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| ด้านเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน |
อันดับ 1 ของประเทศไทยและอาเซียน
อันดับ 34 ของโลก
| ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรม |
อันดับ 2 ของประเทศไทย
| ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทต่อสังคม |
อันดับ 6 ของประเทศไทย
| ด้านเคมี |
อันดับ 1 ของประเทศไทย
อันดับ 9 ของอาเซียน
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คำนำ
รายงานประจำปีฉบับ นี้ ได้จ ัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมกิจกรรม ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วยประวัติของมหาวิทยาลัย ผลการดำเนินงานตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยในมิติต่าง ๆ เช่น ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย
ด้านการบริการวิชาการ ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจำปีฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการรับทราบ
ข้อมูลในการดำเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เป็นประโยชน์ต่อการนำมาใช้เ พื่อการปรับปรุงคุณภาพการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น เพื่อบรรลุตามวิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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สารอธิการบดี
ผูช
์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
้ วยศาสตราจารย
่

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินงานตาม
แนวนโยบายของรัฐ บาล และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ตลอดจนความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น โดยการจัดการศึกษามีการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพในการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล บัณฑิตมีความรู้ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ คิดเชิงวิเคราะห์ และมี สมรรถนะทางวิชาชีพตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สอดคล้องกับนโยบายด้านแผนอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ.
2564 - 2570 เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศของรัฐบาล รวมทั้งการพัฒนาและสนับสนุนด้านการวิจัย ผลงาน
สร้างสรรค์ของสถาบันให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ นำไปสู่การใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาใน
พื้นที่ ต่อยอดไปสู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์ สร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับผลิตภัณฑ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความยั่งยืน ก่อเกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ที่มีความ
หลากหลาย ทั้งยังให้บริก ารวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้บริการด้าน
สาธารณสุขและการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้มีมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาวะที่ดีขึ้น เป็น
ศูนย์ในการเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิเช่น อุทยานศิล ปวัฒนธรรม
อีสานและลุ่มน้ำโขง พิพิธภัณฑ์สมุนไพร เป็นต้น ดำเนินงานโดยยึดหลักระบบและกลไกการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยที่มีธรรมาภิบาล เน้นความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใส
ผลการดำเนินงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และภารกิจหลักของหน่วยงาน ดังจะเห็นได้จากผลการดำเนินงานที่ปรากฎใน
รายงานประจำปี 2564 ฉบับนี้ ภายใต้ความร่วมมือ ร่วมใจ ของผู้บริหาร บุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ โดยมี
เป้าหมายร่วมกันที่จะนำพามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและนวัตกรรม (A Leading University in ASEAN, Focusing on Transforming Life Quality
and Innovations)” เพื่อออกไปสร้างสรรค์สังคมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
ในนามของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอขอบคุณผู้บริหาร บุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มความสามารถด้วยดีตลอดมา มุ่งมั่นเพื่อสัมฤทธิ์
ผลตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และหวังว่าทุกท่านจะร่วมกันผนึกกำลังในการดำเนินงานให้สัมฤทธิ์
ผลสืบไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
(อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
|
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัย

| Annual Report 2021 Ubon Ratchathani University |

9

|

รายงานประจำปี 2564 มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี |

10

ตราประจำมหาวิทยาลัย
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย เป็นรูปเจดีย์แบบล้านช้าง ซึ่งหมายถึง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายในมีดอกบัว
หลวงประดิษฐาน อยู่บนแท่นรองรับของเส้น 3 เส้น ด้านล่างของฐานมีคำว่า “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”

สีประจำมหาวิทยาลัย

สีน้ำเงิน/สีเหลือง

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

“ต้นกันเกรา หรือ มันปลา” เป็นไม้ยืนต้น มีดอกสีเหลือง มีกลิ่นหอมขจรขจาย แม้ต้นกันเกราจะขึ้นอยู่ในดิน
อันขาดความอุดมสมบูรณ์ก็สามารถยืนต้นเจริญเติบโตอย่างงดงาม เนื้อไม้กันเกราแข็งแรงและทนทาน เปรียบ
ได้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แม้เป็นมหาวิทยาลัยขนาดเล็ก แต่ละปีได้รับการจัดสรรงบประมาณของ
ประเทศไม่มากนัก แต่ก็ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศได้อย่างเต็มที่ นอกจาก
การออกดอกพรั่งพรูพร้อมกันทั้งต้นเปรียบได้กับความสามัคคี ความพรั่งพร้อม ความร่วมมือร่วมใจของ
บุคลากรและนักศึกษาที่จะร่วมสร้างมหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้า
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ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/อัตลักษณ์
สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม
(A Leading university in ASEAN, Focusing on Transforming Life Quality and Innovations)

พันธกิจ
1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ
2. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่นำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
3. บริ ก ารวิ ช าการอย่ า งมี ส ่ ว นร่ ว มเพื ่ อ เพื ่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ของภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

อัตลักษณ์
สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม

|
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เอกลักษณ์/ค่านิยม/ประเด็นยุทธศาสตร์
ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ค่านิยม

ประเด็นยุทธศาสตร์
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เป้าหมาย
มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียน
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและนวัตกรรม
(University Impact
Rankings ของ THE
ในลำดับ 101-200
ภายในปี พ.ศ. 2567)
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อธิการบดี
หน่วยวิสาหกิจ
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี *
- ฝ่ายบริหาร
- ฝ่ายผลิต

สถานปฏิบัตการโรงแรม
และการท่องเที่ยว *
- แผนกบริหารทั่วไป
- แผนกต้อนรับส่วนหน้า
- แผนกแม่บ้าน
- แผนกจัดเลี้ยง

หน่วยสนับสนุนการดาเนินงาน

หน่วยจัดการเรียนการสอน

สานักงานอธิการบดี

คณะเกษตรศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

- กองกลาง
- กองบริการการศึกษา
- กองแผนงาน
- กองคลัง
- กองการเจ้าหน้าที่ *
- สานักงานตรวจสอบถายใน *
- สานักงานสภามหาวิทยาลัย *
- สานักงานกฎหมายและนิติการ *
- สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย
บริ ก ารวิ ช าการและทานุ บารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม *
- สานักงานวิเทศสัมพันธ์ *
- สานั ก งานบริ หารกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม *
- สานักงานพัฒนานักศึกษา *
- สานักงานรักษาความปลอดภัย
และสวัสดิภาพบุคลากร *

- สานักงานเลขานุการ
- ภาควิชาพืชไร่
- ภาควิชาพืชสวน
- ภาควิชาสัตวศาสตร์
- สาขาวิชาประมง *
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร *
- สานักงานไร่ฝึกทดลองและ
ห้องปฏิบัติการกลาง

- สานักงานเลขานุการ
- กลุ่มวิชาชีวดภสัชศาสตร์ *
- กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและ
เทคโนโลยีเภสัชกรรม *
- กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ *

- สานักงานเลขานุการ
- สาขาวิชาภาษาและวรรณคดี
ตะวันออก *
- สาขาวิชาภาษาและวรรณคดี
ตะวันตก *
- สาขาวิชาสังคมศาสตร์ *
- สาขาวิชามนุษยศาสตร์ *
- ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ *

สานักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
- สานักงานเลขานุการ
- ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์
- ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย *
- ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบารุง *

สานักบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ *
- สานักงานผู้อานวยการ
- ฝ่ายหอพักนักศึกษา
- ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์

สานักวิทยบริการ
- สานักงานเลขานุการ
- ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
- ฝ่ายหอสมุด
- ฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร

คณะวิทยาศาสตร์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข *

- สานักงานเลขานุการ
- ภาควิชาเคมี
- ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและ
คอมพิวเตอร์
- ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
- ภาควิชาฟิสิกส์

- สานักงานเลขานุการ
- กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์
- กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์
- ศูนย์การศึกษาและวิจัยทาง
การแพทย์
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- สานักงานเลขานุการ
- สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน
- สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ *

คณะนิติศาสตร์ *

- สานักงานเลขานุการ
- ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- ภาควิชาวิศวกรรมการไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์
- ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
- ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
- ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

- สานักงานเลขานุการ
- กลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์
- กลุ่มงานอบรมและบริการ
ทางการพยาบาล

คณะบริหารศาสตร์ *

- สานักงานเลขานุการ
- สาขาวิชานิติศาสตร์
- ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมาย (ศชปก.)

คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ *
- สานักงานเลขานุการ
- กลุ่มวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
- กลุ่มวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
- กลุ่มวิชาการออกแบบสิ่งทอ
และแฟชั่น

คณะรัฐศาสตร์ *
- สานักงานเลขานุการ
- สาขาวิชาการปกครอง
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- กลุ่มงานบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ : * เป็นส่วนงานภายในที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ศ.พิเศษจอมจิน จันทรสกุล
นายกสภามหาวิทยาลัย

รศ.ปภัสวดี วีรกิตติ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ศ.พิเศษอมร จันทรสมบูรณ์
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ณรงค์ สาริสุต
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.นพ.สุธรรม ปิ่นเจริญ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกลุ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ธนชาติ นุ่มนนท์
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสีลาภรณ์ บัวสาย
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

ผศ.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
|
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นายจิรศักดิ์ บางท่าไม้
ประธานสภาอาจารย์

16
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร

ผศ.มงคล ปุษยตานนท์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

นายศักดิส์ ิทธิ์ ศรีภา
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

ผศ.ดร.สุรศักดิ์ คำคง
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ

ศ.กุลเชษฐ์ เพียรทอง
อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.อุดม ทิพราช
อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์

นายประดิษฐ์ แป้นทอง
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

นายขวัญชัย เกิดแดน
อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รศ.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นางอรอนงค์ งามชัด
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประสานงาน

นายธีระศักดิ์ เชียงแสน
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
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คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์
ประธานกรรมการ

นายศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์
กรรมการ

นายมงคล ตันสุวรรณ
กรรมการ

นายมีชัย แต้สุจริยา
กรรมการ

นายสมชาติ พงคนาไกร
กรรมการ

นางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี
กรรมการ

ดร.สมชาย เหล่าสายเชื้อ
กรรมการ

นายสุชัย เจริญมุขยนันท์
กรรมการ

นายสุระ ตริยางกูรศรี
กรรมการ

นายรอยอินทร์ ทยุติธร
กรรมการ

นายนิคม ทองพิทักษ์
กรรมการ

นายศรินทรเทพ ชินพาส
กรรมการ

นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กรรมการ

ผศ.ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
เลขานุการ

|
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รองอธิการบดี

รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม
และบริการวิชาการ

รศ.ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ
พัฒนาคุณภาพองค์กร

ดร.จรวยพร แสนทวีสุข
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์

นายอรรถพงศ์ กาวาฬ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

ผศ.ดร.กฤษณ์ ศรีวรมาศ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม
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ผู้ช่วยอธิการบดี

นายนภดล พัฒนะศิษอุบล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ ยคลังและทรัพย์สิน

ผศ.ดร.อรนุช ปวงสุข
ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ ยวิเทศสัมพันธ์และ
การศึกษานานาชาติ

ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ ยสื่อสารองค์กรและ
พันธกิจสัมพันธ์

ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ ยบริการวิชาการและ
มาตรฐานงานวิจัย

ผศ.ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ

ผศ.ดร.ถนัดกิจ ชารีรัตน์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ ยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และภูมิทัศน์

ศ.ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ดร.นรินทร บุญพราหมณ์
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร.สุรศักดิ์ คำคง
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

รศ.ดร.รุ่งรัศมี บุญดาว
คณบดีคณะบริหารศาสตร์

คณบดี

|
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ผศ.ดร.สงวน ธานี
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

นพ.ประวิ อ่ำพันธ์
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข

ดร.นิติลักษณ์ แก้วจันดี
คณบดีคณะนิติศาสตร์

ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
คณบดีคณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช
คณบดีคณะรัฐศาสตร์

ผู้อำนวยการสำนัก

ผศ.ดร.อธิพงศ์ สุริยา
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย

รศ.ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์

ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
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ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างโดดเด่นและพัฒนากำลังคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างโดดเด่นและพัฒนา
กำลังคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และจิตสำนึกที่ดี
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกให้บัณฑิตมีความรู้ทางวิชาการ ทักษะที่สอดคล้องกับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สอดรับกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของประเทศ ให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา
ก้าวสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศ โดยมีเป้าหมาย (Objectives) ที่สำคัญคือ
1) บัณฑิตมีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้และทักษะทางวิชาการ
และวิชาชีพ พร้อมทำงานและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 2) บัณฑิตมี
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถสร้างนวัตกรรม หรือเป็นผู้ประกอบการ
3) บัณฑิตเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยและสังคมโลก 4) คนทุก ช่วงวัยมี
สมรรถนะพร้อมเข้าสู่อาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยมีผลการดำเนินงาน
ดังต่อไปนี้
ด้านหลักสูตรและคุณภาพหลักสูตร
ในปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีการจัดการเรียนการสอนโดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน
ทั้งหมด จำนวน 73 หลักสูตร จำแนกเป็นระดับปริญญาตรี จำนวน 42 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จำนวน 20
หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จำนวน 11 หลักสูตร ดังนี้
คณะ/วิทยาลัย
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ *
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
คณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
รวมทั้งสิ้น

ปริญญาตรี
19
2
10
6
1
5
1
3
1
18
8
6
1
1
2
42

ปริญญาโท
14
3
6
5
3
1
2
3
2
1
20

ปริญญาเอก
10
2
3
5
1
1
11

รวมทั้งหมด
43
7
19
16
1
9
3
5
1
21
10
7
1
1
2
73

หมายเหตุ: * หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
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กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การผลิตบัณฑิต
1) วิธีการรับเข้านักศึกษา
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี จำนวน 5 รู ป แบบ ในระบบการคั ด เลื อ กกลางบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาใน
สถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System) ดังต่อไปนี้
รูปแบบที่ 1 การรับตรงรอบ Portfolio การคัดเลือกโดยวิธีรับตรงโดยเน้น ความสามารถที่โดดเด่น
และพิจารณาจากผลงาน คุณสมบัติพิเศษ ดังต่อไปนี้
1.1 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษารอบ
Portfolio โดยการคัดเลือกนักเรียนกลุ่ม ต่าง ๆ ดังนี้
(1) กลุ่มคัดเลือกจากนักเรียนที่มีภูมิลาเนาหรือเรียนอยู่
ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี 20 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ
อ านาจเจริญ มุกดาหาร สกลนคร นครพนม สุรินทร์
ครอบคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บุร ีร ัมย์ นครราชสีมา ชัย ภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์
จำนวน 20 จังหวัด
ขอนแก่น เลย หนองบัวลาภู อุดรธานี หนองคาย และบึงกาฬ
(2) กลุ่มคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจ และอัตลักษณ์ของคณะ
มหาวิทยาลัย และประเทศ จากบุคคลที่มีคุณสมบัติพิเศษด้านวิชาการและ/หรือวิชาชีพ
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(3) กลุ่มความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการผลิตบัณฑิตในคณะ/หลักสูตรต่าง ๆ
ได้แก่ โควตาผลิตบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด แผนการฝึกงานด้านการจัดการ
ธุรกิจปลีก ตามความร่วมมือสนับสนุนทุนการศึกษากับบริษัท CPALL จากัด โควตาทุนชายแดนภาคใต้
(4) กลุ่มนักศึกษาต่างชาติ หมายถึง การเปิดรับนักศึกษาต่างชาติที่สนใจจะเข้าศึกษาในคณะหลักสูตรต่าง ๆ
โดยดาเนินการรับโดยวิธีรับตรงและรับผ่านความร่วมมือ ระหว่างคณะ/หลักสูตร กับสถาบันการศึกษาและ
องค์กรต่าง ๆ ของจำนวนรับตามแผนการผลิตบัณฑิตประจำปี
(5) กลุ่มคัดเลือกตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยกำหนด
1.2 โควตาโครงการส่ ง เสริ ม การสร้ า งทั ศ นคติ แ ละแรงจู ง ใจในการเข้ า ศึ ก ษาต่ อ
ระดับอุดมศึกษา โดยการคัดเลือกนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการเข้าร่วมโครงการ เพื่อเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ศึกษาต่อในคณะ/หลักสูตรที่มีความถนัดและสนใจจะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
รูปแบบที่ 2 การรับตรงรอบโควตา (Quota) การคัดเลือกโดยวิธีรับตรงโดยเน้นคนในพื้นที่ผู้มี
คุณสมบัติเฉพาะ เครือข่ายความร่วมมือ และการขยายโอกาสทางการศึกษา ดังต่อไปนี้
2.1 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษารอบโควตา เป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการขยายโอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้สนใจทั่วไป ผู้ที่
อยู่ในวัยทางาน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยใช้คะแนนสอบส่วนกลางหรื อตามองค์ประกอบการคัดเลือกที่
คณะ/หลักสูตรกาหนด ได้แก่ การรับตรงทั่วไป โครงการพิเศษ และโควตาขยายโอกาสทางการศึกษา
2.2 โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
รูปแบบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน (Admission 1) การคัดเลือกโดยวิธีรับผ่านส่วนกลางตามความร่วมมือกับที่
ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา
สาหรับผู้สนใจทั่วไป ผู้ที่อยู่ในวัยทางาน และการเรียนรู้ตลอดชีวิตในส่วนภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศโดยใช้
คะแนนสอบส่วนกลางหรือตามองค์ประกอบการคัดเลือกที่คณะ/หลักสูตรกาหนด
รูปแบบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน (Admission 1) การคัดเลือกโดยวิธีรับผ่าน ส่วนกลางตามความ
ร่วมมือกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาเพื่อเป็นการขยายโอกาสทาง
การศึกษาสาหรับผู้สนใจทั่วไป ผู้ที่อยู่ในวัยทางาน และการเรียนรู้ตลอดชีวิตในส่วนภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ
โดยใช้คะแนนสอบส่วนกลางหรือตามองค์ประกอบการคัดเลือกที่คณะ/หลักสูตรกาหนด
รูปแบบที่ 4 การรับผ่านส่วนกลาง (Admission 2) การคัดเลือกโดยวิธีรับผ่านส่วนกลางตามความ
ร่วมมือกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย โดยใช้องค์ประกอบในการคัดเลือกตาม เกณฑ์ที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทยกาหนดร่วมกัน
รู ป แบบที ่ 5 การรั บ ตรงอิ ส ระ (Direct Admission) การคั ด เลื อ กโดยวิ ธ ี ร ั บ ตรงอิ ส ระ โดย
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการใช้องค์ประกอบในการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่คณะ/หลักสูตรกาหนด
ซึ่งตามปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ในระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2564 ได้
กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการในรูปแบบที่ 1-5 ของระบบ TCAS และมหาวิทยาลัยฯ ไว้ ดังนี้
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รูปแบบการคัดเลือก

การดำเนินการ
มหาวิทยาลัยดำเนินการเอง
มหาวิทยาลัยดำเนินการเอง

กำหนดเวลาตาม
ปฏิทิน TCAS
ภายใน 27 ก.พ.64
ภายใน 15 พ.ค.64

กำหนดเวลาตาม
ปฏิทิน ม.อบ.
ภายใน 20 ก.พ.64
ภายใน 8 พ.ค.64

รูปแบบที่ 1 การรับตรงรอบ Portfolio
รูปแบบที่ 2 การรับตรงรอบโควตา
(Quota)
รูปแบบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน
(Admission 1)
รูปแบบที่ 4 การรับผ่านส่วนกลาง
(Admission 2)
รูปแบบที่ 5 การรับตรงอิสระ
(Direct Admission)

ทปอ. ดำเนินการ

7 พ.ค.-10 มิ.ย.64

7 พ.ค.-10 มิ.ย.64

3-15 มิ.ย.64

2-6 มิ.ย.64

ทปอ. ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยดำเนินการเอง

ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบผลจากการดำเนินการรับเข้านักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยตาม
ประเภทการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ที่มหาวิทยาลัยดำเนินการระหว่างปีการศึกษา 2563 - 2564 พบว่ามีอัตราที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.85 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ปีการศึกษา
แผนการรับ
ผลการรับ
ร้อยละ
เพิ่มขึ้น/
นักศึกษา
นักศึกษา
ผลการรับ:แผนการรับ
ลดลง
ปีการศึกษา 2563
4,701
4,070
86.58
ปีการศึกษา 2564
4,493
4,512
100.42
13.85

13.85

2) แผน/ผลการรับเข้านักศึกษา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในปี
การศึกษา 2564 ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564 โดยมีแผนรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
จำนวน 4,493 คน ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา จำนวน 4,584 คน คิดเป็นร้อยละ 102.03
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 จำนวน 4,512 คน คิดเป็นร้อยละ 100.42 โดยเปรียบเทียบแผนการ
รับ/ผลการรับ ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 ดังนี้
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ปีการศึกษา 2563
รูปแบบการคัดเลือก
ยืนยันสิทธิ์
รายงานตัว (เทียบแผน)
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
แผนผลิตบัณฑิต
4,701
รูปแบบที่ 1 การรับตรงรอบ Portfolio
2,182 46.42 2,076 44.16
รูปแบบที่ 2 การรับตรงรอบโควตา (Quota)
1,300 27.65 1,263 26.87
รูปแบบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน (Admission 1) 296
6.30
282
6.00
รูปแบบที่ 4 การรับผ่านส่วนกลาง (Admission 2) 210
4.47
203
4.32
รูปแบบที่ 5 การรับตรงอิสระ (Direct Admission) 262
5.57
246
5.23
รวมทั้งหมด
4,250 90.41 4,070 86.58

ปีการศึกษา 2564
ยืนยันสิทธิ์
รายงานตัว (เทียบแผน)
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
4,493
2,598 57.82 2,531 97.42
1,323 29.47 1,322 99.85
397
8.84
396
8.81
90
2.00
90
2.00
175
3.89
173
3.85
4,583 102.00 4,512 100.42

เมื่อจำแนกเป็นรายคณะ/วิทยาลัยมีผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(ระดับปริญญาตรี) ในปีการศึกษา 2563 - 2564 ดังนี้
คณะ/วิทยาลัย
1) คณะเกษตรศาสตร์
2) คณะวิทยาศาสตร์
3) คณะวิศวกรรมศาสตร์
4) คณะศิลปประยุกต์ฯ
5) คณะเภสัชศาสตร์
6) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
7) คณะพยาบาลศาสตร์
8) คณะศิลปศาสตร์
9) คณะบริหารศาสตร์
10) คณะนิติศาสตร์
11) คณะรัฐศาสตร์
รวมทั้งหมด

ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2564
แผน
ยืนยันสิทธิ์
รายงานตัว
แผน
ยืนยันสิทธิ์
รายงานตัว
การ
(เทียบแผน)
การ
(เทียบแผน)
รับ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ รับ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
380
179 47.11 170 44.74 380
257 67.63 252 66.32
590
465 78.81 436 73.90 575
562 97.74 552 96.00
620
680 109.68 649 104.68 620
746 120.32 737 118.87
105
64
60.95
62 59.05 105
75
71.43 71
67.62
138
146 105.80 138 100.00 123
127 103.25 125 101.63
218
247 113.30 243 111.47 218
243 111.47 239 109.63
100
127 127.00 122 122.00 100
108 108.00 105 105.00
820
819 99.88 794 96.83 820
848 103.41 835 101.83
900
746 82.89 719 79.89 732
717 97.95 709 96.86
400
362 90.50 349 87.25 400
451 112.75 446 111.50
430
408 94.88 388 90.23 420
449 106.90 440 104.76
4,701 4,243 90.26 4,070 86.58 4,493 4,583 102.00 4,512 100.42
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2) นักศึกษาทั้งหมด
ในปีการศึกษา 2564 มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับชั้น จำนวน 15,962 คน จำแนกเป็นระดับ
ปริญญาตรี จำนวน 15,553 คน ปริญญาโท จำนวน 312 คน และปริญญาเอก จำนวน 97 คน ตามลำดับ

4) นักศึกษาใหม่
ในปีการศึกษา 2564 มีจำนวนนักศึกษาใหม่ทุกระดับ จำนวน 4,463 คน จำแนกเป็นระดับปริญญาตรี
จำนวน 4,382 คน ปริญญาโท จำนวน 71 คน และปริญญาเอก จำนวน 10 คน ตามลำดับ

5) ผู้สำเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2563 มีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมดทุกระดับ จำนวน 3,107 คน จำแนกเป็น
ระดับปริญญาตรี จำนวน 3,026 คน ปริญญาโท จำนวน 55 คน และปริญญาเอก จำนวน 26 คน ตามลำดับ
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6) ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
ในปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการติดตามผลบัณฑิตที่สำเร็จการศึ กษาในระดับ
ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 จากระบบการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พัฒนาขึ้น โดยมีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
จำนวน 3,092 คน มีจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 2,849 คน คิดเป็นร้อยละ 92.14 บัณฑิตมีงานทำ
ทั้งหมดจำนวน 2,004 คน คิดเป็นร้อยละการมีงานทำภายใน 1 ปี ร้อยละ 73.43
คณะ/วิทยาลัย
1. คณะเกษตรศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์
4. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
5. คณะเภสัชศาสตร์
6. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
1) สาขาแพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต
2) สาขาสาธารณสุขศาสตร์
7. คณะพยาบาลศาสตร์
8. คณะศิลปศาสตร์
9. คณะบริหารศาสตร์
10. คณะนิติศาสตร์
11. คณะรัฐศาสตร์
เฉลี่ยรวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2564

ปีการศึกษา
2561
2562
55.77%
59.30%
75.07%
70.29%
75.07%
62.80%
60.87%
53.13%
96.84%
98.81%
95.83%
91.30%
100%
100.00%
91.66%
89.23%
100%
77.61%
81.87%
91.25%
72.39%
66.54%
89.71%
75.61%
89.49%
84.85%
78.12%
73.43%

ร้อยละ
เพิ่มขึ้น – ลดลง
3.53
-4.78
-12.27
-7.74
1.97
-4.53
-2.43
-22.39
9.38
-5.85
-14.1
-4.64
-4.69

7) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพของบัณฑิต
จากการติดตามผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ ในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 พบว่าส่วนใหญ่ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 84.26 โดยผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีความพึงพอในในด้านที่ 1 ด้านคุณธรรม
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จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.60 รองลงมา ด้านที่ 7 ด้านอัตลักษณ์ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : “สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม” คิดเป็นร้อยละ 86.60 ด้านที่ 4
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ คิดเป็นร้อยละ 85.00 ด้านที่ 3 ด้านทักษะทาง
ปัญญา คิดเป็นร้อยละ 83.80 ด้านที่ 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
คิดเป็นร้อยละ 82.20 ด้านที่ 2 ด้านความรู้วิชาการ วิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 81.60 และด้านที่ 6 ด้านทักษะการ
ปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 76.00 ตามลำดับ

8) ทุนการศึกษา
ในปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนทุนการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ.2564 โดยพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่
นักศึกษาตามความจำเป็นเหมาะสมโดยคำนึงถึงสถานะการเงินการคลังของมหาวิทยาลัย เพื่อลดความเหลื่อม
ล้ำทางการศึกษา ทั้งนี้นอกจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้แก่นักศึกษา เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและค่าใช้จ่ายในการครองชีพแล้ว ทางมหาวิทยาลัยยังได้รับเงินบริจาคจากหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา ตลอดจนเงินกู้ยืมที่สนับสนุนจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดังนี้
ลำดับ
1
2
3

ประเภททุน (ทุกสาขา)
ทุนภายใน (รัฐ) เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ทุนภายนอก (เอกชน) มูลนิธิ/ห้างร้าน/ผู้มีจิตศรัทธา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
รวมทั้งสิ้น

จำนวน (คน)
840
235
5,961
7,036

จำนวนเงิน (บาท)
8,350,250.00
5,289,600.00
357,052,515.00
370,692,365.00

9) กิจกรรมส่งเสริมนักศึกษา
ในปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยโดยสำนักงานพัฒนานักศึกษา มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม” โดยใช้
กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ ทักษะด้านความรู้ ทักษะด้านปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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และทักษะด้านคุณธรรมจริยธรรม ผ่านการจัดกิจกรรมพัฒนานั กศึกษาซึ่งจำแนกตามประเภทกิจกรรมได้ 5
ด้านกิจกรรม ดังต่อไปนี้
1) กิจกรรมด้านส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2) กิจกรรมด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
3) กิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
4) กิจกรรมด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
5) กิจกรรมด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
ส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา ตามหลักการ
จัดกิจกรรมวงจร PDCA ภายใต้ระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย โดยเน้นจัดการอบรมให้
นักศึกษา และให้คำปรึกษาแนะนำในการขออนุมัติจัดทำ/ยืม เงิน และการเบิกจ่ายโครงการให้เป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการ รวมทั้งการจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการกิจกรรม ทั้งนี้ นักศึกษาให้
ความสำคัญ สนใจในการเข้าร่วมและจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไม่ว่าจะ
เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาริเริ่มจัดขึ้นเองหรือกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ดังนี้
ประเภทกิจกรรม
1) กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2) กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
3) กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
4) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
รวมทั้งหมด

จำนวนโครงการ
23
11
14
8
5
61

จำนวน(คน)
15,705
1,167
3,509
5,980
2,927
29,288

งบประมาณ(บาท)
684,783.76
527,494.00
741,844.00
139,460.00
293,510.00
2,387,091.76
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กิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะนักศึกษา
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอโครงการ” ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 23
มีนาคม 2564 ณ สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
สามารถเขียนข้อเสนอโครงการที่สามารถวัดหรือประเมินผลได้

2) ค่ายเม็ดทรายรวมใจ ระหว่างวันที่ วันที่ 4 - 8 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านห้วยทม ต. ป่าก่อ อ. ชานุมาน
จ. อำนาจเจริญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อให้นักศึกษาได้ถ่ายทอดความรู้ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แก่นักเรียนและชาวบ้าน 2) เพื่อให้นักเรียนและชาวบ้านมีความรู้ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

3) ค่ายคอมพิวเตอร์สัญจรเพื่อน้อง ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ วันที่ 4 - 7 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนตระกาศ
ประชาสามัคคี ต. ตระกาจ อ. กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อให้นักศึกษาที่มีความรู้
ความสามารถถ่ายทอดความรู้ทางคอมพิวเตอร์ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ 2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ
เข้าใจด้านคอมพิวเตอร์ โดยจัดอบรมให้ความรู้ในเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทั้งด้านทฤษฎี และการปฏิบัติ

4) เชิดชูเกียรติพลเมืองดี ม.อุบลฯ ในวันที่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
ณ อาคารกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เชิดชูเกียรติและมอบรางวัลให้แก่ผู้นำกิจกรรม
นักศึกษาและนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 2) ส่งเสริมและ
เชิดชูเกียรติคณะที่มีผลการดำเนินงานตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

|
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5) ค่ายเกษตรอาสาพัฒนา ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 24 - 31 พฤษภาคม 2564 ณ UBU student farm
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างโรงเรือนเพาะเห็ดและแปลงปลูกผัก เป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้นักศึกษา 2) สร้างจิตสำนึกให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม

6) จิตอาสามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 กิจกรรมจิตอาสา “ปณิธาน ความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”
เพื ่ อ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลฯ ในวั น อั ง คารที ่ 13 ตุ ล าคม 2563 ณ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกัน

7) ม.อุบลฯ ร่วมใจผลิตลูกบอลยางเพื่อผู้ป่วยโรคไต ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ผลิตลูกบอลยางสำหรับผู้ป่วยโรคไต มอบให้โรงพยาบาล
2) ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

8) ทำบุญใหญ่อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใน
วั น ที ่ 15 มกราคม 2564 ณ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจและสร้าง
สัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาและบุคลากร 2) เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและสืบสานประเพณีทำบุญแบบไทย
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9) งานประเพณีลอยกระทง ม.อุบลฯ 2563 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2563 ณ ลาน
สันทนาการ 70 ไร่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ให้นักศึกษามีส่วนร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง 2) เป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เป็นที่รู้จัก

ผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก
1) ระดับจังหวัด ในปีงบประมาณ 2564 มีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกในระดับจังหวัดใน
ด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.1) ด้านวิชาการและวิชาชีพ จำนวน 19 คน ดังนี้
ชื่อผู้รับรางวัล
1) นางสาวศิริลักษณ์ คำเพชร
2) นายปัฐพล เบิกขุนทศ
1) นายเมธินท์ บุญนันท์
2) นายวิทยา ศรีชนะ
3) นายจีระวัตร โนนยะโส
1) นายคณนาถ สุจันทา
2) นายปกรณ์ สมขาว
3) นายธนินท์ธร กันภัย
1) นางสาวรัชนีกร เหมือนมาตย์
2) นางสาวศิริยา บุญเรือง
3) นางสาวชนิตา ศรีสุวรรณ
1) นางสาวเกวลิน ศิริแสงเลิศ
2) นางสาวมัณฑนา หวลจันทึก
3) นางสาวสุกานดา โสชัย
1) นางสาวสิรภัทร ทวีสิทธิ์
2) นางสาวปิยดา บุดดี
3) นายอาจิณ ศรีทา
4) นายปรัชญา ศรีนวล
1) นายขวัญชัย รูปพรรณ์
|

ชื่อรางวัล/หน่วยงานที่จัด
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (ประเภททีม: ศรีลาวาผ้าสะท้อนน้ำ)
การประกวดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “ศรีลาวาผ้า
สะท้อนน้ำ” สมาชิกทีม นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 (ประเภททีม: Skip Shop)
การแข่งขันกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup (ธนาคารออมสิน) โดย
อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ หัวข้อ "การเปลี่ยนแปลงธุรกิจชุมชน ยุคเข้าสู่วิถีใหม่
Next Normal"
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 (ประเภททีม : ICT Innovation)
การแข่งขันกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup (ธนาคารออมสิน) โดย
อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ หัวข้อ "การเปลี่ยนแปลงธุรกิจชุมชน ยุคเข้าสู่วิถีใหม่
Next Normal"
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 (ประเภททีม : Three Easy)
การแข่งขันกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup (ธนาคารออมสิน) โดย
อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ หัวข้อ “ทุนหนึ่งแสน นำเสนอแผนธุรกิจ พิชิตฝัน”
รางวัลชมเชย (ประเภททีม)
โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market : R2M)
รางวัลชมเชย (ประเภททีม)
โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market : R2M)

รางวัลชนะเลิศ โครงการ Smart Start Idea by GSB Startup
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1.2) ด้านกีฬา จำนวน 15 คน ดังนี้
ชื่อผู้รับรางวัล
1) ชมรมรักบี้ฟุตบอล สังกัดสโมสร

ชื่อรางวัล/หน่วยงานที่จัด
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันรักบี้ ฟุตบอล 10 คน รายการ Ubon
Family Rugby Tens

1.3) ด้านศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 1 คน ดังนี้
ชื่อผู้รับรางวัล
1) นายอรุณศักดิ์ กำจร

ชื่อรางวัล/หน่วยงานที่จัด
รางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด ประเภทเด็กหรือ
เยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2564

1.4) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม จำนวน 12 คน ดังนี้
ชื่อผู้รับรางวัล
1) นายกฤษฎิ์ชยากร เงางาม
2) นายคทายุทธ์ พรจันทร์
3) นางสาวฉัตราภรณ์ อุทธา
4) นางสาวทิพวรรณ กุดเป่ง
5) นางสาวธัญญรักษ์ สัทธาพร
6) นางสาวลินนิภา ขันธวัช
7) นางสาวพัชรา เงินมั่น
8) นายภูริภัทร จันทอง
9) นายวิชชากร นวลศิริ
10) นางสาวศิริยาวรรณ นันทวงศ์
11) นางสาวสุภัสสร โชคชัย
12) นายอภิสิทธิ์ อินทะนาม

ชื่อรางวัล/หน่วยงานที่จัด
รองชนะเลิศ อันดับ 1 (ประเภททีม) กิจกรรมประกวดภาพถ่ายรณรงค์สร้างความ
ตระหนักในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง รูปแบบการ
จั ด การเพื ่ อ ป้ อ งกั น อุ บ ั ต ิ เ หตุ จ ราจราจากรถจั ก รยานยนต์ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานีและวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จากวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2) ระดับภูมิภาค ในปีงบประมาณ 2564 มีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกในระดับภูมิภาคใน
ด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.1) ด้านวิชาการและวิชาชีพ จำนวน 49 คน ดังนี้
ชื่อผู้รับรางวัล
1) นายสุธี เทพมณี
2) นายปัฐพล เบิกขุนทศ
3) นางสาวศิริลักษณ์ คำเพชร
4) นางสาวอรปรียา สอนสี
5) นางสาวณัฐติพร สาอุด
6) นางสาวอาฑิตยา แสนทวีสุข
7) นางสาวเกวรินทร์ สายเสมา

ชื่อรางวัล/หน่วยงานที่จัด
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1
ผลงาน “หมอนศรี ล าวา” โครงการ “ประกวดผลิต ภั ณฑ์ ยางพารา ระดั บเขต
ประจำปี 2563” เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดศรีสะเกษ
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ชื่อผู้รับรางวัล
1) นายกนกพล ราษีทอง
2) นายกฤษณะ มาลาพันธ์
3) นางสาวเนตรนภา ดาวใส
4) นางสาวเกษศิรินทร์ เถระวัลย์
5) นางสาวเยาวลักษณ์ พูดชอบ
6) นางสาวสายฝน ห่อทรัพย์
7) นางสาวณัฐริกา นพเคราะห์
8) นางสาวญาติมา ภูรินพรัตน์
9) นางสาวญาณี ศรีกุล
1) นายอมรเทพ ราคาแพง
2) นายสารสิน โคตรธาดา
3) นายสรายุทธ เติมกลาง

1) นายภูวดล เพียรหาผล
2) นายอรรถนนท์ แซกรัมย์
3) นายอรรถพร ศรีสอน
1) นางสาววรัญญา สุนทรไชยา
1) นายขวัญชัย รูปพรรณ์
2) นายภาคิน จันทยุง
3) นายวิศรุต พิลากุล
4) นางสาวชลิดา คำภีระ
1) นายศราณุวัฒ มัศยามาศ
2) นายอภิศักดิ์ จำปาใด
3) นางสาวธัญญลักษณ์ ทองปัญญา
1) นางสาวมัณฑนา หวลจันทึก
2) นางสาวเกวลิน ศิริแสงเลิศ
3) นางสาวสุกานดา โสชัย
4) นางสาวพิชญาภา สร้อยเสน
1) นายอาจิณ ศรีทา
2) นายปรัชญา ศรีนวล
3) นางสาวปิยดา บุดดี
1) นางสาวจิราวรรณ คำมั่น
2) นายฉัตรชัย วราฤทธิ์

|

ชื่อรางวัล/หน่วยงานที่จัด
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ผลงาน “หมอนยางนา” โครงการ “ประกวดผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย างพารา ระดั บ เขต
ประจำปี 2563” เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดศรีสะเกษ

รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอภาคบรรยาย สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง การจำลองพฤติกรรมการเผาไหม้ของหัวเผาเซรามิกด้วยวิธีพลศาสตร์ของไหล
เชิงคำนวณ (CFD)
รางวัล ผลงานวิจัยบรรยายทางวิชาการในการประชุ มวิชาการระดับชาติราชมงคล
สุรินทร์ ครั้งที่ 11 “วิจัยและนวัตกรรมวิถีใหม่”
รางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานวิจัยกลุ่มภาคบรรยาย สาขาวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี เรื่อง การจำลองพฤติกรรมการเผาไหม้ของเตา KB-10 ด้วยวิธีพลศาสตร์
ของไหลเชิงคำนวณ
รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดนักขายมืออาชีพ งานบริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่
6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รางวัลชมเชย (ประเภททีม) โครงการประกวดทักษะวิชาการด้านการตลาด งาน
บริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
โครงการเส้นทางสู่นัตวณิชย์ ครั้งที่ 8 Research to Warket R2M 8 (Northeastern)
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
โครงการเส้นทางสู่นัตวณิชย์ ครั้งที่ 8 Research to Warket R2M 8 (Northeastern)

รับทุนสนับสนุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (ประกวดออนไลน์)

ผลงาน proteasome, gammasecretase และ autophagy inhibitors ในการ
เสริมฤทธิ์ temozolomide ต่อเซลล์มะเร็งสมองชนิด glioblastoma multiforme
(T98G) ที่เลี้ยงในภาวะกลูโคสความเข้มข้นสูง (ดีเยี่ยม)
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ชื่อผู้รับรางวัล
1) นางสาวมัฐกา จันทร์เมือง
2) นายพงศ์ภัค คงโพธิ์
1) นางสาวกนกวรรณ วัฒนตฤณากุล
2) นางสาวพรรษชล โสดาจันทร์
1) นางสาวณิชกานต์ แสบงบาล
2) นางสาวมธุรดา คุณวงศ์วิวัฒน์
1) นางสาวจารุเนตร สิงห์เห
2) นางสาวพรปวีณ์ พงษ์ศรี
1) นายอภิสทธิ์ สีลาพัฒน์
2) นางสาวธินัดดา รอดภัย

ชื่อรางวัล/หน่วยงานที่จัด
การสกัดและกักเก็บสารต้านอักเสบ €-1-(3,4-dimethoxyphenyl) butadiene
จากเหง้าไพลด้วยไซโคลเดกซ์ทรินแบบขั้นตอนเดียว เพื่อใช้ทางเภสัชกรรม (ดีมาก)
การปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูล ที่
จำหน่ายในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนระบบยาในโรงพยาบาล (ดี)
Proteasome and gammasecretase inhibitors chemosensitizes human
glioblastoma cell line (U8 7 MG) cultured in high glucose medium to
temozolomide (TMZ) (ดีมาก)
เครื่องมือประเมิน และผลการวิเคราะห์รูปแบบและความน่าเชื่อถือของบทความ
สุขภาพที่เผยแพร่บนเว็ปไซต์ของประเทศไทย (ดีเยี่ยม)
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใช้สื่อการ์ตูนแอนิเมชั่นในการเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพสำหรับเด็กวัยเรียน อายุ 5 - 14 ปี ในจังหวัดอุบลราชธานี
(ดีเยี่ยม)

1.3) ด้านศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 2 คน ดังนี้
ชื่อผู้รับรางวัล
1) นายตะวัน บุญสงค์
2) นายชาญวิทย์ ตั้งเพียร

ชื่อรางวัล/หน่วยงานที่จัด
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดหมอลำ (ระดับเยาวชน) งานเทศกาลไหม
นานาชาติ ประเพณีผูกเสีย่ วและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น

1.4) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม จำนวน 1 คน ดังนี้
ชื่อผู้รับรางวัล
1) นายศุภกิจ สีรับสี

ชื่อรางวัล/หน่วยงานที่จัด
รางวัลนักศึกษาผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2563 งานประชุมวิชาการ
ร ะ ด ั บ ช า ต ิ The 1 2 Annual Conference of Northeastern Pharmacy
Research 2020 : Transformation of Pharmacy Profession in The Digital
Era : การปฏิวัติวิชาชีพเภสัชกรรมในยุคดิจิทัล

3) ระดับประเทศ ในปีงบประมาณ 2564 มีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกในระดับประเทศใน
ด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.1) ด้านวิชาการและวิชาชีพ จำนวน 20 คน ดังนี้
ชื่อผู้รับรางวัล
1) นางสาวนารีลักษณ์ ช่วงชัยชนะ
2) นางสาวป่านแก้ว เสียงเสนาะ

ชื่อรางวัล/หน่วยงานที่จัด
ผ่ า นการคั ด เลื อ กโครงการ 2020-2021 Global Undergraduate Exchange
Program
รางวั ล Future Champ (องค์ ก ารส่ งเสริ ม การท่ อ งเที ่ ยวเกาหลี (KTC) ร่ ว มกั บ
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดอจอทัล (Depa) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (OSMEP) และสถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park)
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ชื่อผู้รับรางวัล
3) นายณัฐพงษ์ วรวงศ์

4) นายชิณวัฒน์ วิชลิน
5) นางสาวธนพร อินเขียว
1) นายอาจิณ ศรีทา
2) นายปรัชญา ศรีนวล
1) นางสาวอาริญา แก้วมาลา
2) นางสาวอนัญญา ต้นโนนเชียง
3) นางสาวเกตน์สิรี อำคาสาย
1) นายภานุดิษฐ์ ธงศรี
2) นายอภิวัฒน์ คันทะภูมิ
3) นายนิธิพัฒธ์ สุดชนะ

1) นายชัชวาลย์ ทองทาบ
2) นายปรมัตถ์ โกฎิรักษ์
3) นางสาวอารียา สุวะพันธ์
4) นางสาววรรณวิสา เพชรแสน
5) นายราเชนทร์ นนท์ศิริ

ชื่อรางวัล/หน่วยงานที่จัด
รางวัลระดับทอง (ประเภททีม : UBU Green Club) โครงการด้านสิ่งแวดล้อมของ
เยาวชนภายในมหาวิ ท ยาลั ย (Green Youth) ระดั บ ประเทศจากกรมส่ ง เสริ ม
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รับรางวัลพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2563 (ตัวแทนนักศึกษา
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 4)
รางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2563 จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศ
ไทยฯสำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผ่านและได้รับเงินสนับสนุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โครงการ Startup
Thailand League
ผ่านและได้รับเงินสนับสนุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โครงการ Startup
Thailand League
รางวัลชมเชย โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ครั้งที่ 6 True Producer Awards2020 (แข่งขัน 620 ทีมทั่วประเทศ)
โครงการแข่ ง ขั น Bond Auction and Trading Simulation จั ด โดย ThaiBMA
(ลำดับ 1 - 10 ของประเทศ)
อันดับ 2
อันดับ 3
อันดับ 5
อันดับ 9
อันดับ 10

1.2) ด้านกีฬา จำนวน 1 คน ดังนี้
ชื่อผู้รับรางวัล
1) นายทินกร อรอินทร์

ชื่อรางวัล/หน่วยงานที่จัด
รองชนะเลิศ อั น ดั บ 2 รายการแข่งขัน ฟัน ดาบสากลเยาวชนชิ งถ้ ว ยเกียรติยศ
ผู้บังคับบัญชาการทหารอากาศ

1.3) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม จำนวน 10 คน ดังนี้
ชื่อผู้รับรางวัล
1) นายสวิตต์ สมเทพ
2) นางสาวกัญญา กลั่นอักโข
1) นางสาวธนพร อินเขียว
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ชื่อรางวัล/หน่วยงานที่จัด
รางวัลชมเชย ประเภททีม การประกวดภาพยนตร์โฆษณา ภายใต้แนวคิด"ขับขี่อุ่น
ใจ เมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ."โดย สำนักงาน คปภ. (สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย)
รางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2563 จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศ
ไทยฯสำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานประจำปี 2564 มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี |
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ชื่อผู้รับรางวัล
3) นางสาวธัญวรัตม์ สนิทชน

ชื่อรางวัล/หน่วยงานที่จัด
รางวัลนักศึกษาแพทย์ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น รับโล่ห์จากแพทย์สภากทม.
ประจำปีการศึกษา 2563
1) นางสาวกัญญารัตน์ พรมมานอก รางวั ล ผู ้ ม ี ค วามประพฤติ ด ี โดย พุ ท ธสมาคมแห่ ง ประเทศไทย ในพระบรม
2) นายชินวัฒน์ วิชลิน
ราชูปถัมภ์ วันที่ 1 มิถุนายน 2564
3) นายสิทธิชัย ท้าวภุชฌงค์
4) นางสาวชลธิชา จำใบรัตน์
1) นายนิติศาสตร์ เรืองศรีฃ
รางวัล เยาวชนผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนฯ โดย กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันที่ 25 กันยายน 2564
1) นายตะวัน บุญสงค์
รางวัล นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563โดย
กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
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ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ท้องถิ่น และพัฒนาสู่ระดับสากล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และยกระดับเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ โดยใช้รูปแบบการพัฒนาตาม BCG Model
ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติไปพร้อมกัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ
(Bioeconomy) ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเน้นการพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เชื่อมโยงกับ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คำนึงถึงการนำวัสดุต่าง ๆ
กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และทั้ง 2 เศรษฐกิจนี้ อยู่ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่งเป็น
การพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม
และการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน โดยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 76,101,345 ล้านบาท สามารถสรุปได้ ดังนี้
คณะ/วิทยาลัย
1) คณะเกษตรศาสตร์
2) คณะวิทยาศาสตร์
3) คณะวิศวกรรมศาสตร์
4) คณะศิลปประยุกต์ฯ
5) คณะเภสัชศาสตร์
6) วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ฯ
7) คณะพยาบาลศาสตร์
8) คณะศิลปศาสตร์
9) คณะบริหารศาสตร์
10) คณะนิติศาสตร์
11) คณะรัฐศาสตร์
ผลรวมทั้งหมด

|

เงินรายได้
มหาวิทยาลัย
57,000
1,250,000
1,256,000
242,000
27,750
142,500
30,000
54,000
3,398,750

รายงานประจำปี 2564 มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี |

เงินรายได้คณะ
270,000
32,000
37,500
60,000
1,574,828

แหล่งทุน
ภายนอก
17,519099
11,434,312
400,000
560,000
150,000
200,000
80,000
124,828
2,604,600
71,127,767

รวมทั้งหมด
17,576,098
12,684,312
8,719,107.50
180,000
8,612,160
6,856,900
90,000
9,736164
5,375,425
2,718,600
76,101,345
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ตารางแสดงจำนวนโครงการวิจัยประจำปี 2564 จำแนกตามกลุ่มนโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัย
คณะ/วิทยาลัย

1) คณะเกษตรศาสตร์

BCG

Creative
Economy

Smart
City

เมือง
ชายแดน

32

-

-

-

โรคท้องถิ่น การพัฒนา
และระบบ
พื้นที่
สาธารณสุข
-

อื่น ๆ

-

(17,576,098.50)

2) คณะวิทยาศาสตร์
3) คณะวิศวกรรมศาสตร์

17

3

1

(145,000.00)

(376,000.00)

10

-

(5,000,340.00)

-

5) คณะเภสัชศาสตร์

22

-

4

-

3

2

18

44

(679,447.00)

(601,100.00)

(6,660,285.00)

(12,684,312.00)

-

(1,709,325.00)

1

-

-

-

-

-

13

(90,000.00)

-

(5,405,800.00)

6) วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ฯ

1

4

4

22

(1,554,600.00)

(724,842.50)

(8,989,107.50)

1

1

3

(90,000.00)

(32,000.00)

(212,000.00)

-

-

(4,862,360.00)

-

-

-

(32,000.00)

7) คณะพยาบาลศาสตร์

-

-

-

-

8) คณะศิลปศาสตร์

-

14

-

-

(2,181,450.00)

5

7

1

(2,466,225.00)

(539,500.00)

(238,400.00)

-

10) คณะนิติศาสตร์

-

-

-

22

1

(7,296,600.00)

(330,300.00)

-

7

-

-

2

6

12

11) คณะรัฐศาสตร์

1

-

-

34

(3,265,900.00)

(4,121,330.00)

(509,984.00)

(10,078,664.00)

3

-

(25,000.00)

รวมทั้งหมด

7

3

19

(100,000.00)

(5,492,925.00)

2

4

(44,828.00)

(154,828.00)

-

-

-

2

4

8

(2,490,500.00)

(179,100.00)

(2,718,600.00)

(110,000.00)

1

24
(7,658,900.00)
(267,750.00)

(2,148,800.00)

2

35
(10,268,160.00)

(267,750.00)

9) คณะบริหารศาสตร์

32
(17,576,098.50)

(4,222,480.00)

4) คณะศิลปประยุกต์ฯ

รวม
ทั้งหมด

(24,000.00)

88

25

6

3

50

16

44

232

(34,727,944.00)

(2,955,950.00)

(2,323,725.00)

(134,000.00)

(18,520,857.00)

(9,187,830.00)

(8,251,040.00)

(76,101,345.00)

หน่วย: จำนวนโครงการ (งบประมาณ)

| Annual Report 2021 Ubon Ratchathani University |

41
ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่และยกระดับเศรษฐกิจพื้นที่
ในปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้คณะ หน่วยงานนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน
ลักษณะการร่วมกับผู้ประกอบการ นำผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยไปทดลองใช้หรือต่อยอดในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงการนำผลผลิตจากกงานวิจัยไปส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ที่เกี่ยวข้อง โดยรวม 32 ผลงาน จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากผลผลิตของงานวิจัย 1,590 ราย
คณะ/วิทยาลัย
1) คณะเกษตรศาสตร์
2) คณะวิทยาศาสตร์
3) คณะวิศวกรรมศาสตร์
4) คณะเภสัชศาสตร์
5) คณะบริหารศาสตร์
ผลรวมทั้งหมด

จำนวนผลงานทีน่ ำไปใช้ประโยชน์ (ผลงาน)
จำนวนผู้ใช้ประโยชน์ (คน)
เชิงพาณิชย์
การพัฒนาพื้นที่
เชิงพาณิชย์
การพัฒนาพื้นที่
14
14
240
2
1
24
9
1
1
1
96
5
5
5
0
3
8
1193
25
7
52
1,538

กราฟแสดงจำนวนผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ในปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีผลงานนวัตกรรมที่ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา จำนวน 31 ผลงาน เป็นสิทธิบัตรจำนวน 5 ผลงาน อนุสิทธิบัตร จำนวน 25 ผลงาน และลิขสิทธิ์
จำนวน 1 ผลงาน ดังนี้
คณะ/วิทยาลัย
1) คณะเกษตรศาสตร์
2) คณะวิทยาศาสตร์
3) คณะวิศวกรรมศาสตร์
4) คณะเภสัชศาสตร์
5) คณะพยาบาลศาสตร์
ผลรวมทั้งหมด

|

สิทธิบัตร
1
1
3
5
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อนุสิทธิบัตร
6
12
1
5
25

ลิขสิทธิ์
1
1

รวมทั้งหมด
6
13
2
9
1
31
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จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับประกาศในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 11 ผลงาน ประกอบด้วย
คณะ/วิทยาลัย
1) คณะเกษตรศาสตร์
2) คณะวิทยาศาสตร์
3) คณะวิศวกรรมศาสตร์
4) คณะพยาบาลศาสตร์
ผลรวมทั้งหมด

อนุสิทธิบัตร
2
2
5
1
10

ลิขสิทธิ์
1
1

รวมทั้งหมด
2
2
5
2
11

ความสามารถด้านการวิจัยและผลิตผลงานวิจัยในระดับสากล
ในปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมฝึกอบรม ประชุมสัมมนา เพื่อให้ความรู้และพัฒนา
ทักษะแก่บุคลากรให้สามารถผลิตผลงานวิจัยได้มาตรฐาน ตามความต้องการของแหล่งทุนและด้านอื่น ๆ รวม
15 โครงการ/กิจกรรม มีจำนวนอาจารย์นักวิจัย บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและนักศึกษาทั้งระดับปริญญา
ตรีและบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการพัฒนา จำนวน 602 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
กิจกรรม/โครงการ/วัตถุประสงค์
1) ประชุมชี้แจงแผนงานเป้าหมายโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565
วั ตถุ ป ระสงค์ : เพื ่ อ ชี ้ แ จงการจั ดทำข้ อ เสนอโครงการ แผนงานเป้ า หมาย
โครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2565 สำหรับนักวิจัยใหม่/ นักวิจัยที่ต้อ งการ
เสนอของบประมาณจากแหล่งทุนต่างๆ ในปี 2565
วันที่จัดกิจกรรม: วันที่ 20 ต.ค. 2563

บุคลากรภายใน (คน)
วิชาการ
สนับสนุน
นักศึกษา
49
5
1

รวมบุคลากร
ภายใน
55

บุคลากร
ภายนอก
-

รวมทั้งหมด
(คน)
55
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กิจกรรม/โครงการ/วัตถุประสงค์
2) การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการดำเนินการ
โครงการ TALENT MOBILITY
วั ตถุ ป ระสงค์ : เพื ่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพและเตรี ย มความพร้ อ มของอาจารย์
บุคลากรด้านการวิจัยในพื้นที่ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงาน
เพื่อรองรับการดำเนินโครงการ Talent Mobility ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่จัดกิจกรรม: ระหว่างวันที่ 2 - 6 พ.ย. 2563
3) การประชุ ม ชี ้แ จงนโยบายและหลัก เกณฑ์ก ารของบประมาณและการ
จัดสรรงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2565 ของหน่วย
บริการและจัดการทุน
วัตถุประสงค์: เพื่อชี้แจงนโยบายและหลักเกณฑ์การของบประมาณและการ
จัดสรรงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2565
วันที่จัดกิจกรรม: วันที่ 3 พ.ย. 2563
4) ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ความรู้และฝึกทักษะความปลอดภัยทางชีวภาพตาม
พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 ให้แก่ อาจารย์ นักวิจัย
และนักศึกษา
วันที่จัดกิจกรรม: ระหว่างวันที่ 22 - 23 ธ.ค. 2563
5) โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักของนักวิจัยรุ่นใหม่ ดังนี้
1. สามารถกำหนดหัวข้อและขอบเขตงานวิจัย และเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อเสนอขอทุนวิจัยได้
2. เข้าใจกระบวนการวิจัย และสามารถทำงานวิจัยได้
3. สามารถเขียนบทความทางวิชาการเพื่อยื่นขอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติได้
วันที่จัดกิจกรรม: ระหว่างวันที่ 24 - 25 มิ.ย. 2564
6) โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นกลางและผู้จัดการแผนงานวิจัย
วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักของนักวิจัยรุ่นกลาง ดังนี้
1. เข้าใจและสามารถทำงานวิจัยแบบบูรณาการได้
2. สามารถกำหนดหัวข้อและขอบเขตงานวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
เป้าหมาย และเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัยได้
3. สามารถเขียนบทความวิชาการเพื่อยื่นขอตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติได้
4. เพื่อสร้างนักวิจัยระดับผู้จัดการแผนงานวิจัย
วันที่จัดกิจกรรม: ระหว่างวันที่ 1 - 2 และ 8 ก.ค. 2564
7) การนำเสนอผลงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคการเขียนบทความ
วิชาการนานาชาติ และการเลือกวารสารนานาชาติเพื่อการตีพิมพ์
วัตถุประสงค์: เพื่อกระตุ้นและผลักดันให้นักวิจัยให้สามารถเขียนบทความวิจัย
เพื ่ อ ตี พ ิ ม พ์ และเลื อ กวารสารเพื ่ อ การตี พ ิ ม พ์ ในวารสารที ่ ม ี ค ่ า ดรรชนี
ผลกระทบและการอ้างอิงสูงได้ โดยเรียนรู้และเพิ่มทักษะของการเป็นนักวิจัย
มืออาชีพจากนักวิจัยพี่เลี้ยง
วันที่จัดกิจกรรม: วันที่ 25 มิ.ย. 2564
8) เรื่องต้องรู้ เกี่ยวกับแหล่งทุนวิจัยในประเทศไทย
วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เข้าร่วมรู้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทุนวิจัยในประเทศไทย
วันที่จัดกิจกรรม: วันที่ 1 ก.ค. 2564
9) การเขียนข้อเสนอชุดโครงการวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของประเทศ
วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เข้าร่วมรู้เทคนิค วิธีการเขียนข้อเสนอชุดโครงการวิจัย
แบบบูรณาการที่สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศ
วันที่จัดกิจกรรม: วันที่ 1 ก.ค. 2564

|
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วิชาการ
52

บุคลากรภายใน (คน)
สนับสนุน
นักศึกษา
17
4

รวมบุคลากร
ภายใน
73

บุคลากร
ภายนอก
6

รวมทั้งหมด
(คน)
79

53

2

-

55

-

55

19

7

3

29

-

29

38

-

-

38

-

38

25

-

-

25

-

25

17

-

3

20

-

20

8

-

-

8

-

8

24

-

1

25

2

27
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กิจกรรม/โครงการ/วัตถุประสงค์
10) การเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ที่มีคุณภาพสูง มีค่าดรรชนี ผลกระทบ
และการอ้างอิงสูง
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้าร่วมรู้ข้อมูลการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ที่มี
คุณภาพสูง มีค่าดรรชนี ผลกระทบและการอ้างอิงสูง
วันที่จัดกิจกรรม: วันที่ 2 ก.ค. 2564
11) เทคนิคการสื่อสาร และการนำเสนองานวิจัยให้เข้าถึงผู้ฟัง
วั ตถุ ป ระสงค์ : เพื ่ อ ให้ ผ ู ้ เ ข้ า ร่ ว มรู ้ เ ทคนิ ค การนำเสนอผลงานวิ จั ย อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
วันที่จัดกิจกรรม: วันที่ 2 ก.ค. 2564
12) เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทีม
วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เข้าร่วมรู้เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทีม
วันที่จัดกิจกรรม: วันที่ 8 ก.ค. 2564
13) การวางแผนเส้นทางการวิจัย (Research Journey)
วัตถุประสงค์: เพื่อสร้างแรงบันดาลให้ให้กับนักวิจัยในการวางเป้าหมายในการ
ทำงานวิจัย
วันที่จัดกิจกรรม: วันที่ 8 ก.ค. 2564
14) การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 15
วัตถุประสงค์: เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
วันที่จัดกิจกรรม: ระหว่างวันที่ 22 - 23 ก.ค. 2564
15) โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)
วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้
ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย สามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยได้ และเพื่อ
บูรณาการเครือข่ ายนัก วิ จั ย จากหน่ว ยราชการ องค์กรการวิจั ย ต่ าง ๆ ให้
เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป
วันที่จัดกิจกรรม: ระหว่างวันที่ 6 - 10 ก.ย. 2564
รวมทั้งหมด

วิชาการ
17

บุคลากรภายใน (คน)
สนับสนุน
นักศึกษา
1
4

รวมบุคลากร
ภายใน
22

บุคลากร
ภายนอก
-

รวมทั้งหมด
(คน)
22

5

-

-

5

-

5

22

-

-

22

5

27

12

-

-

12

5

17

56

1

45

102

46

148

9

-

-

9

38

47

407

32

61

500

102

602

การพัฒนามาตรฐานการวิจัย
มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเพื่อพัฒนาการวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น การใช้สัตว์เพื่อ
งานทางวิทยาศาสตร์ มาตรฐานห้องปฏิบัติการปลอดภัย จริยธรรมการวิจัยในคน โดยกิจกรรมการดำเนินงานมี
ทั้งในส่วนการปรับปรุงพัฒนาทางด้านกายภาพ การพัฒนาระบบ กลไกการดำเนินงาน การพิจารณารับรอง
มาตรฐานของการทำวิจัยตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) การยื่นขอรับรองสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยได้ยื่นจดแจ้งให้อาคารศูนย์สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เป็นสถานที่ดำเนินการ
ต่ อ สั ต ว์ เ พื ่ อ งานทางวิ ท ยาศาสตร์ เพื ่ อ เปิ ด ใช้ ง านอาคารสัต ว์ ท ดลอง “ศู น ย์ ส ั ต ว์ ท ดลองเพื ่ อ งานทาง
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ” เปิดให้บริการการเลี้ยงสัตว์ทดลองฯ ประเภทหนูแรท หนูเม้าส์
และกระต่าย รองรับการเลี้ยงสัตว์วิธีการเลี้ยงแบบดั้งเดิม (Conventional) และการปลอดเชื้อ (Individually
Ventilation Cage, IVC) เพื่อให้บริการแก่นักวิจัยในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและเขตอีสานล่างได้ใช้บริการ
โดยจะรองรับการวิจัยเกี่ยวกับการทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา การทดสอบความเป็นพิษ (พิษเฉียบพลันและกึ่ง
เรื้อรัง) ในสัตว์ทดลองของพืชสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันเครื่องมือพื้นฐานที่พร้อมให้บริการ
เช่น อุปกรณ์เลี้ยงหนูไมซ์ภายใต้สภาวะปลอดเชื้อพร้อมเครื่องควบคุมอากาศ ชุดกรงเมตาบอลิค ชุดเครื่องทำ
น้ำดื่มพร้อมเครื่องบรรจุลงขวดสำหรับสัตว์ทดลอง ตู้ปฏิบัติการกับสัตว์ทดลองปลอดเชื้ออเนกประสงค์ ตู้กำจัด
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ขยะจากกรงสัตว์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ แบบส่งผ่าน 2 ประตู เครื่องล้างกรงอัตโนมัติแบบส่งผ่าน 2 ประตู
เป็นต้น
2) การยกระดับห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพระดับ BSL2
มหาวิทยาลัยได้ยกระดับห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ให้ได้มาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 2 (Biosafety-Level 2 (BSL-2) Laboratory) เพื่อรองรับ
งานวิจัย การตรวจวินิจฉัยและการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้น ที่เกี่ยวกับจุลินทรีย์ก่อโรคในคนหรือในสัตว์ประเภท
ที ่ 1 และ 2 ที ่ ม ี ร ะดั บ ความรุ น แรงไม่ ส ู ง มาก เป็ น โรคที ่ ส ามารถป้ อ งกั น และรั ก ษาได้ เช่ น ไวรั ส หั ด ,
Staphylococcus aureus, Neisseria gonorrhoeae เป็นต้น หรือเป็นการปฏิบัติงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งส่ง
ตรวจจากผู้ป่วย โดยในปี 2564 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 2 ห้อง
3) การจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
มหาวิทยาลัย ได้พัฒนาห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025
เพื่อยกระดับการให้บริการแก่ภาคเอกชน โดยจัดทำมาตรฐานห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 ห้องปฏิบัติการ ได้แก่
3.1) ห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รองรับการให้บริการทดสอบปริมาณโปรตีนใน
อาหารสัตว์ จำนวน 5 ขอบข่าย ได้แก่ กากถั่วเหลือง กากมันสำปะหลัง ข้าวโพดป่น ปลาป่น และรำข้าว และ
การทดสอบปริมาณซัลเฟอร์ในปุ๋ยเคมี จำนวน 1 ขอบข่าย ได้แก่ ปุ๋ยเคมีผสม
3.2) ห้องปฏิบัติการทดสอบโลหะหนักในตัวอย่างน้ำผิวดินและน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
รองรับการบริการทดสอบปริมาณโลหะหนักในน้ำผิวดินประเภทที่ 3 และปริมาณโลหะหนัก
การส่งเสริมการนำผลงานวิจัย/นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ส ่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ น ำผลงานวิ จ ั ย /นวั ต กรรม ที ่ เ กิ ด จากบุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ การอนุญาตให้
ใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา การจับคู่กับภาคธุ รกิจเอกชนเพื่อนำผลงานวิจัยไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมี
หน่วยยงานที่รองรับการดำเนินงานได้แก่สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีการดำเนินงานดังนี้
1) การส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โดยจัดทำวารสาร 2 ฉบับคือ
1.1) วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เผยแพร่ในรูปแบบวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ISSN 2697-4142 (Online) ผ่านระบบ ThaiJO มีกำหนดการออกเผยแพร่ทุก 4 เดือน ปีละ 3
ฉบับ ปัจจุบันได้รับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ให้
อยู ่ ใ นกลุ ่ มที ่ 2 มี ค ่ า ดั ช นี ก ารอ้ างอิ ง วารสารไทย ประจำปี 2560 วารสารวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีค่า Journal Impact Factor = 0.113
1.2) วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เผยแพร่ในรูปแบบวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ISSN 2697-4142 (Online) ผ่านระบบ ThaiJO มีกำหนดการออกเผยแพร่ทุก 6 เดือน ปีละ 2
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ฉบับ ปัจจุบันได้รับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่ อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ให้
อยู่ในกลุ่มที่ 1
วารสาร
วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
วารสารมนุ ษ ยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
รวมทั้งหมด

จำนวนที่ยื่น
ขอรับการตีพิมพ์
53*

จำนวนที่
ได้รับการตีพิมพ์
35

จำนวนที่ไม่ผ่าน
การพิจารณาให้ตีพิมพ์
10

อยู่ระหว่าง
การพิจารณา
8

73**

13

37

23

126

48

47

31

หมายเหตุ: *ในจำนวน 53 เรื่อง มีบทความสถานะ อยู่ระหว่างการพิจารณา 8 เรื่อง
** ในจำนวน 73 เรื่อง มีบทความสถานะ อยู่ระหว่างการพิจารณา 23 เรื่อง

2) การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา
การจับคู่กับภาคธุรกิจเอกชนเพื่อนำผลงานวิจัยไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ รายได้จากการนำผลงานวิจัยหรือ
ทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถออกสู่เชิงพาณิชย์ มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม จำนวน 8 ผลงาน ได้แก่
1) ผลิตภัณฑ์จากศูนย์งา ค่าธรรมเนียม
2) เชื้อพันธุกรรมพริกสายพันธุ์ตัวผู้เป็นหมันและสายพันธุ์ฟื้นฟูความเป็นหมัน
3) เชื้อพันธุกรรมพริกสายพันธุ์ฟื้นฟูความเป็นหมัน รหัส UBU-150-2-1-3
4) สูตรส่วนผสมและกรรมวิธีการผลิตเส้นกวยจั๊บกึ่งสำเร็จรูปผสมสารไฮโดรคอลลอยด์
5) กวยจั๊บกึ่งสำเร็จรูป
6) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นผัดไทยกึ่งสำเร็จรูป
7) เครื่องสกัดน้ำมันอเนกประสงค์
8) เครื่องผสม Formic Acid แบบอัตโนมัติ
และมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและขายสิทธิ์ให้ผู้ประกอบการ จำนวน 22 ราย คิดเป็นเงิน 2,088,359 บาท
กิจกรรมและผลงานวิจัยเด่นในรอบปี
1) ชุดโครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเมืองต้นแบบด้านบริการ
สุขภาพข้ามแดนในเขตอีสานใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์และบริบทที่เกี่ยวข้องกับบริการด้าน
สุ ข ภาพของพื ้ น ที ่ ช ายแดนประเทศกั ม พู ช าและ สปป.ลาว ในแง่ ข องยุ ท ธศาสตร์ แ ละนโยบายด้ านการ
สาธารณสุข จำนวนของสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน และบุคลากรด้านสาธารณสุข เพื่อศึกษาปัจจัยและ
รูปแบบที่ก่อให้เกิดการข้ามแดนมาใช้บริการด้านสุขภาพในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงของชาว
กัมพูชาและชาวลาว ภายใต้ชุดโครงการดังกล่าวประกอบด้วย ประกอบด้วย 6 โครงการวิจัยย่อย ได้แก่
โครงการวิจัยย่อยที่ 1 “การศึกษาสถานการณ์และบริบทที่เกี่ยวข้องกับการบริการสุขภาพข้ามแดน
ของจังหวัดอุบลราชธานี”
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โครงการวิจัยย่อยที่ 2 “การศึกษาสถานการณ์และบริบทที่เกี่ยวข้องกับการบริการสุขภาพข้ามแดน
ของจังหวัดอุบลราชธานี สุรินทร์ และศรีสะเกษ”
โครงการวิจัยย่อยที่ 3 “การศึกษารายจ่ายของผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการสุขภาพข้าม
พรมแดนโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี”
โครงการวิจัยย่อยที่ 4 “การศึกษาบริบทเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ของการส่งต่อผู้ป่ว ยจาก
ชายแดนส่งต่อศูนย์การแพทย์อุบลราชธานี”
โครงการวิจัยย่อยที่ 5 “การศึกษาความคาดหวังและคุณภาพการให้บริการของสถานพยาบาลของรัฐ
และเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานีของผู้รับบริการชาวต่างชาติ”
โครงการวิจัยย่อยที่ 6 “การศึกษาความเป็นไปได้ของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพจังหวัดอุบลราชธานีให้เป็นเมืองต้นแบบด้านบริการสุขภาพข้ามแดนในเขตอีสานใต้”

ผลจากการวิจัยจะสามารถนำไปเป็นข้อมูลในการประโยชน์ในการจัดนโยบายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ของจังหวัดอุบ ลราชธานีสู่การเป็น เมืองต้นแบบด้านการบริการสุขภาพข้ามแดนในเขตอีสาน และสร้าง
คุณูปการในการยกระดับขีดความสามารถและความเชื่อมโยงด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศไทย กับ กัมพูชา
และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อันจะนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้คนในกลุ่ม
ประเทศลุ่มน้ำโขง ชุดโครงการนี้มีระยะเวลาการดำเนินงาน 3 ปี (2564-2566) โดยในปี 2564 ได้มีการ
ดำเนินงานโดยร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
2) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรม: กรณีศึกษาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ
จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี มี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื ่ อ ศึ ก ษาถึ ง
สถานภาพและศั ก ยภาพของชุ ม ชนในการดำเนิ น
กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนบนฐานวั ฒ นธรรม ใน
การศึกษาสถานการณ์ สถานภาพของการใช้ประโยชน์
พื้นที่สวนสาธารณะน้ำโจ้ก และเพื่อค้นหารูปแบบการใช้
ประโยชน์ พ ื ้ น ที ่ ส วนสาธารณะน้ ำ โจ้ ก เพื ่ อ พั ฒ นา
เศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมในการรองรับสังคมสูงวัย
|
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การศึกษาวิจัยใช้กระบวนการวิจัยชุมชนเพื่อให้ทุกภาค
ส่ว นที่เกี่ย วข้อง เข้ามาร่วมกัน เพื่อพัฒ นาพื้นที่ให้เกิด
ประโยชน์ ส ำหรั บ คนทุ ก กลุ ่ ม วั ย และเป็ น การพั ฒ นา
เศรษฐกิจของชุมชนอย่างเป็นองค์รวม เพื่อการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย โดยทดลองเปิด
ตลาด “น้ำโจ้กสุขใจ” สะท้อนวิถีชีวิต วัฒนธรรม และ
แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของเมืองวารินชำราบ มีการ
คัดเลือกตัวแทนของทั้ง 28 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบมาเป็นคณะกรรมการตลาด เพื่อร่วมกัน
กำหนดกฎกติกาการบริหารจัดการตลาด มีการเปิดรับสมัครและคัดเลือกร้านค้าที่จะมาร่วมจำหน่ายสินค้าของ
ชุมชน ประมาณกว่า 50 ร้านค้า โดยกำหนดร่วมกันและทดลองเปิดตลาดทั้งในช่วงวันธรรมดาและวันหยุด
3) โ ค รงการการพั ฒ น าเศรษฐกิ จ ฐาน
วั ฒ นธรรมเชิ ง พื ้ น ที ่ อำเภอเขมราฐ จั ง หวั ด
อุบลราชธานี (ฟื้นใจเมือง เขมราฐ เฟส 2) ได้
อนุรักษ์และฟื้นฟูการแสดง รำตุ้มผ่าง และการ
แสดงผู ้ ไ ทบ้ า นป่ า ข่ า พั ฒ นาผู ้ ป ระกอบการ
วัฒนธรรม 7 กลุ่ม ประกอบด้วย ฝ้ายฮักคราม ชู
ฮัก สัตบรรณ ดอกเจียด แคนา ผู้ไทบ้านป่าข่า
และกล้วยตากเขมราษฎร์ธานี มีการพัฒนาพื้นที่
วัฒนธรรม ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์ชุมชนเพื่อ
เก็บรวบรวมและจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาของชุมชน ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ชุมชนตำบล
เจียด (วัดถ้าพระศิลาทอง) (จัดแสดงประวัติที่มา
ของการแสดง กลองเส็ ง โบราณวั ต ถุ และ
ประเพณีท้องถิ่น) พิพิธภัณฑ์บ้านดงเย็น (จัดแสดงโบราณวัตถุ เครื่องมือประกอบอาชีพ และประเพณีชุมชน)
และ พิพิธภัณฑ์บ้านขุนภูรีประศาสน์ (แสดงประวัติศาสตร์ของเมืองเขมราฐ วิถีชีวิต เครื่องมือโบราณ และลาย
ผ้าพื้นเมือง) และพื้นที่ชุมชนผู้ไทบ้านป่าข่า ชุมชนผู้ไทหนึ่งเดียวในจังหวัดอุบลราชธานี และการอนุรักษ์เทคนิค
การทำผ้าฝ้ายย้อมคราม การทำเครื่องจักสานจากกก และการทำกล้วยตากเขมราฐ จากการวัดและประเมินผล
ทางเศรษฐกิจชี้ให้เห็นผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ด้วยงบประมาณวิจัยโครงการวิจัยสามารถสร้างมูลค่า
รายได้ให้แก่คนในพื้นที่อำเภอเขมราฐเพิ่ม โดยเงินลงทุน 1 บาท สามารถสร้างผลตอบแทนจากการล งทุน
จำนวน 51.27 บาท และในส่วนการประเมินผลตอบแทนสังคม (SROI) พบว่า มูลค่าการลงทุน 1 บาท สามารถ
สร้างมูลค่าผลลัพธ์ทางสังคมเฉลี่ยในอัตราส่วน 1 : 6.98 ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำงานระยะที่สาม ซึ่งได้ขยาย
การทำงานครอบคลุมทุกตำบลในอำเภอเขมราฐ ซึ่งปัจจุบันเมืองเขมราฐมีนั กท่องเที่ยวมากถึงประมาณ
10,000 คนต่อวัน สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
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4) การส่งผลงานวิจัยเข้าจัดแสดงในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2563
โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแ ห่งชาติ
ประจำปี 2563 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ระหว่างวันที่ วันที่ 13-23 พ.ย. 63 โดยจัดแสดงผลงานวิจัย &
นวัตกรรม ด้านยางพารา ได้แก่
1) เครื่องผสมกรดฟอร์มิกแบบอัตโนมัติ
2) ชุดทดสอบภาคสนามสำหรับวิเคราะห์ปริมาณแมคนี
เซียมในน้ำยางพารา
3) ที่ครอบสวิตซ์ไฟเรืองแสงในที่มืดจากยางพารา
4) หมอนฟ้าคราม ผลิตภัณฑ์จากยางพารา
5) หมอนขิดจากยางพารา
6) กิจกรรมทดลองทำถุงมือจากยางพารา
5) ถ่ายทอดเทคโนโลยีและขยายผลพัฒนาทักษะและสร้างความเข้าใจกับผู้ ประกอบการรายใหม่
สร้างความเข้าใจกับผู้บริโภค วัตถุประสงค์โครงการเพื่อ สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนและกระจายรายได้ ด้วย
การสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรในพื้นที่ ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนทั้ง เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านบัวเทิง เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการขนาด
เล็กและขนาดใหญ่ ผู้ประกอบการในตลาดดอนกลาง ผู้บริหารตลาดดอนกลาง ผู้ประกอบการใหม่ มูลนิธิสื่อ
สร้างสุข หน่วยงานราชการ สำนักงานสาธารณสุข สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานพาณิชย์ สำนักงาน
เกษตร สำนักงานปศุสั ตว์ สำนักงานประมง ศูนย์ส ่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 สำนักงานอุตสาหกรรม
สำนั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนในจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ครอบคลุ ม ทั ้ ง ระบบ “นิ เ วศอาหารปลอดภั ย จั ง หวั ด
อุบลราชธานี”

6) มหกรรมนวัตกรรมการเลี้ยงจิ้งหรีด แหล่งโปรตีนและแหล่งรายได้ใ หม่ในอนาคต”ภายใต้
โครงการการพัฒนาแมลงเป็นสัตว์เศรษฐกิจ และการพัฒนาโปรตีนทางเลือกจากแมลงเพื่อขับเคลื่อนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio Economy) เป็นการนำผลงานจาก
การวิจัย ที่ดำเนินโครงการในพื้น ที่ 4 จังหวัด ได้แก่ ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญและอุบลราชธานี มี
โครงการวิจัยย่อยภายใต้การดำเนินโครงการดังกล่าว 3 โครงการ ประกอบด้วย
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โครงการวิจัยย่อยที่ 1 โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์โปรตีนจากแมลงในการเป็นแหล่ง
โปรตีนทางเลือกใหม่สำหรับการบริโภค เพื่อความเป็นเลิศและยั่งยืน
โครงการวิจ ัย ย่อยที่ 2 โครงการ การศึกษาสายพันธุ์จิ้งหรีด พัฒ นามาตรฐานและกระบวนการ
เพาะเลี้ยงตลอดจนสร้างฐานข้อมูลสายพันธุ์จิ้งหรีดเพื่อรวบรวมประชากรจิ้งหรีดที่ให้โปรตีนสูง
โครงการวิจัยย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลจากการวิจัยสามารถสร้างนวัตกรรม
จิ้งหรีดแปรรูปต่าง ๆ เช่น โปรตีนสกัด เป็นต้น
ทั้งยังสามารถพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงจิ้งหรีดโดยการใช้พืชในท้องถิ่นที่มีโปรตีนสูงทดแทนแหล่งโปรตีน
จากปลาป่นซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่หายากและมีราคาแพงในการผลิตอาหารเพื่อให้ได้ปริมาณโปรตีนตามเกณฑ์ที่
กำหนด และยังสามารถสร้างฟาร์มอัจฉริยะต้นแบบ (Smart Farm) สำหรับการเลี้ยงจิ้งหรีดและระบบการ
เลี้ยงจิ้งหรีดแบบมาตรฐาน GAP พร้อมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดจำนวน 754 ราย และการ
จัดงานครั้งนี้ เป็นการนำผลงานการดำเนินงานบางส่วนมาจัดแสดงและเผยแพร่เพื่อ สร้างการรับรู้และส่งเสริม
ให้การเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นที่แพร่หลายและเป็นอาชีพใหม่แก่เกษตรกรให้กว้างขวางขึ้นในอนาคต โดยการ
สนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ที่อยู่
ภายใต้การกำกับของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิ ทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
และมีภารกิจในการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ โดยผลักดันให้เกิดการ
ทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ทำให้งานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
ในเชิงพาณิชย์
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ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและยกระดับเศรษฐกิจของอีสานใต้ จากฐาน BCG
ในปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและยกระดับ
เศรษฐกิจของอีสานใต้ จากฐาน BCG โดยการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีการกระจาย
รายได้ที่เพิ่มมากขึ้น มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจระดับชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ พร้อม
ทั้งสร้างเครือข่ายในพื้นที่ให้บริการ เชื่อมโยงงานบริการวิชาการกับภาระกิจด้านการเรียนการสอน วิจัยและ
กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา โดยมี ง บประมาณเพื ่ อ สนั บ สนุ น การ
ดำเนิ น งานบริ ก ารวิ ช าการจากแหล่ ง ทุ น ต่ า ง ๆ ทั ้ ง งบประมาณ
แผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ของสถาบัน และเงินสนับสนุนจาก
หน่วยงานอื่น ๆ โดยมีการดำเนินงานทั้งสิ้น จำนวน 256 โครงการ
ใช้งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 65,229,803 ล้านบาท ซึ่งได้ดำเนินการ
ตามกรอบนโยบายการพัฒนาของมหาวิทยาลัยในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
กรอบการดำเนินงาน

จำนวนโครงการ/แหล่งงบประมาณ
รวม
ผู้เข้าร่วม
(คน)
แผ่นดิน
รายได้ แหล่งทุนภายนอก ทั้งหมด
1) การพั ฒ นาการศึ ก ษาและส่ งเสริ มการ
29
2
11
42
1,801
เรียนรู้ของชุมชน
(2,282,700) (29,570) (12,004,472) (14,316,742)
2) การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ
81
1
97
179
250
ฐานราก
(8,606,830) (247,300) (35,658,355) (44,512,485)
3) การสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี
10
1
6
17
957
(592,000)
(-)
(738,321)
(1,330,321)
4) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
14
0
1
15
353
(1,700,630)
(-)
(398,145)
(2,098,775)
5) โครงการประเภทอื่น ๆ
2
0
1
3
30
(1,391,320)
(-)
(1,580,160) (2,971,480)
รวมทั้งหมด
136
4
116
256
3,391
(14,573,480) (276,870) (50,379,453) (65,229,803)
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นอกจากการให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามกรอบนโยบายแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้จัด
โครงการให้บริการวิชาการในรูปแบบหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น Upskill Reskill เพื่อพัฒนาทักษะและ
ปรับเปลี่ยนทักษะ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้มี
ทักษะที่พร้อมในการปฏิบัติงาน ภายใต้กรอบการดำเนินงาน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) การพัฒนาการศึกษาและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน 2) การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจฐานราก 3) การสร้างเสริมสุขภาวะ
ที่ดี และ 4) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม โดยมีจำนวนหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งสิ้น 31 โครงการ
งบประมาณรวม 14,760,042 บาท มีจำนวนผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม 4,941 คน
คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
1) คณะเกษตรศาสตร์
2) คณะวิทยาศาสตร์
3) คณะวิศวกรรมศาสตร์
4) คณะเภสัชศาสตร์
5) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
6) คณะพยาบาลศาสตร์
7) คณะศิลปศาสตร์
8) คณะรัฐศาสตร์
9) สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
10) สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ
รวมทั้งหมด

จำนวนโครงการ
4
3
6
7
2
2
3
2
1
1
31

งบประมาณ
1,406,655
8,224,260
309,860
840,000
87,685
2,675,000
651,632
14,950
50,000
500,000
14,760,042

จำนวนผู้เข้าร่วม
190
2710
189
152
169
85
382
16
1001
47
4,941

ในด้านการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ มีทั้งในรูปแบบการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์
ชุมชน ผลิตภัณฑ์ของภาคธุรกิจ เอกชน และงานที่ปรึกษา โดยมีหน่วยงานที่ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่คณะวิทยาศาสตร์ การดำเนินงานรวม 9 โครงการ งบประมาณ 4,890,106 บาท มี
ผู้รับบริการ 556 ราย ดังรายละเอียดตามตาราง
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คณะ หน่วยงาน
1) วิทยาศาสตร์
2) วิศวกรรมศาสตร์
3) เภสัชศาสตร์
4) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
5) ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
รวมทั้งหมด

จำนวนโครงการ
4
2
1
1
1
9

งบประมาณ
1,070,758
641,337
2,137,150
60,146
980,715
4,890,106

จำนวนผู้รับบริการ
45
300
16
195
556

การมีส่วนร่วมและความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญร่วมกัน
1) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับการแต่งตั้งจาก สป.อว.ให้เป็น หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ
อว. หรือ อว. ส่วนหน้า ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของกระทรวง อว. เชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ อว. โดยผ่านการวิจัย
และพัฒ นาจากบุคลากรเฉพาะที่มีส มรรถนะสูงจาก
อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ เครื อ ข่ า ยมหาวิ ท ยาลั ย และ
หน่วยงานสังกัด อว. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ไปสู่
ระบบเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า นำไปสู่นวัตกรรมที่เป็น
Demand-side และบู ร ณาการงาน 3 ศาสตร์ ทั้ ง
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ สู่การ
แก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ โดย มอบ.ได้จัด
ประชุ ม ร่ ว มกั บ ผู ้ว ่ า ราชการจั ง หวัด อุ บ ลฯ หน.ส่ว น
ราชการ หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพื่อ
ร่ ว มกั น จั ด ทำแผนพั ฒ นาจั ง หวัด อุ บ ลราชานีโ ดยใช้
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรม
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2) การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและคณะทำงานแผนพัฒนาจังหวัด ระยะ 4 ปี (2566-2570) โดย
ได้รับมอบหมายจากจังหวัดอุบลราชธานีให้เป็นประธานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดในประเด็นเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ เพื่อกำหนดเป็นกรอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการในจงหวัดอุบลราชธานี เพื่ อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาโดยอาศัยความหลากหลายจากทรัพยากรชีวภาพของจังหวัด โดยมีส่วนราชการต่างๆ ร่วม
เป็นคณะทำงาน เช่น มรภ.อุบล เกษตร ประมง ปศุสัตว์ พลังงาน เกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น

3) การเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge base OTOP: KBO) จังหวัดอุบลราชธานี มีบทบาท
หน้าที่ในการศึกษาวิจัย ให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่ อเพิ่มศักยภาพการผลิตแก่ผู้ประกอบการโอทอปในจังหวัด
อุบลราชธานี โดยมีผู้แทนส่วนราชการมากกว่า 30 หน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการ

การบริการวิชาการที่สำคัญ
1) การผลิตพืชอาหารสัตว์เพื่อใช้เลี้ยงปศุสัตว์
เมื่อวันที่ 6, 13 กรกฎาคม 2564 พื้นที่ตำบลเจียด อำเภอ
เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ในการเลือกชนิด พืชอาหารสัตว์
2) ปลูกและจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์เพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูง
และมีคุณภาพดีใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์ได้
องค์ความรู้ที่ให้บริการวิชาการ ได้แก่
1. ความสำคัญและการจำแนกพืชอาหารสัตว์และ
การปลูกพืชอาหารสัตว์

| Annual Report 2021 Ubon Ratchathani University |

55
2. รูปแบบการใช้ประโยชน์และการเลือกชนิดพืชอาหารสัตว์ให้เหมาะสม
3. วัตถุดิบอาหารสัตว์และอาหารเสริมสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง
4. ปฏิบัติการผลิตอาหารเสริม อาหารข้นใช้เอง
5. การดูแลสัตว์เบื้องต้น ยาและเวชภัณฑ์ ฝึกปฏิบัติอาหารปลูกหญ้าพืชอาหารสัตว์และการจัดการ
2) การออกแบบส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปชุมชน (การส่งเสริมการทอผ้า) วันที่ 21-22
สิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายฮักคราม ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปชุมชน (การส่งเสริมการทอผ้า) โดยให้ผู้เข้า
อบรมได้ลงมือปฏิบัติ 2) มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบลวดลายผ้าใหม่และนำไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอให้มีคุณภาพดีขึ้น สวยงามตรงตามความต้องการของตลาด

3) การพัฒนาผู้ประกอบการประเภทที่พักและร้านอาหาร ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัด
อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและยกระดับของผู้ประกอบการด้านอาหารและที่พักในพื้นที่
อำเภอเขมราญ จังหวัดอุบลราชธานีให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่กำหนด โดยมีเป้าหมายให้ได้รับรอง
มาตรฐาน SHA/SHA+ 2) เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในสถานการณ์โควิด องค์ความรู้ที่ให้บริการวิชาการ ได้แก่
การให้ความรู้และปฏิบัติการ งานแม่บ้าน การทำความสะอาดห้องพัก การปูเตียง การจัดดอกไม้ การทำความ
สะอาดบริเวณพื้นที่สาธารณะ การเขียนรายงานสถานะห้องพัก การพับผ้าขนหนูในห้องพัก ปฏิบัติการด้าน
อาหารและเครื่องดื่มการจัดโต๊ะรูปแบบต่าง ๆ การจับสเกิร์ตและการพับผ้าเช็ดปาก การเสิร์ฟอาหารและ
รูปแบบการบริการการจัดการภัตตาคารและการจัดเลี้ยง ทักษะในการประกอบอาหารและเครื่องดื่ม ทักษะใน
การจัดทำรายการอาหาร
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ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าให้แก่ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไ ด้
ดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน และเชื่อมโยงไปกับการเรียนการสอน ตลอดจนเชื่อมโยงกับ
ความต้องการของพื้นที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อชุมชน ทั้ง
ภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่
และนักศึกษาร่วมกิจกรรม เพื่อทำนุบำรุงและสืบสานวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น ทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีงาม โดยมีการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
จำนวน ทั้งสิ้น 15 โครงการ เป็นเงิน 5,467,300 บาท ดังนี้
กรอบการดำเนินงาน
1) ส่งเสริมเยาชน นักศึกษาและบุคลากรให้ตระหนักถึงคุณค่าความงามของศิลปะ
2) การศึกษา วิจัย รวบรวมองค์ความรู้ภูมิป ัญญาท้อ งถิ่ นเพื่ อการอนุ ร ั ก ษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของอีสานและของชาติ
3) การเผยแพร่และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม
4) การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นตามแนวทาง อพ.สธ.
5) ความร่วมมือกับจังหวัด
รวมทั้งหมด

จำนวนโครงการ
1
1

งบประมาณ
853,800
507,000

1
11
1
15

678,500
3,000,000
428,000
5,467,300

กิจกรรม/โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญ
1) การส่ ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ์ ก ั บ หน่ ว ยงาน
ภายนอกในการทำงานร่วมกัน เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี พร้ อ มบุ ค ลากรภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมงานวันเชิดชูเกียรติ
และรำลึก หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ประจำปี 2563
ณ ลานหม่อมเจียงคำ วัดสุทัศนาราม ตำบลในเมือง อำเภอ
เมืองอุบ ลราชธานี จังหวัดอุบ ลราชธานี พร้อมทั้ง ได้ น ำ
บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีบวงสรวงและสดุดีพระ
ประทุมวรราชสุริยวงศ์ (ท้าวคำผง) เจ้าเมืองคนแรก เมือง
อุบลฯ ประจำปี 2563 และร่วมพิธีวางพวงมาลา งานวัน
รำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี
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2) การส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาในการทำนุบำรุง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม เมื ่ อ วั น ที ่ 14 พฤศจิ ก ายน 2563
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี โดยสโมสรนั ก ศึ ก ษา และ
สำนักงานพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรม สืบสานวัฒนธรรม
ท้องถิ่นอีสาน โดยจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษา ประจำปี
2563

3) การพัฒนาผลงานสร้างสรรค์จากภูมิปัญญา
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วม
สืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปี 2564 โดยได้จัดแสดงนิทรรศการ “มรดกล้ำค่า
เมืองดอกบัว” ผ่านทางออนไลน์ ไลฟ์สตรีมผ่านเพจ ที่นี่ ม.
อุบลฯ และเครือข่าย ซึ่งนิทรรศการประกอบไปด้วย
- นิทรรศการเทียนพรณษาจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่ง
ได้นำแบบจำลองเทียนพรรษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากปี
2562 และปี 2561 เข้าร่วมจัดแสดง
- นิทรรศการสถาปัตกรรมเก่าของเมืองอุบล ซึ่งนำ
โมเดลสถานที่เก่าแกของเมืองอุบล และโมเดลวัดต่าง ๆ เข้า
ร่วมจัดแสดง
4) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย
ได้รับงบประมาณแผ่นดินเพื่อจัดสรรดำเนินโครงการภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ
2564 จำนวน 11 โครงการ และจัดสรรไปยังคณะวิทยาศาสตร์จำนวน 2 โครงการ คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน
4 โครงการ คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 โครงการ และสำนักงานอธิการบดี จำนวน 4 โครงการ
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยังได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อ
ดำเนินโครงการศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัย
|
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อุบลราชธานี ซึ่งใช้สำหรับดำเนินการด้านการจัดอบรมสำหรับสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และสมาชิก
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ
โดยเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ได้มีพิธีเปิดศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ชั้น 2 อาคารศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ยุทธศาสตร์ที่ 5: พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้พัฒนา
มหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล โดยการพัฒนาระบบโครงข่ายของมหาวิทยาลัยให้มีเสถียรภาพ
และครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย สนับสนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย ส่งเสริม ให้ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่บุคลากร และนักศึกษาให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีของโลกในปัจจุบัน โดยมีการพัฒนาในด้าน 1) พัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานและการบริการที่เป็นเลิศ 2) จัดหาทรัพยากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย 3) พัฒนาทักษะการรับรู้
และการเข้าถึงดิจิทัลของบุคลากรและนักศึกษา โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และความปลอดภัยของการ
ให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการให้บริการเครือข่ายที่ครอบคลุมและมี
ความเร็ ว มากยิ ่ง ขึ ้น โดยการเพิ ่ ม ช่ อ งทางการใหให้บ ริก ารระบบเครือ ข่ า ยไปยั ง สถานที ่ ต่ า ง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย อาทิ เช่น พื้นที่จัดการเรียนการสอน พื้นที่บริเวณหอพักนักศึกษาและบุคลากร พื้นที่สถาน
ปฏิบัติงานของบุคลากร โรงอาหาร เป็นต้น โดยสามารถสรุปผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ดังนี้
1) ให้บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ขนาดช่องสัญญาณ 2Gbps พื้นที่การให้บริการทั้งเขต
การศึกษาและที่พักอาศัย ซึ่งให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในชื่อ “ระบบเครือข่ายกันเกราเน็ต” โดยมี
ขนาดช่องสัญญาณอิน เตอร์เน็ต 3Gbps เชื่อมต่อกับสำนักงานบริห ารเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อพัฒ นา
การศึกษา (UNINET) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตรายเดือน มีการใช้
งานเฉลี่ย 713.78 Mbps การใช้งานสูงสุด 1,610.00 Mbps
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2) มี บ ริ ก ารเครื อ ข่ า ยไร้ ส าย
จำนวนทั ้ ง สิ ้ น 886 จุ ด โดยสำนั ก
คอมพิ ว เตอร์ และเครื อข่ ายดำเนิ น การ
ติ ด ตั ้ ง พื ้ น ที ่ อ าคารต่ า ง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งสามารถสรุป
ข้อมูลกำรติดตั้ง Access Point ที่ให้บริการ
UBU-WiFi สถานะใช้งานได้ (UP) จำนวน
868 ตัว และมีสถานะใช้งานไม่ได้ (Down)
จำนวน 18 ตัว ใช้งานได้คิด เป็นร้อยละ
97.97 ของ Access Point ทั้งหมด
3) การบริหารจัดการพื้นที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้ดำเนินงาน
จัดหา และบริหารจัดการพื้นที่เพื่อรองรับการให้บริการ ซึ่งสถานะการ
ทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) มี พื้นที่ (Storage)
ทั้งหมด 52.3TB ใช้งานไป 27.52TB คิดเป็นร้อยละ 52.62 ของพื้นที่
ทั้งหมด (คงเหลือ 24.78TB) และมีหน่ว ยความจำ (RAM) ทั้งหมด
640GB ใช้งานไปเฉลี่ยร้อยละ 81.40 ของหน่วยความจำทั้งหมด
4) ให้บริการ Google Apps for Education ภายใต้โดเมน @ubu.ac.th ให้ทั้งนักศึกษา อาจารย์
และบุคลากร ทุกคนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยข้อมูลการใช้งาน ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มี
บัญชีผู้ใช้งานทั้งหมด 24,157 บัญชี มีสถานะ Active 22,278 บัญชี คิดเป็นร้อยละ 92.22 ของบัญชีผู้ใช้งาน
ทั้งหมด และการใช้งานพื้นที่ทั้งหมด 539.75TB
5) บริการ Microsoft Office365 และ Azure Dev Tools
(@live.ubu.ac.th) ให้บริการทั้งนักศึกษา และบุคลากร เพื่อการใช้งาน
ซอฟต์แวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้ดำเนินการ
จั ด หาเพื ่ อ รองรั บ การให้ บ ริ ก ารทุ ก ปี ซึ ่ ง การใช้ ง านภายใต้ โ ดเมน
@live.ubu.ac.th ในรอบปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ บ ริ ก าร
Microsoft Office365 รวมทั้งสิ้น จำนวน 25,714
License สถานะ Active 18,969 บัญชี คิดเป็นร้อยละ
73.77 จากจำนวนบั ญ ชี ผ ู ้ ใ ช้ ง าน Microsoft
Office365 ทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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การพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลแบบครบวงจร
ในปีงบประมาณ 2564 มีการดำเนินงานเพื่อ พัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลแบบครบวงจร
รองรับการจัดการศึกษาในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยมี
การดำเนินงานโครงการในด้านต่าง ๆ เช่น โครงการสนับสนุนการศึกษา โครงการพัฒนาฐานข้อมูลกลางของ
มหาวิทยาลัย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ โครงการจัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล เป็นต้น ซึ่งสาสมารถสรุปผลการดำเนินงานต่าง ๆ ดังนี้
1) พั ฒ นาระบบสารสนเทศกลาง
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ระบบทะเบี ย น
ประวัติของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(DMS) โดยพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้ มี
ความเชื่อมโยงกับระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ใน
ส่วนของการจัดทำหนังสือแจ้งเวียนต่าง ๆ ระบบ
ข้ อ มู ล การวิ จ ั ย และระบบตรวจเช็ ค ครุ ภ ั ณ ฑ์
ประจำปีของหน่วยงาน เป็นต้น
1.1) พัฒนาระบบการลาออนไลน์ เพื่อการบริหารองค์กร ลดระยะเวลาการนำส่งเอกสาร ลดการใช้
กระดาษ ช่วยให้บุคลากรสามารถดูประวัติการลาหยุดได้ด้วยตนเองภายใต้ ระบบทะเบียนประวัติของบุคลากร
มหาวิทยาลัย (DMS)
1.2) พัฒนาระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ เพื่อช่วยลดปริมาณกระดาษในการตรวจเช็ครายการครุภัณฑ์
ช่วยให้ง่ายต่อการตรวจเช็คครุภัณฑ์ผ่าน QR Code รวมทั้งง่านต่อการตรวจเช็คประวัติของครุภัณฑ์ประจำปี
ของหน่วยงาน
1.3) พัฒนาระบบลงเวลาปฏิบัต ิงาน ซึ่ง
เป็นการพัฒนาระบบการลงเวลาปฏิบ ัติราชการใน
รู ป แบบออนไลน์ เพื ่ อ เติ ม จากระบบลงเวลา
ปฏิ บ ั ต ิ ง าน ณ จุ ด ให้ บ ริ ก ารภายในมหาวิ ท ยาลั ย
เพื่อให้บุคลากรใช้งานในช่วงการปฏิบัติงาน Work
from home ส่งผลให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหาร
จัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
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2) ระบบบูรณาการสารสนเทศแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU Single Sign-On)
ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อการบูรณาการระบบสารสนเทศต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเข้าด้วยกัน เพิ่มความ
สะดวกสบาย และความปลอดภัยของผู้รับบริการ ระบบบูรณาการสารสนเทศแบบรวมศูนย์ (UBU Portal)
เป็นการใช้เพื่อยืนยันตัวบุคคล เข้าใช้งานระบบครั้งเดียว และสามารถเข้าใช้งานระบบต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัด
ไว้ให้บริการ

3) ระบบบริหารจัดการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU MOU) ซึ่ง
พัฒนาระบบขึ้นเพื่อรองรับการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงาน บริษัท หรือแหล่ง
ทุนทั้ง ภาครัฐและเอกชนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (http://mou.ubu.ac.th)

4) พัฒนาระบบบริหารสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแนวทางในการพัฒนา เพื่อการบริหารงานสาร
บรรณ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการเสนอเอกสาร Online ด้วยระบบบริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ใช้ลงรับ จัดเก็บเอกสารเข้าระบบในระบบออนไลน์ รองรับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ
พ.ศ. 2526 และ 2548 ซึ่งในการทำงานของระบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะ Web Application
สามารถรับรองการ ปฏิบัติงานของผู้ใช้พร้อม ๆ กันไม่
จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน กำหนดสิทธิการใช้งานแต่ละ
เมนูได้ ลดการใช้กระดาษ สะดวกในการจัดเก็บ ค้นหา
ทำงานในลักษณะ Webbase ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม
ที่เครื่องของผู้ใช้ง าน ซึ่งสามารถจัดเก็บเอกสารตาม
ประเภท ได้แก่ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน และ
หนังสือเวียน
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5) พั ฒ นาแอพพลิ เ คชั ่ น myUBU Mobile Application โดยมี ว ั ตถุ ป ระสงค์ เ พื ่ อ ให้ น ั ก ศึ ก ษา
บุคลากร รวมถึงผู้ที่สนใจ ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรวมถึงระบบแจ้งเตือนข่าวสารที่
สำคัญได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น
1) ดูตารางเรียน/ข้อมูลการลงทะเบียน
เรียน/กิจกรรมต่าง ๆ 2) แผนที่อาคาร
ภายในมหาวิทยาลัย 3) เชื่อมโยงระบบ
อื่นๆ เช่น UBU LMS, VOC 4) ข้อมูล
บริการต่าง ๆ เกี่ ยวกับนักศึกษาด้าน
ระบบ IT, ห้ อ งสมุ ด และ 5) ระบบ
ยืนยันตัวตนเข้าใช้ งานห้ องสมุ ดและ
Smart Learning Zone เป็นต้น
6) พั ฒ นาระบบจั ด การเรี ย นการสอนออนไลน์ ร ะบบ UBU LMS โดยร่ ว มกั บ คณะภายใน
มหาวิ ท ยาลั ย จั ด ให้ ม ี บ ริ ก ารระบบการจั ด การเรี ย นการสอนออนไลน์ (Ubon Ratchathai University
Learning Management System: UBU LMS) ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของ
อาจารย์และนักศึกษา

7) ระบบพั ฒ นาทั ก ษะด้ า น
Digital Literacy ซึ ่ ง เป็ น การพั ฒ นา
ระบบเพื่อรองรับการพัฒนาทักษะการ
รับรู้ และการเข้าถึงดิจิทัลของนักศึกษา
บุคลากร และชุมชน
|
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ยุทธศาสตร์ที่ 6: มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ในปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยได้ มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โดยดำเนินการปรับปรุง ภูมิทัศน์ สร้างความเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเข้าสู่การจัดอันดับการเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green University) ตามเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิท ยาลัยสี
เขียวโลก UI Green Metric โดยมีเป้าหมาย (Objectives) ที่สำคัญคือ 1) มีภูมิทัศน์ที่สวยงามอย่างมีอัตลักษณ์
รวมทั้งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีบรรยากาศทางวิชาการ 2) มีโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค รวมทั้งสิ่ง
อำนวยความสะดวกที่ตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรและนักศึกษา รวมทั้งสอดคล้องกับทิศทางการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 3) มีความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน และปลอดจากอบายมุข โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้
การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ในปีงบประมาณ 2564
อันดับที่ 4 ของภาคอีสาน
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ไ ด้ ด ำเนิ น การ
อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืนตามเกณฑ์ UI Green Metric ที่
จั ด ทำโดย University of Indonesia (UI)
ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งพบว่า มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เป็นสถาบันการศึกษาสีเขียวที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุดในโลกอันดับที่
4 ของภาคอีสาน อันดับที่ 24 ของประเทศ
ไทย ลำดับที่ 85 ของอาเซียน และลำดับที่
381 ของโลก ดังนี้
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หมวดที่ 1: สถานที่และโครงสร้างพื้นฐาน (SI)
หมวดที่ 2: พลังงานและการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ (EC)
หมวดที่ 3: ของเสีย (WC)
หมวดที่ 4: น้ำ (WR)
หมวดที่ 5: การขนส่ง (TR)
หมวดที่ 6: การศึกษา (ED)
คะแนนรวมทั้งหมด

1,225
675
900
700
1,200
1,450
6,150

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

การการปรับปรุงและพัฒนาระบบทางกายภาพของมหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ด ำเนิ น การเพื ่ อ ปรั บ ปรุง และพั ฒ นาระบบทางกายภาพของมหาวิ ท ยาลั ย โดย
ดำเนินการโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1) จัดทำผังแม่บทของมหาวิทยาลัยในรูปแบบ 3 มิติ
จัดทำข้อมูลพื้นฐานและระบบจราจร
2) บำรุงรักษาอาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ได้แก่ถนน
ทางเท้า ลานจอดรถ ท่อระบายน้ำ ให้มีสภาพการใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3) จัดระบบการดูแลและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อย/
ควบคุมดูแลและจัดระบบป้องกันและรักษาความแปลอดภัย
ของระบบไฟฟ้า
4) ดูแลภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายในและด้านหน้า
มหาวิทยาลัยให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย
5) พัฒ นาและแก้ป ัญ หาสภาพแวดล้ อ มและระบบ
สุขาภิบาลภายในมหาวิทยาลัย เช่น พัฒนาแหล่งน้ำ การกำจัด
ขยะ/ขยะอันตราย เป็นต้น
6) การปรั บ ปรุ ง และก่ อ สร้ า งอาคารเพิ ่ ม เติ ม เพื่ อ
รองรับการดำเนินงาน อาทิ การปรับปรุงโรงอาหารกลาง การ
ปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา การสร้างอาคารนวัตกรรม
ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ส ุ ข ภาพ และอาคารโรงอาหารวิ ท ยาลั ย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นต้น
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การการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสาธารณูปโภค
ในปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยโดยสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมมีการดำเนินงานใน
การกำหนดแนวปฏิบัติในการให้บริการซ่อมบำรุงอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบำบัดน้ำเสีย

การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและระบบจราจรอัจฉริยะ
มี ก ารดำเนิ น งานบริ ห ารจั ด การรถ EV เพื ่ อ ศึ ก ษา
วิ เ คราะห์ ก ารจั ด หารถไฟฟ้ า ขนส่ ง สาธารณะเพื ่ อ บริ ก าร
นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามอย่างมีอัตลักษณ์รวมทั้งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีบรรยากาศทางวิชาการ
มีการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะ 70 ไร่ การสร้างสะพานแดงเพื่อ เป็นจุด
ถ่ายภาพ รวมไปถึงการตกแต่งไม้ประดับเพื่อให้ร่มเงาและความสวยงาม รวมถึงมหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงพื้นที่
กิจกรรมของนักศึกษาเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำกิจกรรมและการเรียนรู้ภายใน เช่น อาคารนิทรรศการ สนามกีฬา
สวนสุขภาพ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจต่าง ๆ เป็นต้น
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ยุทธศาสตร์ที่ 7: บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ในปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ เพื่อเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ พัฒนาทักษะด้านการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตามสมรรถนะที่เหมาะสมในทุกระดับ ส่งเสริมให้
บุคลากรภายในมีคุณลักษณะตามค่านิยมที่พึงประสงค์ สร้างสวัสดิการ ส่งเสริมความสุขความผูกพั นของ
บุคลากร และความก้าวหน้านำไปสู่องค์กรที่มีคุณภาพ โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้
การทบทวนและจัดสรรอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับภารกิจ
มหาวิทยาลัยโดยกองการเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามมาตรการการปรับอัตรากำลังให้เหมาะสมกับ
ภารกิจขององค์กรที่ปรับเปลี่ยนโครงสร้างไป โดยกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดอัตรากำลังที่พึงมีระดับคณะ
วิทยาลัย สำนัก และโรงพยาบาล ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 - 2567) พร้อมทั้งกำหนดมาตรการพัฒนาระบบการ
สรรหา บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่ รวมทั้งสรรหาหรื อเชิญบุคคลที่มีความรู้ความสามารถสูง โดยมีการ
ดำเนินการศึกษารูปแบบ/แนวทาง/วิธีการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยต่างๆ เทียบกับของม.อุบลฯ เพื่อ
ปรับปรุงระบบการคัดเลือก สอบแข่งขันและบรรจุบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูง ศึกษาวิเคราะห์ถึงปัจจัย
ที่มีผลต่อการลาออกของบุคลากร รวมทั้งจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัย
การพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงและเป็นไปตามเกณฑ์สมรรถนะที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ดำเนิ น การจั ดทำแผนพัฒ นาบุค ลากรและผู ้บ ริ ห าร ประกอบด้ ว ย 1) แผนพั ฒ นาบุค ลากรเพื่อ
ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 2) แผนพัฒนาบุคลากรสำหรับการปฏิบัติงานประจำ 3) แผนพัฒนา
สมรรถนะผู้บริหาร 4) แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ดำเนิ น การกำหนดขี ด ความสามารถ
หรือสมรรถนะของบุคลากรที่จะส่งผลต่อการ
ขั บ เคลื ่ อ นแผนยุท ธศาสตร์ ข องมหาวิทยาลั ย
ภายใต้แผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ประจำปี
2564 โดยมีกิจกรรม เพื่อเพิ่มทักษะและองค์
ความรู้ในการปฏิบัติงานให้ทันต่อสถานการณ์
และการเปลี่ย นแปลงทางด้านเทคโนโลยี ทั้ง
ผู้บริหารและบุคลากร แต่เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้การจัดโครงการอบรมมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม เช่น
โครงการอบรมและพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีปรับเปลี่ยนวิธีการสอน อบรม ทางระบบออนไลน์ในหลักสูตร
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การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel Pivot table Pivot chart การออกแบบและสร้างอินโฟกราฟิ กอย่าง
มืออาชีพด้วยโปรแกรม Canva เป็นต้น
มีการจัดอบรมกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร การอบรมการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างมืออาชีพใน
ยุคดิจิทัล และการพัฒนาอาจารย์เพื่อจัดการเรียนการสอน GE แบบบูรณาการ (Team Teaching) เพื่อให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป เข้าใจการจัดการเรียนการสอนแบบ
เป็นทีม (Team Teaching)
การส่งเสริมความก้าวหน้าตามตำแหน่งเพื่อให้ได้ตำแหน่งที่สูงขึ้น
ดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยได้มีการชี้แจงต่อที่
ประขุม HR และแจ้งเวียนหลักเกณฑ์ให้คณะ/หน่วยงาน รับทราบและถือปฏิบัติ
การปลูกฝังค่านิยม UBU-IMPACTS แก่บุคลากรทุกระดับ
ดำเนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ ว ั ฒ นธรรมและ
ค่ า นิ ย ม UBU-IMPACT ไปยั ง คณะ หน่ ว ยงาน เพื่ อ
สื่อสารให้บุคลากรในสังกัดรับ ทราบค่านิยมองค์กร
มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมบุคลากรมีคุณลักษณะตาม
ค่านิยม มีความสุข และมีความผูกพันต่อองค์กร ในปี
พ.ศ. 2563-2564 มหาวิทยาลัยได้มีการสร้างการรับรู้
และเสริ ม สร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก ร “Prioritizing
UBU” ค่านิยมของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ทุกหน่วยงาน
ภายในได้นำมาปรับทัศนคติ พฤติกรรม การทำงาน
ของบุ ค ลากรภายในองค์ ก รให้ เ ป็ น ไปในทิ ศ ทาง
เดียวกัน มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ที่จะช่วยให้ผลักดัน
องค์ ก รให้ ส ามารถบรรลุ ต ามวิ ส ั ย ทั ศ น์ ข อง
มหาวิทยาลัยที่ได้กำหนดไว้ได้
การเสริมสร้างความมั่นคง สวัสดิการ และความผูกพันต่อองค์กร
ดำเนินการกำหนดนโยบายการเสริมสร้างความมั่นคงและสวัสดิการ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลตามสิทธิที่
พึงจะได้ร ับ แล้วเพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงและสวัส ดิการ มหาวิทยาลัยยังได้มีนโยบายและเห็น
ความสำคัญในการจัดสวัสดิการและสิทธิ ประโยชน์เกื้อกูลเพิ่มเติมให้แก่บุคลากรทุกประเภท พร้อมทั้งสำรวจ
ปัจจัยความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อมาหวิทยาลัยทุกปีเพื่อวัดระดับความมุ่งมั่นของบุคลากรทั้งในด้าน
ความรู้สึกและสติปัญญาเพื่อทำให้งานวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ขององค์กรบรรลุผล องค์กรที่มีระดับความผูกพัน
ของบุคลากรสูงแสดงให้เห็นเด่นชัดด้วยสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้มีการทำงานที่ให้ผลการดำเนินการที่ดี ทำ
ให้บ ุคลากรมีแรงจูงใจที่จ ะปฏิบ ัติงานอย่างเต็มที่ และเพื่อความสำเร็จขององค์กร ที่ส อดคล้องกับการ
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ดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์กร 5 อันดับแรก คือ
1) การมีทีมงานหรือเพื่อนร่วมงานที่ดี
2) การได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
3) การได้รับมอบหมายภาระงานที่ท้าทายความสามารถ
4) การได้รับโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนวทางการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 8: มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพทางการเงินเพื่อการจัดการศึกษาสู่ความยัง่ ยืน
ในปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย
เพื่อสนับสนุนการมีเสถียรภาพทางการเงินของมหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน ทั้งในมิติการหารายได้เพิ่มและการลด
รายจ่ายพัฒนาระบบบริหารจัดการทางการเงินเพื่อให้มีการดำเนินงานให้มีประสิทธิ ภาพ บริหารสินทรัพย์ให้
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีเป้าหมาย (Objectives) ที่สำคัญคือการ พัฒนาขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการทางการเงินของทุกส่วนงานให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้
การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณและทางการเงิน
1. ตรวจสอบบั ญ ชี เ งิน รับ ฝากของคณะ/สำนั ก /วิ ทยาลั ย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ถูกต้องตรงตามทะเบียน
และบัญชีแยกประเภท
2. บันทึกรับรู้เงินสะสมคงเหลือของคณะ/สำนัก/วิทยาลัย
เข้าระบบ UBUFMIS ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติว ินัย
การเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561
3. จัดการองค์ความรู้ (KM) ในเรื่องการจัดทำรายงานการเงินประจำปี ให้กับ 5 หน่ว ยงาน ได้แก่ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ สำนักวิทยบริการและสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
การหารายได้จากพันธกิจหลัก
มหาวิทยาลัย ได้ดำเนิน การภายใต้แผนกลยุทธ์ทางการเงิน กลยุทธ์ที่ 1 การหารายได้เพื่อ การมี
เสถีย รภาพทางการเงิน โดยมีค่าธรรมเนียมการศึกษา เทียบกับ ประมาณการรายได้จากค่าธรรมเนียม
การศึกษา เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ร้อยละ 90 หรือประมาณ 485.8616 ล้านบาท
รวมทั้งการหารายได้จากแหล่งอื่นซึ่งสามารถดำเนินการได้ ร้อยละ 85 เมื่อเทียบกับแผนการหารายได้
ที่กำหนดไว้ หรือประมาณ 400.8116 ล้านบาท จากการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ได้แก่
1) รายได้จากหลักสูตร Non Degree/หลักสูตรรูปแบบใหม่
2) รายได้จากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัย
3) รายได้จากแหล่งทุนวิจัยภายนอก
4) รายได้จากการให้บริการวิชาการ
5) รายได้ของศูนย์ทดสอบ/ศูนย์เครื่องมือ
6) รายได้จากโรงพยาบาล
7) รายได้จากการบริหารทรัพยากร
8) รายได้จากการรับบริจาคและการจัดกิจกรรมหารายได้
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การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย
ในปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
และลดรายจ่ายเพื่อการใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายในการใช้จ่ายงบดำเนินงานที่ลดลง
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จำนวน 6.5 ล้านบาท โดยการนำระบบเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการดำเนินงานต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น การจัดประชุมในระบบออนไลน์ การใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดการใช้
กระดาษในสำนักงาน การใช้งานทรัพยากรในองค์กรร่วมกัน และการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์
ของมหาวิทยาลัย ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้ 30.4954 ล้านบาท
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ยุทธศาสตร์ที่ 9: บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ในปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการเพื่อขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยให้มีการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ให้เทียบเท่าระดับสากล เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:
SDGs) ตามเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจาก
ประเทศอังกฤษของ Times Higher Education หรือ
THE พัฒนาและบริห ารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ตาม
หลักธรรมาภิบาลตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
( Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รวมทั้ง นำเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานของคณะและมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์
“Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx” โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้
ผลการจัดอันดับของ Times Higher Education หรือ THE
มหาวิทยาลัยได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่จะเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและนวัตกรรม (A Leading University in ASEAN, Focusing on Transforming Life Quality
and Innovations)” และได้กำหนดตัว ชี้ว ัดวิส ัยทัศน์เป็น University Impact Rankings ของ THE ใน
ลำดับ 101-200 ภายในปี พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยจึงได้เข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (World
University Rankings) เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียน ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัย
มีผลการประเมินอยู่ในลำดับ 201-300 ของโลก โดยได้คะแนนภาพรวม 71.8 คะแนน จัดอยู่ในลำดับที่ 1
ของภาคตะวั น ออกเฉี ย ง
เหนื อ ลำดั บ ที ่ 6 ของ
ประเทศไทย ลำดับที่ 17
ของอาเซี ย น และอยู ่ ใ น
ลำดับที่ 201-300 ของโลก
และเมื ่ อ พิ จ ารณ า ร า ย
ตัวชี้วัด มหาวิทยาลัยมีผล
การดำเนินงานที่โดดเด่นใน
เป้าหมายที่ SDG 11 ด้านเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities) ได้คะแนน
สูงเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศไทย อันดับที่ 1 ของอาเซียน อันดับที่ 2 ของเอเชีย และอันดับ 34 ของโลก
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ผลการดำเนินงานพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ปี 2563-2564
ผลการจัดอันดับปี 2020
ผลการจัดอันดับปี 2021
SDGs
คะแนน ไทย
โลก
คะแนน ไทย
โลก
SDG 1 การแก้ไขปัญหาความยากจน
N/A N/A
N/A
69.0
3
59
SDG 2 การขจัดความหิวโหย
54.5 4* 101-200 61.4
7
88
SDG 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
48.5 8* 401-600 53.6
7* 401-600
SDG 11 เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน
75.0
1
79
83.6
1
34
SDG 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 59.3 7* 301-400 51.6
11* 401-600
ภาพรวม
61.1
9 401-600 71.8
6* 201-300
ที่มา: https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2021/overall
หมายเหตุ: * อันดับร่วมกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย SCIMAGO
SCIMAGO Institution Rankings เป็นการจัดอันดับสถาบันการศึกษาและวิจัยระดับนานาชาติที่มี
ความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ เนื่องจากใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ปรากฏต่อสายตาสาธารณชนโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติที่ต้องมีจำนวนมาก มีความร่วมมือระดับนานาชาติ มีค่า
Impact factor และมีคุณภาพของผลงานตีพิมพ์ส ูง นอกจากนี้เกณฑ์การพิจารณาด้านนวัตกรรม ยังให้
ความสำคัญกับการจดสิทธิบัตร องค์ความรู้เชิงนวัตกรรม และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มีผลการจัดอันดับในภาพรวม เป็นอันดับที่ 7 ของประเทศ
ไทย และเป็นอันดับที่ 751 ของโลก ผลผลิตด้านนวัตกรรม
เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 441 ของ
โลก ผลผลิตด้านงานวิจัย เป็นอันดับที่ 23 ของประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 464 ของโลก ผลผลิตด้าน
บทบาทต่อสังคม เป็นอันดับที่ 16 ของประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 249 ของโลก
ที่
1
2
3
4

ผลผลิต
ภาพรวม
ด้านนวัตกรรม
ด้านงานวิจัย
ด้านบทบาทต่อสังคม

ผลการจัดอันดับปี 2563
อันดับไทย
อันดับโลก
12
764
4
464
20
471
14*
235

ผลการจัดอันดับปี 2564
อันดับไทย
อันดับโลก
7
751
2
441
23
464
16
249

ที่มา: https://www.scimagoir.com/rankings.php?sector=Higher%20educ.&country=THA
หมายเหตุ: * อันดับร่วมกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการจัดอันดับใน 2 สาขาวิชา คือ สาขาเคมี ได้ลำดับที่ 1 ของประเทศไทย
และลำดับที่ 9 ของอาเซียน และสาขาเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้ลำดับที่ 5 ของประเทศไทย
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ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS World University Rankings
Round University Ranking (RUR) เป็น
การจั ด อั น ดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ชั ้ น นำของโลก (A
Ranking of Leading World Universities) โดย
RUR Rankings Agency ซึ ่ ง อยู ่ ท ี ่ ก รุ ง มอสโคว
ประเทศรัสเซีย ได้เริ่มจัดอันดับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556
(ค.ศ. 2013) โดยมีหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดการจัดอันดับ 4 ด้าน (20 ตัวชี้วัด) ได้แก่
1) ด้านการสอน (Teaching)
2) ด้านการวิจัย (Research)
3) ด้านความหลากหลายของความเป็นนานาชาติ (International Diversity)
4) ด้านความยั่งยืนทางการเงิน (Financial Sustainability)
โดยมีความร่วมมือกับ Clarivate Analytics (ผู้นำระดับโลกในการให้บริการข้อมูลเชิงลึกและการ
วิเคราะห์ที่เชื่อถือได้) ในการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลการจัดอันดับ โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับ
การจัดอันดับเป็นอันดับที่ 13 ของประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 786 ของโลก
การประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ได้ เ ข้ า ร่ ว มการประเมิ น ผล
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
พร้ อ มทั ้ ง จั ด ทำแผนปฏิ บ ั ต ิ ร าชการว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต ในการปฏิ บ ั ต ิ ร าชการประจำปี ตั ้ ง แต่
ปีงบประมาณ 2562 - ปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร
และสร้างความรู้ความเข้ าใจแก่ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการและบูรณาการด้านการป้องกันการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองกับนโยบายของรัฐาบาลและสอดคล้องกับการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
โดยในปี 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.96 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับ A และอยู่ในลำดับที่ 42 จากจำนวนทั้งหมด 83 หน่วยงานประเภท
สถาบันอุดมศึกษา

|
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2563 - 2564
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

ระดับคะแนน
ปี 2563
ปี 2564
87.87
91.55
79.63
85.99
83.64
88.94
78.62
83.22
78.94
85.97
93.76
79.77
95.57
82.50
95.47
75.89
95.56
100
50.00
100
82.12
89.96
B
A

เพิ่มขึ้น/ แบบวัด
ลดลง การรับรู้


IIT




EIT


OIT
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การประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (EdPEx)
มหาวิ ทยาลั ยอุ บ ลราชธานี ได้ กำหนดแนวทางการประกั น
คุ ณภาพภายใน โดยได้ นำกรอบการดำเนิ นงานตามเกณฑ์ ค ุ ณภาพ
การศึ ก ษาเพื ่ อ การดำเนิ น การที ่ เ ป็ น เลิ ศ Education Criteria for
Performance Excellence: EdPEx ฉบับปี 2563 -2566 ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามแนวทางของ
เกณฑ์ Malcolm Baldrige National Quality Award : MBNQA ที่เป็น
ต้นแบบของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ซึ่งสามารถสะท้อนภาพรวมของการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทุกส่วนงานได้อย่างครบถ้วน และครอบคลุม เพื่อต้องการพัฒนาในระดับคณะ และ
สถาบัน ก้าวสู่ความเป็นเลิศ
โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นมา และได้ส่งคณะวิชาที่มี
ศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx 200 ที่จัดขึ้นของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สป.อว.) ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 9 รุ่น โดยมหาวิทยาลัยมีคณะหน่วยงานที่ผ่านการประเมินระดับ 200
คะแนน จำนวน 3 คณะ 1 สถาบัน ประกอบด้วย 1) คณะเภสัชศาสตร์ ผ่าน EdPEx 200 รุ่นที่ 6 2) คณะ
เกษตรศาสตร์ ผ่าน EdPEx 200 รุ่นที่ 7 3) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ผ่าน EdPEx 200 รุ่นที่ 8
และ 4) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ระดับสถาบัน) ผ่าน EdPEx 200 รุ่นที่ 9
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance) ด้วยเพื่อรองรับการเข้าสู่
ระดับสากลของมหาวิทยาลัย
ผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย
ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงวันที่ 11 กันยายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจ หน้าที่ ที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจำ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2563 และให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สำคัญ ดังนี้
1. การสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
1.1 คณะกรรมการตรวจสอบได้ส อบทานประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของกระบวนการควบคุม
ภายใน รวมทั้งติดตาม กำกับดูแลการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินการควบคุมภายในของ
|
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หน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ ให้ดำเนินการ
ตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับมหาวิทยาลัย
และระดับ หน่ว ยงาน เพื่อสร้างความมั่น ใจว่ ากระบวนการบริห ารความเสี่ ยงเป็ นไปตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดซึ่งครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญทั้งภายในและภายนอก โดยการบริหาร
ความเสี่ยงในระดับมหาวิทยาลัย ให้มีรูปแบบการรายงานและรายละเอียดให้ครบถ้วนถูกต้อง และการบริหาร
ความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน ให้ มีการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
เพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
รวมทั้งสอบทานประสิทธิภาพ ความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
2. การสอบทานรายงานการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานรายงานการเงินระหว่างกาล งวดสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30
กันยายน 2563 ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำรายงานการเงิน จัดทำขึ้นอย่าง
ถูกต้อง ทันเวลา เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด
และมีการนำรายงานการเงินไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงาน เป็นไปตามแผนการตรวจสอบของสำนักงาน
ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 แล้ว
4. การสอบทานการกำกับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย
4.1 คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลระบบงานตรวจสอบภายใน ให้ผู้ตรวจสอบภายในมี
ความเป็นอิส ระ และกำกับ ดูแลให้ส ำนักงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์กระทรวง การคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.2 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบั ติงานตรวจสอบภายใน เช่น การจัดทำแฟ้มถาวร การจัดทำ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอบรมเจ้าหน้าที่ในหน่วยรับตรวจ เป็นต้น
4.3 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอแนะให้มีการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ใน
การตรวจสอบงบการเงินได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา
5. การสอบทานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับรวมถึง
ข้อกำหนดอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพบว่า มีการปฏิบัติไม่
เป็นไปตามระเบียบ ไม่เคร่งครัด ไม่เข้มงวด และกำกับดูแลไม่เพียงพอ ในเรื่องที่สำคัญ ดังนี้
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5.1 กรณีลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ มีการโอนเงินยืมเข้าบัญชีธนาคารของผู้อื่นที่มิใช่ผู้ยืมที่ระบุ
ไว้ในสัญญาการยืมเงิน ซึ่งอาจทำให้เกิดการทุจริตได้ง่าย
5.2 กรณีลูกหนี้เงินยืมค้างชำระเกินกำหนด ไม่ได้จัดทำหนังสือเร่งรัดลูกหนี้เมื่อครบกำหนด หรือ
ดำเนินการแจ้งหักเงินของลูกหนี้ที่ค้างชำระเกินกำหนด
5.3 กรณีเบิกจ่ายเงินที่ไม่มีการกำหนดอัตราการเบิกจ่ายรองรับ หรือ ไม่ขออนุมัติอัตราค่าใช้จ่ายไว้
ล่วงหน้าก่อนดำเนินการ
5.4 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ เช่น การเผยแพร่ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เป็นต้น
5.5 กรณีจัดเก็บรายได้จากการบริการวิชาการ มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบ ขาดการควบคุม
ภายในที่ดี ไม่แบ่งแยกหน้าที่การเก็บค่าบริการ อาจเกิดการรั่วไหล สูญหายของทรัพย์สินและการทุจริตได้
6. การประเมิ น ผลการดำเนิ น งาน ปั ญหา อุ ปสรรคของสำนั กงานตรวจสอบภายใน รวมถึ ง
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน และศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย
6.1 คณะกรรมการตรวจสอบ มีข้อเสนอแนะให้นำเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบดิจิทัลมาใช้ใน
งานตรวจสอบภายใน รวมถึงมีการบูรณาการระบบงานต่าง ๆ
6.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีข้อเสนอแนะให้พัฒนาความรู้และทักษะในการตรวจสอบด้านต่าง ๆ
ของผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
6.3 คณะกรรมการตรวจสอบ มีข้อเสนอแนะให้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบภายใน
ของหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน
6.4 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบ
ภายใน โดยมีการพิจารณาร่วมกับมหาวิทยาลัย
6.5 คณะกรรมการตรวจสอบ มีข้อเสนอแนะให้กำหนดขอบเขตการตรวจสอบ และวิธีการตรวจสอบให้
เหมาะสม ครอบคลุมความเสี่ยง เพื่อให้สามารถตรวจสอบหน่วยรับตรวจได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
7. การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 8 ครั้ง ดังนี้
ลำดับ
1
2
3
4
5

|

ชื่อ - สกุล
นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล
รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ
นางสุกัญญา สุวัฒนวงศ์
นางรุ่งนภา เจริญคุณวิวัฎ
ศาสตราจารย์นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์

รายงานประจำปี 2564 มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี |

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

จำนวนครั้งที่ร่วมประชุม
8
8
7
8
7
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ส่วนที่ 3 สารสนเทศมหาวิทยาลัย
ด้านการผลิตบัณฑิต
จำนวนนักศึกษาใหม่
ในปีการศึกษา 2564 มีจำนวนนักศึกษาใหม่ทุกระดับ จำนวน 4,463 คน จำแนกเป็นระดับปริญญาตรี
จำนวน 4,382 คน ปริญญาโท จำนวน 71 คน และปริญญาเอก จำนวน 10 คน ตามลำดับ
คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีการอาหาร
ประมง
คณะวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
เคมี
จุลชีววิทยา
ชีววิทยา
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์ชีวการแพทย์
วิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ไม่แยกสาขา
วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมอุตสาหการ
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
การออกแบบ
การออกแบบนวัตศิลป์

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น
250
6
3
259
220
6
2
228
30
1
31
538
12
2
552
39
39
76
8
1
85
63
63
53
53
16
16
3
3
76
76
56
56
59
59
30
30
70
70
1
1
2
729
9
5
743
568
568
2
2
4
161
3
1
165
1
1
3
3
2
2
70
70
18
18
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คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา
การออกแบบอุตสาหกรรม
สถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์
การบริหารบริการสุขภาพ
เภสัชกรรมคลินิก
เภสัชศาสตร์ชีวภาพ
ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
สาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ชีวเวชศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
ไม่แยกสาขา
การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ
การพัฒนาสังคม
นิเทศศาสตร์
ภาษาจีนและการสื่อสาร
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร
ภาษาไทยและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
การสอนภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
นวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
ภาษาไทย
คณะบริหารศาสตร์
การเงินและการธนาคาร
การเงินและการลงทุน
การจัดการการโรงแรม
การจัดการธุรกิจ
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
การตลาด
การบัญชี
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การบริหารธุรกิจ
|

รายงานประจำปี 2564 มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี |

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น
52
52
125
125
125
125
165
26
191
95
24
119
70
70
2
2
103
103
103
103
821
3
824
289
289
79
79
37
37
67
67
77
77
97
97
72
72
103
103
1
1
2
2
700
15
715
40
40
73
73
198
198
31
31
126
126
232
232
15
15
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คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา
คณะนิติศาสตร์
นิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
การปกครอง
รัฐประศาสนศาสตร์
รวมนักศึกษาใหม่ทั้งหมด

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น
443
443
443
443
438
438
182
182
256
256
4,382
71
10
4,463

นักศึกษาทั้งหมด
ในปีการศึกษา 2564 มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ จำนวน 15,962 คน จำแนกเป็นระดับ
ปริญญาตรี จำนวน 15,553 คน ปริญญาโท จำนวน 312 คน และปริญญาเอก จำนวน 97 คน ตามลำดับ
คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีการอาหาร
ประมง
คณะวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตรศึกษา
เคมี
จุลชีววิทยา
ชีววิทยา
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น
840
31
13
884
677
27
10
714
131
4
3
138
32
32
1,757
68
40
1,865
124
124
10
10
238
24
18
280
191
191
169
169
1
1
117
117
95
9
104
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คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทียบโอน ปวส.
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์ชีวการแพทย์
วิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
วิทยาศาสตร์ศึกษา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ (ไม่แยกสาขาวิชา)
วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมอุตสาหการ
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
การออกแบบ
การออกแบบนวัตศิลป์
การออกแบบอุตสาหกรรม
สถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
การบริหารบริการสุขภาพ
เภสัชกรรมคลินิก
เภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์ชีวภาพ
ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ชีวเวชศาสตร์
แพทยศาสตร์
สาธารณศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
|

รายงานประจำปี 2564 มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี |

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น
4
4
141
141
40
4
7
51
83
83
104
104
88
88
6
6
15
14
29
115
115
248
248
2,494
41
34
2,569
590
160
160
492
10
14
516
461
9
4
474
254
9
1
264
120
9
1
130
417
4
14
435
287
287
70
70
41
41
11
11
165
165
742
17
10
769
1
1
11
11
742
10
752
1
1
4
4
991
58
1,049
5
5
352
352
53
53
374
374
265
265
420
420
420
420
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คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น
คณะศิลปศาสตร์
2,570
40
2,610
ไม่แยกสาขา
536
536
การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
79
79
การท่องเที่ยว
251
251
การพัฒนาสังคม
163
163
การสอนภาษาอังกฤษ
20
20
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
1
1
นวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
9
9
นิเทศศาสตร์
228
228
ประวัติศาสตร์
3
3
ภาษาจีนและการสื่อสาร
290
290
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร
362
362
ภาษาไทย
10
10
ภาษาไทยและการสื่อสาร
230
230
ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
3
3
ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
15
15
ภาษาเวียดนาม
8
8
ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร
2
2
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
397
397
ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงศึกษา
3
3
คณะบริหารศาสตร์
2,755
57
2,812
บริหารธุรกิจ
57
57
การเงินและการธนาคาร
221
221
การเงินและการลงทุน
40
40
การจัดการการโรงแรม
439
439
การจัดการธุรกิจ
503
503
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
92
92
การตลาด
505
505
การตลาด CP
4
4
การบัญชี
946
946
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
5
5
คณะนิติศาสตร์
1,368
1,368
นิติศาสตร์
1,368
1,368
คณะรัฐศาสตร์
1,329
1,329
การปกครอง
578
578
รัฐประศาสนศาสตร์
751
751
รวมนักศึกษาทั้งหมด
15,553
312
97
15,962
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ผู้สำเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2563 มีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมดทุกระดับ จำนวน 3,107 คน จำแนกเป็น
ระดับปริญญาตรี จำนวน 3,026 คน ปริญญาโท จำนวน 55 คน และปริญญาเอก จำนวน 26 คน ตามลำดับ
คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีการอาหาร
ประมง
คณะวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
เคมี
จุลชีววิทยา
ชีววิทยา
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทียบโอน ปวส.
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง
วิทยาศาสตร์ศึกษา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
|

รายงานประจำปี 2564 มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี |

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น
212
4
216
172
1
173
24
3
27
16
16
370
18
15
403
31
31
45
6
6
57
52
52
39
39
22
22
33
1
34
9
9
1
1
15
4
19
12
12
30
30
1
1
11
5
16
18
18
3
3
59
59
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คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมอุตสาหการ
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
การออกแบบ
การออกแบบอุตสาหกรรม
สถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
เภสัชกรรมคลินิก
เภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์ชีวภาพ
ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
แพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
สาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
การท่องเที่ยว
การพัฒนาสังคม
การสอนภาษาอังกฤษ
นวัตกรรมการท่องเที่ยว
นวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
นิเทศศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ภาษาจีนและการสื่อสาร
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร
ภาษาไทย
ภาษาไทยและการสื่อสาร
ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น
527
3
10
540
42
42
150
1
151
88
88
93
1
94
34
1
1
36
120
1
8
129
50
50
12
12
11
11
27
27
112
4
1
117
2
2
112
1
113
1
1
1
1
166
166
51
51
3
3
49
49
63
63
65
65
65
65
390
12
402
76
76
29
29
4
4
2
2
3
3
37
37
16
16
38
38
59
59
1
1
61
61
2
2
12
12
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คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงศึกษา
คณะบริหารศาสตร์
บริหารธุรกิจ
การเงินและการธนาคาร
การจัดการการโรงแรม
การจัดการธุรกิจ
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
การตลาด
การตลาด CP
การบัญชี
การบัญชี เทียบโอน ปวส.
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
คณะนิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
การปกครอง
รัฐประศาสนศาสตร์
รวมผู้สำเร็จทั้งหมด

|
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ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น
54
54
6
2
8
643
14
657
14
14
159
159
75
75
86
86
13
13
83
83
33
33
164
164
1
1
29
29
231
231
231
231
260
260
137
137
123
123
3,026
55
26
3,107
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ด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัย
ในปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดย
ใช้งบประมาณแผ่นดินจำแนกตามงบรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563-2564 ดังนี้
ประเภทงบประมาณ
งบบุคลากร
รวมงบบุคลากร
งบดำเนินงาน
รวมงบดำเนินงาน
งบลงทุน

งบบุคลากร-เงินงบประมาณแผ่นดิน
งบบุคลากร-เงินรายได้มหาวิทยาลัย
งบดำเนินงาน-เงินงบประมาณแผ่นดิน
งบดำเนินงาน-เงินรายได้มหาวิทยาลัย
งบลงทุน-เงินงบประมาณแผ่นดิน
งบลงทุน-เงินรายได้มหาวิทยาลัย

รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งหมด
หมายเหตุ: ข้อมูลกองคลัง ณ 30 กันยายน 2564

ปี 2563
523,439,931.53
155,996,359.88
679,436,291.41
79,704,996.34
229,260,595.13
308,965,591.47
113,274,300.05
78,809,762.29
192,084,062.34
212,345,478.53
1,392,831,423.75

ปี 2564
535,929,606.04
151,305,163.66
687,234,769.70
85,493,979.99
241,213,324.13
326,707,304.12
175,822,842.01
126,098,766.29
301,921,608.30
245,592,960.53
1,561,456,642.65

ในปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีเงินรายได้ (รายรับจริง) จำแนกตามคณะ/
วิทยาลัย/สำนัก ปีงบประมาณ 2563-2564 ดังนี้
หน่วยงาน
1) คณะเกษตรศาสตร์
2) คณะวิทยาศาสตร์
3) คณะวิศวกรรมศาสตร์
4) คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
5) คณะเภสัชศาสตร์
6) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
7) คณะพยาบาลศาสตร์
8) คณะศิลปศาสตร์
9) คณะบริหารศาสตร์

ปี 2563
30,856,298.69
69,609,154.73
59,903,300.36
16,182,557.53
44,759,177.16
105,932,923.40
27,781,996.29
41,201,552.85
77,362,331.29

ปี 2564
25,326,201.13
77,963,111.62
47,969,060.58
10,457,165.31
42,125,210.20
127,181,016.10
23,014,883.00
42,043,637.24
61,756,867.37
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หน่วยงาน
10) คณะนิติศาสตร์
11) คณะรัฐศาสตร์
12) สำนักวิทยบริการ
13) สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
14) สำนักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
15) สำนักงานอธิการบดี
16) สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว
17) โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ: ข้อมูลกองคลัง ณ 30 กันยายน 2564

ปี 2563
26,260,418.89
25,853,554.70
17,991,926.50
18,010,990.00
33,210,414.24
265,930,749.00
8,168,822.65
5,307,663.00
874,323,831.28

ปี 2564
28,847,947.96
24,214,367.50
16,533,471.73
18,191,028.50
29,980,362.29
308,748,120.30
5,646,460.23
4,324,873.00
894,323,784.06

ด้านบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ประเภทของบุคลากร
ในปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น 1,499 คน จำแนกตาม
ประเภทบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 711 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 788 คน ตามลำดับ
สายวิชาการ
คณะ/วิทยาลัย/สำนัก ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย
1. คณะเกษตรศาสตร์
22
30
2. คณะวิทยาศาสตร์
57
76
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์
36
45
2
4. คณะศิลปประยุกต์ฯ
1
14
3
5. คณะเภสัชศาสตร์
31
33
2
6. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
1
76
4
7. คณะพยาบาลศาสตร์
3
31
2
8. คณะศิลปศาสตร์
24
88
16
9. คณะบริหารศาสตร์
6
55
4
10. คณะนิติศาสตร์
2
17
11. คณะรัฐศาสตร์
1
28
1
|

รายงานประจำปี 2564 มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี |

รวม
สายสนับสนุน
(คน) ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย ชั่วคราว
52
19
7
3
133
21
31
5
83
15
23
23
18
8
2
66
7
25
6
81
1
99
12
36
7
128
4
23
4
65
23
19
1
13
30
1
10
-

ลูกจ้าง
ประจำ
36
7
9
4
1
2
-

รวม
(คน)
65
64
70
10
42
113
7
33
23
14
11

รวม
ทั้งสิ้น
(คน)
117
197
153
28
108
194
43
161
88
33
41
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สายวิชาการ
คณะ/วิทยาลัย/สำนัก ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย
12. สำนักคอมพิวเตอร์ฯ
13. สำนักบริหารทรัพย์สินฯ
14. สำนักวิทยบริการ
15. สำนักงานอธิการบดี
รวมทั้งหมด
184
493
34
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564 กองการเจ้าหน้าที่

รวม
สายสนับสนุน
(คน) ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย ชั่วคราว
6
12
1
10
11
15
17
50
120
69
711
140
428
136

ลูกจ้าง
ประจำ
6
19
84

รวม
(คน)
19
21
38
258
788

รวม
ทั้งสิ้น
(คน)
19
21
38
258
1,499

ตำแหน่งบุคลากรสายวิชาการ
ในปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรที่มีตำแหน่งทางวิชาการจำนวนทั้งสิ้น
690 คน จำแนกเป็นศาสตราจารย์ จำนวน 5 คน รองศาสตราจารย์ จำนวน 58 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จำนวน 231 คน และ อาจารย์ จำนวน 396 คน ตามลำดับ
คณะ/วิทยาลัย
1. คณะเกษตรศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์
4. คณะศิลปประยุกต์ฯ
5. คณะเภสัชศาสตร์
6. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
7. คณะพยาบาลศาสตร์
8. คณะศิลปศาสตร์
9. คณะบริหารศาสตร์
10. คณะนิติศาสตร์
11. คณะรัฐศาสตร์

รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ 2563

ศ.

รศ.

ผศ.

อ.

รวม
(คน)

1
1
1
3

5
18
15
6
3
5
1
2
55

20
53
39
2
30
31
6
31
14
6
2
234

28
65
26
14
28
45
25
93
52
10
28
393

54
137
81
16
64
79
31
129
67
18
30
685

ปีงบประมาณ 2564

ศ.

รศ.

ผศ.

อ.

รวม
(คน)

1
2
2
5

4
19
14
7
5
6
1
2
58

22
50
38
1
31
30
6
37
10
2
4
231

25
63
28
14
28
45
30
89
43
9
22
396

52
134
82
15
66
80
36
132
54
13
26
690

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564 กองการเจ้าหน้าที่
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1. คณะเกษตรศาสตร์
12 7
- 1 5 2 27 10 8
2. คณะวิทยาศาสตร์
12 11 1 2 20 7 53 13 11
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 14 - 4 11 6 38 2 14
4. คณะศิลปประยุกต์ฯ
- 5 4 9
5. คณะเภสัชศาสตร์
4 11 - 2 8 8 33 4 10
6. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ - 17
3 53 24 97
17
7. คณะพยาบาลศาสตร์ - 7
7
8. คณะศิลปศาสตร์
- 15 - - 10 2 27
15
9. คณะบริหารศาสตร์
3
- - 18 3 24
3
10. คณะนิติศาสตร์
1
- - 10 3 14
1
11. คณะรัฐศาสตร์
1 1
- 6 3 11
1
12. สำนักคอมพิวเตอร์ฯ 4 5
- 2 5 2 18 1 5
13. สำนักวิทยบริการ
9 13 1 3 6 3 35 7 13
14. สำนักบริหารทรัพย์สินฯ 4
- 2 3 1 10
4
15. สำนักอธิการบดี
24 39 - 12 78 24 177 23 37
รวมทั้งสิ้น
69 141 2 31 245 92 580 60 139
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564 กองการเจ้าหน้าที่
|
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1

1

2

1
2
4

รวม

ปฏิบัติงาน

ปฏิบัติการ

ชำนาญงาน

ชำนาญงานพิเศษ

ชำนาญการ

ชำนาญการพิเศษ

รวม

ปฏิบัติงาน

ปฏิบัติการ

ชำนาญงาน

ชำนาญงานพิเศษ

ชำนาญการ

คณะ/วิทยาลัย/สำนัก

ชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน
ในปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรสายสนับสนุนจำแนกตามตำแหน่งสายงาน
จำนวนทั้งสิ้น 558 คน จำแนกชำนาญการพิเศษ จำนวน 60 คน ชำนาญการ จำนวน 139 คน ชำนาญงานพิเศษ
จำนวน 2 คน ชำนาญงาน จำนวน 31 คน ปฏิบัติการ จำนวน 243 คน และปฏิบัติงาน จำนวน 83 คน ตามลำดับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

6 2 27
20 6 53
11 6 37
5 3 8
2 9 8 33
3 51 21 92
7
7
10 2 27
18 2 23
10 3 14
6 3 10
2 5 2 15
3 5 3 32
2 3 1 10
12 77 21 170
31 243 83 558
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ปกหลัง

| Annual Report 2021 Ubon Ratchathani University |

