่ผู้ ให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษา	

การเป็นอยู่ภายในมหาวิทยาลัย

ธนาคาร
มีธนาคารภายในมหาวิทยาลัยบริการ

พร้อมทั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ	จำานวน	10	จุด

บริการ	WiFi	ความเร็วสูง	100	Mbps.
บริการ	WiFi	จำานวน	473	จุด	เพื่อส่งสัญญาณ

ทั่วทั้งบริเวณสถานศึกษาและบริเวณหอพักนักศึกษา

หอพักนักศึกษา	(ติดแอร์)
มีห้องพักจำานวน	760	ห้อง	แยกโซนระหว่างชาย-หญิง

ดูแลความปลอดภัยตลอด	24	ชั่วโมง	

ศูนย์อาหาร
ศูนย์อาหารขนาดใหญ่	2	จุด	แฟสดบริการบริเวณ

ร้านกาแฟสด

บริเวณพักผ่อนที่ร่มรื่น
มีสถานที่ ให้พักผ่อนและออกกำาลังกาย	ได้แก่

สวนสุขภาพ	สวนพฤษศาสตร์	และอุทยานวิทยาศาสตร์

ระบบรักษาความปลอดภัย
ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด	24	ชั่วโมง

ไปรษณีย์
มีจัดส่งไปรษณีย์ภายในมหาวิทยาลัย
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	 ในปีงบประมาณ	 2559	 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 ได้รางวัลจากการเข้าร่วมประกวดการแข่งขันใน

กิจกรรมต่างๆ	ทั้งภายในและภายนอก	ดังนี้

ผลลัพธ์การด�าเนินงาน

สรุปผลงานการได้รับรางวัลของมหาวิทยาลัย

รางวัลระดับ

ภูมิภาค	14	รางวัล

รางวัลระดับ

นานาชาติ	6	รางวัล

รางวัลระดับ

ประเทศ	28	รางวัล

58 %

29 %

13 %

จ�าแนกตามประเภทรางวัล

รางวัล

นักศึกษา	31	คน

รางวัล

สายสนับสนุน	5	คน

รางวัล

สายวิชาการ	12	คน

25 %65 %

10 %

จ�าแนกตามประเภทบุคคล
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ด้านบุคลากร

บุคลากรสายวิชาการ

46 %

จ�านวน 719 คน
บุคลากรสายสนับสนุน

54 %

จ�านวน 832 คนรวม 1,551 คน

4 %

46 %

50 %

17 %

27 %

55 %

1 %
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา

ตำ่ากว่าปริญญาตรี	221	คน

ปริญญาตรี	462	คน

ปริญญาโท	145	คน

ปริญญาเอก	4	คน

ปริญญาตรี	31	คน

ปริญญาโท	330	คน

ปริญญาเอก	358	คน

ประเภทของบุคลากร

หมายเหตุ :	ไม่รวมผู้เชี่ยวชาญจำานวน	7	คน

สายวิชาการ

ต�าแหน่งทางวิชาการ

สายสนับสนุน

ระดับต�าแหน่ง

401 คน

ข้าราชการ พนักงานเงิน

งบประมาณ

พนักงานเงิน

รายได้

ลูกจ้าง

ประจ�า

ลูกจ้าง

ชั่วคราว

331 คน

527 คน

106 คน
179 คน

26% 21%

34%

7%
12%
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ด้านงบประมาณ

งบประมาณของมหาวิทยาลัย	ประจำาปีงบประมาณ	2559

งบเงินอุดหนุน

46 %

งบบุคลากร

27 %

งบดำาเนินงาน

9 %

งบลงทุน

18 %

รายได้อื่นๆ 17 %

รายได้จากการ 12 %
อุดหนุนและบริจาค

รายได้จากการขายสินค้าบริการ0.5 %

รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ 4 %

ค่าบริการสุขภาพ 2 %

รายได้จากการวิจัย 1.5 %

ค่าตอบแทนงานบริการวิชาการ 8 %

จ�าแนกตามแหล่งที่มาของเงิน

1,712.69 ล้านบาท

เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้

49.3 %50.7 %

ค่าธรรมเนียม

55 %
การศึกษา

งบอุดหนุนค่าจ้างพนักงาน 61 %

งบอุดหนุนอื่นๆ 21 %

งบอุดหนุนงานบริการ

วิชาการ 12 %

งบอุดหนุนทำานุบำารุง

ศิลปวัฒนธรรม 2 %

งบอุดหนุนงานวิจัย 4 %
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