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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทน
พระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 27 ประจำปี
การศึกษา 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งในปีนี้มีผู้สำเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัย อุบ ลราชธานี รวมทั้งสิ้นจำนวน 3,196 ราย ระดับ ดุษฎีบ ัณฑิต จำนวน 12 ราย
มหาบัณฑิต จำนวน 108 ราย และระดับบัณฑิต จำนวน 3,076 ราย
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บทสรุปผู้บริหาร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผลการดำเนินงานโดยจำแนกตามพันธกิจและ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (พ.ศ. 2560-2564) ดังนี้
ด้านการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีการเรียนการสอน จำนวน 71 หลักสูตร โดยจำแนกเป็น
ระดับปริญญาตรี จำนวน 41 หลักสูตร ปริญญาโท จำนวน 19 หลักสูตร และปริญญาเอก จำนวน 11 หลักสูตร มี
จำนวนนักศึกษาใหม่ทุกระดับการศึกษา จำนวน 3,997 คน จำแนกเป็นระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญา
เอก จำนวน 3,927 คน 57 คน และ 13 คน ปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาทุกระดับการศึกษา จำนวน 15,992 คน
จำแนกเป็นระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จำนวน ๑5,519 คน 351 คน และ 122 คน มีผู้สำเร็จ
การศึกษาทุกระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2561 จำนวน 3,381 คน จำแนกเป็นระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก จำนวน 3,247 คน 110 คน และ 24 คน ซึ่งมีการติดตามผลการศึกษา (ระดับปริญญาตรี) ประจำปี
การศึกษา พ.ศ. ๒๕60 จากระบบการตอบแบบสำรวจ ภาวะการมีงานทำของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มี
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวนทั้งสิ้น 3,180 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ จำนวน
ทั้งสิ้น 3,076 คน คิดเป็นร้อยละ ๙6.73 และบัณฑิตที่ได้งานทำทั้งหมด จำนวน 2,405 คน คิดเป็นร้อยละ 78.19
เมื่อเทียบกับจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา และได้งานทำใน ๑ ปี คิดเป็นร้อยละ 82.28 ของจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม ๒๕๖2)
ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ดำเนินงานด้านความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างประเทศ โดยได้รับอนุมัติและลงนามความร่วมมือทางวิชาการที่ยังมีผลบังคับใช้ มีทั้งสิ้น 72 ฉบับ โดย
จำแนกเป็นทวีปยุโรป 3 ประเทศ ทวีปอเมริกา 1 ประเทศและทวีปเอเชีย 11 ประเทศ
ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ จำนวน 179
โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 48,836,004 บาท โดยจำแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 46 โครงการ
เป็นเงินทั้งสิ้น 14,734,900 บาท งบประมาณเงินรายได้ จำนวน 78 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,207,100 บาท
งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกอื่น ๆ จำนวน 55 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 31,894,004 บาท
ด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการให้บริการวิชาการ จำนวน
214 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 73,166,364 บาท โดยจำแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน เป็นเงินทั้งสิ้น
26,694,200 บาท งบประมาณเงินรายได้ เป็นเงินทั้งสิ้น 6,082,890 บาท งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกอื่น
ๆ เป็นเงินทั้งสิ้น 40,389,274 บาท เพื่อดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 4 ประเด็นหลัก คือ
๑. การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เด็กเยาวชนและ จำนวน 85 โครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน
๒. การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านอาชีพและส่งเสริม จำนวน 33 โครงการ
เศรษฐกิจฐานราก
๓. การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาวะที่ดีของ จำนวน 87 โครงการ
ประชาชน
๔. โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวน 9 โครงการ
รวมทั้งหมด
จำนวน 214 โครงการ
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ศิลปวัฒนธรรม จำนวน 60 โครงการ โดยเป็นงบประมาณแผ่นดิน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 7,275,000 บาท โดย
แบ่งเป็นกลุ่มโครงการตามนโยบายมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. ส่งเสริมเยาวชนนักศึกษาและบุคลากรให้ตระหนักถึงคุณค่าความงาม จำนวน 18 โครงการ
ของศิลปะ
๒. การศึกษา วิจัย รวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ จำนวน 10 โครงการ
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของอีสานและของชาติ
๓. มุ่งเน้นกิจกรรมเผยแพร่และถ่า ยทอดศิลปวัฒนธรรมในทุกระดับและ จำนวน 7 โครงการ
รูปแบบต่าง ๆ
๔. มุ ่ ง เน้ น การส่ ง เสริ ม การอนุ ร ั ก ษ์ พ ั น ธุ ก รรมพื ช ท้ อ งถิ ่ น ในจั ง หวั ด จำนวน 15 โครงการ
อุบลราชธานี/โดยดำเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
5. การดำเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยและความร่วมมือกับจังหวัด จำนวน 10 โครงการ
รวมทั้งหมด
จำนวน 60 โครงการ
ด้านการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมโครงการและผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครัฐ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕62 สำหรั บ ผลการประเมิ น จาก 83
สถาบันอุดมศึกษา ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ระดับผลการประเมินในระดับ A ที่คะแนน 87.65
คะแนน อยู่ในลำดับที่ 31 ซึ่งอยู่ในระดับ ๕ ค่าคะแนน ๘๐ - ๑๐๐ คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานสูงมาก
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการ
โดยใช้เกณฑ์ EdPEx ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในระดับมหาวิทยาลัย คณะ สำนักและหน่วยงาน
สนับสนุน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่กำหนดให้
“สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องดำเนิน การอย่างต่อเนื่อง” โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ติดอันดับ 1 ใน 11
หน่วยงาน ที่ผ่านการประเมินโครงการ EdPEx200 ในรุ่นที่ 6 ตามเกณฑ์มาตรฐาน สำนักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ.เดิม) ซึ่งมี 49 หน่วยงานทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ดำเนินการเพื่อ ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยดำเนินงานด้าน
การอนุรักษ์พลังงาน ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัย ดำเนินการปลูกป่าส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ท้องถิ่น การจัดการขยะมูลฝอย ขนะของเสียอันตราย และการกำจัดน้ำเสียอย่างเป็นระบบ รวมทั้งดำเนินการก่อสร้าง
อาคารโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหาร (Pilot Plant) ที่ได้มาตรฐาน ในการผลิตอาหาร กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปร
รูปจากเนื้อสัตว์ สำหรับให้บริการการผลิตแก่ Startup และ SMEs ในพื้นที่ 4 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ โดยปรับปรุงรูปแบบและกระบวนการการบริหารจัดการให้มีความยืดหยุ่น ทันสมัยรวมทั้งมีกลยุทธ์นำไปสู่การ
ปฏิบัติเพื่อการพัฒนาและบริการในบริบทต่าง ๆ ซึ่งมีกระบวนการในการพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้
ความสามารถ ความเข้าใจ มีทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน โดยดำเนินการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ การปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

-9อย่างซื่อสัตย์สุจริต บริหารงานโปร่งใส ร่วมใจต้านภัยทุจริต(UBU Say No To Corruption) ส่งเสริมคุณวุฒิที่สูงขึ้น
อบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ด้า นการพัฒนาโครงสร้า งพื ้น ฐานด้ า นเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสำนั ก
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานเพื่อให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยมีการพัฒนาระบบให้บริการเครือข่ายความเร็วสูงและติดตั้งระบบ Access Point สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อการสื่อสารที่ทันสมัย ให้บริการซอร์ฟแวร์ เช่น Microsoft Office 365 โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
เป็น ต้น ให้บ ริการระบบ Eduroam ระบบ Microsoft Azure Dev Tools for Teaching เพื่อการศึกษาและวิจัย
สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน รวมทั้งพัฒนาระบบการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ UBU LMS พัฒนา
ระบบแอพพลิเคชั่น MyUBU นอกจากนี้ ยังพัฒนาระบบเพื่อการบริหารจัดการภายใน เช่น ระบบบริหารงานบุคคล
ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ สนับสนุนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีการ
ดำเนินงาน อาทิ การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีความเชื่อมโยงกับระบบงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
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ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัย
ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา
2531 ภายใต้ชื่อ "วิทยาลัยอุบลราชธานี" สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเปิดทำการสอนในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์ ต่อมาในปีพุทธศักราช 2533 ได้รับการยกฐานะวิทยาลัย อุบลราชธานี เป็น “มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี” ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐลำดับที่ 19 สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2533 โดยมีปรัชญาเริ่มแรกในการก่อตั้ง คือ “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสร้างสติและปัญญาแก่
สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง” โดยการจัดการศึกษาเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการพัฒนา กำลังคนของประเทศซึ่งกำลังมุ่งพัฒนาประเทศไปสู่การเป็นประเทศ กึ่งอุตสาหกรรม และเพื่อ
เป็ น การกระจายโอกาสทางการศึ ก ษา ให้ แ ก่ ป ระชาชนในเขตภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ได้ ร ั บ การศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงการประกอบวิชาชีพของตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นต่อไป
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีหน่วยงานสำหรับจัดการเรียนการสอนระดับคณะหรือเทียบเท่า 15
หน่วยงาน ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยแพทย์และการสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหาร
ศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักวิทยบริการ สำนักบริหารงานทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ และสำนักงานอธิการบดี และมีหน่วยงานวิสาหกิจ 2 หน่วยงาน ได้แก่ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีและสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ตราสั ญ ลั ก ษณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย เป็ น รู ป เจดี ย ์ แ บบล้ า นช้ า ง ซึ่ งหมายถึ ง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภายในมีดอกบัวหลวงประดิษฐาน อยู่บนแท่นรองรับของเส้น 3 เส้น
ด้านล่างของฐานมีคำว่า “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”

ต้นไม้และดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่ “ต้นกันเกรา หรือ
มั น ปลา” ชื ่ อ สามั ญ Anon, Tembusu ชื ่ อ วิ ท ยาศาสตร์ Fagraea
fragrans Roxb. วงศ์ Fagraea เป็ น ต้ น ไม้ ป ระจำมหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี เป็นไม้ยืนต้น มีดอกสีเหลือง มีกลิ่นหอมขจรขจาย แม้ต้น
กัน เกราจะขึ ้น อยู่ ในดิ น อัน ขาดความอุ ด มสมบูร ณ์ ก็ส ามารถยื น ต้ น
เจริญเติบโตอย่างงดงาม เนื้อไม้กันเกราแข็งแรงและทนทาน เปรียบได้
กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แม้เป็นมหาวิทยาลัยขนาดเล็ก แต่ละปี
ได้รับการจัดสรรงบประมาณของประเทศไม่มากนัก แต่ก็ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยคุณประโยชน์ให้แก่

- 11 ประเทศได้อย่างเต็มที่ นอกจากการออกดอกพรั่งพรูพร้อมกันทั้งต้นเปรียบได้กับความสามัคคี ความพรั่ง พร้อม ความ
ร่วมมือร่วมใจของบุคลากรและนักศึกษาที่จะร่วมสร้างมหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้า

ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
ปรัชญา
วิสัยทัศน์

:
:

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม
ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

อัตลักษณ์
เอกลักษณ์

:
:

พันธกิจ

:

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ
2. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่นำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
3. บริการวิชาการอย่างมีส่ว นร่ว มเพื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ สร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่
หลากหลายของภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ยุทธศาสตร์

:

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ และเป็นที่
ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
2. พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริม สนับสนุนการบูร ณาการงานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม บนพื้นฐานความพอเพียง เพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
4. อนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดจิตสำนึก รัก
ท้องถิ่นและประเทศชาติ
5. บริ ห ารจั ด การภายใต้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าล สามารถปรั บ ตั ว ให้ ท ั น กั บ พลวั ต รการ
เปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพให้เป็นมาตรฐานสากล และ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้และการทำงานอย่างมีความสุข
6. บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้สอดรับกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป
7. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง
ปลอดภัย เพื่อพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ : * เป็นส่วนงานภายในที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ศ.พิเศษจอมจิน จันทรสกุล
นายกสภามหาวิทยาลัย

ศ.คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ 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

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

รศ.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

นายอนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
ประธานสภาอาจารย์

- 14 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร

ผศ.มงคล ปุษยตานนท์
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ผศ.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

รศ.มันทนา สามารถ
คณบดีคณะบริหารศาสตร์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ

ผศ.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.สิทธิชัย สมานชาติ
อาจารย์ประจำคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

นายชัช วงศ์สิงห์
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

นางสาวจินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา
อาจารย์ประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผศ.จุฑามาส จิตต์เจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นางอรอนงค์ งามชัด
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประสานงาน

นายธีระศักดิ์ เชียงแสน
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
รองอธิการบดี

รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั และพันธกิจสังคม

ผศ.ดร.จุฑามาส จิตต์เจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย

ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์

ดร.จุฑามาศ หงส์ทอง
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ

รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ทรงพล อินทเศียร
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ผศ.ดร.อัญชลี สำเภา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการวิจยั

ดร.อรนุช ปวงสุข
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ

ดร.รัชดา โสภาคะยัง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.กฤษณ์ ศรีวรมาศ
รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

อ.นภดล พัฒนะศิษอุบล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน

ดร.จรวยพร แสนทวีสุข
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ

ผศ.ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ

- 16 คณบดี

ผศ.ดร.ชริดา ปุกหุต
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ดร.นรินทร บุญพราหมณ์
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.สุรศักดิ์ คำคง
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

รศ.มันทนา สามารถ
คณบดีคณะบริหารศาสตร์

นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข

ผศ.ดร.กัญญา จึงวิมุติพันธ์
คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

อ.ขรรค์เพชร ชายทวีป
คณบดีคณะนิติศาสตร์

ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช
คณบดีคณะรัฐศาสตร์

ผศ.ดร.สงวน ธานี
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ผู้อำนวยการสำนัก

ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ผศ.เสาวดี กงเพชร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สำนักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

หมายเหตุ : ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 26 เมษายน 2562)

อ.ฉวีวรรณ ชัยวัฒนา
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
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รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข

ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รองอธิการบดี

รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั นวัตกรรมและบริการวิชาการ

ผศ.ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร

ดร.จรวยพร แสนทวีสุข
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

นายอรรถพงศ์ กาวาฬ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

ผศ.ดร.เฉลิมชัย วงศ์รักษ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ

ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.กฤษณ์ ศรีวรมาศ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยอธิการบดี

อ.นภดล พัฒนะศิษอุบล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน

ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานงานวิจยั

- 18 คณบดี

ผศ.ดร.ชริดา ปุกหุต
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ดร.นรินทร บุญพราหมณ์
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.สุรศักดิ์ คำคง
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

รศ.ดร.รุ่งรัศมี บุญดาว
คณบดีคณะบริหารศาสตร์

นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข

ผศ.ดร.กัญญา จึงวิมุติพันธ์
คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

อ.ขรรค์เพชร ชายทวีป
คณบดีคณะนิติศาสตร์

ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช
คณบดีคณะรัฐศาสตร์

ผศ.ดร.สงวน ธานี
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ผู้อำนวยการสำนัก

ผศ.ดร.อธิพงศ์ สุริยา
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายและ
รก.ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

ผศ.ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
รก.ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สนิ และสิทธิประโยชน์

หมายเหตุ : ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดำรงตำแหน่งวันที่ 27 เมษายน 2562 เป็นต้นไป)
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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 ทองพิทักษ์
กรรมการ

นายศรินทรเทพ ชินพาส
กรรมการ

นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กรรมการ

ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์
เลขานุการ
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สรุปผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด้านการผลิตบัณฑิต
1) นักศึกษาใหม่
ในปีการศึกษา 2562 มีจำนวนนักศึกษาใหม่ทุกระดับ จำนวน 3,997 คน จำแนกเป็นระดับปริญญาตรี จำนวน
3,927 คน ปริญญาโท จำนวน 57 คน และปริญญาเอก จำนวน 13 คน ตามลำดับ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562)
2) นักศึกษาทั้งหมด
ในปีการศึกษา 2562 มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ จำนวน 15,992 คน จำแนกเป็นระดับปริญญาตรี
จำนวน 15,519 คน ปริญญาโท จำนวน 351 คน และปริญญาเอก จำนวน 122 คน ตามลำดับ (ข้อมูล ณ วันที่ 1
ตุลาคม 2562)
3) ผู้สำเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2561 มีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับ จำนวน 3,381 คน จำแนกเป็นระดับปริญญาตรี
จำนวน 3,247 คน ปริญญาโท จำนวน 110 คน และปริญญาเอก จำนวน 24 คน ตามลำดับ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม
2562)
4) ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
จากการติดตามผลการศึกษาติดตามผลบัณฑิตในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี
การศึกษา 2560 ผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา จากระบบการตอบแบบสอบภาวะการมีงาน
ทำของบัณฑิต สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีจำนวนผู้ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน
3,180 คน มีจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 3,076 คน คิดเป็นร้อยละ 96.73 บัณฑิตมีงานทำทั้งหมดจำนวน
2,405 คน คิดเป็นร้อยละการมีงานทำภายใน 1 ปี ร้อยละ 82.281 จากจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด (ข้อมูล ณ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562)

ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัย จำนวนทั้งสิ้น
179 โครงการ รวมเป็น จำนวนเงิน รวมทั้งสิ้น จำนวน 48,836,004 บาท แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จำนวน
14,734,900 บาท งบประมาณรายได้ จำนวน 2,207,100 บาท และงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่น ๆ จำนวน
31,894,004 บาท ดังนี้
ตารางที่ 1 แหล่งเงินที่สนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์
ลำดับ
1
2
3

1

แหล่งเงิน
งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณรายได้
งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น

จำนวนโครงการ
46
78
55
179

จำนวนเงิน (บาท)
14,734,900
2,207,100
31,894,004
48,836,004

สูตรการคำนวณร้อยละการได้งานใน 1 ปี = (จำนวนผู้ได้งานทำใน 1 ปี) x 100 / (จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด - ผู้ที่กำลังศึกษาต่อ - ผู้ติดเกณฑ์ทหาร - ผูอ้ ุปสมบท)
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ด้านการบริการวิชาการ
ในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณแผ่นดินหมวดงบรายจ่ายอื่น เพื่อดำเนินโครงการ
บริการวิชาการแก่ชุมชน รวม จำนวน 214 โครงการ เป็นเงิน 73,166,364 บาท แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จำนวน
26,694,200 บาท งบประมาณรายได้ จำนวน 6,082,890 บาท และงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่น ๆ จำนวน
40,389,274 บาท ซึ ่ ง ได้ จ ั ด สรรให้ ก ับ คณะ/วิท ยาลัย /สำนั ก ต่ าง ๆ เพื ่ อ ดำเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นา
มหาวิทยาลัย 4 ประเด็นหลัก คือ
1) การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เด็กเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน 85 โครงการ
2) การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 33 โครงการ
3) การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาวะที่ดีของประชาชน 87 โครงการ
4) โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9 โครงการ
ตารางที่ 2 การให้บริการวิชาการจำแนกตามกลุ่มการให้บริการวิชาการ
ลำดับ
1
2
3
4

กลุ่มการให้บริการวิชาการ
การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เด็ก
เยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน
การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน
อาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน
สุขภาวะที่ดีของประชาชน
โครงการด้ า นการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
รวมทั้งสิ้น

จำนวนโครงการ
85

จำนวนเงิน (บาท)
20,436,142

33

16,227,375

87

17,393,722

9

19,109,125

214

73,166,364

ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและเชื่อมโยงไปกับการเรียนการสอน ตลอดจนเชื่อมโยงกับความต้องการของพื้นที่ มี
โครงการที่ดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวม 60 โครงการ รวมเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 7,275,000 บาท
มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 16,120 คนคิดเป็นร้อยละ 100.75 ของจำนวนเป้าหมาย โดยโครงการที่ดำเนินการ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน ทั้งหมด จำนวน 60 โครงการ ดังนี้
ตารางที่ 3 แหล่งเงินที่สนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ลำดับ
1
2
3

แหล่งเงิน
งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณรายได้
งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น

จำนวนโครงการ
60
60

จำนวนผู้เข้าร่วม
16,120
-

จำนวนเงิน (บาท)
7,275,000
7,275,000

- 22 -

ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
ในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ดำเนินงานด้านความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยได้รับอนุมัติและลงนามความร่วมมือทางวิชาการที่ยังมีผลบังคับใช้ มีทั้งสิ้น 72 ฉบับ โดยจำแนกเป็น
ทวีปอเมริกา 1 ประเทศ ทวีปยุโรป 3 ประเทศและทวีปเอเชีย 11 ประเทศ
ตารางที่ 4 สถาบันที่ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2562
ชื่อหน่วยงาน/สถาบัน
วันที่ลงนาม
ที่ ชื่อประเทศ
America

1 USA
2 USA

University of San Diego

1-เม.ย.-59

Auburn University

24-พ.ค.-61

3

Arnold & Marie Schwartz College of Pharmacy and Health Sciences, Long
Island University
Marshall University, School of Pharmacy

26-ก.ค.-61

University of Graz

13-พ.ย.-60

University of Montpellier

15-ต.ค.-60

Anhalt University of Applied Sciences

27-เม.ย.-61

Gottfried Wilhelm Leibniz Universitat Hannover

1-มิ.ย.-62

Asia
Cambodia

Mean Chey University

22-มิ.ย.-58

Cambodia

Phnom Penh International University

11-ม.ค.-60

Cambodia

Royal University of Agriculture

18-ส.ค.-58

Cambodia

University of Battambang

9-มิ.ย.-58

Cambodia

University of Health Sciences

10-ม.ค.-62

Cambodia

University of Management and Economics

1-ต.ค.-57

Cambodia

Vanda Institute

11-ม.ค.-60

China

Guangxi Normal University for Nationalities

14-พ.ค.-57

China

Jingchu University of Technology

18-ก.ค.-61

China

Pan-Asian Biomedical Science Consortium - Southwest Medical University,
China
Pan-Asian Biomedical Science Consortium - The Chinese University of Hong
Kong, China
Ganesha University of Education

7-ธ.ค.-61

5-ต.ค.-59

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

30-ต.ค.-60

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

1-เม.ย.-61

USA

4 USA
Europe
Austria

5
6 France
7 Germany
8 Germany
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19 China

20 Indonesia
21 Indonesia
22 Japan

18-ธ.ค.-61

7-ธ.ค.-61

- 23 ที่
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

ชื่อประเทศ

ชื่อหน่วยงาน/สถาบัน

วันที่ลงนาม

Japan

Graduate School of Nanobioscience, Yokohama City University

11-พ.ย.-62

Japan

Ibaraki University

27-ม.ค.-60

Japan

Institute of Natural Medicine, University of Toyama

25-ม.ค.-60

Japan

The Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University

10-พ.ค.-62

Japan

Tottori University

6-ก.ค.-61

Japan

Tottori University - Memorandum for Student Exchange - Short term

6-ก.ค.-61

Japan

Tottori University - Memorandum for Student Exchange

6-ก.ค.-61

Japan

Toyohashi University of Technology

25-เม.ย.-57

Japan

University of Kochi

26-ธ.ค.-59

Korea

Far East University

7-พ.ย.-62

Korea

Far East University - Exchange Student Agreement

7-พ.ย.-62

Korea

Korea Research Institute of Chemical Technology

9-ต.ค.-56

Korea

School of Pharmacy, Sungkyunkwan University

19-มิ.ย.-62

Lao PDR

Champasack University

10-มิ.ย.-58

Lao PDR

National University of Laos

25-ก.พ.-62

Malaysia

Monash University Malaysia

5-ก.ย.-59

Malaysia

Pan-Asian Biomedical Science Consortium - International Islamic University
Malaysia, Malaysia
Pan-Asian Biomedical Science Consortium - International Medical University,
Malaysia
Pan-Asian Biomedical Science Consortium - Malaysian Biomedical Science
Association, Malaysia
Pan-Asian Biomedical Science Consortium - Taylor's University, Malaysia

7-ธ.ค.-61

Pan-Asian Biomedical Science Consortium - Universiti Kebangsaan Malaysia,
Malaysia
Pan-Asian Biomedical Science Consortium - Universiti Putra Malaysia,
Malaysia
Pan-Asian Biomedical Science Consortium - Universiti Sains Malaysia,
Malaysia
Pan-Asian Biomedical Science Consortium - Universiti Tunku Abdul Rahman,
Malaysia
Pan-Asian Biomedical Science Consortium - University of Malaya, Malaysia

7-ธ.ค.-61

Universiti Sains Malaysia

10-ก.ค.-60

Universiti Sains Malaysia - Collaboration Agreement

2-ส.ค.-60

40 Malaysia
41 Malaysia
42 Malaysia
43 Malaysia
44 Malaysia
45 Malaysia
46 Malaysia
47 Malaysia
48 Malaysia
49 Malaysia

7-ธ.ค.-61
7-ธ.ค.-61
7-ธ.ค.-61

7-ธ.ค.-61
7-ธ.ค.-61
7-ธ.ค.-61
7-ธ.ค.-61

- 24 ชื่อหน่วยงาน/สถาบัน
ที่ ชื่อประเทศ
50 Philippines Pan-Asian Biomedical Science Consortium - College of Medical Technology,

วันที่ลงนาม
7-ธ.ค.-61

Trinity University of Asia, Philippines
51 Philippines Pan-Asian Biomedical Science Consortium - Far Eastern University-Nicanor
Reyes Medical Foundation, Philippines
National Taiwan University of Science and Technology
52 Taiwan

1-มิ.ย.-61

53 Thailand

34 สถาบัน - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการนำกรณีศึกษาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ของ องค์การบริหารการพัฒนาพืน้ ที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน องค์การมหาชน
(อพท.) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
Pan-Asian Biomedical Science Consortium - Chiang Mai University

19-ก.ค.-61

Pan-Asian Biomedical Science Consortium - Khon Kaen University, Thailand

7-ธ.ค.-61

THAI Flight Training Co., Ltd. บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด

23-ก.ค.-61

กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตอำนาจเจริญ และสภาเกษตรแห่งชาติ
บริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

23-ธ.ค.-62
10-ม.ค.-63

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง

28-พ.ย.-62

Thailand

โรงเรียนนารีนุกลู

24-ก.ย.-62

Thailand

สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย

15-ส.ค.-62

Thailand

เสถียรธรรมสถาน Sathira Dhammasathan

21-ต.ค.-56

Thailand

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

30-ส.ค.-61

Vietnam

Can Tho University - College of Aquaculture and Fisheries

12-มี.ค.-58

Vietnam

Hanoi University (ชื่อเดิม Hanoi University of Foreign Studies)

11-ม.ค.-60

Vietnam

Hue University - College of Foreign Languages

14-มี.ค.-60

Vietnam

Pan-Asian Biomedical Science Consortium - School of Medicine and
Pharmacy, The University of Danang, Vietnam
Pan-Asian Biomedical Science Consortium - VN-UK Institute for Research &
Executive Education, The University of Danang, Vietnam
University of Danang - University of Foreign Language Studies

7-ธ.ค.-61

University of Danang, Campus in Kontum

20-พ.ย.-57

Vietnam National University Hanoi - University of Social Sciences and
Humanities
Vietnam National University Hanoi - University of Social Sciences and
Humanities (Academic Exchange Program Contract)

28-ก.ย.-59

54 Thailand
55 Thailand
56 Thailand
57 Thailand
58 Thailand
59 Thailand

60
61
62
63
64
65
66
67

68 Vietnam
69 Vietnam
70 Vietnam

71 Vietnam
72 Vietnam

7-ธ.ค.-61

7-ธ.ค.-61

7-ธ.ค.-61
9-ธ.ค.-59

1-ก.ย.-59

- 25 -
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สรุปผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต
จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศและเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน
1) หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีการจัดการเรียนการสอนโดยมีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมดจำนวน 71 หลักสูตร
จำแนกเป็นระดับปริญญาตรี จำนวน 41 หลักสูตร ปริญญาโท จำนวน 19 หลักสูตร และปริญญาเอก จำนวน 11
หลักสูตร ดังนี้
ตารางที่ 5 จำนวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562
คณะ/วิทยาลัย
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. คณะเกษตรศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์
4. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
5. คณะเภสัชศาสตร์
6. คณะพยาบาลศาสตร์
7. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8. คณะศิลปศาสตร์
9. คณะบริหารศาสตร์
10. คณะนิติศาสตร์
11. คณะรัฐศาสตร์
รวมทั้งสิ้น

ปริญญาตรี
20
2
10
6
2
5
1
1
3
16
7
6
1
2
41

ปริญญาโท
14
3
6
5
2
1
1
3
2
1
19

ปริญญาเอก
10
2
3
5
1
1
11

รวมทั้งสิ้น
44
7
19
16
2
8
3
1
4
19
9
7
1
2
71
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8 พฤศจิกายน 2561
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสถาบันการศึกษาภาครัฐและ
เอกชนทั่วประเทศจัดงาน “นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22” ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2561
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน โดยมี
วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่และให้ข้อมูลด้านการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้นำข้อมูลและความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการตัดสินใจ
ที่จะเลื อกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตามความถนัด ความสนใจ และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาต่างๆ ให้มีความใกล้ชิดผูกพันและเกื้อหนุนซึ่งกันและกันอันจะก่อให้เกิดประโยชน์
ในด้านการให้บริการทางการศึกษาสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้ จริง อีกทั้งยังเป็นการกระจายโอการทาง
การศึกษาให้กับนักศึกษานักเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่บริเวณอีสานใต้ของประเทศ
ไทยให้มีโอกาสพัฒนาทัดเทียมกับภูมิภาคอื่นได้
ซึ่งมีสถาบันระดับอุดมศึกษาชั้นนำ จากภาครัฐ และเอกชน จำนวน 43 สถาบันทั่วประเทศร่วมออกบูธนิทรรศการ
ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งนี้
2) หลักสูตรที่ถึงรอบปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในปีการศึกษา 2562
ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดย
ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรจำนวน 9 หลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์
3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สังกัดคณะ
วิศวกรรมศาสตร์
5) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์
6) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
7) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

- 28 8) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สังกัด
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
9) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563 สังกัดคณะเกษตรศาสตร์
3) หลักสูตร Reprofile ระดับปริญญาตรี จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาเซียน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สังกัดคณะศิลปศาสตร์
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2563 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2563 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาฟิสิกส์นวัตกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
4) หลักสูตรที่ปรับปรุงตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ.1) ในปี
การศึกษา 2562 จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอั งกฤษและการสื่อสาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สังกัดคณะศิลปศาสตร์
ด้านการผลิตบัณฑิต
1) วิธีการรับเข้านักศึกษา
การรับเข้านักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 รับเข้าศึกษาด้วยระบบ TCAS (Thai University Central
Admission System) โดยแบ่งการรับเข้าเป็น 5 รอบดังนี้
ตารางที่ 6 ประเภทวิธีการรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562
1.
2.
3.
4.

ประเภทการรับ
รับตรงตามโควตา
รับตรงตามพื้นที่
Admission
นักศึกษาต่างชาติ

รอบที่ 1
✓
✓

รอบที่ 2
✓
✓

รอบที่ 3
✓

รอบที่ 4
✓

รอบที่ 5
✓

✓
✓

2) แผน/ผลการรับนักศึกษา
ในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562
ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึง กรกฎาคม 2562 แผนรับเข้าศึกษา จำนวน 4,471 คน ผ่านการคัดเลือกและยืนยัน
สิทธิ์เข้าศึกษา จำนวน 4,208 คน คิดเป็นร้อยละ 94.12% ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 จำนวน 3,964 คน
คิดเป็นร้อยละ 94.20% โดยเปรียบเทียบแผนการรับ/ผลการรับ ประจำปีการศึกษา 2560-2561 ดังนี้
ตารางที่ 7 แผนการรับนักศึกษา/ผลการรับศึกษา (ระดับปริญญาตรี) ปีการศึกษา 2562

- 29 คณะ/วิทยาลัย

ปีการศึกษา 2561
แผนการรับ ผลการรับ
(คน)
(คน)
1. คณะเกษตรศาสตร์
380
261
2. คณะวิทยาศาสตร์
645
716
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์
620
704
4. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
105
90
5. คณะเภสัชศาสตร์
138
132
6. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
218
291
7. คณะพยาบาลศาสตร์
80
92
8. คณะศิลปศาสตร์
510
608
9. คณะบริหารศาสตร์
920
982
10. คณะนิติศาสตร์
400
405
11. คณะรัฐศาสตร์
430
391
รวมทั้งสิ้น
4,446
4,672

คิดเป็น
ร้อยละ
68.68
111.01
113.55
85.71
95.65
133.49
115.00
119.22
106.74
101.25
90.93
103.75

ปีการศึกษา 2562
แผนการรับ ผลการรับ
(คน)
(คน)
380
243
620
444
620
672
105
54
138
138
218
204
100
103
500
559
900
735
460
390
430
422
4,471
3,964

คิดเป็น
ร้อยละ
63.95
71.61
108.39
51.43
100.00
93.58
103.00
111.80
81.67
84.78
98.14
88.66

3) นักศึกษาใหม่
ในปีการศึกษา 2562 มีจำนวนนักศึกษาใหม่ทุกระดับ จำนวน 3,997 คน จำแนกเป็นระดับปริญญาตรี
จำนวน 3,927 คน ปริญญาโท จำนวน 57 คน และปริญญาเอก จำนวน 13 คน ตามลำดับ

แผนภูมิที่ 1 จำนวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
4) นักศึกษาทั้งหมด
ในปีการศึกษา 2562 มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ จำนวน 15,992 คน จำแนกเป็นระดับปริญญาตรี
จำนวน 15,519 คน ปริญญาโท จำนวน 351 คน และปริญญาเอก จำนวน 122 คน ตามลำดับ

- 30 -

แผนภูมิที่ 2 จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2562
5) ผู้สำเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2561 มีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับ จำนวน 3,381 คน จำแนกเป็นระดับปริญญาตรี
จำนวน 3,247 คน ปริญญาโท จำนวน 110 คน และปริญญาเอก จำนวน 24 คน ตามลำดับ

แผนภูมิที่ 3 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
6) ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
จากการติดตามผลการศึกษาติดตามผลบัณฑิตในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี
การศึกษา 2560 ผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา จากระบบการตอบแบบสอบภาวะการมีงาน
ทำของบัณฑิต สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน
3,180 คน มีจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 3,076 คน คิดเป็นร้อยละ 96.73 บัณฑิตมีงานทำทั้งหมดจำนวน
2,405 คน คิดเป็นร้อยละการมีงานทำภายใน 1 ปี ร้อยละ 82.28
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบร้อยละภาวะการมีงานทำของบัณฑิตปีการศึกษา 2559-2560

- 31 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
2559
2560
91.86%
81.33%
79.94%
78.10%
93.76%
87.44%
74.19%
60.38%
98.73%
100%
94.12%
91.28%
100.00%
95.83%
88.24%
86.73%
100.00%
100%
89.85%
74.72%
73.91%
78.68%
94.90%
80.21%
89.96%
92.48%
85.78%
82.28%

ร้อยละ
เพิ่มขึ้น – ลดลง
-11.46%
-2.30%
-6.74%
-18.61%
1.29%
-3.02%
-4.17%
-1.71%
0.00%
-16.84%
6.45%
-15.48%
2.80%
-4.08%

แผนภูมิที่ 4 เปรียบเทียบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตปีการศึกษา 2559-2560
ซึ่งจากการติดตามผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต ในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา
2560 พบว่าส่วนใหญ่ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 84.40 สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ร้อยละ 0.20 ซึ่งผลจากการสำรวจมีความพึงพอใจในด้านการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
89.00
7) โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
7.1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ

- 32 สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วัดและประเมินผลลัพธ์การ
เรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ในวันที่ 22 สิงหาคม
2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สถานปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยากร
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.บวร ปภัสราทร เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ ความเข้าใจ
แนวคิด หลักการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดำเนินงานที่เป็นเลิศมากยิ่งขึ้น

7.2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดและประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดและประเมินผลตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ
ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยากรโดย รอง
ศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์ เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ ความเข้าใจแนวคิด
หลักการวัดและประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติยิ่งขึ้น

7.3) โครงการส่งเสริมการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน
สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบมาตรฐานสากล ในระหว่างวันที่ 3031 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการ
ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะ ประสบการณ์และมีความพร้อมทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ สอดคล้องและตรงความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
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24 มกราคม 2562 ยุท 1
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในนามศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่ นเยาว์ ครั้งที่ 21”
(Young Scientist Competition 2019 : YSC2019) รอบภู ม ิ ภ าค (รอบสอง) ณ โรงแรมยู เพลส มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี เพื่อคัดเลือกโครงงานนักเรียนผู้มีความสามารถระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 6 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียน
รัฐบาล เอกชน และโรงเรียนนานาชาติ เพื่ อเข้าร่วมการแข่งขันและเป็นตัวแทนภูมิภาคเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิง
ชนะเลิศระดับประเทศพร้อมเป็นตัวแทนประเทศต่อไป
โดยมี คณะผู้ประสานงานและกรรมการกลางจากเนคเทค และคณะครู - อาจารย์ และนักเรียนที่ผ่านการ
พิจารณาในรอบข้อเสนอโครงงาน (รอบแรก) และได้รับทุนพัฒนาผลงาน โครงงานละ 3,000.- บาท จำนวน 35

- 34 โครงงาน จากการคัดเลือกโครงงานที่ส่งเข้าประกวด 300 กว่าโครงงาน ในเขตพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี
ศรีส ะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม โดยทาง
คณะกรรมการจะคัดเลือกโครงงานที่เข้าร่ วมประกวดให้เหลือเพียง 6 โครงงาน เพื่อเป็นตัวแทนศูนย์ประสานงาน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยี
สารสนเทศแห่งประเทศไทย จัดโดย เนคเทค ในช่วงเดือนมีนาคม 2562 และถ้าหากโครงงานผ่านการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการก็จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานในงาน Intel International
Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วงเดือนพฤษภาคม 2562 ต่อไป

17 กุมภาพันธ์ 2562 ยุท 1
มหาวิทยาลัยอุบ ลราชธานี ในนามเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภ าค ร่วมกับ สำนักงานเลขานุก าร
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดงานประกวดแผน
ธุรกิจระดับชาติ ภายใต้ชื่อโครงการแข่งขัน “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ระดับประเทศ ประจำปี 2562” Research to
Market : R2M Thailand 2019ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งสำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ให้การสนับสนุน โดยมีนายเธียรชัย
พุทธรังสี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน โดยมีวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันครั้งนี้

- 35 เพื่อผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมาสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และเพื่อ
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทดลองออกแบบแนวคิดทางธุรกิจโดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน ซึ่ งดำเนินการโดยการนำผลงานวิจัย
และนวัตกรรมในสถาบันการศึกษามาเป็นโจทย์ให้นักศึกษาจัดทำแผนธุรกิจและนำเสนอในเวทีการแข่งขัน โดยมีการ
แข่งขันเพื่อคัดกรองตั้งแต่ในระดับมหาวิทยาลัย ระดับภาค จนถึงการแข่งขันในระดับประเทศ

1 มีนาคม 2562 ยุท 1
สโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่ชุมชนจัดโครงการ ค่ายพยาบาล
อาสาร่วมใจส่งเสริมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 5 ให้บริการด้านสุขภาพแก่ชุมชน เสริมสร้างความรู้ และประสบการณ์ด้าน
วิชาชีพ มีจิตอาสาและสำนึกรักท้องถิ่น ณ โรงเรียนบ้านโนนตูม อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี อ.สุดารักษ์
ประสาร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมี อาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษา เข้าร่วมจำนวน 250 คน
ซึ่งนับเป็นโครงการพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสา อีกทั้งยังเป็นการบริการวิชาการแก่สังคม
ในการเป็นแนวทางที่ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพ สู่การทำประโยชน์เพื่อสังคมในรูป
ของงานจิตอาสา อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านกระบวนการ
ทำงาน ทั้งยังช่วยปลูกฝังทักษะทางสังคม ผ่านการประสานงานและแก้ไขปัญหาร่วมกัน นับเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่
สำคัญในศตวรรษที่ 21 ที่ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในอนาคต
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1 เมษายน 2562
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1 ใน 16 มหาวิทยาลัยของไทย ที่ได้
รับรองสถาบันผลิตแพทย์ ผ่านมาตรฐานระดับโลก จากการตรวจประเมินของ สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษา
แพทยศาสตร์ (สมพ.) ประเทศไทย พร้อมแถลงข่าว ยกระดับการศึกษาแพทยศาสตร์สู่มาตรฐานโลก โดยนายแพทย์
ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เข้าร่วม ณ กระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งในส่วนของ สถาบันผลิตแพทย์ 16 แห่ง ที่ผ่านการประเมินจาก สมพ.และถือว่าได้มาตรฐานระดับโลก
ประกอบด้ว ย คณะแพทยศาสตร์ศ ิร ิร าชพยาบาล ม.มหิดล, คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล, คณะ
แพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่, คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ , คณะ
แพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น , วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า , คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา, คณะแพทยศาสตร์
วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช, วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม.รังสิต , คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ , สำนักวิชา
แพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี , คณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ, คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร, วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี และสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์
นับเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานทางการศึกษา ของหลักสูตรแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็นผลให้
แพทย์ที่จบจากสถาบันผลิตแพทย์ที่ผ่านการประเมินจาก สมพ.จะได้รับรองว่า เป็นแพทย์ที่ได้มาตรฐานระดับโลก
8) ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการสนับสนุนสวัสดิการสำหรับนักศึกษาเพื่อช่วยเหลือ
นักศึกษาที่ขาดแคลนอย่างพอเพียง โดยมีการให้ทุนกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ทุนการศึกษาจาก
งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 366,875,000 บาท จำนวนผู้กู้ยืม 5,981 ราย และทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก
ทั้งภาครัฐและเอกชน สนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน 10,074,650 บาท จำนวน 508 ทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 9 ตารางทุนสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย
คณะ/วิทยาลัย
คณะเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยแพทศาสตร์และการสาธารณสุข
คณะพยาบาลศาสตร์

จำนวนทุนการศึกษา(ทุน)
ทุนรัฐบาล ทุนเอกชน รวม
24
16
40
67
37
104
27
39
66
13
11
24
14
5
19
29
8
37
17
12
29

จำนวนเงินทุนการศึกษา(บาท)
ทุนรัฐบาล ทุนเอกชน
รวม
335,000
432,700
767,700
1,031,000 832,750
1,863,750
410,000 1,148,100
1,558,100
182,000
210,000
392,000
334,700
106,500
441,200
668,800
203,000
871,800
250,000
255,000
505,000
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คณะศิลปศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
รวมทั้งสิ้น

จำนวนทุนการศึกษา(ทุน)
ทุนรัฐบาล ทุนเอกชน รวม
30
28
58
30
14
44
30
14
44
30
13
43
311
198
508

จำนวนเงินทุนการศึกษา(บาท)
ทุนรัฐบาล ทุนเอกชน
รวม
494,000
632,600
1,126,600
432,500
530,500
963,000
502,500
263,000
765,500
432,000
388,000
820,000
4,737,500 4,569,450 10,074,650

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้สนับสนุน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยปีงบประมาณ 2562 ได้
จัดสรรเงินจากกองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษา ดำเนินการพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาทุกคณะ กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา (กยศ.) จำนวน 3,984 ราย เป็นจำนวนเงิน 239,073,000 บาท และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้
ในอนาคต (กรอ.) จำนวน 1,997 ราย เป็นเงิน 108,410,000 บาท รวมผู้กู้ยืม กยศ.และกรอ.ทั้งสิ้น จำนวน 5,981
ราย เป็นจำนวนเงิน 347,483,000 บาท
ตารางที่ 10 ตารางจำนวนนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
คณะ/วิทยาลัย
คณะเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยแพทศาสตร์และการสาธารณสุข
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
รวมทั้งสิ้น

จำนวนผู้กู้ กยศ.
รายเก่า
รายใหม่
247
661
36
575
5
48
1
21
230
61
37
345
14
908
56
296
72
316
55
3,684
300

จำนวนผู้กู้ กรอ.
รายเก่า
รายใหม่
125
54
33
120
229
215
53
29
163
41
53
9
151
66
195
191
169
101
1,171
826

รวม
ทั้งหมด
426
850
1,024
131
225
353
254
745
1,234
368
371
5,981

ตารางที่ 11 ตารางสรุปจำนวนงบประมาณกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีงบประมาณ 2562
คณะ/วิทยาลัย
คณะเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยแพทศาสตร์และการสาธารณสุข

จำนวนผู้กู้ กยศ.
รายเก่า
รายใหม่
14,376,000
35,515,000 1,809,800
33,662,400
294,000
4,304,000
46,400
1,624,000
14,731,600 3,747,600

จำนวนผู้กู้ กรอ.
รายเก่า
รายใหม่
2,915,400
6,403,200
1,752,200 11,727,700
2,440,000
13,518,000 2,962,400
842,400

รวม
ทั้งหมด
17,291,400
43,728,000
47,436,300
6,790,400
18,104,400
19,321,600
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คณะพยาบาลศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
รวมทั้งสิ้น

จำนวนผู้กู้ กยศ.
จำนวนผู้กู้ กรอ.
รวม
รายเก่า
รายใหม่
รายเก่า
รายใหม่
ทั้งหมด
4,079,000
4,813,200 6,687,600 15,579,800
17,505,850
710,400
7,204,800 9,451,200 34,872,250
56,871,950 3,365,400 9,818,400 6,284,600 76,340,350
18,917,000 4,402,200 11,206,600
34,525,800
19,690,400 3,420,000 10,382,300
33,492,700
221,277,200 17,795,800 58,695,500 49,714,500 347,483,000

9) การส่งเสริมและสนับสนุนกิจ กรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูต รและ
กิจกรรมนอกหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้
ตารางที่ 12 โครงการกิจกรรมตามกรอบมาตรฐานที่สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.

กิจกรรมตามกรอบมาตรฐาน
ด้านส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค์
ด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิง่ แวดล้อม
ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
รวมทั้งสิ้น

จำนวนโครงการ
19
26
18
11
6
80

ร้อยละ

ร้อยละ 13.8

ร้อยละ 22.5

7.5

จำนวน (คน)
5,114
4,684
2,338
5,753
2,414
20,303

งบประมาณ (บาท)
1,040,233
2,281,142
881,944
938,649
186,560
5,328,528

ร้อยละ 23.8
ร้อยละ 32.5

แผนภูมิที่ 5 สรุปร้อยละโครงการกิจกรรมตามกรอบมาตรฐานที่สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา

- 39 โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1) ด้านส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
1.1) โครงการค่ายคอมพิวเตอร์สัญจรเพื่อน้อง ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนพังเคนพิทยา ต.พังเคน อ.นาตาล จ.
อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 13 - 16 ธันวาคม 2561
1.2) โครงการค่ายเทคโนโลยีจากพี่สู่น้องสัญจร ครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ต.ขุหลุ อ.ตระการ
พืชผล จ.อุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 8 - 11 มีนาคม 2562
1.3) โครงการ Meet Me Meet UBU ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2562
1.4) โครงการ Smart Learning ณ ห้ อ ง SEC 201 อาคารศู น ย์ เ ครื ่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
1.5) โครงการพี่ติวน้อง ครั้งที่ 1 ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 13 - 14
สิงหาคม 2562
1.6) โครงการค่ายสานฝัน สัมพัน ธ์ว ิช าการ ครั้งที่ 19 ณ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา ต .สีว ิเชียร อ.น้ำยืน จ.
อุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2562
2) ด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
2.1) โครงการแข่ง ขัน กีฬ ามหาวิท ยาลัย แห่ง ประเทศไทย ครั ้ ง ที ่ 46 (รอบคั ด เลื อ ก) ณ มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม ในระหว่างวันที่ 15 - 22 ต.ค.61
2.2) โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 (รอบมหกรรม) ณ สถานที่ ม.ราชภัฎ
อุบลราชธานี จ.อุบลอุบลราชธานี และสถาบันการพลศึกษา จ.ศรีสะเกษ ในระหว่างวันที่ 11 - 20 มกราคม 2562
2.3) โครงการ Swimming Instruction 3rd ณ สระว่ายน้ำยอดเศรณี มหาวิทยาลัยอุบลราชานี ในระหว่าง
วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 - 20 สิงหาคม 2562
2.4) โครงการ อบรมการช่วยเหลือชีวิตจากการจมน้ำ ณ สระว่ายน้ำยอดเศรณี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใน
ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562
2.5) โครงการแข่งขัน ว่ายน้ำกัน เกราสปริ้น ครั้งที่ 1 ณ สถานที่ สระว่ายน้ำยอดเศรณี ม หาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี ในวันที่ 7 กันยายน 2562
2.6) โครงการสัม มนาชมรมเทควัน โด ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีส ุรนารี ต.สุรนารี อ.เมื อ ง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน 2562
3) ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
3.1) โครงการพิราบขาว ครั้งที่ 15 ณ วัดบ้านหินสูง ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 2 11 ธันวาคม 2561
3.2) โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ มหาวิทยาลับอุบลราชธานี กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน
ประตู 3 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 8 - 11 พฤษภาคม 2562

- 40 3.3) โครงการสร้างสัมพันธ์ สานสายใย สร้างคนค่าย เพื่อสังคม ครั้ งที่ 25 ณ โรงเรียนคำจวง ต.ผาสุก อ.วัง
สามหมอ จ.อุดรธานี ในระหว่าง 11 - 17 พฤษภาคม 2562
3.4) โครงการอาสาสมั ค รสร้ า งฝั น ปั น ยิ ้ ม ครั ้ ง ที ่ 7 ณ โรงเรี ย นพั ง เคนพิ ท ยา ต.พั ง เคน อ.นาตาล จ.
อุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2562
3.5) โครงการจิตอาสา ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม- 31
สิงหาคม 2562
4) ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
4.1) โครงการค่ายคอรัป "ฉัน" ไม่ขอรับ สัญจร ณ อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ใน
ระหว่างวันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2561
4.2) โครงการเดินเท้าเล่าวัฒนธรรมสักการะหลวงปู่ชา ณ สถานที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และวัดหนองป่า
พง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชานี ในวันที่ 19 มกราคม 2562
4.3) โครงการสืบ สานประเพณี ทางพระพุ ทธศาสนา ณ วัดบ้านศรีไค ต.เมืองศรีไค อ.วาริน ชำราบ จ.
อุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 16 และ 28 กรกฎาคม 2562
4.4) โครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สถานที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
4.5) โครงการ UBU Charms 2019 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในระหว่างระหว่างวันที่ 5–30 สิงหาคม 2562
4.6) โครงการกันเกรารวมใจเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด TO BE NUMBER ONE CAMP ณ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และเรือนจำกลาง จ.อุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2562
5) ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
5.1) โครงการพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 22 มิถุนายน 2562
5.2) โครงการเฉลิม พระเกีย รติ พ ระบาทสมเด็ จพระเจ้ า อยู ่ห ัว ณ สถานที ่ โรงละครคณะศิ ล ปศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562 และวันที่ 16 สิงหาคม 2562
5.3) โครงการชื่อโครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย – ลาว ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง
พะเยา จ.พะเยา ในระหว่างวันที่ 15 – 19 พฤศจิกายน 2561
5.4) โครงการชื่อโครงการงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 สืบสานวัฒนธรรมนาฎลีลา เฉลิมพระ
เกียรติพระราชาแห่งแผ่นดิน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2562
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- 44 10) การสนับสนุนทรัพยากรการเรียน การสอน หนังสือ วารสาร ปีงบประมาณ 2562
ในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสำนักวิทยบริการได้มีการจัดหาทรัพยากรหนังสือ วารสาร
เพื่อให้บริการทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จำนวน 156,578 เล่ม วารสาร จำนวน 2,042 ชื่อเรื่อง ฐานข้อมูล
ออนไลน์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาบอกรั บและสำนักวิทยบริการจัดหา จำนวน 23 ฐานข้อมูล โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 13 แสดงจำนวนหนังสือ วารสาร เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2561-2562
ประเภท

จำนวน
ปีงบประมาณ 2561
116,627 เล่ม
39,469 เล่ม
10,722 เล่ม
66,436 เล่ม
9,580 เล่ม
1,132 เล่ม
5,302 เล่ม
9,012 เล่ม
14,925 เล่ม
2,042 ชื่อเรื่อง
1,774 ชื่อเรื่อง
268 ชื่อเรื่อง
13,533 รายการ
8,999 รายการ
4,554 รายการ

1. หนังสือแยกตามสาขาวิชา
1.1) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.2) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1.3) สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2. หนังสือข้อมูลท้องถิ่น
3. วิทยานิพนธ์ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ
4. วิจัยภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ
5. หนังสืออ้างอิงภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ
6. หนังสืออื่น ๆ (นวนิยาย เรื่องสั้น วรรณกรรม เด็กๆ)
7. วารสาร
7.1) วารสารวิชาการ
7.2) นิตยสารบันเทิง
8. สื่อโสตทัศน์
8.1) สื่อโสตทัศน์ภาษาไทย
8.2) สื่อโสตทัศน์ภาษาต่างประเทศ

ปีงบประมาณ 2562
115,473 เล่ม
38,282 เล่ม
12,256 เล่ม
64,935 เล่ม
11,149 เล่ม
1,147 เล่ม
5,406 เล่ม
9,000 เล่ม
9,666 เล่ม
2,102 ชื่อเรื่อง
1,833 ชื่อเรื่อง
269 ชื่อเรื่อง
13,944 รายการ
9,482 รายการ
4,462 รายการ

ตารางที่ 14 แสดงจำนวนฐานข้อมูลออนไลน์ ปี พ.ศ. 2560-2562
ปีงบประมาณ 2561
29 ฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาบอกรับ
1. ACS Publication
2. ABI/INFORM Complete
3. ACM Digital Library
4. H. W. Wilson (12 Subjects)
5. IEL (IEEE/IET)
6. ISI Web of Science
7. Proquest Dissertation and Thesis Global
8. ScienceDirect
9. SpringerLink - Journal

ปีงบประมาณ 2562
23 ฐาน
1. ACS Publication
2. ACM Digital Library
3. IEL (IEEE/IET)
4. ISI Web of Science
5. Proquest Dissertation and
6. ScienceDirect
7. SpringerLink - Journal
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10. Academic Search Complete
11. Ebsco Discovery Service Plus Fulltext
12. Emerald Management (EM92)
สำนักวิทยบริการบอกรับ
13. Uptodate
14. กฤตภาคออนไลน์
15. ฐานข้อมูลกฎหมาย
16. Ebook Academic collections
17. CRCNetBase
18. Ebook collections
19. Ookbee (Buffet)
20. Books 24x7
21. National Geographic
22. Emerald Management (ซื้อขาดบางส่วน)
23. Cinahl Complete
24. Gale eBook (ซื้อขาด)
25. iG Library
คณะวิศวกรรมศาสตร์บอกรับ
26. Access Engineering
คณะเภสัชศาสตร์บอกรับ
27. Access Pharmacy
คณะรัฐศาสตร์บอกรับ
28. Financial Times
29. The Economist

ปีงบประมาณ 2562
8. Academic Search Complete
9. Computer and Applied Science Complete
10. Ebsco Discovery Service Plus Fulltext
11. Emerald Management (EM92)
12. Uptodate
13. ฐานข้อมูลกฎหมาย
14. Ebook Academic collections
15. CRCNetBase
16. Ebook collections
17. Emerald Management (ซื้อขาดบางส่วน)
18. Gale eBook (ซื้อขาด)
19. iG Library
20. Turnitin
21. Access English
22. Financial Times
23. The Economist

ตารางที่ 15 จำนวนเรื่องการผลิตสื่อโสตทัศน์ที่สอดคล้องกับการเรียน การสอน ปีงบประมาณ 2560-2562
คณะ/วิทยาลัย
1. คณะเกษตรศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์
4. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
5. คณะเภสัชศาสตร์
6. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ปีงบประมาณ
2561
3
25
5
0
3
12

2562
4
36
7
0
1
1
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7. คณะพยาบาลศาสตร์
8. คณะศิลปศาสตร์
9. คณะบริหารศาสตร์
10. คณะนิติศาสตร์
11. คณะรัฐศาสตร์
รวมทั้งหมด

ปีงบประมาณ
2561
3
0
2
0
2
55

2562
1
2
1
4
1
58
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ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัย
พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่มงุ่ เน้นการพัฒนา คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอย่างยั่งยืน
1) การสนับสนุนด้านการวิจัย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัย จำนวนทั้งสิ้น
179 โครงการ รวมเป็น จำนวนเงิน รวมทั้งสิ้น จำนวน 48,836,004 บาท แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จำนวน
14,734,900 บาท งบประมาณรายได้ จำนวน 2,207,100 บาท และงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่น ๆ จำนวน
31,894,004 บาท ดังนี้
ตารางที่ 16 แหล่งเงินที่สนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์
ลำดับ
1
2
3

แหล่งเงิน
งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณรายได้
งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น

ร้อยละ 43.6

จำนวนโครงการ
46
78
55
179

จำนวนเงิน (บาท)
14,734,900
2,207,100
31,894,004
48,836,004

ร้อยละ 25.7
ร้อยละ 30.7

แผนภูมิที่ 6 ร้อยละจำนวนโครงการจำแนกตามแหล่งเงินที่สนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์
2) ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีบุคลากร นักวิจัยที่มีความสามารถมีผลงานวิจัยเป็น
ที่ยอมรับของหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
ตารางที่ 17 สรุปผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
ชื่อ-สกุล
1. ดร.ศันศนีย์ ศรีจันทร์
2. อ.อนุพงษ์ รัฐิรมย์
3. นายกรวิช แก้วดี

ประเภทรางวัล
รายละเอียดผลงาน
รางวั ล ผลงานวิ จ ั ย สิ ่ ง ประดิ ษ ฐ์ / เครื่องผสมน้ำกรดฟอร์มิกแบบอัตโนมัติ
นวั ต กรรม ในงานประชุ ม วิ ชาการ

- 48 ชื่อ-สกุล
คณะวิทยาศาสตร์
1. ผศ.ดร.อินทิรา ซาฮีร์
2. ดร.คำล่า มุสิกา
3. ดร.วรงศ์ นัยวินิจ
4. ดร.จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์
5. ดร.วศิน โกมุท
6. อ.จักเรศ อิฐรัตน์
7. อ.วิชุลดา พิไลพันธ์
ดำเนิ น งานแบบบู ร ณาการร่ ว มกั น
ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ เกษตรศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์
1. ผศ.ดร.ชัชวิน นามมั่น
2. นายณัฐภูมิมินทร์ วิลามาศ
คณะวิทยาศาสตร์
3. ดร.จินตนา นภาพร
คณะเภสัชศาสตร์

ประเภทรางวัล
รายละเอียดผลงาน
มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
รางวัลผลงานวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่น โครงการการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อ
ในงานประชุ ม วิ ช าการ มอบ.วิ จั ย การพั ฒ นาเชิ ง พื ้ น ที ่ อำเภอเขมราฐ จั ง หวั ด
ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี

รางวั ล ชมเชย โครงการ Thailand
Research Expo Award 2019 ณ
ระหว่ า งวั น ที ่ 7 – 11 เมษายน
๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
และบางกอกคอนเวนชันเซ็น เตอร์
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

1. ชุ ด ควบคุ ม การเลี ้ ย งจิ ้ ง หรี ด อั ต โนมั ต ิ ซึ ่ ง ชุ ด
ควบคุมการเลี้ยงจิ้งหรีดอัตโนมัติ หรือระบบติดตาม
การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดแบบอัตโนมัติ เป็นการพัฒนา
ระบบเพื ่ อสนั บ สนุ น การเพาะเลี ้ย งจิ ้ งหรีด ในบ่อ
เพาะโดยเป็นการประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ตของสรรพ
สิ่ง โดยสามารถบริการจัดการการเพาะเลี้ยงในแต่
ละบ่อแยกได้อย่างอิสระ
2. การพัฒนาโปรตีนทางเลือกจากแมลง และพัฒนา
แมลงเป็ น สั ต ว์ เ ศรษฐกิ จ เพื ่ อ ขั บ เคลื ่ อ นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง ๒ เป็นศูนย์ก ลาง
เศรษฐกิจฐานชีวภาพ(Bio Economy)

3) การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ดำเนินการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ดังนี้
ตารางที่ 18 สรุปการยื่นขอจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ประจำปี 2562
การยื่นขอจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ประจำปี 2562
ลำดับ
ชื่อผู้ประดิษฐ์
1
1) จินตนา นภาพร
2) ธีราพร ชนะกิจ
2
1) จินตนา นภาพร
2) ธีราพร ชนะกิจ
3
ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์
4

ชื่อผลงาน
คู่มือการใช้งานแอพพลิเคชั่น "ยาอะไร" (YaA-Rai)
แอพพลิเคชั่น "ยาอะไร" (Ya-A-Rai)

ประเภท
ลิขสิทธิ์

เลขที่คำขอ
370588

วันที่ยื่นขอ
24-ต.ค.-61

ลิขสิทธิ์

370587

24-ต.ค.-61

อุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงขณะลุกนั่ง (sit-stand อนุสิทธิบัตร 1803002664 15-พ.ย.-61
support device
ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์ เครื่องวัดอัตราการหายใจโดยใช้แรงดันอากาศ อนุสิทธิบัตร 1803002813 30-พ.ย.-61

- 49 การยื่นขอจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ประจำปี 2562
ลำดับ
ชื่อผู้ประดิษฐ์
ชื่อผลงาน
5
ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์ เครื ่ อ งวั ด อั ต ราการหายใจโดยใช้ ม าตรวั ด
ความเร่งคู่
6
จิตรา สิงห์ทอง
สูตรและกรรมวิธีการผลิตเส้นกวยจั๊บไรซ์เบอร์
รี่กึ่งสำเร็จรูป
7
1) อนุพงษ์ รัฐิรมย์
เครื่องผสม Formic Acid แบบอัตโนมัติ
2) ศันศนีย์ ศรีจันทร์
3) กรวิช แก้วดี
8
ธิติกานต์ บุญแข็ง
ลูกหินขัดข้าวที่ใช้เกลือไทยเป็นส่วนผสมของ
วัสดุประสานในกระบวนการขึ้นรูป
9
1) ทวีศักดิ์ วิยะชัย
เลื่อยตัดกิ่งไม้ 2 คม
2) อุทัย คูณสมบัติ
10 1) ชัยวุฒิ วัดจัง
กรรมวิธีการผลิตฟองน้ำยางพาราอัด
2) อาณุวรรณ กาลจักร
11 1) อนิรุตต์ มัทธุจักร์
อุปกรณ์ฉีดยาที่ไม่ใช้เข็มแบบฉีดต่อเนื่อง
2) กิตติพงษ์ ศรีพนากุล
12 ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์ กรรมวิธีในการได้มาของข้อมูลการก้าวเดิน
ของมนุษย์โดยใช้ภาพเคลื่อนไหว
13 สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
กรรมวิธีการผลิตและผลิตภัณฑ์ลิโพโซมและนิ
โอโซมรูปแบบใหม่กักเก็บน้ำมันรำข้าวอินทรีย์

ประเภท
เลขที่คำขอ วันที่ยื่นขอ
อนุสิทธิบัตร 1803002814 30-พ.ย.-61
อนุสิทธิบัตร 1803003043 28-ธ.ค.-61
อนุสิทธิบัตร 1903000070 14-ม.ค.-62

อนุสิทธิบัตร 1903000072 14-ม.ค.-62
อนุสิทธิบัตร 1903000768 28-มี.ค.-62
อนุสิทธิบัตร 1903000769 28-มี.ค.-62
อนุสิทธิบัตร 1903001045 30-เม.ย.-62
อนุสิทธิบัตร 1903001046 30-เม.ย.-62
สิทธิบัตร

1901002655 30-เม.ย.-62

ตารางที่ 19 สรุปการได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ประจำปี 2562
การได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ประจำปี 2562
ลำดับ
ชื่อผู้ประดิษฐ์
ชื่อผลงาน
1
ปุ ร ิ ม จารุ จ ำรั ส และ ชุ ด ทดสอบแมกนี เ ซี ย มภาคสนามในน้ ำ
คณะ
ยางพารา
2
1) จินตนา นภาพร
คู่มือการใช้งานแอพพลิเคชั่น "ยาอะไร" (Ya2) ธีราพร ชนะกิจ
A-Rai)
3
1) จินตนา นภาพร
แอพพลิเคชั่น "ยาอะไร" (Ya-A-Rai)
2) ธีราพร ชนะกิจ
4
ธิติกานต์ บุญแข็ง
ลูกหินขัดข้าวที่มีส่วนผสมของดินขาวเผาเป็น
วัสดุประสานโดยวิธีขึ้นรูปด้วยมือ
5
จิตรา สิงห์ทอง
สูตรส่วนผสมเส้นก๋วยจั๊บกึ่งสำเร็จรูปจากข้าวก่ำ
6
ธิติกานต์ บุญแข็ง
กรรมวิธีการผลิตลูกหินขัดข้าวที่มีส่วนผสม
ของดิ น ขาวเผาเป็น วัส ดุ ประสานโดยขึ้นรูป
ด้วยเครื่องหล่อเหวี่ยง
7
จิตรา สิงห์ทอง
สูตรส่วนผสมเส้นก๋วยจั๊บกึ่งสำเร็จรูปจากข้าว
กล้อง

ประเภท
เลขที่คำขอ วันที่ยื่นขอ
อนุสิทธิบัตร 1603002133 22-ต.ค.-61
ลิขสิทธิ์

370588

24-ต.ค.-61

ลิขสิทธิ์

370587

24-ต.ค.-61

อนุสิทธิบัตร 1703001583 15-พ.ย.-61
อนุสิทธิบัตร 1703001586 15-พ.ย.-61
อนุสิทธิบัตร 1703001584 15-พ.ย.-61

อนุสิทธิบัตร 1703001587 12-ธ.ค.-61

- 50 4) ผลงานการตีพิมพ์และเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2562
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ทั้งหมด จำนวน 312
ผลงาน ได้แก่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ จำนวน 67 ผลงาน ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ จำนวน 91 ผลงาน เผยแพร่
ผลงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จำนวน 47 ผลงาน เผยแพร่ผลงานประชุมวิชาการระดับชาติ จำนวน 90
ผลงาน การนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 17 ผลงาน สามารถจำแนกตามคณะ/วิทยาลัยได้ดังนี้
คณะ/วิทยาลัย
1) คณะเกษตรศาสตร์
2) คณะวิทยาศาสตร์
3) คณะวิศวกรรมศาสตร์
4) คณะศิลปประยุกต์ฯ
5) คณะเภสัชศาสตร์
6) วิทยาลัยแพทศาสตร์ฯ
7) คณะพยาบาลศาสตร์
8) คณะศิลปศาสตร์
9) คณะบริหารศาสตร์
10) คณะนิติศาสตร์
11) คณะรัฐศาสตร์
รวมทั้งหมด

ตีพิมพ์
เผยแพร่ระดับ
นานาชาติ
6
24
10
15
5
1
2
1
3
67

ตีพิมพ์
เผยแพร่
ระดับชาติ
17
4
4
15
15
8
11
13
1
3
91

เผยแพร่ผลงาน เผยแพร่ผลงาน
ประชุมวิชาการ ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ
ระดับชาติ
5
17
15
10
9
12
1
7
4
4
6
30
6
9
1
1
47
90

การ
นำไปใช้
ประโยชน์
2
5
5
5
17

รวม
ทั้งหมด
45
55
40
8
30
24
13
54
34
1
8
312

4) โครงการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยของคณะ/วิทยาลัย/สำนัก ในปีงบประมาณ 2562
4.1) โครงการอบรมทรัพย์สินทางปัญญากับงานวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยทราบถึงประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ด้านทรัพย์สินทางปัญญากับการทำงานวิจัย ตลอดจนแนวปฏิบัติ/ข้อควรปฏิบัติในการนำผลงานวิจัยที่มีทรัพย์สินทาง
ปัญญาหรืออยู่ระหว่างการขอทรัพย์สินทางปัญญาไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ จัดอบรมในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ
ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 35 คน
4.2) โครงการอบรมเรื่อง"การสืบค้นสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยรู้วิธีการสืบค้น
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร จัดอบรมในวันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 25 คน
4.3) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดฝึกอบรม เรื่อง “ข้อกำหนด ISO/IEC 17065 : 2012 & ISO/IEC 17067 : 2013
และการตรวจประเมินภายใน” วันที่ 9 -11 มกราคม 2562 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วม
อบรมจำนวน 31 คน
4.4) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดฝึกอบรม เรื่อง “ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ

- 51 และห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC 17025:2017” วันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 51 คน
4.5) โครงการอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 7 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้
ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ สามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยได้ และ
เพื่อบูรณาการเครือข่ายนักวิจัย จากหน่วยราชการ องค์กรการวิจัยต่างๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยใช้หลักสูตรการ
ฝึกอบรมของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 7 – 11 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมบอลรูม C
โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 70 คน
4.6) การอบรมเรื่อง “ทำวิจัยอย่างไรให้ได้มาตรฐานระดับโลก” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ และตระหนักถึง
คุณภาพ ของงานวิจ ัย ที่ได้มาตรฐานระดับ สากล โดยได้เชิญ ศาสตราจารย์นายแพทย์ยง ภู่ว รวรรณ จากคณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร ในการบรรยาย ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมยูเพลส
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 60 คน

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
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โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี ร่วมกันจัด “งานมหกรรมการแสดง
ผลงานวิจัย และสินค้านวัตกรรม จ.อุบลราชธานี 2562 หรือ งาน UBU Research and Innovations Expo 2019 :
RISE 2019” ซึ ่ ง กำหนดจั ด ขึ ้ น ในระหว่ า งวั น ที ่ 2 กรกฎาคม – 3 กรกฎาคม 2562 ณ ลานอะควาเรี ย ม ชั ้ น 1
ศูนย์การค้าเซ็น ทรัล พลาซ่า อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อนำผลงานนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัยออกมาเผยแพร่ให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา Startup ในพื้นที่
เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อ
เผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในงานวิจัย งานพัฒนา นวัตกรรม และ
การบริการของมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น และเพื่อเป็นช่องทางในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา
ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับภาคเอกชนในพื้นที่ในอนาคตต่อไป
และในวันที่ 3 กรกฎาคม มีกิจกรรม Talk show Startup ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ เพื่อเปิดโอกาสแห่งการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาธุรกิจ Startup อาทิเช่น ศิลปาจารย์ “SME ไทยไร้
ขีดจำกัด” Work Shop อาหารนวัตกรรม จากการรังสรรค์อาหารโดยวัตถุดิบจากสินค้านวัตกรรม การ Debate
“ปลดล็อกงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง” โดยนักวิจัยและบริษัทเอกชนชั้นนำในพื้นที่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นงานมหกรรมแสดง
ผลงานวิจัย และสินค้านวัตกรรม Startup ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ
ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคมบนพื้นฐานความพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณแผ่นดินหมวดงบรายจ่ายอื่น เพื่อดำเนินโครงการ
บริการวิชาการแก่ชุมชน รวม จำนวน 214 โครงการ เป็นเงิน 73,166,364 บาท แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จำนวน
26,694,200 บาท งบประมาณรายได้ จำนวน 6,082,890 บาท และงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่น ๆ จำนวน
40,389,274 บาท ซึ่งได้จ ั ดสรรให้ กั บ คณะ/วิ ทยาลัย/สำนั ก ต่ า ง ๆ เพื่อดำเนิน งานตามยุ ทธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย 4 ประเด็นหลัก คือ
1) การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เด็กเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน 85 โครงการ
2) การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 33 โครงการ
3) การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาวะที่ดีของประชาชน 87 โครงการ
4) โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9 โครงการ
ตารางที่ 20 การให้บริการวิชาการจำแนกตามกลุ่มการให้บริการวิชาการ
ลำดับ
1
2
3
4

ประเภทการให้บริการวิชาการ
การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เด็ก
เยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน
การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน
อาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน
สุขภาวะที่ดีของประชาชน
โครงการด้ า นการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
รวมทั้งสิ้น

จำนวนโครงการ
85

จำนวนเงิน (บาท)
20,436,142

33

16,227,375

87

17,393,722

9

19,109,125

214

73,166,364

ร้อยละ

4.2

ร้อยละ 40.7

ร้อยละ 39.7
ร้อยละ 15.4

แผนภูมิที่ 7 ร้อยละโครงการการให้บริการวิชาการจำแนกตามกลุ่มการให้บริการวิชาการ

- 54 1) การดำเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชน
1.1) การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เด็กเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน
1.1.1) การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปีที่ 8 ดำเนินการจัดอบรม
ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชุมชนป่าหญ้าคา
1.1.2) โครงการ STEM Camps ดำเนินระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ อำเภอ
โพธิ์ไทรจังหวัดอุบลราชธานี และระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
1.1.3) การจัดทำเอกสารทางบัญชีและรายงานงบการเงินของกองทุนหมู่บ้านฯ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ข อง
หน่วยงานกำกับดูแล ปีที่ 2 ดำเนินการวันที่ 25-26 สิงหาคม 2562 ณ หมู่ที่ 3 บ้านนาพิมาน หมู่ที่ 5 บ้านนาชุม หมู่ที่
6 บ้านแสนคำ ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
1.2) การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
1.2.1) โครงการบูรณาการความรู้สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ได้ดำเนินกิจกรรม
จำนวน 2 เรื่อง คือ การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปลูกงาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ในหัวข้อ “เทคโนโลยีการ
ผลิตและการ แปรรูปงาครบวงจรเชิงอุตสาหกรรมครัวเรือน” วันที่ 26 ธันวาคม 2561 บ้านม่วง ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอ
กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 26 กุมภาพพันธ์ 256 ณ บ้านโนนคำตื้อ ตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัด
ศรีสะเกษ และการอบรมเห็ดเศรษฐกิจ (เห็ดฟาง) วันที่ 30 มกราคม 2562 ให้กับเกษตรกรในพื้นที่บ้านสามสิบเอ็ด
พัฒนา ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
1.2.2) การผลิตและเก็บเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์อย่างง่ายสำหรับเกษตรกร ดำเนินระหว่างวันที่ 16 -17 มีนาคม
2562 ณ เรือนเพาะชำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1.2.3) โครงการเทคนิคในการจัดทำบัญชีต้นทุนและบริห ารต้นทุนให้มีประสิทธิภ าพและประสิทธิผลเพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันแก่กลุ่มเกษตรกร ดำเนินการวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสหกรณ์
การเกษตรหนองสูง จำกัด อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
1.2.4) โครงการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการสร้างอาชีพและเพิ่มราย ได้แก่
ประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการจัดอบรม เรื่อง การ
ออกแบบและการปลูกผักอินทรีย์บนโต๊ะสำหรับคนเมือง ระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2562 ณ เรือนเพาะชำ คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1.3) การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาวะที่ดีของประชาชน
1.3.1) พัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการพึ่งตัวเองด้านสุขภาพ ครั้งที่ 6 ดำเนินการเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ
บ้านคันเปือย สิรินธร และบ้านาอูบมุงแก้งเกลี้ยง เขมราฐ อุบลราชธานี
1.3.2) โครงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางใจในชุมชนดำเนินการเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลคำขวาง
1.4) การบริการวิชาการเพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.4.1) โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล น้ำประปาเพื่อการอุปโภค ชุมชนบ้านศรีไค อำเภอวารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการเมื่อวันที่ 2-3 เมษายน 2562 ณ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัด
อุบลราชธานี ประชาชนได้อุปโภค บริโภค น้ำที่ถูกสุขลักษณะ

- 55 1.4.2) โครงการธนาคารขยะครัวเรือน แยกที่ต้นทาง อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ดำเนินการวั นที่ 25 สิงหาคม
2562 ณ ตำบลเมืองศรีไค ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
1.1-1

1.1-2

1.1-3

กิจกรรมการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เด็กเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน
1.2-1

1.2-2

1.2-3
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กิจกรรมการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
1.3-1

1.3-2

กิจกรรมการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาวะที่ดีของประชาชน
1.4-1

1.4-2

กิจกรรมด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- 57 -

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
อนุ ร ั ก ษ์ สื บ สาน ภู ม ิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม เพื ่ อ ให้ เ กิ ด จิ ตสำนึก รัก ท้ อ งถิ ่ นและ
ประเทศชาติ
ในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและเชื่อมโยงไปกับการเรียนการสอน ตลอดจนเชื่อมโยงกับความต้องการของพื้นที่ มี
โครงการที่ดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวม 60 โครงการ รวมเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 7, 275,000 บาท
มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 16,120 คนคิดเป็นร้อยละ 100.75 ของจำนวนเป้าหมาย โดยโครงการที่ดำเนินการ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน ทั้งหมด จำนวน 60 โครงการ ดังนี้
ตารางที่ 21 แหล่งเงินที่สนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ลำดับ
1
2
3

แหล่งเงิน
งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณรายได้
งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น

จำนวนโครงการ
60
60

จำนวนผู้เข้าร่วม
16,120
-

จำนวนเงิน (บาท)
7,275,000
7,275,000

1) การสนับสนุนด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ สนับสนุนด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สร้างคุณค่าต่อชุมชน ทั้งภายใน/ภายนอกวิทยาลัยฯ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
ร่ ว มกิ จ กรรม เพื ่ อ ทำนุ บ ำรุ ง และสื บ สานวัฒ นธรรมของท้ อ งถิ่ น ทำให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต ่อ สัง คม และธำรงไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม โดยสามารถจำแนกตามกลุ่มได้ดังนี้
ตารางที่ 22 การสนับสนุนด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจำแนกตามประเภท
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
1. ส่งเสริมเยาวชนนักศึกษาและบุคลากรให้ตระหนักถึงคุณค่าความงามของศิลปะ
2. การศึ ก ษา วิ จ ั ย รวบรวมองค์ ค วามรู ้ ภ ู ม ิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ ่ น เพื ่ อ การอนุ ร ั ก ษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของอีสานและของชาติ
3. มุ่งเน้นกิจกรรมเผยแพร่และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมในทุกระดับและรูปแบบต่างๆ
4. มุ่งเน้นการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี/โดย
ดำเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
5. การดำเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยและความร่วมมือกับจังหวัด
รวมทั้งสิ้น

จำนวนโครงการ
18
10

งบประมาณ (บาท)
1,344,520
1,023,600

7
15

948,000
2,107,500

10
60

1,851,880
7,275,500
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ร้อยละ 16.7
ร้อยละ 25.0

ร้อยละ 30.0
ร้อยละ 16.7

ร้อยละ 11.7

แผนภูมิที่ 8 ร้อยละโครงการการสนับสนุนด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจำแนกตามประเภท
2) กิจกรรม/โครงการการทีส่ นับสนุนด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2.1) กลุ่มโครงการส่งเสริมเยาวชนนักศึกษาและบุคลากรให้ตระหนักถึงคุณค่าความงามของศิลปะ
2.1.1) โครงการสืบสานภูมิปัญญา ผ้าไหมสีธรรมชาติ
วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-15.00 น. จัดการชี้แจงการดำเนินโครงการ ณ บ้านจันทร์แสง
ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลมิปัญญาทอผ้าไหมสีธรรมชาติจากกลุ่มทอไหม
มัดหมี่สีธรรมชาติซึ่งได้ดำเนินการทำนิทรรศการสืบสายลายศิลป์และสีสันพันธุ์ ไม้ และการทำสวนต้นไม้ให้สี
วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-15.00 น. จัดเวทีคืนข้อมูล ณ บ้านจันทร์แสง ตำบลจารพัต
อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุร ิน ทร์โ ดยมีช าวบ้าน และผู้ใหญ่บ้านบ้านจันทร์แสง โรงเรียนมัธ ยมจารพัต นักศึกษา
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี มูลนิธิขวัญชุมชน และกลุ่มทอไหมมัดหมี่สีธรรมชาติ เข้าร่วม โครงการ มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งสิ้น 60 คน
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วันเสาร์ ที่ 17 สิงหาคม 2562 จัดการอบรมอักษรธรรมอีสานขั้นพื้นฐาน ณ วัดมณีวนาราม ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
วันเสาร์ ที่ 31 สิงหาคม 2562 จัดการบรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติอ่าน เขียน เรียนรู้อักษรโบราณอีสาน ณ วัด
โนนบอน ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญของอักษรโบราณอีสาน และอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านอักษรโบราณอีสาน และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติในการอ่าน ถ่ายถอด และเขียนอักษรโบราณอีสาน รวมทั้งนำ
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษา หรือในการประกอบอาชีพ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 170 คน

2.2) กลุ่มโครงการศึกษา วิจ ัย รวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่ นเพื่อการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของอีสานและของชาติ
2.2.1) โครงการผสานความเชื่อทางศาสนาในวัดทางพระพุทธศาสนา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และ อำเภอวา
รินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินงานโครงการ โดยมีรูปแบบโครงการ คือ เป็นโครงการที่มีลักษณะ
ศึกษาสำรวจ และรวบรวมข้อมูล เพื่อนำไปสู่การเป็นฐานข้อมูลสำหรับการเรียนรู้ ในเรื่องของการผสานความเชื่อทาง
ศาสนาในวัดทางพระพุทธศาสนาที่ ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองอุบลราชธานีและอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง
วัดสายมหานิกายและ สายธรรมยุติกนิกาย และ เพื่อให้เยาวชนไทยรุ่นใหม่ เข้าใจระบบคิดของคนไทยในอดีต
เพื่อที่จะได้เข้าใจ “ความเป็น ไทย” ที่แท้รวมทั้งไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตน โดยคณะทำงานได้ลงพื้นที่เพื่อ
เก็บรวบรวมข้อมูล จากวัดที่มีความสำคัญ และตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานีและอำเภอวารินชำราบ จังหวัด
อุบลราชธานี จำนวนทั้งสิ้น 16 แห่ง ได้แก่ 1) วัดศรีอุบลรัตนาราม 2) วัดสุปัฏนารามวรวิหาร 3) วัดหลวง 4) วัดกลาง
5) วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 6) วัดบูรพาราม 7) วัดมหาวนาราม 8) วัดมณีวนาราม 9) วัดทุ่งศรีเมือง 10) วัดพระธาตุ
หนองบัว 11) วัดเลียบ 12) วัดบูรพาปะอาวเหนือ 13) วัดบูรพาพิสัย 14) วัดหนองป่าพง 15) วัดแสนสุข และ 16) วัด
ผาสุการาม โดยวัดที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ส่วนใหญ่ เป็นวัดสำคัญที่อยู่ในแคมเปญท่องเที่ยวต่างๆ เช่น โครงการ “นั่งสาม
ล้อกราบ พระ 9 วัด เมืองอุบลฯ” และ โครงการ “กราบพระ 9 วัดเมืองอุบลฯ เสริมสิริมงคลให้กับชีวิตในช่วงปีใหม่
ไทย” ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โครงการ “นำเที่ยวไหว้พระ 9 วัด” ของ เทศบาลนครอุบลราชธานี
เป็นต้น โดยคณะทำงานได้แบ่งวัดที่ใช้เป็นกรณีศึกษาทั้งหมด 16 วัด ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) วัดฝ่ายมหานิกาย และ
2) วัดฝ่ายธรรมยุติกนิกาย จากการลงพื้นที่ภาคสนามพบว่า ปฏิมากรรมรูปเคารพที่พบในวัดทางพระพุทธศาสนา แบ่ง
ได้ เป็น 4 กลุ่ม คือ 1) ปฏิมากรรมรูปเคารพในคติความเชื่อดั้งเดิม ได้แก่ พญานาค เป็นต้น 2) ปฏิมากรรมรูปเคารพ
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เคารพในคติพุทธ (เถรวาท+มหายาน) เช่น พระพุทธรูป รูปพระอริยสงฆ์ บุคคลสำคัญ ในทางพระพุทธศาสนา เทวดา
ผู้พิทักษ์พระพุทธศาสนา เป็นต้น และ 4) ปฏิมากรรมรูปเคารพในคติความเชื่อ อื่นๆ เช่น พระบูรพกษัตริยาธิราช เจ้า
เมือง เป็นต้น
ซึ่งผลผลิตของโครงการคือ หนังสือเรื่อง “การผสานความเชื่อทางศาสนาของวัดในทางพระพุทธศาสนา
กรณีศึกษา อำเภอเมืองอุบลราชธานี และอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี” เผยแพร่ไปยังหอสมุด ของ
มหาวิ ท ยาลั ย ชั ้ น นำทั ่ ว ประเทศ และนำเสนอในรู ป แบบ e-book ของศู น ย์ ข ้ อ มู ล ท้ อ งถิ ่ น สำนั ก วิ ท ยบริ ก าร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2.3) กลุ่มโครงการที่มุ่งเน้นกิจกรรมเผยแพร่และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมในทุกระดับและรูปแบบต่างๆ โครงการสืบ
สานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมบุญข้าวจี่ ณ วัดบ้าน
โพธิ์ใหญ่ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน
ผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมงาน บุญอีสาน ฮีต 12 (บุญข้าวจี่) เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมบุญเดือน
สาม (บุญข้าวจี่) ถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่ โดยใช้กลไก การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมงานบุญอีสาน
ฮีต 12 (บุญข้าวจี่) และเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้ทางด้านวิชาการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บูรณาการผ่านคติ
ความเชื่อและปรัชญาทางพุทธศาสนาสู่ชุมชน มีผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 311 คน
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2.4) กลุ่มโครงการที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี/โดยดำเนินการตาม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.)
2.4.1) โครงการปลูกขยายเห็ดป่าในพื้นที่ อพ.สธ. สวนสัตว์อุบลราชธานี
ในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการปลูกขยายเห็ดป่า
ในพื้นที่ อพ.สธ. สวนสัตว์อุบลราชธานี ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อสนองพระราชดำริในโครงการ อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.) และเพื่อนำเชื้อเห็ดป่าที่รับประทาน
ได้ ซึ่งเป็นเห็ดชนิดดั้งเดิมของพื้นที่ที่สำรวจพบในพื้นที่ อพ.สธ. สวนสัตว์อุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2559 และได้แยก
เชื้อเส้นใยบริสุทธิ์ไว้มาเพิ่มปริมาณเชื้อเห็ดในสภาพธรรมชาติ นอกจากนั้นยัง ได้ปลูกขยายชนิดเห็ดป่าที่สำรวจพบใน
ปีงบประมาณ 2562 ในพื้นที่ อพ.สธ. สวนสัตว์อุบลราชธานี โดยจากการดำเนินงานโครงการ มีหมวดความรู้ที่ได้จาก
การดำเนินงาน จำนวน 2 หมวดความรู้ ได้แก่ 1. ข้อมูลชนิดเห็ดป่าที่พบในปี 2562 และ 2. วิธีการเพิ่มปริมาณเชื้อเห็ด
ซึ่งเป็นเห็ดชนิดเดิมในธรรมชาติในพื้นที่ อพ.สธ. สวนสัตว์อุบลราชธานี และยังได้นำนักศึกษาในรายวิชาชีววิทยาของ
เห็ด จำนวน 31 คน ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมการสำรวจความหลากหลายของ เห็ดในพื้นที่ฯ และการจำแนกชนิดของ
เห็ด
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2.5) กลุ่มโครงการที่ดำเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยและความร่วมมือกับจังหวัด
2.5.1) โครงการสดุดีวีรกรรมประประทุมวารราชสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสำนักงานพัฒนานักศึกษา ร่วมกิจกรรมโครงการสดุดีวีรกรรมพระประทุมวราช
สุริยวงศ์ (เจ้าคำผง) ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ ทุ่งศรีเมือง บริเวณอนุสาวรีย์พระประทุมวราชสุริยวงศ์ (เจ้าคำ
ผง) โดยนำนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 100 คน ทั้งนี้เพื่อให้
บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมในพิธีสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้ าคำผง) ประจำปี
2561 เพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และกระตุ้นจิตสำนึกของบุคลากรและ นักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย และประชาชน ให้มีความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ร่วมกัน อนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป
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ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ
บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตรการเปลี่ยนแปลงยกระดับคุณภาพ
ให้เป็นมาตรฐานสากลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการทำงานอย่างมีความสุข
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายใต้หลักนิติรัฐและหลักธรรมาภิบาล
เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจหลักมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการตามมาตรการที่กำหนดไว้ ดังนี้
1) การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีระบบการบริหารจัดการภายใต้หลักนิติรัฐและหลัก
ธรรมาภิบาล เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจหลักมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้
โดยพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามมาตรการที่กำหนดไว้ ได้แก่
1.1) การประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแนวทางการประเมิ น ที ่ คณะกรรมการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนดตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งผลการประเมินนคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ ระดับผลการ
ประเมิ น ในระดั บ A ที่ ค ะแนน 87.65 เพิ ่ ม ขึ ้ น จากปี พ.ศ. 2561 ที ่ 3.31 คะแนน และเป็ น ลำดั บ ที ่ 31 จาก
สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด 83 สถาบัน โดยมีรายละเอียดการประเมินผล ดังนี้
ตารางที่ 23 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี พ.ศ. 2562
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ตัวชี้วัด
การเปิดเผยข้อมูล
การป้องกันการทุจริต
การปฏิบัตหิ น้าที่
การใช้อำนาจ
คุณภาพการดำเนินงาน
การใช้งบประมาณ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
การปรับปรุงการทำงาน
ประสิทธิภาพการสื่อสาร

เฉลี่ยทั้งหมด

คะแนน
100.00
100.00
88.62
83.63
82.10
79.92
77.80
77.64
77.05
72.76
83.95
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แผนภูมิที่ 9 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี พ.ศ. 2562

- 65 2) การประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย อุบ ลราชธานี มีร ะบบการประกันคุณภาพภายใน ในระดับมหาวิทยาลัย คณะ สำนักและ
หน่วยงานสนับสนุน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
กำหนดให้ “สถานศึ ก ษาทุ ก แห่ ง จะต้อ งจัด ให้ม ี ระบบการประกั นคุ ณ ภาพการศึก ษาโดยถือ เป็ นส่ว นหนึ ่ งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง” โดยมหาวิทยาลัยได้ใช้เกณฑ์ EdPEx ในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยดำเนินการพร้อมกันทั้งระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสำนัก ซึ่งเริ่มดำเนินการในปี
การศึกษา 2561 ตามแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดังนี้
2.1) ระดับหลักสูตร (รอบการประเมิน : ปีการศึกษา 2562)
ระดับหลักสูตรมีรูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
1. ใช้ร ะบบการประกัน คุณภาพการศึก ษาภายใน ตามคู่มือการประกัน คุ ณภาพการศึ ก ษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) : 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้
1.1) หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนทั้งที่มีการเปิดรับนักศึกษา หรือชะลอการรับนักศึกษาและมี
นักศึกษาศึกษาอยู่ในหลักสูตร เมื่อสิ้นปีการศึกษา หลักสูตรที่มีการเปิดรับนักศึกษาหรือชะลอการรับนักศึกษา จะต้อง
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และข้อมูลพื้นฐานในระบบ CHE QA Online ของ สกอ. และมีการประเมินคุณภาพ
ภายในโดยคณะกรรมการประเมินฯ
1.2) หลักสูตรที่มีสภามหาวิทยาลัยมีมติในการปิดหลักสูตรแต่ยังคงมีนักศึกษาคงค้างในหลักสูตรในปี
การศึกษา 2562 เมื่อสิ้นปีการศึกษา หลักสูตรรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7) ตามระบบของ
สำนักงานพัฒ นาคุณภาพการศึกษา และสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นผู้กำกับติดตามการดำเนินงานของ
หลักสูตรดังกล่าว โดยสำนักงานประกันคุณภาพฯ จะไม่ประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตร
2. ใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ มีทั้งสิ้น 3
หลักสูตร ได้แก่
2.1) หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งสภาเภสัชกรรมรับรองหลักสูตรตั้งแต่ปี
การศึกษา 2559 ถึง 29 กันยายน 2566 ซึ่งเมื่อสิ้นปีการศึกษา หลักสูตรต้องรายงานผลการดำเนินการด้านการกำกับ
มาตรฐาน (องค์ประกอบที่ 1) และข้อมูลพื้นฐานผ่านระบบ CHE QA Online ของ สกอ. เป็นประจำทุกปี
2.2) หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งสภาการพยาบาลรับรองหลักสูตร
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560-2563 ซึ่งเมื่อสิ้นปีการศึกษา หลักสูตรต้องรายงานผลการดำเนินการด้านการกำกับมาตรฐาน
(องค์ประกอบที่ 1) และข้อมูลพื้นฐานผ่านระบบ CHE QA Online ของ สกอ. เป็นประจำทุกปี
2.3) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ซึ่งใช้ระบบการรับรอง
รับรองคุณภาพ WFME ซึ่งเป็นเกณฑ์สากลที่กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) รับรอง ซึ่งเมื่อสิ้นปี
การศึกษา หลักสูตรต้องรายงานผลการดำเนินการด้ านการกำกับมาตรฐาน (องค์ประกอบที่ 1) รายงานการประเมิน
คุณภาพภายในตามรูปแบบการรายงานของระบบการรับรองคุณภาพของ WFME ตามรูปแบบ และรายงานข้อมูล
พื้นฐานผ่านระบบ CHE QA Online ของ สกอ. เป็นประจำทุกปี
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ระดับคณะ และสถาบัน ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561
หรือ ฉบับปรับปรุงของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2.3) ระดับสำนัก (รอบการประเมิน : ปีงบประมาณ 2563)
ระดับสำนักใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพตามคู่มือ TQA รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
2.3) หน่วยวิสาหกิจ (รอบการประเมิน : ปีงบประมาณ 2563)
หน่วยวิสาหกิจใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพตามคู่มือ TQA รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
โดยมีแนวทางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx โดย
ยึดตามแนวทางของคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา (คปภ.) ดังนี้
แผนภูมิที่ 10 กรอบการประเมินคุณภาพภายในในการประเมินคุณภาพการศึกษา
ปีที่
แนวทางที่ 1
แนวทางที่ 2
ปีงบประมาณ 2562 คณะ/หน่ ว ยงานที ่ ม ี ค วามพร้ อ มจั ด ส่ ง ประเมิ น OP หมวด 7 ผลลั พ ธ์ แ ละแผน
รายงานการประเมิ น ตนเองตามระบบ ปรับปรุงและทุกคณะรายงานข้อมูลพื้นฐาน
EdPEx และทุกคณะรายงานข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set บ น ร ะ บ บ CHE QA
Common Data Set บนระบบ CHE QA Online Online
ปีงบประมาณ 2563 คณะ/หน่ ว ยงานที ่ ม ี ค วามพร้ อ มจั ด ส่ ง ประเมิ น OP หมวด 7 ผลลั พ ธ์ แ ละแผน
รายงานการประเมิ น ตนเองตามระบบ ปรับปรุงและทุกคณะรายงานข้อมูลพื้นฐาน
EdPEx และทุกคณะรายงานข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set บ น ร ะ บ บ CHE QA
Common Data Set บนระบบ CHE QA Online Online
ปีงบประมาณ 2564 ทุกคณะมีความพร้อมและจัดส่งรายงานการประเมินตนเองตามระบบ EdPEx และทุกคณะ
รายงานข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set บนระบบ CHE QA Online
ทั้งนี้ได้มีการกำหนดแผนการดำเนินการพัฒนาคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx ของมหาวิทยาลัยปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563-2564 ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเรียนรู้และนำเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในการดำเนินงานของคณะ/
หน่วยงาน/สถาบัน โดยเน้นรายหมวด
กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ให้กับผู้บริหารทุก
ระดับ (คณะ/สำนัก/หน่วยงานและมหาวิทยาลัย) เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) และสามารถ
บริหารงานตามเกณฑ์ EdPEx ได้
กลยุทธ์ที่ 3 : ผลักดันให้คณะ สำนัก หน่วยงานที่มีความพร้อมและศักยภาพเป็นหน่วยงานนำร่องในการ
ดำเนินงานเพื่อให้มีผลประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ตั้งแต่ 200 คะแนน ขึ้นไป
กลยุทธ์ที่ 4 : การพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายใน เพื่อสนับสนุนการนำเกณฑ์ EdPex มาใช้ในการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 5 : การพัฒนาระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน

- 67 ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ติดอันดับ 1 ใน 11 หน่วยงาน ที่
ผ่านการประเมิน โครงการ EdPEx200 ในรุ่น ที่ 6 ตามเกณฑ์มาตรฐาน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ.เดิม) ซึ่งมี 49 หน่วยงานทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ

2.1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จาก IQA สู่ TQR
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ จัดโครงการ“แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จาก IQA สู่ TQR” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
แลกเปลี่ยนแปลงเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานของหลักสูตรที่เตรียมจะขอขึ้น TQR ปีการศึกษา 2561 ร่วมกับ
หลักสูตรที่ได้รับการขึ้น ทะเบียนฯ TQR โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการ
ดำเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามคู่มือการประกัน
คุณภาพภายใน ของ สกอ. และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมในการขอยื่น
การขึ้นทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(Thai Qualification Register : TQR)
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3.1) ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม มีการให้บริการและสนับสนุน
ภารกิจกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราฃธานี ซึ่งเป็นอีกภารกิจที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานริหารกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม โดยได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเรื่อง การอบรมอนุรักษ์พลังงานและการใช้น้ำอย่างประหยัด ซึ่งได้
มี ก ารลงนามระหว่ า ง มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ก ั บ กรมพลั ง งานทดแทนและอนุ ร ั ก ษ์ พ ลั ง งาน (พพ.)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์รังสิต และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ ของประเทศและเป็นสิ่งจำเป็น ต่อ การดำรงชีวิตของราษฎร และของคนไทยทุกคน ที่จะสามารถช่ว ย
ประเทศชาติได้ด้วยการประหยัดพลังงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ประเทศต้องสูญเสียไปอย่างมากมาย ดังนั้น
สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการจัดอบรม เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและการใช้น้ำอย่างประหยัด
เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกการมีส่วนร่วมให้บุค ลากรตระหนักและเล็งเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ ่ ง แวดล้ อ มเปลี ่ ย นแปลงพฤติ ก รรมการใช้ พ ลั ง งานใส่ ใ จต่ อ สิ ่ ง แวดล้ อ มมากขึ ้ น นำไปสู ่ ค วามยั ่ ง ยื น ของ
ทรัพยากรธรรมชาติในอนาคต
ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยมีการใช้พลังงานเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ระบบโครงสร้าง
และสาธารณูปโภคในด้านต่าง ๆ เปรียบเทียบกับปีงบประมารที่ผ่านมาดังแผนภูมิ

แผนภูมิที่ 11 เปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้า จำแนกรายเดือน ปีงบประมาณ 2561 – 2562
ตารางที่ 24 สรุปปริมาณการใช้น้ำของมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2561-2562
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม

ปริมาณการใช้จริง (ลบ.ม)
ปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2562
32,257
48,837
30,275
37,218
33,773
35,505
36,113
29,191
29,850
23,448
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มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวมปริมาณการใช้น้ำทั้งหมด

ปริมาณการใช้จริง (ลบ.ม)
ปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2562
24,335
24,855
24,077
18,638
26,739
32,491
26,681
43,615
31,385
37,097
30,529
33,388
30,386
7,647
356,400
371,930

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีการจัดการขยะมูลฝอยโดยแบ่งการจัดเก็บออกเป็น 2 โซน ได้แก่ โซน
ที่ 1 เป็นโซนพื้นที่เขตการศึกษาและกลุ่มอาคารแพทย์ โซนที่ 2 เป็นพื้นที่นอกเขตการศึกษา อาทิ ที่พักอาศัย พื้นที่
สันทนาการ กลุ่มฟาร์ม เป็นต้น โดยมีการจัดเก็บในช่วงวันจันทร์ – เสาร์ จากการจัดเก็บขยะมูลฝอยได้ขนส่งไปกำจัด
บ่อฝังกลบของเทศบาลวารินชำราบ โดยมีปริมาณการจัดเก็บและค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะใน
ปี 2561-2562 ดังนี้
ตารางที่ 25 เปรียบเทียบปริมาณขยะ จำแนกตามเดือนปีงบประมาณ 2561 – 2562
ประจำเดือน
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 จำแนกตามปีงบประมาณ 2560-2561
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2562
ปริมาณขยะ
จำนวนเงิน
ปริมาณขยะ
จำนวนเงิน
(หน่วย : ลบ.ม.)
(บาท)
(หน่วย : ลบ.ม.)
(บาท)
51.50
10,300.00
76.00
15,200.00
63.00
12,600.00
57.50
11,500.00
28.00
5,600.00
47.50
9,500.00
31.00
6,200.00
54.50
10,900.00
47.50
9,500.00
69.50
13,900.00
51.50
10,300.00
51.50
10,300.00
44.00
8,800.00
41.50
8,300.00
56.50
11,300.00
29.00
5,800.00
36.50
7,300.00
35.00
7,000.00
42.50
8,500.00
55.50
11,100.00
73.00
14,600.00
59.00
11,800.00
60.00
12,000.00
54.50
10,900.00
585.00
117,000.00
631.00
126,200.00
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดำเนินการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี โดยได้
ดำเนินการ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในวันสถาปนามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งจัดงานพิธีทำบุญตักบาตรบริเวณใน
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ จัดเตรียมหลุมปลูกพืชพันธุ์ไม้ ต้นรวงผึ้ง จำนวน 1 ต้น ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ จำนวน 499
ต้น รวม 500 ต้น

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเพื่อการ
บริ ห ารงานสารบรรณด้ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นการเสนอเอกสาร Online ด้ ว ยระบบบริ ห ารงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ใช้ลงรับ จัดเก็บเอกสารเข้าระบบในระบบออนไลน์ ลดการใช้กระดาษเพื่อ
อนุรักษ์ทรัพยากรต้นไม้และธรรมชาติ ซึ่งมีผลการดำเนินการดังตารางที่ 26
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ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

คณะ/สำนัก/หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
สำนักวิทยบริการ
สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
สำนักงานอธิการบดี
สถานปฏิบัติการโรงแรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุทยานวิทยาศาสตร์
ผลรวมทั้งหมด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หนังสือรับ หนังสือส่ง
6,365
9,217
3,823
12,951
14,065
28,494
2,689
3,477
16,592
26,276
2,855
8,580
4,160
14,465
4,495
12,115
2,823
5,956
3,137
5,352
2,274
2,759
3,533
4,781
1,934
3,851
50,407
58,864
119,152
197,138

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หนังสือรับ หนังสือส่ง
31,742
8,580
7,780
243
8
39,142
15,801
6,277
3,377
8,124
1,976
17,786
6,765
5,925
746
8,883
2,190
16,818
1,030
22,556
7,308
6,542
5,583
6,004
1,371
3,733
1,773
3,471
2,119
167,652
97,481
916
7
66
115
663
86
1,889
833
355,977
157,384

3.3) ด้านการปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมมีการ
ปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและ
บุคลากรที่สำคัญ ดังนี้
1) โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่างภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า
และไฟส่องสว่างตามบริเวณโดยรอบและกลุ่มอาคาร เช่น อาคารวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข อาคาร
พยาบาลศาสตร์ (หลังใหม่) อาคารคณะเภสัชศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา หอพักลีลาวดี
1,2 อาคารกายวิภาคศาสตร์ อาคาร 80 พรรษา 1 หอพักลีลาวดี 1,2 หอพักราชาวดี หอพักราชพฤกษ์ หอพักบุคลากร
แพทย์ หอพักแพทย์และพยาบาล ราชพฤกษ์ 1 โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แฟลตกันเกรา 2 แฟลต
กันเกรา 3 แฟลตกันเกรา 4 และ แฟลตกันเกรา 5
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2) โครงการอาคารต้นแบบถ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน เพื่อใช้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานพร้อมการใช้งาน การดูแล และบำรุงรักษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์
และประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานของจังหวัด ในภาค
อีส านตอนล่ า ง และภูมิภ าคลุ่ ม แม่น ้ำโขงตอนล่ า ง โดยก่อสร้าง ณ พื้นที่การเรีย นการสอนคณะวิท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งสามารถใช้ในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติ เพื่อผลิตผู้มีความรู้ด้านพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ องค์กรบริหารส่วน
ตำบลและประชาชนทั่วไปได้

3) โครงการปรับปรุงพื้นที่เพื่อเป็นห้องเรียนอัจฉริยะ พร้อมครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ห้องเรียนอัจฉริยะของมหาวิทยาลัย ที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
โดยอาจารย์สามารถใช้ศักยภาพของเทคโนโลยีและการศึกษาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวน
ทรรศน์ทางการเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนแบบต่าง ๆ เกิดการสร้างปฏิสัม พันธ์ทางการเรียนร่วมกันจาก
เทคโนโลยีที่หลากหลาย ก่อให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้แบบผ่อนคลาย ไม่เคร่งเครียดมากจนเกินไป ส่งเสริมให้
นักศึกษาเกิดทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อการศึกษาและการดำรงชีวิต ตลอดจนมีสมรรถนะต่าง ๆ ที่สามารถแข่งขันได้
ในตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป
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หลากหลาย ทั้งสื่อในระบบภาพและเสียง ก่อให้เกิดการเรียนที่มีประสิทธิภาพ โดยมหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ สำนักงบประมาณ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ยกระดับการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีการจัดสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้อย่างเหมาะสม ทั้งสถานที่ตั้งห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ เครื่องเสียง ระบบปรับอากาศ สามารถจัดห้องเรียนใน
รูปแบบกิจกรรมกลุ่มย่อย การบรรยาย โครงงาน การนำเสนอหน้าชั้นเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีและทักษะ การเรียนรู้จากการสืบค้นด้วยตนเอง

4) โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างอัตโนมัติ ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเป็นการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในเขตการศึกษา ให้สามารถใช้งานเต็มประสิทธิภาพทุกด้าน ตลอดจนผู้มาใช้บริการ พร้อม
ทั้งทำการซ่อมแซมไฟเตือนพลังงานแสงอาทิตย์ตามแยกภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

5) โครงการก่อสร้างอาคารโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหาร เพื่อ 1) ใช้เป็นโรงงานต้นแบบ (Pilot Plant)
ที่ได้มาตรฐาน ในการผลิตอาหาร กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ สำหรับให้บริการการผลิตแก่ Startup
และ SMEs ในพื้นที่ 4 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 2) เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของ

- 74 Startup และ SMEs ในพื้นที่ 4 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ผ่านกลไกการผลิตของโรงงาน
ต้นแบบที่มีมาตรฐาน และการควบคุมคุณภาพ 3) เพื่อเพิ่มความสามารถด้านการผลิต และยกระดับมาตรฐานด้านการ
ผลิตให้แก่ Startup และ SMEs ในพื้นที่ 4 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โดยการให้บริการผลิตแก่
Startup และ SMEs ในพื ้ น ที่ 4) เพื ่ อ เพิ ่ ม ศั ก ยภาพด้ า นการแข่ ง ขั น ให้ แ ก่ Startup และ SMEs ในพื ้ น ที ่ ผ่ า น
กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพ ของโรงงานต้นแบบ 5) เพื่อยกระดับ SMEs ในพื้นที่ให้เป็น
SMEs คุณภาพสูง ตามนโยบาย Thailand 4.0 ผ่านการวิจัยและพัฒนาของโรงงานต้นแบบ ร่ว มกับหน่วยวิจัยต่างๆ
ในมหาวิทยาลัย และ 6) เพื่อสร้างพื้นที่ทดลองผลิตให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่ม Startup ด้านเกษตรและอาหาร ในพื้นที่
4 จั ง หวั ด ของภาคตะวั น ออกเฉีย งเหนื อ ตอนล่ าง 2 โดยดำเนิ นงานก่ อ สร้า งอาคารโรงงานต้ นแบบในพื ้ นที่ใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้บริการแก่ Startup และ SMEs ทั่วไปในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ
และอำนาจเจริญ และอื่นๆ
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ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
บุคลากรมีสมรรถนะ มีคุณธรรมจริยธรรม และสุขภาวะที่ดี ปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและมีความ
ผูกพันกับองค์กร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่กระบวนการ การบรรจุ แต่งตั้งสรรหา
การพัฒนาบุคลากร การสร้างความก้าวหน้าในงานอาชีพ การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการพัฒนาบุคลากร เป็น
ขั้นตอนหนึ่งที่มีความสำคัญและความจำเป็น เพราะเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่รวมเอาทักษะของการปฏิบั ติงานอย่าง
เหมาะสม แนวคิด กฎ ระเบียบ หรือทัศนคติให้เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร จึงได้มีการจัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากร ดังนี้
1) ด้านการเรียนการสอนและพัฒนาสมรรถนะอาจารย์
1.1) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมเรื่อง การบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามแนวทาง Outcome-based Education (OBE)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้อาจารย์ผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามแนวทาง Outcome-based Education (OBE) มาก
ยิ่งขึ้น และสามารถบริหารจัดการหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-based Education (OBE) กำหนด learning
outcomes ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และกำหนดวิธีการวัดประเมินผลสอดคล้องกับวิธีการเรียนการสอนและ
ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในรายวิชาหรือหลักสูตรได้ ซึง่ มีผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 155 คน ประกอบด้วย
ผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลั กสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และบุคลากรสายสนับสนุนงาน
วิชาการที่สังกัดคณะ/วิทยาลัย/สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยภายนอก
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2) ด้านธรรมาภิบาล/คุณธรรม/จริยธรรม
2.1) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสำนักงานตรวจสอบภายใน จัดโครงการ “ม.อุบลฯ ยุคใหม่ บริหารงานโปร่งใส
ร่วมใจต้านภัยทุจริต”(UBU Say No To Corruption) ประจำปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรทุก
ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติราชการร่วมกันระหว่างผู้ บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารและปฏิบัติงานที่สุจริต เที่ยงธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลัก
ธรรมาภิบาล รวมทั้งเสริมสร้างความตระหนักถึงภัยอันเกิดจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่ น และสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมต่อการป้องกันปัญหาการการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐ อันจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยต่อไป

2.2) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมเรื่อง มิติทางกฎหมาย
กับการบริหารงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้แก่คณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจถึงกฎหมายสำหรับการบริหารราชการ
ในการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสามารถปฏิ บัติราชการได้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยได้รับเกียรติจาก
อัยการโกเมท ทองภิญโญชัย อัยการพิเศษฝ่าย (สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศ 4) และอัยการจันทิมา ธนาสว่างกุล อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นวิทยาการบรรยาย
พิเศษตลอดการอบรม ณ ห้องบอลรูม โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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3) ด้านส่งเสริมคุณวุฒิและตำแหน่งที่สูงขึ้น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกองการเจ้าหน้าที่ได้จัดโครงการ “เชิดชูเกียรติและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
กับบุคลากรที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเชิดชูเกียรติ และแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบไปด้วยบุคลากรผู้ มี
คุณูปการต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้านการบริหารมหาวิทยาลัย จำนวน 2 คน บุคลากรผู้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่
มหาวิทยาลัยจนเกษียณอายุราชการ จำนวน 12 คน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้คัดเลือกบุคลากรดีเด่น
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 6 คน ซึ่งเป็นผู้มีความประพฤติดี ปฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่ด้วย
ความอุตสาหะ มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่องานที่ได้รับผิดชอบ จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ดีเด่น เป็นที่ยอมรับ สมควรได้รับการ
ยกย่องเชิดชู เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย และในปี พ.ศ. 2562

- 78 นอกจากนี้ยังมีบุคลากรผู้สร้างชื่อเสียงให้ แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยแบ่งเป็นบุคลากรประเภทต่าง ๆ
ได้แก่ บุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ จำนวน 7 คน บุคลากรประเภทเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ จำนวน 2 คน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติ จำนวน 6 คน และผู้สร้างชื่อเสียงด้านกีฬาให้แก่มหาวิทยาลัย จำนวน 3 คน พร้อมทั้งให้ท่านได้ถ่ายทอด
ประสบการณ์ ข องความสำเร็ จ ให้ แก่ บ ุ ค ลากรของมหาวิ ทยาลั ย อุ บ ลราชธานี ณ โรงแรมยูเ พลส มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี
ตารางที่ 27 รายชื่อบุคลากรผู้มีคุณูปการและสร้างคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2562
ชื่อ - สกุล
หน่วยงาน
บุคลากรผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้านการบริหารมหาวิทยาลัย จำนวน 2 คน ได้แก่
1. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
บุคลากรผู้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยจนเกษียณอายุราชการ จำนวน 12 คน ได้แก่
1. รองศาสตราจารย์สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร
ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์
2. รองศาสตราจารย์จินตนา เหล่าไพบูลย์
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
3. นายไพบูลย์ เสถียรรัมย์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
4. นายสุชินต์ ดรุณพันธ์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
5. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
สาขาวิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
6. นางปนัดดา ฤทธิชู
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี
7. นายปริทัศน์ มัทวานุกูล
สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี
8. นางวนิดา บุญพราหมณ์
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
9. นายดำรง คงศิลา
สำนักงานไร่ฝึกฯ คณะเกษตรศาสตร์
10. นายณัฐชัย ธัญญากรสฤษฎิ์
สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์
11. นางแพงศรี ครองยุทธ
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
12. นายสมคิด สมอาจ
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ตารางที่ 28 รายชื่อบุคลากรดีเด่นที่ได้รับรางวัล ปีงบประมาณ 2562
บุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 6 คน ได้แก่
1. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง เอกพงษ์
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์
2. ภก.มานิตย์ แซ่เตียว
กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์
3. นางสาวนพมาศ นามแดง
สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์
4. นางปาริชาติ สุรมาตย์
สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
5. นายธีระพงษ์ วงศ์บุญ
สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
6. นางพิมลพรรณ อุ่นเจริญ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์

- 79 ตารางที่ 29 รายชื่อบุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2562
ชื่อ - สกุล
หน่วยงาน
บุคลากรผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยแบ่งเป็นบุคลากรประเภทต่าง ๆ ได้แก่
บุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ จำนวน 7 คน ได้แก่
1. ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ
อาจารย์ สังกัดคณะรัฐศาสตร์
2. ภก.มานิตย์ แซ่เตียว
อาจารย์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์ อาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุตต์ มัทธุจักร
อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
5. ดร.กสิณ รังสิกรรพุม
อาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
6. ดร.คำล่า มุสิกา
อาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์
7. ดร.สุทธินันท์ ศรีอ่อน
อาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์
บุคลากรประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ จำนวน 2 คน ได้แก่
1. นายธิติกานต์ บุญแข็ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
2. นายพรนเรศ มูลเมืองแสน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานอธิการบดี
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติ จำนวน 6 คน ได้แก่
1. นายกฤษกร ไสยกิจ
อาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์
2. นายสุพัฒน์ จารุกมล
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
3. นายนิพัทธ์ หงส์ทอง
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
4. ดร.ศันศนีย์ ศรีจันทร์
อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
5. นายอนุพงษ์ รัฐิรมย์
อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
6. ดร.สมปอง เวฬุวนาธร
อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
ผู้สร้างชื่อเสียงด้านกีฬาให้แก่มหาวิทยาลัย จำนวน 3 คน ได้แก่
1. นางบงกช จันทะมาส
อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. นายบุญถนอม จันทร์ชนะ
ฝ่ายหอสมุด สำนักวิทยบริการ
3. นางอรุณศรี โพธิโกฏ
สำนักงานเลขานุการ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
4. นายทรงวุฒิ ภัทรไชยกร
สำนักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์

4) การสร้างความสุขและความผูกพันกับองค์กร
มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการสร้างความสุขในการทำงานเพื่อทำให้เกิดเป็นองค์กรแห่งความสุข ซึ่งเป็น
แนวทางตามโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United nation Development Program: UNDP) และสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.) ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดความก้ าวหน้าของมนุษย์ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้
ดำเนินการเสริมสร้างความสุขและความผูกพันกับองค์กรผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1) กิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ปี 2562 จัดขึ้นในวันที่ 2 มกราคม 2562 บุคลากรมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ปี 2562 โดยทางจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคล
ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2562 ของชาวอุบลราชธานีโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธาน

- 80 ในพิธี นำข้าราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ
บริเวณมณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
2) กิจกรรมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ฮางฮดรดน้ำ 4 แผ่นดิน เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ระหว่าง
วันที่ 12-13 เมษายน 2562 โดยบุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วม งานประเพณีสงกรานต์ฮางฮด
รดน้ำ 4 แผ่นดิน เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 และพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง อำเภอ
เมือง จังหวัดอุบ ลราชธานี เนื่องในเทศกาลวั นประเพณีส งกรานต์ ประจำปี 2562 โดยมีผ ู้ว ่าราชการจั ง หวั ด
อุบลราชธานีเป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย และเพื่อความ
เป็นสิริมงคล
3) กิจกรรมในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 และในโอกาสครบรอบวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 29 ปี ได้จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 300
ต้น มีกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
4) กิจกรรมแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์” ระหว่าง
วันที่ 22-31 พฤษภาคม 2562 บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรฯ ครั้งที่ 38
“ขุนเลเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคงปลอดภัย เพื่อ
พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานเพื่อให้
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน และจัดทำระบบการบริการด้านสารสนเทศและมีระบบการให้บริการสำหรับนักศึกษาและบุคลากร เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ ดังนี้

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทิศทางการ
ขับ เคลื่อนการ ปฏิร ูป การศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU Transformation Conference)” เพื่อให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ ธีระวั ฒนสุข อธิการบดี
เป็นประธานพร้อมบรรยายสภาวการณ์ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์
กรรมการสภามหาวิ ทยาลัย ผู้ ทรงคุณวุ ฒ ิ บรรยายเรื่อง เทคโนโลยีดิจิทัล กั บการเปลี่ ยนแปลงในอนาคต และ
ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน บรรยายเรื่อง การบริหารจัดการองค์กร โดยมีอาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมงานจำนวน
300 คน ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

- 82 นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งกลุ่มประชุมกลุ่มย่อย 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการผลิตบัณฑิต 2) ด้านการวิจัย บริการ
วิชาการ และ 3) ด้านการปรับเปลี่ยนองค์กร อีกทั้งระดมความคิด เพื่อนำข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อยมาวิเคราะห์
และเปรียบเทียบ ประกอบการจัดทำ (ร่าง) แนวคิดในการขับเคลื่อนการปฏิรูป การศึกษา ให้สอดคล้องตามแนวทาง
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนยุทธศาสตร์และนโยบายการปฏิรูปประเทศไทยที่
เกี่ยวข้อง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่โรงเรียนเครือข่ายให้บริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน e-Portfolio ด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน” ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนโขงเจียม
วิทยาคมให้แก่คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม อำเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานี โดยมี นางสาวสุภัชศร วงศ์คำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม กล่าวต้อนรับทีมวิทยากร โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะด้านการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน e-Portfolio ด้วยแอปพลิเคชัน
บนสมาร์ทโฟน เพื่อพัฒนาแนวทางการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการสำหรับนักเรียนในการทำ e-Portfolio ด้วย
แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน และเพื่อให้นักเรียนมีระบบการจัดการและวางแผนที่ดีในการจัดเตรียมและรวบรวม
ผลงานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบกลาง (TCAS) หรือเพื่อนำไปสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และสมัคร
เข้าทำงานต่อไป
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่ว มมือ ภายใต้ “โครงการพัฒ นามหาวิทยาลัยให้เป็น Smart University” ณ ชั้น 3 ห้อประชุมพิบูล มังสาหาร
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบ ลราชธานี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิ ตย์ ธีระวัฒ นสุข อธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
(มหาชน) และในลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับ นายกิตติพงศ์ เวชจันทรฉาย ผู้อำนวยการอาวุโ ส
Corporate Banking 3 Client Coverage 3.5 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มี นายวิษณุ ศรีเจริญ SVP,
ผู ้ จ ั ด การโครงการ Project Management Transformation Function Chief Digital Transformation Office
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวดี กงเพชร ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี ลงนามเป็นพยาน โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้มวี ัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองนโยบาย
DIGITAL THAILAND ของรัฐบาล และแผนพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อพัฒนาและนำเทคโนโลยี มาใช้ในการส่งเสริมการเรียนการสอน การ
บริหารจัดการ รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานในการให้บริการแก่นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัย
สะดวกรวดเร็ว และเป็นไปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น
และนอกจากนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ดำเนินการในด้านต่าง ๆ ที่สำคัญ ดังนี้

- 84 1) ให้บริการเครือข่ายความเร็วสูงและติดตั้งระบบ Access Point
สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้ บริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในชื่อ “ระบบเครือข่าย
กันเกราเน็ต” ขนาดช่องสัญญาณ 2Gbps ผ่านผู้ให้บริการ Uninet และมีลิ้งค์สำรองขนาด 200Mbps โดยผู้ให้บริการ
เอกชน ให้บริการทั้งเขตการศึกษาและที่พักอาศัย

แผนภูมิที่ 12 การให้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

ที่มา : https://monit.ubu.ac.th

แผนภูมิที่ 13 กราฟแสดงปริมาณการใช้อินเตอร์เน็ต (Mbps)
2) มีบริการเครือข่ายไร้สาย
มหาวิทยาลัยมีการให้บริการเครือข่ายไร้สาย ในชื่อ UBU-WiFi, UBU-WiFi+ และ Eduroam จำนวน 836
จุด ข้อมูลการติดตั้ง Access Point แยกตามพืน้ ที่อาคาร/คณะ/หน่วยงาน ปี 2562 ดังนี้
ตารางที่ 30 จำนวนการติดตั้ง Access Point ปี 2561-2562
ลำดับ
1
2

คณะ/หน่วยงาน
คณะเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

จำนวนจุดติดตั้ง Access Point
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
33
41
38
43

- 85 ลำดับ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

คณะ/หน่วยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
สำนักวิทยบริการ
สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
สำนักงานอธิการบดี
อาคารปฏิบตั ิการโรงแรม
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อาคารผู้ป่วยนอก
อาคารศูนย์เครื่องมือกลางฯ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ
กองบริหารกายภาพ
ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์และสระว่ายน้ำ
อาคารเรียนรวม
อาคารกิจกรรม
โรงอาหาร
สถานพยาบาล
หอพักนักศึกษา
แฟลตบุคลากร
รวมทั้งสิ้น

ที่มา : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2562

จำนวนจุดติดตั้ง Access Point
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
34
53
12
16
37
40
45
35
20
22
34
38
30
36
20
20
25
23
11
12
35
38
3
2
24
29
24
28
0
36
0
13
19
20
15
15
5
9
6
7
45
32
2
3
12
12
0
1
131
132
78
80
738
836

- 86 แผนภูมิที่ 14 แสดงจำนวนจุดติดตั้งเครือข่ายไร้สาย (Access Point) ปี 2559-2562

แผนภูมิที่ 15 แสดงพื้นที่จุดติดตั้งเครือข่ายไร้สาย (Access Point)
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แผนภูมิที่ 16 แสดงจำนวนจุดติดตั้งเครือข่ายไร้สาย (Access Point) จำแนกตามพื้นที่

- 88 ตารางที่ 31 ตารางจำนวนนักศึกษาที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

สังกัดคณะ
คณะเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
รวม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จำนวน(คน) คิดเป็นร้อยละ
1,137
6.73
2,208
13.08
2,717
16.09
303
1.79
748
4.43
848
5.02
324
1.92
2,098
12.43
3,700
21.92
1,380
8.17
1,419
8.41
16,882
100.00

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำนวน(คน) คิดเป็นร้อยละ
1,028
6.42
1,981
12.38
2,704
16.90
278
1.74
775
4.84
862
5.39
337
2.11
2,059
12.87
3,284
20.52
1,328
8.30
1,365
8.53
16,001
100.00

ที่มา : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2562

แผนภูมิที่ 17 แสดงจำนวนนักศึกษาที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย
3) การให้บริการระบบ Eduroam
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายจัดให้บริการระบบ Eduroam ซึ่งเป็นบริการ
เครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและวิจัย สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย
Eduroam เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับบุคลากรหรือนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี สามารถใช้บัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต ที่ออกให้โดย สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อใช้
ยืนยันตัวบุคคลได้ มีรูปแบบดังนี้ 1) ชื่อบัญชี: ocxxxxx@ubu.ac.th /60110280xxx@ubu.ac.th เป็น Username

- 89 เข้าอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย เพิ่ม @ubu.ac.th 2) Password : เป็นรหัสผ่านเดียวกันกับระบบยืนยันตั วตนเข้าสู่
ระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต คุ ณ สมบั ต ิ ก ารเชื ่ อ มต่ อ Eduroam ได้ แ ก่ SSID : Eduroam/Security type : WPA2Enterprise/Encryption : TKIP/AES และ Network authentication method : PEAP (EAP-MSCHAP)

แผนภูมิที่ 18 การตั้งค่าอุปกรณ์สำหรับผู้ใช้งาน Eduroam
4) การให้บริการ Microsoft Azure Dev Tools for Teaching
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายจัดให้บริการ Microsoft Azure Dev Tools
for Teaching ซึง่ เดิมคือ Microsoft Imagine เป็นโครงการที่สนับสนุนด้านการเรียนและการปฏิบัติงานของนักศึกษา
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของบริษัท Microsoft ได้ฟรีอย่างถูกลิขสิทธิ์ โดย
มีให้เลือกดาวน์โหลดใช้งานมากกว่า 100 รายการ ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์ยอดนิยม อย่างเช่น Windows 10, Windows
8.1, Windows 7, Visual Studio 2015, Microsoft SQL Server 2016, Microsoft Access 2016, Microsoft
Visio 2016 และอื่นๆ เพื่อให้บริการทั้งนักศึกษาและบุคลากรได้ใช้งานซอร์ฟแวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์

แผนภูมิที่ 19 การให้บริการ Microsoft Azure Dev Tools for Teaching

- 90 5) บริการโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีระบบเพื่อป้องกันปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัสคอมพิวเตอร์และสปายแวร์
ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงาน หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูล หรือทำลายระบบ โดยสำนัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้จัดให้บริการโปรแกรมป้องกันไวรัส แก่บุคลากร และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดการติดไวรัสคอมพิวเตอร์และสปายแวร์
6) บริการระบบ Google Apps for Education
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายจัดให้บริการ Google Apps for Education
ภายใต้โดเมน @ubu.ac.th ให้ทั้งนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร ทุกคนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตารางจำนวนผู้ใช้บริการ Google Apps for Education
ตารางที่ 32 การบริการระบบ Google Apps for Education
ลำดับ
1
2

จำนวนผู้ใช้ Google Apps
for Education
นักศึกษา
บุคลากร
รวมทั้งหมด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำนวน จำนวน Account คิดเป็น จำนวน จำนวน Account คิดเป็น
ทั้งหมด ที่ Active ทั้งหมด ร้อยละ ทั้งหมด ที่ Active ทั้งหมด ร้อยละ
31,145
20,572
66.05 17,055
13,500
79.16
1,994
1,391
69.76 2,124
1,554
73.16
33,139
21,963
67.91 19,179
15,054
76.16

ที่มา : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2562

แผนภูมิที่ 20 การใช้งานระบบ Google Apps for Education
7) บริการซอร์ฟแวร์ Microsoft Office 365
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี โดยสำนั ก คอมพิ ว เตอร์ แ ละเครื อ ข่ า ยจั ด ให้ บ ริ ก าร Microsoft Office365
ให้บริการทั้งนักศึกษาและบุคลากร เพื่อการใช้งานซอร์ฟแวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์ ภายใต้โดเมน @live.ubu.ac.th โดยมีการ
กำหนดให้สิทธิ์ผู้ใช้งาน (A1 Plus) ไปแล้วทั้งหมด 2,342 License แบ่งเป็น 1) ประเภท บุคลากร 649 License และ
2) ประเภท นักศึกษา 1,693 License
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แผนภูมิที่ 21 กราฟแสดงจำนวนผู้ใช้งาน Office365 A1 Plus
8) พัฒนาระบบแอพพลิเคชั่น MyUBU
มหาวิทยาลัยอุบ ลราชธานี โดยสำนักคอมพิว เตอร์และเครือข่ายได้ พัฒ นาแอพพลิเคชั่น MyUBU โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร รวมถึงผู้ที่สนใจ ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมถึง
ระบบแจ้งเตือนข่าวสารที่สำคัญ ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยผ่านการใช้งานในสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ iOS
และระบบปฏิบัติการ Android เช่น ข่าวสารและกิจกรรม แผนที่และการนำทาง ปฏิทินการศึกษา เป็นต้น

- 92 10) พัฒนาระบบแอพพลิเคชั่น MyUBU
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้พัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ระบบ UBU LMS โดยสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายร่วมกับคณะภายในมหาวิทยาลัย จัดให้มีบริการระบบการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์(ระบบ UBU LMS : Ubon Ratchathai University Learning Management System)
ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ตารางที่ 33 ตารางจำนวนรายวิชาในระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระบบ UBU LMS
คณะ
คณะเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
โครงการเรียนล่วงหน้า
ไม่ระบุคณะ
รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จำนวน
จำนวน
ร้อยละ
ที่เปิด รายวิชาที่ การใช้
รายวิชา
ใช้งาน
งาน
3
1
33.33
40
4
10.00
4
36
19
52.78
5
2
40.00
5
1
20.00
3
6
19
1
5.26
4
31
10
1
10.00
135
29
21.48

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำนวน
จำนวน
ร้อยละ
ที่เปิด รายวิชาที่ การใช้
รายวิชา
ใช้งาน
งาน
17
12
70.59
68
32
47.06
14
6
42.86
76
71
93.42
24
13
54.17
9
3
33.33
16
6
37.50
43
33
76.74
26
9
34.62
10
4
40.00
6
19.35
334
195
58.38

แผนภูมิที่ 22 กราฟจำนวนรายวิชาในระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระบบ UBU LMS
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ข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
ด้านการผลิตบัณฑิต
1) จำนวนบัณฑิตใหม่
ในปีการศึกษา 2562 มีจำนวนนักศึกษาใหม่ทุกระดับ จำนวน 3,997 คน จำแนกเป็นระดับปริญญาตรี
จำนวน 3,927 คน ปริญญาโท จำนวน 57 คน และปริญญาเอก จำนวน 13 คน ตามลำดับ
ตารางที่ 34 จำนวนบัณฑิตใหม่ ปีการศึกษา 2562
คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีการอาหาร
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

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น (คน)
241
6
3
250
199
3
2
204
42
3
1
46
431
12
3
446
27
27
4
4
53
4
1
58
30
30
46
46
28
28
56
56
33
33
7
1
2
10
54
54
3
3
39
39
58
58
665
13
6
684
553
553
4
4
112
1
1
114

- 94 คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมอุตสาหการ
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
การออกแบบ
การออกแบบอุตสาหกรรม
สถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
การบริหารบริการสุขภาพ
เภสัชกรรมคลินิก
เภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์ชีวภาพ
ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ชีวเวชศาสตร์
แพทยศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
การท่องเที่ยว
การพัฒนาสังคม
การสอนภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
นวัตกรรมการท่องเที่ยว
นวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
นิเทศศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ภาษาจีนและการสื่อสาร
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร
ภาษาไทย
ภาษาไทยและการสื่อสาร
ภาษาและวัฒนธรรมภูมภิ าคลุม่ น้ำโขง
ภาษาเวียดนาม
ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น (คน)
2
1
3
3
3
3
4
7
54
54
28
28
26
26
138
10
1
149
10
10
138
1
139
202
1
203
1
1
48
48
93
93
61
61
102
102
102
102
555
9
564
125
125
46
46
7
7
58
58
73
73
103
103
2
2
50
50
100
100

- 95 คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา
ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงศึกษา
คณะบริหารศาสตร์
บริหารศาสตร์
การเงินและการธนาคาร
การจัดการการโรงแรม
การจัดการธุรกิจ
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
การตลาด
การตลาด CP
การบัญชี
การบัญชี เทียบโอน ปวส.
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
คณะนิติศาสตร์
นิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
การปกครอง
รัฐประศาสนศาสตร์
รวมทั้งหมด

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น (คน)
732
6
738
6
6
63
63
151
151
115
115
24
24
131
131
248
248
386
386
386
386
421
421
211
211
210
210
3,927
57
13
3,997

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562

แผนภูมิที่ 23 จำนวนบัณฑิตใหม่ ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามคณะ/วิทยาลัย

- 96 2) นักศึกษาทั้งหมด
ในปีการศึกษา 2562 มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ จำนวน 15,992 คน จำแนกเป็นระดับปริญญาตรี
จำนวน 15,519 คน ปริญญาโท จำนวน 351 คน และปริญญาเอก จำนวน 122 คน ตามลำดับ
ตารางที่ 35 จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2562
คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีการอาหาร
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
วิศวกรรมอุตสาหการ

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น (คน)
1,005
15
10
1,030
754
8
7
769
175
7
3
185
76
76
1,799
108
49
1,956
148
148
11
11
245
22
22
289
202
202
184
184
1
1
94
94
141
16
157
83
83
20
20
81
8
10
99
14
14
177
177
7
7
16
16
44
16
60
107
107
38
38
249
249
2,598
56
54
2,708
564
564
183
183
543
19
15
577
446
8
5
459
299
13
2
314
133
8
7
148
430
8
25
463

- 97 คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
การออกแบบ
การออกแบบอุตสาหกรรม
สถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
การบริหารบริการสุขภาพ
เภสัชกรรมคลินิก
เภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์ชีวภาพ
ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ชีวเวชศาสตร์
แพทยศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
การท่องเที่ยว
การพัฒนาสังคม
การสอนภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
นวัตกรรมการท่องเที่ยว
นวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
นิเทศศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ภาษาจีนและการสื่อสาร
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร
ภาษาไทย
ภาษาไทยและการสื่อสาร
ภาษาและวัฒนธรรมภูมภิ าคลุม่ น้ำโขง
ภาษาเวียดนาม
ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงศึกษา

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น (คน)
278
278
99
99
57
57
122
122
738
26
9
773
1
1
10
10
738
9
747
6
6
9
9
854
11
865
11
11
285
285
318
318
251
251
337
337
337
337
1,990
73
2,063
358
358
179
179
26
26
9
9
3
3
10
10
206
206
36
36
218
218
335
335
20
20
246
246
21
21
9
9
24
24
348
348
10
5
15

- 98 คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา
คณะบริหารศาสตร์
บริหารศาสตร์
การเงินและการธนาคาร
การจัดการการโรงแรม
การจัดการธุรกิจ
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
การตลาด
การตลาด CP
การบัญชี
การบัญชี เทียบโอน ปวส.
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
คณะนิติศาสตร์
นิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
การปกครอง
รัฐประศาสนศาสตร์
รวมทั้งหมด

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น (คน)
3,244
58
3,302
58
58
504
504
487
487
472
472
94
94
517
517
119
119
934
934
3
3
114
114
1,313
1,313
1,313
1,313
1,363
4
1,367
637
637
726
4
730
15,519
351
122
15,992

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562

แผนภูมิที่ 24 จำนวนบัณฑิตทั้งหมด ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามคณะ/วิทยาลัย

- 99 3) ผู้สำเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2561 มีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับ จำนวน 3,381 คน จำแนกเป็นระดับปริญญาตรี
จำนวน 3,247 คน ปริญญาโท จำนวน 110 คน และปริญญาเอก จำนวน 24 คน ตามลำดับ
ตารางที่ 36 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีการอาหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
ประมง
พืชไร่
พืชสวน
สัตวศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
เคมี
จุลชีววิทยา
ชีววิทยา
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง
วิทยาศาสตร์ศึกษา
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมอุตสาหการ
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
การออกแบบอุตสาหกรรม

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น (คน)
225
8
3
236
3
2
5
33
1
34
5
20
20
67
67
45
45
60
60
399
35
5
439
24
24
49
2
51
53
53
35
35
2
2
4
65
2
67
29
5
3
37
11
11
33
33
15
15
24
24
40
40
45
45
382
19
15
416
31
31
97
6
103
81
1
2
84
80
4
1
85
17
2
1
20
76
6
11
93
49
49
49
49

- 100 คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา
คณะเภสัชศาสตร์
การบริหารบริการสุขภาพ
เภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์ชีวภาพ
ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
แพทยศาสตร์
ชีวเวชศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
การท่องเที่ยว
การพัฒนาสังคม
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
นวัตกรรมการท่องเที่ยว
นวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
นิเทศศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ภาษาจีนและการสื่อสาร
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร
ภาษาไทย
ภาษาไทยและการสื่อสาร
ภาษาและวัฒนธรรมภูมภิ าคลุม่ น้ำโขง
ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงศึกษา
คณะบริหารศาสตร์
บริหารศาสตร์
การเงินและการธนาคาร
การจัดการการโรงแรม
การจัดการธุรกิจ
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
การตลาด
การบัญชี
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น (คน)
97
9
1
107
4
4
97
1
98
2
2
3
3
151
7
0
158
31
31
7
7
120
120
84
84
84
84
425
18
443
55
55
59
59
4
4
7
7
2
2
35
35
19
1
20
68
68
56
56
2
2
40
40
16
16
25
25
52
52
2
2
850
11
861
11
11
113
113
155
155
151
151
18
18
171
171
151
151
91
91

- 101 คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา
คณะนิติศาสตร์
นิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
การปกครอง
รัฐประศาสนศาสตร์
รวมทั้งหมด

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น (คน)
273
273
273
273
312
3
315
118
1
119
194
2
196
3,247
110
24
3,381

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562

แผนภูมิที่ 25 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 จำแนกตามคณะ/วิทยาลัย
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ด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัย
ในปีงบประมาณ 2562 ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานตามพันธกิจต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น
1,857,085,000 บาท จำแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จำนวนทั้งสิ้น 869,049,300 บาท งบประมาณเงินรายได้
จำนวน 988,035,700 บาท
ตารางที่ 37 การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงาน
ประเภทงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณเงินรายได้
รวมทั้งสิ้น
ข้อมูล ณ 30 สิงหาคม 2562

ปีงบประมาณ 2561 (บาท)
รับจัดสรร
เบิกจ่าย
947,904,800
907,141,034.47
799,000,200
658,583,288
1,746,905,000
1,565,724,322

ปีงบประมาณ 2562 (บาท)
รับจัดสรร
เบิกจ่าย
869,049,300
787,534,195.86
988,035,700
248,139,384.42
1,857,085,000 1,035,673,580.28

ร้อยละการเพิ่ม-ลดลง
รับจัดสรร
เบิกจ่าย
- 8.32
- 13.19
19.13
- 62.32
6.31
- 33.85

แผนภูมิที่ 26 เปรียบเทียบการจัดสรร/เบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2561-2562
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ด้านบุคลากรของมหาวิทยาลัย
1) ประเภทของบุคลากร
ในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรจำนวนทั้ งสิ้น 1,521 คน จำแนกตามประเภท
บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 716 คน และ บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 805 คน ดังนี้
จำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2562
ตารางที่ 38 จำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2562

52
141
83
19
72
76
29
130
67
18
29
716

ลูกจ้างชั่วคราว

0
2
2
3
4
3
1
14
4
0
1
34

ลูกจ้างประจำ

26
76
44
15
34
73
25
90
57
16
27
483

รวม

พนักงานมหาวิทยาลัย

26
63
37
1
34
0
3
26
6
2
1
199

สายสนับสนุน

ข้าราชการ

ลูกจ้างชั่วคราว

รวม

พนักงานมหาวิทยาลัย

คณะเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปประยุกต์ฯ
คณะเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
สำนักคอมพิวเตอร์ฯ
สำนักวิทยบริการ
สำนักบริหารทรัพย์สินฯ
สำนักอธิการบดี
รวมทั้งสิ้น

สายวิชาการ

ข้าราชการ

คณะ/วิทยาลัย/สำนัก

20
23
16
8
4
1
4
19
60
155

7
33
25
9
25
84
7
23
25
13
10
14
17
10
117
419

39
8
12
4
1
3
6
25
98

3
5
22
2
2
11
3
1
1
10
73
133

แผนภูมิที่ 27 แสดงสัดส่วนของบุคลากรจำแนกตามประเภท

69
69
75
11
39
96
7
33
25
14
11
19
42
20
275
805

รวมทั้งสิ้น
(คน)

121
210
158
30
111
172
36
163
92
32
40
19
42
20
275
1,521

- 104 2) จำแนกตามตำแหน่งสายวิชการ
ในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรที่มีตำแหน่งทางวิชาการจำนวนทั้งสิ้น 716 คน
แบ่งเป็นศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และอาจารย์ จำนวน 3, 47, 230, 436 คน ตามลำดับ
ดังนี้
ตารางที่ 39 จำนวนตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2561-2562
คณะ/วิทยาลัย/
สำนัก
คณะเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปประยุกต์ฯ
คณะเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
รวมทั้งสิ้น

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
2561 2562 2561 2562 2561
2562 2561 2562
1
1
5
6
19
19
26
26
1
1
11
11
52
61
74
68
1
12
14
38
38
32
30
0
0
2
2
20
17
0
8
7
26
30
36
35
0
1
2
19
27
52
47
0
0
3
4
25
25
0
4
5
21
27
104 98
0
1
1
9
13
59
53
0
1
1
4
7
15
10
0
0
2
2
27
27
2
3
43
47
195
230 470 436

แผนภูมิที่ 28 เปรียบเทียบตำแหน่งทางวิชาการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562

รวมทั้งสิ้น (คน)
2561
2562
51
52
138
141
82
83
22
19
70
72
72
76
28
29
129
130
69
67
20
18
29
29
710
716

- 105 3) จำแนกตามตำแหน่งสายสนับสนุน
ในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรสายสนับสนุนตามตำแหน่งโดยแบ่งเป็นชำนาญ
การพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญงาน ปฏิบัติการ และปฏิบัติงาน จำนวน 65, 97, 2, 27, 280, 92
และ 563 คนตามลำดับ ดังนี้
ตารางที่ 40 ประเภทตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2561-2562

8
8
12
3
6
12
1
1
4
13
29
97

1
1
2

รวม

ชำนาญงานพิเศษ

10
12
2
4
1
9
27
65

ปฏิบัติงาน

ชำนาญการ

27
56
40
10
32
69
9
27
25
15
10
17
34
10
175
556

1 6 2
2 25 8
5 15 7
5 4
1 16 9
- 59 19
- 7
- 13 2
- 22 2
- 10 3
7 3
2 9 2
3 7 3
7 3
13 83 25
27 291 92

27
56
40
9
33
81
7
27
24
14
10
17
34
10
174
563

ปฏิบัติการ

ชำนาญการพิเศษ

1 5 2
2 25 8
5 14 7
6 4
1 15 9
- 45 18
7
- 16 2
- 21 3
- 11 3
7 3
2 8 2
1 7 5
7 3
13 78 26
25 272 95

ชำนาญงาน

รวม

1
1
2

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปฏิบัติงาน

9
8
13
3
6
9
1
1
4
11
32
97

ปฏิบัติการ

10
12
1
4
2
1
9
26
65

ชำนาญงาน

ชำนาญงานพิเศษ

คณะเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปประยุกต์ฯ
คณะเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
สำนักคอมพิวเตอร์ฯ
สำนักวิทยบริการ
สำนักบริหารทรัพย์สินฯ
สำนักอธิการบดี
รวมทั้งสิ้น

ชำนาญการ

คณะ/วิทยาลัย/สำนัก

ชำนาญการพิเศษ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หมายเหตุ : ไม่รวมลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว

แผนภูมิที่ 29 ประเภทตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2561-2562

- 106 4) จำแนกตามระดับการศึกษา
ในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในระดับ
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี และต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 411, 421, 481, 209 คน ตามลำดับ ดังนี้
ตารางที่ 41 ระดับการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2561-2562
คณะ/วิทยาลัย/สำนัก

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี ต่ำกว่าปริญญาตรี
2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562
สายวิชาการ
385 405 300 277 25
34
ข้าราชการ
164 164
33
33
2
2
พนักงานเงินงบประมาณ
191 217 129 145
15
21
พนักงานเงินรายได้
25
19
120
82
2
2
ลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ 5
5
18
17
6
9
สายสนับสนุน
4
6
143 143 442 447
210
209
ข้าราชการ
2
3
65
61
85
83
8
8
พนักงานเงินงบประมาณ
1
2
22
30
56
92
2
2
พนักงานเงินรายได้
1
54
50
228 202
40
42
ลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ 1
1
1
42
2
94
ลูกจ้างประจำ
1
1
31
30
66
66
ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
38
91
รวมทั้งสิ้น
389 411 443 421 467 481
210
209

รวมทั้งสิ้น (คน)
2561 2562
710
716
199
199
335
383
147
103
29
31
799
805
160
155
81
133
323
298
137
4
98
98
132
1,509 1,521

แผนภูมิที่ 30 ระดับการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2561-2562
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แผนภูมิที่ 31 ระดับการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2562
4) บุคลากรลาศึกษาต่อ
ในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรสายวิชาการที่ศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ
จำนวนทั้งสิ้น 62 คน จำแนกเป็นศึกษาต่อภายในประเทศ จำนวน 51 คน และศึกษาต่อต่างประเทศ จำนวน 11 คน
โดยศึกษาต่อในระดับปริญญาโท จำนวน 1 คน และศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า จำนวน 61 คน ดังนี้
ข้อมูลการศึกษาต่อของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2562
ตารางที่ 42 การลาศึกษาต่อของบุคลากรปีงบประมาณ 2561-2562
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
รวมทั้งสิ้น

ในประเทศ
2561
2562
1
1
59
50
60
51

ต่างประเทศ
2561
2562
13
11
13
11

แผนภูมิที่ 32 เปรียบเทียบการลาศึกษาต่อปีงบประมาณ 2561-2562

รวมทั้งสิ้น (คน)
2561
2562
1
1
72
61
73
62
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แผนภูมิที่ 33 เปรียบเทียบการลาศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศของบุคลากรปีงบประมาณ 2561-2562

- 109 ปกหลัง

