
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 2 -  

 30 th  UBU ANNIVERSARY  |  Annual Report 2020  
 



- ก - 

 
30 th  UBU ANNIVERSARY  |  รายงานประจำปี  2563  

 
เนื้อหา 

สารบัญ ............................................................................................................................................................... ก 

สารบัญตาราง ..................................................................................................................................................... ข 

สารบัญแผนภูมิ ................................................................................................................................................... ค 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปขององค์กร ......................................................................................................................... 1 

ตราประจำมหาวิทยาลัย ......................................................................................................................................... 4 

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย ....................................................................................................................................... 4 

ปรัชญา พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม....................................................................................................... 5 

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และเสาหลักของมหาวิทยาลัย ............................................................................................... 7 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย .......................................................................... 8 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ............................................................................................................................. 9 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ....................................................................................................................... 11 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ........................................................................................................... 13 

ส่วนที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ................................................................ 15 

ผลการดำเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2563-2567) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 .............. 15 

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต .............................................................................. 15 

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัย.......................................................................................... 29 

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ ......................................................................... 40 

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ................................................................ 47 

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ............................................................ 54 

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม .................. 60 

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ............................................................ 65 

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการมีเสถียรภาพทางการเงิน .......................................................... 69 

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ................................................... 72 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ..................................................................................................... 77 

ด้านการผลิตบัณฑิต .............................................................................................................................................. 77 

ด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัย ......................................................................................................................... 84 

ด้านบุคลากรของมหาวิทยาลัย .............................................................................................................................. 85 

 

สารบัญ 

file:///D:/2017/รายงานประจำปี/2563/มอุบล/รายงานประจำปี%202563-27042021-GP4-semifinalPages.docx%23_Toc70414951


- ข -  

 30 th  UBU ANNIVERSARY  |  Annual Report 2020  

สารบัญตาราง 

ตารางที่ 1 หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนระหว่างปี 2562-2563 ........................................................................ 15 

ตารางที่ 2 แผนการรับ/ผลการรับนักศึกษาระหว่างปี 2562-2563 ........................................................................... 17 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบร้อยละการได้งานทำของผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560-2561 .................................... 21 

ตารางที่ 4 ตารางแสดงประเภทการสนับสนุนทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ........ 25 

ตารางที่ 5 ตารางแสดงจำนวนนักศึกษา/ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 . 26 

ตารางที่ 6 ตารางแสดงจำนวนนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ............... 26 

ตารางที่ 7 สรุปงบประมาณที่สนับสนุนด้านการวิจัย ................................................................................................. 29 

ตารางที่ 8 แสดงรางวัลผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ............................................................... 30 

ตารางที่ 9 แสดงจำนวนผลงานนวัตกรรมที่ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ........................................................ 31 

ตารางที่ 10 แสดงจำนวนผลงานนวัตกรรมที่ได้รับประกาศการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ............................... 31 

ตารางที่ 11 แสดงจำนวนการขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ............................................................................. 32 

ตารางที่ 12 แสดงจำนวนผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ประจำปีในระดับชาติและนานาชาติ.......................................... 32 

ตารางที่ 13 โครงการวิจัยที่สนับสนุนด้าน BCG ........................................................................................................ 34 

ตารางที่ 14 โครงการวิจัยสนับสนุนกลุ่มวิจัยด้าน Creative Economy .................................................................... 37 

ตารางที่ 15 โครงการวิจัยสนับสนุนกลุ่มวิจัยด้าน โรคท้องถิ่น และระบบสาธารณสุขในพ้ืนที่ .................................... 38 

ตารางที่ 16 สรุปงบประมาณที่สนับสนุนด้านการบริการวิชาการ .............................................................................. 40 

ตารางที่ 17 แสดงจำนวนโครงการบริการวิชาการจำแนกตามคณะ/วิทยาลัย ............................................................ 40 

ตารางที่ 18 ตารางการสนับสนุนด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ........................................................................... 47 

ตารางที่ 19 ตารางการสนับสนุนด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจำแนกตามประเภทโครงการ .............................. 47 

ตารางที่ 20 ตารางโครงการภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ............................... 48 



- ค - 

 
30 th  UBU ANNIVERSARY  |  รายงานประจำปี  2563  

สารบัญแผนภูม ิ

แผนภูมิที่ 1 สัดส่วนหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนปี 2563 ................................................................................. 15 

แผนภูมิที่ 2 สัดส่วนของจำนวนนักศึกษาใหม่จำแนกตามระดับการศึกษา ................................................................. 18 

แผนภูมิที่ 3 เปรียบเทียบจำนวนนักศึกษาใหม่จำแนกตามคณะ/วิทยาลัย ................................................................. 18 

แผนภูมิที่ 4 สัดส่วนของจำนวนนักศึกษาทั้งหมดจำแนกตามระดับการศึกษา ............................................................ 19 

แผนภูมิที่ 5 เปรียบเทียบจำนวนนักศึกษาทั้งหมดจำแนกตามคณะ/วิทยาลัย ............................................................ 19 

แผนภูมิที่ 6 สัดส่วนของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาจำแนกตามระดับการศึกษา .......................................................... 20 

แผนภูมิที่ 7 เปรียบเทียบจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาจำแนกตามคณะ/วิทยาลัย ........................................................... 20 

แผนภูมิที่ 8 เปรียบเทียบร้อยละการได้งานทำของผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560-2561 .................................. 21 

แผนภูมิที่ 9 เปรียบเทียบร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2560-2561 ........................................... 22 

แผนภูมิที่ 10 แสดงสัดส่วนกิจกรรมส่งเสริมนักศึกษา 5 ด้าน .................................................................................... 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ง -  

 30 th  UBU ANNIVERSARY  |  Annual Report 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



- จ - 

 
30 th  UBU ANNIVERSARY  |  รายงานประจำปี  2563  

ตราสัญลักษณ์ 30 ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ภายใต้แนวคิด “มหาวิทยาลัยในดวงใจของชุมชน เป็นหลักของท้องถิ่น และเป็นปัญญาของแผ่นดิน” 
 

 
 

 เส้นอันชดช้อยงดงาม 
ต่อเนื่องจากตราสัญลักษณ์ 25 ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แสดงให้เห็นถึง
ความต่อเนื ่องสู่ปีที ่ 30 ด้วยรูปทรงของพญานาค ซึ่งถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่ง
สายน้ำตามความเชื ่อของคนในท้องถิ่น และยังให้ภาพลักษณ์ของความเป็น
อีสานในรูปแบบของการตัดทอนแบบสมัยใหม่ 

 

 ช่อดอกกันเกรา 
สื่อถึงนักศึกษาและบณัฑิตจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ดอกตูม 
สื่อถึงนักศึกษาท่ีกำลังเล่าเรียน มมุานะ อดทน เพื่อรอวันเบ่งบาน 
ดอกบาน 
สื่อถึงบัณฑิตผู้เป็นปญัญาของแผ่นดิน ผลิบาน งดงาม รับใช้สังคม 
 

 
 

 ป้ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เป็นสถาปัตยกรรมอันงดงามและเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอยูใ่นเลขศูนย์ 
สื่อถึง ศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน 

 
 

 ผู้คนจับมือล้อมป้ายมหาวิทยาลัย 
สื่อถึงมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลยัในดวงใจของชุมชน 

 

 แม่น้ำสามสาย 
สื่อถึงแม่น้ำสายสำคญัของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ แม่น้ำโขง แม่น้ำชี และ
แม่น้ำมูล 
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ตราประจำมหาวิทยาลัย 

 
 

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย เป็นรูปเจดีย์แบบล้านช้าง ซึ่งหมายถึง ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภายในมีดอกบัวหลวงประดิษฐาน อยู่บนแท่นรองรับ

ของเส้น 3 เส้น ด้านล่างของฐานมีคำว่า “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” 
 

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย 

 
 

ต้นไม้และดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่ “ต้นกันเกรา หรือ มันปลา” 

เป็นไม้ยืนต้น มีดอกสีเหลือง มีกลิ่นหอมขจรขจาย แม้ต้นกันเกราจะข้ึนอยู่ใน

ดินอันขาดความอุดมสมบูรณ์ก็สามารถยืนต้นเจริญเติบโตอย่างงดงาม เนื้อ

ไม้กันเกราแข็งแรงและทนทาน เปรียบได้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แม้

เป็นมหาวิทยาลัยขนาดเล็ก แต่ละปีได้รับการจัดสรรงบประมาณของประเทศ

ไม่มากนัก แต่ก็ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื ่ออำนวยคุณประโยชน์ให้แก่

ประเทศได้อย่างเต็มที่ นอกจากการออกดอกพรั่งพรูพร้อมกันทั้งต้นเปรียบ

ได้กับความสามัคคี ความพรั่งพร้อม ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรและ

นักศึกษาที่จะร่วมสร้างมหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้า 
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ปรัชญา พันธกจิ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม 
 

ปรัชญา:  

 

สร้างสติและปญัญาแกส่ังคม 

บนพื้นฐานความพอเพียง 

 

พันธกิจ:  

 

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

2. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่นำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 

3. บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 

4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างความเข้าใจใน

วัฒนธรรมที่หลากหลายของภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 

 

อัตลักษณ์: 
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เอกลักษณ์: 

 
 

 

ค่านิยม: 
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วิสัยทัศน์ เสาหลักยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัย 
(ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2563-2567) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ดา้นการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
 

 

มหาวิทยาลัยชั้นน าในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม
(A Leading University in ASEAN Focusing on Transforming Life Quality and Innovations)

เสาหลักที่ 1
Academic Excellence

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการผลิตบัณฑิต
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการวิจัย

เสาหลักที่ 2
Shared Future with Community

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการบริการวิชาการ
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม

เสาหลักที่ 3
Smart University

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการมุ่งสู่มหาวิทยาลัย
ดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเป็นมหาวิทยาลัย
น่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เสาหลักที่ 4
Sustainable Growth

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์
ยุทธศาสตร์ท่ี 8 ด้านการมีเสถียรภาพทาง
การเงิน

ฐานการขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อธิการบดี

หน่วยวิสาหกิจ

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี *

- ฝ่ายบริหาร
- ฝ่ายผลิต

สถานปฏิบัตการโรงแรม
และการท่องเท่ียว *

- แผนกบริหารทั่วไป
- แผนกต้อนรับส่วนหน้า
- แผนกแม่บ้าน
- แผนกจัดเลี้ยง

หน่วยสนับสนุนการด าเนินงาน

ส านักงานอธิการบดี

- กองกลาง
- กองบริการการศึกษา
- กองแผนงาน
- กองคลัง
- กองการเจ้าหน้าที่ *
- ส านักงานตรวจสอบถายใน *
- ส านักงานประกันคุณภาพ

การศึกษาและสารสนเทศ *
- ส านักงานสภามหาวิทยาลัย *
- ส านักงานกฎหมายและนิติการ *
- ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา *
- ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา *
- ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย

บริการวิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม *

- ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ *
- ส านักงานบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม *

- ส านักงานพัฒนานักศึกษา *
- ส านักงานรักษาความปลอดภัย

และสวัสดิภาพบุคลากร *

ส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย

- ส านักงานเลขานุการ
- ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์
- ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย *
- ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบ ารุง *

ส านักบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ *

- ส านักงานผู้อ านวยการ
- ฝ่ายหอพักนักศึกษา
- ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์

ส านักวิทยบริการ

- ส านักงานเลขานุการ
- ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
- ฝ่ายหอสมุด
- ฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร

หน่วยจัดการเรียนการสอน

คณะเกษตรศาสตร์

- ส านักงานเลขานุการ
- ภาควิชาพืชไร่
- ภาควิชาพืชสวน
- ภาควิชาสัตวศาสตร์
- สาขาวิชาประมง *
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร *
- ส านักงานไร่ฝึกทดลองและ

ห้องปฏิบัติการกลาง

คณะวิทยาศาสตร์

- ส านักงานเลขานุการ
- ภาควิชาเคมี
- ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและ

คอมพิวเตอร์
- ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
- ภาควิชาฟิสิกส์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

- ส านักงานเลขานุการ
- ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- ภาควิชาวิศวกรรมการไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์
- ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
- ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
- ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ *

- ส านักงานเลขานุการ
- กลุ่มวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
- กลุ่มวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
- กลุ่มวิชาการออกแบบสิ่งทอ

และแฟชั่น

คณะเภสัชศาสตร์

- ส านักงานเลขานุการ
- กลุ่มวิชาชีวดภสัชศาสตร์ *
- กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและ

เทคโนโลยีเภสัชกรรม *
- กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ *

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข *

- ส านักงานเลขานุการ
- กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์
- กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์
- ศูนย์การศึกษาและวิจัยทาง

การแพทย์
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

คณะพยาบาลศาสตร์ *

- ส านักงานเลขานุการ
- กลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์
- กลุ่มงานอบรมและบริการ

ทางการพยาบาล

คณะศิลปศาสตร์

- ส านักงานเลขานุการ
- สาขาวิชาภาษาและวรรณคดี

ตะวันออก *
- สาขาวิชาภาษาและวรรณคดี

ตะวันตก *
- สาขาวิชาสังคมศาสตร์ *
- สาขาวิชามนุษยศาสตร์ *
- ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ *

คณะบริหารศาสตร์ *

- ส านักงานเลขานุการ
- สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน
- สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม

คณะนิติศาสตร์ *

- ส านักงานเลขานุการ
- สาขาวิชานิติศาสตร์
- ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมาย (ศชปก.)

คณะรัฐศาสตร์ *

- ส านักงานเลขานุการ
- สาขาวิชาการปกครอง
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- กลุ่มงานบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ : * เป็นส่วนงานภายในที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 

 

 

 

 ศ.พิเศษจอมจิน จันทรสกลุ 
นายกสภามหาวทิยาลัย 

 

   
ศ.พิเศษอมร จันทรสมบูรณ ์
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ศ.คลินิกเกยีรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ 
อุปนายกสภามหาวิทยาลยั 

(22 ม.ค. 2561 - 17 ม.ิย. 2563) 

รศ.ปภัสวดี วีรกิตต ิ
 กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวฒุ ิ

   
รศ.สุมนต์ สกลไชย 

กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
(22 ม.ค. 2561 - 17 ม.ิย. 2563) 

รศ.ธนชาติ นุ่มนนท์ 
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ผศ.วรรณวไล อธวิาสน์พงศ ์
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 

   
นางสาววลยัรัตน์ ศรีอรุณ 

กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
(22 ม.ค. 2561 - 17 ม.ิย. 2563) 

นางสีลาภรณ ์บัวสาย 
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

นางสาวจนัทิมา ธนาสว่างกลุ 
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

   
ศ.ณรงค์ สาริสุต 

 กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวฒุ ิ
 

นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ ์
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
(17 มิ.ย. 2563 - ปัจจุบัน) 

นายอัศวนิ เตชะเจริญวิกลุ 
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
(17 มิ.ย. 2563 - ปัจจุบัน) 

   

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง  

 

 

 

 ผศ.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา 
อธิการบดี มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

 

 

 

 
นายประวิทย์ อนันตวราศิลป ์

ประธานกรรมการสง่เสรมิกจิการมหาวทิยาลัย 
 ผศ.ฤกษ์ชัย  ศรีวรมาศ 

ประธานสภาอาจารย ์
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 

   
ผศ.ดร.ชริดา ปุกหุต 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์
นายศักด์ิสิทธิ์ ศรีภา 

คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์
ผศ.ดร.สุรศักดิ์ คำคง 

คณบดีคณะศิลปศาสตร ์
   

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ 

  
ศ.ทวนทอง จุฑาเกตุ 

อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ 
 

ศ.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส 
อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร ์

  
นายประดิษฐ์ แป้นทอง 

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร ์
นายพัน พงษ์ผล 

อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร ์
  

กรรมการและเลขานกุารสภามหาวิทยาลัย 

 

 

 

 รศ.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ 
กรรมการและเลขานกุารสภามหาวทิยาลยั 

 

 

  
นางอรอนงค์ งามชัด  

ผู้ช่วยเลขานกุารสภามหาวทิยาลัย 
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประสานงาน 

นายธีระศักด์ิ เชยีงแสน 
ผู้ช่วยเลขานกุารสภามหาวทิยาลัย 

ผู้อำนวยการกองแผนงาน 
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

 

 

 

รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข 
 

ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูรปิรีชา 
อธิการบดีมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

 

รองอธิการบดี   

   
รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั นวัตกรรมและบรกิารวิชาการ 

ผศ.ดร.อดุลย์ จรรยาเลศิอดุลย ์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

   
ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันาคุณภาพองค์กร 
ดร.จรวยพร แสนทวสีุข 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานกัศึกษาและศิษยเ์ก่าสัมพนัธ์ 
นายอรรถพงศ์ กาวาฬ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 

  

ผศ.กฤษณ์ ศรีวรมาศ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิง่แวดล้อม 

  

ผู้ช่วยอธิการบดี   

   
อ.นภดล พัฒนะศิษอุบล 

ผู้ช่วยอธกิารบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สนิ 
ผศ.ดร.เฉลิมชัย วงศ์รักษ์ 

ผู้ช่วยอธกิารบดีฝ่ายวิเทศสัมพนัธแ์ละการศกึษานานาชาติ 
ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ 

ผู้ช่วยอธกิารบดีฝ่ายสื่อสารองคก์รและพนัธกิจสัมพนัธ์ 

   
ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง 

ผู้ช่วยอธกิารบดีฝ่ายบรกิารวชิาการและมาตรฐานงานวจิัย 
ผศ.ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ 

ผู้ช่วยอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ 
(ดำรงตำแหน่ง พฤศจกิายน 2563) 

ผศ.ดร.ถนัดกิจ ชารีรัตน ์
ผู้ช่วยอธกิารบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและภมูิทัศน์ 

(ดำรงตำแหน่ง พฤศจกิายน 2563) 
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คณบดี   

   
ผศ.ดร.ชริดา ปุกหุต 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์
ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร ์

ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์ 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์

   
ผศ.ดร.สุรศักดิ์ คำคง 

คณบดีคณะศิลปศาสตร ์
ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา 

คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์
รศ.ดร.รุ่งรัศมี บุญดาว 

คณบดีคณะบริหารศาสตร ์

   
นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ 

คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข 
ผศ.ดร.กัญญา จึงวิมุติพันธ ์

คณบดีคณะศิลปประยุกตแ์ละสถาปัตยกรรมศาสตร ์
อ.ขรรค์เพชร ชายทวีป 
คณบดีคณะนิติศาสตร ์

  

 

ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช 
คณบดีคณะรฐัศาสตร ์

ผศ.ดร.สงวน ธาน ี
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์

 

   
ผู้อำนวยการสำนัก   

   
ผศ.ดร.อธิพงศ์ สุริยา 

ผู้อำนวยการสำนักคอมพวิเตอรแ์ละเครือข่าย 
 

ผศ.ดร.อดุลย์ จรรยาเลศิอดุลย ์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินและสทิธิประโยชน์ 

ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ ์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบรกิาร 
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คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

 

 

 

 นายประวิทย์ อนันตวราศิลป ์
ประธานกรรมการ 

 

 

   
นายศรีวรรณ เกียรติสุรนนท ์

กรรมการ 
นายมงคล ตันสุวรรณ 

กรรมการ 
 

นายมีชัย แต้สุจรยิา 
กรรมการ 

   
นายสมชาติ พงคนาไกร 

กรรมการ 
นางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี 

กรรมการ 
 

ดร.สมชาย เหลา่สายเช้ือ 
กรรมการ 

   
นายสุชัย เจริญมุขยนนัท์ 

กรรมการ 
นายสุระ ตริยางกูรศรี 

กรรมการ 
 

นายรอยอนิทร์ ทยุติธร 
กรรมการ 

   
นายนิคม ทองพิทักษ์ 

กรรมการ 
นายศรินทรเทพ ชินพาส 

กรรมการ 
 

นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
กรรมการ 

 

  

ผศ.ดร.อดุลย์ จรรยาเลศิอดุลย ์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เลขานกุาร 

  

 

 



 

 

 

รายงานผลการดำเนินงาน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต 
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ส่วนที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยั (พ.ศ. 2563-2567) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต 

1. ด้านหลักสูตรและคุณภาพหลักสูตร 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีการจัดการเรียนการสอนโดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน
ทั้งหมด จำนวน 74 หลักสูตร จำแนกเป็นระดับปริญญาตรีจำนวน 43 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จำนวน 20 หลักสูตร 
และระดับปริญญาเอก จำนวน 11 หลักสูตร ดังนี้ 
ตารางที่ 1 หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนระหว่างปี 2562-2563 

คณะ/วิทยาลัย ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมท้ังหมด 
2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 20 14 14 10 10 44 44 
1. คณะเกษตรศาสตร์ 2 2 3 3 2 2 7 7 
2. คณะวิทยาศาสตร์ 10 10 6 6 3 3 19 19 
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6 6 5 5 5 5 16 16 
4. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 2 - - - - 2 2 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5 5 2 3 1 1 8 9 
5. คณะเภสัชศาสตร์ 1 1 1 1 1 1 3 3 
6. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 3 3 1 2 - - 4 5 
7. คณะพยาบาลศาสตร์ 1 1 - - - - 1 1 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 16 18 3 3 - - 19 21 
8. คณะศิลปศาสตร์ 7 9 2 2 - - 9 11 
9. คณะบริหารศาสตร์ 6 6 1 1 - - 7 7 
10. คณะนิติศาสตร์ 1 1 - - - - 1 1 
11. คณะรัฐศาสตร์ 2 2 - - - - 2 2 

รวมท้ังสิ้น 41 43 19 20 11 11 71 74 
 

 
แผนภูมิที่ 1 สัดส่วนหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนปี 2563 



- 16 -  

 30 th  UBU ANNIVERSARY  |  Annual Report 2020  

 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
จำนวน 10 หลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์ 

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 สังกัดคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 สังกัดคณะเภสัช
ศาสตร์ 

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 สังกัด
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

6. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 สังกัดศิลปศาสตร์ 
8. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 สังกัดนิติศาสตร์ 
9. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 สังกัดคณะรัฐศาสตร์ 
10. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

สังกัดคณะรัฐศาสตร์ 
และได้ดำเนินการ Reprofile หลักสูตรในระดับปริญญาตรี จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2563 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ชีวการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์ 
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2. การผลิตบัณฑิต 

2.1 วิธีการรับเข้านักศึกษา 

การรับเข้านักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาด้วยระบบ TCAS (Thai University Central 
Admission System) โดยแบ่งการรับเข้าเป็น 5 รอบ ดังนี้ 

1. รอบรับตรงแบบย่ืนพอร์ตฟอลิโอ (Portfolio) ที่จะเน้นไปทางการยื่นผลงานของตนเองเป็นหลัก 
2. รอบรับตรงแบบโควตา ที่จะเน้นให้สิทธิ์ผู้สมัครเฉพาะกลุ่มทั่วไปตามพ้ืนที ่โดยการคัดเลือกท้ังข้อเขียน และ/

หรือ ปฏิบัติ 
3. รอบรับตรงแบบร่วมกัน โดยมีการคัดเลือกตามรูปแบบของแต่ละสถาบันทั่วประเทศ 
4. รอบแอดมิชชั่น (Admission) โดยให้สมัครที่ระบบเดียวกันเหมือนกัน แต่จะใช้เกณฑ์คะแนนอย่าง เกรด O-

NET GAT/PAT มาเป็นตัวคัดเลือก 
5. รอบรับตรงอิสระ เป็นรอบที่มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครเอง ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

 

2.2 แผน/ผลการรับนักศึกษา 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 
ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึง กรกฎาคม 2563 แผนรับเข้าศึกษา จำนวน 4,753 คน ผ่านการคัดเลือกและยืนยัน
สิทธิ์เข้าศึกษา จำนวน 4,236 คน คิดเป็นร้อยละ 89.12% ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 จำนวน 4,103 คน คิด
เป็นร้อยละ 86.32% โดยเปรียบเทียบแผนการรับ/ผลการรับ ประจำปีการศึกษา 2560-2561 ดังนี้ 
ตารางที่ 2 แผนการรับ/ผลการรับนักศึกษาระหว่างปี 2562-2563 

คณะ/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 คิดเป็น ปีการศึกษา 2563 คิดเป็น 
แผนการรับ 

(คน) 
ผลการรับ 

(คน) 
ร้อยละ แผนการรับ 

(คน) 
ผลการรับ 

(คน) 
ร้อยละ 

1. คณะเกษตรศาสตร ์ 380 243 63.95 380 172 45.26 
2. คณะวิทยาศาสตร ์ 620 444 71.61 555 559 100.72 
3. คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 620 672 108.39 620 654 105.48 
4. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 105 54 51.43 105 63 60.00 
5. คณะเภสัชศาสตร ์ 138 138 100.00 138 139 100.72 
6. วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข 218 204 93.58 245 244 99.59 
7. คณะพยาบาลศาสตร ์ 100 103 103.00 100 122 122.00 
8. คณะศลิปศาสตร ์ 500 559 111.80 880 686 77.95 
9. คณะบริหารศาสตร ์ 900 735 81.67 900 723 80.33 
10. คณะนติิศาสตร ์ 460 390 84.78 400 352 88.00 
11. คณะรัฐศาสตร ์ 430 422 98.14 430 389 90.47 

รวมท้ังสิ้น 4,471 3,964 88.66 4,753 4,103 86.32 
หมายเหตุ: ข้อมูลการรับเข้าศึกษา ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2563 
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2.3 นักศึกษาใหม่ 

ในปีการศึกษา 2563 มีจำนวนนักศึกษาใหม่ทุกระดับ จำนวน 4,195 คน จำแนกเป็นระดับปริญญาตรี จำนวน 
4,103 คน ปริญญาโท จำนวน 76 คน และปริญญาเอก จำนวน 16 คน ตามลำดับ 

 

 
แผนภูมิที่ 2 สัดส่วนของจำนวนนักศึกษาใหม่จำแนกตามระดับการศึกษา 

 
 

 
แผนภูมิที่ 3 เปรียบเทียบจำนวนนักศึกษาใหม่จำแนกตามคณะ/วิทยาลัยและระดับการศึกษา 
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2.4 นักศึกษาทั้งหมด 

ในปีการศึกษา 2563 มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ จำนวน 15,717 คน จำแนกเป็นระดับปริญญาตรี จำนวน 
15,275 คน ปริญญาโท จำนวน 327 คน และปริญญาเอก จำนวน 115 คน ตามลำดับ 

 

 
แผนภูมิที่ 4 สัดส่วนของจำนวนนักศึกษาทั้งหมดจำแนกตามระดับการศึกษา 

 

 
แผนภูมิที่ 5 เปรียบเทียบจำนวนนักศึกษาทั้งหมดจำแนกตามคณะ/วิทยาลัยและระดับการศึกษา 
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2.5 ผู้สำเร็จการศึกษา 

ในปีการศึกษา 2562 มีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับ จำนวน 2,425 คน จำแนกเป็นระดับปริญญาตรี จำนวน 
2,396 คน ปริญญาโท จำนวน 25 คน และปริญญาเอก จำนวน 4 คน ตามลำดับ 

 

 
แผนภูมิที่ 6 สัดส่วนของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาจำแนกตามระดับการศึกษา 

 

 
แผนภูมิที่ 7 เปรียบเทียบจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาจำแนกตามคณะ/วิทยาลัยและระดับการศึกษา 
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2.6 ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 

จากการติดตามผลการศึกษาติดตามผลบัณฑิตในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 
2561 ผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา จากระบบการตอบแบบสอบภาวะการมีงานทำของ
บัณฑิต สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 3,247 คน 
มีจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 3,116 คน คิดเป็นร้อยละ 95.97 บัณฑิตมีงานทำทั้งหมดจำนวน 2,238 คน    
คิดเป็นร้อยละการมีงานทำภายใน 1 ปี ร้อยละ 78.12 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบร้อยละการได้งานทำของผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560-2561 

คณะ/วิทยาลัย ปีการศึกษา ร้อยละ 
เพ่ิมขึ้น – ลดลง 2560 2561 

1. คณะเกษตรศาสตร ์ 81.33% 55.77% -31.43 
2. คณะวิทยาศาสตร ์ 78.10% 75.07% -3.88 
3. คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 87.44% 75.07% -14.15 
4. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 60.38% 60.87% 0.81 
5. คณะเภสัชศาสตร ์ 100% 96.84% 3.16 
6. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 91.28% 95.83% 4.98 
    1) หลักสูตรแพทยศาสตร์บณัฑิต 95.83% 100% 4.35 
    2) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บณัฑติสาขาสาธารณสุขศาสตร ์ 86.73% 91.66% 5.68 
7. คณะพยาบาลศาสตร ์ 100% 100% - 
8. คณะศิลปศาสตร ์ 74.72% 81.87% 9.57 
9. คณะบริหารศาสตร ์ 78.68% 72.39% -7.99 
10. คณะนิติศาสตร ์ 80.21% 89.71% 11.84 
11. คณะรัฐศาสตร ์ 92.48% 89.49% -3.23 

เฉลี่ยรวมทั้งสิ้น 82.28% 78.12% -3.23 
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563 

 

 
แผนภูมิที่ 8 เปรียบเทียบร้อยละการได้งานทำของผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560-2561 
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2.7 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพของบัณฑิต 
จากการติดตามผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ

แห่งชาติ ในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 พบว่าส่วนใหญ่ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตอยู่ในระดับมาก 
คิดเป็นร้อยละ 83.40 โดยผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีความพึงพอในในด้านที่ 1 ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 89.80 รองลงมา ด้านที่ 7 ด้านอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : 
"สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม"   คิดเป็นร้อยละ 87.00 ด้านที่ 4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ คิดเป็นร้อยละ 85.00 ด้านที่ 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
คิดเป็นร้อยละ 82.40 ด้านที่ 3 ด้านทักษะทางปัญญา คิดเป็นร้อยละ 83.60 ด้านที่ 2 ด้านความรู้วิชาการ วิชาชีพ คิด
เป็นร้อยละ 81.60 และด้านที่ 6 ด้านทักษะการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 74.20 ตามลำดับ 
 

 
แผนภูมิที่ 9 เปรียบเทียบร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2560-2561 

 
3. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
3.1 โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1) โครงการอบรม เรื่อง การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างมืออาชีพในยุคดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดจ้ัดโครงการอบรม เรื่อง การเป็นอาจารย์

ที่ปรึกษาอย่างมืออาชีพในยุคดิจิทัล ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (โรงแรม
ยูเพลส) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้คณาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับความรู้ เส ริมสร้างประสบการณ์
และเทคนิคการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา นำความรู้ไปปฏิบัติในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาได้อย่างมืออาชีพ  มี
ป ร ะส ิ ท ธ ิ ภ า พแ ล ะ เ ก ิ ด ป ร ะส ิ ท ธ ิ ผ ล  โ ด ย มี ผู้ เ ข ้ า ร ่ ว ม โ ค ร ง ก า ร จ ำ นว น ท ั ้ ง ส ิ ้ น  1 1 1  ค น  ( URL: 
https://www.ubu.ac.th/new/news_read.php?id=18210) 

https://www.ubu.ac.th/new/news_read.php?id=18210
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2) โครงการการพัฒนาอาจารย์เพ่ือจัดการเรียนการสอน GE แบบบูรณาการ (TEAM TEACHING) 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการการพัฒนาอาจารย์เพ่ือ

จัดการเรียนการสอน GE แบบบูรณาการ (TEAM TEACHING) ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ สถานปฏิบัติการโรงแรม
และการท่องเที่ยว (โรงแรมยูเพลส) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องไ ด้รับ
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนแบบเป็นทีม (Team Teaching) มากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 32 คน (URL: https://www.ubu.ac.th/ 
new/news_read.php?id=18230) 

  

  

https://www.ubu.ac.th/new/news_read.php?id=18230
https://www.ubu.ac.th/new/news_read.php?id=18230
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3) โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการ

จัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ในวันที่ 20 
สิงหาคม 2563 ณ สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (โรงแรมยูเพลส) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพและมี
มาตรฐาน อีกท้ังยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องสอดคล้องตรงกันตามเจตนารมณ์ของประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยมผีู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 127 คน 
(URL: https://www.ubu.ac.th/new/news_read.php?id=18254) 

  

  
 

 
4) โครงการส่งเสริมการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดโครงการโครงการส่งเสริมการบูรณา
การการเรียนการสอนกับการทำงาน เพ่ือส่งเสริมคุณภาพของบัณฑิตและบุคลากรให้มีประสบการณ์และมีความพร้อม
ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพให้สอดคล้องตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในยุคที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 
ดังนี้ 

5.1 โครงการอบรม เรื่อง ภาษาอังกฤษในการทำงาน มีนักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 57 คน 
5.2 โครงการอบรม เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพ มีนักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 75 คน 

https://www.ubu.ac.th/new/news_read.php?id=18254
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3.2 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้สนับสนุนทุนการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้
ทุนการศึกษา แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ.2563 โดยพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาตามความ
จำเป็นเหมาะสมโดยคำนึงถึงสถานะการเงินการคลังของมหาวิทยาลัย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ทั้งนี้
นอกจากเงินรายไดข้องมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้แก่นักศึกษา เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาและค่าใช้จ่าย
ในการครองชีพแล้ว ทางมหาวิทยาลัยยังได้รับเงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกเพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษา ตลอดจน
เงินกู้ยืมท่ีสนับสนุนจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ดังนี้ 

 

ตารางที่ 4 ตารางแสดงประเภทการสนับสนุนทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แหล่งทุน/ประเภททุนการศึกษา 
ปี 2562 ปี 2563 

จำนวน (ทุน) จำนวน (เงิน) จำนวน (ทุน) จำนวน (เงิน) 
1. ทุนการศึกษาให้เปล่า 671 12,255,217 1,184 14,777,200 
 1.1 แหล่งเงินทุนจากภายใน 390 5,895,000 861 7,536,250 
 1.2 แหล่งเงินทุนจากภายนอก 281 6,360,217 323 7,240,950 
2. ทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 11,873 366,260,950 11,956 378,797,725 
 2.1 ภาคการศึกษาท่ี 2/2562 5,889 181,969,900 5,847 180,078,100 
        - ลักษณะที่ 1 (กยศ.) 3,931 118,688,900 3,917 117,632,100 
        - ลักษณะที่ 2 (กรอ.) 1,958 63,281,000 1,930 62,446,000 
 2.2 ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 5,984 184,291,050 6,109 198,719,625 
        - ลักษณะที่ 1 (กยศ.) 4032 121,198,800 4,332 139,628,525 
        - ลักษณะที่ 2 (กรอ.) 1952 63,092,250 1,777 59,091,100 
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ตารางที่ 5 ตารางแสดงจำนวนนักศึกษา/ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ทุนภายใน ทุนภายนอก รวมท้ังหมด จำนวนเงินทุนภายใน จำนวนเงินทุนภายนอก รวมท้ังหมด 

คณะ/วิทยาลัย รายปี ต่อเนื่อง รายปี ต่อเนื่อง (ทุน) เงินทุนรายปี เงินทุนต่อเนื่อง เงินทุนรายปี เงินทุนต่อเนื่อง (บาท) 
1. คณะเกษตรศาสตร์ 32 17 59 10 118 155,100 484,500 553,000 296,500 1,489,100 
2. คณะวิทยาศาสตร์ 100 37 11 26 174 399,350 913,900 220,000 708,500 2,241,750 
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 108 18 5 20 151 436,400 513,000 100,000 759,250 1,808,650 
4. คณะศิลปประยุกต์ฯ 18 4 7 4 33 120,500 243,200 140,000 88,000 591,700 
5. คณะเภสัชศาสตร์ 20 3 1 2 26 94,000 168,150 20,000 28,000 310,150 
6. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ  147 3 25 36 211 490,250 102,600 263,000 1,598,800 2,454,650 
7. คณะพยาบาลศาสตร์ 21 2 8 10 41 99,000 157,700 160,000 250,000 666,700 
8. คณะศิลปศาสตร์ 118 25 5 17 165 483,600 570,000 100,000 426,200 1,579,800 
9. คณะบริหารศาสตร์ 51 15 35 14 115 265,650 584,250 356,800 443,350 1,650,050 
10. คณะนิติศาสตร์ 69 10 6 13 98 285,000 332,500 120,000 427,250 1,164,750 
11. คณะรัฐศาสตร์ 28 15 4 5 52 153,100 484,500 80,000 102,300 819,900 

รวมท้ังหมด 712 149 166 157 1,184 2,981,950 4,554,300 2,112,800 5,128,150 14,777,200 

 
ตารางที่ 6 ตารางแสดงจำนวนนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

คณะ/วิทยาลัย 
จำนวนผู้กู้ (คน) จำนวนเงินกู้ยืม (บาท) 

รวม 
เทอม 2/2562 เทอม 1/2563 เทอม 2/2562 เทอม 1/2563 

1. คณะเกษตรศาสตร์ 402 379 11,499,800 11,393,150 22,892,950 
2. คณะวิทยาศาสตร์ 835 788 22,185,000 22,653,950 44,838,950 
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1,041 1,057 30,180,800 32,549,850 62,730,650 
4. คณะศิลปประยุกต์ฯ 116 136 4,992,500 5,670,800 10,663,300 
5. คณะเภสัชศาสตร์ 241 251 8,970,400 9,112,500 18,082,900 
6. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ  356 430 12,039,600 15,165,000 27,204,600 
7. คณะพยาบาลศาสตร์ 261 294 13,369,300 14,781,150 28,150,450 

8. คณะศิลปศาสตร์ 737 913 18,646,100 25,686,000 44,332,100 
9. คณะบริหารศาสตร์ 1,124 1,076 35,298,500 35,898,975 71,197,475 
10. คณะนิติศาสตร์ 371 375 11,588,300 12,370,350 23,958,650 
11. คณะรัฐศาสตร์ 363 410 11,307,800 13,437,900 24,745,700 

รวมท้ังหมด 5,847 6,109 180,078,100 198,719,625 378,797,725 

 
3.3 กิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 5 ด้าน 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสำนักงานพัฒนานักศึกษาได้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม” โดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อให้นักศึกษามี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ ทักษะด้านความรู้ ทักษะด้านปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะด้านคุณธรรมจริยธรรม ผ่านการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาซึ่งจำแนกตามประเภทกิจกรรม 
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แผนภูมิที่ 10 แสดงสัดส่วนจำนวนกิจกรรมส่งเสริมนักศึกษา 5 ด้าน 
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รายงานผลการดำเนินงาน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัย 
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ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัย 

1. การสนับสนุนด้านการวิจัย 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
เพื่อพัฒนาพื้นที่และยกระดับเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ โดยใช้รูปแบบการพัฒนาตาม BCG Model ซึ่งเป็นการพัฒนา
เศรษฐกิจแบบองค์รวม ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติไปพร้อมกัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ระบบ
เศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเน้นการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง 
เชื่อมโยงกับ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คำนึงถึงการนำวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด 
และทั้ง 2 เศรษฐกิจนี้ อยู่ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียง
การพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้เกิด
ความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน โดยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมเป็น
จำนวนเงินทั้งสิ้น 57,332,239 บาท สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
ตารางที่ 7 สรุปงบประมาณท่ีสนับสนุนด้านการวิจัย 

คณะ งบเงินรายได้คณะ เงินรายได้มหาวิทยาลัย แหล่งทุนภายนอก ผลรวมทั้งหมด 
1. คณะเกษตรศาสตร์ - 114,000 7,655,361 7,769,361 
2. คณะวิทยาศาสตร์ - 60,000 8,841,672 8,901,672 
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ - 60,000 15,903,400 15,963,400 
4. คณะศิลปประยุกต์ฯ - - 150,000 150,000 
5. คณะเภสัชศาสตร์ 300,000 680,000 4,534,000 5,514,000 
6. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 560,000 420,000 3,168,600 4,148,600 
7. คณะพยาบาลศาสตร์ 228,000 - 180,000 408,000 
8. คณะศิลปศาสตร์ 200,000 285,000 6,219,189 6,704,189 
9. คณะบริหารศาสตร์ 360,000 75,000 6,739,280 7,174,280 
10. คณะนิติศาสตร์ 140,000 - - 140,000 
11. คณะรัฐศาสตร์ 30,000 100,000 288,737 418,737 
12. สำนักคอมพิวเตอร์ ฯ - 40,000 - 40,000 

ผลรวมทั้งหมด 1,818,000 1,834,000 53,680,239 57,332,239 
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2. ผลงานวิจัยท่ีได้รับรางวัล ตีพิมพ์และเผยแพร่ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้พัฒนาขีดความสามารถของอาจารย์ด้านการวิจัย 
เพ่ือผลิตและพัฒนาผลงานทางด้านการวิจัยทั้งในระดับประเทศและในระดับสากลเพ่ือนำไปใช้เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่หรือ
เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ ต่าง ๆ เช่น  

1) เชื้อพันธุกรรมพริกสายพันธุ์ฟื้นฟูความเป็นหมัน UBU-150-2-1-3  
2) โครงการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัยครบวงจร 
3) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมเชิงพ้ืนที่ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 
4) ผลิตภัณฑ์เครื่องผสม Formic Acid แบบอัตโนมัติ 
5) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากเห็ด 
6) การพัฒนาการผลิตอาหารขบเคี้ยวจากปลาดุกโอเมก้า 
7) การพัฒนาขนมพองกรอบจากแป้งข้าวเจ้าสำหรับเด็ก 
8) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดไข่มุกผสมแป้งข้าวไรซ์เบอรี่ 
9) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและการแปรรูปมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์สำหรับชุมชนฐานราก        

จ.อุบลราชธานี 
10) การพัฒนาสารชีวภัณฑ์เชื้อปฏิปักษ์เพ่ือควบคุมโรคแอนแทรกโนสพริก 
11) การพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไกการดูแลระดับพื้นที่ 
 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยสามารถสร้างรายได้ที่เกิดจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ

มหาวิทยาลัยได้ประมาณ 1 ล้านบาท และมีการขยายผลเพื่อผลักดันให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่ง เพื่อเป็นขวัญและ
กำลังใจสำหรับนักวิจัยมหาวิทยาลัยจึงได้มอบรางวัลแก่นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563 ดังนี้ 
ตารางที่ 8 แสดงรางวัลผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

ชื่อรางวัลและผลงาน คณะ/หน่วยงาน จำนวนผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

1) รางวัลนักวิจัยท่ีมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากท่ีสุดด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 เรื่อง 

2) รางวัลนักวิจัยท่ีมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากท่ีสุดด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

คณะเภสัชศาสตร์ 5 เรื่อง 

3) รางวัลนักวิจัยท่ีมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากท่ีสุดด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คณะบริหารศาสตร์ 3 เรื่อง 

4) รางวัลผลงานวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ ่นดีเด่น โครงการ “การ
เตร ียมความพร้อมของชุมชนชนบทเพื ่อรองร ับส ังคมสูงว ัย: 
กรณีศึกษาชุมชนตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัด
อุบลราชธาน”ี 
 
 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ 1 เรื่อง 
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ชื่อรางวัลและผลงาน คณะ/หน่วยงาน จำนวนผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

5) รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะเภสัชศาสตร์ 
วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ 
คณะศิลปศาสตร์ 
คณะบริหารศาสตร์ 
คณะศิลปประยุกต์ฯ 
คณะพยาบาลศาสตร์  
คณะรัฐศาสตร์ 

10 คน 

 
3. การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีผลงานนวัตกรรมที่ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา จำนวน 27 ผลงาน เป็นสิทธิบัตรจำนวน 3 ผลงาน อนุสิทธิบัตร จำนวน 20 ผลงาน และลิขสิทธิ์ จำนวน 4 
ผลงาน ดังนี้ 
ตารางที่ 9 แสดงจำนวนผลงานนวัตกรรมที่ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

คณะ ลิขสิทธิ ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ผลรวมทั้งหมด 
1) เกษตรศาสตร์ - - 3 3 
2) วิทยาศาสตร์ - 2 8 10 
3) วิศวกรรมศาสตร์ - - 5 5 
4) เภสัชศาสตร์ 3 1 3 7 
5) พยาบาลศาสตร์ 1 - 1 2 

ผลรวมทั้งหมด 4 3 20 27 

 
ผลงานนวัตกรรมที่ได้รับประกาศการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 7 

ผลงาน เป็น อนุสิทธิบัตร จำนวน 3 ผลงาน และ ลิขสิทธิ์ จำนวน 4 ผลงาน ดังนี้ 
 

ตารางที่ 10 แสดงจำนวนผลงานนวัตกรรมที่ได้รับประกาศการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
คณะ ลิขสิทธิ ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ผลรวมทั้งหมด 

1) เกษตรศาสตร์ - - 1 1 
2) วิทยาศาสตร์ - - 1 1 
3) วิศวกรรมศาสตร์ - - 1 1 
4) เภสัชศาสตร์ 3 - - 3 
5) พยาบาลศาสตร์ 1 - - 1 

ผลรวมทั้งหมด 4 - 3 7 
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ตารางที่ 11 แสดงจำนวนการขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
คำขอ ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ ์ ผู้ประดิษฐ์ สังกัด เลขที่คำขอ/

ประกาศ 
วันที่ออกให้ 

1. อนุสิทธิบัตร วิธีการปลูกเบญจมาศใน
ภาชนะขนาดใหญ่ 

นายทวีศักดิ์ วิยะชัย เกษตรศาสตร์ 1703002005/ 
15951 

21 ก.พ. 63 

2. อนุสิทธิบัตร อุปกรณ์สำหรับระบุและ
สั่งงานเครื่องใช้ไฟฟ้าโดย
ใช้ข้อมูลลูกผสมระหว่าง
สัญญาณไฟฟ้าลูกตาและ
ภาพดิจิทัล 

ผศ.ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจติต ์ วิศวกรรมศาสตร์ 1803001678/ 
16577 

21 ก.ค. 63 

3. อนุสิทธิบัตร ไบโอเซนเซอร์สำหรับตรวจวัด 
แอมโมเนียมไอออน 

รศ.อัญชลี สำเภา และคณะ วิทยาศาสตร์ 1603002077/ 
15873 

29 ม.ค. 63 

4. ลิขสิทธิ ์ การ์ตูนสุขภาพชุดสามจุ้น
จอมป่วนกับครูจิ๊บ 

ผศ.ธนวดี ปรีเปรม 
ผศ.นิภาพร เมืองจันทร์  
ผศ.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา 

เภสัชศาสตร์ 381847 2 เม.ย. 63 

5. ลิขสิทธิ ์ แอพพลิเคช่ัน รู้ทัน ท้องเสีย อ.ประสิทธิชัย พูลผล 
รศ.ธีราพร สุภาพันธ์ 
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์ 

เภสัชศาสตร์ 384059 24 มิ.ย. 63 

6. ลิขสิทธิ ์ คู่มือการใช้งาน แอพพลิเคช่ัน 
รู้ทัน ท้องเสีย 

อ.ประสิทธิชัย พูลผล 
รศ.ธีราพร สุภาพันธ์ 
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์ 

เภสัชศาสตร์ 384060 24 มิ.ย. 63 

7. ลิขสิทธิ ์ เว็บแอพพลิเคชั่น โรงเรียน 
ผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

อ.สาวิตรี สิงหาด 
ผศ.อธิพงศ์ สุริยา 

พยาบาลศาสตร์ 384950 11 ส.ค. 63 

 
4. ผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ประจำปี 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการใน
วารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ในปี 2563 จำนวน 186 เรื่อง ดังนี้ 
ตารางที่ 12 แสดงจำนวนผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ประจำปีในระดับชาติและนานาชาติ 

คณะ วารสารนานาชาติ วารสารระดับชาติ ผลรวมทั้งหมด 
1) คณะเกษตรศาสตร์ 12 7 19 
2) คณะวิทยาศาสตร์ 61 7 68 
3) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 14 9 23 
4) คณะศิลปประยุกต์ - - - 
5) คณะเภสัชศาสตร์ 16 14 30 
6) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 4 7 11 
7) คณะพยาบาลศาสตร์  6 6 
8) คณะศิลปศาสตร์ 4 6 10 
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คณะ วารสารนานาชาติ วารสารระดับชาติ ผลรวมทั้งหมด 
9) คณะบริหารศาสตร์  8 8 
10) คณะนิติศาสตร์ - - - 
11) คณะรัฐศาสตร์  11 11 

ผลรวมทั้งหมด 111 75 186 
หมายเหตุ: ผลงานที่แสดงเป็นผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ไม่นับรวมการนำเสนอในงานประชุมวิชาการ 
 

5. ผลการดำเนินงานตามเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย 
5.1 การสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่และยกระดับเศรษฐกิจพื้นที่ได้จริง
จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้าน BCG 
5.1.1) โครงการ “เครือข่ายคุณค่าและความเป็นท้องถิ่นสู่การสร้างระบบนิเวศอาหารปลอดภัยในจังหวัดอุบลราชธานี” 
โดยนักวิจัยจำนวน 40 คน เพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนและกระจายรายได้ ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรใน
พ้ืนที่ ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนทั้ง เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 

 
5.1.2) โครงการวิจัยด้านการปรับปรุงพันธ์ข้าวเพื่อทดลองพันธุ์ข้าวลูกผสมทางเลือกรองรับสภาพวิกฤต ที่สามารถทน
น้ำท่วมฉับพลันได้นานประมาณ 2 สัปดาห์ ต้านทานโรคไหม้ได้ดี  ลำต้นมีความแข็งแรงมาก ไม่หักล้มง่ายเมื่อเจอลม
แรง ให้ผลผลิตเฉลี่ย 750 กิโลกรัมต่อไร่ 
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5.1.3) โครงการ “การพัฒนาแมลงเป็นสัตว์เศรษฐกิจ และการพัฒนาโปรตีนทางเลือกจากแมลงเพื่อขับเคลื่อนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio Economy)” ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้าง
มาตรฐานการเลี้ยงแมลงเพื่อเป็นอาชีพแก่เกษตรกรในพื้นที่ และเป็นแหล่งอาหารโปรตีนทางเลือกใหม่ เป็นการสร้าง
อาชีพใหม่ และแหล่งรายได้แหล่งใหม่แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ รวมทั้งสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการเพาะเลี้ยงแมลง และผลักดัน
ให้แมลงเป็นสัตว์เศรษฐกิจใหม่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจฐานชีวภาพ จากการ
เพาะเลี้ยงและวิจัยแมลง 
5.1.4) โครงการ “ปลาดุกบิ๊กอุยเพิ่มกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวสูง ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้แผนงาน 
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG in Action)” เพื่อนำผลงานวิจัยมา
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยที่เพ่ิมกรดไขมันที่ไม่อ่ิมตัวสูง ให้กับเกษตรกรและ/หรือผู้ประกอบการที่สนใจ 
เพ่ือเป็นอาชีพใหม่หรือพัฒนาอาชีพเดิมได้ 
5.1.5) โครงการ “ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและการแปรรูปมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์สำหรับชุมชนฐานราก จังหวัด
อุบลราชธานี” เพื่อนำผลงานวิจัยมาถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมทักษะอาชีพการปลูกมะเขือเทศเชอรี่ในโรงเรือน 
และนอกโรงเรือน การแปรรูปเบื้องตันอันเป็นการก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชนบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยเกษตรกร ประชาชนที่ร่วมโครงการมีอาชีพเสริม สามารถสร้างรายได้เพิ่มต่อเดือน ไม่น้อยกว่า 5 ,000 
บาท 
 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้สนับสนุนให้เกิดกลุ่มวิจัยด้าน BCG โดยใช้งบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัยสนับสนุนการดำเนินงานโครงการวิจัย “แผนงานวิจัยการศึกษาฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดติ้วเพื่อการ
พัฒนานวัตกรรมเวชสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ” โดยมีโครงการภายใต้แผนงานวิจัย ดังนี้ 
 
ตารางที่ 13 โครงการวิจัยที่สนับสนุนด้าน BCG 

ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ 

1. โครงการฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ HMG-CoA reductase ของสารสกัดจากใบติ้ว ผศ.สุภารัตน์  จันทร์เหลือง 

2. ชุดโครงการวิจัยการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดติ้วเพ่ือใช้เป็นเวชสำอาง
ดูแลผิว 

ผศ.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา 

   โครงการย่อยที่ 1 การศึกษาฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดจากติ้ว ผศ.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา 

   โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเน
สจากติ้ว 

ผศ.นิธิมา  สุทธิพันธุ์ 

3. โครงการศึกษาฤทธิ์ต้านไทโรซิเนสของติ้วในระบบปลาม้าลายเพื่อหาสารต้านการ
เกิดสใีนผิวหนัง 

นายภูเบศร์  นิลาทะวงศ์ 

4. ชุดโครงการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมเวชสำอางจากสารสกัดติ้ว รศ.วันดี  รังสีวิจิตรประภา 

   โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาเวชสำอางนาโนจากสารสกัดติ้วเพ่ือเป็นเวชสำอาง
ชะลอการแก่ของผิว 

รศ.วันดี  รังสีวิจิตรประภา 

   โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โทนเนอร์ที่มีส่วนประกอบจากสารสกัด
ติ้วสำหรับผิวที่เป็นสิวง่าย 

ผศ.บัญชา ยิ่งงาม 
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5.2 การสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่และยกระดับเศรษฐกิจพื้นที่ได้จริง
จากผลวิจัยด้านการพัฒนาเมือง Smart City และเมืองชายแดน 
5.2.1) โครงการวิจัย “กระบวนการกลายเป็นเมืองกับความหลาหลายด้านเกษตรกรรม กรณีศึกษาเมืองศรีสะเกษ”           
ผลการศึกษาที่สำคัญคือความหลากหลายของการเกษตรกรรมเป็นเงื่อนไขสำคัญให้เกิดการขยายตัวและการพัฒนา
เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษได้กำหนดนโยบายการพัฒนาเมืองให้เป็นนครอินทรีย์ เน้นสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย
และรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายแดน ส่งผลให้เมืองทำหน้าที่บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อพัฒนาภาคเกษตรกรรมมา
อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามพบว่าความสัมพันธ์ของเกษตรกรในแต่ละกลุ่มสินค้าเกษตรกรรมกับเมืองเต็มไปด้วยความ
ไม่เท่าเทียม กลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรกรรรมที่มิได้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดด้านเกษตรกรรมอินทรีย์
มักเป็นกลุ่มแทบไม่ได้ประโยชน์จากนโยบายนครอินทรีย์ดังกล่าวเนื่องจากมีข้อจำกัดหลายอย่างในการเปลี่ยนสู่การ
ผลิตสินค้าอินทรีย์ งานวิจัยจึงเสนอให้เมืองในฐานะศูนย์กลางของอำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจ ควรทำหน้าที่
พัฒนาเมืองให้เกิดความเท่าเทียมระหว่างกลุ่มคนด้อยโอกาสด้านเกษตรกรรมรวมทั้งกลุ่มผู้หญิงที่ไม่สามารถผลิตสินค้า
ได้เนื่องจากการกลายเป็นเมืองส่วนหนึ่งมาจากความทันสมัยของภาคเกษตรกรรมและภาคเกษตรกรรมได้มีส่วนในการ
สร้างเมืองศรีสะเกษ 
5.2.2) โครงการวิจัย “บทบาทของการค้าชายแดนต่อการพัฒนาพื้นที่ชายแดน กรณีศึกษาจุดผ่อนปรนช่องอานม้า 
จังหวัดอุบลราชธานี” ผศ.ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ หัวหน้าโครงการ ผลการศึกษาพบว่า (1) การค้าบนพื้นที่ช่องอานม้าซึ่ง
เป็นพื้นที่ชายแดนเกิดขึ้นในยุคหลังนโยบายเปลี่ยนสนามรบ การค้ามีลักษณะยืดหยุ่น การซื้อขายมีปริมาณไม่มากนัก 
ลักษณะการค้าขายเป็นการค้า ระหว่างประชาชน โดยมีการค้าของผู้ค้ารายใหญ่ขนส่งสินค้าผ่านช่องทางดังกล่าวใน
บางช่วงระยะเวลา และมีความพยายามในการยกระดับการเปิดจุดผ่านแดนถาวร (2) ผู้กระทำการที่มีส่วนในการ
พัฒนาการค้าหลัก 2 ประเภทคือ ภาครัฐและภาคประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ค้ารายย่อย และ (3) ภาครัฐควรบริหาร
จัดการการค้าชายแดนโดยการมีส่วนร่วมของผู้ค้า โดยการตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการพ้ืนที่การค้า ควรมีการแก้ไข
ปัญหาความไม่ชัดเจนเรื่องจำนวนผู้ค้า พ้ืนที่การค้าควรถูกจัดระเบียบใหม่และปรับปรุงให้ถูกสุขอนามัย ในกรณีที่ยังไม่
มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ เป็นจุดผ่านแดนถาวร ควรสร้างความเข้าใจด้านการบริหารจัดการระหว่างหน่วยงานและผู้ค้าที่
ชัดเจน ในอนาคตภาครัฐควรมีการนำระบบการจัดการข้อมูลออนไลน์มาใช้เพื่อให้เกิดการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่ 
เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นระบบมากขึ้น 
5.2.3) โครงการวิจัย “ชุมชนข้ามถิ่นที่ชั่วคราวของแรงงานข้ามชาติชาวพม่ากับการกลายเป็นชายแดนของชุมชนที่อยู่
ไกลจากเส้นพรมแดนรัฐชาติ กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี” รศ.สมหมายชินนาค หัวหน้าโครงการ ผลการศึกษา
พบว่า (1) การก่อตัวของชุมชนข้ามถิ่นที่ชั่วคราวของแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าในจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่
อยู่ไกลจากเส้นพรมแดนรัฐชาตินั้น เป็นผลมาทั้งปัจจัยภายนอก (External factors) และปัจจัยภายใน (Internal 
factors) ปัจจัยภายนอก (External factors) ได้แก่กระบวนการโลกาภิวัตน์ และวาทกรรมการบูรณาการเป็นภูมิภาค
เดียวกัน ที่นำมาสู่การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ ขณะที่ปัจจัยภายใน ได้แก่ความต้องการแรงงานข้ามชาติของ
ประเทศไทย (2) การก่อเกิดชุมชนข้ามถิ่นที่ชั่วคราวของแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่านั้น ส่งผลให้เกิดการปรับตัวทั้งใน
ส่วนของแรงงานในฐานะผู้มาเยือน (Guest) และชุมชนปลายทางในฐานะเจ้าบ้าน (Host) (3) แนวทางในการบริหาร
จัดการแรงานข้ามชาติตามกรอบ MOU ของหน่วยงานภาครัฐของไทยในพื้นที่ และบทบาทขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่นในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ "ชุมชน" กับ "แรงงานข้ามชาติ" อยู่ร่วมกันอย่างเก้ือกูลนั้นต้องออกมาในรูปของ 
"การบูรณาการ" (Integration) การทำงานระหว่างหน่วยงาน และ "การมีส่วนร่วม" (Participation) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ 

   
 
5.3 การสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่และยกระดับเศรษฐกิจพื้นที่ได้จริง
จากผลวิจัยด้าน Creative Economy 
5.3.1) โครงการวิจัย “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมเชิงพื้นที่ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี” พื่อปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจชุมชนเป็นระบบเศรษฐกิจแบบเพิ ่มคุณค่าและสร้างนวัตกรรม เพื ่อเข้าสู ่การเป็นเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์บนพื้นฐานทางวัฒนธรรมของพื้นที่อำเภอเขมราฐ และเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีศิลปะและ
วัฒนธรรมในพื้นท่ีเป็นแกนหลัก และสามารถประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยนี้สำหรับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอ่ืน
อย่างเป็นระบบ 
 ผลการดำเนินงาน ทำให้เกิดกลไกการทำงานร่วมกันในระดับมหาวิทยาลัย และกลไกการทำงานในพื้นที่ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เกิดระบบฐานข้อมูลแผนที่วัฒนธรรมและการนำเสนอข้อมูลผ่านเว็บไซต์
และแอพพลิเคชัน การพัฒนาพื้นที่วัฒนธรรมสามแห่ง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ตำบลเจียด (วัดถ้ำพระศิลาทอง) พิพิธภัณฑ์
บ้านขุนภูรีประศาสน์ และพิพิธภัณฑ์บ้านดงเย็น การฟ้ืนฟูศิลปะการแสดง รำตุ้มผ่าง และการแสดงผู้ไทบ้านป่าข่า การ
พัฒนาผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมจำนวนเจ็ดกลุ่มที่มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างมูลค่าเพ่ิ มจากเดิม 
ได้แก่ ฝ้ายฮักคราม ชูฮัก สัตบรรณ ดอกเจียด แคนา ผู้ไทบ้านป่าข่า และกล้วยตากเขมราษฎร์ธานี และการพัฒนาชุด
เครื่องมือการประเมินผลทางเศรษฐกิจสำหรับกิจกรรมหรือโครงการทางวัฒนธรรม 
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นอกจากนี ้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้สนับสนุนให้เกิดกลุ ่มวิจัยด้าน Creative Economy โดยใช้
งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยสนับสนุนการดำเนินงานโครงการวิจัย “แนวทางการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี
เพ่ือเป็นเมืองต้นแบบเมืองท่องเที่ยวชายแดนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์” โดยมีโครงการภายใต้แผนงานวิจัย ดังนี้ 
ตารางที่ 14 โครงการวิจัยสนับสนุนกลุ่มวิจัยด้าน Creative Economy 

ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ 
1. โครงการพัฒนาการตลาดเชิงสร้างสรรค์เพื่อส่งเสรมิการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีสู่การ
เป็นเมืองต้นแบบเมืองท่องเที่ยวชายแดนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

นางสาวเขมจริา หนองเป็ด 

2. ชุดโครงการวิจัยรูปแบบการพฒันาการท่องเที่ยวชายแดนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัด
อุบลราชธาน ี

ผศ. สุวภัทร ศรีจองแสง 

   โครงการย่อยที่ 1 ศักยภาพขององค์ประกอบทางการท่องเที่ยวเมอืงชายแดนบนฐานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของจังหวัดอุบลราชธานี 

ผศ. สุวภัทร ศรีจองแสง 

   โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาแนวทางการสร้างมาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว
ในแหล่งท่องเที่ยวชายแดนของจังหวัดอุบลราชธาน ี

นางสาวสิรริัตน์ ชอบขาย 

3. โครงการนำเสนออัตลักษณ์ของชุมชนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อรองรับการท่องเที่ยว
ชายแดน 

ผศ.สารภี ขาวด ี

 
5.4 การสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่และยกระดับเศรษฐกิจพื้นที่ได้จริง
จากผลการวิจัยด้านโรคท้องถิ่น และระบบสาธารณสุขในพื้นที่ 
5.4.1) โครงการวิจัย “ความชุกของโรคติดเชื้อปรสิตในประชากรตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี” โดย
ผลการศึกษาได้ข้อมูลพ้ืนฐานด้านโรคติดเชื้อปรสิต ด้านความรู้ความเข้าใจและการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อปรสิต 
พฤติกรรมของผู้ติดเชื้อปรสิตต่อการป้องกันควบคุมโรคพยาธิ ใบไม้ตับและโรคมะเร็งท่อน้ำดี ในประชากรตำบลก่อเอ้ 
อำเภอเขื่องใน เพื่อร่วมกันถ่ายทอดผลการสำรวจสู่ชุมชน และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อติดตามแนวโน้มของการติดเชื้อ
ปรสิตในประชากรและการต่อยอดเพ่ือศึกษาเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมด้านโรคติดเชื้อปรสิต 
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นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้สนับสนุนให้เกิดกลุ่มวิจัยด้าน โรคท้องถิ่น และระบบสาธารณสุขใน
พ้ืนที่ โดยใช้งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยสนับสนุนการดำเนินงานโครงการวิจัย “แผนงานวิจัยการศึกษาหา
เป้าหมายใหม่เพ่ือป้องกันและวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับ” โดยมีโครงการภายใต้แผนงานวิจัย ดังนี้ 
ตารางที่ 15 โครงการวิจัยสนับสนุนกลุ่มวิจัยด้าน โรคท้องถิ่น และระบบสาธารณสุขในพ้ืนที่ 

ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ 

1. โครงการการผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีนเพื่อวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับ รศ. ธารินี ไชยวงศ ์

2. ชุดโครงการวิจัยการยับยั้งการแสดงออกของยีนในกระบวนการเมแทบอลิสมของ
พยาธิใบไม้ตับ 

ผศ.จิตติยวดี ศรีภา 

  โครงการย่อยที่ 1 : การยับยั้งการแสดงออกของยีนในกระบวนการเมแทบอลิสมของ
พยาธิใบไม้ตับ 

ผศ.จิตติยวดี ศรีภา 

  โครงการย่อยที่ 2 : การศึกษาการเจริญเติบโตและการรอดชีวิตของพยาธิใบไม้ตับที่
ถูกยับยั้งการแสดงออกของยีนในกระบวนการเมแทบอลิสม 

ผศ.จุฑารัตน์ จิตติมณี 

3. โครงการเปรียบเทียบวิธีวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน นายวิรรัฐ จินาทองไทย 

 
5.5 การสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่และยกระดับเศรษฐกิจพื้นที่ได้จริง
จากผลการวิจัยท่ีแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาของพ้ืนที่ 
5.5.1) โครงการ “การวิจัยเพื ่อพัฒนาพื ้นที ่และแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัด
อำนาจเจริญ” เพ่ือสำรวจข้อมูล จัดทำระบบข้อมูลความยากจนรายครัวเรือนเป้าหมาย และติดตามการช่วยเหลือใน
พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยออกแบบกลไกกระบวนการวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาเชิงพื้นที่ ติดตามวิเคราะห์
ข้อมูลคนยากจนและหนุนเสริมกลไกพัฒนาเชิงพ้ืนที่ และสังเคราะห์ข้อมูลพ้ืนที่ระดับครัวเรือนและการทำงานเชิงพ้ืนที่
เพ่ือนำไปแก้ไขปัญหาความยากจนในพ้ืนที่จังหวัดอำนาจเจริญ  
5.5.2) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีความร่วมมือกับองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในพ้ืนที่จัดทำโครงการ “การจัดการ
ศึกษาเชิงพ้ืนที่เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา” ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายในพื้นที่ มีเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ 
1) พัฒนาความเข้มแข็งของกลไกสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาระดับจังหวัดในการดูแลช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือในพ้ืนที่ให้เห็นผลภายใน 3 ปี เพ่ือที่จังหวัดจะดำเนินงานต่อเนื่องเอง 2) พัฒนาให้เกิดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และติดตามช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย 3) พัฒนา
ระบบตัวอย่างเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาของเด็กปฐมวัยในครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส และ
เด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษา 
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รายงานผลการดำเนินงาน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 
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ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 

1. การสนับสนุนด้านการบริการวิชาการ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดสรรงบประมาณเพื ่อสนับสนุนการบริการ
วิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 18,915,700 บาท สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
ตารางที่ 16 สรุปงบประมาณท่ีสนับสนุนด้านการบริการวิชาการ 

ประเด็น จำนวน (โครงการ) งบประมาณ (บาท) 
1) การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เด็กเยาวชนและส่งเสริม
การเรียนรู้ของชุมชน 

41 6,622,300 

2) การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านอาชีพและส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานราก 

42 10,148,900 

3) การบริการวิชาการเพื ่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาวะที ่ดีของ
ประชาชน 

12 1,341,300 

4) โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 803,200 
รวมท้ังหมด 99 18,915,700 

 

สรุปภาพรวมของการดำเนินงานประจำปี 2563 มีโครงการที ่ได้ร ับจัดสรรงบประมาณ 99 โครงการ 
ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 96 โครงการ ยกเลิกการดำเนินงาน 3 โครงการ จัดส่งรายงานผลการ
ดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ 55 โครงการ คงเหลือ 41 โครงการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ ้น 330 ,931 คน โดยมีผลการ
ดำเนินงานแยกตามคณะ ดังนี้ 
ตารางที่ 17 แสดงจำนวนโครงการบริการวิชาการจำแนกตามคณะ/วิทยาลัย 

คณะ งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม  

ส่งรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ 

หมายเหตุ 

1. คณะเกษตรศาสตร ์ 4,077,700 16 16 297,159 9  
2. คณะวิทยาศาสตร์ 1,377,500 5 5 12,718 -  
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1,164,400 7 7 3,408 1  
4. คณะศิลปประยุกต์ฯ 379,000 1 1 - -  
5. คณะเภสัชศาสตร์ 451,000 4 4 10,575 4  
6. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 970,700 9 9 1,111 8  
7. คณะพยาบาลศาสตร์ 83,000 1 - - - ยกเลิก 1 โครงการ 
8. คณะบริหารศาสตร์ 2,346,000 27 25 1,565 25 ยกเลิก 2 โครงการ 
9. คณะศิลปศาสตร์ 1,195,000 12 12 1,138 3  
10. คณะนิติศาสตร์ 398,000 3 3 194 -  
11. คณะรัฐศาสตร์ 445,000 2 2 642 2  
12. สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 95,000 1 1 599 1  
13. สำนักวิทยบริการ  80,000 1 1 376 1  
14. สำนักงานอธิการบดี 5,853,400 10 10 1,446 1  

รวมทั้งหมด 18,915,700 99 96 330,931 55 ยกเลิก 3โครงการ 
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2. ผลการดำเนินงานตามเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการ 
2.1 การเป็นหุ้นส่วนหลักในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแก่กลุ่มจังหวัดอีสานใต้ 2 
2.1.1) การสนับสนุนการบริการวิชาการที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ  โดย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการสนับสนุนการบริการวิชาการที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ โดยดำเนินงานโครงการต่าง ๆ เช่น 
1) โครงการโรงงานต้นแบบ (Pilot Plant) ด้านอาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องสำอาง เพื่อให้บริการและยกระดับ
มาตรฐานการผลิตแก่ผู้ประกอบการ Startup และ SMEs ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้รับงบบูรณาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการจัดทำโครงการโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหาร
ประเภทเนื้อสัตว์ โรงงานต้นแบบด้านการผลิตเครื่องดื่มและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร และโรงงานอาคารต้นแบบ
ด้านการ สมุนไพร เครื่องสำอาง โดยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโรงงานต้นแบบ (Pilot Plant) ที่ได้มาตรฐาน ในการผลิต
อาหาร กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ สำหรับให้บริการการผลิต การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การ
เพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขัน ของ Startup และ SMEs ในพื้นที่ 4 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
ผ่านกลไกการผลิตของโรงงานต้นแบบที่มีมาตรฐาน และการควบคุมคุณภาพ กลุ่มเป้าหมาย และผู้ได้ประโยชน์ในการ
ดำเนินโครงการนี ้ คือ ผู ้ประกอบการกลุ ่ม Startup ในพื้นที ่ 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 มี
เครื่องจักร และเครื่องมือในการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์เป้าหมาย และเพ่ือการผลิตทดลองตลาด  ผู้ประกอบการกลุ่ม 
SMEs ด้านการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ไปเป็นอาหาร ในพื้นที่ 4 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 
2 มีเครื่องจักรและโรงงานที่มีมาตรฐานสำหรับใช้งานร่วมกันในการผลิตผลิตภัณฑ์จำหน่าย และนักเรียน นักศึกษา 
และนักวิจัยในสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ มีสถานที่ทำการวิจัย และฝึกอบรมด้านการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ไป
เป็นอาหาร 

 
 
2) หน่วยบริการวิเคราะห์และทดสอบน้ำและผลิตภัณฑ์ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ทำ
ความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เพื่อตรวจพินิจและวิเคราะห์ผลิ ตภัณฑ์จากชุมชน 
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ และมุกดาหาร 
โดยการตรวจพินิจและตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ตามข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 
ของ สมอ. เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ให้มีคุณภาพ
เป็นที่เชื่อถือของผู้บริโภคท้ังภายในและต่างประเทศ 
 ในปีงบประมาณ 2563 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดได้นำส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือตรวจรับรองทั้งสิ้น 
จำนวน121 รายการ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนจากจังหวัดอุบลราชธานี 101 รายการ จังหวัดอำนาจเจริญ 12 รายการ 
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และจังหวัดมุกดาหาร 8 รายการ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหารทั้งหมด เช่น หมอนขิด เสื่อกก ตะกร้าสาน ไม้กวาด และ
เทียนหอม เป็นต้น 

  
 
2.2 ประชาชน ชุมชนเป้าหมาย มีความเข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตอย่างย่ังยืน 
2.2.1) การบูรณาการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยได้ดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่มีการบูรณาการ

เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เช่น 

1) โครงการ “เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก” 

2) โครงการพัฒนาฟาร์มเกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

   

   

   
 

2.2.2) นวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพ่ือสังคมสูงวัย โดยได้ดำเนินงานพัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์และ

สาธารณสุขเพื่อสังคมสูงวัย เพื่อให้ ประชาชน ชุมชนเป้าหมาย มีความเข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โดย

ดำเนินงานผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น 

1) โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา 

2) โครงการ “ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการดูแลสุขภาพตนเองในผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรัง 
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2.2.3) การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนในพื้นที่เป้าหมาย โดยได้ดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ

เพ่ือพัฒนาศักยภาพกำลังคนในพ้ืนที่เป้าหมาย เช่น 

1) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เป็นโครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

2) UBU STEM Professional Learning Community Model เป็นการจัดการเรียนรู แบบสะเต็มศึกษา (STEM 

Education) 

3) โครงการเทคโนโลยีการผลิตและการประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์สำหรับเกษตรกร 
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2.2.4) การบริการวิชาการเพ่ือสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมชุมชน โดยได้ดำเนินงานต่าง ๆ เช่น 

1) คณะวิทยาศาสตร์และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินกิจกรรมการ

จัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือชุมชนน่าอยู่ บ้านศรีไคออก อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

2) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ชมรม UBU Green Club (ยูบียู กรีน คลับ) จัดกิจกรรมวิ่งเก็บขยะ Plogging Run 

(พล๊อกกิ้ง รัน) วิ่งเทรนด์ใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 

   

   
 

2.2.5) การส่งเสริม สนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของคณะ/วิทยาลัยเพื ่อแก้ปัญหาชุมชน  โดยได้

ดำเนินงานต่าง ๆ เช่น 

1) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่บุคลากรในมหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น ไปช่วยแก้ปัญหาที่

เกิดจากน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2562 โดยได้มีการจัดกิจกรรมและนำ

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้แก้ปัญหา ดังนี้ 

 - มอบเครื่องกรองน้ำ มุ้งกันยุง และสเปรย์ฉีดกันยุง ผ่านศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี เพื่อนำไปส่งต่อให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมหลังน้ำลดเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัด

ใกล้เคียง 

 - จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการวางแผน ประสาน

ความร่วมมือและปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง 

 - ให้ความสำคัญกับภารกิจหลังน้ำลด โดยมีแผนปฏิบัติงานที่สำคัญอันประกอบไปด้วย (1) การช่วยเหลือด้าน

ฟื้นฟูสุขภาพและด้านสาธารณสุข (2) การซ่อมแซม ฟื้นฟูสถานที่สาธารณะ สาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อม (3) 

การช่วยเหลือเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพทางเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ 
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2) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี 4 อุบลราชธานี 

(สวพ.4)  และ กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล รวมพลังเป็นส่วนหนึ่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม เพาะเชื้อราไตร์โครเดอร์

มาจากข้าวเจ้า เพ่ือแก้ปัญหาเชื้อราจากน้ำท่วมขังในพืชผัก ข้าว และมันสำปะหลัง 
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รายงานผลการดำเนินงาน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
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ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

1. การสนับสนุนด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยเน้น
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และเชื่อมโยงไปกับการเรียนการสอน ตลอดจนเชื่อมโยงกับความต้องการของพื้นที่ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อชุมชน ทั้งภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหนา้ที่ 
และนักศึกษาร่วมกิจกรรม เพื่อทำนุบำรุงและสืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่น ทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และธำรงไว้
ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม โดยมีการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน ทั้งสิ้น 41 โครงการ 
เป็นเงิน 7,965,500 บาท มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 7,231 คน คิดเป็นร้อยละ 144.62 ของจำนวนเป้าหมาย 
โดยโครงการที่ดำเนินการได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 40 โครงการ และงบประมาณสนับสนุนตาก
แหล่งอื่น ๆ จำนวน 1 โครงการ ดังนี้ 
ตารางที่ 18 ตารางการสนับสนุนด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

แหล่งเงิน จำนวนโครงการ จำนวนผู้เข้าร่วม จำนวนเงิน (บาท) 
1. งบประมาณแผ่นดิน 40 7,042 7,079,700 
2. งบประมาณเงินรายได้ - - - 
3. งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอ่ืนๆ 1 189 885,800 

ผลรวมทั้งหมด 41 7,231 7,965,500 

 
ตารางที่ 19 ตารางการสนับสนุนด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจำแนกตามประเภทโครงการ 

แหล่งเงิน จำนวนโครงการ จำนวนเงิน (บาท) 

1. ส่งเสริมเยาวชนนักศึกษาและบุคลากรให้ตระหนักถึงคุณค่าความงามของศิลปะ 2 700,000 

2. การศ ึกษา ว ิจ ัย รวบรวมองค ์ความร ู ้ภ ูม ิป ัญญาท้องถ ิ ่นเพ ื ่อการอน ุร ักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของอีสานและของชาติ 

10 920,000 

3. มุ่งเน้นกิจกรรมเผยแพร่และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมในทุกระดับและรูปแบบต่างๆ 10 885,500 

4. มุ่งเน้นการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี/โดย
ดำเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

13 2,315,800 

5. การดำเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยและความร่วมมือกับจังหวัด 6 3,144,200 
ผลรวมทั้งหมด 41 7,965,500 

 
2. โครงการ/กิจกรรมเด่น ๆ ท่ีร่วมสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้สนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยการ
การสร้างแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น 
 1) อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้สร้างอุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาพื้นที่ เพิ่มเติมเพื่อรองรับกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา เช่น จัดงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู ้ใหญ่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และชุมชนรอบ
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มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรลงแขกดำนาและเกี่ยวข้าวเพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตพื้นบ้านอีสาน จัดนิทรรศการสถาปัตยกรรมพ้ืน
ถิน่อีสาน นิทรรศการนวัตกรรมเครื่องมือเครื่องใช้ประมงท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี Smart Home 
พลังงานแสงอาทิตย์และอิฐพรุน และก่อสร้างลานกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม บริเวณด้านข้างเฮือนกำนัน โดยทำการ
เปิดป่า ปลูกต้นไม้และหญ้าเพื่อเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา และรองรับการดำเนินการจัดทำ
แหล่งเรียนรู ้ด ้านธรณีวิทยาและดาราศาสตร์ ที ่ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ทำ MOU กับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และในอนาคตจะมีการสร้างหอดูดาวและในส่วนของเฮือนกำนันและบริเวณ
โดยรอบได้ดำเนินการซ่อมแซมตัวเฮือนเนื่องจากเกิดการผุพัง และรั่วซึม ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ และก่อสร้างถนน
ลูกรัง โดยเริ่มจากหน้าคณะเภสัชศาสตร์มาถึงบริเวณลานกิจกรรม 

 
 

2) ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานสนองพระราชดำริ โครางการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้รับพระราชานุญาต ให้จัดตั้งเป็นศู นย์

ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมีหน้าที่ประสานงาน และขับเคลื่อนงาน

สนองพระราชดำริ อพ.สธ. เป็นหน่วยรวบรวมฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทรัพยากร ได้แก่ ฐานทรัพยากรกายภาพ ฐาน

ทรัพยากรชีวภาพ และฐานทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา สนับสนุนและประสานงานด้านการสนองพระราชดำริ

ในโครงการ อพ.สธ. ของ จังหวัด เป็นหน่วยงานฝึกอบรมปฏิบัติการหรือการประชุมกลุ่มงานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินแผ่นดิน แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อดำเนินโครงการภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จำนวนทั้งสิ้น 12 โครงการ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 1,492 คน รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 20 ตารางโครงการภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
แหล่งเงิน หัวหน้าโครงการ สังกัด 

1. ความหลากหลายของยีสต์ในพื้นที่ อพ.สธ. (พื้นที่อนุรักษ์ต้นน้ำป่าร่องก่อ) น.ส.จิดาภา แสงสวันต ์ คณะวิทยาศาสตร ์
2. การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ ต่อการเจริญของต้นอ่อนเอื้องผึ้ง ใน
สภาพปลอดเชื้อ และการปลูกรักษาพันธุ์กล้วยไม้ป่า 

ผศ.ดร.อรัญญา พิมพ์มงคล คณะวิทยาศาสตร ์

3. ค่ายอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นเมือง รศ.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ คณะเกษตรศาสตร ์
4. แนวทางการเพาะและขยายพันธุ์กลุ่มปลาซิว รศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม คณะเกษตรศาสตร ์
5. การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ ์แพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ใน
ท้องถิ่นเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจ 

น.ส.สุทธนา ปลอดสมบูรณ ์ คณะวิทยาศาสตร ์

6. การศึกษาการขยายพันธุ์กล้วยไม้เพชรหึงเพื่อใช้เป็นพืชสมุนไพร รศ. กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ คณะเกษตรศาสตร ์
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แหล่งเงิน หัวหน้าโครงการ สังกัด 

7. การสำรวจและรวบรวมพันธุ ์ไม้ผลวงศ์ส้ม (Rutaceae) ของจังหวัด
อุบลราชธานีเพ่ือการอนุรักษ์พันธุกรรม ปีท่ี 4 

ดร.นิมมานรดี พรหมทอง คณะเกษตรศาสตร ์

8. ภูมิปัญญาพื้นบ้านการใช้ประโยชน์ด้านสมุนไพรจากพรรณไม้บริเวณป่า
บุ่งป่าทามของประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดอุบลราชธานี 

ดร.วโิรจน์ เกษรบัว  คณะวิทยาศาสตร ์

9. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดร.ชัยวุฒิ กรุดพันธ ์ คณะเกษตรศาสตร ์
10. การอนุรักษ์ปลาเสือลายเล็กในแม่น้ำมูล ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ คณะเกษตรศาสตร ์
11. ส่งเสริมการเผยแพร่และแสดงผลงาน อพ.สธ. น.ส.ณัชชา อักษรศร ี สำนักงานอธิการบด ี
12. บริหารงานและสนับสนุนการดำเนินงานของ อพ.สธ. น.ส.ณัชชา อักษรศร ี  สำนักงานอธิการบดี 

 

3) การจัดทำฐานข้อมูล 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่งเสริมให้มีการจัดทำฐานข้อมูลในด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

ศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง ซึ่งใช้เป็นข้อมูลสำหรับนักศึกษา บุคลากร และประชานทั่วไป ได้ศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง 

เช่น ฐานข้อมูลเรื่องสมุนไพรอีสานที่หายาก ฐานข้อมูลประเพณีการแห่เทียนพรรษา 

  
 

4) การจัดแสดงนิทรรศการ/ผลงาน 

4.1 นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอีสาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดพื้นที่บริเวณชั้น 1 

อาคารสำนักงานอธิการบดี ให้เป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอีสาน โดยนำผลงานจำลอง

ต้นเทียน จำลองรูปแบบอาคารรูปแบบของอาคารสถาปัตยกรรมเก่าในจังหวัดอุบลราชธานี มาจัดแสดงเพ่ือให้บุคลากร 

นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ศึกษาหาความรู้ 

   
4.2 มหกรรมการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา แห่งอุบลราชธานี “มูน มัง เมือง” อุบลราชธานี

ศรีวนาลัย โดยจัดงานมหกรรมการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา แห่งอุบลราชธานี “มูน มัง เมือง” 

อุบลราชธานีศรีวนาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั ้งที ่ 1 ระหว่างวันที ่ 29 กันยายน - 4 ตุลาคม 2563 ณ 

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี 
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3. ผลการดำเนินงานตามเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

3.1 ภูมิปัญญา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์ และสืบสาน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน 

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของจังหวัดอุบลราชธานี ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ และรักษาไว้ซึ่ง
วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นต่อไป ซึ่งในปี 2563 ได้ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆ มากมาย อาทิเช่น 

1) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดำเนินงาน ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ โดยได้รับการสนับสนุ

บงบประมาณจากแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือจัดทำห้องนิทรรศการความหลากหลายของเห็ดในพ้ืนที่

อนุรักษ์ป่าร่องก่อ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจัดแสดงอยู่ในพ้ืนที่ของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชั้น 2 อาคารศูนย์

ข้อมูลท้องถิ่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

   
2) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการศึกษาข้อมูล

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานี ในแง่ของความเป็นมา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้นักศึกษา 

บุคลากร และชุมชน ได้ศึกษาค้นคว้า อ้างอิง  จากนั้นได้นำเอาองค์ความรู้ที่ได้เผยแพร่ผ่านทางสื่อและกิจกรรมต่างๆ 

เช่น จัดงาน “ร้อย (เรียง) ภาพเล่าเรื่องอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี” ในระหว่างวันที่ 6 - 9 สิงหาคม 

2563 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี 
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3.2 การส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาเพื่องานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
1) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาเพ่ืองานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เช่น การ

จัด กิจกรรม “สืบสานประเพณีบุญผะเหวด ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ประเพณีอีสาน” ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเป็น

กิจกรรมในโครงการสร้างสรรค์ประเพณี สามัคคีกันเกรา น้องอ้ายเต้าเอาบุญผะเหวด 

   
2) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันระลึกแห่งความดีร่วมกับ

จังหวัดอุบลราชธานี และร่วมพิธีสดุดีวีรกรรมพระปทุมวรราชสุริยวงศ์ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่สืบต่อกันมาช้า

นาน และเป็นการร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในจังหวัดอุบลราชธานี จัดขบวนร่วมงานพิธี

บวงสรวงและสดุดีพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ (ท้าวคำผง) เจ้าเมืองคนแรก จังหวัดอุบลราชธานี 

   
3.3 การสร้างมูลค่าจากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการส่งเสริมการนำภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลงานสร้างสรรค์ 

โดยการจัดกิจกรรม “การประกวดออกแบบ เรขศิลป์ กราฟิกจากอัตลักษณ์จังหวัดอุบลราชธานี” เป็นการประกวด

ออกแบบผลิตภัณฑ์ ในหัวข้ออัตลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทนักเรียน/นักศึกษา 

และประเภทประชาชนทั่วไป ซึ่งกิจกรรมนี้ได้การตอบรับจากนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีความรู้ความสามารถ 

และสนใจด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี จากนั้นนำผลงานที่ผ่านการคัดเลือกมาพัฒนาเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์

ของที่ระลึก ประกอบไปด้วย เสื้อ แก้ว และสมุดบันทึก เพ่ือไปจัดแสดงโชว์ในงานมหกรรมการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม 

และภูมิปัญญา แห่งอุบลราชธานี “มูน มัง เมือง” อุบลราชธานี ศรีวนาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 ระหว่าง

วันที่ 29 กันยายน - 4 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี 
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และการจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้

ศึกษาและแสดงออกถึงคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของ

นักศึกษา ในหลาย ๆ กิจกรรม ถ่ายทอดผ่านผลงานต่าง ๆ โดยมีกิจกรรม/โครงการแสดงผลงานสร้างสรรค์ของ

นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย เช่น 1) งาน “Gift Idea 11 Carnival” โดย คณะศิลปประยุกต์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 2) งานมหกรรมการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา แห่งอุบลราชธานี “มูน มัง เมือง” 

อุบลราชธานี ศรีวนาลัย เป็นต้น 
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รายงานผลการดำเนินงาน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล 
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ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้พัฒนาระบบ

โครงสร้าง การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการพัฒนาคนและการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 เพื่อมุ่งเน้นการ

เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล โดยมีการพัฒนาในด้าน 1) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและการบริการที่เป็นเลิศ 2) จัดหา

ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย 3) พัฒนาทักษะการรับรู้และการเข้าถึงดิจิทัลของบุคลากรและนักศึกษา โดย

มีผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กร 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการ

ให้บริการเครือข่ายที่ครอบคลุมและมีความเร็วมากยิ่งขึ้น โดยการเพิ่มช่องทางการใหให้บริการระบบเครือข่ายไปยัง

สถานที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย อาทิ เช่น พื้นที่จัดการเรียนการสอน พื้นที่บริเวณหอพักนักศึกษาและบุคลากร 

พ้ืนที่สถานปฏิบัติงานของบุคลากร โรงอาหาร เป็นต้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 ให้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงโดยมีขนาดช่องสัญญาณ 3Gbps ผ่านผู้ให้บริการ Uninet 

และมีลิงก์สำรองขนาด 2Gbps โดยผู้ให้บริการเอกชน ให้บริการทั้งในเขตพื้นที่การศึกษา หอพักที่อยู่อาศัย มีปริมาณ

การใช้งานสูงสุดที่ 1.91Gbps 

 
หมายเหตุ: ข้อมูลจากระบบรายงานสถานการณ์ใช้งานเครือข่าย https://monit.ubu.ac.th 

 

1.2 ให้บริการเครือข่ายไร้สายในชื่อ UBU-WiFi, UBU-WiFi+ และ Eduroam จำนวน 386 จุด จากจำนวนอุปกรณ์

เครือข่ายไร้สายทั้งหมด โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์ขยายสัญญาณเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่และอาคารต่าง ๆ ( Access 

Point) ดังนี้ 
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1.3 ให้บริการเครือข่ายไร้สายในระบบ Eduroam ซึ่งเป็นบริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและวิจัยสำหรับ

นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันที่เป็นสมาชิกเครือข่าย Eduroam เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต  
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1.4 ให้บริการ Google Apps for Education ภายใต้โดเมน @ubu.ac.th ให้ทั้งอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร

ภายในมหาวิทยาลัย 

1.5 ให้บริการโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับสถานศึกษา ซึ่งเป็นโปรแกรมในกลุ่มของ Microsoft 

 
1.6 ให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-Mail แก่บุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ภายใต้โดเมน 

@ubu.ac.th โดยมีผู้ใช้งานทั้งหมด 21,041 User สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา จำนวน 5,987 User 

1.7 จัดให้บริการพ้ืนที่ในระบบเครือข่าย (Server) เพ่ือรองรับการเก้บข้อมูล 

 

2. การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรแบบครบวงจร 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเพื่อการบริหารจัดการองค์กร และเพ่ิม

ประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 การพัฒนาระบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 

อำนวยความสะดวกในการดำเนินการจัดประชุม อีกทั้งยังสามารถลดการใช้งานกระดาษในการประชุมอีกด้วย โดย

พบว่าหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีการนำระบบมาใช้สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 9.30 

 
2.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ “ระบบบริหารงานบุคคล” เพ่ือช่วยในการดำเนินงาน

ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล เช่น ระบบทะเบียนประวัติของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ระบบบันทึกข้อมูล

งานวิจัย การจัดเก็บและแจ้งเวียนหนังสือต่าง ๆ เป็นต้น 
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2.3 พัฒนาระบบบริหารสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการบริหารงานสารบรรณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการ

เสนอเอกสารออนไลน์ด้วยระบบบริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ การทำงานรองรับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ พ.ศ. 2548 สามารถรองรับการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานพร้อม ๆ กัน โดยไม่

จำกัดจำนวน และลดการใช้กระดาษ สะดวกต่อการจัดเก็บเอกสาร 

2.4 พัฒนาระบบจองทรัพยากร UBU e-Booking โดยมีแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบ เพื่อใช้ในการบริหาร

จัดการทัพยากรต่าง ๆ ร่วมกันภายในมหาวิทยาลัย 

2.5 พัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในระบบ UBU LMS (Ubon Ratchathani University Learning 

Management System) โดยร่วมกับทุกคณะ/วิทยาลัยจัดทำสื่อการเรียนการสอนในระบบออนไลน์เพื่อให้ง่ายต่อ

การศึกษาเรียนรู้และเหมาะสมกับสถานการณ์โรคระบาดไวรัส COVID19 

2.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการระบบลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ในรูปแบบออนไลน์ 

เพ่ือให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในห่วงเวลา Work from home 

2.7 พัฒนาแอพพลิเคชั่น MyUBU โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร และนักศึกษา รวมถึงผู้ที่มีความสนใจจาก

ภายนอกได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 
3. การส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษา บุคลากรให้มีความรู้เท่าทันและเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษา บุคลากรให้มีความรู้เท่าทันและ

เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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3.1 โครงการปฏิรูปหลักสูตร และสื่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อ 1) พัฒนา

รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป้นสำคัญ (Active Learning) 2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ใช้

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 3) เผยแพร่นวัตกรรมการเรียนรู้และ

ผลิตสื่อการเรียนรู้ตามหลักสูตร เผยแพร่ผ่านทาง UBU LMS นำสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด 

(UBU MOOCs) และ 4) ส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพอาจารย์ และบุคลากรในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 

 
 

3.2 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้าน

คอมพิวเตอร์ผ ่านโปรแกรมต่าง ๆ ในหลักสูตร Professional Presentation และหลักสูตร Presentation by 

infographic  

3.3  โครงการยกระดับการเรียนรู้ทางวิชาการในโรงเรียนเครือข่ายทางวิชาการ จัดกิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ 

ด้านเกษตร ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านการพยาบาล ด้านศิลปกรรมและการออกแบบ ด้วย STEM Education  

3.4 การประเมินความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ของบุคลากรภายในและนักศึกษา เพื่อวัดระดับ

องค์ความรู้ การรู้เท่าทันเทคโนโลยีต่าง ๆ  
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รายงานผลการดำเนินงาน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และ 

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้

ดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวตามเกณฑ์การจัด

อันดับของ UI Green Metric World University Ranking 2020 โดยจากการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี เป็นสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีคะแนน 5,400 คะแนน เป็นอันดับที่ 437 ของ

โลก จากทั้งหมด 912 สถาบัน โดยมีรายละเอียดคะแนนในแต่ละด้านตามเกณฑ์ ดังนี้ 
 คะแนนทั้งหมด ผลการประเมิน 

หมวดที่ 1 สถานท่ีและโครงสร้างพื้นฐาน (SI) 1,500 950 
หมวดที่ 2 พลังงานและการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ (EC) 2,100 725 
หมวดที่ 3 ของเสีย (WC) 1,800 900 
หมวดที่ 4 น้ำ (WR) 1,000 700 
หมวดที่ 5 การขนส่ง (TR) 1,800 1,050 
หมวดที่ 6 การศึกษา (ED) 1,800 1,075 

รวมท้ังหมด 10,000 5,400 

 

  

  

 

1. การดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

1.1 การพัฒนาสถานที่และโครงสร้างพ้ืนฐานตามโซนต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้และการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรภายใน โดยการปรับปรุงอาคาร สถานที่ให้มีมาตรฐาน รองรับการใช้งาน ในด้านต่าง ๆ อาทิ 

เช่น  1) การปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาเพ่ือการประหยัด
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พลังงาน 2) การก่อสร้างโรงจอดรถดับเพลิง และ   3) การก่อสร้างปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเขตการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย เป็นต้น 

  

  
 

1.2 การพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการ

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบเพื่อลดการใช้พลังงาน รวมทั้งนำพลังงานสะอาดและหรือพลังงานทางเลือกเข้ามาใช้

ทดแทนการใช้พลังงานหลัก อาทิ เช่น 1) การก่อสร้างปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณเขตการศึกษา 
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1.3 การกำจัดของเสีย โดยสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมมีการดำเนินการกำจัดของเสีย การจัดการขยะ

มูลฝอย ของเสียอันตราย และการบำบัดน้ำเสีย โดยในระยะแรกเริ่มของแผนการดำเนินงานนั้น จึงจัดให้มี โครงการคัด

แยกขยะต้นทางและดูแลน้ำเสียในร้านประกอบการ ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งสำนักง านบริหารกายภาพ

และสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการให้บุคลากร  นักศึกษา ผู้ประกอบการ  

ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากสภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียใน

ร้านประกอบการ ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีไมดี่ต่อสถานศึกษาและสุขอนามัยของบุคลากรและนักศึกษา  

จากปัญหาที ่กล่าว จึงจัดกิจจกรรมเพื ่อแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ ว ิธ ีการจัดการ และตระหนักในการดูแลรักษา

สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้จัดให้มี “โครงการคัดแยกขยะต้นทางและดูแลน้ำเสียในร้าน

ประกอบการ ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อส่งเสริมสร้างความร่วมมือและ

สื ่อสารให้เกิดความเข้าใจในองค์กรถึงการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย เพื ่อมุ ่งสู ่การเป็น

มหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป 

 
 

1.4 การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำ โดยสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมมีการดำเนินการทีใ่ห้ความสำคัญ

กับการลดการใช้น้ำ โดยการใช้อุปกรณ์ก๊อกน้ำ ก๊อกชำระแบบกด และในส่วนของสุขภัณฑ์ในอาคารใหม่ต่าง ๆ จะใช้

สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ/แบบฟลัดวาล์ว และมหาวิทยาลัย ผลิตน้ำประปาเพ่ืออุปโภคเองภายใน โดยใช้น้ำดิบจากน้ำฝนที่

กักเก็บมาผลิตน้ำประปา ซึ่งแหล่งน้ำดิบภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีอ่างเก็บน้ำและหนองน้ำต่าง ๆ รวม 11 

แห่ง อ่างเก็บน้ำเหล่านี้จะถูกนำมาใช้เพื่อการผลิตน้ำประปา การเกษตรกรรมและรดน้ำต้นไม้ อ่างเก็บน้ำหนองอีเจม 

สำรองเพื่อใช้ในระบบผลิตน้ำประปา ซึ่งมีปริมาตรจุโดย ประมาณ 827,600.4 ลบ.ม. สามารถผลิตน้ำประปาได้สูงสุด 

4,000 ลบ.ม./วัน โดยมีระบบจ่ายน้ำประปาแบบหอถังสูง (ELEVATED TANK) 
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1.5 การพัฒนาระบบการคมนาคมและการขนส่ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีรถในสังกัดรวม 12 คัน เพ่ือให้บริการ

แก่คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ซึ่งโดยเฉลี่ยการคมนาคมและการขนส่งภายในมหาวิทยาลัยมีรถเข้า -ออก

เฉลี่ย 13,668 คันต่อวัน มหาวิทยาลัยจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดการคมนาคมภายในให้มีความปลอดภัย มี

นโยบายให้ใช้รถคันเดียวกัน เพื่อลดการใช้รถของบุคลากรและนักศึกษาภายใน เป็นการลดการสร้างมลพิษภายใน

สถานศึกษา เช่น การมีรถรับ-ส่งบุคลากร หรือนักศึกษาช่วงเปิด-ปิดเทอม เป็นต้น อีกท้ังยังปรับปรุงเส้นทางการจราจร 

บริเวณประตูเพ่ือความปลอดภัยของผู้ใช้รถยนต์ด้วย 

  
 

1.6 การพัฒนาสถานที่เพื่อเอื้อต่อการศึกษาเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงพื้นที่กิจกรรมของนักศึกษา

เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำกิจกรรมและการเรียนรู้ภายใน เช่น อาคารนิทรรศการ สนามกีฬา สวนสุขภาพ และสถานที่

พักผ่อนหย่อนใจต่าง ๆ เป็นต้น 
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รายงานผลการดำเนินงาน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
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ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้ 

1. บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะสูง มีทักษะและองค์ความรู้ที่ส่งเสริมความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยได้มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีการพัฒนาสมรรถนะที่สูงขึ้น เพ่ือ

เพ่ิมทักษะและองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานให้ทันต่อสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ทั้งผู้บริหาร

และบุคลากร แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้การจัดโครงการอบรมมีการ

ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม เช่น  

1) โครงการอบรมและพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีปรับเปลี่ยนวิธีการสอน อบรม ทางระบบออนไลน์ในหลักสูตร 

การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel Pivot table Pivot chart การออกแบบและสร้างอินโฟกราฟิคอย่างมืออาชีพ

ด้วยโปรแกรม Canva เป็นต้น 

 
 

2) อบรมกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร เพื่อลดความเสี่ยงจะกระทำผิดด้วยความไม่รู ้กฎหมาย โดยเฉพาะ

เกี่ยวกับกฎหมายปกครองด้านต่าง ๆ อาทิ เช่น ด้านการศึกษา การบริหารงานบุคคลและการดำเนินการวินัยของ

ข้าราชการ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ วินัยการเงินการคลังของรัฐ กฎหมายว่าด้วยความผิดทาง

ละเมิดของข้าราชการและความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด เป็นต้น ซึ่งมีผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมอบรม จำนวน 120 คน 
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3) เพ่ิมศักยภาพการศึกษา อบรมการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างมืออาชีพในยุคดิจิทัล เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์

และเทคนิคการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา นำความรู้ไปปฏิบัติในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาได้อย่างมืออาชีพมี

ประสิทธิภาพ 

   
 

3) โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อจัดการเรียนการสอน GE แบบบูรณาการ (TEAM TEACHING) เพื่อให้อาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป เข้าใจการจัดการเรียนการสอนแบบเป็นทีม (TEAM 

TEACHING) สามารถนำความรู้การสอนแบบเป็นทีม (TEAM TEACHING) ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ในรายวิชาได้ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งระดมความคิดเห็นเกี่ ยวกับการเรียนการ

สอนและสร้างความร่วมมือต่อไปในอนาคต 

   
 

2. บุคลากรมีคุณลักษณะตามค่านิยม ความสุข ความผูกพันของมหาวิทยาลัย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยได้มีการสร้างการรับรู้ และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร “Prioritizing 

UBU” ค่านิยมของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ทุกหน่วยงานภายในได้นำมาปรับทัศนคติ พฤติกรรม การทำงานของบุคลากร

ภายในองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ที่จะช่วยให้ผลักดันองค์กรให้สามารถบรรลุตาม

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ได้กำหนดไว้ได้ โดยมีกระบวนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรผ่านกระบวนการดังนี้ 

 

 

 

ซ่ึงค่านิยมของมหวิทยาลัยอุบลราชธานีมี 8 ประการ ดังนี้ 

 

 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกองการเจ้าหน้าที่ยังได้สำรวจปัจจัยความผูกพันของบุคลากรที่มี

ต่อมาหวิทยาลัยทุกปี ในรูปแบบของการตอบแบบประเมินผ่านระบบ Happinometer โดยมีปัจจัยความผูกพันแยก

ตามประเภทคือ  

คัดเลือกบุคลากรใหม่ที่มีแนวโน้ม 

ที่เข้าใจกันกับวัฒนธรรมองค์กร 

การหล่อหลอม 

ขัดเกลาขององค์กร 

เฝ้าระวังการกระทำขัดแย้ง

กับวัฒนธรรมองค์กร 

สื่อสารและเน้นย้ำ 

วัฒนธรรมองค์กร 
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1) สายวิชาการ (1) ความมั่นคงในการทำงาน (2) ความก้าวหน้าในวิชาชีพ (3) สถานที่ อุปกรณ์และสิ่ง 

อำนวยความสะดวก (4) ทีมงานหรือเพ่ือร่วมงาน 

2) สายสนับสนุน (1) ความมั่นคงในการทำงาน (2) ได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา (3) ทีมงานหรือเพ่ือน 

ร่วมงาน (4) ได้รับมอบหมายภาระงานที่ท้าท้ายความสามารถ 
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รายงานผลการดำเนินงาน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการมีเสถียรภาพทางการเงิน 



- 69 - 

 
30 th  UBU ANNIVERSARY  |  รายงานประจำปี  2563  

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการมีเสถียรภาพทางการเงิน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ทางการเงินของ

มหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพทางการเงินที่ยังยืน โดยเป็นกลไกการบริหารจัดการด้าน

การเงินให้เหมาะสม และเพียงพอต่อการสนับสนุนพันธกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยดำนเนินการดังนี้ 

1) การหารายได้เพิ่มเพื่อมีเสถียรภาพทางการเงิน โดยดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและการบริหาร

ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นและเพียงพอต่อการสนับสนุนการดำเนินงาน โดยมีร้อยละรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา เมื่อ

เทียบกับแผนที่ได้กำหนดไว้ ร้อยละ 99.01 และมีรายได้จากแหล่งอ่ืนคิดเป็นร้อยละ 37.98 

 

 

 
 

2) พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย โดยสร้างระบบหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ การบริหารจัดการและการควบคุมการใช้จ่าย

งบประมาณที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ ดำเนินการจัดสรรงบประมาณตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ร้อยละ 

85.54 เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 

ร้อยละการจัดสรรงบประมาณ 
 ร้อยละการจัดสรรงบประมาณ 

85.54% 
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3) การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย เพื่อการใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ โดยมี

เป้าหมายในการใช้จ่ายงบดำเนินงานลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จำนวน 6.5 ล้านบาท ดำเนินการโดยนำระบบ

เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการดำเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิ เช่น การจัดประชุมในระบบออนไลน์ การใช้

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือลดการใช้กระดาษในสำนักงาน การใช้งานทรัพยากรในองค์กรร่วมกัน และการจัดการเรียน

การสอนในระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย สามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้ 72.5 ล้านบาท  

ในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ดำเนินการบูรณาการการปฏิบัติงาน ลดอัตราการจ้างเหมาบริหารในส่วนที่

ไม่มีความจำเป็น จัดสรรบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับองค์กร อีกทั้งยังมีการดำเนินการเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

ของมหาวิทยาลัยสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ทำให้สามารถลดการใช้ไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยได้ร้อยละ 6.27 

 
งบดำเนินงานลดลง 

72.5 ล้านบาท 
ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรลดลง 

5.51% 
การประหยัดพลังงานลดลง 

6.27% 
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รายงานผลการดำเนินงาน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบรหิารองคก์รสู่ความเป็นเลิศ 
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ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัยให้มีการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลตามเกณฑ์ 

EdPEx เพื่อเสริมพลังให้สถาบันบรรลุเป้าหมาย ปรับปรุงผลลัพธ์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งการ

เข้าสู่การจัดอันดับของ Times Higher Education (THE) ที่มีการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยทั่วโลก ที่มีมาตรฐานตาม

ตัวชี ้ว ัด Impact Rankings ตามเป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 17 

เป้าหมาย โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการดำเนินงานตาม SDGs 5 ด้าน คือ 

SDG 3: สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย 

SDG 4: สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาส

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

SDG 9: สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และ

ส่งเสริมนวัตกรรม 

SDG 11: ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน 

SDG 17: เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับ

การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

โดย Times Higher Education (THE) ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก พบว่ามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีอยู่ในอันดับที่ 400-600 ของโลก และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่ 1 ของ

ประเทศไทย อันดับที่ 1 ของอาเซียน อันดับที่ 2 ของเอเชีย และอันดับที่ 34 ของโลก ใน SDG ที่ 11 ด้านเมืองและ

ชุมชนที่ยังยืน (Sustainable Development Goal) โดยมีรายละเอียด SDG ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 
SDGs ระดับคะแนน 

(ร้อยละ) 
อันดับท่ัวโลก อันดับในประเทศ 

SDG 3: สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิ
ภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย 

48.50 401-600 11 

SDG 4: สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที ่มีคุณภาพอย่าง
ครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

21.80 600+ 15 
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SDGs ระดับคะแนน 
(ร้อยละ) 

อันดับท่ัวโลก อันดับในประเทศ 

SDG 9: สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 

24.70 301-400 10 

SDG 11: ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม 
ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน 

75.00 79 1 

SDG 17: เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟู
สภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาท่ียั่งยืน 

59.30 301-400 7 

 
 

ทั้งนี้ โดยการจัดอันดับของ SCImago Institutions Rankings  ซึ่งเป็นการจัดอันดับสถาบันการศึกษาและวิจัย

ระดับนานาชาติ ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านการวิจัย นวัตกรรม และบทบาทต่อ

สังคม โดยวัดจากมหาวิทยาลัยที่มีผลงานการตีพิมพ์อย่างน้อย 100 บทความในฐาน SCOPUS การเป็นที่ยอมรับใน

ประชาคมวิชาการ และการรับรู้ของสังคม ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับการจัดอันดับดังนี้ 
ด้าน เกณฑ์ อันดับในประเทศ 

นวัตกรรม (Innovation) พิจารณาจากการมีองค์ความรู้ที่เป็นนวัตกรรม สิทธิบัตร หรือผลงานตีพิมพ์ทาง
วิทยาศาสตร์จากฐานข้อมูล PATSTAT (Patent Statistical Database) 

4 

งานวิจัย (Research) พิจารณาจากจำนวนเอกสารทางวิชาการ วารสาร งานวิจัย จำนวนการอ้างอิง 
จำนวนนักวิจัย ท่ีปรากฏบนฐานข้อมูล Scopus 

12 

 

อีกทั้ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่

ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 8 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(สป.อว.) ทั้งในระดับสถาบันและคณะ/วิทยาลัย เพ่ือยกระดับการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศของสถาบัน 
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การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการขององค์กรสู่ความเป็นเลิศมีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้ 

1) โครงการสัมมนาเครือข่ายการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 22 

โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

การศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 22 ร่วมกับ 8 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ และ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการจัดการความรู้

ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเพื่อมุ ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้พร้อมค้นหาและรวบรวมแนวปฏิบัติที ่ดีที ่ได้จากการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
 

2) โครงการอบรม สำนักงานสีเขียว (Green Office) 

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรม “สำนักงานสีเขียว” Green Office เพื่อสนับสนุน

และส่งเสริมหน่วยงานให้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 -2567) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 มุ่งสู่มหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเป็นองค์กรที่มีความยั่งยืนและรับผิดชอบต่อ

สังคม (Sustainable and Green Office) ให้ความสำคัญกับการนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) และระบบ

การบริหารจัดการสำนักงานสีเขียวมาประยุกต์ใช้ในองค์กร ทำให้มีความตระหนักเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม การ

สร้างจิตสำนักท่ีดีในให้แก่บุคลากร ให้มีความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน ต่อสังคม ในการรักษาสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ มี

ความปลอดภัย ในการใช้ทรัพยากรต่อไป 

 
 

3) โครงการมอบประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตรด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ 

กรมบัญชีกลางได้จัดโครงการมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ผ่าน

มาตรฐานการประเมินตามเกณฑ์ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ทั้งนี้ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ 

ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนางอัมพร ยิ่งยงวงศ์สกุล หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบ
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ภายใน ได้รับเกียรติขึ้นรับโล่ห์รางวัลจากอธิบดีกรมบัญชีกลาง เพ่ือเป็นเกียรติประวัติ ขวัญกำลังใจ และเป็นตัวอย่างที่

ดีในการรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสืบไป 
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ข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
ด้านการผลิตบัณฑิต 

จำนวนบัณฑิตใหม่ 

ในปีการศึกษา 2563 มีจำนวนนักศึกษาใหม่ทุกระดับ จำนวน 4,195 คน จำแนกเป็นระดับปริญญาตรี จำนวน 

4,103 คน ปริญญาโท จำนวน 76 คน และปริญญาเอก จำนวน 16 คน ตามลำดับ 
คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมท้ังสิ้น (คน) 

คณะเกษตรศาสตร์ 172 7 1 180 
เกษตรศาสตร ์ 155 7 1 180 
เทคโนโลยีการอาหาร 17   17 

คณะวิทยาศาสตร์ 559 7 6 572 
ไม่แยกสาขา 114   114 
คณิตศาสตร ์ 29   29 
เคม ี 56 4 2 62 
จุลชีววิทยา 42   42 
ชีววิทยา 41   41 
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร ์ 36   36 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 78 1  79 
ฟิสิกส ์  2 2 4 
ฟิสิกส์ชีวการแพทย ์ 32   32 
วิทยาศาสตร์ศึกษา   2 2 
วิทยาการข้อมูลและนวัตกรรม 57   57 
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 17   17 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 57   57 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 654 11 9 674 
ไม่แยกสาขา 531   531 
วิศวกรรมเครื่องกล  1 5 6 
วิศวกรรมไฟฟ้า 123 4 1 128 
วิศวกรรมโยธา  2  2 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  2  2 
วิศวกรรมอุตสาหการ  2 3 5 

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 63   63 
การออกแบบ 26   26 
สถาปัตยกรรมศาสตร ์ 37   37 

คณะเภสัชศาสตร์ 139 4  143 
เภสัชกรรมคลินิก  4  4 
เภสัชศาสตร ์ 139   139 
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คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมท้ังสิ้น (คน) 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 244 27  271 

ชีวเวชศาสตร ์  1  1 
แพทยศาสตร ์ 89   89 
สาธารณสุขศาสตร ์ 97 26  123 
อนามัยสิ่งแวดล้อม 58   58 

คณะพยาบาลศาสตร์ 122   122 
พยาบาลศาสตร ์ 122   122 

คณะศิลปศาสตร์ 686 9  695 
ไม่แยกสาขา 163   163 
การท่องเที่ยว 96   96 
การพัฒนาสังคม 36   36 
นวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  6  6 
นิเทศศาสตร ์ 67   67 
ภาษาจีนและการสื่อสาร 80   80 
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 82   82 
ภาษาไทย  3  3 
ภาษาไทยและการสื่อสาร 50   50 
ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 15   15 
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 97   97 

คณะบริหารศาสตร์ 723 11  734 
บริหารศาสตร ์  11  11 
การเงินและการธนาคาร 44   44 
การจัดการการโรงแรม 147   147 
การจัดการธุรกิจ 147   147 
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 27   27 
การตลาด 138   138 
การบัญชี 220   220 

คณะนิติศาสตร์ 352   352 
นิติศาสตร ์ 352   352 

คณะรัฐศาสตร์ 389   389 
การปกครอง 191   191 
รัฐประศาสนศาสตร ์ 198   198 

รวมท้ังหมด 4,103 76 16 4,195 
ข้อมูล ณ วันที ่6 ตุลาคม 2563 
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นักศึกษาทั้งหมด 

ในปีการศึกษา 2563 มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ จำนวน 15,717 คน จำแนกเป็นระดับปริญญาตรี 

จำนวน 15,275 คน ปริญญาโท จำนวน 327 คน และปริญญาเอก จำนวน 115 คน ตามลำดับ 
คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมท้ังสิ้น (คน) 

คณะเกษตรศาสตร์ 875 26 9 910 
เกษตรศาสตร ์ 689 19 7 715 
เทคโนโลยีการอาหาร 134 7 2 143 
ประมง 52   52 

คณะวิทยาศาสตร์ 1,717 80 53 1,850 
คณิตศาสตร ์ 128   128 
คณิตศาสตรศึกษา  13  13 
เคม ี 221 23 24 268 
จุลชีววิทยา 186   186 
ชีววิทยา 169   169 
เทคโนโลยีชีวภาพ   1 1 
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร ์ 126   126 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 110 8  118 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) 46   46 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทียบโอน ปวส. 7   7 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 78   78 
ฟิสิกส ์ 56 6 11 73 
ฟิสิกส์ชีวการแพทย ์ 32   32 
ฟิสิกส์อุตสาหกรรม 12   12 
วิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร ์ 58   58 
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คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมท้ังสิ้น (คน) 
วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 130   130 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  5  5 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง 2   2 
วิทยาศาสตร์ศึกษา  25 17 42 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 109   109 
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 3   3 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 244   244 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2,554 43 44 2,641 
ไม่แยกสาขา 542   542 
วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ 175   175 
วิศวกรรมเครื่องกล 561 11 12 584 
วิศวกรรมไฟฟ้า 440 10 5 455 
วิศวกรรมโยธา 280 11 1 292 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 137 6 5 148 
วิศวกรรมอุตสาหการ 419 5 21 445 

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 290   290 
การออกแบบ 112   112 
การออกแบบอุตสาหกรรม 27   27 
สถาปัตยกรรมศาสตร ์ 151   151 

คณะเภสัชศาสตร์ 757 23 9 789 
การบริหารบริการสุขภาพ  1  1 
เภสัชกรรมคลินิก  13  13 
เภสัชศาสตร ์ 757  9 766 
เภสัชศาสตร์ชีวภาพ  2  2 
ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลติภัณฑส์ุขภาพ  7  7 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 950 31  981 
ชีวเวชศาสตร ์  5  5 
แพทยศาสตร ์ 340   340 
สาธารณศาสตร ์  26  26 
สาธารณสุขศาสตร ์ 340   340 
อนามัยสิ่งแวดล้อม 270   270 

คณะพยาบาลศาสตร์ 385   385 
พยาบาลศาสตร ์ 385   385 

คณะศิลปศาสตร์ 2,298 57  2,355 
ไม่แยกสาขา 277   277 
การท่องเที่ยว 361   361 
การพัฒนาสังคม 158   158 
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คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมท้ังสิ้น (คน) 
การสอนภาษาอังกฤษ  22  22 
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาตา่งประเทศ  1  1 
นวัตกรรมการท่องเที่ยว  2  2 
นวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  12  12 
นิเทศศาสตร ์ 217   217 
ประวัติศาสตร ์ 19   19 
ภาษาจีนและการสื่อสาร 263   263 
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 345   345 
ภาษาไทย  18  18 
ภาษาไทยและการสื่อสาร 231   231 
ภาษาและวัฒนธรรมภูมภิาคลุม่น้ำโขง 6   6 
ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 15   15 
ภาษาเวียดนาม 8   8 
ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 14   14 
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 375   375 
ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงศึกษา 9 2  11 

คณะบริหารศาสตร์ 2,901 67  2,968 
บริหารศาสตร ์  67  67 
การเงินและการธนาคาร 397   397 
การจัดการการโรงแรม 479   479 
การจัดการธุรกิจ 429   429 
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 88   88 
การตลาด 496   496 
การตลาด CP 41   41 
การบัญชี 933   933 
การบัญชี เทียบโอน ปวส. 1   1 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 37   37 

คณะนิติศาสตร์ 1,270   1,270 
นิติศาสตร ์ 1,270   1,270 

คณะรัฐศาสตร์ 1,278   1,278 
การปกครอง 605   605 
รัฐประศาสนศาสตร ์ 673   673 

รวมท้ังหมด 15,275 327 115 15,717 
ข้อมูล ณ วันที ่6 ตุลาคม 2563 
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ผู้สำเร็จการศึกษา 

ในปีการศึกษา 2562 มีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับ จำนวน 2,425 คน จำแนกเป็นระดับปริญญาตรี 

จำนวน 2,396 คน ปริญญาโท จำนวน 25 คน และปริญญาเอก จำนวน 4 คน ตามลำดับ 
คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมท้ังสิ้น (คน) 

คณะเกษตรศาสตร์ 140 1 2 143 
เกษตรศาสตร ์ 103  1 104 
เทคโนโลยีการอาหาร 24 1 1 26 
ประมง 13   13 

คณะวิทยาศาสตร์ 346 14 0 360 
คณิตศาสตร ์ 36   36 
คณิตศาสตรศึกษา  2  2 
เคม ี 60 1  61 
จุลชีววิทยา 50   50 
ชีววิทยา 40   40 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 22 4  26 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) 2   2 
ฟิสิกส ์ 22   22 
ฟิสิกส์อุตสาหกรรม 1   1 
วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 23   23 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง 13   13 
วิทยาศาสตร์ศึกษา  7  7 
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 25   25 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 52   52 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 322  1 323 
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คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมท้ังสิ้น (คน) 
วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ 19   19 
วิศวกรรมเครื่องกล 51  1 52 
วิศวกรรมไฟฟ้า 76   76 
วิศวกรรมโยธา 81   81 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 11   11 
วิศวกรรมอุตสาหการ 84   84 

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13   13 
การออกแบบอุตสาหกรรม 13   13 

คณะเภสัชศาสตร์  2 1 3 
เภสัชศาสตร ์   1 1 
เภสัชศาสตร์ชีวภาพ  2  2 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 87 4  91 
ชีวเวชศาสตร ์  4  4 
สาธารณสุขศาสตร ์ 56   56 
อนามัยสิ่งแวดล้อม 31   31 

คณะพยาบาลศาสตร์ 67   67 
พยาบาลศาสตร ์ 67   67 

คณะศิลปศาสตร์ 315 4  319 
การท่องเที่ยว 50   50 
การพัฒนาสังคม 39   39 
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาตา่งประเทศ  3  3 
นิเทศศาสตร ์ 28   28 
ประวัติศาสตร ์ 9   9 
ภาษาจีนและการสื่อสาร 23   23 
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 35   35 
ภาษาไทยและการสื่อสาร 48   48 
ภาษาและวัฒนธรรมภูมภิาคลุม่น้ำโขง 10   10 
ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 10   10 
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 63   63 
ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงศึกษา  1  1 

คณะบริหารศาสตร์ 714   714 
การเงินและการธนาคาร 110   110 
การจัดการการโรงแรม 87   87 
การจัดการธุรกิจ 119   119 
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 17   17 
การตลาด 91   91 
การตลาด CP 89   89 
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คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมท้ังสิ้น (คน) 
การบัญชี 147   147 
การบัญชี เทียบโอน ปวส. 3   3 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 51   51 

คณะนิติศาสตร์ 132   132 
นิติศาสตร ์ 132   132 

คณะรัฐศาสตร์ 260   260 
การปกครอง 99   99 
รัฐประศาสนศาสตร ์ 161   161 

รวมท้ังหมด 2,396 25 4 2,425 
ข้อมูล ณ วันที ่6 ตุลาคม 2563 

 

 
 

ด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
ในปีงบประมาณ 2563 ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานตามพันธกิจต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 

1,729,660,087 บาท จำแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จำนวนทั้งสิ ้น 791,236,300 บาท งบประมาณเงินรายได้

จำนวน 588,672,693 บาท 
ประเภทงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 (บาท) ปีงบประมาณ 2563 (บาท) ร้อยละการเพิ่ม-ลดลง 

รับจัดสรร เบิกจ่าย รับจัดสรร เบิกจ่าย รับจัดสรร เบิกจ่าย 
งบประมาณแผ่นดิน 869,049,300 787,534,196 791,236,300 739,895,430 - 8.95 - 6.05 
งบประมาณเงินรายได้ 988,035,700 647,835,773 938,423,787 588,672,693 - 5.02 137.23 

รวมทั้งสิ้น 1,857,085,000 1,435,369,969 1,729,660,087 1,328,568,123 - 6.86 28.28 
ข้อมูล ณ วันที ่30 กันยายน 2563 
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ด้านบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
ประเภทของบุคลากร 

ในปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น 1,526 คน จำแนกตามประเภท

บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 720 คน และ บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 806 คน ดังนี้ 
คณะ/วิทยาลัย/สำนัก สายวิชาการ รวม สายสนับสนนุ รวม รวมท้ังสิ้น 

(คน) 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
มห

าว
ิทย

าล
ัย 

ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
ว 

ข้า
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ชก
าร

 

พน
ักง

าน
มห

าว
ิทย

าล
ัย 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จำ
 

ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
ว 

คณะเกษตรศาสตร ์ 23 31 - 54 20 7 2 38 67 121 
คณะวิทยาศาสตร ์ 61 76 - 137 21 32 5 7 65 202 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 36 45 2 83 15 23 23 11 72 155 
คณะศลิปประยุกตฯ์ 1 15 3 19 - 9 2 - 11 30 
คณะเภสัชศาสตร ์ 31 33 3 67 8 25 4 4 41 108 
วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ์ 1 78 4 83 1 96 10 1 108 191 
คณะพยาบาลศาสตร ์ 3 28 2 33 - 7 - - 7 40 
คณะศลิปศาสตร ์ 25 88 16 129 4 23 4 2 33 162 
คณะบริหารศาสตร ์ 6 57 4 67 - 24 - - 24 91 
คณะนติิศาสตร ์ 2 16 - 18 1 13 - - 14 32 
คณะรัฐศาสตร ์ 1 28 1 30 1 10 - - 11 41 
สำนักคอมพิวเตอร์ฯ - - - - 6 12 1 - 19 19 
สำนักวิทยบริการ - - - - 18 17 - 6 41 41 
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คณะ/วิทยาลัย/สำนัก สายวิชาการ รวม สายสนับสนนุ รวม รวมท้ังสิ้น 
(คน) 

ข้า
รา

ชก
าร
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ักง
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ลูก
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งป
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ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
ว 

สำนักบริหารทรัพยส์ินฯ - - - - - 10 11 - 21 21 
สำนักอธิการบด ี - - - - 54 123 72 23 272 272 

รวมท้ังสิ้น 190 495 35 720 149 431 134 92 806 1,526 
ข้อมูล ณ วันที ่30 กันยายน 2563 

 

จำแนกตามตำแหน่งสายวิชการ 

ในปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรที่มีตำแหน่งทางวิชาการจำนวนทั้งสิ้น 720 คน 

แบ่งเป็นศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และอาจารย์ จำนวน 3, 55, 234, 393 คน ตามลำดับ ดังนี้ 
คณะ/วิทยาลัย/ 

สำนัก 
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ รวมท้ังสิ้น (คน) 

2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 
คณะเกษตรศาสตร ์ 1 1 6 5 19 20 26 28 52 54 
คณะวิทยาศาสตร ์ 1 1 11 18 61 53 68 65 141 137 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 1 1 14 15 38 39 30 26 83 81 
คณะศลิปประยุกตฯ์ - - - - 2 2 17 14 19 16 
คณะเภสัชศาสตร ์ - - 7 6 30 30 35 28 72 64 
วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ์ - - 2 3 27 31 47 45 76 79 
คณะพยาบาลศาสตร ์ - - - - 4 6 25 25 29 31 
คณะศลิปศาสตร ์ - - 5 5 27 31 98 93 130 129 
คณะบริหารศาสตร ์ - - 1 1 13 14 53 52 67 67 
คณะนติิศาสตร ์ - - 1 2 7 6 10 10 18 18 
คณะรัฐศาสตร ์ - - - - 2 2 27 28 29 30 

รวมท้ังสิ้น 3 3 47 55 230 234 436 393 716 720 
ข้อมูล ณ วันที ่30 กันยายน 2563 
 

จำแนกตามตำแหน่งสายสนับสนุน 

ในปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรสายสนับสนุนตามตำแหน่งโดยแบ่งเป็นชำนาญ

การพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญงาน ปฏิบัติการ และปฏิบัติงาน จำนวน 69 , 141, 2, 31, 245, 92 

และ 580 คนตามลำดับ ดังนี้ 
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คณะ/วิทยาลัย/สำนัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ิงา
น 

รว
ม 

คณะเกษตรศาสตร ์ 10 8 -  1 6 2 27 12 7 - 1 5 2 27 
คณะวิทยาศาสตร ์ 12 8 1 2 25 8 56 12 11 1 2 20 7 53 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 2 12 -  5 15 7 40 3 14 - 4 11 6 38 
คณะศลิปประยุกตฯ์ -   -  - -  5 4 9 - - - - 5 4 9 
คณะเภสัชศาสตร ์ 4 3  - 1 16 9 33 4 11 - 2 8 8 33 
วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ์ -  6  - -  59 19 81 - 17  3 53 24 97 
คณะพยาบาลศาสตร ์  - -   -  - 7  - 7 - - - - 7 - 7 
คณะศลิปศาสตร ์ -  12  - -  13 2 27 - 15 - - 10 2 27 
คณะบริหารศาสตร ์  - 1  -  - 22 2 24 - 3 - - 18 3 24 
คณะนติิศาสตร ์  - 1  -  - 10 3 14 - 1 - - 10 3 14 
คณะรัฐศาสตร ์ -   -  - -  7 3 10 1 1 - - 6 3 11 
สำนักคอมพิวเตอร์ฯ 1 4 -  2 9 2 17 4 5 - 2 5 2 18 
สำนักวิทยบริการ 9 13 1 3 7 3 34 9 13 1 3 6 3 35 
สำนักบริหารทรัพยส์ินฯ -   -  - -  7 3 10 - 4 - 2 3 1 10 
สำนักอธิการบด ี 27 29  - 13 83 25 174 24 39 - 12 78 24 177 

รวมท้ังสิ้น 65 97 2 27 291 92 563 69 141 2 31 245 92 580 
หมายเหตุ : ไม่รวมลูกจา้งประจำและลกูจ้างชั่วคราว 

จำแนกตามระดับการศึกษา 

ในปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในระดับ

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี และต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 423, 407, 500, 197 คน ตามลำดับ ดังนี้ 
คณะ/วิทยาลัย/สำนัก ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ำกว่าปริญญาตรี รวมท้ังสิ้น (คน) 

2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 
สายวิชาการ 405 416 277 262 34 43 - - 716 721 
  ข้าราชการ 164 157 33 31 2 2 - - 199 190 
  พนักงานเงินงบประมาณ 217 230 145 146 21 25 - - 383 401 
  พนักงานเงินรายได ้ 19 23 82 66 2 5 - - 103 94 
  ลูกจา้งช่ัวคราวเงินงบประมาณ 5 5 17 16 9 11 - - 31 32 

  ลูกจ้างชัว่คราวเงินรายได ้ - - - 3 - - - - - 3 

สายสนับสนนุ 6 7 143 145 447 457 209 197 805 806 
  ข้าราชการ 3 3 61 60 83 80 8 6 155 149 
  พนักงานเงินงบประมาณ 2 3 30 31 92 107 2 2 133 143 
  พนักงานเงินรายได ้ - - 50 51 202 197 42 40 298 288 
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คณะ/วิทยาลัย/สำนัก ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ำกว่าปริญญาตรี รวมท้ังสิ้น (คน) 
2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 

  ลูกจา้งช่ัวคราวเงินงบประมาณ 1 1 1 0 2 1 - - 4 2 
  ลูกจ้างประจำ - - 1 1 30 30 66 61 98 92 
  ลูกจ้างช่ัวคราวเงินรายได ้ - - - 2 38 42 91 88 132 132 

รวมท้ังสิ้น 411 423 421 407 481 500 209 197 1,521 1,526 
ข้อมูล ณ วันที ่30 กันยายน 2563 
 

บุคลากรลาศึกษาต่อ 

ในปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรสายวิชาการที่ศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ 

จำนวนทั้งสิ้น 52 คน จำแนกเป็นศึกษาต่อภายในประเทศ จำนวน 44 คน และศึกษาต่อต่างประเทศ จำนวน 8 คน 

โดยศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า จำนวน 52 คน ดังนี้ 
ระดับการศึกษา ในประเทศ ต่างประเทศ รวมท้ังสิ้น (คน) 

2562 2563 2562 2563 2562 2563 
ปริญญาตร ี - - - - - - 
ปริญญาโท 1 - - - 1 - 
ปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า 50 44 11 8 61 52 

รวมท้ังสิ้น 51 44 11 8 62 52 
ข้อมูล ณ วันที ่30 กันยายน 2563 
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