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1.1 สภาพแวดล้อมขององค์กร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เปิดทาการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2531
ภายใต้ชื่อ "วิทยาลัยอุบลราชธานี" สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเปิดทาการสอนในสาขาวิ ชาเกษตรศาสตร์ และ
วิ ศ วกรรมศาสตร์ ต่ อ มาในปี พุ ท ธศั ก ราช 2533 ได้ รั บ การยกฐานะวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี เป็ น “มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี” ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐลาดับที่ 19 สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2533 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีปรัชญาเริ่มแรกในการก่อตั้ง คือ “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง” โดยการจัดการศึกษาเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนา กาลังคนของประเทศซึ่งกาลั งมุ่งพั ฒนาประเทศไปสู่ การเป็นประเทศ กึ่ง
อุตสาหกรรม และเพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษา ให้แก่ประชาชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้แก่ประชาชน
ในท้องถิ่นสามารถนาความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงการประกอบวิชาชีพของตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นต่อไป
ปั จ จุ บั น มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี มี ห น่ ว ยงานส าหรั บ จั ด การเรี ย นการสอนระดั บ คณะหรื อ เที ย บเท่ า 15
หน่วยงาน ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยแพทย์และการสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหาร
ศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สานักวิทยบริการ สานักบริหารงานทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ และสานักงานอธิการบดี และมีหน่วยงานวิสาหกิ จ 2 หน่วยงาน ได้แก่ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีและสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ตราสั ญ ลั ก ษณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย เป็ น รู ปเจดี ย์ แ บบล้ า นช้ า ง ซึ่ ง หมายถึ ง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภายในมีดอกบัวหลวงประดิษฐาน อยู่บนแท่นรองรับของเส้น 3 เส้น
ด้านล่างของฐานมีคาว่า “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”
ต้นไม้และดอกไม้ประจามหาวิทยาลัย ได้แก่ “ต้นกันเกรา
หรื อ มั น ปลา” ชื่ อ สามั ญ Anon, Tembusu ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร์
Fagraea fragrans Roxb. วงศ์ Fagraea เป็ น ต้ น ไม้ ป ระจ า
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นไม้ยืนต้น มีดอกสีเหลือง มีกลิ่น
หอมขจรขจาย แม้ต้นกันเกราจะขึ้นอยู่ในดินอันขาดความอุดม
สมบูรณ์ก็สามารถยืนต้น เจริญเติบโตอย่างงดงาม เนื้อไม้กันเกรา
แข็งแรงและทนทานมาก เปรียบได้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แม้ เ ป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ขนาดเล็ ก แต่ ล ะปี ไ ด้ รั บ การจั ด สรร
งบประมาณของประเทศไม่มากนัก แต่ก็ใช้อย่างมี ประสิทธิภาพ เพื่ออานวยคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศได้อย่างเต็มที่
นอกจากการออกดอกพรั่งพรูพร้ อมกันทั้งต้นเปรียบได้กับความสามัคคี ความพรั่ งพร้อม ความร่วมมือร่วมใจของ
บุคลากรและนักศึกษาที่จะร่วมสร้างมหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้า
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1.2 หลักสูตรและบริการ
มีการจัดการเรียนการสอนโดยมีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมดจานวน 89 หลักสูตร จาแนกเป็นระดับปริญญาตรี
จานวน 48 หลักสูตร ปริญญาโท จานวน 29 หลักสูตร และปริญญาเอก จานวน 12 หลักสูตร
ตารางที่ 1 จานวนหลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับการศึกษา
1. ปริญญาตรี
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จานวนหลักสูตร
(จานวนนักศึกษา)

แนวทางการจัดการเรียนการสอน

22 หลักสูตร
(5,593 คน)
5 หลักสูตร
(1,696 คน)
21 หลักสูตร
(8,059 คน)

การจั ด การเรีย นการสอน : บรรยาย ปฏิ บั ติ ก าร สั ม มนา
ฝึกงาน ฝึกปฏิบัติ โครงงาน/ปัญหาพิเศษหรือใช้การวิจัยเป็น
ฐานในการเรี ย นรู้ มี ก ารจั ด การศึ ก ษาร่ ว มกั บ หน่ ว ยงาน
ภายนอก สถานประกอบการในรูปสหกิจศึกษา จานวน 19
หลั ก สู ต ร มี ก ารจั ด การศึ กษาร่ว มกั บ ชุ มชนแบบบูรณการ
ศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2. บัณฑิตศึกษา
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โท 16 หลักสูตร (270 คน)
เอก 11 หลักสูตร (128 คน)
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
โท 5 หลักสูตร
(44 คน)
เอก 1 หลักสูตร
(11 คน)
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โท 8 หลักสูตร
(177 คน)

ระดับปริญญาโท จัดการศึกษาเป็น 2 แผนคือ แผน ก และ
ข ซึ่งเป็นการสอนแบบบรรยาย ปฏิบัติการ สัมมนา
ระดับปริญญาเอก จัดการศึกษาเป็น 2 แผนคือ แผน 1 ซึ่ง
เป็ น การสอนแบบบรรยาย ปฏิ บั ติ ก าร สั ม มนา 2 และ
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์โดยใช้การวิจัยเป็นฐานในการเรียนรู้
ทุกหลักสูตร จัดให้มีการเตรียมความพร้อมในด้านการวิจัย
การเขี ย นโครงร่ า งการวิ จั ย และการตี พิ ม พ์ ผ ลงานทาง
วิชาการลงในวารสาร มีทุนการศึกษา ทุนการวิจัย และทุน
นาเสนอผลงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ตารางที่ 2 การบริการที่สาคัญของมหาวิทยาลัย
การบริการที่สาคัญ
1. การวิจัย

2. บริการวิชาการ
3. ทานุ บารุ ง ศิ ล ป
วัฒนธรรม
4. บริการด้านสุขภาพ

แนวทางและวิธีการให้บริการ
ดาเนินการวิจัยตามเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ มีการจัดการเป็น 8 คลัสเตอร์ คือ 1) การวิจัย
และพัฒนาการท่ องเที่ยวและบริการเชิ งวัฒนธรรมชุ มชน 2) การวิจัยและพัฒนา Platform สาหรับ
ผู้สูงอายุ 3) การวิจัยและพัฒนาด้าน Smart city, Smart farm และ Big data 4) ธรรมาภิบาลทรัพยากร
และการพัฒนาชายแดนในพื้นที่อีสานใต้ ชายแดนอีสาน และลุ่มน้าโขง 5) การวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่
ข้าวท้องถิ่น 6) การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาสุขภาวะของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7) การวิจัยและ
พัฒนา พลังงานทางเลือก และการอนุรักษ์พลังงาน และ การวิจัยและพัฒนา 8) เศรษฐกิจฐานชีวภาพ
เน้นการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับโปรตีนทางเลือกและสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น
ด าเนิ น การบริ ก ารวิ ช าการ โดยมี รู ป แบบการอบรมให้ ค วามรู้ การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร การ
ประชุมสัมมนา การออกหน่วยบริการนอกพื้นที่ การบริการตรวจวิเคราะห์
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยดาเนินการศึกษา การอนุรักษ์ การพัฒนาส่งเสริม และเผยแพร่
ศิลปะวัฒนธรรม
1. สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยา ม. อุบล) ดาเนินการ โดยคณะเภสัชศาสตร์ มี 2 สาขา
2. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดาเนินการโดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
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1.3 ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
ปรัชญา
วิสัยทัศน์

:
:

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
สร้างสรรค์ สามัคคี สานึกดีต่อสังคม
ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้าโขง

อัตลักษณ์
เอกลักษณ์

:
:

พันธกิจ

:

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ
2. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่นาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อพั ฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มนาโขง
3. บริ การวิช าการอย่ างมีส่ ว นร่ว มเพื่ อเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณภาพชีวิต ของประชาชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มนาโขง
4. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ สร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่
หลากหลายของภูมิภาคลุ่มนาโขง

ยุทธศาสตร์

:

1. จั ดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อเป็นกาลั งในการพัฒ นาประเทศ และเป็นที่
ยอมรับในภูมิภาคลุ่มนาโขง
2. พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการพัฒ นา
คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุ่มนาโขงอย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการอย่างมีส่ วนร่วม เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม บนพืนฐานความพอเพียง เพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
4. อนุ รั กษ์ สื บ สาน ภูมิปัญญาท้องถิ่ น ศิล ปะและวัฒ นธรรม เพื่อให้ เกิด จิตส านึ ก รั ก
ท้องถิ่นและประเทศชาติ
5. บริ ห ารจั ด การภายใต้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าล สามารถปรั บ ตั ว ให้ ทั น กั บ พลวั ต รการ
เปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพให้เป็นมาตรฐานสากล และ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอือ
ต่อการเรียนรู้และการทางานอย่างมีความสุข
6. บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้สอดรั บกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป
7. พัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง
ปลอดภัย เพื่อพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
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1.4 บุคลากร
• จานวนอาจารย์ประจา ทั้งสิ้น 470 คน (ร้อยละ 31.15)
• จานวนอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ผศ. (ร้อยละ81.25) รศ. (ร้อยละ 17.92) และ ศ. (ร้อยละ
0.83) ทั้งสิ้น 240 คน (ร้อยละ 15.90)
• จานวนบุคลากรสายสนับสนุน ทั้งสิ้น 799 คน (ร้อยละ 52.95) แบ่งเป็น ข้าราชการ พนักงานเงินงบประมาณ
พนักงานเงินรายได้ ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ และลูกจ้างประจา จานวน 160 คน (ร้อยละ 20.03) 81 คน
(ร้อยละ 10.14) 323 คน (ร้อยละ 40.43) 137 คน (ร้อยละ 17.15) และ 98 คน (ร้อยละ 12.27) ตามลาดับ
1.5 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตารางที่ 3 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประเภท
ผู้รับบริการ
นักเรียนในเขตภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ (อีสาน)

ผู้ประกอบอาชีพ

ผู้ให้ทุนวิจัย

ผู้รับบริการวิชาการ

ความต้องการและความคาดหวัง
1. อาจารย์มีความรู้สามารถจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับทั้งสาขาวิชาการและ
วิชาชีพชุมชนและพื้นที่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศ
2. มีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรี ยนการสอนที่ทันสมัย เพียงพอ และสามารถเรียนรู้ ได้
ด้วยตนเอง ตลอดจนดีต่อคุณภาพชีวิต
3. มีความสามารถนาศาสตร์ที่เรียนมาประยุกต์ในการทางานได้เป็นอย่างดี สามารถสาเร็จการศึกษา
ได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
1. ได้ รั บ การพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นการวิ จั ย เพื่ อ เรี ย นรู้ ท างด้ า นวิ ช าการและวิ ช าชี พ เรี ย นรู้ ก ารใช้
ห้องปฏิบัติการ/เครื่องมือ และอุปกรณ์การวิจัย สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย
2. ได้รับการพัฒนาการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจั ยในระดับชาติและนานาชาติ
และผลงานวิจัยสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
3. มี โ อกาสแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ป ระสบการณ์ กั บ ผู้ เ ชี่ ย วชาญในด้ า นต่ า ง ๆ ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ และสามารถสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
1. นักวิจัยดาเนินงานตามระเบียบกาหนดและส่งรายงานผลการดาเนินงานตรงตามเวลา
2. ผลงานวิจัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้และสามารถนาไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มมูลค่าได้จริง
และสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้
1. ได้รับคาแนะนา ปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน และแก้ปัญหาชุมชน
2. มีหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งระยะสั้นและระยะยาว
3. มีกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีงบประมาณสนับสนุนโครงการ ต่าง ๆ เพื่อให้
ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้ใช้บัณฑิต
ผู้ปกครอง

ศิษย์เก่า

ส่วนตลาด
ระดับปริญญาตรี
นักเรียนในเขตภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ (อีสาน)
ระดับบัณฑิตศึกษา
ผู้ประกอบอาชีพ

1. บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีทักษะวิชาการ/วิชาชีพพร้อมทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และ
พร้อมเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต สามารถทาให้องค์กรก้าวหน้า
1. บุตรหลานที่เข้ามาเรียน ได้รับการดูแลเอาใจใส่ และได้รับการหล่อหลอมให้เป็นคนที่มีคุณภาพ
สามารถออกไปประกอบอาชีพได้
2. บุตรหลานที่เข้ามาเรียน มีศักยภาพสูง ประกอบอาชีพได้และประสบความสาเร็จ
1. ได้รับข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาตนเอง
2. ได้รับการยกย่องเชิดชู ในกรณีที่ทาชื่อเสียงให้แก่สถาบัน
3. มีความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่าและสถาบันในรูปแบบต่าง ๆ
4. มหาวิทยาลัยมีการดาเนินการด้านต่าง ๆ ร่วมกับศิษย์เก่าอย่างใกล้ชิด
1. มีช่องทางการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่หลากหลาย
2. มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับสมัครที่รวดเร็วโดยใช้ social media
3. มีการจัดการเรียนเสริมเพื่อให้นักศึกษาจบตามระยะเวลาของหลักสูตร
1. มีเครื่องมือและอุปกรณ์การทาวิจัยที่เพียงพอและทันสมัย
2. มีทุนการศึกษา ทุนวิจัย สามารถนาองค์ความรู้มาต่อยอดในการพัฒนางาน และนาไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนางานเพื่อเลื่อนตาแหน่งตามสายงาน

รายงานประจาปี 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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1.6 โครงสร้างการแบ่งส่วนงานราชการและส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ : * เป็นส่วนงานภายในที่จัดตังโดยสภามหาวิทยาลัย

รายงานประจาปี 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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1.7 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ศ.พิเศษจอมจิน จันทรสกุล
นายกสภามหาวิทยาลัย

ศ.คลินกิ เกียรติคณ
ุ นายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ศ.อมร จันทรสมบูรณ์
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.กนก วงษ์ตระหง่าน
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.สุมนต์ สกลไชย
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ปภัสวดี วีรกิตติ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ธนชาติ นุ่มนนท์
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสีลาภรณ์ บัวสาย
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง

รศ.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

นายอนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
ประธานสภาอาจารย์

รายงานประจาปี 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร

ผศ.มงคล ปุษยตานนท์
ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ผศ.ชุตินันท์ ประสิทธิภ์ ูรปิ รีชา
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

รศ.มันทนา สามารถ
คณบดีคณะบริหารศาสตร์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา

ผศ.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
อาจารย์ประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.สิทธิชัย สมานชาติ
อาจารย์ประจาคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

นายชัช วงศ์สิงห์
อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์

นางสาวจินตนา ศิรบิ ูรณ์พพิ ฒ
ั นา
อาจารย์ประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผศ.จุฑามาส จิตต์เจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นางอรอนงค์ งามชัด
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รักษาการในตาแหน่งหัวหน้างานประสานงาน
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ผู้อานวยการกองแผนงาน
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1.8 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

รศ.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รองอธิการบดี

รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พทิ กั ษ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม

ผศ.ดร.จุฑามาส จิตต์เจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย

ดร.สิรนิ ทร์ทพิ ย์ บุญมี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์

ดร.จุฑามาศ หงส์ทอง
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ

รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รตั น์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ทรงพล อินทเศียร
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ผศ.ดร.อัญชลี สาเภา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการวิจัย

ดร.อรนุช ปวงสุข
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ

ผศ.ดร.รัชดา โสภาคะยัง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.กฤษณ์ ศรีวรมาศ
รักษาราชการแทนผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม

อ.นภดล พัฒนะศิษอุบล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน

ดร.จรวยพร แสนทวีสุข
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ

ผศ.ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิง่ แวดล้อม
ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
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คณบดี

ผศ.ดร.ชริดา ปุกหุต
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ดร.นรินทร บุญพราหมณ์
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.สุรศักดิ์ คาคง
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

ผศ.ดร.ชุตินนั ท์ ประสิทธิภ์ ูรปิ รีชา
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

รศ.มันทนา สามารถ
คณบดีคณะบริหารศาสตร์

นพ.นิรันดร์ พิทกั ษ์วัชระ
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข

ผศ.ดร.กัญญา จึงวิมุตพิ ันธ์
คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

อ.ขรรค์เพชร ชายทวีป
คณบดีคณะนิติศาสตร์

ดร.ฐิตพิ ล ภักดีวานิช
คณบดีคณะรัฐศาสตร์

ผศ.ดร.สงวน ธานี
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ผู้อานวยการสานัก

ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์
ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ผศ.ดร.เสาวดี กงเพชร
ผู้อานวยการสานักทรัพย์สนิ และสิทธิประโยชน์

รายงานประจาปี 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

18

อ.ฉวีวรรณ ชัยวัฒนา
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ

1.9 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์
ประธานกรรมการ

นายศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์
กรรมการ

นายมงคล ตันสุวรรณ
กรรมการ

นายมีชัย แต้สุจริยา
กรรมการ

นายสมชาติ พงคนาไกร
กรรมการ

นางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี
กรรมการ

ดร.สมชาย เหล่าสายเชื้อ
กรรมการ

นายสุชัย เจริญมุขยนันท์
กรรมการ

นายสุระ ตริยางกูรศรี
กรรมการ

นายรอยอินทร์ ทยุติธร
กรรมการ

นายนิคม ทองพิทกั ษ์
กรรมการ

นายศรินทรเทพ ชินพาส
กรรมการ

นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กรรมการ

ดร.สิรนิ ทร์ทพิ ย์ บุญมี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์
เลขานุการ
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ส่วนที่ 2 ส่

ผลการดาเนินการประจาปี 2561
ส่ วนที่ 2 ผลการดาเนินการประจาปี 2561

รายงานประจาปี 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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2.1 กิจกรรมสาคัญในรอบปีงบประมาณ 2561

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร แก่ผู้สาเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีการศึกษา 2559 “กันเกรา รุ่นที่ 26”
จานวน 2,950 คน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายงานประจาปี 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ระหว่างวันที่ 17 - 20 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี นายทรงพล อินทเศียร รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา บุคลากรจากสานักงานพัฒนานักศึกษา และนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วม
โครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย สปป.ลาว โดยมี มหาวิทยาลัยจากประเทศไทย 9 แห่ง และมหาวิทยาลัยจาก สปป.
ลาว 4 แห่ง ร่วมแสดง แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ระหว่างสองประเทศ

ระหว่างวันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย อาจารย์สุรศักดิ์ บุญอาจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ ได้เข้าร่วม การประชุม The 23rd ASEAN-JAPAN Regional
Leaders Forum 2017 ในฐานะผู้ ร่ วม สมาชิกสมาคมเยาวชนมิ ตรภาพส าหรับศตวรรษที่ 21 ประเทศไทย : The
Friendship Youth Alumni Association of Thailand ( FYAA ) ภายใต้ “โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นาเยาวชน”
รายงานประจาปี 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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วันที่ 9 มกราคม 2561 สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ร่วมกับ สานักงานยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2579) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟัง “การนาเสนอร่างแผน และข้อเสนอแผนงานโครงการที่สาคัญ
เพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ระยะ 20 ปี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดาเนินงานในการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ใน
พื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อานาจเจริญ และยโสธร

ระหว่างวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัลชนะเลิ ศ ถ้วยประทาน พระเจ้า
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และ 4 รางวัล ใน
เวทีการแข่งขันระดับชาติ การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้าง
ไม้และเหล็ก โครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม สายงานวิศวกรรมโยธา ชิงแชมป์
ประเทศไทย โดยมีนักศึกษา จากสถาบันการศึกษาจานวน 25 สถาบัน รวม
65 ทีม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา
• รางวัลชนะเลิศ ถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวร
ราชาทินัดดามาตุ ได้แก่ 1) นายเกษมศาสตร์ ทองละเอียด 2) นายวชิราวิทย์
วัชระเดชคุณากรณ์ 3) นางสาวศกลวรรณ อัมพันธ์
• รางวัลรางวัลชนะเลิศการนาเสนอผลงานยอดเยี่ยมและความคิดสร้างสรรค์
ได้แก่ 1) นายวชิราวิทย์ วัชระเดชคุณากรณ์ 2) นายเกษมศาสตร์ ทองละเอียด
3) นางสาวศกลวรรณ อัมพันธ์
• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ 1) นางสาวพนิดา หินเทา 2) นายสุภกร จรัส
ดารงวัฒน์ 3) นางสาวนันทิยา สืบภา
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วันที่ 14 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
จัดโครงการ “การเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะอีสานตอนล่าง” ภายใต้ชื่อโครงการ “โรงเรียนเฮ็ด
ดีมีสุข” ณ บริเวณหน้าศาลาจัตุรมุข ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดโรงเรียนสุขภาวะที่
มีการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนครบ 5 องค์ประกอบของโรงเรียนสุขภาวะ เพื่อสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูและผู้บริหารโรงเรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย

วันที่ 9 เมษายน 2561 สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จั ด การประชุ มหารื อแนวทางการขยายขอบเขตความร่ วมมื อทางวิ ชาการ ร่วมกับ สถาบั นวิ จั ย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่ งประเทศไทย (วว.) โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี นาคณะผู้ บริ หาร
บุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมประชุมหารือกับผู้แทนจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)
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วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 กองการเจ้าหน้าที่ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการอบรม
“เพื่อเสริ มสร้ างวัฒนธรรมและค่านิ ยมสุ จริ ตและการต่อต้านการทุจริตในมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ” ประจาปี
งบประมาณ 2561 ให้แก่ คณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จานวน 428 คน เพื่อการเสริมสร้าง
และปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่ างซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาให้ เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมของหน่วยงาน
เพื่อให้บุคลากรมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัด “มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค”
โดยมีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ (สวทช.) จัดงานประชุมสั มมนาเชิงปฏิบัติการและแสดงผลงานวิจัย
“สวทช. – วิทย์สัญจร” ครั้งที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้แนวคิด “วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค” เพื่อเป็นการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยของ สวทช. และเครือข่ายพันธมิตรออกสู่สังคม ให้เกิดการนาไปใช้ประโยชน์ต่อยอดทั้งในเชิง
พาณิชย์และเชิงสาธารณประโยชน์ ณ โรงแรม สุณีย์แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี
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วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภา
มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดี และคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา
ร่วมต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ในโอกาสประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็น
ทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 5/2561 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (ราชธานีเจริญ
ศรีโสธร ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอานาจเจริญ จังหวัดศรีษะเกษและจังหวัดยโสธร) ณ ห้องบอลรูม
เอบี ชั้น 2 อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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วันที่ 6 สิงหาคม 2561 สานักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการ Mini International Fair
ครั้งที่ 2/2561 ณ บริเวณโรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ ร่วมจัดแสดงบูทนิทรรศการ จานวน 8 บูท ประกอบด้วย บูทจากประเทศกัมพูชา ประเทศญี่ปุ่น ประเทศ
จีน ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศอิสราเอล ประเทศเวียดนาม ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศโมซัมบิก โดยมีทั้ง
นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการประมาณ 300 คน

วันที่ 14 กันยายน 2561 มหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ประธานเครือข่ายภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนื อตอนล่ าง
โครงการ U School Mentoring นาสถาบันเครือข่าย 16 สถาบัน เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงาน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง พร้อมแสดงผลงานการจัด
กิจกรรมเพื่อยกระดับการศึกษาของโรงเรียนเครือข่าย ร่วมกับสถาบันเครือข่าย 9 ภูมิภาค 154 สถาบันอุดมศึกษา ซึ่ง
รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานและ
บรรยายพิ เศษ เรื่ อง “การพั ฒ นาคุ ณภาพการศึ กษาไทยภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ช าติ 20 ปี ” โดยมี นั กเรี ยน ครู
ผู้อานวยการ อาจารย์ นักวิชาการ ผู้บริหารสถาบันทั่วประเทศเข้าร่วมงานประมาณ 1,000 คน
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2.2 สรุปผลการดาเนินงานมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2.2.1 ด้านการผลิตบัณฑิต
1) นักศึกษาใหม่
ในปีการศึกษา 2561 มีจานวนนักศึกษาใหม่ทุกระดับ จานวน 4,750 คน จาแนกเป็นระดับปริญญาตรี จานวน
4,639 คน ปริญญาโท จานวน 100 คน และปริญญาเอก จานวน 11 คน ตามลาดับ
2) นักศึกษาทั้งหมด
ในปีการศึกษา 2561 มีจานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ จานวน 16,808 คน จาแนกเป็นระดับปริญญาตรี
จานวน 16,229 คน ปริญญาโท จานวน 444 คน และปริญญาเอก จานวน 135 คน ตามลาดับ
3) ผู้สาเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2560 มีจานวนผู้สาเร็จการศึกษาทุกระดับ จานวน 3,198 คน จาแนกเป็นระดับปริญญาตรี
จานวน 3,107 คน ปริญญาโท จานวน 85 คน และปริญญาเอก จานวน 6 คน ตามลาดับ
4) ภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
จากการติดตามผลการศึกษาติดตามผลบัณฑิตในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีการศึกษา
2559 ผลการสารวจภาวะการมีงานทาของผู้สาเร็จการศึกษา จากระบบการตอบแบบสอบภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีจานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 2,865 คน มีจานวน
ผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 2,750 คน คิดเป็นร้อยละ 95.99 บัณฑิตมีงานทาทั้งหมดจานวน 2,244 คน คิดเป็นร้อยละ
การมีงานทาภายใน 1 ปี ร้อยละ 85.78
2.2.2 ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัย จานวนทั้งสิ้น 217
โครงการ รวมเป็นจานวนเงินรวมทั้งสิ้น จานวน 60,301,139 บาท แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จานวน 23,008,300 บาท
งบประมาณรายได้ จานวน 2,502,700 บาท และงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่น ๆ จานวน 34,790,139 บาท ดังนี้
ตารางที่ 4 สรุปงบประมาณที่สนับสนุนด้านการวิจัย ปีงบประมาณ 2561
คณะ/วิทยาลัย
1. คณะเกษตรศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์
4. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
5. คณะเภสัชศาสตร์
6. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
7. คณะพยาบาลศาสตร์
8. คณะศิลปศาสตร์
9. คณะบริหารศาสตร์
10. คณะนิติศาสตร์
11. คณะรัฐศาสตร์
รวม

จานวน
งบประมาณ
งบเงิน
งบหน่วยงาน
โครงการ แผ่นดิน (บาท) รายได้ (บาท) ภายนอก (บาท)
26
7,615,800
200,000
5,056,751
43
4,629,600
155,700
7,302,378
28
3,237,600
583,500
4,445,125
5
750,000
760,000
14
1,020,000
20,000
3,705500
36
2,789,500
640,000
5,349,091
4
465,000
1,402,000
27
293,500
2,885,138
21
1,890,700
460,000
933,225
1
196,800
12
610,100
150,000
2,754,131
217
23,008,300 2,502,700
34,790,139
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ผลรวม
ทั้งหมด
12,872,551
12,087,678
8,266,225
1,510,000
4,745,500
8,778,591
1,867,000
3,178,638
3,283,925
196,800
3,514,231
60,301,139

2.2.3 ด้านการบริการวิชาการ
ปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณแผ่นดินหมวดงบรายจ่ายอื่น เพื่อดาเนิ นโครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน รวม จานวน 110 โครงการ เป็นเงิน 31,795,600 บาท ซึ่งได้จัดสรรให้กับคณะ/วิทยาลัย/สานักต่าง ๆ
เพื่อดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 4 ประเด็นหลัก คือ
1) การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เด็กเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน 49 โครงการ
2) การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 42 โครงการ
3) การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาวะที่ดีของประชาชน 16 โครงการ
4) โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 โครงการ
ตารางที่ 5 การสนับสนุนด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน ปีงบประมาณ 2561
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

คณะ/วิทยาลัย/สานักสานัก
คณะเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
สานักวิทยบริการ
สานักงานอธิการบดี
รวม

จานวนโครงการ
14
7
13
5
10
16
8
7
12
1
2
1
1
13
110

งบประมาณแผ่นดิน (บาท)
2,760,000
1,718,500
2,122,800
727,300
1,251,000
1,833,800
780,500
1,069,800
1,367,700
400,000
700,000
2,174,900
40,000
14,849,300
31,795,600

2.2.4 ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ในปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเน้นการมี
ส่ ว นร่ ว มของทุกภาคส่ ว นและเชื่อมโยงไปกับ การเรียนการสอน ตลอดจนเชื่อมโยงกับความต้องการของพื้ นที่ มี
โครงการที่ดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รวม 75 โครงการ คิดเป็นงบประมาณ 8,601,600 บาท มีจานวน
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ ทั้ ง สิ้ น 16,344 คนคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 112.72 ของจ านวนเป้ า หมาย ทั้ ง นี้ โครงการท านุ บารุง
ศิลปวัฒนธรรม สามารถจาแนกตามคณะ/วิทยาลัยได้ดังนี้
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ตารางที่ 6 การสนับสนุนด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2561
คณะ/วิทยาลัย/สานัก
1. คณะเกษตรศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์
4. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
5. คณะเภสัชศาสตร์
6. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
7. คณะพยาบาลศาสตร์
8. คณะศิลปศาสตร์
9. คณะบริหารศาสตร์
10. คณะนิติศาสตร์
11. คณะรัฐศาสตร์
12. สานักงานอธิการบดี
13. สานักวิทยบริการ
รวมทัง้ สิ้น

จานวน
โครงการ
9
8
3
2
4
3
4
14
6
1
1
19
1
75

งบประมาณ
แผ่นดิน (บาท)
1,285,000
680,000
655,000
135,000
320,000
255,000
285,000
1,330,000
430,000
55,000
55,000
2,836,600
280,000
8,601,600

จานวน
โครงการ
1
1

งบประมาณ
จ.อุบลราชธานี (บาท)
1,205,000
1,205,000

2.2.5 ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ โดยได้รับ
อนุมัติและลงนามมีทั้งสิ้น 50 ฉบับ กับ 46 หน่วยงาน/สถาบัน จาแนกเป็นทวีปยุโรป 3 ประเทศ ทวีป อเมริกา 1
ประเทศและทวีปเอเชีย 11 ประเทศ
1. USA

1. Austria
2. France
3. Germany
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1. Cambodia
2. China
3. Indonesia
4. Japan
5. Korea
6. Lao PDR
7. Malaysia
8. Philippines
9. Taiwan
10. Thailand
11. Vietnam

การดาเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการปีงบประมาณ 2561 มีการดาเนินงานทั้งหมด จานวน 66 ครั้ง โดย
สามารถจาแนกตามรูปแบบของกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
ตารางที่ 7 กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2561
รูปแบบกิจกรรม
1. รับบุคลากร/ผูบ้ ริหารแลกเปลี่ยนและเรียนรู้
2. ส่งบุคลากร/ผู้บริหารไปร่วมวิจยั
3. บรรยายพิเศษ
4. ส่งนักศึกษาไปศึกษาต่อ/แลกเปลี่ยน/ฝึกปฏิบตั ิงาน
5. หารือความร่วมมือ
6. อบรมและศึกษาดูงาน
7. เข้าร่วมการแข่งขันประสบการณ์
รวม

ช่วงความถี่ (ครั้ง)
44
7
5
4
3
2
1
66
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2.3 รายงานผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
2.3.1 ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อเป็นกาลังในการพัฒนาประเทศและเป็นที่ยอมรับใน
ภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน
1) หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีการจัดการเรียนการสอนโดยมีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมดจานวน 89 หลักสูตร
จาแนกเป็นระดับปริญญาตรี จานวน 48 หลักสูตร ปริญญาโท จานวน 29 หลักสูตร และปริญญาเอก จานวน 12
หลักสูตร ดังนี้
ตารางที่ 8 จานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561
คณะ/วิทยาลัย
ปริญญาตรี ปริญญาโท
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. คณะเกษตรศาสตร์
3
4
2. คณะวิทยาศาสตร์
11
7
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์
6
5
4. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
5. คณะเภสัชศาสตร์
1
4
6. คณะพยาบาลศาสตร์
1
7. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
3
1
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8. คณะศิลปศาสตร์
10
5
9. คณะบริหารศาสตร์
7
1
10. คณะนิติศาสตร์
1
11. คณะรัฐศาสตร์
3
2
รวมทั้งสิ้น
48
29
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ปริญญาเอก

รวมทั้งสิ้น

2
4
5
-

9
22
16
2

1
-

6
1
4

12

15
8
1
5
89

ด้านการผลิตบัณฑิต
1) การรับนักศึกษา
1.1 วิธีการรับเข้านักศึกษา
การรับเข้านักศึกษาประจาปีการศึกษา 2561 รับเข้าศึกษาด้วยระบบ TCAS (Thai University Central
Admission System) โดยแบ่งการรับเข้าเป็น 5 รอบดังนี้
ตารางที่ 9 ประเภทวิธีการรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2561
1.
2.
3.
4.

ประเภทการรับ
รับตรงตามโควตา
รับตรงตามพื้นที่
Admission
นักศึกษาต่างชาติ

รอบที่ 1
✓
✓

รอบที่ 2
✓
✓

รอบที่ 3
✓

รอบที่ 4

รอบที่ 5
✓

✓
✓

1.2 แผน/ผลการรับนักศึกษา
ในปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดรับสมั ครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในปีการศึกษา
2561 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึง กรกฎาคม 2561 แผนรับเข้าศึกษา จานวน 4,446 คน มีผู้สมัครรวมทั้งสิ้ น
18,944 คน ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา จานวน 4,781 คน คิดเป็นร้อยละ 107.53% ลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษาที่ 1 จานวน 4,672 คน คิดเป็นร้อยละ 105.08% โดยเปรียบเทียบแผนการรับ/ผลการรับ ประจาปี
การศึกษา 2560-2561 ดังนี้
ตารางที่ 10 แผนการรับนักศึกษา/ผลการรับศึกษา (ระดับปริญญาตรี) ปีการศึกษา 2561
คณะ/วิทยาลัย

ปีการศึกษา 2560
แผนการรับ ผลการรับ
(คน)
(คน)
1. คณะเกษตรศาสตร์
400
320
2. คณะวิทยาศาสตร์
655
475
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์
620
709
4. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
120
59
5. คณะเภสัชศาสตร์
150
124
6. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
186
165
7. คณะพยาบาลศาสตร์
80
78
8. คณะศิลปศาสตร์
560
486
9. คณะบริหารศาสตร์
970
837
10. คณะนิติศาสตร์
460
366
11. คณะรัฐศาสตร์
350
359
รวมทั้งสิ้น
4,551
3,978

คิดเป็น
ร้อยละ
80.00
72.52
114.35
49.17
82.67
88.71
97.50
86.79
86.29
79.57
102.57
85.47

ปีการศึกษา 2561
คิดเป็น
แผนการรับ ผลการรับ ร้อยละ
(คน)
(คน)
380
261
68.68
645
716
111.01
620
704
113.55
105
90
85.71
138
132
95.65
218
291
133.49
80
92
115.00
510
608
119.22
920
982
106.74
400
405
101.25
430
391
90.93
4,446
4,672
103.75
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2) นักศึกษาใหม่
ในปีการศึกษา 2561 มีจานวนนักศึกษาใหม่ทุกระดับ จานวน 4,750 คน จาแนกเป็นระดับปริญญาตรี จานวน
4,639 คน ปริญญาโท จานวน 100 คน และปริญญาเอก จานวน 11 คน ตามลาดับ

แผนภูมิที่ 1 จานวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
3) นักศึกษาทั้งหมด
ในปีการศึกษา 2561 มีจานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ จานวน 16,808 คน จาแนกเป็นระดับปริญญาตรี
จานวน 16,229 คน ปริญญาโท จานวน 444 คน และปริญญาเอก จานวน 135 คน ตามลาดับ

แผนภูมิที่ 2 จานวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2561
4) ผู้สาเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2560 มีจานวนผู้สาเร็จการศึกษาทุกระดับ จานวน 3,198 คน จาแนกเป็นระดับปริญญาตรี
จานวน 3,107 คน ปริญญาโท จานวน 85 คน และปริญญาเอก จานวน 6 คน ตามลาดับ

รายงานประจาปี 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

34

แผนภูมิที่ 3 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
5) ภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
จากการติดตามผลการศึกษาติดตามผลบัณฑิตในระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปี
การศึกษา 2559 ผลการสารวจภาวะการมีงานทาของผู้สาเร็จการศึกษา จากระบบการตอบแบบสอบภาวะการมีงาน
ทาของบัณฑิต สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีจานวนผู้สาเร็จการศึกษาจานวน 2,865 คน มีจานวน
ผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 2,750 คน คิดเป็นร้อยละ 95.99 บัณฑิตมีงานทาทั้งหมดจานวน 2,244 คน คิดเป็นร้อย
ละการมีงานทาภายใน 1 ปี ร้อยละ 85.78 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2558 ร้อยละ 4.19
ตารางที่ 11 เปรียบเทียบร้อยละภาวะการมีงานทาของบัณฑิตปีการศึกษา 2558-2559
คณะ/วิทยาลัย
1. คณะเกษตรศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์
4. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
5. คณะเภสัชศาสตร์
6. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
1) หลักสูตรแพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต
2) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์
7. คณะพยาบาลศาสตร์
8. คณะศิลปศาสตร์
9. คณะบริหารศาสตร์
10. คณะนิติศาสตร์
11. คณะรัฐศาสตร์
เฉลี่ยรวมทั้งสิ้น

ปีการศึกษา
2558
2559
78.14%
91.86%
75.53%
79.94%
88.53%
93.76%
37.50%
74.19%
100.00%
98.73%
92.50%
94.12%
88.00%
100.00%
97.14%
88.24%
91.18%
100.00%
68.22%
89.85%
78.83%
73.91%
97.37%
94.90%
86.36%
89.96%
81.59%
85.78%

ร้อยละ
เพิ่มขึ้น – ลดลง
13.72%
4.41%
5.24%
36.69%
-1.27%
1.62%
12.00%
-8.90%
8.82%
21.63%
-4.92%
-2.47%
3.60%
4.19%
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แผนภูมิที่ 4 เปรียบเทียบภาวะการมีงานทาของบัณฑิตปีการศึกษา 2558-2559
6) วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์และ
สารนิพนธ์ทั้งหมด จานวน 130 เรื่อง โดยจาแนกเป็นวิทยานิพนธ์ จานวน 93 เรื่อง และสารนิพนธ์ จานวน 37 เรื่อง
สามารถจาแนกตามกลุ่มได้ดังนี้
ตารางที่ 12 จานวนวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ปีงบประมาณ 2561
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
1. ด้านความมั่นคง
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น
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วิทยานิพนธ์
2
38
26
10
13
4
93

สารนิพนธ์
3
13
7
4
3
7
37

รวมทั้งสิ้น
5
51
33
14
16
11
130

แผนภูมิที่ 5 จาแนกประเภทวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ตามกลุ่มยุทธศาสตร์ชาติ
7) โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
7.1 โครงการจั ด การความรู้ (KM) Show & Share :
เทคนิ ค การจั ด การเรี ย นการสอนแบบอาจารย์มื อ อาชี พ และ
กระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ ใ ห้ เ กิ ด คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม โดย
ส านั กงานพัฒ นาคุณภาพการศึก ษา ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม
2561 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา โรงแรมยูเพลส มหาวิท ยาลัย
อุ บ ลราชธานี เพื่ อ ให้ อ าจารย์ ผู้ ส อนได้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
รั บ ทราบแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้เรียนเกิดทักษะและคุณสมบัติ
ตามที่ต้องการ อีกทั้งยังเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ และแนว
ปฏิ บั ติ ที่ ดี จ ากคณะต่ า ง ๆ ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ ห็ น เป็ น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 50 คน
7.2 โครงการอบรมเรื่อง การกาหนดมาตรฐานผลการ
เ รี ย น รู้ ต า ม ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า แ บ บ Outcome-based
Education (OBE) และมาตรฐานสมรรถนะวิ ช าชี พ อาจารย์
Teaching Professional Standard Framework (PSF) โ ด ย
สานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.
2561 ณ ห้องประชุมบอลลูม C ชั้น 2 อาคารเทพรัตนสิริปภา
รายงานประจาปี 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้อาจารย์ผู้ สอน
และบุ คลากรที่ เกี่ยวข้ องได้รั บความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกั บการ
กาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้และการวัดประเมินผลตามการจัด
ก า ร ศึ ก ษ า แ บ บ Outcome-based Education (OBE) แ ล ะ
มาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์มากยิ่งขึ้น และสามารถกาหนด
มาตรฐานผลการเรียนรู้และกาหนดวิธีการวัดประเมินผลสอดคล้อง
กับวิธีการเรียนการสอนและผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ใน
รายวิชาหรือหลักสูตรได้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 183 คน
7.3 โครงการการปรั บ เปลี่ ย นมหาวิ ท ยาลั ย สู่ ยุ ค การ
เปลี่ ย นแปลง Thailand 4.0 โดยส านั ก งานพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมบอลลูม A-B
ชั้ น 2 อาคารเทพรั ต นสิ ริ ป ภา โรงแรมยู เ พลส มหาวิ ท ยาลั ย
อุ บ ลราชธานี เพื่ อ เป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มแก่ ผู้ บ ริ ห าร
คณาจารย์ และบุคลากรทุกระดับในการดาเนินงาน การบริหาร
จัดการหลักสู ตรการเรียนการสอนให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง
ของโลกในปัจจุบัน มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 290 คน
8) การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ในปี งบประมาณ 2561 มหาวิทยาลั ย อุบลราชธานีได้ส่ งเสริมและสนั บสนุนกิจกรรมเสริมหลั กสู ตรและ
กิจกรรมนอกหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้
ตารางที่ 13 จานวนกิจกรรมโครงการเสริมหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1.
2.
3.
4.
5.

กิจกรรมตามกรอบมาตรฐาน
ด้านส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค์
ด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
ด้านบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิง่ แวดล้อม
ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
รวมทั้งสิ้น

จานวนโครงการ
20
34
21
10
7
92

จานวน (คน)
4,566
5,796
2,061
3,416
710
16,549

งบประมาณ (บาท)
1,068,441
2,717,407
832,920
478,436
226,515
5,323,719

ซึ่งจากการติดตามผลสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต ในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559
พบว่าส่วนใหญ่ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 84.20 สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ
1.40 ซึ่งผลจากการสารวจมีความพึงพอใจในด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.80
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9) ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ในปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ มีการสนับสนุนสวัสดิการสาหรับนักศึกษาเพื่อช่วยเหลือ
นักศึกษาที่ขาดแคลนอย่างพอเพียง โดยมีการให้ทุนกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ทุนการศึกษาจาก
งบประมาณแผ่นดินและจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ให้การสนับสนุนทุนกู้ยื มเพื่อการศึกษา จานวน
8,521,650 บาท สนับสนุนทุนการศึกษาจานวน 438 ทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 14 ทุนสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย
คณะ/วิทยาลัย

จานวนทุนการศึกษา (ทุน)
ทุนรัฐบาล ทุนเอกชน รวม
1. คณะเกษตรศาสตร์
23
13
36
2. คณะวิทยาศาสตร์
63
24
87
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์
26
31
57
4. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
13
7
20
5. คณะเภสัชศาสตร์
14
5
19
6. วิทยาลัยแพทศาสตร์และการสาธารณสุข
27
7
34
7. คณะพยาบาลศาสตร์
17
4
21
8. คณะศิลปศาสตร์
28
17
46
9. คณะบริหารศาสตร์
29
8
37
10. คณะนิติศาสตร์
29
11
40
11. คณะรัฐศาสตร์
30
11
41
รวมทั้งสิ้น
229
138
438

จานวนเงินทุนการศึกษา (บาท)
ทุนรัฐบาล ทุนเอกชน
รวม
305,000
352,700 657,700
927,000
577,750 1,504,750
350,000
978,100 1,328,100
182,000
146,000 328,000
334,700
106,500 441,200
656,800
183,000 839,800
250,000
85,000 335,000
446,000
382,600 828,600
397,500
395,500 793,000
412,500
273,000 685,500
432,000
348,000 780,000
4,693,500 3,828,150 8,521,650

การส่งเสริมการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทางาน
ส านั ก งานพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาจั ด โครงการ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ทั ก ษะ
ประสบการณ์ แ ละมี ค วามพร้ อ มทั้ ง ด้ า นวิ ช าการ วิ ช าชี พ สอดคล้ อ งและตรงความต้ อ งการขอ งตลาดแรงงาน
รายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 15 โครการส่งเสริมการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทางาน
โครงการ/กิจกรรม
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบมาตรฐานสากล

ระยะเวลา/สถานที่

วันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน พ.ศ. 2561
ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่ อ การ วันที่ 28-29 เมษายน พ.ศ. 2561
ทางาน
ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพ วันที่ 20-21 เมษายน พ.ศ.2561
และการสร้างจิตบริการ
ณ ห้องศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 อาคารสานักงาน
อธิการบดี (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จานวน งบประมาณ
(คน)
(บาท)
157
77,000
60

28,650

60

28,650
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ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ
1. การจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ (MOU)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับอนุมัติและจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ จานวน 12 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 24 ของจานวนบัน ทึกข้อตกลงฯ ทั้งหมดที่ได้ลงนาม และอยู่ระหว่างขอ
อนุมัติจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 7 สถาบัน
ตารางที่ 16 สรุปการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2561
ชื่อหน่วยงาน/สถาบัน
ชื่อประเทศ วันที่ลงนาม
1. University of Montpellier (GECKO Project)
France 15 ต.ค. 2560
2. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Indonesia 30 ต.ค. 2560
3. University of Graz
Austria 13 พ.ย. 2560
4. Cosmos Technical Center Co., Ltd., a Nikkol Group company
Japan
1 เม.ย. 2561
5. Anhalt University of Applied Sciences
Germany 27 เม.ย. 2561
6. National Taiwan University of Science and Technology
Taiwan
1 มิ.ย. 2561
7. Tottori University
Japan
6 ก.ค. 2561
8. Gottfried Wilhelm Leibniz Universitat Hannover
Germany 9 ก.ค. 2561
9. 34 สถาบัน - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการนากรณีศึกษาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ Thailand 19 ก.ค. 2561
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน องค์การมหาชน (อพท.) ไป
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
10. Jingchu University of Technology
China
18 ก.ค. 2561
11. บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จากัด
Thailand 23 ก.ค. 2561
12. Arnold&Marie Schwartz College of Pharmacy and Health Sciences, Long Island University
USA
26 ก.ค. 2561

2. กิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศที่ดาเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศที่ มีผล
ต่อเนื่องตามระยะเวลา โดยได้รับอนุมัติและลงนามมีทั้งสิ้น 50 ฉบับ กับ 46 หน่วยงาน/สถาบัน จาแนกเป็นทวีปยุโรป
3 ประเทศ ทวีปอเมริกา 1 ประเทศและทวีปเอเชีย 11 ประเทศ
ตารางที่ 17 สรุปจานวนความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ 2561
ประเทศ

ทวีปยุโรป
Austria

หน่วยงาน/สถาบัน

รับบุคลากร/
ผู้บริหาร
แลกเปลี่ยน
และเรียนรู้

ส่งบุคลากร/
ผู้บริหารไป
ร่วมวิจัย

University of Graz




France

University of Montpellier (GECKO
Project)
University Paul Sabatier - Toulouse III

Germany

Anhalt University of Applied Sciences

Germany

Gottfried Wilhelm Leibniz Universitat
Hannover

France

รายงานประจาปี 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บรรยาย
พิเศษ

ส่งนักศึกษา
ไปศึกษาต่อ/
แลกเปลี่ยน/
ฝึกปฏิบัติงาน

หารือความ
ร่วมมือ



ไม่มีการดาเนินกิจกรรม

ไม่มีการดาเนินกิจกรรม
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อบรมและ
ศึกษาดูงาน

เข้าร่วมการ
แข่งขัน
ประสบการณ์

ประเทศ

หน่วยงาน/สถาบัน

รับบุคลากร/
ผู้บริหาร
แลกเปลี่ยน
และเรียนรู้

ส่งบุคลากร/
ผู้บริหารไป
ร่วมวิจัย

บรรยาย
พิเศษ

ส่งนักศึกษา
ไปศึกษาต่อ/
แลกเปลี่ยน/
ฝึกปฏิบัติงาน

หารือความ
ร่วมมือ

อบรมและ
ศึกษาดูงาน

เข้าร่วมการ
แข่งขัน
ประสบการณ์

ทวีปอเมริกา
USA

USA
USA

Arnold & Marie Schwartz College of
Pharmacy and Health Sciences, Long
Island University
University of Hawaii - College of
Languages, Linguistics, and Literature
University of San Diego








ทวีปเอเชีย
Cambodia

Institute of Technology of Cambodia



Cambodia

Mean Chey University



Cambodia

Phnom Penh International University



Cambodia

Royal University of Agriculture



Cambodia

Royal University of Phnom Penh



Cambodia

University of Battambang



Cambodia

University of Management and
Economics
Vanda Institute





China

Guangxi Normal University for
Nationalities
Guangxi University

China

Jingchu University of Technology



Indonesia

Ganesha University of Education



Indonesia

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Japan

Cosmos Technical Center Co., Ltd., a
Nikkol Group company
Ibaraki University

Cambodia
China

Japan
Japan

ไม่มีการดาเนินกิจกรรม




ไม่มีการดาเนินกิจกรรม







Japan

Institute of Natural Medicine, University
of Toyama
The Center for Southeast Asian Studies,
Kyoto University
Tottori University

Japan

Toyohashi University of Technology

ไม่มีการดาเนินกิจกรรม

Japan

University of Kochi

ไม่มีการดาเนินกิจกรรม

Korea

Far East University

Korea

Lao PDR

Far East University - Exchange Student
Agreement
Korea Research Institute of Chemical
Technology
Champasack University

Malaysia

Monash University Malaysia

Malaysia

Universiti Sains Malaysia

Malaysia

Universiti Sains Malaysia - Collaboration
Agreement
University of Philippines Los Banos

Japan

Korea

Philippines
Taiwan
Thailand

National Taiwan University of Science
and Technology
บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จากัด





ไม่มีการดาเนินกิจกรรม
ไม่มีการดาเนินกิจกรรม

ไม่มีการดาเนินกิจกรรม
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ประเทศ

หน่วยงาน/สถาบัน

Vietnam

Can Tho University

Vietnam

Can Tho University - College of
Aquaculture and Fisheries
Hanoi University (ชื่อเดิม Hanoi University
of Foreign Studies)
Hanoi University: Academic Exchange
Program Contract
Hue University

Vietnam
Vietnam
Vietnam
Vietnam
Vietnam
Vietnam
Vietnam
Vietnam
Vietnam

Vietnam

Hue University - College of Foreign
Languages
Hue University of Agriculture and
Forestry
Thai Nguyen University of Medicine and
Pharmacy
University of Danang - University of
Foreign Language Studies
University of Danang, Campus in
Kontum
Vietnam National University Hanoi University of Social Sciences and
Humanities
Vietnam National University Hanoi University of Social Sciences and
Humanities (Academic Exchange
Program Contract)

รวมทั้งสิ้น

รับบุคลากร/
ผู้บริหาร
แลกเปลี่ยน
และเรียนรู้


ส่งบุคลากร/
ผู้บริหารไป
ร่วมวิจัย

บรรยาย
พิเศษ

ส่งนักศึกษา
ไปศึกษาต่อ/
แลกเปลี่ยน/
ฝึกปฏิบัติงาน

หารือความ
ร่วมมือ

อบรมและ
ศึกษาดูงาน

เข้าร่วมการ
แข่งขัน
ประสบการณ์

2

1

ไม่มีการดาเนินกิจกรรม
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7

5

4

3

นอกจากสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศแล้ว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานียังเข้าร่วมเครือข่ายสถาบันความ
ร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการด้ ว ย จ านวน 3 แห่ ง ได้ แ ก่ ASEA-Uninet (The ASEAN European Academic University
Network) AUAP (Association of Universities of Asia and the Pacific) และ GMSARN (The Greater Mekong
Sub-Region Academic and Research Network)
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2.3.2 ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการพัฒนา คุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุ่มน้าโขงอย่างยั่งยืน
1) ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัย จานวนทั้งสิ้น
217 โครงการ รวมเป็ น จ านวนเงิน รวมทั้ งสิ้ น จานวน 60,301,139 บาท แบ่งเป็นงบประมาณแผ่ น ดิน จานวน
23,008,300 บาท งบประมาณรายได้ จานวน 2,502,700 บาท และงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่น ๆ จานวน
34,790,139 บาท ดังนี้
ตารางที่ 18 สรุปงบประมาณที่สนับสนุนด้านการวิจัย ปีงบประมาณ 2561
คณะ/วิทยาลัย

จานวน งบประมาณ
งบเงิน
งบหน่วยงาน
ผลรวม
โครงการ แผ่นดิน (บาท) รายได้ (บาท) ภายนอก (บาท) ทั้งหมด (บาท)
1. คณะเกษตรศาสตร์
26
7,615,800
200,000
5,056,751 12,872,551
2. คณะวิทยาศาสตร์
43
4,629,600
155,700
7,302,378 12,087,678
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์
28
3,237,600
583,500
4,445,125
8,266,225
4. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
5
750,000
760,000
1,510,000
5. คณะเภสัชศาสตร์
14
1,020,000
20,000
3,705500
4,745,500
6. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
36
2,789,500
640,000
5,349,091
8,778,591
7. คณะพยาบาลศาสตร์
4
465,000
1,402,000
1,867,000
8. คณะศิลปศาสตร์
27
293,500
2,885,138
3,178,638
9. คณะบริหารศาสตร์
21
1,890,700
460,000
933,225
3,283,925
10. คณะนิติศาสตร์
1
196,800
196,800
11. คณะรัฐศาสตร์
12
610,100
150,000
2,754,131
3,514,231
รวม
217
23,008,300 2,502,700
34,790,139 60,301,139

แผนภูมิที่ 6 สรุปงบประมาณที่สนับสนุนด้านการวิจัย ปีงบประมาณ 2561 จาแนกตามคณะ/วิทยาลัย
รายงานประจาปี 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

43

2) ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีบุคลากร นักวิจัยที่มีความสามารถมีผลงานวิจัยเป็น
ที่ยอมรับของหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
ตารางที่ 19 ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
ชื่อ-สกุล
รางวัลนักวิจัยดีเด่น
1. รองศาสตราจารย์ศิริพร จึงสุทธิวงษ์

หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงวน ธานี

คณะพยาบาลศาสตร์

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ วัดจัง

คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย
1. ศาสตราจารย์ทวนทอง จุฑาเกตุ
2. รองศาสตราจารย์อนันต์ ไชยกุลวัฒนา
3. รองศาสตราจารย์กุลเชษฐ์ เพียรทอง
4. รองศาสตราจารย์กนกวรรณ มะโนรมย์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย สมานชาติ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภินันท์ ศรีศิริ
7. นายพีรวัฒน์ จินาทองไทย
8. นางสาวกติกา สระมณีอินทร์

รางวัล
รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมาก
ที่สุดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมาก
ที่สุดด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รางวัลผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม ชื่อผลงาน
“กรรมวิธีการผลิตไส้หมอนขิดจากยางพารา”

คณะเกษตรศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

3) ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ในการดาเนินงานวิจัย โดยโครงการที่ดาเนินงานร่วมกันมีเป้าหมายการดาเนินงานที่ชัดเจน และมีการดาเนินงานมาอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การดาเนินงานโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการทางานวิจัยเพื่อ
สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและสานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ระยะที่สอง ระหว่าง พ.ศ. 2557–2561 เพื่อพัฒนาแนวทางการทางานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
(Area-Based Collaborative Research) การดาเนินงานโครงการดังกล่าว เกิดผล ดังนี้
1. มีกระบวนการพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัย ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน
2. การวิจัยมุ่งเป้าในแต่ละปี จากการดาเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 - 2560 มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
2.1 ปีที่ 1 : การค้าชายแดน/การจัดการน้า/การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.2 ปีที่ 2 : ข้าวอินทรีย์และอาหารปลอดภัย/ยางพารา
2.3 ปีที่ 3 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์/ผู้สูงอายุ
3. มีโครงการวิจัยจานวน 34 โครงการ
4. นักวิจัยเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม จานวน 174 คน
5. ชุมชนมีส่วนร่วมในการกาหนดโจทย์ในการพัฒนา/แก้ไขปัญหา 57 ชุมชน
รายงานประจาปี 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

44

6. มีสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม 6 ชิ้น
7. ผลงานเชิงวิชาการ 18 ผลงาน
8. ผลงานเชิงเศรษฐกิจและสังคม 10 ผลงาน
ทั้งนี้ มีการทาผลงานวิจัยไปต่อยอดโดยจัดทาโครงการวิจัยร่วมกับเอกชนภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก
โครงการภายใต้กิจกรรมการพัฒนา Tech based Enterprise ด้วยเครือข่ายการให้บริการผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี
แบบครบวงจร (Tech Enterprise Service Network - TESNet) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้
1.
2.
3.
4.

การพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนจิ้งหรีดอัดก้อนเพื่อเป็นทางเลือกในการเสริมโปรตีน ภายใต้ชื่อการค้า Cricket Cube
การพัฒนาข้าวผงผสมเกลือแร่สาหรับเด็กเพื่อรักษาอาการท้องเสีย ภายใต้ชื่อการค้า Miner ice
เครื่องดื่มผงแห้งพร้อมละลายที่มีส่วนผสมของน้ามันงาในรูปแบบฟองฟู่
การพัฒนาอาหารผสมครบส่วน (Total Mixed Ration) โดยใช้ใบมันสาปะหลังแห้ งเป็นส่วนผสมในสู ตร
อาหารสาหรับโคขุน

4) การพัฒนาและส่งเสริมนักวิจัย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการพัฒนานักวิจัยในทุกระดับอย่างต่อเนื่องเพื่ อให้
นักวิจัยมีความรู้ ความเข้าใจและเพิ่มประสบการณ์ในการทาการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยมีการจัดประชุม
อบรม และส่งบุคลากรเพื่อเข้ารับการอบรม
ตารางที่ 20 โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมนักวิจัย ปีงบประมาณ 2561
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการวิจัยใน
มนุษย์ หลักสูตร "แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี" Good Clinical
Practice:ICH GCP ครั้งที่ 4
2. โครงการสร้ างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยจัดอบรมร่วมกับสานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ดาเนินงานต่อเนื่อง ในปี 2561 จัดอบรมเป็น รุ่นที่ 6
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ หลักสูตรขั้นต้นและปฏิบัติการ”
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการทาวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนา

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารจัดการชุดโครงการวิจัยเพื่อ
ตอบโจทย์แผนบูรณาการ” โดยวิทยากรจากสถาบันคลังสมองของชาติ

ระยะเวลา/สถานที่
8-9 มีนาคม 2561
ณ โรงแรมยูเพลส
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2–6 กรกฎาคม 2561
ณ โรงแรมยูเพลส
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
19-20 กรกฎาคม 2561
ณ โรงแรมยูเพลส
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6–7 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุมพิบูล
มังสาหาร ชั้น 3 อาคาร
สานักงานอธิการบดี
4–5 กันยายน 2561
ณ โรงแรมยูเพลส
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จานวนผู้เข้าร่วม
150 คน

71 คน

74 คน

29 คน

59 คน
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5) ทรัพย์สินทางปัญญา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับการประกาศอนุสิทธิบัตร จานวน 7 ผลงาน ดังนี้
ตารางที่ 21 รายชื่อผู้ได้รับการประกาศสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ปีงบประมาณ 2561
ชื่อผู้ขอ
คณะ/วิทยาลัย
นายเรวัติ ชัยราช
คณะเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.กิตติ วงส์พิเชษฐ์
คณะเกษตรศาสตร์
นายสุรชัย ราตรี
ผศ.ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ.ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
นายรัฐพงศ์ ปฏิกานัง
นายธิติกานต์ บุญแข็ง

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

นายธิติกานต์ บุญแข็ง

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ชื่อผลงาน
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร

ตู้บ่มสุกผลไม้แบบประยุกต์

มี ด ฟั น เหล็ ก เลื่ อ ยส าหรั บ สางเกี่ ย ว
วัชพืชรกเรื้อ

อุปกรณ์วัดความยาวรอบศีรษะแบบ
วัดรอบศีรษะ

อุปกรณ์วัดความยาวรอบศีรษะแบบ
สวมครอบศีรษะ

เครื่องดานาแบบมือถือ

ลู ก หิ น ขั ด ข้ า วปอซโซลานที่ ใ ช้ แ ร่
ควอทซ์ แ ละหิ น กากแก้ ว รี ไ ซเคิ ล ใน
ประเทศเป็นวัสดุขัดสี

ลูกหินขัดข้าวที่ส่วนผสมของวัสดุปอซ
โซลานเป็นวัสดุประสาน

ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลั ยอุบลราชธานีได้ยื่นขอรับการประกาศสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า จานวน 20 ผลงาน ดังนี้
ตารางที่ 22 รายชื่อผู้ยื่นขอรับการประกาศลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ชื่อผู้ขอ
คณะ/วิทยาลัย
ผศ.อภิญญา เอกพงษ์
คณะเกษตรศาสตร์
ผศ.วิริยา พรมกอง
ผศ.สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร คณะเกษตรศาสตร์
รศ.กิตติ วงส์พิเชษฐ
ผศ.จิตรา สิงห์ทอง
คณะเกษตรศาสตร์
ผศ.เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด
ผศ.วิริยา พรมกอง
ผศ.อภิญญา เอกพงษ์
ผศ.วีรเวทย์ อุทโธ
นายฤทธิรงค์ พฤฑฒิกุล
นางสาวนิตยา ภูงาม
นายเฉลียว บุญมั่น

คณะเกษตรศาสตร์

นายทวีศักดิ์ วิยะชัย

คณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์
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ชื่อผลงาน
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร

ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซี เ รี ย ลบาร์ ข้ า วเม่ า และ
กรรมวิธีการผลิต

อุ ป กรณ์ ดั ด ล าต้ น ไม้ ยื น ต้ น ระยะไม้
หนุ่มให้ตรง

สูตรและกรรมวิธีการผลิตเส้นกวยจั๊บ
ผสมข้าวเม่ากึ่งสาเร็จรูป
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ พ า ส ต้ า ข้ า ว เ ม่ า แ ล ะ

กรรมวิธีการผลิต
สารเคลื อ บผิ ว หน้ า ผั ก และผลไม้สด
ประเภทสารละลายอิ มั ล ชั น ของไข
สกัดจากใบกะหล่าปลี
อุ ป กรณ์ ตัด กิ่งไม้ใ นระดับสูงแบบใช้
แรงดึงกลับของสปริง
วิ ธี ก ารปลู ก เบญจมาศในภาชนะ
ขนาดใหญ่
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ชื่อผู้ขอ
ผศ.ธนาทิพย์ แหลมคม
ผศ.กาญจนา พยุหะ
นายชัยยงค์ ภูมิพระบุ
นายชัชวิน นามมั่น

คณะ/วิทยาลัย
คณะเกษตรศาสตร์

ชื่อผลงาน
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร

สูตรอาหารเพิ่มกรดไขมันโอเมกา-3
(Omega-3) ในเนื้อปลา

รู ป แบบการอ้ า งอิ ง และเรี ย กใช้
เซอร์ วิ ส ของอุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว งระบบ
เครือข่ายด้วยไดนามิกคิวอาร์โค้ด
นายวรภพ นิ่มปลื้ม
คณะวิทยาศาสตร์
สบู่ที่ได้จากน้าทะเลและกรรมวิธีการ
นางจันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ
ผลิต
ผศ.ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อุปกรณ์ควบคุมและขับเก้าอี้เข็นแบบ
พกพาได้
อุปกรณ์สาหรับระบุและสั่งงานเครื่อง
ใช้ไฟฟ้าโดยใช้ข้อมูลลูกผสมระหว่าง
สัญญาณไฟฟ้าลูกตาและภาพดิจิทัล
อุปกรณ์สาหรับระบุและสั่งงานเครื่อง
ใช้ไฟฟ้าโดยใช้ข้อมูลลูกผสมระหว่าง
สัญญาณไฟฟ้าลูกตาและตาแหน่ง
นางสาวสาวิตรี สิงหาด
คณะพยาบาลศาสตร์ แอพพลิ เ คชั่ น การบริ ห ารสมอง
ป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ
นายปริวัฒน์ จันทร์ทรง
คณะนิติศาสตร์
คู่มือปฏิบัติงานผู้ประสานงานวารสาร
กฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
รายงานการสารวจทัศนคติ เกี่ยวกับ
การจัดสิ่งอานวยความสะดวกให้แก่
นักศึกษาสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
รายงานการส ารวจทั ศ นคติ ข อง
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา
2559 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลั ย
อุ บลราชธานี เกี่ ย วกั บ การตั ด สิ น ใจ
เลือกเรียนสาขานิติศาสตร์
คู่มือการบริหารจัดการทรัพย์สินทาง
ปั ญ ญ า ส า ห รั บ บุ ค ล า ก ร ค ณ ะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายงานการศึ ก ษาส ารวจความ
ต้องการศึกษาต่อหลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิต นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี



คณะวิทยาศาสตร์
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ชื่อผู้ขอ

คณะ/วิทยาลัย

ชื่อผลงาน
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
รายงานการศึกษาความคาดหวังและ 
การรั บ รู้ จ ริ ง ต่ อ ระบบอาจารย์ ที่
ปรึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

นอกจากนี้ หน่วยจัดการสิทธิเทคโนโลยี โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ออก
เผยแพร่ความรู้ให้ตระหนัก ถึงความสาคัญด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. อบรมเทคนิคการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร เพื่อให้ผู้ เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจถึงวิธี การสืบค้น
ข้อมูลสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลของสานักสิทธิบัตรต่างๆในโลก วันที่ 6 พ.ย. 60 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2
อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กลุ่มผู้เข้าร่วมเป็น อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และบุคคล
ทั่วไป จานวน 49 คน
2. เขียนผลงานทางวิชาการอย่างไร ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นด้าน
ลิขสิทธิ์ วันที่ 9 ก.พ. 61 ณ โรงแรมยูเพลส กลุ่มผู้เข้าร่วมเป็นคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นักศึกษา จานวน 134 คน
3. การออกแบบเครื่องหมายการค้า ป้ายกิจการด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ยและการยื่นจดเครื่องหมายทางการค้า
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการสืบค้นและขั้นตอนการจดเครื่องหมายการค้าวันที่ 16 มิ.ย. 61
ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ กลุ่มผู้เข้าร่วมเป็นผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป จานวน 39 คน
6) ผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ทั้งหมด จานวน 505
ผลงาน ได้แก่ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ จานวน 493 ผลงาน ผลงานสร้างสรรค์ ระดับชาติและนานาชาติ
จานวน 12 ผลงาน ดังนี้
ตารางที่ 23 ผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ ปีงบประมาณ 2561
คณะ/วิทยาลัย
1. คณะเกษตรศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์
4. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
5. คณะเภสัชศาสตร์
6. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
7. คณะพยาบาลศาสตร์
8. คณะศิลปศาสตร์
9. คณะบริหารศาสตร์
10. คณะนิติศาสตร์
11. คณะรัฐศาสตร์
รวม
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ผลงานวิจัย
ระดับชาติ นานาชาติ
36
12
61
65
32
19
1
23
23
33
11
11
1
105
3
29
14
5
8
1
344
149
48

ผลงานสร้างสรรค์
ระดับชาติ
นานาชาติ
1
1
1
2
3
4
11
1

รวม
(ผลงาน)
48
126
51
2
48
44
12
110
46
5
13
505

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการนาเสนอผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1. การนาเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ประจาปี 2561
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว มในงาน “การน าเสนอผลงานวิ จั ย แห่ ง ชาติ ประจ าปี 2561”
Thailand Research Expo 2018 ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอน
เวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร โดยนาผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดนิทรรศการภายให้แนวคิดการผลิตข้าว
ครบวงจร จานวน 3 ผลงาน ดังนี้
1.1 ข้าวเจ้าหอมวาริน: พันธุ์ข้าวทางเลือกรองรับสภาพวิกฤต โดย รศ.สุรีพร เกตุงาม คณะเกษตรศาสตร์
เป็ น พัน ธุ์ข้าวเจ้ าทางเลื อ กเหมาะส าหรั บปลู ก ในพื้ นที่ นาน้าฝนที่มี ก ารกระจายตัว ของน้า ฝนไม่
สม่าเสมอ มีลักษณะไวต่อช่วงแสงอย่างอ่อน ทนน้าท่วมฉับพลัน ต้านทานโรคไหม้ ปรับตัวได้ดีใน
สภาพน้าน้อย ข้าวสุกนุ่มเหนียว มีกลิ่นหอม
1.2 การเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรด้านเกษตรอินทรีย์ เพื่อความมั่นคงด้านอาหารและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ จังหวัดอุบลราชธานี โดย ผศ.อินทิรา ซาฮีร์ นาเสนอผลการวิ จัยและการ
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป การตลาด ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยน
มาทาเกษตรอินทรีย์
1.3 การพัฒนากระบวนการผลิตและการประยุกต์ใช้ข้าวเม่าเพื่อประโยชน์เชิงสุขภาพ นาเสนอการพัฒนา
วิธีการผลิตข้าวเม่าแห้งคืนรูป และแปรรูป โดยมีรายชื่อนักวิจัย ดังนี้
- กระบวนการผลิตข้าวเม่า ข้าวเม่าแห้งคืนรูป กราโนล่าข้าวเม่า ซีเรียลบาร์ข้าวเม่า โดย ผศ.วิริยา
อ่อนสะอาด
- พาสตาข้าวเม่า โดย ผศ.เอกสิทธิ์ อ่อนสะอาด
- ผลิตภัณฑ์เส้นกวยจั๊บอุบลผสมข้าวเม่ากึ่งสาเร็จรูป โดย ผศ.จิตรา สิงห์ทอง
จากการนาเสนอผลงานและประกวดนิทรรศการภายใต้โครงการ Thailand Research Expo Award 2018
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับรางวัล Bronze Award เป็นถ้วยรางวัลจากเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
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2. งานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12
สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิ จัยฯ ร่วมกับคณะกรรมการบริ หารงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต” เมื่อวันที่ 12-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 มีจานวนผลงานวิจัยเข้าร่วมนาเสนอแบบบรรยายและ แบบ
โปสเตอร์ รวม จานวน 151 เรื่อง มีผู้เข้าร่วมการประชุมรวม จานวน 389 คน

7) ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ ดังนี้
ชื่อ (MOU) : โครงการความร่ ว มมื อ ด้ า นวิ จั ย และแลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ ท างวิ ช าการ ระหว่ า ง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
วันที่ลงนาม : วันที่ 15 มิ.ย. 2561
ความร่วมมือ : ความร่วมมือด้านวิจัยและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ MOU มีระยะเวลานาน 4
ปี ค่าใช้จ่ายให้เป็นภาระหน้าที่ตามขอบเขตของตน
ชื่อ (MOU)
หน่วยงาน
วันที่ลงนาม

: เครือข่ายห้องปฏิบัติการระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมและ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
: วันที่ 3 ก.ค. 2561
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ความร่วมมือ : มีระยะเวลาความร่วมมือ 3 ปี ค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายจะตกลงร่วมกันภายหลัง
ตามรายละเอียดของแต่ละงาน โดยมี กิจกรรมความร่วมมือ ดังนี้
1) การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติการ โดยพิจารณาดาเนินการ
เป็นลาดับแรก และงดเว้นค่าวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมหรือเรียกเก็บค่าวิเคราะห์
ตัวอย่างในราคาที่ต่ากว่าปกติ
2) ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ พร้อมให้
การพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการสิ่งแวดล้อม
ชื่อ (MOU)
หน่วยงาน

: ความร่วมมือด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
: ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร วิ จั ย แ ห่ ง ช า ติ ( ว ช . ) ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม่ ข่ า ย
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) และมหาวิทยาลัยลูกข่าย (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วันที่ลงนาม : วันที่ 29 ส.ค. 2561
ความร่วมมือ : มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
ชื่อ (MOU)

: การถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ระหว่าง องค์การบริหาร
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
หน่วยงาน : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
วันที่ลงนาม : วันที่ 31 ส.ค. 2561
ความร่วมมือ : มีระยะเวลาความร่ วมมือ 4 ปี อพท. และมหาวิทยาลัย มีเป้าหมายในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามแนวทางเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกของสภาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก และการกาหนดบทบาทหน้าที่ในการพัฒ นาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนร่วมกัน
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2.3.3 ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคมบนพื้นฐานความพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้สนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการประกอบ
อาชีพ และรวมไปถึงให้การสนับสนุนความรู้ในด้านการประกอบวิชาชีพ สาหรับท้องถิ่น โดยได้รับงบประมาณสนับสนุน
การดาเนินโครงการ จานวน 171 โครงการ เป็นเงิน 100,478,696 บาท โดยเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน จานวน 110
โครงการ เป็นเงิน 31,795,600 บาท เงินงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก จานวน 61 โครงการ เป็นเงิน 68,683,096 มี
ผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 242,897 คน สามารถสรุปตามกลุ่มการบริการวิชาการ ดังนี้
ตารางที่ 24 การให้บริการวิชาการแก่สังคม จาแนกตามกลุ่มการให้บริการ
กลุ่มการให้บริการวิชาการ
1.
2.
3.
4.

การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เด็กเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน
การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาวะที่ดีของประชาชน
โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งสิ้น

จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
49
17,982,000
42
11,448,300
16
1,715,300
3
650,000
110
31,795,600

สามารถสรุปโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการจาแนกตามหมวดเงินงบประมาณแผ่นดินได้ ทั้งสิ้น 110
โครงการ เป็นเงิน 31,795,600 บาท ดังนี้
ตารางที่ 25 สรุปโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 หมวดงบประมาณแผ่นดิน
นโยบายการดาเนินงาน

คณะ/วิทยาลัย/สานักสานัก
คณะเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์

พัฒนาศักยภาพการเรียน เสริมสร้างความเข้ม
เสริมสร้างความ
รู้เด็กเยาวชนและส่งเสริม แข็งด้านอาชีพและส่ง เข้มแข็งด้านสุขภาวะ
การเรียนรู้ของชุมชน เสริมเศรษฐกิจฐานราก ทีด่ ีของประชาชน
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2
220,000
12
2,540,000
6
1,518,500
9
1,499,000
4
623,800
1
400,000
4
327,300
1
6

78,000
786,800

5
2

750,000
223,200

4
7

423,000
773,800

2
6
2
1
2

162,000
869,800
465,000
400,000
700,000

1
1
10

100,000
200,000
902,700

5

518,500
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การจัดการ
รวมทั้งสิ้น
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
14
2,760,000
1
200,000
7
1,718,500
13
2,122,800
5
727,300

1

50,000

10
16

1,251,000
1,833,800

8
7
12
1
2

780,500
1,069,800
1,367,700
400,000
700,000

นโยบายการดาเนินงาน

คณะ/วิทยาลัย/สานักสานัก
สานักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย
สานักวิทยบริการ
สานักงานอธิการบดี
รวม

พัฒนาศักยภาพการเรียน เสริมสร้างความเข้ม
เสริมสร้างความ
รู้เด็กเยาวชนและส่งเสริม แข็งด้านอาชีพและส่ง เข้มแข็งด้านสุขภาวะ
การเรียนรู้ของชุมชน เสริมเศรษฐกิจฐานราก ทีด่ ีของประชาชน
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1
2,174,900
1
10
49

40,000
10,842,900
17,982,000

2
42

3,606,400
11,448,300

16

1,715,300

การจัดการ
รวมทั้งสิ้น
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
1
2,174,900

1
3

400,000
650,000

1
13
110

40,000
14,849,300
31,795,600

แผนภูมิที่ 7 สรุปโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการปีงบประมาณ 2561 จาแนกตามกลุ่มบริการวิชาการ
1. การดาเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชน
1.1 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เด็กเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน โดยมี
กลุ่มเป้าหมายหลักเป็นครู นักเรียน ในโรงเรียนระดับประถมศึกษารอบมหาวิทยาลัย 24 แห่ง โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
10 แห่ง ที่ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนในการกากับของกอง
กากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 22 จานวน 4 แห่ง โรงเรียนอื่ น ๆ ในเขตพื้นที่และกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี โดยมีการดาเนินงานโครงการ จานวน 49 โครงการ งบประมาณในการดาเนินงานรวมทั้งสิ้น 17,982,000
บาท ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ 2560 ที่มีการดาเนินงาน 75 โครงการ งบดาเนินงาน 33,585,500 บาท
1.2 การบริการวิชาการเพื่อเสริ มสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาวะที่ดีของประชาชน ให้ความสาคัญกับการ
ดาเนินงานเกี่ยวกับการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟู การให้
คาปรึกษาแนะนาด้านยาและสมุนไพร เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ การเฝ้าระวั งป้องกัน
โรคและภัยสุขภาพ โดยมีโครงการในกลุ่มนี้จานวน 16 โครงการ งบประมาณในการดาเนินงาน 1,715,300 บาท ลดลง
จากปี 2560 ที่มีการดาเนินงาน 38 โครงการ งบประมาณ 5,724,600 บาท
1.3 การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ให้ความสาคัญ
กับการดาเนินงานเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุม ชน ในด้านการประกอบอาชีพทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน กลุ่ม
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วิส าหกิจ กลุ่ มเกษตรกร ผู้ ป ระกอบการ SMEs OTOP ตลอดจนภาคธุรกิจ เอกชนหรือภาคอุ ตสาหกรรม โดยมี
เป้าหมายเพื่อสร้างรายได้เพิ่มหรือลดรายจ่ายในครัวเรือน การเพิ่มประสิท ธิภาพการบริหารจัดการ การพัฒนาผลิต
ภาพการผลิต รวมถึงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ในอุตสาหกรรมการเกษตร มีจานวน 42 โครงการ งบประมาณในการ
ดาเนินงาน 11,448,300 บาท จานวนโครงการเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีการดาเนินงาน 38 โครงการ งบประมาณ
12,309,000 บาท
1.4 โครงการด้านการจั ดการทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม ให้ ความส าคัญ กับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า เหมาะสม ชุมชนมีความน่าอยู่ โดยมี
โครงการในกลุ่มนี้จานวน 3 โครงการ งบประมาณรวม 650,000 บาท
2. แหล่งทุนที่สนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับการสนับสนุงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
ทั้งภาครัฐ เอกชน การเก็บค่าบริการและการเก็บค่าลงทะเบียน เพื่อดาเนินการบริการวิชาการแก่ผู้ต้องการ จานวน 61
โครงการ งบประมาณ รวม 68,683,096 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 26 รายรับจากการให้บริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2561
หน่วยงาน
แหล่งงบประมาณ/กิจกรรมการให้บริการวิชาการ
คณะเกษตรศาสตร์ ค่าบริการ
ค่าบริการเครื่องมือ Texture Analyzer
ค่าบริการเครื่องมือห้องปฏิบัติการอาคารโรงงานต้นแบบอุตสาหกรรม
ค่าบริการเครื่องมือห้องปฏิบัติการอาคารโรงงานอุตสาหกรรม
ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างดิน
ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด
ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวสารสกัดสาหร่ายทะเล
ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างวัสดุปลูกบริเวณแขวงทางหลวงนครพนมที่ 1
ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างวัสดุปลูกบริเวณแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างวัสดุปลูกบริเวณแขวงทางหลวงสกลนคร
ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างวัสดุปลูกบริเวณแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารปลา
สานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
การฝึกอบรมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อผลิตสื่อการสอน ภายใต้โครงการ
การพัฒนาความสามารถด้านการประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ แขวง
จาปาสัก สปป.ลาว
การพัฒนาความสามารถด้านการประมงแก่วิทยาลั ยกสิ กรรมและป่ า ไม้
แขวงจาปาสักสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
รายงานประจาปี 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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จานวนเงิน
(บาท)
19,880
2,800
2,000
3,000
680
5,000
840
1,070
1,070
1,070
1,070
1,280
221,340
162,240

59,100

หน่วยงาน

แหล่งงบประมาณ/กิจกรรมการให้บริการวิชาการ

จานวนเงิน
(บาท)

840,560
คณะเภสัชศาสตร์ ค่าบริการ
840,560
หน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์
400,000
ค่าลงทะเบียน
300,000
โครงการการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมโครงการร่ว ม
ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกลุ่มงานเภสัชกรรม และ
กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ประจาปี พ.ศ. 2561
100,000
โครงการการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัช กรรมโครงการร่ว ม
ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ หาวิทยาลัยอุบลราชธานี และกลุ่มงานเภสัชกรรม
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ประจาปี พ.ศ.2561
12,529,740
โครงการอุทยาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12,529,740
วิทยาศาสตร์
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์
225,000
โครงการอุทยาน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
225,000
วิทยาศาสตร์
กิ จ กรรมเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ การปรั บ เปลี่ ย นสู่ อุ ต สาหกรรมระบบ
อัตโนมัติ ภายใต้โครงการยกระดับผลิตภาพสถานประกอบการด้วยเทคโนโลยี
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
2,000,000
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
2,000,000
โครงการการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ จานวน 15 ทีม
13,837,000
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
13,837,000
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2561
135,820
คณะศิลปประยุกต์ สานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
135,820
และสถาปัตยกรรม
โครงการส่ งเสริ มด้ านการเกษตร โดยการพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์ OGOP ของ
ศาสตร์
ราชอาณาจักรภูฏาน
215,840
กระทรวงพลังงาน
215,840
โครงการอาคารถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานแผนบูรณาการ
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561
364,880
กระทรวงศึกษาธิการ
364,880
โครงการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสาหรับวัยเรียน
5,147,940
สานักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ
โครงการพัฒนาและส่งเสริมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ และข้าวหอมมะลิสิ่งที่บ่ชี้ 5,147,940
ทางภูมิศาสตร์ ( GI) สู้ ส ากลครบวงจร ปีงบปีระมาณ 2561 กิจกรรม พัฒ นา
เกษตรกรคนรุ่นใหม่ให้เป็น Organic Young Smat Farmar
รายงานประจาปี 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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หน่วยงาน

แหล่งงบประมาณ/กิจกรรมการให้บริการวิชาการ

คณะนิติศาสตร์

ค่าลงทะเบียน
โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานช่างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
การบริหารการประชุมสภาท้องถิ่น
คณะบริหารศาสตร์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7
การออกแบบพัฒนาบรรจุ ภัณฑ์และผลิตภัณฑ์
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8
โครงการเพิ่มประสิ ทธิภ าพการผลิ ตและการบริห ารธุร กิจ อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูป พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อเป็นพลังงาน
ทดแทนใน ครัวเรือนแบบยั่งยืน
วิทยาลัยแพทย ค่าบริการ
ศาสตร์และการ
โครงการการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้งในโรงพยาบาลเขตบริการสุขภาพที่ 10
สาธารณสุข
ค่าลงทะเบียน
โครงการจัดอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับพัฒนางานวิจัยด้านสุขภาพ
โครงการจั ดอบรมหลั กสู ตรการจัดการขยะส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์
โครงการจัดอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทางาน
โครงการจัดอบรมหลักสูตรผู้ขับขี่รถจักยานยนต์
สานักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
พื้นที่
คณะวิทยาศาสตร์ ค่าลงทะเบียน
YSC 2019

การอบรมทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และการทาโครงงาน
ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
สื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (kidbright)
มูลนิธิ สอวน.
โอลิมปิกวิชาการ
การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 Thailand Chemistry Olympiad
รายงานประจาปี 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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จานวนเงิน
(บาท)
397,500
144,000
253,500
840,000
840,000
3,080,000
3,080,000
140,000
140,000
258,800
258,800

977,000
135,000
250,000
192,000
400,000
400,000
400,000
3,122,643
410,000
462,643
2,250,000
9,304,500
5,104,500
2,000,000

หน่วยงาน

แหล่งงบประมาณ/กิจกรรมการให้บริการวิชาการ
การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15 Thailand Chemistry

จานวนเงิน
(บาท)
2,200,000

Olympiad
476,600
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
476,600
การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC)
1,850,000
สสวท.
1,850,000
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรม เงินค่าลงทะเบียน
1,823,536
149,000
ศาสตร์
โครงการประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย
โครงการประชุมวิชาการวิศวกรรมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี 1,280,000
2561 (IE Network Conference 2018)
150,000
โครงการประกวดต้นแบบทางวิศวกรรมระดับประเทศ ( FABLAB Thailand
Student Design and Engineering Competition 2018) ตอน การใช้ พ ลั ง งาน
แสงอาทิตย์เพื่อพัฒนาชุมชน
199,296
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานสร้างสรรค์นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ ioT
(Internet of Things : IOT) สาหรับห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
45,240
โครงการอบรมอินเตอร์เ น็ตทุกสรรพสิ่ง (Internet of Thing : IOT) สาหรับ
นักเรียนและครูระดับมัธยมศึกษา
12,100
เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์
12,100
โครงการบริการวิชาการด้านวิศวกรรมโยธา
8,967,625
กระทรวงพลังงาน
8,967,625
โครงการบริการวิชาการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
79,992
สนง.คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
79,992
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเริ่มเข้าโครงการเรียนรู้กับการ
ทางาน นักศึกษา WiL บริษัทกู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จก. รุ่นที่ 2
132,800
คณะศิลปศาสตร์ ค่าลงทะเบียน
102,000
การฝึกอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาจาก University
of Foreign Language Studies - The University of Danang
30,800
การฝึ ก อบรมส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาชาวต่ า งประเทศ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาจาก
University of Foreign Language Studies - The University of Danang
400,000
สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
400,000
การเตรียมความพร้อมในประเด็นที่สาคัญของนักษาสหกิจศึกษานานาชาติ
การเปลี่ยนแปลงการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา กการนิเทศของคณาจารย์
รายงานประจาปี 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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หน่วยงาน

แหล่งงบประมาณ/กิจกรรมการให้บริการวิชาการ

นิเทศจากสถาบันการศึกษาทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมของประเทศ
อาเซียนระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา
สานักงานส่งเสริม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บริหารงานวิจัยฯ
โครงการการให้บริการคาปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)

จานวนเงิน
(บาท)

242,000
242,000
240,000
240,000

3. การนาความรู้ในการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์
จากการดาเนินงาน โดยภาพรวมมีผู้ร่วมโครงการที่ได้รับประโยชน์จากมหาวิทยาลัยรวม 243,453 คน
โรงเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษาที่ร่วมโครงการ 61 โรงเรียน เพื่อการพัฒนาชุมชนด้านการท่องเที่ยว ภาษา
สิ่งแวดล้อม การเกษตร สุขภาพ วิศวกรรมเครื่องยนต์ และกิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM) ในเขตจังหวัด อุบลราชธานี
53 โรงเรียน ศรีสะเกษ 3 โรงเรียน อานาจเจริญ 3 โรงเรียน และยโสธร 2 โรงเรียน
นอกจากนี้มีชุมชนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการบริการวิชาการ จานวน 52 ชุมชน ด้านการเกษตร พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ด้านบัญชี พุทธศิลป์ร่วมสมัยจากอัตลักษณ์ศิลปะพื้นบ้านอีสาน และวิศกกรรมเครื่องยนต์เบื้อต้น ในเขต
จังหวัดอุบลราชธานี 35 ชุมชน ศรีสะเกษ 10 ชุมชน มุกดาหาร 5 ชุมชน อานาจเจริญ 1 ชุมชน และยโสธร 1 ชุมชน
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2.3.4 ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : อนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดจิตสานึกรักท้องถิ่น
และประเทศชาติ
ในปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนและเชื่อมโยงไปกับการเรียนการสอน ตลอดจนเชื่อมโยงกับความต้องการของพื้นที่ มีโครงการที่
ดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รวม 75 โครงการ คิดเป็นงบประมาณ 8,601,600 บาท มีจานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ทั้งสิ้น 16,344 คนคิดเป็นร้อยละ 112.72 ของจานวนเป้าหมาย ซึ่งจาแนกแบ่งเป็นกลุ่มโครงการตามนโยบาย
มหาวิทยาลัย ดังนี้
1. โครงการด้านการส่งเสริมให้เยาวชน นักศึกษา บุคลากรและชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม
จานวน 12 โครงการ
2. โครงการด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ จานวน 12 โครงการ
3. โครงการด้านการเผยแพร่และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมในระดับและรูปแบบต่าง ๆ จานวน 5 โครงการ
4. มุ่งเน้นการส่งเสริมการอนุรักษ์พัน ธุกรรมพืชท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี/โดยดาเนินการตามโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จานวน 19 โครงการ
5. การดาเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยและความร่วมมือกับจังหวัด จานวน 27 โครงการ
ทั้งนี้ โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม สามารถจาแนกตามคณะ/วิทยาลัยได้ดังนี้
ตารางที่ 27 สรุปการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2561
คณะ/วิทยาลัย/สานัก

1. คณะเกษตรศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์
4. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
5. คณะเภสัชศาสตร์
6. คณะวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
7. คณะพยาบาลศาสตร์
8. คณะศิลปศาสตร์
9. คณะบริหารศาสตร์
10. คณะนิติศาสตร์
11. คณะรัฐศาสตร์
12. สานักงานอธิการบดี
13. สานักวิทยบริการ
รวมทั้งสิ้น

จานวน
โครงการ
9
8
3
2
4
3
4
14
6
1
1
19
1
75

งบประมาณ
แผ่นดิน
(บาท)
1,285,000
680,000
655,000
135,000
320,000
255,000
285,000
1,330,000
430,000
55,000
55,000
2,836,600
280,000
8,601,600

จานวน
โครงการ
1
1

งบประมาณจังหวัด
อุบลราชธานี
(บาท)
1,205,000
1,205,000
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แผนภูมิที่ 8 สรุปการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2561 จาแนกตามคณะ/วิทยาลัย
1. โครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินงานปีงบประมาณ 2561
1.1 โครงการด้ า นการส่ ง เสริ ม ให้ เ ยาวชน นั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากรและชุ ม ชน เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมทางด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม ของชาติ จานวน 12 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,020,000 บาท โดยมีกิจกรรมเด่น ได้แก่ โครงการ
ผู้เฒ่าเล่าความหลัง สานสัมพันธ์คนสองวัย ซึ่งดาเนินงานโดยให้นักศึกษาไปเก็บข้อมูล พื้นฐานวัฒนธรรม ความเชื่อ
ของชุมชนที่ถ่ายทอดเป็นลักษณะนิทานก้อม ซึ่งเป็นนิทานพื้นบ้านของชาวอีสาน จากผู้สูงอายุในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง
มหาวิทยาลัย จัดทาเป็นสื่อวีดีทัศน์ จานวน 2 เรื่อง คือ ผู้เฒ่า เล่านิทาน และ หลวงพ่อกับเณรน้อย และจัดกิจกรรม
“ผู้เฒ่าเล่านิทาน สานสัมพันธ์คนสองวัย ” โดยเชิญผู้สูงอายุในชุมชน ร่วมกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับ เด็กและเยาวชนใน
ชุมชน เช่น เล่าเรื่องผ่านการพูดผญา ร้องหมอลา สอย พูดคาสอย เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รื้อฟื้นความทรงจา รู้สึกภาคภูมิใจ
ในความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่มี และเยาวชนได้เรียนรู้และเห็นความสาคัญของผู้สูงอายุในชุมชน และเพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมความเชื่อของท้องถิ่น

พิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระปทุมวรราชสุริยวงศ์ (ท้าวคาผง) เจ้าเมืองคนแรก ของจังหวัดอุบลราชธานี
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1.2 โครงการด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาด้านต่างๆ จากแหล่งข้อมูล ความรู้
ทางวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภูมิภาคลุ่มน้าโขง จานวน 12 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น
1,140,000 บาท โดยเป็นโครงการที่เน้นรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาต่างๆ เพื่อสืบสาน เผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ
เช่น การจัดทาฐานข้อมูลออนไลน์ ของลายผ้าเมืองอุบลราชธานี ฐานข้อมูลประวัติอริยะสงฆ์ของเมืองอุบลราชธานี
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านสมุนไพร เป็นต้น
1.3 โครงการด้านการเผยแพร่และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมในระดับและรูปแบบต่าง ๆ จานวน 5 โครงการ
งบประมาณทั้งสิ้น 530,000 บาท โดยมีกิจกรรมเด่น ได้แก่ โครงการผลิตหนังสือภาพรวมความเชื่อชาวอีสาน (คะลา)
ฉบับแปลภาษาไทย – ญี่ปุ่น
1.4 โครงการด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี / โดยดาเนินการตาม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ซึ่ งเป็นกลุ่มโครงการที่เน้น
การศึกษา อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นฐานในการนาไปอนุรักษ์ และใช้
ประโยชน์ โดยในปีการศึกษา 2560 มีการดาเนินการทั้งสิ้น จานวน 19 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 2,346,000 บาท

อบรมฐานทรัพยากรท้องถิ่น สนองพระราชดาริฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

1.5 โครงการดาเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยและความร่วมมือกับจังหวัดและการบริหารจัดการงาน
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม จานวน 27 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 3,565,000 บาท

ร่วมสืบสานประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย 2561 ณ วัดทุ่งศรีเมือง อาเภอเมืองอุบลราชธานี
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ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้นาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาใช้ในการทางานด้าน
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งในแง่ของการยกระดับการทางาน การส่งเสริมการเผยแพร่ผลงาน ตลอดจนการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่ศิลปวัฒนธรรม เช่น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AR เพื่อนาเสนอลายต้นเทียนพรรษาให้ผู้สนใจได้ศึกษา
มากขึ้น และยังช่วยประชาสัมพันธ์งานประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอีกทางหนึ่ง โดยโครงการดังกล่ าวได้
ดาเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 หรือการใช้องค์ความรู้ทางเภสัชกรรมในการศึกษาและอนุรักษ์พืชสมุนไพรที่เป็นองค์
ความรู้ท้องถิน่ และทักษะของหมอยาพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์ เป็นต้น
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานียังมีส่วนร่วมกับกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากมหาวิทยาลัยตระหนักดีถึงการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีโครงการจานวนหนึ่งที่ทางาน
ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสอดรับไปกับความต้องการของพื้นที่อย่างชัดเจน โดยมีโครงการที่เป็นความร่วมมือและ
เป็ น ไปตามความต้องการของพื้ น ที่ มีโ ครงการรวมจานวน 8 โครงการ เป็นงบประมาณรวม 1,270,000 บาท มี
กิจกรรมเด่น ได้แก่ การร่วมกิจกรรมในขบวนแห่เทียนพรรษาประจาปีของจังหวัดอุบลราชธานี โดยรับผิดชอบตกแต่ง
และจัดทาขบวนเทียนพระราชทานซึ่งเป็นขบวนแรกของงานประจาปีนี้ รวมไปถึงขบวนเฉลิมพระเกียรติ และขบวน
เทีย นโบราณ นอกจากนี้ ยั งมีง านจุ ล กฐิ น ของวั ดส าคัญ ในเมื อ งอุ บล ซึ่งเป็นงานส าคัญในพื้ นที่ และมหาวิท ยาลั ย
อุบลราชธานีให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง
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2.3.5 ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตรการเปลี่ยนแปลง
ยกระดับคุณภาพให้เป็นมาตรฐานสากลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการทางานอย่างมี
ความสุข
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการปรั บปรุงระบบการบริหารจัดการภายใต้ห ลั กนิติรัฐและหลั กธรรมาภิบาล
เพื่อให้การดาเนินงานตามภารกิจหลักมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการตามมาตรการที่กาหนดไว้ ดังนี้
1) การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีระบบการบริหารจัดการภายใต้หลักนิติรัฐและหลัก
ธรรมาภิบาล เพื่อให้การดาเนินงานตามภารกิจหลักมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดย
พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามมาตรการที่กาหนดไว้ ได้แก่
1.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแนวทางการประเมินที่ คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กาหนดตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งผลการประเมินนคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ผลคะแนน
ที่84.34 คะแนน เป็นลาดับที่ 23 จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด 81 สถาบัน
2) การประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
มหาวิ ทยาลั ยอุ บลราชธานี ได้ มี การสร้ างความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกั บเกณฑ์ คุ ณภาพการศึ กษาเพื่ อการ
ดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดยได้จัดโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ ความเข้าใจการประกันคุณภาพ
ภายใน ทั้งในระดับหลักสูตร คณะวิชา สานัก และสถาบัน แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ประเมินคุณภาพภายใน และบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ดังนี้
ตารางที่ 28 โครงการ/กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1. อบรมแนวทางการน าเกณฑ์ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ การด าเนิ นการที่ เป็ นเลิ ศ
(Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)
2. อบรมการเขียนโครงร่างองค์กร (OP)
3. อบรมเกณฑ์ EdPEx รายหมวด 3 และหมวด 6
4. อบรมเกณฑ์รายหมวด 1 และหมวด 2
5. อบรมแนวทางการน าเกณฑ์ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ การด าเนิ นการที่ เป็ นเลิ ศ
(Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)
6. อบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ EdPEx
7. อบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560

วันที่จัด
(วัน/เดือน/ปี)
10 ม.ค. 2561

จานวน
(คน)
130

29-30 ม.ค. 2561
21-22 ก.พ. 2561
14 มี.ค. 2561
24-25 เม.ย. 2561

130
130
100
130

25-26 มิ.ย. 2561
5-6 ก.ค. 2561

80
80
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2.1 การประเมินผลการดาเนินงานในระดับสถาบัน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตาม
ตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ พบว่า ผลการดาเนินงานในภาพรวม มีระดับคุณภาพ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย
4.23) ซึ่งมีคะแนนสูงกว่าปีการศึกษา 2560 (คะแนนเฉลี่ย 3.97)
ตารางที่ 29 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 – 2560
คะแนนการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ
องค์ประกอบ
ปัจจัยนาเข้า
กระบวนการ
ผลผลิต/ผลลัพธ์
รวม
2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560
1. การผลิตบัณฑิต
3.92 4.02 3.50 3.50
2.98
3.14 3.56 3.63
2. การวิจัย
4.34 4.73 5.00 5.00
4.53
5.00 4.62 4.91
3. การบริการวิชาการ
5.00 5.00
5.00 5.00
4. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 4.00
5.00 4.00
5. การบริหารจัดการ
3.00 4.50
3.92
4.03 3.31 4.34
เฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้
4.06 4.25 4.00 4.29
3.81
4.06 3.97 4.23
ระดับคุณภาพ
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ผลการ
ประเมิน
2559 2560
ดี
ดี
ดีมาก ดีมาก
ดีมาก ดีมาก
ดีมาก
ดี
พอใช้
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

2.2 การประเมินผลการดาเนินงานในระดับคณะ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตาม
ตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะภาพรวม ดังนี้
1) ผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะในภาพรวม เท่ากับ 4.03 (ระดับดี) เพิ่มขึ้น 0.11 คะแนน
เทียบกับปีการศึกษา 2559 ซึ่งเท่ากับ 3.92 โดยคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นดังนี้
- ระดับ “ดีมาก” 1 คณะ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (4.53)
- ระดับ “ดี” 10 คณะ ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ (4.31) คณะเภสัชศาสตร์ (4.30) วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (4.17) คณะวิทยาศาสตร์ (4.04) คณะบริหารศาสตร์ (3.95)
คณะนิติศาสตร์ (3.93) คณะรัฐศาสตร์ (3.93) คณะพยาบาลศาสตร์ (3.88) คณะศิลปประยุกต์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (3.63) และคณะศิลปศาสตร์ (3.63)
2) พิจารณาเปรียบเทียบผลการดาเนินการกับปีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า
- คณะที่มีคะแนนประเมินเพิ่มขึ้น จานวน 6 คณะ
- คณะที่มีคะแนนประเมินลดลง จานวน 5 คณะ
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ตารางที่ 30 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559 – 2560
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
1. คณะเกษตรศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์
4. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
5. คณะเภสัชศาสตร์
6. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
7. คณะพยาบาลศาสตร์
8. คณะศิลปศาสตร์
9. คณะบริหารศาสตร์
10. คณะนิติศาสตร์
11. คณะรัฐศาสตร์
ผลการบริหารงานของคณะในภาพรวม

ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
คะแนน ระดับคุณภาพ คะแนน ระดับคุณภาพ
4.18
ดี
4.31
ดี
4.46
ดี
4.06
ดี
4.64
ดีมาก
4.53
ดีมาก
3.43
พอใช้
3.63
ดี
4.47
ดี
4.31
ดี
3.96
ดี
4.17
ดี
3.26
พอใช้
3.90
ดี
3.67
ดี
3.63
ดี
3.96
ดี
3.95
ดี
3.79
ดี
3.93
ดี
3.30
พอใช้
3.93
ดี
3.92
ดี
4.03
ดี

3) การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
3.1 ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีการดาเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งที่จะสนับสนุน
การดาเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียวโดยช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัย โดยมีระดับความสาเร็จ
ของการดาเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ 2561 พิจารณา
จากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของพลังงานด้านไฟฟ้า โดยมีผลประเมินจาก กพร. ดังนี้

แผนภูมิที่ 9 เปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้า จาแนกรายเดือน ปีงบประมาณ 2560 – 2561

รายงานประจาปี 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

65

จากการดาเนินงานตามมาตรการการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2561 มี
อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงจากปี พ.ศ. 2560 จานวน 1,771,509 kWh ซึ่งได้คะแนนจากการประเมินผลจาก
กพร. ในโครงการลดการใช้ พลังงานในภาคราชการ สานักงานนโยบายและแผนพลั งงาน กระทรวงพลังงาน ระดับ
คะแนน 3.802
3.2 ด้านการปลูกป่า
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดาเนินการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี ได้
ดาเนินการ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยมีพื้นที่
ดาเนินการทั้งหมด 3 ไร่ ปลูกไม้ยืนต้น จานวน 1,000 ต้น และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม บุคลากร นักศึกษา ผู้นาชุมชน
ตลอดจนประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการจานวน 500 คน

โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ภายใต้ชื่อโครงการ “พฤกษานุรักษ์ มเหสักข์นวมินทรานุสรณ์”
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3.3 ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดาเนินการเกี่ยวกับการ
ปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ ภู มิ ทั ศ น์ 98 ไร่ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ อุ ท ยาน
ศิลปวัฒนธรรมและลุ่ มน้าโขง ฟื้นฟูพื้นที่และมุ่งเน้นการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชต่าง พร้อมเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ของ
นักศึกษา ประชาชน และชุมชน รวมถึงการใช้เป็นสถานที่ในการจัด
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการจัดการด้านอื่น ๆ ดังนี้
1) การจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการแบ่งการจัดเก็บออกเป็น 2 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 เป็นโซนพื้นที่เขต
การศึกษาและกลุ่มอาคารแพทย์ โซนที่ 2 เป็นพื้นที่นอกเขตการศึกษา อาทิ ที่ พักอาศัย พื้นที่สันทนาการ กลุ่มฟาร์ม
เป็นต้น โดยมีการจัดเก็บในช่วงวันจันทร์ – เสาร์ จากการจัดเก็บขยะมูลฝอยได้ขนส่งไปกาจัดบ่อฝังกลบของเทศบาล
วารินชาราบ โดยมีปริมาณการจัดเก็บและค่ากาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะในปี 2560-2561 ดังนี้
ตารางที่ 31 เปรียบเทียบปริมาณขยะ จาแนกตามเดือนปีงบประมาณ 2560 – 2561
ประจาเดือน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
รวมทั้งสิ้น

ปริมาณขยะในแต่ละเดือน จาแนกตามปีงบประมาณ 2560-2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2561
ปริมาณขยะ
จานวนเงิน
ปริมาณขยะ
จานวนเงิน
(หน่วย : ลบ.ม.)
(บาท)
(หน่วย : ลบ.ม.)
(บาท)
37.00
7,400.00
51.50
10,300.00
35.50
7,100.00
63.00
12,600.00
46.00
9,200.00
28.00
5,600.00
46.50
9,300.00
31.00
6,200.00
81.00
16,200.00
47.50
9,500.00
55.00
11,000.00
51.50
10,300.00
47.00
9,400.00
44.00
8,800.00
54.00
10,800.00
56.50
11,300.00
39.00
7,800.00
36.50
7,300.00
38.50
7,700.00
42.50
8,500.00
71.00
14,200.00
73.00
14,600.00
53.50
10,700.00
60.00
12,000.00
604.00
120,800.00
585.00
117,000.00
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2.3.6 ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : บริหารและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์อย่ า งเป็นระบบและต่อเนื่องให้สอดรับกับบริ บทที่
เปลี่ยนแปลงไป บุคลากรมีสมรรถนะ มีคุณธรรมจริยธรรม และสุขภาวะที่ดี ปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและมี
ความผูกพันกับองค์กร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่กระบวนการ การบรรจุ แต่งตั้งสรรหา
การพัฒนาบุคลากร การสร้างความก้าวหน้าในงานอาชีพ การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการพัฒนาบุค ลากร เป็น
ขั้นตอนหนึ่งที่มีความสาคัญและความจาเป็น เพราะเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่รวมเอาทักษะของการปฏิบั ติงานอย่าง
เหมาะสม แนวคิด กฎ ระเบียบ หรือทัศนคติให้เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร จึงได้มีการจัดทา
แผนพัฒนาบุคลากร ดังนี้
1) ด้านการเรียนการสอนและพัฒนาสมรรถนะอาจารย์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีการพัฒนาด้านการเรียนการสอนและพัฒนา
สมรรถนะอาจารย์ โดยจั ดโครงการอบรมการกาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้และการวัดประเมินผลตามการจัด
การศึ ก ษาแบบ Outcome-based Education (OBE) และมาตรฐานสมรรถนะวิ ช าชี พ อาจาร ย์ (Teaching
Professional Standard Framework (PSF)) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการกาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้และการวัดประเมินผลตามการจัดการศึกษาแบบ
Outcome-based Education (OBE) รวมถึ ง มาตรฐานสมรรถนะวิ ช าชี พ อาจารย์ (Teaching Professional
Standard Framework : PSF) ณ สถานปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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2) ด้านธรรมาภิบาล/คุณธรรม/จริยธรรม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีโ ครงการอบรม "เพื่อเสริมสร้างและปลู ก ฝั ง
พฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตของหน่วยงาน" โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สิจริตเพื่อป้องกันการทุจริตและเป็นการ
ส่งเสริมคุณธรรมการปฏิบัติงานที่ดีในหน่วยงาน ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ สถานปฏิบัติการการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3) ด้านส่งเสริมคุณวุฒิและตาแหน่งที่สูงขึ้น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ
2560 ได้แก่ รองศาสตราจารย์ เพิ่มขึ้น 1 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพิ่มขึ้ น 10 คน โดยมีโครงการด้านการส่งเสริม
ตาแหน่งที่สูงขึ้น ดังนี้
1) ประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ. 2560 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิ ทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึง่
ได้มกี ารกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการเพื่อเป็นช่องทางในการพัฒนาคุณภาพ
วิชาการและนวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งครอบคลุมผลงานที่คณาจารย์ได้นาความรู้ความเชี่ยวชาญใจสาขาวิชาของ
ตนมาใช้ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชน สังคมหรือประเทศ เพื่อให้สภาสถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการ
ออกข้อบังคับเกี่ยวกับ พิจารณาแต่งตั้งบุ คคลให้ดารงตาแหน่งทางวิช าการ ซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอาจกาหนด
หลักเกณฑ์เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับพันธกิจและนโยบายการพัฒนาอาจารย์ของแต่ละสถาบันได้ แต่ต้องไม่ต่า
กว่ามาตรฐานกลางที่ ก.พ.อ. กาหนดไว้
2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดทาและวิธีการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อการขอ
ต าแหน่ ง ที่ สู ง ขึ้ น ส าหรั บ บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ซึ่ งการจั ด ทาผลงานเพื่ อ ขอก าหนดตาแหน่ ง สู ง ขึ้ น โดยคู่ มื อ การ
ปฏิบัติงานมีความสาคัญต่อการพิจารณาและใช้เป็นแนวทางในการปฏิ บัติงานของหน่ว ยงานนั้น และใช้เป็นคู่มือ
สาหรับศึกษาการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน อีกทั้งยังสามารถปรับปรุงให้สอดคล้องกับระเบียบ วิธี และ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปในอนาคตต่อไป
3) บุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีมีบุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จานวน 48 คน จาแนกเป็นบุคลากรสาย
วิชาการ จานวน 24 คน บุคลากรสายสนับสนุน จานวน 5 คน และบุคลากรสร้างชื่อเสียงด้านกีฬา จานวน 19 คน
ดังนี้
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ตารางที่ 32 บุคลากรสายวิชาการที่ได้รับรางวัล ปีงบประมาณ 2561
ที่

ชื่อ/ตาแหน่ง/สังกัด

1

ดร.คาล่า มุสิกา
อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์

2

ผศ.ดร.พิสิทธิ์ กอบบุญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะศิลปศาสตร์
อ.พฤกษพรรณ บรรเทาทุกข์
อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์

3

4

ผศ.ดร.เสาวดี กงเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะศิลปศาสตร์

5

ผศ.ดร.สิทธิชัย สมานชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
นายกฤษดา รัตนางกูร
อาจารย์ คณะศิลปประยุกต์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์

6

7

รศ.ดร.รุ่งรัศมี บุญดาว
รองศาสตราจารย์
คณะบริหารศาสตร์

ผลงาน/การสร้างชื่อเสียง

หน่วยงาน

ได้รับโล่รางวัล "วัฒนคุณาธร" ผู้ทาคุณประโยชน์
ต่ อ ต่ อ กระทรวงวั ฒ นธรรมที่ มี ผ ลงานเป็ น ที่
ประจักษ์ ประเภทบุคคล ประจาปี 2560
รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น จากการคัดเลือกปู
ชนียบุคคลด้านภาษาไทย ประจาปี 2561

กระทรวง
วัฒนธรรม

ได้ รั บ ทุ น เข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาโท-เอก
ส า ข า วิ ช า Language, Literacy, and
Tecnology (หลั ก สู ต ร 5 ปี ) ณ College of
Education, Washington State University
ต า ม โ ค ร ง ก า ร the 2018 Fulbright Thai
Graduate Scholarship Program
ได้รับทุน2018 Endeavour scholarships and
Fellowships ประเภท Executive Fellowship
ของรัฐบาลออสเตรเลีย ไปศึกษาดูงานและทา
วิ จั ย ร ะ ย ะ สั้ น ด้ า น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น
ภาษาอังกฤษ ณ มหา วิทยาลัยวูลองกอง รัฐนิว
เซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
รางวั ล ผลงานบทความวิ จั ย และการน าเสนอ
โปสเตอร์ ดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์ฯ ในการ
ประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี 25
รางวั ล พิ เ ศษ (ต่ อ ยอดภู มิ ปั ญ ญายอดเยี่ ย ม)
โครงการออกแบบเครื่ อ งแต่ ง กาย “ไทยใส่
สบาย” ปี2560
รางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์
สิ่งทอเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4
ไ ด้ รั บ ทุ น 2018 Endeavour Executive
Fellowship ซึ่งเป็นทุนสาหรับศึกษาดูงานเพื่อ
การพัฒนาบุคลากร เพื่อไปศึกษาดูงานในด้าน
การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์ แ บบ Active Learning และศึ ก ษา
เรียนรู้งานด้านการบริหาร วิชาการ และงานวิจัย
อ บ ร ม ณ Monash University ป ร ะ เ ท ศ
ออสเตรเลีย
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วัน-เดือน-ปี
ที่ได้รับรางวัล
1 พ.ย. 2560

กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม

13 มิ.ย. 2561

มูลนิธิการศึกษา
ไทย-อเมริกนั

ระหว่างวันที่
14-15 ส.ค.
2561

รัฐบาลประเทศ
ออสเตรเลีย

ระหว่างวันที่
1 พ.ค. – 30
มิ.ย. 2561

ที่ประชุมประธาน
สภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย
สานักงานศิลปวัฒน
ธรรมร่วมสมัย
กระทรวงวัฒนธรรม
สถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
รัฐบาลประเทศ
ออสเตรเลีย

25 พ.ย. 2560

11 พ.ค. 2560

27 มิ.ย. 2560
ระหว่างวันที่
1 ก.พ. – 31
พ.ค. 2561

ที่

ชื่อ/ตาแหน่ง/สังกัด

8

ผศ.ใจแก้ว แถมเงิน
คณะบริหารศาสตร์
นายพีรวัฒน์ จินาทองไทย
อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์

ผลงาน/การสร้างชื่อเสียง

ครูดีเด่น ประเภทครูผู้สอน ในโครงการเชิดชูครู
ซีพี ออลล์ ประจาปีการศึกษา 2560
9
Comparative efficacy and safety of
reperfusion therapy with fibrinolytic agents
in patients with ST- segment elevation
myocardial infarction : a systematic review
and network meta-analysis
10 ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
รางวัลอันดับ 3 นาเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เรื่ อง Development of Lipid Nanoparticles
คณะเภสัชศาสตร์
for Transdermal Delivery of Capsaicin:
Optimization and Characterization ( ก า ร
ประชุ ม วิ ช าการนานาชาติ ด้ า นสมุ น ไพรและ
การแพทย์แผนโบราณ ครั้งที่ 2)
11 ดร.กสิณ รังสิกรรพุม
รางวัล Best Oral Presentation ในการประชุม
อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิชาการ ระดับนานาชาติthe 4th International
Conference on Industrial Engineering and
Applications (ICIEA 2018)
12 ผศ.ดร.นันทวัฒน์ วีระยุทธ
อาจารย์ที่ปรึกษา ทีมกันเกรา รางวัลชนะเลิศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อันดับหนึ่ง การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประเทศไทย ประจาปี 2561 "ลูกช่วงมังกรบิน
พิชิตถ้วยทองคา"
13 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา การแข่ งขั น เพื่ อ สร้ า งสรรค์
รองศาสตราจารย์
วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม สายงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 11
รางวัลชนะเลิศ พร้อม
14 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สยามบรมราชกุมารี
15 ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา การแข่ ง ขั น สะพานเหล็ ก
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ระดับอุดมศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
16 ดร.ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา การแข่ ง ขั น โครงงานด้ า น
อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมปฐพี รางวัลเหรียญเงิน พร้อมโล่รางวัล
17 ผศ.ดร.ธนภร ทวีวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

หน่วยงาน
บริษัท ซีพี ออลล์
จากัด (มหาชน)
หน่วยงานที่ตีพิมพ์
และแผยแพร่ the
lancet ฉบับที่ 390

วัน-เดือน-ปี
ที่ได้รับรางวัล
9 พ.ค. 2561
1 ส.ค. 2560

สมาคมแพทย์
อายุรเวทแผนไทย
ประยุกต์แห่ง
ประเทศไทย (ใน
สังฆราชูปถัมภ์)

27 ม.ค. 2560

Nagoya, Japan

ระหว่างวันที่
21-23 เม.ย.
2560

ศูนย์สรรพสินค้า ซี
คอนแสควร์
ศรีนครินทร์ และ
ช่อง 9 mcot
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์

24 มิ.ย. 2561

จังหวัดนครปฐม

14-16 ก.พ.
2561
10 พ.ย. 2560

มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม
วิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์
อาจารย์ที่ปรึกษา การแข่งขันคอนกรีตมวลเบามหาวิทยาลัย
กาลังอัดสูง ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 11
เทคโนโลยีราช
รางวัลชนะเลิศ พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จ มงคลรัตนโกสินทร์
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จ.ประจวบคีรีขันธ์

ระหว่างวันที่
22-25 ม.ค.
2560 และ

2 มิ.ย. 2561

ระหว่างวันที่
25-26 ม.ค.
2560
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ที่

ชื่อ/ตาแหน่ง/สังกัด

18 นางสาวกิตติยา พรหมจันทร์
อาจารย์ คณะนิติศาสตร์
19 ผศ.ดร. ปุริม จารุจารัส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะวิทยาศาสตร์
20 นางสาวศันศนีย์ ศรีจันทร์
อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
21 ผศ.นิภาพร คาหลอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะวิทยาศาสตร์
22 ดร.กติกา สระมณีอินทร์
อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
23 ผศ.ดร.ช่อทิพย์ กัณฑโชติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะวิทยาศาสตร์

24 ผศ.ดร.อรัญญา พิมพ์มงคล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะวิทยาศาสตร์

ผลงาน/การสร้างชื่อเสียง

หน่วยงาน

อาจารย์ที่ปรึกษา การแข่งขันศาลจาลองในเวที ม.สงขลานครินทร์
ระดับชาติชิงถ้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า
พัชรกิตติยาภา
รางวัลชมเชย ประเภท นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ การประกวดผลงาน
เรื่ อ ง ชุ ด ทดสอบแมกนี เ ซี ย มภาคสนามในน้ า นวัตกรรมระดับภาค
ยางพารา
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ประจาปี 2561
รางวัลชมเชย กล้าใหม่ใฝ่รู้สร้างสรรค์ชุมชน ครั้ง ธนาคารไทยพาณิชย์
ที่ 12
จากัด มหาชน
รางวัลนาเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า ระดับ
มหาวิทยาลัย
ดี เ ยี่ ย ม ในการประชุ ม วิ ชาการระดั บ ชาติ ด้ า น
แม่ฟ้าหลวง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1
รางวั ล ผลงานวิ ช าการดี เ ด่ น ในการสั ม มนา วิทยาลัยราชสุดา
วิ ช าการระดั บ ชาติ ด้ า นคนพิ ก าร ครั้ ง ที่ 9
ประจาปี 2560
รางวั ล การน าเสนอประเภทโปสเตอร์ ร ะดั บ
มหาวิทยาลัย
ชมเชย ในงานประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมา
รามคาแหง
ติคส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7
ผู้ จั ด การโครงการและนั ก วิ จั ย : "โครงการ สานักงานพัฒนา
รวบรวมข้อมูลบัญชีรายการทรัพยาชีวภาพพืช เศรษฐกิจจากฐาน
วงศ์ถั่ว: วงศ์ย่อยราชพฤกษ์ในประเทศไทย"
ชีวภาพ / BEDO
รางวั ล การน าเสนอประเภทโปสเตอร์ ร ะดั บ
มหาวิทยาลัย
ชมเชย ในงานประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมา
รามคาแหง
ติคส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7

วัน-เดือน-ปี
ที่ได้รับรางวัล
28 ม.ค. 2560

2 มิ.ย. 2561

18 พ.ค. 2560
8 ธ.ค. 2560

26 ก.ค. 2560

28 มิ.ย. 2560

ระหว่างวันที่
มี.ค. - ก.ย.
2560
28 มิ.ย. 2560

ตารางที่ 33 บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับรางวัล ปีงบประมาณ 2561
ที่
1

2

ชื่อ/ตาแหน่ง/สังกัด

ผลงาน/การสร้างชื่อเสียง

หน่วยงาน

ดร.ธิติกานต์ บุญแข็ง
ร า ง วั ล Excellent Paper Award ใ น ก า ร ณ เมืองมอสโคว์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ International ประเทศรัสเซีย
ชานาญการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Conference on Science Technology and
Managemen
นายเกรียงไกร บุญใส
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา การแข่ งขั น เพื่ อ สร้ า งสรรค์
มหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม สายงาน เทคโนโลยีราช
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 11 มงคลรัตนโกสินทร์
รางวัลชนะเลิศ พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จ จังหวัดนครปฐม
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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วัน-เดือน-ปี
ที่ได้รับรางวัล
ระหว่างวันที่
9-10 ก.ย.
2560
ระหว่างวันที่
14-16 ก.พ.
2561

ที่
3

4

5

ชื่อ/ตาแหน่ง/สังกัด

ผลงาน/การสร้างชื่อเสียง

นายสุพัฒ จารุกมล
นักวิทยาศาสตร์ชานาญการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา การแข่งขันคอนกรีตมวลเบากาลังอัดสูง ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 รางวัล
ชนะเลิศ พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นายสุรพล ไชยชนะ
อาจารย์ที่ปรึกษา การแข่งขันคอนกรีตมวลเบาผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
กาลังอัดสูง ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 12 รางวัล
ปฏิบัติงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชนะเลิศ พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นางนิธินันท์ สุยะลา
ชนะเลิ ศ การน าเสนอผลงานประเภท Oral
บุคลากรปฏิบัติการ
Presentation หั ว ข้ อ การพั ฒ นาระบบการ
คณะเภสัชศาสตร์
ประเมินผลการปฏิบัติงานแบบออนไลน์ ในการ
ประชุ ม วิ ช าการ ศู น ย์ ป ระสานงานเครื อ ข่ า ย
บุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย (ศคภท.)

หน่วยงาน

วัน-เดือน-ปี
ที่ได้รับรางวัล
ระหว่างวันที่
25-26 ม.ค.
2560

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์
จ. ประจวบคีรีขันธ์
มหาวิทยาลัย
ระหว่างวันที่
เทคโนโลยีราช
25-26 ม.ค.
มงคลรัตนโกสินทร์
2561
จ.ประจวบคีรีขันธ์
ศูนย์ประสานงาน
ระหว่างวันที่
เครือข่ายบุคลากร 6-8 ธ.ค. 2560
สายสนับสนุน คณะ
เภสัชศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย

บุ คลากรที่ส ร้ างชื่อเสี ย งให้ กับ มหาวิทยาลั ยอุบลราชธานีด้านกีฬาในการแข่งขันกีฬาบุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ครั้ ง ที่ 37 “มอดิ น แดงเกมส์ ” ที่ จั ด ขึ้ น ระหว่ า งวั น ที่ 2-9 มิ ถุ น ายน 2561 ณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาดังกล่ าว
จานวน 19 คน โดยได้รับเหรียญทั้งหมด จานวน 28 เหรียญ จาแนกเป็น เหรียญทอง 8 เหรียญ เหรียญเงิน 5 เหรียญ
และเหรียญทองแดง 15 เหรียญ มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 34 บุคลากรที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬา ปีงบประมาณ 2561
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อ – สกุล
นายทรงวุฒิ ภัทรไชยกร
นายไชยพงศ์ สมดี
น.ส.อุบลวรรณ พรหมจันทร์
น.ส.อุบลวรรณ พรหมจันทร์
นางบงกช จันทมาส
นางบงกช จันทมาส
นางสาวฐิติรัช งามฉมัง
นางสาวฐิติรัช งามฉมัง
นางธิราพร ศรีบุญยงค์
นางธิราพร ศรีบุญยงค์
นางธิราพร ศรีบุญยงค์
นางธิราพร ศรีบุญยงค์
นางธิราพร ศรีบุญยงค์
นายธวัชชัย นามพรม

ประเภทกีฬา
จักรยานเพื่อสุขภาพ (เสือภูเขารุ่นอายุ 30-34 ปี)
เดินทน 3,000 เมตร ชาย รุ่นอายุ 30-34 ปี
กระโดดไกลหญิง รุ่นอายุ 40-44 ปี
เดินทน 3,000 เมตร หญิง รุ่นอายุ 40-44 ปี
พุ่งแหลน หญิง รุ่นอายุ 40-44 ปี
ขว้างจักร หญิง รุ่นอายุ 40-44 ปี
วิ่ง 3,000 เมตร หญิง รุ่นอายุ 40-44 ปี
วิ่ง 1,500 เมตร หญิง รุ่นอายุ 40-44 ปี
วิ่ง 800 เมตร หญิง รุ่นอายุ 45-49 ปี
วิ่ง 3,000 เมตร หญิง รุ่นอายุ 45-49 ปี
วิ่ง 400 เมตร หญิง รุ่นอายุ 45-49 ปี
วิ่ง 1,500 เมตร หญิง รุ่นอายุ 45-49 ปี
เดินทน 3,000 เมตร หญิง รุ่นอายุ 45-49 ปี
ขว้างจักร ชาย รุ่นอายุ 50-54 ปี

สังกัด
คณะศิลปศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
วิทยาลัยแพทยฯ
วิทยาลัยแพทยฯ
คณะวิศวกรรมฯ
คณะวิศวกรรมฯ
วิทยาลัยแพทยฯ
วิทยาลัยแพทยฯ
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
สานักงานอธิการบดี

รางวัลที่ได้รับ
เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง
เหรียญทอง
เหรียญเงิน
เหรียญทอง
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทองแดง
เหรียญทอง
เหรียญทองแดง
เหรียญทอง
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ที่
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28

ชื่อ – สกุล
นายธวัชชัย นามพรม
นายบุญถนอม จันทรชนะ
นายบุญถนอม จันทรชนะ
นายบุญถนอม จันทรชนะ
นางสาวรุจิรตั น์ สิกขา
ผศ.ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
ผศ.ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
1. นางวรารัตน์ พรหมสาขา
ณ สกลนคร
2. นางสาวชัญญานุช ช่วงชิง
3. นางสาวหวานใจ โพธิโกฏิ
นางสาวหวานใจ โพธิโกฏิ
นางรุจิรา โชคสวัสดิ์
ผศ.คมสันต์ ดาโรจน์
นายทิวาล ถนอมวงศ์
นายครองศักดิ์ รัตนกาสาว์
1. นางสาวสุนิสา นาครินทร์
2. นายสิทธิพงษ์ โกมิล

ประเภทกีฬา
พุ่งแหลน ชาย รุ่นอายุ 50-54 ปี
วิ่ง 400 เมตร ชาย รุ่นอายุ 50-54 ปี
วิ่ง 800 เมตร ชาย รุ่นอายุ 50-54 ปี
วิ่ง 1,500 เมตร ชาย รุ่นอายุ 50-54 ปี
เดินทน 3,000 เมตร หญิง รุ่นอายุ 50-54 ปี
กอล์ฟบุคคลชาย รุ่น 25-45 ปี แต้มต่อ 31-33
กอล์ฟบุคคลชาย รุ่น 46-60 ปี แต้มต่อ 10-12
เปตอง ประเภททีมหญิง 3 คน

สังกัด
สานักงานอธิการบดี
สานักวิทยบริการ
สานักวิทยบริการ
สานักวิทยบริการ
คณะวิศวกรรมฯ
คณะวิศวกรรมฯ
คณะวิศวกรรมฯ
คณะศิลปศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะศิลปประยุกต์ฯ

รางวัลที่ได้รับ
เหรียญทอง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญเงิน
เหรียญทอง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง

เปตอง ประเภทบุคคลหญิง
เทเบิลเทนนิส หญิ่งเดี่ยวอายุ 45 ปีขึ้นไป
สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 1
สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 2
สนุกเกอร์อายุ 50 ปี ขึ้นไป
เทนนิสคู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป

คณะศิลปประยุกต์ฯ
คณะวิศวกรรมฯ
คณะวิศวกรรมฯ
คณะวิศวกรรมฯ
สานักงานอธิการบดี
คณะวิทยาศาสตร์

เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
3 เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
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2.3.7 ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 7
ยุทธศาสตร์ ที่ 7 : พัฒนาโครงสร้ า งพื้น ฐานด้า นเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อ สารที่ ทัน สมั ย มั่น คง
ปลอดภัย เพือ่ พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีสานักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินงานเพื่อให้บริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
และจัดทาระบบการบริการด้านสารสนเทศและมีระบบการให้บริการสาหรับนักศึกษาและบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพ ดังนี้
1) ให้บริการเครือข่ายความเร็วสูงและติดตั้งระบบ Access Point
สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้บริการระบบเครือข่ายความเร็วสูงขนาดช่องสัญญาณ 2Gbps เพิ่มขึ้นจาก
ปีงบประมาณ 2560 100% จากเดิม 1Gbps ให้บริการทั้งเขตการศึกษาและที่พักอาศัย โดยให้บริการด้วยระบบเครือข่าย
ในชื่อ “ระบบเครื อข่ายกันเกราเน็ ต ” โดยเชื่อมต่อกับส านักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึ กษา
(UNINET) ดังภาพโครงข่ายระบบเครือข่ายกันเกราเน็ต

พร้อมทั้งจัดหาและให้บริการเครือข่ายไร้สาย ในชื่อ UBU-WiFi และ UBU-WiFi+ ดาเนินการติดตั้งให้บริการ
มากกว่า 738 จุด เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2560 จานวน 143 จุด
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แผนภูมิที่ 10 จานวนจุดให้บริการเครือข่ายไร้สาย ในชื่อ UBU-WiFi และ UBU-WiFi+
2) ให้บริการระบบ Eduroam
สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้บริการระบบ Eduroam ซึ่งเป็นบริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและ
วิจัยสาหรับนักศึกษาและบุคลากรของ สถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย Eduroam เพื่ออานวยความสะดวกใน
การใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานของสถาบันผู้ให้บริการเครือข่าย (Service Provider)
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3) ให้บริการระบบ Google Apps for Education
สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้บริการระบบ Google Apps for Education ภายใต้โดเมน @ubu.ac.th ให้
ทั้งนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร ทุกคนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คิดเป็นร้อยละ 66.28

4) ให้บริการซอร์ฟแวร์ Microsoft Office 365
สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้บริการซอร์ฟแวร์ Microsoft Office 365 ให้บริการทั้งบุคลากรและนักศึกษา
เพื่อการใช้ งานซอร์ ฟแวร์ ที่ ถู กลิ ขสิ ทธิ์ ภายใต้โดเมน @live.ubu.ac.th โดยมีซอร์ฟแวร์ การให้ บริ การ ได้แก่ Email
activity, OneDrive files, Skype activity, Office activations (Office 365 ProPlus) และ Yammer activity

5) พัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระบบ UBU LMS
ส านั กคอมพิ วเตอร์ และเครื อข่ ายพัฒนาระบบจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ ระบบ UBU LMS โดยส านั ก
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายร่วมกับคณะภายในมหาวิทยาลัย จัดให้มีบริการระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (ระบบ
UBU LMS : UbonRatchathai University Learning Management System) ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนการ
เรี ยนการสอนของอาจารย์ และนั กศึกษาภายในมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานีซึ่งผู้ ใช้สามารถทาการสร้างบทเรียนแบบ
ออนไลน์ในระบบเพื่อนาไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในรูปแบบที่ผู้สอนต้องการ มีระบบการติดต่อสื่อสารระหว่าง
นักเรียนเพื่อนร่วมชั้นและผู้สอน

รายงานประจาปี 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

77

6) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ “ระบบบริหารงานบุคคล”
สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ “ระบบบริหารงาน
บุคคล” เพื่อให้การดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีการดาเนินงาน อาทิ การพัฒนา
ระบบบริหารงานบุคคลให้มีความเชื่อมโยงกับระบบงานต่าง ๆ การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีความเชื่อมโยงกับ
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนของการจัดทาหนังสือแจ้งเวียนต่าง ๆ เป็นต้น

7) พัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการบริหารงานสารบรรณด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในการเสนอเอกสาร Online ด้วยระบบบริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ลงรับจัดเก็บเอกสารเข้า
ระบบในระบบออนไลน์ รองรับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ 2548 ซึ่งการทางาน
ของระบบในลักษณะ Web Application สามารถรับรองการปฏิบัติงานของผู้ใช้พร้อม ๆ กันโดยไม่จากัดจานวนผู้ใช้งาน
สามารถลดการใช้กระดาษสะดวกในการจัดเก็บ ค้นหา ทางานในลักษณะ Web base ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องของ
ผู้ใช้งาน ซึ่งสามารถจัดเก็บเอกสารตามประเภท ได้แก่ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน และหนังสือเวียน
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8) พัฒนาระบบแอพพลิเคชั่น MyUBU
ส านั กคอมพิ วเตอร์ และเครื อข่ ายพั ฒนาระบบแอพพลิ เคชั่ น MyUBU โดยมี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อให้ นั กศึ กษา
บุคลากร รวมถึงผู้ที่สนใจ ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมถึงระบบแจ้งเตือนข่าวสารที่สาคัญ ได้
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยผ่านการใช้งานในสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ iOS และระบบปฏิบัติการ Android
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ส่วนที่ 3

ข้อมูลด้านสารสนเทศ
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลด้านสารสนเทศ
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3.1 ด้านการผลิตบัณฑิต
3.1.1 จานวนบัณฑิตใหม่
ในปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีจานวนนักศึกษาใหม่ทุกระดับ จานวน 4,750 คน จาแนก
เป็นระดับปริญญาตรี จานวน 4,639 คน ปริญญาโท จานวน 100 คน และปริญญาเอก จานวน 11 คน ดังนี้
ตารางที่ 35 ข้อมูลจานวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีการอาหาร
ประมง
คณะวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตรศึกษา
เคมี
จุลชีววิทยา
ชีววิทยา
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)
ฟิสิกส์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
วิทยาศาสตร์ศึกษา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ไม่แยกสาขา
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมอุตสาหการ
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
การออกแบบ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น (คน)
258
1
1
260
194
194
46
1
1
48
18
18
705
29
5
739
61
61
6
6
113
10
3
126
72
72
69
69
44
44
50
3
53
40
40
36
1
37
88
88
1
1
8
2
10
52
52
80
80
701
18
5
724
590
590
8
1
9
111
3
114
6
6
1
1
1
3
4
89
89
47
47
42
42
131
2
133
131
131
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คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา
ศาสตร์แห่งเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ชีวเวชศาสตร์
แพทยศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
การท่องเที่ยว
การพัฒนาสังคม
การสอนภาษาอังกฤษ
นวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
นิเทศศาสตร์
ภาษาจีนและการสื่อสาร
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร
ภาษาไทย
ภาษาไทยและการสื่อสาร
ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
ภูมิภาคลุ่มน้าโขงศึกษา
คณะบริหารศาสตร์
บริหารศาสตร์
การเงินและการธนาคาร
การจัดการการโรงแรม
การจัดการธุรกิจ
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
การตลาด
การตลาด แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก (CP)
การบัญชี
คณะนิติศาสตร์
นิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
การปกครอง
รัฐประศาสนศาสตร์
รวมทั้งสิ้น
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ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น (คน)
2
2
287
1
288
1
1
68
68
123
123
96
96
90
90
90
90
605
32
637
101
101
52
52
18
18
1
1
72
72
80
80
107
107
11
11
78
78
9
9
106
106
2
2
979
17
996
17
17
164
164
128
128
148
148
50
50
123
123
56
56
310
310
404
404
404
404
390
390
177
177
213
213
4,639
100
11
4,750

3.1.2 จานวนนักศึกษาทั้งหมด
ในปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีจานวนนัก ศึกษาทั้งหมดทุกระดับ จานวน 16,808 คน
จาแนกเป็นระดับปริญญาตรี จานวน 16,229 คน ปริญญาโท จานวน 444 คน และปริญญาเอก จานวน 135 คน ดังนี้
ตารางที่ 36 ข้อมูลจานวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2561
คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีการอาหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
ประมง
คณะวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตรศึกษา
เคมี
จุลชีววิทยา
ชีววิทยา
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทียบโอน ปวส.
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง
วิทยาศาสตร์ศึกษา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ไม่แยกสาขา
วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น (คน)
1,105
18
11
1,134
814
10
6
830
185
3
5
193
5
5
106
106
1,984
136
46
2,166
160
160
25
25
301
23
20
344
237
237
191
191
2
3
5
70
70
96
18
114
80
80
78
78
108
11
10
129
26
26
207
207
4
4
31
31
53
13
66
81
81
77
77
241
241
2,568
72
68
2,708
614
614
187
187
515
23
17
555
453
15
5
473
291
16
2
309
110
7
10
127
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คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
การออกแบบ
การออกแบบผลิตภัณฑ์
การออกแบบอุตสาหกรรม
สถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
การบริหารบริการสุขภาพ
เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
เภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์ชีวภาพ
ศาสตร์แห่งเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ชีวเวชศาสตร์
แพทยศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
การท่องเที่ยว
การพัฒนาสังคม
การสอนภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
นวัตกรรมการท่องเที่ยว
นวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
นิเทศศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ภาษาจีนและการสื่อสาร
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร
ภาษาไทย
ภาษาไทยและการสื่อสาร
ภาษาและวัฒนธรรมภูมภิ าคลุม่ น้าโขง
ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
ภูมิภาคลุ่มน้าโขงศึกษา
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ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น (คน)
398
11
34
443
303
303
79
79
1
1
119
119
104
104
710
26
10
746
6
6
1
1
710
10
720
5
5
14
14
833
15
848
15
15
274
274
362
362
197
197
324
324
324
324
2,002
89
2,091
317
317
211
211
31
31
12
12
10
10
4
4
196
196
62
1
63
230
230
308
308
24
24
247
247
42
42
58
58
316
316
15
7
22
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คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา
คณะบริหารศาสตร์
บริหารศาสตร์
การเงินและการธนาคาร
การจัดการ
การจัดการการตลาด
การจัดการการโรงแรม
การจัดการธุรกิจ
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
การตลาด
การตลาด แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก (CP)
การบัญชี
การบัญชี เทียบโอน ปวส.
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เทียบโอน ปวส.
คณะนิติศาสตร์
นิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
การปกครอง
รัฐประศาสนศาสตร์
รวมทั้งสิ้น

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น (คน)
3,618
78
3,696
78
78
590
590
1
1
1
1
525
525
553
553
107
107
438
438
283
283
894
894
11
11
214
214
1
1
1,374
1,374
1,374
1,374
1,408
10
1,418
626
2
628
782
8
790
16,229
444
135
16,808

3.1.3 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2560 มีจานวนผู้สาเร็จการศึกษาทุกระดับ จานวน 3,198 คน จาแนกเป็นระดับปริญญาตรี
จานวน 3,107 คน ปริญญาโท จานวน 85 คน และปริญญาเอก จานวน 6 คน ดังนี้
ตารางที่ 37 ข้อมูลจานวนผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีการอาหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
ประมง
คณะวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตรศึกษา
เคมี
จุลชีววิทยา
ชีววิทยา

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น (คน)
156
4
2
162
114
3
2
119
18
18
1
1
24
24
453
41
2
496
33
33
6
6
70
5
2
77
65
65
48
48
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คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทียบโอน ปวส.
ฟิสิกส์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง
วิทยาศาสตร์ศึกษา
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมอุตสาหการ
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
การออกแบบอุตสาหกรรม
คณะเภสัชศาสตร์
การบริหารบริการสุขภาพ
เภสัชศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ชีวเวชศาสตร์
แพทยศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
การท่องเที่ยว
การพัฒนาสังคม
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
นวัตกรรมการท่องเที่ยว
นิเทศศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ภาษาจีนและการสื่อสาร
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร
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ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น (คน)
1
1
4
4
5
5
67
67
27
5
32
27
27
22
22
20
20
27
27
62
62
441
5
2
448
20
20
92
2
94
95
95
111
111
14
1
15
109
2
2
113
48
48
48
48
95
2
97
2
2
95
95
147
2
149
2
2
32
32
115
115
62
62
62
62
378
4
382
41
41
33
33
2
2
2
2
33
33
11
11
78
78
64
64
86

คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา
ภาษาไทยและการสื่อสาร
ภาษาและวัฒนธรรมภูมภิ าคลุม่ น้าโขง
ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
คณะบริหารศาสตร์
บริหารศาสตร์
การเงินและการธนาคาร
การจัดการ
การจัดการการโรงแรม
การจัดการธุรกิจ
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
การตลาด
การตลาด แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก (CP)
การบัญชี
การบัญชี เทียบโอน ปวส.
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เทียบโอน ปวส.
คณะนิติศาสตร์
นิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
การปกครอง
รัฐประศาสนศาสตร์
รวมทั้งสิ้น

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น (คน)
40
40
5
5
19
19
54
54
863
21
884
21
21
170
170
1
1
96
96
136
136
23
23
98
98
91
91
166
166
31
31
47
47
4
4
155
155
155
155
309
6
315
118
2
120
191
4
195
3,107
85
6
3,198

3.2 ด้านงบประมาณ
ในปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงานตามพันธกิจ
ต่าง ๆ จานวนทั้งสิ้น 1,746,905,000 บาท จาแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จานวน 947,904,800 บาท งบประมาณ
เงินรายได้ จานวน 799,000,200 บาท ดังนี้
ตารางที่ 38 ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561
ประเภทงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณเงินรายได้
รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ 2560 (บาท)
รับจัดสรร
เบิกจ่าย
1,105,236,400
1,054,496,097
837,326,300
645,997,810
1,942,562,700
1,700,493,907

ปีงบประมาณ 2561 (บาท)
รับจัดสรร
เบิกจ่าย
947,904,800
907,141,034
799,000,200
658,583,288
1,746,905,000
1,565,724,322

ร้อยละการเพิ่ม-ลดลง
รับจัดสรร
เบิกจ่าย
-14.24
-13.97
-4.58
1.95
-10.07
-7.93
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2560
2561
เงินงบประมาณแผ่นดิน

2560
2561
งบประมาณเงินรายได้

แผนภูมิที่ 11 เปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 - 2561
3.3 ด้านบุคลากร
3.3.1 จาแนกตามประเภทของบุคลากร
ในปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรจานวนทั้งสิ้น 1,509 คน จาแนกเป็นบุคลากรสาย
วิชาการ จานวน 710 คน บุคลากรสายสนับสนุน จานวน 799 คน ดังนี้
ตารางที่ 39 จานวนบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2561

รายงานประจาปี 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

88

51
138
82
22
70
72
28
129
69
20
29
710

ลูกจ้างประจา

2
3
4
3
1
10
4
2
29

ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้

1
8
1
12
21
20
28
22
17
17
147

พนักงานเงินรายได้

23
67
42
6
32
48
6
64
37
1
9
335

พนักงานเงินงบประมาณ

ลูกจ้างชั่วคราว

คณะเกษตรศาสตร์
27
คณะวิทยาศาสตร์
63
คณะวิศวกรรมศาสตร์
37
คณะศิลปประยุกต์ฯ
1
คณะเภสัชศาสตร์
34
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
คณะพยาบาลศาสตร์
1
คณะศิลปศาสตร์
27
คณะบริหารศาสตร์
6
คณะนิติศาสตร์
2
คณะรัฐศาสตร์
1
สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สานักวิทยบริการ
สานักบริหารทรัพย์สินฯ
สานักอธิการบดี
รวมทั้งสิ้น
199

สายสนับสนุน

ข้าราชการ

พนักงานเงินรายได้

รวม

พนักงานเงินงบประมาณ

สายวิชาการ

ข้าราชการ

คณะ/วิทยาลัย/สานัก

21
23
16
8
2
4
1
4
19
62
160

2
5
4
40
3
2
9
16
81

4
33
19
10
20
32
7
20
25
14
10
12
8
10
99
323

3
6
24
2
2
11
3
1
1
10
74
137

39
8
12
4
1
3
6
25
98

รวม

รวม
ทั้งสิ้น
(คน)

69
70
76
12
38
84
9
33
25
15
11
19
42
20
276
799

120
208
158
34
108
156
37
162
94
35
40
19
42
20
276
1,509

3.3.2 จาแนกตามตาแหน่งสายวิชการ
ในปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรที่มีตาแหน่งทางวิชาการจานวนทั้งสิ้น 710 คน
แบ่งเป็นศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และอาจารย์ จานวน 2, 43, 195, 470 คน ตามลาดับดังนี้
ตารางที่ 40 จานวนตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2560-2561
คณะ/วิทยาลัย/สานัก
คณะเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปประยุกต์ฯ
คณะเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
รวมทัง้ สิ้น

ศาสตราจารย์
2560 2561
1
1
1
1
2
2

รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
2560 2561 2560
2561 2560 2561
6
5
21
19
26
26
11
11
49
52
76
74
10
12
39
38
32
32
2
2
18
20
8
8
25
26
33
36
1
1
14
19
53
52
2
3
21
25
4
4
18
21
100 104
2
1
8
9
60
59
1
5
4
18
15
2
2
27
27
42
43
185
195 464 470

รวมทั้งสิ้น (คน)
2560
2561
54
51
137
138
81
82
20
22
66
70
68
72
23
28
122
129
70
69
23
20
29
29
693
710

3.3.3 จาแนกตามระดับการศึกษา
ในปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี มีบุคลากรจานวนทั้งสิ้ น 1,509 คน จาแนกตามระดับ
การศึกษาสายวิชาการและสายสนับสนุนในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี และต่ากว่าปริญญาตรี จานวน
389, 443, 467, 210 คน ตามลาดับ ดังนี้
ตารางที่ 41 ระดับการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2561
คณะ/วิทยาลัย/สานัก

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี ต่ากว่าปริญญาตรี
2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561
สายวิชาการ
352 385 317 300 24
25
ข้าราชการ
165 164
36
33
2
2
พนักงานเงินงบประมาณ
166 191 131 129
14
15
พนักงานเงินรายได้
18
25
130 120
3
2
ลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ 3
5
20
18
5
6
สายสนับสนุน
3
4
146 143 456 442
212
210
ข้าราชการ
1
2
67
65
92
85
8
8
พนักงานเงินงบประมาณ
1
1
22
22
57
56
1
2
พนักงานเงินรายได้
1
1
54
54
231 228
38
40
ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
2
1
44
42
94
94
ลูกจ้างประจา
1
1
32
31
71
66
รวมทั้งสิ้น
355 389 463 443 480 467
212
210

รวมทั้งสิ้น (คน)
2560 2561
693
710
203
199
311
335
151
147
28
29
817
799
168
160
81
81
324
323
140
137
104
98
1,510 1,509
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3.3.4 บุคลากรลาศึกษาต่อ
ในปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรสายวิชาการที่ศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ
จานวนทั้งสิ้น 73 คน จาแนกเป็นศึกษาต่อภายในประเทศ จานวน 60 คน และศึกษาต่อต่างประเทศ จานวน 13 คน
โดยศึกษาต่อในระดับปริญญาโท จานวน 1 คน และศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า จานวน 72 คน ดังนี้
ตารางที่ 42 ข้อมูลการศึกษาต่อของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2561
ระดับการศึกษา
ในประเทศ
ต่างประเทศ
2560
2561
2560
2561
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
รวมทั้งสิ้น
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1
66
67

1
59
60

90

14
14

13
13

รวมทั้งสิ้น (คน)
2560
2561
1
80
81

1
72
73

ส่วนที่ 4

ภาคผนวก
ส่ วนที่ 4 ภาคผนวก
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4.1 แหล่งข้อมูล
ลาดับที่
1
ข้อมูลหลักสูตร
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13

ข้อมูล

แหล่งข้อมูล
- สานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- กองบริการการศึกษา
ข้อมูลจานวนนักศึกษา
- งานทะเบียนและประมวลผลนักศึกษา
- กองบริการการศึกษา
ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา
ข้อมูลภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
- กองแผนงาน
ข้อมูลวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษา
- สานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลกิจกรรมสนับสนุนหลักสูตรตามกรอบ - สานักงานพัฒนานักศึกษา
มาตรฐานระดับอุดมศึกษา
ข้อมูลทุนการศึกษาของนักศึกษา
ข้อมูลความร่วมมือและการสร้างเครือข่าย
- สานักงานวิเทศสัมพันธ์
ข้อมูลโครงการวิจัย บริการวิชาการ ทานุบารุง - สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ
ศิลปวัฒนธรรม
และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ข้อมูลการบริหารจัดการองค์กร
- สานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
- สานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม
- กองกลาง
- กองการเจ้าหน้าที่
ข้อมูลโครงข่ายอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยี
- สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ข้อมูลบุคลากร
- กองการเจ้าหน้าที่
ข้อมูลงบประมาณ
- กองแผนงาน
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4.2 คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
ผศ.ดร.จุฑามาส จิตต์เจริญ
ดร.จรวยพร แสนทวีสุข
นายธีระศักดิ์ เชียงแสน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ
ผู้อานวยการกองแผนงาน

รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล/เรียบเรียง
นายศุภชัยโชติ กองผ้าขาว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ออกแบบปก รูปเล่ม
นายศุภชัยโชติ กองผ้าขาว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 04535-3043-6
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