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สารจากนายกสภา
ในนามของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ผมขอขอบพระคุณ
เจ้าหน้าที่กองแผนงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทารายงานประจาปี 2560 ที่
ดาเนินการจัดทาได้อย่างรวดเร็วและมีความสมบูรณ์ดี
รายงานประจาปีถือเป็นเอกสารสาคัญชิ้นหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่รวบรวมผลการ
ดาเนินงานด้านต่างๆ ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลสรุปผลการดาเนินงาน
และเพื่อเผยแพร่ ป ระชาสั มพัน ธ์แก่ห น่ ว ยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ ที่ส นใจในรอบปี 2560
มหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าในการดาเนินการตามภารกิจได้เป็นอย่างดี ในทุกๆ ด้าน เช่น
ด้านการเรียนการสอนทุกหลักสูตรได้รับการปรับปรุงให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาและในการศึกษา 2560 มีนักศึกษาใหม่จานวน 4,123 คน ทา
ให้ จ านวนนั กศึกษาทุกระดับ มีจ านวนทั้งสิ้น 16,708 คน และในปีการศึกษา 2559 มี
ผู้สาเร็จการศึกษาจานวน 2,819 คน โดยบัณฑิตได้ทางานและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม
และประเทศชาติ ด้านการวิจัย และการสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนในการดาเนินการจานวน 170 โครงการ
มีผ ลงานวิจัย ที่ ให้ ทั้งความรู้ และความสามารถนาไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ ด้านการ
บริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงในการประกอบวิชาชีพสาหรับ
ท้องถิ่น และการจัดการสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการดาเนินงานโครงการมากถึง 186 โครงการ ส่วน
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อรักษาศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น มหาวิทยาลัยได้ ให้การ
สนับสนุนและประสบความสาเร็จมากเช่นกัน ส่วนในด้านความร่วมมือทางวิชาการกับ
ต่างประเทศในปีงบประมาณ 2560 ถือว่ามหาวิทยาลัยได้ทาความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัย
ต่างๆ เป็นจานวนมากถึง 33 มหาวิทยาลัย ทั้งในทวีปยุโรป อเมริกา และเอเชีย
ผมหวังว่ารายงานประจาปีฉบับนี้จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สาหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง
และสนใจได้มาก และขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณทุกๆ ท่านที่มีส่วนช่วยให้การดาเนินการ
ในกิจกรรมทุกอย่างของมหาวิทยาลัยประสบผลได้เป็นอย่างดี

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล
นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ฉ

อธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นองค์กรด้านการศึกษาที่มุ่งเน้น ในการผลิตกาลังคน
ที่ มี คุ ณ ภาพ เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศ พร้ อ มก้ า วสู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งใน
ด้านการศึกษา การสร้างรายได้ และสุขภาวะ ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
ในปี 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นมหาวิทยาลัย
ชั้นนาแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน มีการพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่
เหมาะสมกับนั กศึกษาในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การดาเนินชีวิต ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี ท าให้ ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะในทุ ก ๆด้ า น เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มสู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยให้มีความโดดเด่น
เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม ภูมิภาคและประเทศชาติอย่างบูรณาการและมีความยั่งยืน ให้การ
บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเป็นศูนย์กลางการ
เรี ย นรู้ ของชุมชนและภูมิภ าค ในด้านความร่ ว มมือกับต่างประเทศมหาวิทยาลั ยมีการ
ดาเนินงานด้านความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศและขยายความร่วมมือไปยังทวีป
ยุโรป อเมริกา และเอเชีย อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายอย่างมีคุณภาพ
และผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ต่อไป

รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กิจกรรมสาคัญในรอบปีงบประมาณ 2560

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร แก่
ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีการศึ กษา 2558 ในวันอังคาร ที่ 13 ธันวาคม 2559 โดยมี
ศาสตราจารย์ (พิเศษ)จอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วยอธิการบดี คณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเฝ้าฯ รับเสด็จ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รอง
ศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กราบบังคมทูล เบิกผู้ทรงคุณวุฒิเ ข้ ารับ
พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และเบิกผู้ได้รับรางวัลรัตโนบล จานวน 3 ราย จากนั้น สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในทุกระดับ รวม
จานวนทั้งสิ้น 2,560 คน แบ่งเป็น ระดับปริญญาตรี จานวน 2,403 คน ระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 157 คน จากนั้น
ตัวแทนบัณฑิตนาบัณฑิตกล่าว กล่าวคาปฏิญาณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน
พระราโชวาท และทรงประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงเรียนอัสสัมชัญ จังหวัดอุบลราชธานี ในเวลา 12.30
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วันที่ 10 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2559
มหาวิทยาลั ยอุบ ลราชธานี มี นั กศึกษา จากประเทศอินโดนีเซียจานวน 10 คน ลงพื้นที่ร่ว มแลกเปลี่ ยนหลักสูตร
Master Degree of Nursing EducationจากUniversity of Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย ณ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
และผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการแลกเปลี่ยน
ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันที่ 25 ตุลาคม 2559
รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ลงนามใน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่า
ด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่ เลี้ยง ระหว่าง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงเรียนเครือข่ายจังหวัดอุบลราชธานี 10 โรงเรียน
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วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิด “งานเกษตรอีสานใต้ ” ประจาปี 2560 ระหว่างวันที่ 3 - 12
กุมภาพันธ์ 2560 ภายใต้แนวคิด “สร้างสรรค์แผ่นดินพ่อ สานต่อเกษตรพอเพียง” โดยมี นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ นายอานวย ปะติเส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเกษตรอีสานใต้ ประจาปี 2560 และ ศาสตราจารย์(พิเศษ)จอมจิน จันทรสกุล
นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ เพื่อน้อมราลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณและการแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 16 มีนาคม 2560
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Spark) ร่วมกับ สานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมอุทยานวิทยาศาสตร์
(สอว.) สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ( NIA) ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(SME Bank)
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สาขาอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี สมาพันธ์เอส
เอ็ม อี จังหวัดอุบลราชธานี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี แถลง
ข่ า ว “งานมหกรรมแสดงสิ น ค้ า นวั ต กรรม และผลงาน Startup อุ บ ลราชธานี 2017” (UBU Research &
Innovations Expo 2017: RISE2017) ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ใน
ระหว่างวัน ที่ 29 มีน าคม – 2 เมษายน 2560 โดยมีผู้ ร่ว มแถลงข่าวดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ ว่าราชการจังหวัด
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อุบลราชธานี กล่าวถึง ความสาคัญกล่าวถึง ความสาคัญของการพัฒนาจังหวัด ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา ซาฮีร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันที่ 9 กรกฎาคม 2560
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ด้วยการส่งขบวนเทียนถวายอาลัยและ
ขบวนเทียนโบราณ ร่วมในขบวนพิธีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจาปี 2560 ซึ่งครบรอบ 116 ปีของการจัดงาน
ประเพณี ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีให้คงอยู่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยมี นายสมศักดิ์ จัง
ตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม อาเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพใน การจัดประชุมสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่
2/2560 รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ
คณะที่ประชุม นาโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล ประธานสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย พร้ อ มด้ ว ยคณบดี และผู้ แ ทนคณบดี ค ณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ สมาชิ ก ของกลุ่ ม สถาบั น การศึ ก ษา
สาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย จาก 34 สถาบัน จานวน 45 คน ณ ห้องประชุมชั้น 4 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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วันที่ 18 กรกฎาคม 2560
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3 นาไปสู่การบูรณา
การด้านการเรีย นการสอน สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ มีความรู้ทักษะทั้งด้านวิชาการและการใช้สื่ อการเรี ยนรู้ที่
ทันสมัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ มีผู้สูงอายุ
ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมจานวนกว่า 200 คน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการประชุมการนาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 และ การ
ประชุมการนาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” ระหว่างวันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดา โสภาคะยัง
ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี เป็ น ตั ว แทนเข้ า รั บ มองธงเจ้ า ภาพจั ด การประชุ ม ณ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี อาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พร้อมทั้งร่วมการประชุมหัวข้อ “วิจัยแห่งยุค 4.0 ในสังคมพหุ
วัฒนธรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
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วันที่ 28 กรกฎาคม 2560
รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร และ
บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพ
ยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี และนาข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การ
การกุศล องค์กรภาคเอกชน นายสมาคม ประธานชมรม ประธานมูลนิธิ และองค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง ร่วมพิธีลงนาม
ถวายพระพรหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ หอประชุมไพร
พะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐเอกชน และชุมชน ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสาและ
บาเพ็ญประโยชน์ ร่วมทาความสะอาดพื้ นที่ชุมชน ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมี อาจารย์ทรงพล
อินทรเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ม.อุบลฯ พร้อมด้วย นายอุทัย เกษมทาง นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบล
เมืองศรีไค นาหัวหน้าชุมชน ภาคเอกชน ตลอดจนบุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจานวนกว่า 500 คน
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ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย/พัฒนาการมหาวิทยาลัย
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

ต้นไม้ประจามหาวิทยาลัย
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ปรัชญามหาวิทยาลัย/วิสัยทัศน์/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

ปรัชญามหาวิทยาลัย
“มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สร้างสติและปัญญาแก่สังคม
บนพื้นฐานความพอเพียง”
วิสัยทัศน์
“มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นสถาบันชั้นนาแห่งการเรียนรู้
ในภูมิภาคลุ่มน้าโขงและอาเซียน”
อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
“สร้างสรรค์ สามัคคี สานักดีต่อสังคม”
เอกลักษณ์
“ภูมิปัญญาแห่งลุ่มน้าโขง”
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัย
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

11

12

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รตั น์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.จุฑามาส จิตต์เจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภา
มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.อินทิรา ซาฮีร์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม

ดร.สิรนิ ทร์ทพิ ย์ บุญมี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์

ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
และสารสนเทศ

ผศ.ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม

นายทรงพล อินทเศียร
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
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ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.ดร.อัญชลี สาเภา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการวิจัย

ดร.อรนุช ปวงสุข
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ

ดร.รัชดา โสภาคะยัง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.กฤษณ์ ศรีวรมาศ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม

อ.นภดล พัฒนะศิษอุบล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน

ดร.จรวยพร แสนทวีสขุ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ

ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
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คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
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สรุปผลการดาเนินงานมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. ด้านการผลิตบัณฑิต
หลักสูตรที่เปิดสอน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดการเรียนการสอนในปีก ารศึกษา 2560 จานวน 80 หลักสูตรโดยจาแนกเป็น
ระดับปริญญาตรี จานวน 47 หลักสูตร ปริญญาโท จานวน 23 หลักสูตร และปริญญาเอก จานวน 10 หลักสูตร
นักศึกษาใหม่
ในปีการศึกษา 2560 มีจานวนนักศึกษาใหม่ทุกระดับการศึกษา จานวน 4,123 คน จาแนกเป็นระดับปริญญาตรี
ปริญญาโท และปริญญาเอก จานวน 3,977 คน 117 คน และ 29 คน ตามลาดับ
นักศึกษาทั้งหมด
ในปีการศึกษา 2560 มีจานวนนักศึกษาทุกระดับการศึกษา จานวน 16,708 คน จาแนกเป็นระดับปริญญาตรี
ปริญญาโท และปริญญาเอก จานวน 15,977 คน 585 คน และ 146 คน ตามลาดับ
ผู้สาเร็จการศึกษา
ในปี การศึก ษา 2559 มีจ านวนผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาทุ กระดับ การศึ ก ษา จานวน 2,819 คน จาแนกเป็ น ระดั บ
อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จานวน 2 คน 2,733 คน 73 คน และ 11 คน ตามลาดับ (ข้อมูล
ณ วันที่ 5 กันยายน 2560)
ภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
จากการติดตามผลการศึกษาติดตามผลบัณฑิตในระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีการศึกษา
2558 ผลการสารวจภาวะการหางานทาของผู้สาเร็จการศึกษา จากระบบการตอบแบบสารวจ ภาวะการมีงานทาของ
สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มีจานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 2,394 คน มีจานวนผู้ตอบ
แบบสอบถามภาวะการมีงานทาทั้ งสิ้น จานวน 2,238 คน คิดเป็นร้อยละ 93.48 และบัณฑิตที่ได้งานทาทั้งหมด
จานวน 1,774 คน คิดเป็นร้อยละ 79.28 และได้งานทาใน 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 81.59 ของจานวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ทัง้ หมด (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 )

2. ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยได้มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ต่างๆ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนใน
การดาเนินโครงการ จานวน 49 โครงการเป็นเงิน 44,909,130 บาท
ลาดับที่
แหล่งเงิน
จานวนเงิน(บาท)
1
งบประมาณแผ่นดิน
14,532,200
2
งบประมาณเงินรายได้
3,245,585
3
เงินจากแหล่งทุนภายนอก
27,131,345
รวมทั้งสิ้น
44,909,130
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3. ด้านการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้สนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการประกอบ
อาชีพ และรวมไปถึงให้ การสนั บ สนุ น ความรู้ ในด้านการประกอบวิช าชีพ ส าหรับท้องถิ่น โดยได้รับงบประม าณ
สนับสนุนการดาเนินโครงการ จานวน 186 โครงการ เป็นเงิน 109,760,706 บาท
ลาดับที่
แหล่งเงิน
จานวนโครงการ
จานวนเงิน(บาท)
1
งบประมาณแผ่นดิน
158
51,619,100
2
งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก
28
58,151,606
รวมทั้งสิ้น
186
109,760,706

4. ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ได้ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม เพื่ อ สื บ สานประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ด้ านศิลปวัฒนธรรม ภูมิภาคลุ่มน้าโขง โดยได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน จานวน 75 โครงการ เป็นเงิน 8,601,600 บาท
กิจกรรมการดาเนินงาน
จานวนโครงการ จานวนเงิน (บาท)
1. ส่งเสริมเยาวชน นักศึกษาและบุคลากรให้ตระหนักถึงคุณค่าความ
29
3,378,000
งามของศิลปะ
2. การศึกษา วิจั ย รวบรวมองค์ ความรู้ ภูมิปัญญาท้ อ งถิ่ นเพื่ อ การ
15
1,395,000
อนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของอีสานและชาติ
3. มุ่งเน้นกิจกรรมเผยแพร่และถ่ายทอดศิลปะ วัฒนธรรมในระดับและ
6
461,000
รูปแบบต่างๆ
4. มุ่ ง เน้ น ส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ชท้ อ งถิ่ น ในจั ง หวั ด
20
2,540,000
อุ บลราชธานี /โดยด าเนิ นการตามโครงการอนุ รั กษ์ พั นธุ กรรมพื ช อั น
เนื่องมาจากพระราชดาริฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
5. การดาเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยและความร่วมมือกับจังหวัด
5
827,600
รวมทั้งสิ้น
75
8,601,600

5. ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศและหน่วยงานต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการทาความ
ร่วมมือทั้งหมด จานวน 37 มหาวิทยาลัย จาแนกเป็น ทวีปเอเชีย จานวน 33 มหาวิทยาลัย ทวีปยุโรปและทวีปอเมริกา
จานวน 2 มหาวิทยาลัย ในการทาความร่วมมือด้านรับบุคลากร/ผู้บริหารแลกเปลี่ยนร่วมโครงการ จานวน 7 ครั้ง รับ
นักศึกษามาแลกเปลี่ยนร่วมกิจกรรม จานวน 24 ครั้ง บุคลากรไปแลกเปลี่ยน จานวน 1 ครั้ง ส่งนักศึกษาไปศึกษาต่อ/
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แลกเปลี่ยนร่วมกิจกรรม/ฝึกงาน จานวน 12 ครั้ง และส่งบุคลากร/ผู้บริหารไปร่วมอบรม/สัมมนา/วิจัย จานวน 6 ครั้ง
รายละเอียด ดังตาราง
รายชื่อมหาวิทยาลัย

ทวีปยุโรป
1. Asia Pacific Social Impact Leadership
Centre, Melbourne Business School
2. University Paul Sabatier : Toulouse III
ทวีปอเมริกา
1. College of Languages, Linguistics, and
Literature, University of Hawaii at Manoa
2. University of San Diego
ทวีปเอเชีย
1. Champasak University
2. College of Aquaculture and Fisheries, Can
Tho University
3. Far East University : Exchange student
4. Ganesha University of Education
5. Guangxi Normal University for Nationalities
6. Guangxi University
7. Hanoi University
8. Hanoi University
9. Hue University
10. Hue University College of Foreign Languages
11. Hue University of Agriculture and Forestry
12. Ibaraki University
13. Institute of Natural Medicine, University
of Toyama
14. Institute of Technology of Cambodia
15. Korea Research Institute of Chemical
Technology
16. Mean Chey University
17. Monash University
18. Phnom Penh International University
19. Royal University of Agriculture
20. Royal University of Phnom Penh
21. Thai Nguyen University of Medicine and
Pharmacy

รับบุคลากร/
ผู้บริหาร
แลกเปลีย่ น
ร่วมโครงการ

รับนักศึกษา
มาแลกเปลี่ยน
ร่วมกิจกรรม

บุคลากรไป
แลกเปลีย่ น

ส่งนักศึกษา
ไปศึกษาต่อ/
แลกเปลีย่ น
ร่วมกิจกรรม/
ฝึกงาน

ส่งบุคลากร/
ผู้บริหารไป
ร่วมอบรม/
สัมมนา/
วิจัย

ทาMOUแต่
ยังไม่มีการ
ทากิจกรรม
ร่วมกัน

✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓
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รายชื่อมหาวิทยาลัย

22. The Center for Southeast Asian Studies,
Kyoto University
23. Toyohashi University of Technology
24. Universiti Sains Malaysia
25. University of Battambang
26. University of Danang, Campus in Kontum
27. University of Foreign Language Studies The University of Danang
28. University of Kochi
29. University of Management and
Economics
30. University of Philippines Los Banos
31. University of Social Sciences and Humanities,
Vietnam National University, Hanoi
32. University of Social Sciences and Humanities,
Vietnam National University, Hanoi
33. Vanda Institute
รวมทั้งหมด

รับบุคลากร/
ผู้บริหาร
แลกเปลีย่ น
ร่วมโครงการ

รับนักศึกษา
มาแลกเปลี่ยน
ร่วมกิจกรรม

บุคลากรไป
แลกเปลีย่ น

✓
✓

ส่งนักศึกษา
ไปศึกษาต่อ/
แลกเปลีย่ น
ร่วมกิจกรรม/
ฝึกงาน
✓

ส่งบุคลากร/
ผู้บริหารไป
ร่วมอบรม/
สัมมนา/
วิจัย

ทาMOUแต่
ยังไม่มีการ
ทากิจกรรม
ร่วมกัน

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓
✓

✓

✓
✓

✓

7

✓
✓
24

1

✓
12

✓
6

3
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ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อเป็นกาลังในการพัฒนาประเทศและเป็นที่ยอมรับใน
ภูมิภาคลุ่มน้าโขง
สรุปผลการดาเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 1 ตามตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์ที่ 1 : บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการและเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพ
1. ร้อยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ (กรณี
ร้อยละ
80.00
83.21
หลักสูตรที่มีวิชาชีพ) ในครั้งแรก
2. ร้อยละของจานวนนักศึก ษาที่ได้รั บรางวัลทั้ งในระดับ ชาติ หรือ
ร้อยละ
0.50
1.07
ระดับนานาชาติ
3. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพ
ร้อยละ
80.00
83.40
อิสระหรือเป็นผู้ประกอบการ ภายใน 1 ปี
4. ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาทีไ่ ด้งานทาตรงสาขา
ร้อยละ
75.00
85.32
เป้าประสงค์ที่ 2 : บัณฑิตมีการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรม
1. จานวนนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์
ผลงาน/ชิ้นงาน
15
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เป้าประสงค์ที่ 3 : บัณฑิตมีความทันต่อเทคโนโลยี มีความอุตสาหะในการทางาน มีภาวะผู้นา มีคุณธรรมจริยธรรมและความ
พอเพียง และมีมนุษยสัมพันธ์ดี ประกอบด้วย
1. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา (ด้าน
ร้อยละ
80.00
85.38
คุณธรรมจริยธรรม และการเป็นที่พึ่งของสังคมด้านภาวะผู้นา การ
ท างานเป็ นที ม ความใฝ่ รู้ ด้ า นการพั ฒนาตนเอง ความใฝ่รู้ การใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดารงชีวิต)

1. การรับนักศึกษา
1.1 วิธีการรับ การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีการศึกษา 2560 มี 3 วิธี คือ
1.1.1 วิธีรับตรง ได้แก่ วิธีรับตรงตามพื้นที่ และวิธีรับตรงตามโควตา ซึ่งมี 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้มีความสามารถ
พิเศษ กลุ่มความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และกลุ่มโควตารับตรงทั่วไป ร้อยละ 80
1.1.2 วิธีรับตรงผ่านส่วนกลาง (Admissions) ร้อยละ 20
1.1.3 วิธีรับตรงนักศึกษาต่างชาติ ไม่เกินร้อยละ 5 ของแผนรับเข้าศึกษา
1.2 แผนและผลการรับเข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดรั บสมัครบุคคลคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 ระหว่างเดือน
กรกฎาคม 2559 – กรกฎาคม 2560 แผนรับเข้าศึกษา จานวน 4,560 คน มีผู้สมัครรวมทั้งสิ้น จานวน 35,810 คน
ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา จานวน 4,902 คน (107.50%) ลงทะเบียนเรียนใน ภาคการศึกษาที่ 1
จานวน 4,123 คน (90.42%) จาแนกแผนและผลการรับเข้าศึกษา ตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้
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1.2.1 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ แผนรับเข้าศึกษา จานวน 365 คน ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
จานวน 448 คน (122.74%) ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 จานวน 374 คน (102.47%)
1.2.2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผนรับเข้าศึกษา จานวน 1,795 คน ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์
เข้าศึกษา จานวน 1,972 คน (109.86%) ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 จานวน 1,637 คน (91.20%)
1.2.3 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผนรับเข้าศึกษา จานวน 2,400 คน ผ่านการคัดเลือกและยืนยัน
สิทธิ์เข้าศึกษา จานวน 2,482 คน (103.42%) ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 จานวน 2,112 คน (88.00%)
สาขาวิชาที่มีผลการรับเข้าศึกษาสูงกว่าแผนการรับเข้าศึกษา มีจานวน 22 หลักสูตร ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะนิติศ าสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง การ
ปกครองท้องถิ่น คณะบริหารศาสตร์ สาขาวิชาการเงินการธนาคาร การจัดการโรงแรม การบัญชี การจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คณิตศาสตร์ เคมี จุลชีววิทยา ชีววิทยา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร ภาษาไทยและการ
สื่อสาร ภาษาจีนและการสื่อสาร นิเทศศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
และสาขาอนามัยสิ่ งแวดล้ อม สามารถจาแนกตามวิธีการรับ และกลุ่มวิชาแต่ล ะคณะ ดังแสดงในตาราง ที่ 1ที่ 6
แผนภูมิที่ 6, 7 และ 8
ตารางที่ 1 แสดงจานวนตามวิธีการรับ
วิธีรับเข้าศึกษา

แผนรับ

ยืนยันสิทธิ์

1. รับตรงตามพื้นที่
2. รับตรงตามโควตา
3. Admissions
รวม

2,554
1,094
912
4,560

2,364
2,129
409
4,902

ลงทะเบียน
1,879
1,838
406
4,123

ร้อยละของ
ผู้ยืนยันสิทธิ์ : แผนรับ
2,364 : 92.56
2,129 : 194.61
409 : 44.85
4,902 : 107.50

ร้อยละของ
ผู้ลงทะเบียน : แผนรับ
1,879 : 73.57
1,838 : 168.01
406 : 44.52
4,123 : 90.42

หมายเหตุ : วิธีรับตรงนักศึกษาต่างชาติ ไม่เกินร้อยละ 5 ของแผนรับเข้าศึกษา

แผนภูมิ จานวนรับตามกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คน)
250

213

200
150
100

150

135 145 127
80

90

72

50
0

แผนการรับ

ยืนยันสิทธิ ์

ลงทะเบียน

162

21
แผนภูมิ จานวนรับตามกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คน)
1000
500

655

400

400

883
610

318

473

620

707
120

79

59

350

424

358

0
แผนการรับ

ยืนยันสิทธิ ์

ลงทะเบียน

แผนภูมิ จานวนรับตามกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คน)
1500
1000

1030 1012
834

560

500

575

483

460

471

367

0
คณะบริหารศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์
คณะนิตศิ าสตร์
แผนการรับ
ยืนยันสิทธิ ์
ลงทะเบียน

คณะรัฐศาสตร์

2. การจัดกิจกรรมที่เน้นทักษะการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21
มีการจัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ยกระดับการศึ กษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรองรับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยประกอบด้วย 2 กิจกรรม โดยสานักคอมพิ วเตอร์และเครือข่ายและสานักงานพัฒ นา
คุณภาพการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการเรียนรู้เสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ประจาปีการศึกษา 2560 สาหรับนักศึกษาใหม่ทุกคณะ
(จัดวันที่ 24 มิถุนายน และวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ) โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 4,009 คน และมีการวัดผลการสารวจ
ในเชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 91.00 และร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 86.00
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based
Learning; PLBL) และการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน (Case-based Learning; CBL)
(จัด
วันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2560) โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 128 คน และมีการวัดผลการสารวจในเชิงคุณภาพ ร้อยละ
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 92.00 และร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 87.00

22

3. การพัฒนาระบบสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่นักศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

828

35,391,800

4,086,200

493,200

986,200

เกษตรศาสตร์

355

41

22

0

418

17,287,800

1,385,400

1,188,000

วิศวกรรมศาสตร์

689

82

13

45

829 35,596,600

4,130,800

661,800

2,464,800

42,854,000

ศิลปศาสตร์

528

32

47

17

624 25,410,000

1,581,600

2,314,600

830,400

30,136,600

เภสัชศาสตร์

38

0

84

30

152

5,454,800

2,251,000

9,780,600

1016

72

72

54 1214 55,047,500

4,060,000

3,289,200

66,004,240

นิตศิ าสตร์

268

23

0

0

291 14,487,800

1,150,000

-

-

15,637,800

รัฐศาสตร์

369

38

0

0

407 19,401,600

1,851,400

-

-

21,253,000

39

15

47

6

107

2,790,800

697,200

3,507,600

463,200

7,458,800

233

26

34

5

298

13,054,800

1,572,200

2,738,400

472,800

17,838,200

81

0

60

63

204

9,508,600

5,909,200

6,205,800

21,623,600

บริหารศาสตร์

ศิลปประยุกต์ฯ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
พยาบาลศาสตร์
รวม

2,074,800

3,607,540

-

จำนวนผู้กู้ กรอ.เก่ำ

รวม

จำนวนเงิน กรอ.ใหม่

19

จำนวนเงิน กยศ.เก่ำ

11

รวม

78

จำนวนผู้กู้ กรอ.ใหม่

720

คณะ

จำนวนผู้กู้ กยศ.ใหม่

วิทยาศาสตร์

จำนวนผู้กู้ กยศ.เก่ำ

จำนวนเงิน กรอ.เก่ำ

จำนวนเงิน กยศ.ใหม่

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการสนับสนุนและพัฒนาระบบสวัสดิการสาหรั บนักศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่
ขาดแคลนอย่างพอเพียง โดยมีการให้ทุนกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ทุนการศึกษาจากงบประมาณ
แผ่นดินและจากหน่วยงานภาคนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ให้การสนับสนุน ทุนกยศ.จานวน 5,372 ทุน จานวนเงิน
รวมทั้งสิ้น 293,405,440 บาท และยังมีทุนการศึกษาสนับสนุนนักศึกษาจานวนรวมทั้งสิ้น 668 ทุนเป็นเงินรวมทั้งสิ้น
12,167,900 บาท
ตารางที่ 2 สรุปจานวนนั
กศึกษากองทุ
ให้ยืมเพืน่อเงิการศึ
กษา
ตำรำงแสดงจ
ำนวนนันกเงิศึกนษำกองทุ
นให้กกยู้ ษา
มื เพืประจ
อ่ กำรศึาปี
กษำการศึ
ประจ
ำปีก2559
ำรศึกษำ 2559

-

40,957,400
19,861,200

4,336 407 390 239 5,372 230,052,100 20,062,340 26,327,600 16,963,400 293,405,440

ำนวนทุนกำรศึกษำแก่นักศึกษำ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ประจำปีกำรศึกษำ 2560
ตารางที่ 3 สรุปจานวนทุนการศึสรุกปจษาแก่
นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีการศึกษา 2560
คณะ

จำนวนทุนกำรศึกษำ

จำนวนทุนกำรศึกษำ (บำท)

ทุนรัฐบำล ทุนเอกชน ทุนโควต้ำ ทุนม.อุบลฯ รวม

ทุนรัฐบำล

ทุนเอกชน

ทุนโควต้ำ

ทุนม.อุบลฯ

รวม

คณะวิทยาศาสตร์

30

26

12

25

93 504,800.00

604,400.00

312,000.00 330,000.00 1,751,200.00

คณะเกษตรศาสตร์

26

6

5

23

60 352,900.00

160,000.00

150,000.00 315,000.00

คณะวิศวกรรมศาสตร์

28

36

8

25

97 389,700.00 1,000,100.00

240,000.00 335,000.00 1,964,800.00

คณะศิลปศาสตร์

30

15

10

25

80 459,000.00

389,800.00

240,000.00 332,500.00 1,421,300.00

คณะบริหารศาสตร์

33

9

5

31

78 435,400.00

197,000.00

175,000.00 395,000.00 1,202,400.00

คณะนิตศิ าสตร์

25

4

5

23

57 381,700.00

61,500.00

175,000.00 300,000.00

918,200.00

คณะรัฐศาสตร์

22

11

3

21

57 274,400.00

275,000.00

102,000.00 265,000.00

916,400.00

5

4

1

15

25 185,000.00

79,000.00

64,000.00 185,000.00

513,000.00

คณะพยาบาลศาสตร์

12

5

0

13

30 150,000.00

161,500.00

0.00 150,000.00

461,500.00

คณะเภสัชศาสตร์

18

5

1

14

38 387,000.00

105,000.00

59,000.00 175,000.00

726,000.00

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

27

9

2

15

53 911,200.00

147,000.00

72,000.00 185,000.00 1,315,200.00

256

130

52

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

รวม

977,900.00

230 668 4,431,100.00 3,180,300.00 1,589,000.00 2,967,500.00 12,167,900.00
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มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาจึงได้มีการจัดตั้ง
ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชี วิต
พ.ศ.2550 มาตรา 20/3 และมาตรา 20/4 กาหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทุกระดับให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการจัดบริการสื่อ สิ่งอานวยความสะดวกเพื่อให้นักศึกษาพิการเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเต็มศักยภาพ
และเพื่อพัฒนาระบบอาสาสมัครช่วยเหลือนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยได้รับงบประมาณสนับสนุน
ในปี 2560 จานวน 451,060 บาท
ในปัจจุบันมีนักศึกษาพิการ จานวน 14 ราย โดยแบ่งเป็น
1. พิการทางการเห็น พิการทางสายตาเลือนรางและร่างกาย จานวน 1 คน
2. พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย จานวน 8 คน แบ่งเป็น
2.1 สื่อความหมาย จานวน 2 คน
2.2 หูตึง จานวน 6 คน
3. พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย จานวน 7 คน

ตารางที่ 4 การบริการหอพักนักศึกษา สาหรับรองรับนักศึกษาในปีงบประมาณ 2560
ประเภทหอพัก
จานวนหอพัก
จานวนห้องพัก
จานวนนักศึกษาเข้าพัก
หอพักแบบปรับอากาศห้องน้าในตัว
2
252
446
หอพักแบบพัดลมห้องน้าในตัว
2
252
544
หอพักแบบห้องน้าในตัว
1
58
106
หอพักแบบห้องน้ารวม
3
225
366
รวม
8
787
1,462
ตารางที่ 5 กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
งบประมาณ
จานวน
ผู้เข้าร่วม
ลาดับ
กิจกรรม
(บาท)
โครงการ
(คน)
1 ด้านคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
1,038,400.00
24
3,507
2 ด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
2,671,980.00
26
4,775

24
ลาดับ

กิจกรรม

3
4
5

ด้านบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
(บาท)
720,000.00
1,018,136.00
185,000.00
5,633,516.00

จานวน
โครงการ
19
14
5
88

ผู้เข้าร่วม
(คน)
1,670
7,937
1,930
19,819

กิจกรรมด้านคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เช่น ค่ายผู้นานักศึกษา ครั้งที่ 1, ต้นกล้าวิชาการมหกรรมสู่ความเป็น
เลิศทางเทคโนโลยี ครั้งที่ 1, สร้างเครือข่ายด้านการให้คาปรึกษา ครั้งที่ 6, ค่ายเทคโนโลยีจากพี่สู่น้องสัญจร ครั้งที่ 5
เป็นต้น

กิจกรรมด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ เช่น กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายใน ประจาปีการศึกษา 2559, แข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 , ม.อุบลฯ สอนน้องเล่นบาส , สอนน้องว่ายน้าเบื้องต้น, อบรมฮอกกี้เบื้องต้น
เป็นต้น

กิจกรรมด้านบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น จิตสาธารณะ, อาสาพัฒนาและบาเพ็ญประโยชน์, ค่ายเกษตร
อาสาพัฒนา, พิราบขาว UBU Music Contest# 11, อาสาช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ เป็นต้น
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กิจกรรมด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เช่น พิธีไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2560, กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่สู่รั้ว
กันเกรา, เปิดโลกกิจกรรม ม.อุบลฯ, ตักบาตร - ปล่อยปลา ประจาสัปดาห์ทุกวันพฤหัสบดี ครั้งที่ 4 เป็นต้น

กิจกรรมด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เช่น พิธีบายศรีสู่ขวัญ เกศแก้วนิโลบล เอิ้นขวัญน้องใหม่ , มหาดุริยางค์ไทย
ร่วมใจแสดงความอาลัยถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, ค่ายเรียนรู้วัฒนธรรมภาคอีสาน,
อบรมทักษะการถ่ายภาพขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 จัดในวันที่ 6 สิงหาคม 2560

ตารางที่ 6 กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น
ลาดับ
กิจกรรม
งบประมาณ
ผู้เข้าร่วม
ผู้รับผิดชอบโครงการ
(บาท)
(คน)
1 ต้นกล้า คอรัป "ฉัน" ไม่ขอรับ
25,000.00
51
ชมรมคอรัป “ฉัน” ไม่ขอรับ
2 จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้าน
2,400.00
5
ชมรมคอรัป “ฉัน” ไม่ขอรับ
การต่อต้านการทุจริต
รวมทั้งสิ้น
27,400.00
56
-

4. การพัฒนาหลักสูตรสาหรับคนวัยทางานและผู้สูงวัย
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ ไ ด้ มี ก ารด าเนิ น งานมี ก ารจั ด โครงการอบรมหลั ก สู ต ร
ประกาศนี ย บั ตรผู้ ช่ว ยพยาบาล รุ่ น ที่ 3 โดยมีผู้ เข้าอบรม จานวน 80 คน งบประมาณ 4,808,000 บาท โดยมี
ดร.สมจิตต์ ลุประสงค์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
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5. ผลงานของนักศึกษา
ในปีงบประมาณพ.ศ. 2560 มีนักศึกษาที่มีผลงานในการรับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก สามารถจาแนกได้ตามระดับของรางวัลได้ดังต่อไปนี้
ระดับรางวัล ประเภทรางวัล
คณะ
ระดับ
ชนะเลิศ
คณะเภสัชศาสตร์
นานาชาติ
ระดับชาติ
โล่รางวัล
คณะศิลปศาสตร์
“วัฒนคุณาธร”
ระดับชาติ
รองชนะเลิศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข
ระดับชาติ
ชนะเลิศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ชื่อ
นายภูวมินทร์ สุริยาอัมพร
น.ส.จันทร์ธิดา พรมประดิษฐ์
นายปกรณ์ ปุกหุต
น.ส.เพชรรัตน์ ทองพันชั่ง

สถานที่
กรุงเทพมหานคร
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

ระดับชาติ

ชนะเลิศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ระดับชาติ

ชนะเลิศ

คณะเภสัชศาสตร์

นายวชิราวิทย์ วัชระเดชคุณากรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.วิ
นายชัยมงคล อารมณ์ชื่น
ทยาเขตวังไกลกังวล
นายณัฐวัตน์ ปรือทอง
นายสุทธินัน หลักสิม
นายเจษฎา เดือนแร่รัมย์
นายเสกสรร ชิมรัมย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระดับชาติ

รางวัลชมเชย

คณะวิทยาศาสตร์

นายศุภวิทย์ พลทะกลาง

กรุงเทพมหานคร

ระดับชาติ

นักแสดงนา คณะศิลปศาสตร์
ชายยอดเยี่ยม

นายคมสันต์ พนมใส

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

วันที่
ระหว่างวันที่
25-27 ม.ค. 2560
3 ต.ค. 2559
14 พ.ย. 2559
ระหว่างวันที่
25-27 ม.ค. 2560

ระหว่างวันที่
23-24 ก.พ. 2560
ระหว่างวันที่
11-12 มี.ค. 2560
ระหว่างวันที่
15-17 มี.ค. 2560
18 มี.ค. 2560

รายละเอียด
การนาเสนอผลงานวิจยั แบบโปสเตอร์ Golden
Medal Awardระดับ Students
ผู้ทาคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจาปี
2559
การประกวดหนังสั้นระดับประเทศ Thailand
Medical Student's Code of Conduct
การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 11
(11th Structural Lightweight Concrete
Competition)

การแข่งขันวิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม
สายงานวิศวกรรมโยธา ครั้งที่ 11
นวัตกรรมแผ่นแปะน้ามันตะไคร้หอมไล่ยุง
การประกวดประเภทโปรแกรมเพือ่ ช่วยคนพิการ
และผูส้ ูงอายุ “ตู้เตือนทานยาอัจฉริยะเพื่อผู้สูงอายุ”
งาน Kaen International Film Festival 3
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ระดับรางวัล ประเภทรางวัล
คณะ
ระดับชาติ
รองชนะเลิศ คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ระดับชาติ
รางวัลชมเชย คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ระดับชาติ
คะแนนสอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สูงสุด 10
อันดับแรก
ระดับชาติ
ชนะเลิศ
คณะศิลปศาสตร์

ชื่อ
นายสุรพงษ์ เทียกนา

สถานที่
กระทรวงอุตสาหกรรม

นายอรรถวิโรจน์ ทองทิพย์

กระทรวงอุตสาหกรรม

นายอานันท์ ชูฉ่า

สานักงานสภาวิศวกร

นายสมพร สุวรรณการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระดับชาติ

ชนะเลิศ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข

นางสาวสุรีพร สุขดี

จากแพทยสภา

ระดับชาติ

รองชนะเลิศ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข

นายเวหา ไตยวงษ์

จากแพทยสภา

ระดับชาติ

ชนะเลิศ

คณะนิติศาสตร์

ระดับชาติ

ชนะเลิศ

คณะเภสัชศาสตร์

นางสาวภัสราภรณ์ พรมโคตร
นางสาวสุดารัตน์ พาโพธิ์
นายภูวมินทร์ สุริยาอัมพร
น.ส.จันทร์ธิดา พรมประดิษฐ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับชาติ

ระดับดีเยี่ยม

คณะเภสัชศาสตร์

นายพงศธร จงจินาฏ
นายบัญชา ยิ่งงาม
น.ส.วิจิตรา คมใส

ประชุมวิชาการระดับชาติ

วันที่
22 มี.ค. 2560

รายละเอียด
การประกวดคัดเลือกโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์
SMEs สู่ตลาดโลก (Global Reach)
22 มี.ค. 2560
การประกวดคัดเลือกโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์
SMEs สู่ตลาดโลก (Global Reach)
23 มี.ค. 2560
ได้คะแนนสูงสุด อันดับ 1 ในทดสอบความรู้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับภาคีวิศวกร
24 มี.ค. 2560
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญีป่ นุ่ Japanese
speech contest
24 ส.ค. 2560
โล่รางวัลนักศึกษาคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น จาก
สมาพันธ์นิสติ นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย
24 ส.ค. 2560
โล่รางวัลนักศึกษาคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น จาก
สมาพันธ์นิสติ นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย
ระหว่างวันที่
การแข่งขันโต้เถียงปัญหาทางกฎหมายโดยการ
22 - 28 ม.ค. 2560 แถลงการณ์ด้วยวาจาในศาลอุทธรณ์
27 ม.ค. 2560
นาเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ เรื่อง Effect of
Essential Oils and Terpenes on Physicochemical
Stability of Curcumin Gels (งานประชุม HTM2017)
ระหว่างวันที่
การนาเสนอแบบปากเปล่า ระดับปริญญาตรี
11-12 มี.ค. 2560 สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
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ระดับรางวัล ประเภทรางวัล

คณะ

ชื่อ
น.ส.สุรีย์วัลย์ ดวงจิตต์
น.ส.พิมพ์พรรณ ทองประมูล
น.ส.ธิปก ยิ้มยา
น.ส.กุสมุ า จิตแสง
นายบัญชา ยิ่งงาม
นายพิทยาธร โยมศรีเคน

ระดับชาติ

ระดับดีมาก

คณะเภสัชศาสตร์

ระดับชาติ

รองชนะเลิศ

คณะเภสัชศาสตร์

ระดับภูมิภาค

ชนะเลิศ

คณะรัฐศาสตร์

นายอนันต์ พิมสอน
น.ส.ณัฐชนันท์ ศิรติ ระกูลนันท์

ระดับภูมิภาค

ชนะเลิศ

คณะเภสัชศาสตร์

ระดับภูมิภาค

รองชนะเลิศ

คณะเภสัชศาสตร์

น.ส.เมธาวี ตรีรตั นชวลิต
นายเชาว์วัฒน์ จาตุรันต์เรืองศรี
นายกิตติ์ธเนศ ธนะรุ่งโรจน์ทวี
น.ส.ภัทรสุดา วิเศษศรี
นายดุรงค์กร พลทม
นายบุญฤทธิ์ สัตกุล

สถานที่
ประชุมวิชาการระดับชาติ

วันที่
ระหว่างวันที่
11-12 มี.ค. 2560

รายละเอียด
การนาเสนอปากเปล่า ประเภทนวัตกรรมทาง
เภสัชศาสตร์

สภาเภสัชกรรม

25 มี.ค. 2560

สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี ณ จังหวัด
นครราชสีมา
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

22 ธ.ค. 2559

การแข่ง ขัน ”ทัก ษะทางด้า นเภสัช กรรม (ภาค
ภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2559
เยาวชนต้นแบบเก่งและดี

29 มี.ค - 2 เม.ย.
2560

Startup plus นมพร่องมันเนยผสม Astaxanthin
โครงการสู่นวัตวณิชน์ ระดับภูมิภาค

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

29 มี.ค - 2 เม.ย.
2560

ผลิตภัณฑ์ข้าวผงผสมเกลือแร่สาหรับเด็ก Minerice
(โครงการเส้ น ทางสู่ น วั ต วณิ ช ย์ (Research to
Market R2M) ระดับภูมิภาค
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ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พั ฒ นางานวิ จั ย แบบมุ่ ง เป้ า เพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ แ ละนวั ต กรรม ที่ มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุ่มน้าโขงอย่างยั่งยืน
สรุปผลการดาเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 2 ตามตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
หน่วยที่วัด
ค่าเป้าหมาย ผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์ที่ 1 : ประชาชนและสังคมได้รับองค์ความรู้และนวัตกรรมเฉพาะด้า นที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ และ
นาองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในมิติด้านนโยบาย ชุมชนสังคมอุตสาหกรรม และเชิงพาณิชย์
1. ร้ อ ยละของผลงานวิ จั ย /งานสร้ า งสรรค์ ที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ห รื อ
ร้อยละ
50.00
42.05
เผยแพร่ ใ นระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ ต ามเกณฑ์ ค ณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ.) เมื่อเปรียบเทียบกับ
โครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณ
2. ร้อยละขององค์ความรู้ที่สามารถนาไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือ
ร้อยละ
50.00
73.93
ระดับนานาชาติ
เป้าประสงค์ที่ 2 : นาองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในมิติด้านนโยบายของรัฐ การศึกษาชุมชนสังคม อุตสาหกรรม
และเชิงพาณิชย์
1. จานวนนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์
ผลงาน/ชิ้นงาน
15
17
2. ร้อยละของแนวทาง/ข้อเสนอแนะในการพัฒนาในพื้นที่ชุมชน/สังคม
ร้อยละ
50.00
31.00

มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน รวมไปถึงการพัฒนาด้านการวิจัย การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการทาวิจัยและการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ การเทียบเคียงสมรรถนะและแนว
ปฏิบัติกับมหาวิทยาลัยที่มคี วามเข้มแข็งด้านงานวิจัย การวิจัยสร้างองค์ความรู้พื้นฐานเพื่อการพัฒนาประเทศ และในปี
2560 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ เป็นเงินทั้งสิ้น 43,656,449 บาท
โดยจาแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน เป็นเงิน 14,573,600 บาท งบประมาณเงินรายได้ เป็นเงิน 2,488,000 บาท และ
งบประมาณแหล่งทุนภายนอก เป็นเงิน 26,594,849 บาท ดังแสดงในตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 งบประมาณอุดหนุนเพื่อการวิจัย ปีงบประมาณ 2560
คณะ
1. คณะเกษตรศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์
4. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
5. คณะเภสัชศาสตร์
6. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
7. คณะพยาบาลศาสตร์
8. คณะนิติศาสตร์
9. คณะรัฐศาสตร์
10. คณะบริหารศาสตร์
11. คณะศิลปศาสตร์
ผลรวมทั้งหมด

งบเงินรายได้
220,000
216,000
211,000
532,000
500,000
80,000

งบประมาณแผ่นดิน
2,710,500
3,721,100
4,723,500
250,000
600,000
1,188,500

50,000
679,000
2,488,000

1,130,000
250,000
14,573,600

งบภายนอก
2,753,728
2,992,756
3,852,340
3,390,460
1,941,450
1,099,865
197,000
4,493,690
5,873,560
26,594,849

ผลรวมทั้งหมด
5,684,228
6,929,856
8,786,840
250,000
4,522,460
3,629,950
1,179,865
197,000
4,543,690
1,130,000
6,802,560
43,656,449

ด้านการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ โดยมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อนาเสนอผลงาน
ทางวิชาการ ค่าตอบแทนการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ และค่าตอบแทนการจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ปีงบประมาณ 2560 ดังแสดงในตารางที่ 8
ตารางที่ 8 สรุปงบประมาณและทุนที่ได้จัดสรรให้แก่บุคลากรเพื่อผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปเผยแพร่ในวงการ
วิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ปีงบประมาณ 2560
ประเภททุน
จานวนทุน
1. ทุนนาเสนอผลงานวิจัย/วิชาการแบบ Oral Presentation ในการประชุมวิชาการระดับ
27
นานาชาติ
2. ทุนนาเสนอผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติแบบ Oral Presentation ที่
7
จัดในประเทศไทย
3. ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารวิชาการ
2
4. ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
60
5. ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนพันธุ์พืช สัตว์
6. ค่าตอบแทนการจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร/การจดทะเบียนพันธุ์พืช - สัตว์
4
รวมทั้งหมด
100

งบประมาณ(บาท)
999,346.36
47,000
20,000
580,000
ไม่มผี ู้เสนอขอ
20,000
1,666,346.36

ด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ ทั้งใน
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการประชุมวิชาการ เพื่อให้เกิดการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และ
อ้างอิง โดยในปีงบประมาณ 2560 มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิง ดังแสดงในตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 สรุปผลงานวิจัย/ตีพิมพ์และเผยแพร่ประจาปี 2560

คณะ

1. คณะเกษตรศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์
4. คณะเภสัชศาสตร์
5. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
6. คณะพยาบาลศาสตร์ *
7. คณะนิติศาสตร์
8. คณะรัฐศาสตร์
9. คณะบริหารศาสตร์
10. คณะศิลปศาสตร์
11. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์
รวมทั้งหมด

ตีพิมพ์
ตีพิมพ์
เผยแพร่ เผยแพร่
ระดับ ระดับชาติ
นานาชาติ

10
25
50
15

18
48
75

5

14

เผยแพร่
ผลงาน
ประชุม
วิชาการ
ระดับ
นานาชาติ
5

เผยแพร่ ผลงานวิ งานวิจัย ผลงานวิจัย
ผลงาน
จัยที่
สร้างสรร ที่ได้รับการ
ประชุม
นาไปใช้ ค์ตพี ิมพ์
อ้างอิง
วิชาการ ประโยชน์
และ
ระดับนา
ระดับชาติ
เผยแพร่ นานาชาติ
10
8
42
44

14
75
30
61
5

2
19
3

124

158

3
3

6

8

19

2

10

88

185

* รอตรวจสอบข้อมูลกับประกัน

ด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีการส่งเสริมงานวิจัย
และด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยในปีงบประมาณ 2560 มีจานวนผลงานที่ยื่นขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จานวน
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15 ผลงาน และที่ได้รับการประกาศ อนุสิทธิบัตรแล้ว จานวน 1 ผลงาน ได้แก่ อนุสิทธิบัตร สูตรส่วนผสมเส้นก๋ วยจั๊บ
กึ่ ง ส าเร็ จ จากแก่ น ตะวั น เลขที่ 12428 เลขค าขอ 1503001428 วั น ที่ อ อกให้ 19 มกราคม 2560 โดย ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์จิตรา สิงห์ทอง คณะเกษตรศาสตร์ ดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 สรุปจานวนผลงานที่ยื่นขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรประจาปี 2560
ที่ ลักษณะคาขอ
1 อนุสิทธิบัตร
2. อนุสิทธิบัตร
3 อนุสทิ ธิบัตร
4

อนุสิทฺธิบัตร

5

อนุสิทธิบัตร

6

อนุสิทธิบัตร

7
8
9
10.

อนุสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร

11. อนุสิทธิบัตร
12 อนุสิทธิบัตร
13 อนุสิทธิบัตร

14 อนุสิทธิบัตร
15 อนุสิทธิบัตร

ชื่อผลงาน
ชุดทดสอบแมกนีเซียมภาค สนามในน้ายางพารา
เครื่องดานาแบบมือถือ
ผลิตภัณฑ์ลูกอมเจลลี่หญ้าดอกขาวเพื่อช่วยเลิกบุหรี่
และกรรมวิธีการผลิต
ผลิตภัณฑ์คุ้กกี้หญ้าดอกขาวช่วยเลิกบุหรี่และกรรมวิ ธี
การผลิต
สื่อการเรียนรู้ การบริหารสมองชุดการส่งเสริมความจา
ออกกาลังสมอง ป้องกันภาวะสมองเสื่อมผู้สูงอายุ
อุปกรณ์ทาหลุ มสาหรับหยอดเมล็ดพันธุ์แบบรบกวน
หน้าดินน้อยมาก
อุปกรณ์วัดความยาวรอบศรีษะแบบสวมครอบศรีษะ
อุปกรณ์วัดความยาวรอบศรีษะแบบวัดรอบศรีษะ
หุ่นจาลองแขนให้ยาและสารน้าทางหลอดเลือดดา
สู ต รและกรรมวิ ธี ก ารผลิ ต เส้ น ก๋ ว ยจั้ บ ข้ า วกล้ อ งกึ่ ง
สาเร็จรูป
สู ต รและกรรมวิ ธี ก ารผลิ ต เส้ น ก๋ ว ยจั้ บ ข้ า วก่ ากึ่ ง
สาเร็จรูป
ถุงเก็บเกี่ยวทุเรียนแบบมีเคียวเกี่ยวขั้วผลและด้ามจับ
ราวจับข้างก็อกสนาม

ผู้ขอ
นายปุริม จารุจารัส และคณะ
นายรัฐพงศ์ ปฏิกานัง
รศ.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา
รศ.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา
นางสาวสาวิตรี สิงหาด
รศ.ดร.กิตติ วงส์พิเชษฐ
ผศ.ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์
ผศ.ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์
นางยมนา ชนะนิล
นางจิตรา สิงห์ทอง
นางจิตรา สิงห์ทอง

นายเรวัติ ชัยราช
รศ.กิตติ วงส์พิเชษฐ
ผศ.มานัส ลอศิริกุล
รศ.วัชรพงษ์ วัฒนกูล
ลู ก หิ น ขั ด ข้ า วที่ มี ส่ ว นผสมของดิ น ขาวเผาเป็ น วั ส ดุ นายธิติกานต์ บุญแข็ง
ประสาน
ลู ก หิ น ขั ด ขาวที่ มี ส่ ว นผสมของดิ น ขาวเผาเป็ น วั ส ดุ นายธิติกานต์ บุญแข็ง
ประสานซิ่งขึ้นรูปด้วยเครื่องหล่อเหวี่ยง

มหาวิทยาลัยได้ยกย่องประกาศเกียรติคุณนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น โดยจัดพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบ
รางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมแก่นักวิจัยจากสถาบันต่างๆ ที่ส่งผลงานมานาเสนอ ในวันประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย
ประจาปี ต่อเนื่องทุกปี ในปีงบประมาณ 2560 มีผลงานวิจัยและนักวิจัยที่ได้รับรางวัล ดังนี้
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1. รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากที่สุดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสุขภาพได้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ สุขบท สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
2. รางวัลผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม ผลงาน : ศักยภาพการประยุกต์ใช้คอนกรีตพรุนเพื่อเป็นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้ อมในประเทศไทย ฟุตบาทคอนกรีตพรุนและทางระบายน้าในเขตชุมชนเมือง นักวิจัย : ผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ถนัดกิจ ชารีรัตน์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
3. รางวัลผลงานวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่น ได้แก่ผลงาน : โครงการหมอนขิดจากน้ายางพาราต่อยอดภูมิปัญญาบ้าน
ศรีฐาน และโครงการโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับไส้หมอนขิดจากน้ายางพารา นักวิจัย : นายชัยวุฒิ วัด
จัง สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
นอกจากนี้ อาจารย์ของมหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลระดับชาติจากหน่วยงานภายนอก ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรยุทธ นิลสระคู ได้รับเลือกจาก Thomson Reuters Web of Science ให้เป็น 1
ใน 24 นักวิจัยไทยที่ได้รับ Thailand Frontier Author Award 2015
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ศรี สุภาษร ได้รับเลือกจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยให้ได้รับรางวัล
2015 TRF-CHE-Scopus Young Researcher Award ในสาขา Humanities & Social Science
3. รองศาสตราจารย์ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ ได้รับรางวัลนักวิจัยผลงานดีเด่นระดับชาติ ปี 2560 รางวัล 2017 TRFOHEC- Scopus Researcher Awards in Physical Science กลุ่มนักวิจัยรุ่นกลาง จากงานวิจัยเรื่อง “การ
ออกแบบโครงสร้างโมเลกุลสีย้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโซลาร์เซลล์สีย้อม พลังงานสีเขียวสาหรับสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืน” ซึ่งเป็นรางวัลที่ให้กับนักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่น เป็นการเชิดชู เกียรติแก่วุฒิเมธีวิจัย สกว. สาหรับ
นักวิจัยนักวิจัยรุ่นกลางและนักวิจัยรุ่นใหม่ จานวน 14 คน จาก 8 สถาบันทั่วประเทศ โดยมี พล.อ.อ.ประจิน
จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิทธิ์ กอบบุญ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ รางวัลผลงานวิจัย ระดับดีมาก สาขา
ปรั ช ญา ประจ าปี 2559 เรื่ อง “แนวคิดและบทบาทของวรรณกรรมไทยพระพุทธศาสนาในสั งคมไทย”
(Concepts and Roles of Buddhist Thai Literature in Thai Society) โดย ส านั ก งานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดี เด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย
รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจาปี 2559 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจาปี 2560 โดยมี พลอากาศเอก
ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บาง
นา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
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การเผยแพร่ผลงาน กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
1. การเผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนาผลงานวิจัยไปเผยแพร่ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ
Thailand Research Expo 2017 ในส่ ว นการจั ด แสดงนิ ท รรศการผลงานวิ จั ย และเวที ผ ลงานวิ จั ย เด่ น
ระหว่างวัน ที่ 23 - 27 สิ งหาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชัน เซ็น เตอร์ กรุงเทพฯ ภายใต้
ภาพรวมหลัก“วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ”เพื่อเป็นเวทีสาหรับเชื่อมโยงองค์กร
และเครือข่ายในระบบวิจัยระดับชาติ พร้อมนาเสนอผลการวิจัยที่มีศักยภาพพร้อมใช้สู่ กลุ่มเป้าหมายสามารถ
นางานวิจัยมาใช้ต่อยอด เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตหรือเป็นงานวิจัยที่ใกล้ตัวประชาชน รวมถึงการ
พัฒนาด้าน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ตอบรับการนาผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดนิทรรศการในกลุ่มงานวิจัยเพื่อสังคม
โดยนาเสนอผลงานวิจัยด้านการพัฒนาผ้าทอเมืองอุบลราชธานี เข้าร่วมจัดกิจกรรม ดังนี้
- การเข้าร่วมงานแถลงข่าว ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
- การนาผลงานวิจัยออกรายการโทรทัศน์ รายการ แจ๋ว เมื่อวันที 21 สิงหาคม 2560
- ประสานนั ก วิ จั ย และเข้ า ร่ ว มจั ด งานระหว่ า งวั น ที่ 23 - 27 สิ ง หาคม 2560 เป็ น การจั ด
นิทรรศการในพื้นที่ขนาด 5*5 เมตร
- การจัดแสดงแฟชั่นโชว์ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2560
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2. การจัดประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ประจาปี ต่อเนื่องทุกปี ซึ่งใน
ปี การศึกษา 2559 ได้จั ดงาน ระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี ภายใต้หัวข้อ “ความหลากหลายทางจุลชีวัน : รู้เท่าทันและการประยุกต์ ” มีการบรรยายพิเศษ
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มีผู้ร่วมนาเสนอผลงานแบบปากเปล่า จานวน 37คน นาเสนอโปสเตอร์ จานวน 49
ผลงาน และ ผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งหมด 306 คน
3. การสนับสนุนให้คณะ/หน่วยงานจัดประชุ มวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ได้แก่ การประชุมวิชาการ
นานาชาติ ครั้งที่ 1 The 1st International Conference on Natural Medicine : From Local Wisdom
to International Research, August 5-6, 2017 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ มีคณะ/หน่วยงานร่วม
จัด ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะเภสัช
ศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จานวนงบประมาณที่สนับสนุน
1,850,000 บาท จานวนผู้เข้าร่วม 210 คน
4. การจัดทาวารสารวิชาการ เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย โดย
สานักงานบริหารงานวิจัยฯ มีการจัดทาวารสารวิชาการ 2 ฉบับ คือ
4.1 วารสารวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ได้ รั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพ
วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ให้อยู่ในกลุ่มที่ 1 ( วารสารที่ผ่านการับรองคุณภาพ ของ TCI
จนถึง 31 ธันวาคม 2562) มีค่า Journal Impact Factor =0.122
4.2 วารสารมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ได้ รั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพ
วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ให้อยู่ในกลุ่มที่ 1 (วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ ของ TCI
จนถึง 31 ธันวาคม 2562) มีค่า Journal Impact Factor =0.067
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ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคมบนพื้นฐานความพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน
สรุปผลการดาเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 3 ตามตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์ : ประชาชน ชุมชน และสังคม ได้รับการบริการวิชาการที่นาไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการแก้ปัญหาและพัฒนาเชิง
พื้นที่ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องกับนโยบายของประเทศ
1. จานวนโครงการบริการวิชาการอย่า งมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพและ โครงการ
95
248
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
2. จานวนโครงการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมภายใต้ความร่วมมือกับ โครงการ
20
120
องค์กรภายนอก
3. ร้อยละของจานวนโครงการบริ การวิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่นาความรู้
ร้อยละ
80.00
77.08
และประสบการณ์มาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยของจานวน
โครงการบริการวิชาการทั้งหมด
4. จานวนกิจกรรมหรือโครงการเกิดขึ้นในชุมชน/สังคมเพื่อตอบสนองสังคม กิจกรรม/
5
24
สูงวัย
โครงการ
5. ร้อยละของโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนรายวิชาใด
ร้อยละ
50.00
95.00
วิชาหนึ่งที่เพิ่มขึ้น
6. จานวนผู้ประกอบการใหม่ที่เกิดขึ้น
ราย
5
7
7. ร้อยละของผู้รับบริการที่นาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ร้อยละ
95.00
89.85
8. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่ รับบริ ก าร
ร้อยละ
90.00
88.20
วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากบริการ
9. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก
ร้อยละ
85.00
90.33
10. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด
รับรอง
1
1
11. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการบริการวิชาการ
ร้อยละ
5.00
26.02
12. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการ ที่มีการดาเนินการในพื้นที่เป้าหมาย
ร้อยละ
5.00
63.86
ของมหาวิทยาลัย และชุมชนเกิดการนาความรู้จากการบริการวิชาการไปใช้
อย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้สนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการประกอบ
อาชีพ และรวมไปถึงให้ การสนั บ สนุ น ความรู้ ในด้านการประกอบวิช าชีพ ส าหรับท้องถิ่น โดยได้รับงบประมาณ
สนั บ สนุ น การดาเนิ น โครงการ จ านวน 186 โครงการ เป็นเงิน 109,760,706 บาท มีผู้ เข้าร่ว มโครงการจานวน
267,694 คน ดังแผนภูมทิ ี่ 1
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แผนภูมิที่ 1 กรบรกรวิชาการ จาแนกตามกลุ่มการให้บริการวิชาการแก่สังคม

การให้บริการวิชาการด้านการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน ครูอาจารย์
1. โครงการกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสาหรับครูคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการนาแนวทางการจัดการเรียนการสอน STEM Education ไปใช้ในห้องเรียน
2) เพื่อศึกษาความรู้ของผู้ร่วมโครงการก่อนและหลังการอบรม STEM Education
วัน / เวลา / สถานที่ ดาเนินโครงการ และจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
วันเวลา
สถานที่
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ (คน)
1 – 2 กรกฎาคม 2560 โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
50
5 - 6 สิงหาคม 2560
โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
51
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2. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
วัตถุประสงค์โครงการ
1) พัฒนาคุณภาพครูด้านเทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัยด้วยการ จัดการเรียนรู้ลงมือทา
ทานาย-สังเกต-อธิบายและโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นฐาน
- การจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องโครงงานวิทยาศาสตร์สาหรับโรงเรียนที่จะขอตรา
พระราชทาน
- การจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการกรอกข้อมูลในระบบออนไลน์สาหรับโรงเรียนที่
จะขอตราพระราชทาน
- การจัดกิจกรรมครั้งที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องน้าและอากาศ
วัน / เวลา / สถานที่ ดาเนินโครงการ และจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรม
วันเวลา
สถานที่
(คน)
กิจกรรมที่ 1 3 กุมภาพันธ์ 2560
สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
25
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กิจกรรมที่ 2 23 กุมภาพันธ์ 2560
สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
25
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กิจกรรมที่ 3 10-11 มิถุนายน 2560
โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัย
67
อุบลราชธานี
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3. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา
วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อนาร่องการพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์ของครูประถมศึกษาและส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม โดยใช้
แนวทาง Hands-on (การลงมือทาด้วยตนเอง)
2) เพื่อศึกษาปัญหาของการจัดการเรียนการสอนและการใช้ใบกิจกรรมการทดลองของโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับชั้นประถมศึกษา
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
4) เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนเครือข่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย เข้ารับตรา
พระราชทานอย่างต่อเนื่อง
วัน / เวลา / สถานที่ ดาเนินโครงการ และจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
วันเวลา
สถานที่
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ (คน)
24 – 26 เมษายน 2560
จังหวัดนครนายก
2
19 พฤษภาคม 2560
กรุงเทพมหานคร
2
25 สิงหาคม 2560
กรุงเทพมหานคร
16
9 – 10 กันยายน 2560
กรุงเทพมหานคร
30

4. โครงการการพัฒนาแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อให้นักเรียนและบุคลากร ในโรงเรียนเครือข่ายมีความรู้ในการจัดทาแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
2) เพื่อพัฒนาแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยสาหรับโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- การจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
- การจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 ตรวจติดตามการดาเนินการของโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ
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วัน / เวลา / สถานที่ ดาเนินโครงการ และจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
วันเวลา
สถานที่
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ (คน)
9 – 10 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
40
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
24 - 31 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเครือข่าย 8 โรงเรียน
40
5. โครงการ การพัฒนาศักยภาพโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ในด้านความ
ปลอดภัย ด้านจัดการขยะ ด้านอาหารปลอดภัย และด้านโรงเรียนน่าอยู่น่าเรียน เพิ่มมากขึ้น
วัน / เวลา / สถานที่ ดาเนินโครงการ และจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
วันเวลา
สถานที่
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ (คน)
70
โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง โรงเรียนบ้าน
ธาตุ โรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง โรงเรียนบ้าน
กุดระงุม โรงเรียนบ้านคาขวาง และโรงเรียน
บ้านบัววัด

ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความมั่นคงด้านอาชีพ
1. โครงการบูรณาการความรู้สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อให้ประชาชน เกษตรกร ในพื้นที่เป้าหมาย ได้พัฒนาทักษะความรู้ในการพัฒนาอาชีพอย่างเหมาะสมและ
ยั่งยืน
2) เพื่อให้ผู้บริโภค และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ได้รับผลผลิตทางการเกษตรตรงตามความต้องการและ
ปลอดภัย
- การจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 เทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปงานครบวงจรเชิงอุตสาหกรรม
- การจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 การผลิตผักปลอดภัย
- การจัดกิจกรรมครั้งที่ 3 การเลี้ยงจิ้งหรีด
วัน / เวลา / สถานที่ ดาเนินโครงการ และจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรม
วันเวลา
สถานที่
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ (คน)
กิจกรรมที่ 1 10 มกราคม 2560
คณะเกษตรศาสตร์
50
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กิจกรรมที่ 2 11 - 13 มกราคม 2560 คณะเกษตรศาสตร์
52

41
กิจกรรม

วันเวลา

กิจกรรมที่ 3 14 มิถุนายน 2560

สถานที่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บ้านศรีไคออก ตาบลเมืองศรีไค
อาเภอวารินชาราบ จังหวัด
อุบลราชธานี

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ (คน)
11

2. เทคนิคการเพาะเห็ดเศรษฐกิจโครงการ
วัตถุประสงค์โครงการ
1) ให้ความรู้เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเห็ดและหลักการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก/การผลิตก้อนเห็ด การบ่ม
ก้อน โรงเรือนเปิดดอกเห็ด
2) ศึกษาปัจจัยที่มผี ลต่อการเจริญเติบโตของเห็ด/โรคและแมลงศัตรูที่สาคัญของเห็ด
3) ฝึกภาคปฏิบัติในขั้นตอนต่างๆ ของการเพาะเห็ด
วัน / เวลา / สถานที่ ดาเนินโครงการ และจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
วันเวลา
สถานที่
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ (คน)
42
21 - 23 เมษายน 2560 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ด้านส่งเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
1. โครงการ ส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน ปีที่ 4
วัตถุประสงค์โครงการ
1) ให้บริการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน โดยบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา การพยาบาลเด็ก
และวัยรุ่น 1

42
2) ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนในสถานการณ์จริง
วัน / เวลา / สถานที่ ดาเนินโครงการ และจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
วันเวลา
สถานที่
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ (คน)
339
16 มีนาคม
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2560
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านแขม ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
บ้านแมด

2. โครงการ พัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อให้การบริบาลเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ด้วยการออกเยี่ยมบ้าน
2) เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิชาชีพระหว่างคณะเภสัชศาสตร์และแหล่งฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพด้านชุมชนของนักศึกษา (รพ.สต.)
3) เพื่อพัฒนาทักษะการให้บริบาลเภสัชกรรมของนักศึกษาเภสัชศาสตร์
วัน / เวลา / สถานที่ ดาเนินโครงการ และจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
1) วันที่เข้าเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน เพื่อให้การบริ บาลเภสัชกรรม จานวน 3 ครั้ง ณ สถานที่ คือ ตาบลเมืองศรีไค และ
ตาบลบัววัด
2) วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 8.00 - 10.00 น. เป็นกิจกรรมการอภิปรายทักษะการสื่อสารที่ใช้ในการ
เยี่ยมบ้าน ณ ห้องเรียน ชั้นปีที่ 4 นักศึกษานาเสนอวีดิโอทักษะการสื่อสารเพื่อการเยี่ยมบ้านผู้ ป่วยโรคเรื้อรัง
คณาจารย์ร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ

43
3) วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 8.00 - 10.00 น. เป็นกิจกรรมการอภิปรายกรณีศึกษาจากการเยี่ยม
บ้าน ณ ห้องเรียน ชั้นปีที่ 4 นาเสนอกรณีศึกษาในรูปแบบ SOAP Note คณาจารย์และเภสัชกรผู้รับผิดชอบ
งานโรคเรื้อรังในเขตพื้นที่ ตาบลเมืองศรีไค/ตาบลบัววัด ร่วมรับฟัง
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ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : อนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดจิตสานึกรักท้องถิ่น
และประเทศชาติ
สรุปผลการดาเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 4 ตามตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
หน่วยที่วัด
1. ร้อยละของจานวนโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงไปสู่การ ร้อยละ
ทาวิจัย/บริการวิชาการ/การเรียนการสอน/กิจกรรมนักศึกษา
2. จานวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
จานวน
3. จานวนผลงานกิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า
ผลงาน
กิจกรรมต่อปี
4. ร้อยละของนักศึกษาที่เห็นความสาคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย
ร้อยละ
5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ในการทานุ
ร้อยละ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
6. จานวนกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้แสดงผลงาน
กิจกรรม
7. ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากรและชุ ม ชนที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมตาม
ร้อยละ
เป้าหมายโครงการ
8. จานวนหมวดความรู้ทปี่ รากฏในฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย
หมวดความรู้
9. จานวนกิจกรรมที่ดาเนินการร่วมกับหน่วยงานภายนอก
กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย
20.00

ผลการดาเนินงาน
57.25

1
75

9
208

80.00
80.00

84.76
84.95

5
80.00

13
84.52

1
5

7
20

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดาเนินการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้าโขง เพื่อ
นาไปสู่การเรียนรู้ รับรู้และรักษาไว้ ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม โดยในปี 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้สนับสนุน
การจัดโครงการโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนเงินงบประมาณแผ่นดิน จานวน 75 โครงการ เป็นเงิน 8,601,600 บาท
โดยแบ่งเป็นกลุ่มโครงการตามนโยบายมหาวิทยาลัย ดังนี้
แผนภูมิที่ 2 การให้การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้าโขง
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ตารางที่ 11 แสดงงบประมาณสนับสนุนโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กิจกรรมการดาเนินงาน

จานวน
โครงการ
1. ส่งเสริมเยาวชน นักศึกษาและบุคลากรให้
29
ตระหนักถึงคุณค่า ความงามของศิลปะ
2. การศึ กษา วิ จั ย รวบรวมองค์ ความรู้ ภู มิ
15
ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น เ พื่ อ ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอั นดี
งามของอีสานและของชาติ
3. มุ่งเน้นกิจกรรมเผยแพร่และถ่ายทอดศิลปะ
6
วัฒนธรรมในระดับและรูปแบบต่างๆ
4. มุ่งเน้นการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
20
ท้ อ งถิ่ น ในจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี / โดย
ดาเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พื ชอั นเนื่ องมาจากพระราชด าริ ฯสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
5. การดาเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัย
5
และความร่วมมือกับจังหวัด

งบประมาณที่
จัดสรร
3,378,000

ร้อยละของจานวน
โครงการทั้งหมด
38.66

ร้อยละของจานวน
งบประมาณทั้งหมด
39.27

1,395,000

20.00

16.21

461,000

8.00

5.35

2,540,000

26.66

29.52

827,600

6.66

9.61

โดยมีตัวอย่างโครงการที่ดาเนินงานในปี 2560 ดังนี้
1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดาริฯ : รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ สักสยามินทร์ ถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
วัตถุประสงค์ : เพื่อสนองพระราชดาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ และเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็น”พระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม : การปลูกและการดูแลต้นมเหสักข์ – สักสยามินทร์ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ: พัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศ ป่าต้นน้าร่องก่อ
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการสนองพระราชดาริฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯและเพื่อพัฒนาแหล่ง เรียนรู้
เชิงนิเวศวิทยาแก่เยาวชนและชุมชน ให้เกิดจิตสานึกในการใช้ประโยชน์ การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร
ของชาติ
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กิ จ กรรม : การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารความหลากหลายทางชี ว ภาพและนิ เ วศป่ า ร่ อ งก่ อ มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์

กิจกรรมฮีต 12 ครอง 14
1. เดือนอ้าย – บุญเข้ากรรม
วัตถุประสงค์ : เพื่อสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมไทยของบุญเดือนอ้าย(บุญเข้ากรรม)
ภาพกิจกรรม : จัดกิจกรรม ณ วัดป่ามณีรัตน์ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 โดยนางสาวเพ็ญพักตร์ พื้นผา
คณะบริหารศาสตร์
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2. เดือนยี่ – บุญคูณลาน
วัตถุประสงค์ : เพื่อทราบประเพณีบุญคูณลานที่เป็นสิริมงคลแก่ข้าวในลานของตน และเพื่อการขออานิสงส์ต่างๆ
ภาพกิจกรรม : จัดกิจกรรม ณ วัดบ้านแฮ ตาบลคาขวาง อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี,
ระหว่างวันที่ 21 - 22 มกราคม 2560 โดย ดร.ทวีศักดิ์ วิยะชัย คณะเกษตรศาสตร์

3. เดือนสาม – บุญข้าวจี่
วัตถุประสงค์ : เพื่อทราบประเพณี ความสาคัญ และสืบทอด รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
ภาพกิจกรรม : จัดกิจกรรม ณ วัดโนนใหญ่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 โดย นายสังคม ศรีมหันต์ คณะนิติศาสตร์

4. เดือนสี่ – บุญพระเหวด
วัตถุประสงค์ : เพือ่ สืบทอด รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและความสาคัญของการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
ภาพกิจกรรม : จัดกิจกรรม ณ วัดบ้านแมด ตาบลเมืองศรีไค อาเภอวารินชาราบ ระหว่างวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์
2560 โดย นายสุรศักดิ์ บุญอาจ คณะศิลปศาสตร์
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5. เดือนห้า – บุญสงกรานต์
วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไว้ และขอให้มีความเป็นอยู่ร่มเย็นเป็นสุข จะปรารถนาสิ่งใดขอให้
ได้สมหวัง โดยมีการจัดทาน้าอบไทยเพื่อร่วมในงานวันสงกรานต์ ของจังหวัดอุบลราชธานี
ภาพกิจกรรม : จัดกิจกรรม ณ หอพระไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต คณะเภสัชศาสตร์ และวัดหลวง ตาบลในเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ศาลาแปดเหลี่ยม อาคารสานักงานอธิการบดี วันที่ 7 วันที่ 10
และ 12 เมษายน 2560 โดย นางสาวจินตนา นภาพร คณะเภสัชศาสตร์

6. เดือนหก – บุญบั้งไฟ
วัตถุประสงค์ : เพื่อสืบสานภูมิปัญญาอีสาน แห่งงานประเพณีบุญบั้งไฟ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจหลักมหาวิทยาลัย
ด้านการทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
ภาพกิจกรรม : จัดกิจกรรม ที่บ้านปะอาว ตาบลปะอาว อาเภอเมือง จังหวัดอุบล ในวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม
2560 โดย นายชัยบพิธ พลศรี คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
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7. เดือนเจ็ด – บุญซาฮะ
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยและยังเป็น
แบบอย่างและกระตุ้นให้สงั คมชุมชนเขตพื้นที่อีสานได้ร่วมอนุรักษ์งานบุญประเพณีไทยอีสานที่ดีงามต่อไป
ภาพกิจกรรม : จัดกิจกรรมที่ ลานพระพรหม ลานพระภูมิ ตึกอธิการบดีหลังใหม่ ศาลตายาย
(หอพักนักศึกษา) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โดย นางสาว สุวภัทร นักรู้กาพลพัฒน์
วันดาเนินกิจกรรม : วันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2560 ทาความสะอาดลานพระพรหม พระภูมิ ศาลตายาย

8. เดือนแปด – บุญเข้าพรรษา
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ทราบจารีตประเพณี ตามฮีตสิบสองของอีสาน บุญเข้าพรรษาของภาคอีสานเป็นประเพณีทาง
พุทธศาสนา
ภาพกิจกรรม : จัดกิจกรรมร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 โดยนายสมศักดิ์ สันติวงศกร
กองกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

9. เดือนเก้า – บุญข้าวประดับดิน
วัตถุประสงค์ : เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชนรวมทั้งให้นักศึกษา คณาจารย์
เกิดความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีการทาบุญข้าวประดับดิน
ภาพกิจกรรม : จัดกิจกรรม ณ วัดบ้านศรีไคออก หมู่ที่ 4 ตาบลศรีไค อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2560 โดย ดร.กิตติ เหล่าสุภาพ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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10. เดือนสิบ – บุญข้าวสาก
วัตถุประสงค์ : เพื่อมุ่งอุทิศส่วนกุศลให้ญาติสนิท เซ่น ปู ย่า ตา ยาย บิดา มารดา สามี ภรรยา
พี่น้องที่ถึงแก่กรรมไปแล้ว
ภาพกิจกรรม : จัดกิจกรรมที่วัดบ้านแมด ตาบลเมืองศรีไค อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ในวันที่ 5 กันยายน 2560 โดย นายธน ทองกลม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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11. เดือนสิบเอ็ด – บุญออกพรรษา
วัตถุประสงค์ : เพื่อสืบสานและทานุบารุงงานประเพณี “บุญออกพรรษา” ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชน รวมไป
ถึงส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรคณะบริหารศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมในงานบุญประเพณีท้องถิ่นของ
อีสาน
ภาพกิจกรรม : จัดกิจกรรมที่วัดป่าสามัคคีธรรม ตาบล บ้านซ่ง อาเภอคาชะอี จังหวัดมุกดาหาร
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 โดย นางสาวปวีณา ทองบุญยัง คณะบริหารศาสตร์

12. เดือนสิบสอง – บุญกฐิน
วัตถุประสงค์ : เพื่อสืบสานและทานุบารุงงานประเพณีบุญกฐินซึ่งเป็นประเพณีที่อยู่คู่กับพุทธศาสนิกชนไทยเป็น
การสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์
ภาพกิจกรรม : จัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและวัดพระบาทภูมโนรมย์ จังหวัดมุกดาหาร
ในวันที่ 11 –12 พฤศจิกายน 2559 โดย นายปฐวี โชติอนันต์ คณะรัฐศาสตร์
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ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตรการเปลี่ยนแปลง
ยกระดับคุณภาพให้เป็นมาตรฐานสากลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และ
การทางานอย่างมีความสุข
สรุปผลการดาเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 5 ตามตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดาเนินงาน
เป้ าประสงค์ที่ 1 : องค์กรมีการบริ หารจัดการอย่างมีธรรมาภิ บาล บริ หารทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิ ด
ประโยชน์ สูงสุด มี สภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่ อการเรียนรู้และการทางานอย่างมีความสุขและได้รบั ความชื่ นชมใน
ภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิ ทยาลัย
1. เกณฑ์ ร ะดั บ คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสของการด าเนิ น งานของ คะแนน
5
4.77
หน่วยงานภาครัฐ
2. กระบวนงานหลักของมหาวิทยาลัยมีการนาเทคโนโลยีดิจิ ทัลมาใช้ใน ร้อยละ
50.00
46.67
การดาเนินการ
เป้ าประสงค์ที่ 2 : บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิ ดประโยชน์สูงสุด
3. รายได้สุทธิที่เพิ่มขึ้นจากการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และ
ร้อยละ
2.00
4.57
ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย จาก Base line ปี 2559
เป้ าประสงค์ที่ 3 : มีสภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการเรียนรูแ้ ละการทางานอย่างมีความสุข
4. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการ
ระดับ
3.90
3.72
ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย
5. ผลการดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา
คะแนน
4.00
3.95
เป้ าประสงค์ที่ 4 : ได้รบั ความชื่นชมในภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิ ทยาลัย
6. จานวนผลงานของบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่สู่สั งคม ผลงาน/ปี
40
19
ภายนอกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายใต้หลักนิติรัฐและหลักธรรมาภิบาล
เพื่อให้การดาเนินงานตามภารกิจหลักมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดย พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการตามมาตรการที่กาหนดไว้ ดังนี้
1. การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
ในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดาเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โดยได้
จัดให้มีการประชุมเพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 โดยเชิญผู้แทนจากทุกภาค
ส่ ว นในมหาวิทยาลั ย เพื่อถ่ายทอดแผนยุ ทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลั ยไปสู่ ทุกหน่วยงานภายใน โดยการกาหนด
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดต่างๆ ตามแบบประเมินตัวชี้วัดที่ปรากฏตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และได้มีการจัดทาคา
รับรองการปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2560 ระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะ/สานัก/วิทยาลัย ตลอดจนมีแผนการ
บริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในเพื่อติดตามการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ได้ประสิทธิผลตามที่กาหนด
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ด้วยการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและมีหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อตรวจทานการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 มีทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาที่
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ภายใต้กรอบกรอบแผนหรือนโยบายด้านอุดมศึกษาของประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ตามสภาวการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงในระยะ 5 ปี มุ่งเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสู่การเป็น เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาแห่งการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

จากวิสยั ทัศน์ดงั กล่าว มหาวิทยาลัยจึงได้พฒ
ั นาการดาเนินงานในการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
มหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ. 2560-2564 เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินงานด้านการเงินของมหาวิทยาลัย ซึง่ จะ
เป็ นแผนระยะยาวที่ระบุท่มี าและใช้ไปของทรัพยากรทางด้านการเงินของมหาวิทยาลัยทีส่ ามารถผลักดันแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้สามารถดาเนินการได้ โดยแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยจะ
สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรทรัพยากรทางการ
เงินที่มปี ระสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบาย/กลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จาแนกเป็น 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ
▪ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การหารายได้เพื่อเพิ่มเสถียรภาพทางการเงิน
▪ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
▪ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย
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วันที่ 6 - 7 กันยายน 2560 ได้มกี ารจัดโครงการสัมมนาในรูปแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องกฎหมาย
สาหรับผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย เพื่อเพิม่ ทักษะทางด้านกฎหมายทีส่ าคัญทีใ่ ช้ในการบริหารมหาวิทยาลัยและเพื่อ
เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้บริหารอันจะนาไปสู่การร่วมมือกันต่อไปในอนาคตกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี ผูช้ ่วยอธิการบดี คณบดี ผูอ้ านวยการสานัก
สานักงานตรวจสอบภายใน ได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดีและความโปร่งใสใน
การดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3
สานักงานอธิการบดี (ใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน
บัญชี พัสดุ และนโยบายและแผนของหน่วยรับตรวจได้รับทราบผลการตรวจสอบภายใน รวมทั้งข้อเสนอแนะและแนว
ทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และสามารถใช้เป็นแนวทางในการกากับดูแล ติดตามการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้
เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกาหนด มี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจานวนทั้งสิ้น 96 คน
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มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ได้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการและผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สาหรับผลการประเมินจาก 77 สถาบันอุดมศึกษา ปรากฏ
ว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ 86.06 คะแนน อยู่ในลาดับที่ 11 ซึ่งอยู่ในระดับ 5 ค่าคะแนน 80 - 100 คะแนน มี
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานสูงมาก ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้คะแนนเต็ม 4,300
คะแนน จากการประเมินด้านเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ นอกจากนี้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยังได้แสดง
เจตจานงที่จะบริหารงานนาหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุ จริต เป็นการแสดง ความตั้งใจหรือคามั่นที่จะนาหน่วยงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต พร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตามเจตจานงที่ได้แสดงไว้ อย่างจริงใจ ทั้งจากเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ
สาธารณชนภายนอก
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การบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
1. กองแผนงาน ได้กาหนดให้ คณะ/วิทยาลัย/สานัก ดาเนินการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินและ
จัดลาดับความเสี่ยง และวิธีการดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดส่งมายังกอง
แผนงานเพื่อวิเคราะห์ สรุป และจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดาเนิน งานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 และที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 เมื่อ
วันที่ 28 มกราคม 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบปฏิทินการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
และ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- แผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีประเด็นความเสี่ยง 4
ประเด็นความเสี่ยง โดยเป็นประเด็นความเสี่ยงที่เป็นความเสี่ยงเดิม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่นามาจัดการความ
เสี่ยงต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 1 ประเด็นความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงด้านกระบวนการบริหารหลักสูตร
และ ประเด็นความเสี่ยงที่เป็นความเสี่ยงใหม่ จานวนทั้งสิ้น 3 ประเด็นความเสี่ยง ดังนี้ 1) ความเสี่ยงด้านจานวน
นักศึกษารับเข้าจานวนลดลง 2) ความเสี่ยงด้านงบประมาณรายได้ลดลง 3) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาคาร
สถานที่และการใช้งบประมาณด้านอาคารสถานที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีประเด็นความ
เสี่ยงเดิม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่นามาจัดการความเสี่ยงต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 5 ประเด็น
ความเสี่ยง ดังนี้ 1) ความเสี่ยงด้านการถ่ายทอดตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสู่ คณะ/ส านัก/วิทยาลัย ยังไม่มี
รูปแบบที่ชัดเจน และยังไม่มีการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างคณะ/สานัก/วิทยาลัยกับมหาวิทยาลัย 2)
การบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ การใช้จ่ายที่ดี และการประหยัดยังไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ 3)
จานวนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนด 4) ผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยไม่บรรลุ
ค่าเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ที่กาหนดในแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 5) ผลงานวิจัย และบริการวิชาการไม่แล้วเสร็จตาม
แผนที่กาหนด
2. มหาวิทยาลัย ได้จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และ
ปฏิทินการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แจ้งเวียนคณะ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขอความอนุเคราะห์คณะ/วิทยาลัย/สานัก ดาเนินการจัดส่งแผนการบริหารความเสี่ยง และ
แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับ คณะ วิทยาลัย/สานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อกากับติดตามผล
การดาเนินงานตามปฏิทินการดาเนินงานด้านแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับคณะ/
วิทยาลัย/สานัก
3. มหาวิ ทยาลั ย ก ากั บติ ดตามผลการด าเนิ นตามแผนบริ หารความเสี่ ยงและปรั บปรุ งควบคุ มภายใน ระดั บ
มหาวิทยาลั ย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 3 ครั้ง คือ ณ สิ้ นไตรมาส 2 3 และ 4 และรายงานผลการ
ดาเนินงานต่อคณะกรรมการดาเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ณ สิ้นไตรมาส 2 และ ณ สิ้นไตรมาส 4 เพื่อพิจารณา
เห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อผลการดาเนินงาน สาหรับผลการดาเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 3 กองแผนงานดาเนินการ
ประชุมทบทวน ปรับปรุง วิธีการและขั้นตอนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้สามารถจัดการความเสี่ยงได้ ตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กับผู้รับผิดชอบหลัก
4. ผลการดาเนิ น งานตาม แผนบริ ห ารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สิ้นไตรมาส 4 (ณ 30 กันยายน 2560) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- แผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย ประเด็นความ
เสี่ยงจานวน 4 ประเด็นความเสี่ยง ผลการดาเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 4 (ณ 30 กันยายน 2560) พบว่า
o ประเด็นความเสี่ยงที่สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลง อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับความเสี่ยง
ได้ จานวน 1 ประเด็นความเสี่ยง คือ ประเด็นความเสี่ยงที่ 2 : นักศึกษารับเข้าใหม่มีจานวนลดลง
o ประเด็นความเสี่ยงที่ไม่ส ามารถจัดการ ความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 3 ประเด็น
ความเสี่ยง ดังนี้ 1) ประเด็นความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยงด้านกระบวนการบริหารหลักสูตร 2) ประเด็นความเสี่ยงที่ 3 :
ความเสี่ยงด้านงบประมาณรายได้ลดลง และ 3) ประเด็นความเสี่ยงที่ 4 : ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาคาร
สถานที่และการใช้งบประมาณด้านอาคารสถานที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบด้ว ย
ประเด็นความเสี่ยง จานวน 5 ประเด็นความเสี่ยง ณ สิ้นไตรมาส 4 (ณ 30 กันยายน 2560) พบว่า
o ประเด็นความเสี่ยงที่สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จานวน 3 ประเด็น
ความเสี่ยงหลัก และ 1 ประเด็นความเสี่ยงย่อย ดังนี้ 1) ประเด็นความเสี่ยงที่ 1 การถ่ายทอดตัวบ่งชี้สู่คณะ/สานัก/
วิทยาลัยของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน และยังไม่มีระบบการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ
ระหว่างคณะ/วิทยาลัย/สานัก กับมหาวิทยาลัย 2) ประเด็นความเสี่ยงที่ 2 แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณให้
เกิดประสิทธิภาพในการใช้จ่ายที่ดีและการประหยัดยังไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ 3) ประเด็นความเสี่ยงที่ 4 ผลการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยไม่บรรลุค่าเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ที่กาหนดในแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 4) ประเด็น
ความเสี่ยงที่ 5 ผลงานวิจัย และบริการวิชาการไม่แล้วเสร็จตามแผนที่กาหนด ในประเด็นความเสี่ยงย่อยที่ 2 บริการ
วิชาการไม่แล้วเสร็จตามแผนที่กาหนด
o ประเด็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จานวน 1 ประเด็น
ความเสี่ ย งหลั ก และ 1 ประเด็ น ความเสี่ ย งย่ อ ย คื อ 1) ประเด็ น ความเสี่ ย งที่ 4 จ านวนการรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนด 2) ประเด็นความเสี่ยงที่ 5 ผลงานวิจัย และบริการวิชาการไม่แล้วเสร็จตาม
แผนที่กาหนด ในประเด็นความเสี่ยงย่อยที่ 1 ผลงานวิจัยไม่แล้วเสร็จตามแผนที่กาหนด
ส าหรั บ ประเด็น ความเสี่ ย งที่ยั งไม่ส ามารถจัดการความเสี่ ยงให้ อยู่ในระดับ ที่ยอมรับ ได้ กองแผนงานให้
ผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละประเด็นความเสี่ยงพิจารณาผลการดาเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 4 (ณ 30 กันยายน 2560)
หากมีผลการดาเนินงานที่ไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ให้ดาเนินการทบทวน ปรับปรุง
แนวทางและวิธีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อบรรจุในแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อไป
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การดาเนินงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการติดตามผลการดาเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
ภายใน ปีการศึกษา 2559 ในระดับหลักสูตร คณะ สานัก และสถาบัน จานวน 3 ครั้ง คือ การดาเนินงานรอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน โดยเสนอความเห็นชอบผ่านคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดาเนินงาน นอกจากนี้ ยังได้มีการประชุมกลุ่ม
ย่อย เพื่อติดตามความคืบหน้าการดาเนินงานร่วมกับคณะ/หน่วยงานต่างๆ และหน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบการ
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กาหนดให้มีการส่งเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจการประกันคุณภาพภายใน ทั้งในระดับหลักสูตร คณะวิชา สานัก และสถาบัน ที่หลากหลายช่องทาง เช่น
1. การจัดทาเว็บไซต์ และจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ประชาสัมพันธ์การดาเนินงาน และสร้างความรู้ความเข้าใจ
2. การจัดโครงการเพื่อเตรียมความเข้าใจสร้างความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ ผู้บริหาร
คณาจารย์ ผู้ประเมินคุณภาพภายใน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ดังนี้
- โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2560 มี
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 36 คน
- โครงการอบรมวิพากษ์การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับปริญญาตรีและบัณฑิ ตศึ ก ษา
ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2560 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 52 คน
- โครงการอบรมการใช้งานระบบ CHE QA ปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร คณะ และ สถาบัน
วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 52 คน
- โครงการอบรมหลั ก สู ต ร Step – by - Step to Implementing EdPEx ของคณะวิ ช าและ
มหาวิทยาลัย วันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2560 ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 64 คน
ตารางที่ 12 ตารางผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน
องค์ประกอบ

มิติคุณภาพการประกันคุณภาพภายใน
Process
Output

Input

2557 2558 2559 2557 2558

1. การผลิตบัณฑิต
2. การวิจัย
3. การบริการวิชาการ
4. การทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกองค์ประกอบ
ระดับคุณภาพ

2559

3.79 3.80 3.92 4.00 4.00 3.50
3.99 4.34 4.34 4.00 4.00 5.00
- 4.00 5.00 5.00

2557

ผลการ
ประเมิน

รวม

2558 2559 2557 2558

2559

2.24 2.68 2.98 3.57 3.66 3.56
4.12 4.62 4.53 4.04 4.32 4.62
- 4.00 5.00 5.00

ดี
ดีมาก
ดีมาก

-

5.00 3.00 5.00

-

-

-

3.50 3.50 3.00

3.44 3.91 3.92 3.48 3.64 3.31

ดี

พอใช้

3.86 3.98 4.06 4.00 3.86 4.00

3.27 3.73 3.81 3.80 3.86 3.97

ดี

ดี

พอใช้

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

-

ดี
ดี
ดี

-

ดี

-

2559

-

ดี

-

2558

ดี

5.00 3.00 5.00 พอใช้ ดีมาก

ดี

ดี

ดี
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ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกอบด้วย 5
องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้ สานักงานประกันคุณภาพฯ ใคร่ขอสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/
หน่วยงานเทียบเท่า ดังนี้
1. ผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะในภาพรวม เท่ากับ 3.92 (ระดับดี) เพิ่มขึ้น 0.01 คะแนน เทียบกับปี
การศึกษา 2558 ซึ่งเท่ากับ 3.91 โดยคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นดังนี้
1) ระดับ “ดีมาก” 1 คณะ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (4.64)
2) ระดับ “ดี” 7 คณะ ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ (4.47) คณะวิทยาศาสตร์ (4.46) คณะเกษตรศาสตร์ (4.18)
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข (3.96) คณะบริหารศาสตร์ (396) คณะศิลปศาสตร์ (3.67)
คณะนิติศาสตร์ (3.79)
3) ระดับ “พอใช้” 3 คณะ ได้แก่ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (3.43) คณะรัฐศาสตร์
(3.30) คณะพยาบาลศาสตร์ (3.26)
2. หากพิจารณาเปรียบเทียบผลการดาเนินการกับปีการศึกษา 2558 พบว่า
1) คณะที่มีคะแนนประเมินเพิ่มขึ้น จานวน 7 คณะ
2) คณะที่มีคะแนนประเมินลดลง จานวน 4 คณะ
ตารางที่ 13 ตาราง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557-2559
ปี 2557
ปี 2558
ปี2559
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
ระดับ
ระดับ
คะแนน

1. คณะเภสัชศาสตร์
2. วิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข
3. คณะพยาบาลศาสตร์
4. คณะวิทยาศาสตร์
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์
6. คณะเกษตรศาสตร์
7. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์
8. คณะศิลปศาสตร์
9. คณะบริหารศาสตร์
10. คณะนิติศาสตร์
11. คณะรัฐศาสตร์
ผลการบริหารงานของคณะในภาพรวม

คุณภาพ

คะแนน

คุณภาพ

คะแนน

ระดับคุณภาพ

4.33
3.92

ดี
ดี

4.36
4.29

ดี
ดี

4.47
3.96

ดี
ดี

2.59
4.10
4.53
3.89
3.38

พอใช้
ดี
ดีมาก
ดี
พอใช้

3.55
4.25
4.52
4.46
3.49

ดี
ดี
ดีมาก
ดี
พอใช้

3.26
4.46
4.64
4.18
3.43

พอใช้
ดี
ดีมาก
ดี
พอใช้

2.60
2.90
3.00
2.62
3.44

พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้

3.65
3.51
3.68
3.19
3.91

ดี
ดี
ดี
พอใช้
ดี

3.67
3.96
3.79
3.30
3.92

ดี
ดี
ดี
พอใช้
ดี
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สรุปผลการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับสานัก และหน่วยงานวิสาหกิจ ใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพ
ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2560 ระดับสานัก/
หน่วยงานเทียบเท่า
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ

องค์ประกอบที่ 2 พันธกิจหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย

ตัวบ่งชี้ร่วมทุกสานัก

ตัวบ่งชี้เฉพาะสานัก

หน่วยงาน

ปีงบ 2560

ปีงบ 2559

ปีงบ 2560

ปีงบ 2559

ค่าเป้าหมาย

ผลประเมิน

ผลประเมิน

ค่าเป้าหมาย

ผลประเมิน

ผลประเมิน

สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

4.50

4.88

4.45

5.00

4.50

4.40

สานักวิทยบริการ

5.00

4.88

4.38

5.00

4.90

3.00

สานักงานอธิการบดี

5.00

4.00

4.13

5.00

3.00

0.50

สานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ

4.38

3.75

3.25

5.00

2.50

3.25

ประโยชน์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้มีการจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพ”อบรมให้ ค วามรู้ พื้ น ฐานเกณฑ์ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ การด าเนิ น งานที่ เ ป็ น เลิ ศ
“Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx” เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
การวางระเบียบและออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่ วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็น ผู้วาง
ระเบียบ ออกข้อบังคับ และประกาศ
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการวางระเบียบและออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วน
ราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ดังนี้
ตารางที่ 14 การวางระเบียบและออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ประเภท
การจัดตั้ง รวม ยุบเลิกส่วนงาน และแบ่งส่วนงาน
การบริหารงานบุคคล
การสรรหาผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน หัวหน้า
หน่วยงาน
การเงินและทรัพย์สิน
การบริหารวิชาการ / การจัดการศึกษา
การบริหารทั่วไป
การพัฒนานักศึกษา
การแก้ไข ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
อื่น ๆ
รวม

ระเบียบ
ข้อบังคับ
ประกาศ
รวม
2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560
1
5
2
5
2
11
4
1
1
4
3
1
9

1
1

1
1
7

3

1
1
7

1
1
1
5

6
3
3
23

2
1
1
9
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การพัฒนาด้านกายภาพ และระบบสาธารณูปโภค
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้สานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม จัดทาแผนการปรับปรุง
การดาเนินงานด้านระบบสาธารณูปโภค ของสานักงานอธิการบดี เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานให้มีประสิทธิภ าพ
เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบซ่อมบารุง ระบบสวนและสิ่งแวดล้อม เพื่อสามารถนาข้อมูลมาจัดทาแผนการ
สารวจการปรั บปรุง โดยสานักงานบริห ารกายภาพและสิ่งแวดล้ อม และได้มีคาสั่ ง ที่ 2142/2560 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะทางานเชิงเทคนิคในการศึกษาระบบมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาคารสถานที่ เพื่อศึกษาระบบมาตรฐานความ
ปลอดภัยด้านอาคารสถานที่ ซึ่งรวมถึงการดูแล สารวจ และปรับปรุง สานักงานอธิการบดี ระบบมาตรฐานความ
ปลอดภัยด้านอาคารสถานที่ เพื่อศึกษาระบบมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาคารสถานที่ ซึ่งรวมถึงการดูแล สารวจ
และปรั บ ปรุ ง ส านั กงานอธิการบดี โดยแผนการส ารวจส านักงานบริห ารกายภาพและสิ่ งแวดล้อม ได้ให้ ตัว แทน
คณะทางาน ดังกล่าวได้สารวจการปรับปรุงสานักงานอธิการบดี ในเบื้องต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทาแผนปรับปรุง
ระบบสาธารณูปโภค ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ต่อไป
นอกจากนี้ สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด โครงการ “มหาวิทยาลัยสีเ ขียว”UBU Green
University โดย นายชุมเจษ แก้วพิกุล ประธานสภานักศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาจากทุกคณะที่ร่วมกันจิต
อาสาพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัย โดยทาความสะอาดเก็บกวาดใบไม้ ทาสีกระถางต้นไม้ ระหว่างเส้นทางประตู 1 ถึงแยก
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมจานวนกว่า 200 คน ในวันที่ 11 มีนาคม 2560
ในปีงบประมาณพ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคภายใน
มหาวิทยาลัย โดยได้ดาเนินงานปรับปรุง จานวน 3 รายการ ต่อไปนี้
ตารางที่ 15 ตารางการปรับปรุงอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย
ลาดับที่
ชื่อโครงการ
จานวนเงิน
1
ปรับปรุงอาคาร ระบบประกอบอาคาร และบริเวณโดยรอบกลุ่มอาคาร คณะวิชาด้านวิทยาศาสตร์ 27,639,600
และเทคโนโลยี ตาบลเมืองศรีไค อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลฯ
2
ปรับปรุงอาคาร ระบบประกอบอาคารและบริเวณโดยรอบกลุ่มอาคารคณะวิชาด้านวิทยาศาสตร์ 7,093,900
สุขภาพ ตาบลเมืองศรีไค อาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี
3
ปรั บ ปรุ งระบบประกอบอาคารและระบบสาธารณูป โภคโดยรอบอาคารศูน ย์ก ารศึก ษาและวิจัย 95,919,200
ทางการแพทย์ ตาบลเมืองศรีไค อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
รวม
130,652,700
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ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : บริ หารและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์อย่า งเป็น ระบบและต่อเนื่องให้สอดรั บกับบริ บ ทที่
เปลี่ยนแปลงไป บุคลากรมีสมรรถนะ มีคุณธรรมจริยธรรม และสุขภาวะที่ดี ปฏิบัติงาน
อย่างมีความสุขและมีความผูกพันกับองค์กร
สรุปผลการดาเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 6 ตามตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์ 1 : มหาวิทยาลัยที่มีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงในการทางาน สามารถขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์
พันธกิจ และยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยความสุขและความผูกพันต่อองค์กร
1. ร้อยละของบุคลากรที่มีสรรถนะสูง
ร้อยละ
45.00
55.19
2. จานวนของบุคลากรที่ได้รับรางวัลหรือการยกย่องเชิดชูเกียรติ หรือ
คน
30
68
สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
3. ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการปฏิบัติงาน
ร้อยละ
75.00
75.88
4. ร้อยละของบุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์กร
ร้อยละ
90.00
78.81

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีการปรับปรุงรูปแบบและกระบวนการการบริหารจัดการให้มีความยืดหยุ่นทันสมัย
รวมทั้งมีกลยุทธ์และนวัตกรรมใหม่ในการนาไปสู่การปฏิบัติเ พื่อการพัฒนาและบริการประชาชนในบริบทต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและการที่มหาวิทยาลัยจะบริหารจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่กาหนดไว้
จ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ บุ ค ลากรต้ อ งมี ทั ก ษะและสมรรถนะตลอดจนประสบการณ์ ใ นการก าหนดกลยุ ท ธ์ เ พื่ อ น าไปสู่
ความสาเร็จของการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2560 ได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดสานักงานอธิการบดี (OD) ประจาปีงบประมาณ 2560 ณ โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์
วิว จังหวัดนครพนม โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งในระดับผู้บริหาร ผู้อานวยการกอง หัวหน้างานโดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 280 คน

วันที่ 13 – 30 กันยายน 2560 มีการจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะสาหรับบุคลากรตาแหน่งประเภท
ทั่วไป ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบ
กฎหมายและมีทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 และ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ KM ฉบับมือใหม่หัด
ขับ : จัดการความรู้สู่การพัฒนางาน รุ่นละ 60 คนจานวน 2 ครั้ง (ผู้เข้าร่วม 98 คน)
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วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 จัดโครงการพัฒนาความคิด “สุนทรียสนทนาพัฒนาความคิด”
ผู้เข้าร่วมจานวน 50 คน

วันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2560 จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้เข้าร่วม
จานวน 38 คน
บุคลากรที่ได้รับรางวัล ปีงบประมาณ 2560
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีความตระหนักและให้ความสาคัญในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร โดยการ
ดาเนินงานตั้งแต่กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ
การจัดทาแผนพัฒนาจนก่อให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรอย่างต่อเนื่องเป็นผลทาให้ มีจานวนผลงานได้รับ
รางวัลของบุคลากรต่างๆ ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 16 ตารางผลรางวัลของบุคลากร ปีงบประมาณ 2560
ลาดับ ชื่อรางวัล/ผลงานที่ได้รับ วัน/เดือน/ปี
รายละเอียดที่ได้รับรางวัล
1 บุคลากรดีเด่นและข้าราช 31 ก.ค. 2560 1.ได้รับทุน TGISTและYSTP สนับสนุนการผลิต
การพลเรือน
บัณฑิตจากสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อย่างต่อเนื่อง
2 บุคลากรดีเด่นและข้าราช 31 ก.ค. 2560 1.ปรับปรุงและพัฒนาสร้างสื่อการเรียนการ
การพลเรือน
สอนทางฟิสิกส์ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด
2.นาขยะอิเล็กทรอนิกส์ มาสร้างเป็นสื่อการ
เรี ย นการสอนทางฟิ สิ ก ส์ โดยการน าเอา
ฮาร์ดดิสก์เก่าที่เสียแล้วเอากลไกด้านในมา
ทาเป็นชุดทดลองเรื่องคลีนนิ่งในเส้นเชือก
3 บุคลากรดีเด่น
31 ก.ค. 2560 การท าวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น การบู ร ณาการ
วิชาการเข้ากับงานสอน
6 บุคลากรดีเด่น
31 ก.ค. 2560 ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ พั ฒน า ร ะ บ บ เ ค รื อข่ า ย
คอมพิ ว เตอร์ ป รั บ ปรุ ง และพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศโดยใช้โปรแกรมรหัสเปิด
7 บุคลากรดีเด่น
31 ก.ค. 2560 ออกแบบระบบน้า RO น้ากลั่น น้า DI แบบ
ประหยัดน้า

ชื่อ/สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีรเวทย์
อุทโธ
สังกัดคณะเกษตรศาสตร์
นางสายชล พิมพ์มงคล
นักวิทยาศาสตร์ชานาญการ
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

อาจารย์จีริสุดา คาสีเขียว
สังกัดคณะเภสัชศาสตร์
นายวีระพงษ์ บัวเขียว
นั ก วิ ช าการคอมพิ ว เตอร์
ปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์
นายประจักกิจ ระวี
พนักงานห้องปฏิบัติการ
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
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การพัฒนาทักษะด้านการบริหารสาหรับผู้บริหาร
ปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ส่งเสริมมีการพัฒนาสมรรถนะสาหรับผู้บริหารทุกระดับ ให้
มีสมรรถนะด้านการบริหาร โดยได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

นายสายชล จันทร์ผกา ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรเวทย์ อุทโธ
สังกัดคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่นประจาปี 2560

นางวิรัตน์ จันทร์ตรี และนางสาวสดใส ตะรินันท์ ได้รับรางวัลอันดับ 3 การนาเสนอผลงาน Poster Presentation
ประเภทผลงาน การพัฒนาระบบงานสานักงานเรื่องการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ปี
การศึกษา 2558
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ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 7
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ ทั น สมั ย มั่ น คง
ปลอดภัย เพื่อพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
สรุปผลการดาเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 7 ตามตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์ 1 : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยมีความทันสมัย สามารถสนับสนุนการเรียนรู้
การบริการทางการศึกษา การบริหารจัดการและการเพิ่มศักยภาพนักศึกษาและบุคลากร เพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างรู้เท่ากัน
1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบเครือข่าย
ระดับ
3.51
3.87
2. ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยด้วย
ระดับ
4.00
4.00
โครงข่ายดิจิทัล

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีสานักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเป็นหน่วยงานหลักในการดาเนิ นงานเพื่อให้
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน และจัดทาระบบการบริการด้านสารสนเทศและมีระบบการให้บริการสาหรับนักศึกษาและบุคลากร เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ ดังนี้
1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่ อการบริหารจัดการ “ระบบบริหารงานบุคคล” ให้มีความเชื่อมโยง
กับ ระบบงานวิจั ย และระบบทะเบี ย นนัก ศึก ษา (REG) ให้ ส ามารถเรียกรายงานหรื อการใช้ งานระบบมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบบริหารงานบุคคล โดยนาระบบเทคโนโลยี
VPN (Virtual Private Network) เข้ามาใช้รักษาความปลอดภัยในการเข้าถึง หากต้องการใช้งานระบบ
บริหารงานบุคคลจากเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย ซึง่ การจัดเก็บข้อมูลบริหารงานบุคคลเพื่อให้เป็นไปตาม
รูปแบบมาตรฐานข้อมูลของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

2. ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การดาเนินงานพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระยะที่ 1 สานักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย ร่วมกับ กองกลาง สานักงานอธิการบดี โดยแนวทางการพัฒนาเพื่อการบริหารงานสารบรรณ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการเสนอเอกสาร Online ด้วยระบบบริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ลงรับ
จัดเก็บเอกสารเข้าระบบในระบบออนไลน์ รองรับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ.
2526 และ 2548 ซึ่งในการทางานของระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะ Web Application สามารถ
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รับรองการปฏิบัติงานของผู้ใช้พร้อมๆ กันไม่จากัดจานวน User กาหนดสิทธิการใช้งานแต่ละเมนูได้ ลดการใช้
กระดาษ สะดวกในการจัดเก็บ ค้นหา ทางานในลักษณะ Web base ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องของ
ผู้ใช้งาน ซึ่งสามารถจัดเก็บเอกสารตามประเภท ได้แก่ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน และหนังสือเวียน

3. ระบบบริ ห ารการประชุ ม อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ในการพั ฒ นาระบบบริ ห ารการประชุ ม
อิเล็กทรอนิกส์เพื่ออานวยความสะดวกในการดาเนินการประชุม เริ่มตั้งแต่การจัดเตรียมระเบียบวาระการ
ประชุมการนาเรื่องที่เสนอเข้าสู่วาระต่างๆ ตามระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานในการประชุมแต่ละครั้ง และการ
เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม ดูวาระการประชุมที่อยู่ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ล่วงหน้าก่อนการ
ประชุม และในระหว่างดาเนินการประชุมผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ของตนเองได้

4. การพัฒนาแอพพลิเคชั่น MyUBU สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้พัฒนา MyUBU โมบายแอพพลิเคชั่น
โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อให้ นั กศึกษา บุ คลากร รวมถึงผู้ ที่ส นใจ ได้เข้ าถึงข้อมูล ข่าวสารของมหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี รวมถึงระบบแจ้งเตือนข่าวสารที่สาคัญ ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยผ่านการใช้งานใน
สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ iOS และระบบปฏิบัติการ Android ได้แก่ ข่าวสารและกิจกรรม แผนที่และการ
นาทาง ปฏิทินการศึกษา
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5. ให้ บ ริ ก ารเชื่ อ มต่ อ อิ น เตอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง ขนาดช่ อ งสั ญ ญาณ 1Gbps และจะเพิ่ ม เป็ น 2Gbps ใน
ปีงบประมาณ 2561 ให้บริการทั้งเขตการศึกษาและที่พักอาศัย
6. มีลิ้งค์อินเตอร์เน็ตสารอง ขนาดช่องสัญญาณ 100 Mbps ในกรณีที่เครือข่ายหลักไม่สามารถใช้งานได้
7. มีบริการเครือข่ายไร้สาย ในชื่อ UBU - WiFi และ UBU - WiFi+ จานวน 616 จุด มากปี 2559 จานวน 143 จุด
แผนภูมิที่ 3 แสดงจุดบริการเครือข่ายไร้สาย UBU - WiFi และ UBU - WiFi+

8. มีบริการ Microsoft Office 365 ให้บริการทั้งนักศึกษาและบุคลากร เพื่อการใช้งานซอร์ฟแวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์
ภายใต้โดเมน @live.ubu.ac.th
9. มีบริการโปรแกรมป้องกันไวรัส ได้แก่ โปรแกรม Kaspersky และโปรแกรม ESET Endpoint Security เพื่อ
ให้บริการแก่เครื่องคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย
ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของสานักวิทยบริการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมีแหล่งข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใช้ในการสนับสนุนการเรียน
การสอน ศึกษา ค้นคว้าและวิจัยที่ทันสมัย เป็นประโยชน์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สานักวิทยบริการจึงมีการ
รวบรวมและจัดหาแหล่งข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งสามารถจาแนกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
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แผนภูมิที่ 4 แหล่งข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2560 จาแนกตามแหล่งข้อมูล

ข้อมูลจากงานสารสนเทศ และฝ่ายหอสมุด ณ 13 พฤศจิกายน 2560

สามารถจาแนกแหล่งข้อมูลสารสนเทศปี 2560 ได้ดังนี้
1. หนังสือแยกตามสาขาวิชา
- หนังสือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จานวน 2,089 เล่ม
- หนังสือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จานวน 4,282 เล่ม
- หนังสือสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จานวน 357 เล่ม

* หมายเหตุ ปี 2557 มีการบริจาคหนังสือ
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2. หนังสือข้อมูลท้องถิ่น
เพิ่มขึ้นจากปี 2559
จานวน 275 เล่ม

3. วิทยานิพนธ์ภาษาไทยภาษาต่างประเทศ
เพิ่มขึ้นจากปี 2559
จานวน 10 เล่ม

4. วิจัยภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ
เพิ่มขึ้นจากปี 2559
จานวน 34 เล่ม

5. หนังสืออ้างอิงภาษาไทยภาษาต่างประเทศ
เพิ่มขึ้นจากปี 2559
จานวน 112 เล่ม

70
6. วารสาร
เพิ่มขึ้นจากปี 2559
จานวน 488 เรื่อง

7. สื่อโสตทัศน์
เพิ่มขึ้นจากปี 2559
จานวน 843 รายการ

8. ฐานข้อมูลสืบค้น
เพิ่มขึ้นจากปี 2559
จานวน 4 ฐานข้อมูล
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สรุปรายชื่อหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ มคอ.3 ในปีงบประมาณ 2560
ตารางที่ 17 ตารางแสดงจานวนหนังสือที่สอดคล้องกับ มคอ.3 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หนังสือตาม มคอ.3
คณะ
รายวิชา
ชื่อเรื่อง
1. คณะเกษตรศาสตร์
52
109
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์
95
208
3. คณะวิทยาศาสตร์
226
464
4. คณะเภสัชศาสตร์
45
167
5. คณะศิลปะศาสตร์
167
333
6. คณะบริหารศาสตร์
126
282
7. คณะรัฐศาสตร์
60
206
8. คณะนิติศาสตร์
62
126
9. คณะพยาบาลศาสตร์
13
78
10. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
39
63
11. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
37
78
ข้อมูลจากงานจัดหาฝ่ายหอสมุด ณ 13 พฤศจิกายน 2560

การให้บริการของสานักวิทยบริการ
1. บริการห้องสมุด

2. บริการฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
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ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ได้มีการดาเนินงานในด้านความร่ว มมือกับต่างประเทศ เพื่อพัฒนานัก ศึ ก ษา
บุคลากร การแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้า นการวิจัย โดยมีการทาความร่วมมือทั้งหมด จานวน 37 มหาวิทยาลัย จาแนก
เป็นการทาความร่วมมือด้านรับบุคลากร/ผู้บริหารแลกเปลี่ยนร่วมโครงการ จานวน 7 ครั้ง รับนักศึกษามาแลกเปลี่ยน
ร่ว มกิจ กรรม จ านวน 24 ครั้ ง บุ คลากรไปแลกเปลี่ ยน จานวน 1 ครั้ง ส่ งนักศึกษาไปศึกษาต่อ/แลกเปลี่ ยนร่วม
กิจกรรม/ฝึกงาน จานวน 12 ครั้ง และส่งบุคลากร/ผู้บริหารไปร่วมอบรม/สัมมนา/วิจัย จานวน 6 ครั้ง โดยมีกิจกรรม
สาคัญ ดังนี้
แผนภูมิที่ 5 การดาเนินกิจกรรมการร่วมมือกับต่างประเทศ

โครงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างการใช้ภาษาผ่านประสบการณ์จริง
กิจกรรมย่อยที่ 2.1 โครงการค่ายเพื่อเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา
โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 5
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โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 6

กิจกรรมย่อยที่ 6.2 โครงการับนักศึกษา/บุคลากรมาแลกเปลี่ยน (จัดสรรส่วนกลาง)
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กิจกรรมย่อยที่ 6.3 โครงการับนักศึกษา/บุคลากรมาแลกเปลี่ยน (จัดสรรสานัก)

กิจกรรมที่ 6 โครงการรับนักศึกษา/บุคลากรมาแลกเปลี่ยน
กิจกรรมย่อยที่ 6.1 โครงการรับนักศึกษา/บุคลากรมาแลกเปลี่ยน (จัดสรรคณะ)
กิจกรรมย่อยที่ 6.2 โครงการรับนักศึกษา/บุคลากรมาแลกเปลี่ยน (จัดสรรส่วนกลาง)
กิจกรรมย่อยที่ 6.3 โครงการรับนักศึกษา/บุคลากรมาแลกเปลี่ยน (จัดสรรสานัก)
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ข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการผลิตบัณฑิตใหม่
ในปีการศึกษา 2560 มีจานวนนักศึกษาใหม่ทุกระดับการศึกษา จานวน 4,123 คน จาแนกเป็นระดับปริญญา
ตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จานวน 3,977 คน 117 คน และ 29 คน ตามลาดับ
คณะ/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์ พืชไร่
เกษตรศาสตร์ พืชสวน
เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์การประมง
เทคโนโลยีการอาหาร
ประมง
ไม่แยกสาขา
คณะนิติศาสตร์
นิติศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
การเงินและการธนาคาร
การจัดการ
การจัดการการตลาด
การจัดการการโรงแรม
การจัดการธุรกิจ
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
การตลาด
การบัญชี
บริหารศาสตร์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
การบริหารบริการสุขภาพ
เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
เภสัชศาสตร์ การบริบาลทางเภสัชกรรม
เภสัชศาสตร์ เภสัชกรรมอุตสาหการ
เภสัชศาสตร์ชีวภาพ
ศาสตร์แห่งเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ผลรวมทั้งหมด
320
3
2
325
1

60
39
221
367
367
837
191

1
1

1
1
1

23

124
107
25
146
216
23
28
74
74
128

3

97
31

2

2
2
1

2
62
39
221
367
367
860
191

124
107
25
146
216
23
28
74
74
133

97
33
2
1
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คณะ/สาขาวิชา
คณะรัฐศาสตร์
การปกครอง
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารองค์การ
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
คณะวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ศึกษา
เคมี
จุลชีววิทยา
ชีววิทยา
เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง
วิทยาศาสตร์ศึกษา เคมี
วิทยาศาสตร์ศึกษา ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์ศึกษา ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์ศึกษา วิทยาศาสตร์บรู ณาการ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ไม่แยกสาขา
วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมอุตสาหการ

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ผลรวมทั้งหมด
359
359
194
194
66
66
99
99
474
31
16
521
36
36
79
55
47
27

11

24
30
21
14
43

9
8

10

2

3

4

100
55
47
27
33
30
31
14
43
3

36

4
36

62
708
708

62
731
708

14

9

6
3
2
1
2

4

5

10
3
2
1
7

77
คณะ/สาขาวิชา
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
การออกแบบผลิตภัณฑ์
การออกแบบอุตสาหกรรม
สถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
การท่องเที่ยว
การพัฒนาสังคม
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
นวัตกรรมการท่องเที่ยว
นิเทศศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ภาษาจีนและการสื่อสาร
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร
ภาษาไทย
ภาษาไทยและการสื่อสาร
ภาษาและวัฒนธรรมภูมภิ าคลุม่ น้าโขง
ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
ภูมิภาคลุ่มน้าโขงศึกษา
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ชีวเวชศาสตร์
แพทยศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์ อนามัยชุมชน
สาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ผลรวมทั้งหมด
ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2560

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ผลรวมทั้งหมด
60
60
36
24
485
85
44

36
24
526
85
44
22
7
50
19
53

41

22
7
50
19
53
76

36

76
9
72
16
15
55
3
167
2
36

57
72
3,977

57
72
4,123

9
72
16
15
55
165

3
2
2

117

29

78

จานวนนักศึกษาทั้งหมด
ในปีการศึกษา 2560 มีจานวนนักศึกษาทุกระดับการศึกษา จานวน 16,708 คน จาแนกเป็นระดับปริญญาตรี
ปริญญาโท และปริญญาเอก จานวน 15,977 คน 585 คน และ 146 คน ตามลาดับ
คณะ/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์ พืชไร่
เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์
เกษตรศาสตร์ พืชสวน
เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์การประมง
เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
เทคโนโลยีการอาหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
ประมง
คณะนิติศาสตร์
นิติศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
บริหารศาสตร์
การเงินและการธนาคาร
การจัดการ
การจัดการการตลาด
การจัดการการโรงแรม
การจัดการธุรกิจ
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
การตลาด
การบัญชี
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
การบริหารบริการสุขภาพ
เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
เภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์ การบริบาลทางเภสัชกรรม
เภสัชศาสตร์ เภสัชกรรมอุตสาหการ
เภสัชศาสตร์ชีวภาพ
ศาสตร์แห่งเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ผลรวมทั้งหมด
1,104
35
18
1,157
419
5
424
1
1
154
7
2
163
6
7
13
224
2
226
182
4
6
192
13
13
125
125
1,280
1280
1,280
1,280
3,660
104
3,764
104
104
620
620
2
2
1
1
529
529
564
564
93
93
743
743
816
816
292
292
299
299
299
299
692
35
11
738
18
18
1
1
564
11
575
97
97
31
31
6
6
10
10

79
คณะ/สาขาวิชา
คณะรัฐศาสตร์
การปกครอง
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารองค์การ
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
คณะวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตรศึกษา
เคมี
จุลชีววิทยา
ชีววิทยา
เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง
วิทยาศาสตร์ศึกษา
วิทยาศาสตร์ศึกษา เคมี
วิทยาศาสตร์ศึกษา ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์ศึกษา ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์ศึกษา วิทยาศาสตร์บรู ณาการ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ไม่แยกสาขา
วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ผลรวมทั้งหมด
1,410
27
1,437
605
9
614
18
18
349
349
456
456
2,004
186
46
2,236
154
154
24
24
322
31
19
372
268
268
181
181
27
27
5
3
8
231
28
259
49
49
112
24
12
148
27
27
185
185
3
3
64
64
19
12
31
21
21
16
16
10
10
5
5
37
37
111
111
236
236
2,595
85
71
2,751
719
719
175
175
511
27
18
556
367
18
6
391
328
15
3
346
102
12
9
123

80
คณะ/สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
การออกแบบผลิตภัณฑ์
การออกแบบอุตสาหกรรม
การออกแบบอุตสาหกรรม การออกแบบนิเทศศิลป์
การออกแบบอุตสาหกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์
การออกแบบอุตสาหกรรม การออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
สถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
การท่องเที่ยว
การพัฒนาสังคม
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
นวัตกรรมการท่องเที่ยว
นิเทศศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ภาษาจีนและการสื่อสาร
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร
ภาษาไทย
ภาษาไทยและการสื่อสาร
ภาษาและวัฒนธรรมภูมภิ าคลุม่ น้าโขง
ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
ภูมิภาคลุ่มน้าโขงศึกษา
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ชีวเวชศาสตร์
แพทยศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์ อนามัยชุมชน
สาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม
อนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร
การจัดการธุรกิจ
การบัญชี
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ผลรวมทั้งหมด
393
13
35
441
285
285
2
2
182
182
10
10
14
14
10
10
67
67
1,866
97
1,963
268
268
204
204
53
53
21
21
170
170
83
1
84
232
232
2
2
272
272
16
16
216
216
63
63
72
72
284
284
6
6
724
16
740
16
16
239
239
124
124
117
117
172
172
72
72
58
58
12
12
31
31
15
15

81
คณะ/สาขาวิชา
ผลรวมทั้งหมด
ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2560

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ผลรวมทั้งหมด
15,977
585
146
16,708

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2559 มีจานวนผู้สาเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษา จานวน 2,819 คน จาแนกเป็นระดับ
อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จานวน 2 คน 2,733 คน 73 คน และ 11 คน ตามลาดับ
คณะ/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์ พืชไร่
เกษตรศาสตร์ พืชสวน
เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการหลังการเก็บเกีย่ ว
เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
เทคโนโลยีการอาหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
ประมง
คณะนิติศาสตร์
นิติศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
บริหารศาสตร์
การเงินและการธนาคาร
การจัดการ
การจัดการการตลาด
การจัดการการโรงแรม
การจัดการธุรกิจ
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
การตลาด
การบัญชี
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
การบริหารบริการสุขภาพ
เภสัชศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก อนุปริญญา ผลรวมทั้งหมด
224
6
1
231
56
1
57
28
28
1
1
88
1
1
90
22
1
23
2
2
30
30
813
8
1
822
166
1
167
8
136
3
7
48
102
14
2
124
132
79
35
35
79
79
270

2
2
10

8
136
3
7
48
102
14
2
124
132
79
35
35
81
2
79
280

82
คณะ/สาขาวิชา

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก อนุปริญญา ผลรวมทั้งหมด
การปกครอง
109
4
113
การปกครองท้องถิ่น
19
19
รัฐประศาสนศาสตร์
6
6
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารองค์การ
71
71
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
71
71
คณะวิทยาศาสตร์
374
36
3
413
คณิตศาสตร์
16
16
คณิตศาสตรศึกษา
1
1
เคมี
60
4
64
จุลชีววิทยา
56
56
ชีววิทยา
30
30
เทคโนโลยีสารสนเทศ
55
4
59
ฟิสิกส์
34
3
37
วิทยาการคอมพิวเตอร์
26
26
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง
19
19
วิทยาศาสตร์ศึกษา เคมี
5
5
วิทยาศาสตร์ศึกษา ชีววิทยา
11
11
วิทยาศาสตร์ศึกษา ฟิสิกส์
11
11
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
1
1
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
24
24
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
53
53
คณะวิศวกรรมศาสตร์
428
8
6
1
443
วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
23
23
วิศวกรรมเครื่องกล
113
3
2
118
วิศวกรรมไฟฟ้า
86
1
1
88
วิศวกรรมโยธา
84
1
85
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
8
2
10
วิศวกรรมอุตสาหการ
114
1
4
119
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
24
1
25
การออกแบบผลิตภัณฑ์
2
1
3
การออกแบบอุตสาหกรรม การออกแบบนิเทศศิลป์
9
9
การออกแบบอุตสาหกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์
12
12
การออกแบบอุตสาหกรรม การออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
1
1
คณะศิลปศาสตร์
351
3
354
การท่องเที่ยว
53
53

83
คณะ/สาขาวิชา
การพัฒนาสังคม
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
นวัตกรรมการท่องเที่ยว
นิเทศศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ภาษาจีนและการสื่อสาร
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร
ภาษาไทยและการสื่อสาร
ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
แพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
สาธารณสุขศาสตร์ อนามัยชุมชน
สาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร
การจัดการธุรกิจ
การบัญชี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลรวมทั้งหมด
ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2560

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก อนุปริญญา ผลรวมทั้งหมด
49
49
2
2
1
1
34
34
17
17
64
64
1
1
42
42
41
41
9
9
41
41
112
112
37
37
1
1
33
33
41
41
23
23
5
5
9
9
9
9
2,733
73
11
2
2,819

ด้านงบประมาณ
ในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงานตามพันธกิจ
ต่างๆ จานวนทั้งสิ้น 2,082,179,185 บาท จาแนกเป็นงบประมาณแผ่ นดิน จานวนทั้งสิ้น 1,105,236,400 บาท
งบประมาณเงินรายได้จานวน 976,942,785 บาท
ตารางงบประมาณปี 2560 จาแนกตามประเภทงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณรายได้
รวม

งบประมาณปี 2559
รับจัดสรร
เบิกจ่าย
915,611,900
893,963,635
891,551,137
638,723,930
1,795,106,737 1,532,687,565

งบประมาณปี 2560
รับจัดสรร
เบิกจ่าย
1,105,236,400 1,055,190,147
976,942,785 667,248,913
2,082,179,185 1,722,439,060

ร้อยละการเพิ่มขึ้น-ลดลง
รับจัดสรร
เบิกจ่าย
20.71
18.04
9.58
4.47
15.99
12.38
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ด้านบุคลากร
1. จาแนกตามประเภทของประเภทบุคลากร
ในปี 2560 มหาวิทยาลั ย มีบุ คลากร จานวนทั้งสิ้ น 1,512 คน จาแนกเป็นข้าราชการจานวน 371 คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 867 คน ลูกจ้างชั่วคราวจานวน 170 คน ลูกจ้างประจา จานวน 104 คน
ตาราง ข้อมูลบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) จาแนกตามการปฏิบัติงาน

203

23
1
29
6
29
6
63
40
7
61
46

1
18
31
15
21
10
3
9
24
19

311 151

1
3
10
3

28

54
23
70
23
66
29
137
81
20
122
68

21
1

ลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณ

3

39

4
1
7
26
3
3
7

4

23
16

5

4
1

3
40

4
15
26
7
20
11
34
16
9
21
34

4

2

12

1

69

15

76
9

19
693 168

9
81

97
10
8
324

2
8

3

พนักงานเงินรายได้

พนักงานเงินงบฯ

ข้าราชการ

ลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณ
2
4
1
3
1

รวม

ลูกจ้างประจา

30
2
6
1
34
1
64
37
1
27

สนับสนุน

ลูกจ้างชั่วคราวรายได้

คณะเกษตรศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปประยุกต์ฯ
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข
ส านั ก คอมพิ ว เตอร์
และเครือข่าย
สานักงานอธิการบดี
สานักบริหารทรัพย์สิน
สานักวิทยบริการ
ผลรวมทั้งหมด

พนักงานเงินรายได้

ข้าราชการ

คณะ/สานัก

พนักงานเงินงบฯ

วิชาการ

4

1
1

2

9
12
3
1

รวม

รวม
ทั้ง
หมด

70
16
26
9
41
13
73
75
12
34
83

124
39
96
32
107
42
210
156
32
156
151

19

19

29

286 286
19
19
7 43
43
140 104 819 1,512

2. จาแนกตามตาแหน่งทางสายวิชาการ
ในปี 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีบุคลากรที่มีตาแหน่งทางวิชาการ จานวนทั้งสิ้น 229 คน จาแนกเป็น
ศาสตราจารย์จานวน 1 คน รองศาสตราจารย์ จานวน 42 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 185 คน และ อาจารย์
จานวน 464 คน รวมจานวนที่รวมอาจารย์เป็น 693 คน
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ตาราง ข้อมูลบุคลากรที่ได้รับตาแหน่งทางวิชาการประจาปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
คณะ/วิทยาลัย

ตาแหน่งทางวิชาการ
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์
คณะเกษตรศาสตร์
1
6
21
26
คณะนิติศาสตร์
5
18
คณะบริหารศาสตร์
2
8
60
คณะพยาบาลศาสตร์
2
21
คณะเภสัชศาสตร์
8
25
33
คณะรัฐศาสตร์
2
27
คณะวิทยาศาสตร์
1
11
49
76
คณะวิศวกรรมศาสตร์
10
39
32
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2
18
คณะศิลปศาสตร์
4
18
100
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
1
14
53
ผลรวมทั้งหมด
2
42
185
464

รวมทั้งหมด
54
23
70
23
66
29
137
81
20
122
68
693

3. จาแนกตามระดับการศึกษา
ในปี 2560 มีบุคลากรสายวิชาการ จานวนทั้งสิ้น 1,512 คน จาแนกตามระดับการศึกษาเป็นระดับต่ากว่า
ปริญญาตรีจานวน 212 คน ระดับปริญญาตรีจานวน 481 คน ปริญญาโท 464 คน และ ปริญญาเอกจานวน 212 คน
ตาราง ข้อมูลบุคลากรจาแนกตามระดับการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
ระดับการศึกษา
คณะ/สานัก
วิชาการ
ข้าราชการ
พนักงานเงินงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานเงินรายได้
ลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณ
สนับสนุน
ข้าราชการ
พนักงานเงินงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานเงินรายได้
ลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณ
ลูกจ้างชั่วคราวรายได้
ลูกจ้างประจา
ผลรวมทั้งหมด

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

352
165
166
18
3
3
1
1
1

317
36
131
130
20
147
67
22
54
1
2
1
464

24
2
14
3
5
457
92
57
231
1
44
32
481

355

ต่ากว่า
ปริญญาตรี

212
8
1
38
94
71
212

ผลรวมทั้งหมด
693
203
311
151
28
819
168
81
324
2
140
104
1,512
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4. บุคลากรลาศึกษาต่อ
ในปี 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรลาศึกษาต่อทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ จานวนทั้งสิ้น
81 คน จาแนกตามประเภทบุคลากรสายวิชาการประเภทศึกษาในประเทศ จานวน 67 คนและศึกษาต่างประเทศ
จานวน 14 คน และจ าแนกระดับ ปริ ญญาโทจานวน 1 คน ระดับปริญญาเอก ในประเทศ จานวน 66 คน และ
ต่างประเทศจานวน 14 คน ดังนี้
ตาราง ข้อมูลการพัฒนาบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ ประจาปีงบประมาณ 2559 – 2560
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
รวมทั้งหมด

ศึกษาใน
ประเทศ

สายวิชาการ
ศึกษา
ต่างประเทศ

1
66
67

14
14

รวม
1
80
81

สายสนับสนุนวิชาการ
ศึกษาใน
ศึกษา
ประเทศ
ต่างประเทศ
-

-

รวม
-
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