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พระราโชวาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผสู้ าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจาปี การศึกษา 2556
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557
……………………………………………………………………………
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ขา้ พเจ้ามาปฏิบตั ิราชกรณียกิจแทน
พระองค์ ในพิ ธี พระราชทานปริ ญ ญาบัตรของมหาวิ ทยาลัยอุ บลราชธานี ประจ าปี นี้ ขอแสดงความชื่ นชมกับ
ผูท้ รงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รบั เกียรติและความสาเร็จทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเป็ นอย่างมาก ที่มอบปริญญา
ปรัชญาดุษฏีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ แก่ขา้ พเจ้า
บัณฑิตทั้งหลายได้สาเร็จการศึกษาแล้ว ย่อมมีความตั้งใจดี ที่จะนาความรูท้ ี่ได้ฝึกฝนอบรมมาใช้ประกอบการ
งานสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่ตนเองและส่วนรวม แต่การที่บณ
ั ฑิตจะนาความรูไ้ ปใช้ให้เกิดผลที่เป็ นประโยชน์
ได้แท้จริงนั้น จาเป็ นต้องอาศัยคุณธรรมต่างๆ เป็ นเครื่องประกอบส่งเสริมด้วย ที่สาคัญได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต ที่
กล่าวดังนี้ เพราะความซื่อสัตย์สุจริตเป็ นเครื่องควบคุมความคิดและการกระทาของบุคคล ให้ปฏิบตั ิตรง ปฏิบตั ิจริง
ปฏิบตั ิชอบ
ดังนั้น บุคคลผูห้ นักแน่ นมัน่ คงในความซื่อสัตย์สุจริต จึงมุง่ แต่จะนาความความรู ้ ความคิด และความสามารถ
ทั้งปวง ไปใช้ในทางที่ถูกที่ควร ที่เป็ นประโยชน์สร้างสรรค์แต่อย่างเดียว ไม่ใช้ในทางทุจริตเบียดเบียนอันเป็ นการบ่อน
ทาลายส่วนรวมและชาติ บา้ นเมืองให้เสื่อมเสียหาย บัณฑิตทุ กคนจึงชอบที่ จะฝึ กฝนอบรมตนเองให้เป็ นผูย้ ึดมัน่ ใน
ความซื่อสัตย์สุจริต จะได้สามารถนาความรูท้ ี่ อุตสาหะเล่าเรียนมาไปใช้สร้างสรรค์ประโยชน์คือความเจริญก้าวหน้า
ให้แก่ตนแก่ส่วนรวมได้อย่างแท้จริง
ในพระปรมาภิ ไธยพระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หวั ขออวยพรให้บัณฑิตทุ กคนมีความเจริญมัน่ คงในชีวิตและ
หน้าที่การงาน ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ มีความสุขสวัสดีจงทัว่ กัน
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ศาสตราจารย์ (พิเศษ) จอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายปริญญา ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาประวัติศาสตร์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารีเพื่อเทิดพระเกียรติคุณด้วยสานึ กในพระเกียรติคุณที่ทรงมุ่งสร้างให้คนไทยทั้งปวงได้เรียนรู ้ ตระหนั กถึง
คุณค่าและความสาคัญของประวัติศาสตร์ เพื่อให้เข้าใจความเป็ นมาของชาติ มีจิตสานึ กในความรักและภาคภูมิใจใน
ความเป็ นชาติ อย่างมีเหตุ ผลและปรับตัวเข้ากับความเปลี่ ยนแปลงของสังคมโลกได้ กับทั้งผลงานพระราชนิ พนธ์
เกี่ ยวกับการเสด็ จพระราชด าเนิ นเยื อนประเทศต่ างๆที่ ให้ท้ั งความรูท้ างประวัติ ศาสตร์ ภู มิ ศาสตร์สังคมและ
ศิ ลปวัฒนธรรมของชาติ น้ั นๆกับทั้งเป็ นสิริมงคลและเกียรติ อันสูงยิ่งแก่วงวิชาการประวัติศาสตร์และมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
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กิจกรรมสาคัญในรอบปี งบประมาณ 2558

พระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู่ หั ว ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้า โปรดกระหม่ อ มให้ สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิ นแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผูส้ าเร็จ
การศึกษา รวมทั้งพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบลแก่บุคคล องค์กรที่มีผลงานและอุทิศตน
เป็ นประโยชน์ต่อสังคม ประจาปี การศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7
รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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การประชุ ม วิ ช าการโลกด้า น คลิ นิ ก โภชนศาสตร์ World Congress on Clinical Nutrition (WCCN)
ภายใต้หวั ข้อ “เกษตร อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ” “Agriculture, Food, and Nutrition for Health and
Wellness” โด ย ค ณ ะ เก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ ม ห า วิ ท ย าลั ย อุ บ ล รา ช ธ า นี ร่ วม กั บ ค ณ ะแ พ ท ย ศ า ส ต ร์
มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ และวิท ยาลัย นานาชาติ ด ้า นโภชนศาสตร์ (ICN) Alberta University ประเทศ
แคนาดา ในระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมสุนียแ์ กรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมสุดยอดผูน้ าแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุ ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ ครั้ง
ที่ 5 โดย ดร.สิริวงษ์ หงษ์สวรรค์ อาจารย์ประจาหลักสูตรวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร สาขาภาษาและ
วรรณคดีตะวันออก คณะศิ ลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รบั เกียรติจากกระทรวงการต่างประเทศ
(กต.) ในการทาหน้าที่เป็ นล่ามภาษาเวียดนาม การหารือระหว่างผูน้ า 2 ประเทศไทยและเวียดนาม เมื่อวันที่
20 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพมหานคร
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Porf. Terrance Schwinghammer, PharmD และ Assoc. Porf. Douglas Slain, PharmD, BCPS,FCCP ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านการศึกษาเภสัชศาสตร์ จาก School of Pharmacy, West Virginia University ตามกรอบความร่วมมือของ
US-Thai Pharmacy School Consortium เพื่อร่วมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาและแลกเปลี่ยน
อาจารย์และนั กศึ กษา ระหว่าง West Virginia Universityและคณะเภสัชศาสตร์ ในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 25-27
มีนาคม 2558ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อธิการบดี คณะผูบ้ ริหารและบุคลากรร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร 5 ธันวามหาราช
เนื่ องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557
ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ANNUAL REPORT 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY

รายงานประจาปี 2558

ฌ

อธิการบดี คณะผูบ้ ริหาร นั กศึกษาและบุคลากรร่วมถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เปิ ดกรวยดอกไม้ พร้อมกล่าวคาถวายราชสดุ ดี และร่วมร้องเพลงสรรเสริ ญพระบารมี ในวันที่ 30
พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะผูบ้ ริหาร และบุคลากรร่วมงานราตรีสโมสร รวมใจถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่ องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

คณะผูบ้ ริหาร และบุคลากรร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน และพิ ธีจุดเที ยนชัย
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่ องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวามหาราช ในวันที่
5 ธันวาคม 2557 ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
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อธิการบดี คณะผูบ้ ริหาร นักศึกษาและบุคลากรร่วมทาบุญเลี้ ยงพระถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ สงฆ์ จานวน
9 รูป ในวันที่ 9 มกราคม 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

“งานเกษตรอีสานใต้ 2558”ภายใต้แนวคิด “ดิ น น้ า ลม ไฟ เทิ ดไท้กษั ตริยเ์ กษตร” เพื่อน้อมนาพระราช
กรณียกิจที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการอนุ รกั ษ์และฟื้ นฟูทรัพยากรดิน และทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสาคัญ
ต่อการพัฒนาการเกษตรทุกสาขาให้สามารถสร้างอาหารสู่มวลมนุ ษย์อย่างมัน่ คงระหว่างวันที่ 6 - 15 กุมภาพันธ์
2558 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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คณะผูบ้ ริหาร และบุคลากรร่วมพิธี รวมพลังทางศาสนามหามงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถเนื่ องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 เพื่อเป็ น
การเทิ ดทูนและแสดงออกซึ่ งความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษั ตริย ์ เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2558 ณ ศาลา
อเนกประสงค์ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

คณะผู ้บริ หาร และบุ คลากรร่ วมพิ ธี ท าบุ ญตักบาตรถวายเป็ นพระราชกุ ศลแด่ สมเด็ จพระนางเจ้าสิ ริกิ ต์ิ
พระบรมราชินีนาถ เนื่ องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา เพื่อแสดงความกตัญญู
กตเวที น้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็ นราชสักการะ และร่วมพิธีทาบุญตักบาตร
พระสงฆ์ จานวน 85 รูป เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
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สารจากนายกสภามหาวิทยาลัย

การจัดทารายงานประจาปี ของมหาวิทยาลัยเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ผลการ
ดาเนิ นงานในด้านพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยถือเป็ นเรื่องสาคัญที่จะช่วยให้ท้งั หน่ วยงาน
ภายในและภายนอกที่ เกี่ ยวข้องได้ท ราบผมจึ งขอขอบคุ ณ เจ้าหน้ าที่ กองแผนงานและ
คณะทางานทุกคนที่ได้รวบรวมข้อมูลอันเป็ นประโยชน์และจัดทาเป็ นรายงานประจาปี 2558
จากข้อมูลพบว่าในปี งบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผลการดาเนิ นงานในด้านต่างๆเป็ นที่น่า
พึงพอใจมากทั้งในด้านการผลิตบัณฑิตทีมีหลักสูตรที่เพิ่มขึ้ นเป็ น 89 หลักสูตร และทุกหลักสูตรได้รบั การปรับปรุงให้
เป็ นไปตามมาตรฐานตามกรอบ TQF มีนักศึกษาในปี 2558 ถึง 15,057 คน และเป็ นที่น่ายินดีที่พบว่าการสารวจ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคุณลักษณะทั้ง 5 ด้าน อยูใ่ นระดับที่พึงพอใจมาก
โดยเฉพาะด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งการสร้างสรรค์ สามัคคีและสานึ กดีต่อสังคม
ด้านการวิจยั และงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยได้มุ่งส่งเสริมและสนับสนุ นในการวิจยั และสร้างสรรค์ในด้าน
ต่างๆ อย่างต่อเนื่ อง แม้จะมีงบประมาณที่ ค่อนข้างจากัด แต่ก็ได้รับงบประมาณสนั บสนุ นจากหน่ วยงานภายนอก
พอสมควร ผมขอขอบคุ ณรองอธิ การบดี ฝ่ ายวิ จัยและที มงานที่ ได้ทุ่ มเทงานด้านนี้ เป็ นอย่างมากจนท าให้เกิ ด
ความสาเร็จในโครงการวิจยั ต่างๆ
ด้านการบริการวิชาการก็เช่นเดียวกัน ในปี งบประมาณ 2558 ทางมหาวิทยาลัยได้จดั ทาโครงการด้านนี้ ถึง
105 โครงการ โดยเน้น กิจกรรมหลักที่สาคัญและเป็ นประโยชน์อย่างมากต่อสังคมและประเทศชาติ สาหรับด้านทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยได้จดั ทากิจกรรมทั้งหมด 75 โครงการ และมีผเู้ ข้าร่วมโครงการถึง 14,118 คน
นอกจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่ กล่าวถึ งแล้วในปี งบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมและสนั บสนุ นการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่ วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศและประสบ
ความสาเร็จด้วยดี
ในภาพรวมปี งบประมาณ 2558 นับเป็ นปี ที่มหาวิทยาลัยประสบความสาเร็จในภารกิจต่างๆ อย่างดีผมจึงขอ
ถือโอกาสนี้ ขอบพระคุณบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกๆคนรวมทั้งผูใ้ ห้การสนับสนุ นแก่มหาวิทยาลัยทุกๆท่าน

(ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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สารจากอธิการบดี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อนักศึกษาโดยตรง สอดคล้องกับความต้องการของประเทศในการพัฒนาชุมชนใกล้เคียงใน
ภูมิภาคลุ่มน้าโขง และเพิ่มการขยายผลในอาเซียนให้หลากหลายมากขึน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ก้าหนดนโยบายในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย ที่บรรจุในแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย อาทิการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย มีลักษณะเป็น
หลักสูตรสหวิทยาการ การเตรียมความพร้อมของบุ คลากรและนักศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมไปถึงการสร้าง
ผลงานวิจัยเพื่อ เพื่อสร้างภูมิปัญญาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน รวมทังการสร้างเครือข่ายพันธมิตรงานวิจัยให้
หลากหลายช่องทาง ทังภาครัฐและเอกชน ทังในและต่างประเทศ และสร้างแนวทางเชื่อมต่อกั บภาคอุตสาหกรรมให้ เป็น
รูปธรรม โดยมีการพั ฒนาฐานข้อมูลในการวิจั ย และพั ฒนามหาวิทยาลัยให้ เป็ นมหาวิทยาลั ยคุ ณธรรม โดยมุ่ งเน้ นการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ผลการด้าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในปีงบประมาณ 2558 มีการพัฒนาการด้าเนินงานในด้าน
การวิจัย มีจ้านวนที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกเพิ่มขึนและรวมไปถึงการน้าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน
หน่วยงานทังภาครัฐและเอกชน ด้านการบริการวิชาการ มีการเสริมสร้างและสนับสนุนโครงการที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนเพิ่มมากขึน และส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานทังในและต่างประเทศโดยมีผลการด้าเนินงานที่บรรลุตามพันธกิจ การมีส่วนร่วม
จากทุกส่วนในการน้าเสนอภาพลักษณ์และผลงานที่ดี โดยมีผลงานที่บุคลากรและนักศึกษาได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก
เป็นเชิงประจักษ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงเป็นก้าลังส้าคัญส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
ของประเทศและภูมิภาคให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

(รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ข้อมูลทั ่วไป
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ข้อมูลทั ่วไปของมหาวิทยาลัย
ประวัตคิ วามเป็ นมาของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Ubon Ratchathani University) "ภู มิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ าโขง" เป็ น
สถาบันการศึ กษาระดับอุดมศึ กษาที่ จัดตั้งในพื้ นที่ ของจังหวัดอุบลราชธานี ก่ อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2530 โดยจัดตั้งเป็ น
วิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น และยกฐานะเป็ น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในปี พ.ศ. 2533
จากความพยายามที่ จะให้มี มหาวิ ทยาลัยในจังหวัดอุ บลราชธานี ของทุ กฝ่ าย รวมทั้งประชาชนในจังหวัดและมี
จุดมุง่ หมายที่จะให้เป็ นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งที่สองของภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิ ดท าการเรียนการสอนครั้งแรกในปี การศึ กษา 2531 ภายใต้ชื่อ "วิทยาลัย
อุบลราชธานี " โดยเปิ ดทาการสอน ในสาขาเกษตรศาสตร์ และสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มีนักศึกษารุ่นแรกจานวน 67
คน ซึ่งฝากเรียนไว้ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต่ อมาในปี การศึ กษา 2533 วิ ทยาลัยอุ บลราชธานี ได้ยกฐานะมาเป็ น
มหาวิทยาลัยอุ บลราชธานี เมื่ อวันที่ 29 กรกฎาคม 2533 จึ งได้ย า้ ยสถานที่ จัด
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาประจา ณ สถานที่ต้งั ของมหาวิทยาลัยบริเวณ
กิ โลเมตรที่ 10 - 11 ถนนวาริ นเดชอุ ดม ต าบลเมื องศรี ไค อ าเภอวาริ นช าราบ
จังหวัดอุบลราชธานี บนเนื้ อที่ประมาณ 5,228 ไร่ และเริ่มจัดการเรียนการสอนให้แก่
นักศึกษาชั้นปี ที่ 3 ของคณะเกษตรศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้ถือเอาวันที่
30 กรกฎาคมของทุ กปี เป็ นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยแล้วในปี พ.ศ. 2534
คณาจารย์และนั กศึกษาทั้งหมด ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาประจา ณ สถานที่ต้ัง
ของมหาวิ ทยาลัยโดยสมบู รณ์ โดยสภามหาวิ ทยาลัยอุ บลราชธานี ได้แต่ งตั้ งให้
รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี ดารงตาแหน่ งอธิการบดีเป็ นคนแรก
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ปั จจุ บันมหาวิทยาลัยอุ บลราชธานี
มีหน่ วยงานสาหรับจัดการเรี ยนการสอน ระดับคณะหรื อ
เทียบเท่ารวม 12 หน่ วยงาน ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
คณะศิ ลปศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะนิ ติศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
หน่ วยการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร คณะพยาบาลศาสตร์ และหน่ วยงาน
ที่สนับสนุ น การดาเนิ นงาน สานักงานอธิการบดี สานักวิทยบริการ สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย หน่ วยงาน
วิสาหกิจ ประกอบด้วย สานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สถานปฏิบตั ิการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว
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ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
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คาขวัญ/ปรัชญา/วิสยั ทัศน์/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์และพันธกิจ
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

รศ. นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
อธิการบดี

ผศ.อินทิรา ซาฮีร์

ผศ.จุฑามาส จิตต์เจริญ

นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี

รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั และพันธกิจสังคม

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ
สภามหาวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์
(1 ต.ค. 2557 – 1 มิ.ย. 2558)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล
และวิเทศสัมพันธ์
(1 ก.ค. 2558 - ปั จจุบนั )

รศ.อริยาภรณ์ พงษ์รตั น์

นางจุฑามาศ หงส์ทอง

ผศ.ตรีเนตร สาระพงษ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
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นายฉัตรภูมิ วิรตั นจันทร์

ผศ.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์

นายทรงพล อินทเศียร

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม
(1 ต.ค. 2557 – 31 มี.ค. 2558)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม
(1 เม.ย. 2558 - ปั จจุบนั )

ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์
และกิจการภายใน
(1 ต.ค. 2557 – 30 มิ.ย. 2558)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์
(1 ก.ค. 2558 - 30 ก.ย. 58)

นายนภดล พัฒนะศิษอุบล

นายอรรถพงศ์ กาวาฬ

ผศ.กุลภา โภคสวัสดิ์

ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน
(1 ต.ค. 2557 – 30 มิ.ย. 2558)
รองอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน
(1 ก.ค. 2558 - 30 ก.ย. 58)

ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุ ษย์
(1 ต.ค. 57 - 30 มิ.ย. 58)

ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายจัดการศึกษานอกที่ต้งั

นางสาวรัชดา โสภาคะยัง

ผศ.สุดารัตน์ หอมหวน

ผศ.อัญชลี สาเภา

ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายปฏิบตั ิการวิจยั
(1 ต.ค. 57 - 31 มี.ค. 58)

ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายปฏิบตั ิการวิจยั
(1 มิ.ย. 58 - ปั จจุบนั )
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คณบดี

รศ.ธีระพล บันสิทธิ์

ผศ.นท แสงเทียน

รศ.กุลเชษฐ์ เพียรทอง

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
(3 พ.ย. 2557 – 27 ก.พ. 2558)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
(28 ก.พ. 2558 - ปั จจุบนั )

รศ.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์

ผศ.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภรู ิปรีชา

รศ.กนกวรรณ มะโนรมย์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

นายวิโรจน์ มโนพิโมกษ์

รศ.มันทนา สามารถ

นายขรรค์เพชร ชายทวีป

คณบดีคณะบริหารศาสตร์
(1 ต.ค. 2557 – 14 มิ.ย. 2558)

คณบดีคณะบริหารศาสตร์
(15 มิ.ย. 2558 - ปั จจุบนั )

คณบดีคณะนิ ติศาสตร์

รศ.ไชยันต์ รัชชกูล

รศ.ป่ วน สุทธิพินิจธรรม

ผศ.สุรีย์ ธรรมิกบวร

คณบดีคณะรัฐศาสตร์

คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
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ผูอ้ านวยการสานัก

รศ.อริยาภรณ์ พงษ์รตั น์

ผศ.มงคล ปุษยตานนท์

นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา

ผูอ้ านวยการสานักวิทยบริการ
(28 ก.พ. 2557 – 27 ก.พ. 2558)

รักษาการแทนผูอ้ านวยการสานักวิทยบริการ
(28 ก.พ. 2558 – 27 ส.ค. 2558)

ผูอ้ านวยการสานักวิทยบริการ
(28 ส.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2558)

ผศ.ดร.กัญญา จึงวิมตุ ติพันธ์
คณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
ผศ.มงคล ปุษยตานนท์

ผศ.เสาวดี กงเพชร

ผูอ้ านวยการสานักคอมพิวเตอร์
(30 มิ.ย. 2555 - ปั จจุบนั )

ผูอ้ านวยการสานักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์
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กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
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ผลการดาเนินงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี งบประมาณ 2558
ด้านการผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดาเนิ นการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ จานวนทั้งสิ้ น 89 หลักสูตร
โดยจาแนกเป็ นหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จานวน 47 หลักสูตร ปริญญาโท จานวน 31 หลักสูตรและระดับปริญญา
เอก จานวน 11 หลักสูตร ซึ่งได้ดาเนิ นการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็ นไปตามมาตรฐานตามกรอบTQF แล้วทุกหลักสูตร
โดยมีการขออนุ มตั ิเปิ ดหลักสูตรใหม่ จานวน 3 หลักสูตร
จานวนนั กศึ กษาใหม่ในปี การศึ กษา 2558 รวมทุ กหลักสูตรมีจานวนทั้งสิ้ น 4,629 คน จาแนกเป็ น
นักศึกษาระดับปริญญาตรีจานวน 4,408 คนระดับปริญญาโท 103 คน และระดับปริญญาเอก จานวน 28 คน
นักศึกษาทั้งหมดในปี การศึกษา 2558 มีจานวนนักศึกษาทั้งหมด จานวน 15,057 คน จาแนกเป็ น ระดับ
ปริญญาตรี 14,150 คน ระดับปริญญาโท 796 คน และระดับปริญญาเอก จานวน 111 คน
จ านวนผู ้ส าเร็ จการศึ กษา ในปี การศึ กษา 2557 มี ผู ้ส าเร็ จการศึ กษาจานวนทั้งสิ้ น 2,399 คน เป็ น
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี จานวน 2,242 คน ระดับปริญญาโท จานวน 144 คนและนั กศึกษาระดับปริญญาเอก
จานวน 13 คน
ผลการสารวจภาวะการหางานทาของผูส้ าเร็จการศึกษาในประจาปี การศึกษา 2556 จากระบบการตอบแบบ
สารวจภาวะการมีงานทาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีจานวนผูส้ าเร็จการศึกษาเข้าตอบแบบสอบถาม
ทั้งสิ้ นจานวน 2,195 คน คิดเป็ นร้อยละ 89.48 ของจานวนผู ้สาเร็จการศึ กษาทั้ งหมด 2,453 คน และมีจานวน
บัณฑิตที่ไม่ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้ น จานวน 258 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.52 โดยคณะวิชาที่เข้าตอบแบบสอบถามมาก
ที่สุดคือคณะศิลปศาสตร์ ร้อยละ 92.69 น้อยที่สุดคือ คณะรัฐศาสตร์ มีผเู้ ข้าตอบร้อยละ 74.58 ผลการสารวจพบว่า
1. ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตที่ ได้งานทา จานวน 1,697 คน คิดเป็ นร้อยละ 77.31 ของจานวน
ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด
2. บัณฑิตที่ ยงั ไม่ได้งานทาและไม่ได้ศึกษาต่อ จานวน 364 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.58 ของจานวน
ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด
3. บัณฑิตที่ กาลังศึ กษาต่อ จานวน 134 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.11 ของจานวนผูต้ อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด
ผลการศึกษาติดตามการสารวจระดับความคิดเห็นผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตประจาปี การศึกษา 2556 พบว่าในภาพรวม
ของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตมีความคิดเห็นต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคุณลักษณะรวมในระดับมาก ด้วยระดับคะแนน
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 เมื่อพิจารณาคุ ณลักษณะในด้านต่างๆ พบว่า ส่วนใหญ่ ดา้ นที่ ผูใ้ ช้บัณฑิตมีความคิ ดเห็นใน
ระดับสูงที่ สุดคื อ ด้านคุ ณธรรมจริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชี พ ด้วยค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.31รองลงมาคื อ ด้าน
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “สร้างสรรค์ สามัคคี สานึ กดีต่อสังคม” ด้วยค่าคะแนนค่าเฉลี่ย 4.24
และด้านที่ ผูใ้ ช้บัณฑิ ตมีความคิดเห็นในระดับตา่ สุ ด คือ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.03
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ด้านการวิจยั และงานสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยอุ บลราชธานี มุ่งส่ งเสริ มและสนั บสนุ นงานด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ต่ างๆ โดยได้รับ
งบประมาณสนับสนุ นในการดาเนิ นโครงการจานวน 158 โครงการ รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 37,457,363 บาท จาแนก
ตามแหล่งเงินได้ดงั นี้
ลาดับ
1
2
3
4

แหล่งเงิน
งบประมาณแผ่นดิน
งบวิจยั สถาบัน
เงินรายได้มหาวิทยาลัย/เงินรายได้จากคณะ
เงินงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก
รวมทั้งสิ้ น
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จานวนโครงการ
47
3
43
65
158

เงิน
13,256,600 บาท
60,000 บาท
1,258,000 บาท
22,882,763 บาท
37,457,363 บาท
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ด้านการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้บริการวิชาการแก่สงั คม เพื่อเสริมสร้างความมัน่ คงในการประกอบอาชีพ การ
จัดการสุขภาวะและสิ่งแวดล้อม แก้ไขปั ญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยได้รบั งบประมาณสนับสนุ นในการ
ดาเนิ นโครงการจานวน 105 โครงการ รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 29,820,281 บาท จาแนกตามแหล่งเงินได้ดงั นี้
ลาดับ
แหล่งเงิน
1
งบประมาณแผ่นดิน
2
เงินรายได้และแหล่งทุนภายนอก
รวมทั้งสิ้ น

จานวนโครงการ
92
13
105

เงิน(บาท)
16, 619, 100 บาท
13,201,181 บาท
29,820,281 บาท

ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดาเนิ นงานด้านทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อธารงรักษาศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น รวมทั้งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายของวัฒนธรรมในภูมิภาค โครงการที่ได้รบั สนับสนุ น
จากเงินงบประมาณแผ่นดิน จานวนทั้งสิ้ น 75 โครงการ รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 8,601,600 บาทโดยมีผูเ้ ข้าร่วม
โครงการต่างๆ ทั้งสิ้ น 14,118 คน แบ่งเป็ นกลุ่มโครงการตามนโยบายการดาเนิ นงานของมหาวิทยาลัย ได้ดงั นี้
กิจกรรมการดาเนินงาน
1. ส่งเสริมเยาวชน นักศึกษาและบุคลากรให้ตระหนักถึงคุณค่า ความงามของศิลปะ
2. การศึกษา วิจยั รวบรวมองค์ความรูภ้ ูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุ รักษ์ ขนบธรรมเนี ยม
ประเพณีวฒ
ั นธรรมอันดีงามของอีสานและของชาติ
3. มุ่งเน้นกิจกรรมเผยแพร่และถ่ายทอดศิลปะ วัฒนธรรมในระดับและรูปแบบต่างๆ
4. มุ่ งเน้ นการส่ งเสริ มการอนุ รักษ์ พันธุ กรรมพื ชท้องถิ่ นในจังหวัดอุ บลราชธานี /โดย
ดาเนิ นการตามโครงการอนุ รักษ์ พันธุ กรรมพื ชอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ ฯสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
5. การดาเนิ นงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยและความร่วมมือกับจังหวัด
รวม

จานวน
โครงการ
9
27

งบประมาณที่
จัดสรร (บาท)
1,445,000 บาท
2,607,000 บาท

12
11

1,653,000 บาท
1,598,600 บาท

16
75

1,298,000 บาท
8,601,600 บาท
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ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดาเนิ นการด้านความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ โดยปี งบประมาณ 2558
มีความร่วมมือทางวิชาการจานวน 8 ครั้ง มีการลงนามความร่วมมือ จานวน 3 กิจกรรม และการแลกเปลี่ยนบุคลากร
จานวน 5 กิจกรรม ในสถาบันความร่วมมือทั้งแถบทวีปเอเชียและทวีปอเมริกา เมื่อคิดเป็ นร้อยละพบว่า มีความร่วมมือ
กับทวีปเอเชียร้อยละ 75 และทวีปอเมริการ้อยละ 25
วัน/เดือน/ปี
14 ม.ค. 58

หน่วยงานที่ให้
ความร่วมมือ
Far East University

ประเทศ

ทวีป

South Korea

เอเชีย

26-28 มี.ค.
2558

School of
Phamacy,West
Viginia University

USA

อเมริกา

30 เม.ย.
2558

University of
Danang-Campus in
Kontum

Vietnam

เอเชีย

USA

อเมริกา

12 พ.ค. – 30 Fulbright (Thailand)
เม.ย. 2558
26 พ.ค. – 1
มิ.ย. 2558

Guangxi Normal
PR China
University for
Nationalities,PR china
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เอเชีย

วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

หารือกิจกรรมการ
คณะบริหารศาสตร์ : Pro.Dr.Kim ศาสตราจารย์อาวุโส
แลกเปลี่ยนนักศึกษาและ และความร่ วมมื อต่ างประเทศ หารื อกับคณะบริ หาร
บุคลากร
ศาสตร์ เกี่ยวกับการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ
ค รั้ งที่ 2 2 The Social and Economic Prospects in
Southern Mekong Sub-Region of Southeast Asia
(SEPSA) ระหว่ างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2558ณ
โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บรรยายพิเศษ เพื่อ
คณะเภสัชศาสตร์ : หารือแนวทางในการร่วมมือทาง
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ วิ ช าการกั บ Prof. Terry Schwinghammer และ Assoc.
ประชาคมอาเซียน
Prof. Dr. Douglas Slain ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการศึกษาเภสัช
ศาสตร์ ในการพั ฒนาและแลกเปลี่ ยนอาจารย์และ
นั กศึ กษาระหว่ าง West Virginia Universityและคณะ
เภสัชศาสตร์ ในประเทศไทยพร้อมทั้งให้เกียรติบรรยาย
พิ เศษและแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้กั บ คณาจารย์ แ ละ
นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หารือกิจกรรมความ
ส านั กงาน วิ เท ศ สั ม พั น ธ์ : Dr. Dang Van My
ร่วมมือทางวิฃาการ
ผูอ้ านวยการ พร้อมผูบ้ ริหารและคณาจารย์รวม 6 ท่าน
มาหารื อเพื่ อศึ กษาความเป็ นไปได้ในการด าเนิ น
กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
หน่วยการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร: มี
วิชาการ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนวิชาการทางด้าน Digital
Communication and Media/Multimedia
แลกเปลี่ยนอาจารย์และ หน่ ว ยการเรี ยนการสอนจังหวัด มุ ก ดาหาร: มี
ความร่วมมือทางวิชาการ กิจกรรมแลกเปลี่ยนวิชาการทางด้านการจัดการ

18
วัน/เดือน/ปี
16-18 ส.ค.
2558

19-20 ส.ค.
2558
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หน่วยงานที่ให้
ประเทศ
ความร่วมมือ
National Cancer
Singapore
Centre Singapore
(NCCS) Singapore
Hospital
National University of Lao PDR
Laos, Lao PDR

ทวีป

วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

เอเชีย

จัดประชุมวิชาการ

เอเชีย

หารือกิจกรรมการ
คณะบริ ห ารศาสตร์ : รองศาสตราจารย์ ดร.
แลกเปลี่ยนนักศึกษาและ Bounlouane Douangngeuneรองผูอ้ านวยการสถาบัน
บุคลากร
พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษย์ ลาว-ญี่ ปุ่ น (Laos-Japan
Human Resource Development Institute) มหาวิ ทยาลั ย
แห่ งชาติ ลาว เข้าเยี่ ยมมหาวิ ทยาลัยเพื่ อพบปะและ
เจรจาหารื อการแลกเปลี่ ย นนั กศึ กษาหลั กสู ต ร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

คณะเภสั ชศาสตร์ : Asst. Prof. Lita Chew บรรยาย
พิเศษในการจัดประชุมวิชาการ

ANNUAL REPORT 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY

รายงานประจาปี 2558

19

ผลการดาเนินงานในภาพรวม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
ในปี งบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยได้จดั ทาแผนการดาเนิ นงานตามแผนกลยุทธ์ประจาปี งบประมาณ
2558 ภายใต้มาตรการของกลยุทธ์ท้งั 7 ด้าน โดยมีผลการดาเนิ นงานที่สาคัญ จาแนกตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 :

เป้าประสงค์:

สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเอง
ได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ความพอเพียง จิตสานึกที่ดี และมีความพร้อม
เพื่อรองรับการเปิ ดประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และจัดกระบวนการ
จัดการเรียนรูท้ ี่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ และจัดให้มีทกั ษะการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง
บัณฑิ ตมี ความรู ค้ วามสามารถ มี คุณธรรมจริยธรรม ใฝ่ รู ้ และมี สมรรถนะในการประกอบ
อาชีพ เป็ นที่ยอมรับของสังคม

มาตรการ
1.1 พัฒนาระบบการรับนักศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
1.2 พัฒ นาหลักสูตรให้มีความทันสมัย มีความยืดหยุ่น มีความหลากหลาย มีมาตรฐานระดับสากล
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ทิศทางการพัฒนาประเทศและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่ 21
1.3 จัดระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรทุกระดับให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
1.4 ส่งเสริมและสนั บสนุ นการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูท้ ี่ เน้นผู ้เรียนเป็ นสาคัญให้ครบถ้วนทุ ก
หลักสูตร ให้นักศึกษาสามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่ อง
1.5 ส่ งเสริ มและสนั บสนุ นกระบวนการเรี ยนรู ้ที่ ให้นั กศึ กษาได้ฝึ กทั กษะการท างานเป็ นที ม การหา
ประสบการณ์จากการทาจริงหรือสหกิจศึกษา การเรียนรูร้ ่วมกับชุมชนและหน่ วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศ
1.6 ส่งเสริมและสนั บสนุ นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ สิ่งสนั บสนุ นการเรียนการสอนและ
แหล่งเรียนรูใ้ ห้แก่นักศึกษาอย่างพอเพียงและทัว่ ถึง
1.7 ส่งเสริมและสนับสนุ นกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรูต้ ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน และมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการดาเนิ นชีวิตบนพื้ นฐาน
ความพอเพียง ตลอดจนปลูกฝังจิตสานึ กรักท้องถิ่นและความรับผิดชอบต่อสังคม
1.8 ส่งเสริมและสนับสนุ นการจัดสวัสดิการและการสร้างสวัสดิภาพแก่นักศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความ
ปลอดภัยและมีความสุข
1.9 พัฒนาความรูแ้ ละทักษะของนักศึกษาและบัณฑิตเพื่อรองรับการเปิ ดประชาคมอาเซียน
1.10 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อลดจานวนการตกออกการคงจานวนนักศึกษาและให้นักศึกษาสามารถจบได้
ตามระยะเวลาในหลักสูตร
1.11 สร้างความสัมพันธ์กบั ศิษย์เก่า ส่งเสริมและสนับสนุ นให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุ นการพัฒนาการรับนักศึกษาเพื่อขยายโอกาส
ทางการศึกษาและขยายช่องทางเพื่อรับนักเรียนเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการผลิตนัก ศึกษาให้มี
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คุณภาพ มีศักยภาพตามความต้องการของสังคม มีความสามารถคิดวิเคราะห์ มีความคิด สร้างสรรค์ มีทักษะ
การสื่อสารและการทางานร่วมกับผูอ้ ื่น มีคุณธรรม มีความรับผิ ดชอบ มีสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจ ปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย และมีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการทางสังคม รวมทั้งพัฒนา
อาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนและการวิจยั รวมไปถึงการบริการวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม เพื่อให้
ได้บณ
ั ฑิตที่พึงประสงค์ทาให้สงั คมมีการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายและวิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์
ตัวบ่งชี้ และเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
1. นักศึกษา
1.1 วิธีการรับนักศึกษา
การรับนั กศึ กษาได้ก าหนดวิธี ในการคัดเลื อกผู ้เข้าศึ กษาต่ อ 2 วิธี ได้แก่ วิธี รับตรง (โควตา)
ร้อยละ 80 และ ระบบรับผ่านส่วนกลาง (Admission) โดยกาหนดสัดส่วนร้อยละ 20 โดยในส่วนของการรับตรง
แบ่งเป็ นโควตาประเภทต่างๆ ได้แก่ วิธีรบั ตรงตามพื้ นที่และวิธีรบั ตรงตามโควตา และจาแนกรายละเอียดดังแสดง
ในแผนภูมทิ ี่ 1
แผนภูมิที่ 1 : แสดงวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาประจาปี การศึกษา 2558

สาหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีน้ัน มหาวิทยาลัยได้ดาเนิ นการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม
ก่ อนศึ กษาโดยมหาวิ ทยาลัย ได้จัดโครงการเตรี ยมความพร้อมส าหรับนั กศึ กษาใหม่ จ านวน 2 ครั้งดังแสดง
รายละเอียดตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 : ตารางแสดงรายละเอียดโครงการเตรียมความพร้อมสาหรับนักศึกษาใหม่
ครัง้ ที่
1

2

กลุ่มเป้าหมาย
โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการสาหรับ
นั กศึ กษาใหม่ ม หาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
ประจาปี การศึกษา 2558
โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการสาหรับ
นั กศึ กษาใหม่ ม หาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
ประจาปี การศึกษา 2558

จานวน (คน)
1,277

ระยะเวลา
30 มิ.ย.–10 ก.ค. 58

สถานที่
อาคารเรียนรวม 5

828

11 ก.ค.–21 ก.ค. 58

อาคารเรียนรวม 5

1.2 นักศึกษา
ในปี การศึ กษา 2558 ได้เปิ ดรับนั กศึ กษาใหม่ทุกระดับการศึ กษา จานวน 4,629 คน และเมื่อ
จาแนกเป็ น ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จานวน 4,408 คน 103 คน และ 28 คน ตามลาดับ
ดังแสดงรายละเอียดตามตารางที่ 2 และแผนภูมิที่ 2
ส่งผลให้มีจานวนนั กศึ กษาทั้งหมด 15,057 คน จาแนกเป็ น ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก จานวน 14,150 คน 796 คน และ 111 คน ตามลาดับ ดังแสดงในแผนภูมิที่ 3 และ 4
ตารางที่ 2 : ตารางแสดงรายละเอียดจานวนนักศึกษาปี การศึกษา 2557-2558
ปี การศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
จานวนนักศึกษา

2557
16
171
4,520
4,707

2558
28
103
4,498
4,629

เพิ่ม-ลด
12
-68
-22
-78

ร้อยละ
75.00
-39.77
-0.49
-1.66

แผนภูมิที่ 2 : แสดงรายละเอียดจานวนนักศึกษาปี การศึกษา 2557-2558
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แผนภูมิที่ 3 : แสดงจานวนนักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัยแยกเป็ นรายคณะปี การศึกษา 2557-2558

แผนภูมิที่ 4 : แสดงจานวนนักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัยแยกเป็ นระดับทางการศึกษา
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1.3 ผูส้ าเร็จการศึกษา
จากข้อมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท้งั หมด จานวน 15,057 คน นั้น ในปี การศึกษา 2557
มีผูส้ าเร็จการศึกษาทั้งหมด จานวน 2,399 คน จาแนกเป็ น ปริญญาตรี จานวน 2,242 คน ปริญญาโท จานวน 144
คน และปริญญาเอก จานวน 13 คน ดังแสดงรายละเอียดตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 : ตารางแสดงจานวนผูส้ าเร็จการศึกษาปี การศึกษา 2557
คณะ
คณะเกษตรศาสตร์
คณะนิ ติศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
หน่ วยการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร
ผลรวมทั้งหมด

ปริญญาตรี
193
193
535
32
85
162
301
344
62
224
72
39
2,242

ปริญญาโท
12
0
10
0
2
1
81
27
0
11
0
0
144

ปริญญาเอก
2
0
1
0
1
0
3
1
5
0
0
0
13

รวมทัง้ หมด
207
193
546
32
88
163
385
372
67
235
72
39
2,399

ผลการสารวจภาวะการมีงานทาของผูส้ าเร็จการศึกษาในปี การศึกษา 2556 จากระบบการตอบแบบ
สารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิตที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีจานวนผูส้ าเร็จการศึกษาเข้า
ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้ นจานวน 2,195 คน คิดเป็ นร้อยละ 89.48 ของจานวนผูส้ าเร็จการศึกษาทั้งหมด 2,453 คน
และมีจานวนบัณฑิตที่ไม่ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้ น จานวน 258 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.52 โดยคณะวิชาที่ เข้าตอบ
แบบสอบถามมากที่สุดคือคณะศิลปศาสตร์ ร้อยละ 92.69 น้อยที่สุดคือ คณะรัฐศาสตร์ มีผูเ้ ข้าตอบร้อยละ 74.58
โดย ผลการสารวจพบว่า
1.ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตที่ ได้งานทา จานวน 1,697 คน คิดเป็ นร้อยละ 77.31 ของจานวน
ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด
2.บัณฑิ ตที่ ยงั ไม่ได้งานทาและไม่ได้ศึกษาต่อ จานวน 364 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.58 ของจานวน
ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด
3.บัณฑิ ตที่ กาลังศึ กษาต่ อ จานวน 134 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 6.11 ของจานวนผูต้ อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด ดังแสดงรายละเอียดในแผนภูมิที่ 5
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แผนภูมิที่ 5 : แสดงรายละเอียดภาวะการมีงานทาของผูส้ าเร็จการศึกษาในปี การศึกษา 2556

ผลการศึกษาติดตามการสารวจระดับความคิดเห็นผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตประจาปี การศึกษา 2556 พบว่าในภาพรวมของ
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตมีความคิดเห็นต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคุณลักษณะรวมทั้ง 7 ด้าน ในระดับมาก ด้วยระดับ
คะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 เมื่อพิจารณาคุณลักษณะทั้ง 7 ด้านนั้นพบว่า ส่วนใหญ่ดา้ นที่ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตมีความคิดเห็น
ในระดับสูงที่สุดคือ ด้านที่ 1 : ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 รองลงมา
คือ ด้านที่ 7 : ด้านคุ ณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “สร้างสรรค์ สามัคคี สานึ กดี ต่อสังคม” ด้วยค่า
คะแนนค่าเฉลี่ย 4.24 และด้านที่ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตมีความคิดเห็นในระดับตา่ สุด คือ ด้านที่ 5 : ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.03 ดังแสดงรายละเอียดในแผนภูมิที่ 6 และ 7
แผนภูมิที่ 6 : แสดงระดับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตในคุณลักษณะรวมทั้ง 7 ด้าน
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แผนภูมิที่ 7 : แสดงระดับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตรวมทุกด้าน จาแนกรายคณะ

หมายเหตุ ในปี การศึ กษา 2556 ยังไม่มีจานวนผูส้ าเร็จการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์เนื่ องจากมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรระยะเวลาการศึกษา 5 ปี เป็ น 6 ปี
2. การพัฒนาหลักสูตร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดการเรียนการสอนใน 3 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรีจานวน 47 หลักสูตร,
ปริญญาโท จานวน 31 หลักสูตร และปริญญาเอก จานวน 11 หลักสูตร รวมทั้งสิ้ น 89 หลักสูตร โดยทุกหลักสูตรนั้น
ได้ดาเนิ นการปรับปรุ งให้เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ การศึ กษาระดับอุ ดมศึ กษา (TQF) แล้วทุ กหลักสูตร
จาแนกหลักสูตรในรายคณะ ดังแสดงรายละเอียดตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 : ตารางแสดงรายละเอียดจานวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนใน 3 ระดับ
คณะ/วิทยาลัย
1. คณะเกษตรศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์
3. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และสาธารณสุข
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์
5. คณะเภสัชศาสตร์
6. คณะพยาบาลศาสตร์
7. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
8. คณะศิลปศาสตร์
9. คณะบริหารศาสตร์
10. คณะนิ ติศาสตร์
11. คณะรัฐศาสตร์
รวม

ปริญญาตรี
3
11
2
6
1
1
2
10
7
1
3
47

ปริญญาโท
4
8
1
5
5
0
0
5
1
0
2
31

ปริญญาเอก
2
3
0
5
1
0
0
0
0
0
0
11

รวม
9
22
3
16
7
1
2
15
8
1
5
89
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นอกจากนี้ ยังมี หลักสูตรที่ ได้รับการอนุ มัติเปิ ดหลักสูตรใหม่ ปี การศึ กษา 2558 จ านวน 3 หลักสูตร ,
ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ จานวน 12 หลักสูตร และปิ ดหลักสูตร จานวน 1 หลักสูตร ดังแสดงรายละเอียดตามตารางที่ 5
ตารางที่ 5 : ตารางแสดงรายละเอียดจานวนหลักสูตรที่มีการเปิ ดหลักสูตร/ปรับปรุง/ปิ ดหลักสูตร
คณะ/วิทยาลัย
1. คณะเกษตรศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์
3. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์
5. คณะเภสัชศาสตร์
6. คณะพยาบาลศาสตร์
7. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
8. คณะศิลปศาสตร์
9. คณะบริหารศาสตร์
10. คณะนิ ติศาสตร์
11. คณะรัฐศาสตร์
รวม

หลักสูตรใหม่
1
1
1
3

จานวนหลักสูตร
ปิ ดหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตร
1
4
2
2
1
2
1
1
12

3. การพัฒนานักศึกษาเพื่อกระบวนการเรียนรูข้ องนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดาเนิ นโครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิต ในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยผ่าน
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในการดาเนิ นชีวิตของนักศึ กษา ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พฒ
ั นากระบวนการ
เรียนรูจ้ ากการปฏิ บัติงานจริงในรูปแบบต่ างๆ ทั้งการฝึ กปฏิ บัติในห้องทดลองปฏิ บัติการ การฝึ กภาคสนาม การ
ฝึ กงาน และสหกิจศึกษา ปั จจุบนั มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่จดั การเรียนการสอนสหกิจศึ กษาจานวน
18 หลักสูตร /สาขาวิชาจนถึงปั จจุบนั
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยังมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในการดาเนิ นชีวิต
ของนักศึกษา ซึ่งในปี งบประมาณ 2558 มีการจัดกิจกรรม จานวน 6 โครงการ โดยมีผูเ้ ข้าร่วมโครงการ จานวน 421
คน ดังแสดงรายละเอียดตามตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 : ตารางแสดงกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในการดาเนิ นชีวิตของนักศึกษา
รุน่ ที่
วัน/เดือน/ปี
รุ่นที่ 1
วันที่ 23-24 พ.ย. 2557
28 ก.พ. 2558

จานวนผู ้
เข้าอบรม(คน)
56

3. กฎหมายกับการทางาน

28 มี.ค. 2558

70

4. การพัฒนาบุคลิกภาพ

รุ่นที่ 2
วันที่ 13-14 มิ.ย. 2558
5-6 ก.ย. 2558

50

12 ก.ย. 2558

134

หัวข้อการอบรม
1. การพัฒนาบุคลิกภาพ
2. การทางานนอกรอบอย่างสร้างสรรค์

5. ภาษาอังกฤษพิชิตงาน
6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวม

51

60

421

ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ
4.65
(ระดับดีมาก)
4.71
(ระดับดีมาก)
4.44
(ระดับดี)
4.53
(ระดับดีมาก)
4.23
(ระดับดี)
4.56
(ระดับดีมาก)
4.52

งบประมาณ
33,750
12,700
12,700
33,750
33,000
14,200
140,100

4. การพัฒนาระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ จัดหาสิ่งสนับสนุ นการเรียนการสอนและ
แหล่ งเรี ยนรูใ้ ห้แก่ นั กศึ กษาอย่ างทั ว่ ถึ ง โดยมี หน่ วยงานท าหน้ าที่ สนั บสนุ นภารกิ จนี้ 2 หน่ วยงานคื อ ส านั ก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย และ สานักวิทยบริการ รายละเอียดดังนี้
4.1 ส านั กคอมพิ วเตอร์และเครื อข่าย เป็ นหน่ วยงานที่ รองรับการให้บริ การในด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริการด้านการศึ กษา สนับสนุ นผูบ้ ริหาร อาจารย์ นั กศึ กษาและบุคลากร เป็ นเครื่องมือในการ
เรียนการสอน รวมไปถึงการให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่คลอบคลุมในเขตพื้ นที่การศึกษาและที่พกั อาศัย มีการ
พัฒ นาระบบเครื อข่ายคอมพิ วเตอร์ส าหรับนั กศึ กษาและบุ คลากรได้รวดเร็ วและทั ว่ ถึ ง โดยในปี 2558 ส านั ก
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้พฒ
ั นาระบบสารสนเทศในด้านต่างๆ เพื่อให้ผูใ้ ช้บริการมีความพึงพอใจ ดังนี้
4.1.1 จัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนิ นการจัดหาครุภณ
ั ฑ์เครือข่าย ได้แก่
1) จัดหาครุภณ
ั ฑ์ประจาอาคารจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายหลัก Firewall Throughput ขนาด
10 Gbps รองรับจานวนเซสชันสูงสุด (Max Sessions) 1,500,000 sessions และ ปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายแบบเบลด
(Blade Server)เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การเครื อข่ ายคอมพิ วเตอร์ โดยอุ ปกรณ์ นี้ มี CPU แบบ 8-Core
Processor ความเร็ว 2.6GHz มี RAM แบบ DDR4 RDIMM ขนาด 64 GB (ต่อ 1 ใบเบลด) และมี SAN Storage ใช้ HDD
แบบ SAS ขนาด 900GB จานวน 16 ลูก
2) จัดหาโปรแกรมลิขสิทธิ์จาก Microsoft Office 2010-2016/Microsoft Windows7/Microsoft
Windows8/Microsoft Windows8.1/Microsoft Windows10เพื่อให้การใช้งานโปรแกรมถูกต้องตามลิขสิทธิ์ ถูกกฎหมาย
มีความปลอดภัย เสถียร และน่ าเชื่อถือ
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3) จัดหาโปรแกรมป้ องกันไวรัส Kaspersky Anti-Virus V.6/Kaspersky Anti-Virus V.10 เพื่ อ
ติดตั้งป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ที่เป็ นภัยคุกคามซึ่งสร้างความเสียหายให้กบั ระบบอย่างรุนแรง โดยประชาสัมพันธ์ให้
คณะหรือหน่ วยงานทาการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์สานักงานและห้องปฏิบตั ิการ
4) การจัดหา อุ ปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point) เพื่ อเติ ม เพื่ อรองรับการให้บริ การ
เครือข่ายไร้สายให้มีความครอบคลุมพื้ นที่ โซนการจัดการศึ กษาและที่ พักอาศัย รวมทั้งการติ ดตั้งอุปกรณ์ทดแทน
อุปกรณ์เดิ มที่ ชารุดให้สามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิ ภาพซึ่ งในปี งบประมาณ 2558 ได้มีการติ ดตั้ง Access Point
เพิ่มขึ้ น จานวน 2 จุด คือ อาคารเรียนรวม 4 และอาคารเครื่องมือกลาง รวมจานวน Access Point ที่ให้บริการ UBUWiFi จานวน 429 จุดดังแสดงรายละเอียดในรูปภาพที่ 1
รูปภาพที่ 1 : แสดงจุดให้บริการเครือข่ายไร้สาย (KankraoNET) ในมหาวิทยาลัย
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4.1.2 จัดหาครุภณ
ั ฑ์เพื่อให้ผูใ้ ช้บริการ
1) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต เพื่อการสนับสนุ นด้านการเรียนการสอนสาหรับอาจารย์
และนักศึกษา
2) การจัดซื้ ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ทดแทนอุปกรณ์ที่ชารุดในห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
4.1.3 การส่งเสริมการใช้งานตามโครงการ Google for Education
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในองค์กรเพื่อพัฒนากระบวนการ
บริหารการศึกษา และการเรียนการสอน
4.2 สานั กวิทยบริการ เป็ นหน่ วยงานที่รองรับการให้บริการในด้านสารสนเทศ สื่อการเรียน การสอน และ
เทคโนโลยีที่ทนั สมัย เพื่อให้ผูใ้ ช้บริการสามารถนาข้อมูลและสื่อต่างๆ ประกอบการเรียนการสอน และประโยชน์ในการ
พัฒนาตนเองและสังคม โดยกาหนดพันธกิจ พัฒนาสานักวิทยบริการให้เป็ นศูนย์บริการวิชาการ และเป็ นเครือข่าย
ทางการศึ กษาวิจยั และบริการ ทั้งในระดับท้องถิ่น และสากลโดยในปี 2558 โดยดาเนิ นการจัดหาสื่อ และทรัพยากร
สนับสนุ นการเรียนรู ้ ในประเภทต่างๆ ดังแสดงรายละเอียดตามตารางที่ 7
ตารางที่ 7 : ตารางแสดงจานวนแหล่งฐานข้อมูล
ประเภท
1. หนังสือแยกตามสาขาวิชา
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์
2. หนังสือข้อมูลท้องถิ่น
3. วิทยานิ พนธ์ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ
4. รายงานวิจยั ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ
5. หนังสืออ้างอิงภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ
6. วารสาร
วารสารวิชาการ
นิ ตยสารบันเทิง
7. สื่อโสตทัศน์
8. จานวนฐานข้อมูล

จานวนแหล่งฐานข้อมูล
ปี 2557
ปี 2558
16.039
77,303
50,983
13,450
1,102
6,556
11,174
1,002
98
15,423
19

12,628
55,373
71,405
10,332
1,153
5,194
11,136
1,816
135
15,589
19

เพิ่ม – ลด
- 3,411
- 21,930
20,422
- 3,118
510
1,365
- 38
814
37
166
-

5. การส่งเสริมและสนับสนุ นกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรูต้ าม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
มหาวิ ทยาลัยอุ บลราชธานี ได้มี การจัดกิ จกรรมนอกหลักสู ตรซึ่ งสอดแทรกคุ ณธรรม จริ ยธรรม และ
กระบวนการเรียนรู ้ โดยมุ่งส่งเสริมให้นักศึ กษามีทักษะและประสบการณ์ที่ เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง ดังแสดง
รายละเอียดตามตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 : ตารางแสดงกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร
กิจกรรม
1. ด้านวิชาการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2. ด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
3. ด้านบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
4. ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
5. ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
รวมทั้งหมด

งบประมาณ (บาท)
1,122,975.50
3,264,299.50
688,577
1,485,408.50
572,210
7,133,470.50

จานวนโครงการ
57
36
13
32
11
149

ผูเ้ ข้าร่วม (คน)
5,612
3,862
2,661
18,945
4,536
31,080

กิจกรรมด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เช่น ปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม่, ค่าย ม.อุบลฯ
วิชาการ, ค่ายเทคโนโลยีจากพี่ส่นู อ้ งสัญจร, ติวเข้มเติมเต็มความรู ้ ฯลฯ

กิจกรรมด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ เช่น การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย, กีฬาเชื่อม
ความสัมพันธ์รวมใจ ม.อุบลฯ เกมส์, สอนน้องเล่นบาส, ว่ายน้ าเพื่อสุขภาพ ฯลฯ

กิ จกรรมด้านบ าเพ็ ญ ประโยชน์ ห รื อรักษาสิ่ งแวดล้อม เช่ น ค่ ายอาสาพัฒ นาและบ าเพ็ ญ ประโยชน์ ,
อาสาสมัครสร้างฝั นปั นยิ้ ม, รากแก้วพัฒนาอย่างยัง่ ยืน, สร้างสัมพันธ์สานสายใย สร้างคนค่ายเพื่อสังคม ฯลฯ
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กิจกรรมด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เช่น พิธีไหว้ครูม.อุบลฯ, กันเกราช่อใหม่รวมใจสืบสาน
ประเพณีสกั การะหลวงปู่ ชา,คอรัปชัน่ “ฉัน”ไม่ขอรับ, ตักบาตรน้องใหม่ ฯลฯ

กิจกรรมด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เช่น พิธีบายศรีส่ขู วัญกันเกราช่อใหม่, งานประเพณีลอยกระทง,
สานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว, ค่ายเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมริมฝัง่ โขง ฯลฯ
6. การจัดหาทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการสร้างสวัสดิภาพแก่นกั ศึกษา
6.1 ด้านทุนการศึกษา
จัดหาแหล่งทุ นสนั บสนุ นเงินทุ นการศึ กษาจากหน่ วยงานภาครัฐและเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งสิ้ น
353 ทุน เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 6,028, 200 บาท จาแนกตามแหล่งทุน ดังแสดงรายละเอียดตามตารางที่ 9
ตารางที่ 9 : ตารางแสดงแหล่งทุนเพื่อรองรับนักศึกษา
แหล่งทุนการศึกษา
ทุนรัฐบาล
ทุนเอกชน
อื่นๆ
รวม

ปี 2557
จานวนทุน จานวนเงิน
125
2,500,000
145
3,693,350
270

6,193,350

ปี 2558
จานวนทุน จานวนเงิน
189
2,292,700
162
3,615,500
2
120,000
353
6,028,200

เพิ่ม – ลด
จานวนทุน จานวนเงิน
64
207,300
17
77,850
2
120,000
83
405,150
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6.2 กองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษา
มี ผู ้กู ้ยื มกองทุ นเงิ นให้กู ้ยื มเพื่ อการศึ กษา (กยศ. และ กรอ.) จ านวนทั้ งสิ้ น 6,267 ราย เป็ นจ านวน
352,737,763 บาท จาแนกตามคณะวิชา และประเภทกองทุนกูย้ ืม ดังแสดงรายละเอียดตามตารางที่ 10
ตารางที่ 10 : ตารางแสดงประเภทกองทุนกูย้ ืม
คณะ

คณะเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะนิ ติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
คณะศิ ลปประยุ กต์ แ ละการ
ออกแบบ
วิทยาลั ยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข
พยาบาลศาสตร์
หน่ วยการเรี ยนการสอนจังหวัด
มุกดาหาร
รวม

ผูก้ ยู ้ ืม
กยศ.ราย
เก่า
529
767
827
58
1308
619
392
425
41

จานวนทุน (คน)
ผูก้ ยู ้ ืม ผูก้ ยู ้ ืม ผูก้ ยู ้ ืม
กยศ.
กรอ.
กรอ.
ราย
เก่า
ใหม่
ใหม่
18
37
65
12
3
119
11
9
1
44
44
67
20
59
43
27
33
33
47
1
19
37

จานวนเงินทุน (บาท)
ผูก้ ยู ้ ืมกรอ.เก่า
ผูก้ ยู ้ ืมกรอ.ใหม่

รวม

ผูก้ ยู ้ ืม
กยศ.รายเก่า

ผูก้ ยู ้ ืม
กยศ.รายใหม่

รวม

584
847
966
147
1,454
722
425
472
98

29,126,211
42,230,253
45,533,793
3,193,422
72,017,172
34,081,521
21,583,128
23,400,075
2,257,419

841,734
3,039,595
5,564,797
46,763
3,133,121
2,010,809
1,543,179
2,197,861
46,763

676,800
620,400
2,481,600
1,128,000
1,522,800
1,071,600

2,086,800
169,200
507,600
2,481,600
3,327,600
1,861,200
2,086,800

32,054,745
46,115,848
52,226,590
8,203,385
79,605,893
39,476,330
23,126,307
25,597,936
5,462,582

258

15

16

21

310

14,205,222

701,445

902,400

1,184,400

16,993,467

107
63

1

25
-

40
6

172
70

12,454,800
3,468,717

46,763

2,910,000
-

4,656,000
338,400

20,020,800
3,853,880

5,394

410

174

289

6,267

303,551,733

19,172,830

11,313,600

18,699,600

352,737,763
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7. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ดาเนิ นงานในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่ วยงานต่างประเทศ โดยมีกิจกรรมการ
แลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาและบุ คลากร 4ครั้ง การบรรยายพิ เศษ จัดประชุ มวิช าการ และเตรีย มความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนอีกอย่างละครั้ง ดังแสดงรายละเอียดตามตารางที่ 11
ตารางที่ 11 : ตารางแสดงการดาเนิ นงานในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่ วยงานต่างประเทศ
วัน/เดือน/ปี
14 ม.ค.
2558

หน่วยงานที่ให้
ความร่วมมือ
Far East University

ประเทศ

ทวีป

South Korea

เอเชีย

26-28 มี.ค.
2558

School of
Phamacy,West
Viginia University

USA

อเมริกา

30 เม.ย.
2558

University of
Danang-Campus in
Kontum

Vietnam

เอเชีย

USA

อเมริกา

12 พ.ค. – 30 Fulbright (Thailand)
เม.ย. 2558
26 พ.ค. – 1
มิ.ย.2558
16-18 ส.ค.
2558

19-20 ส.ค.
2558

Guangxi Normal
PR China
University for
Nationalities,PR china
National Cancer
Singapore
Centre Singapore
(NCCS) Singapore
Hospital
National University of Lao PDR
Laos, Lao PDR

เอเชีย

วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

หารือกิจกรรมการ
คณะบริหารศาสตร์ : Pro.Dr.Kim ศาสตราจารย์อาวุโส
แลกเปลี่ยนนักศึกษาและ และความร่วมมือต่างประเทศ หารือกับคณะบริหาร
บุคลากร
ศาสตร์ เกี่ยวกับการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ
ค รั้ งที่ 2 2 The Social and Economic Prospects in
Southern Mekong Sub-Region of Southeast Asia
(SEPSA) ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2558ณ
โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บรรยายพิเศษ เพื่อ
คณะเภสัชศาสตร์ : หารือแนวทางในการร่วมมือทาง
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ วิ ชาการกั บ Prof. Terry Schwinghammer และ Assoc.
ประชาคมอาเซียน
Prof. Dr. Douglas Slain ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการศึกษาเภสัช
ศาสตร์ ในการพัฒนาและแลกเปลี่ ยนอาจารย์และ
นั กศึ กษาระหว่ าง West Virginia Universityและคณะ
เภสั ชศาสตร์ ในประเทศไทยพร้อมทั้ งให้เกี ยรติ
บรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ บั คณาจารย์และ
นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หารือกิจกรรมความ
ส านั กงาน วิ เท ศ สั ม พั น ธ์ : Dr. Dang Van My
ร่วมมือทางวิฃาการ
ผูอ้ านวยการ พร้อมผูบ้ ริหารและคณาจารย์รวม 6 ท่าน
มาหารื อเพื่ อศึ กษาความเป็ นไปได้ในการด าเนิ น
กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
หน่วยการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร: มี
วิชาการ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนวิชาการทางด้าน Digital
Communication and Media/Multimedia
แลกเปลี่ยนอาจารย์และ หน่ วยการเรี ยนการสอนจังหวัดมุ กดาหาร: มี
ความร่วมมือทางวิชาการ กิจกรรมแลกเปลี่ยนวิชาการทางด้านการจัดการ

เอเชีย

จัดประชุมวิชาการ

เอเชีย

หารือกิจกรรมการ
คณะบริ ห ารศาสตร์ : รองศาสตราจารย์ ดร.
แลกเปลี่ยนนักศึกษาและ Bounlouane Douangngeuneรองผูอ้ านวยการสถาบัน
บุคลากร
พั ฒ นาทรั พยากรมนุ ษย์ ลาว-ญี่ ปุ่ น (Laos-Japan
Human Resource Development Institute) มหาวิ ท ยาลั ย
แห่ งชาติ ลาว เข้าเยี่ ยมมหาวิ ทยาลัยเพื่ อพบปะและ
เจรจาหารื อการแลกเปลี่ ย นนั กศึ กษาหลั กสู ต ร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

คณะเภสั ชศาสตร์ : Asst. Prof. Lita Chew บรรยาย
พิเศษในการจัดประชุมวิชาการ
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พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมทัน
ต่อพลวัตรของสังคม โดยส่งเสริมและสนับสนุ นให้ทาวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู ้ และพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการในระดับสากล
อาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมทันต่อพล
วัตรของสังคม

มาตรการ
2.1 พัฒนาอาจารย์ให้มีความรูค้ วามเข้าใจ และมีทกั ษะในการจัดการเรียนรูท้ ี่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
2.2 ส่งเสริมและสนั บสนุ นให้อาจารย์ทาวิจยั สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้ ผลิตสื่อการศึกษา ตารา
และผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ อย่างมีคุณภาพ
2.3 ส่งเสริมและกากับให้อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ อย่างมีจรรยาบรรณ เป็ นแบบอย่างที่ ดีแก่นักศึกษา และ
สามารถเป็ นที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
2.4 จัดระบบและกลไก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุ นการให้อาจารย์มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและตาแหน่ ง
ทางวิชาการในสัดส่วนที่เหมาะสมตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
2.5 พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านวิชาการในระดับสากลรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่ อ
รองรับการเปิ ดประชาคมอาเซียนและการพัฒนาในศตวรรษที่ 21
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนโยบายส่งเสริ มและสนั บสนุ นการดาเนิ นงานที่ สอดคล้องตามมาตรการของ
มหาวิทยาลัย ในการจัดระบบและกลไก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุ นให้อาจารย์พฒ
ั นาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการ
สอนและมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและตาแหน่ งทางวิชาการในสัดส่วนที่สอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
และเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึ กษาของมหาวิทยาลัยให้มีมาตรฐานสูงรวมไปถึงรองรับการเปิ ดประชาคมอาเซียน
โดยมีผลการดาเนิ นงาน ดังนี้
1. การส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการ
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 มีอาจารย์ที่ดารงตาแหน่ งทางวิชาการเพิ่มขึ้ น 14 คน จาแนกเป็ นตาแหน่ งผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ เพิ่มขึ้ น จานวน 8 คน คิดร้อยละ 33.33 เมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมา ตาแหน่ ง รองศาสตราจารย์ เพิ่มขึ้ น
จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.00เมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมา ดังแสดงรายละเอียดตามตาราง ที่ 12 และแผนภูมิที่ 8
ตารางที่ 12 : ตารางแสดงรายละเอียดจานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและตาแหน่ งทางวิชาการในปี 2557- 2558
ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
รวม

ปี 2557
จานวน (คน)
ร้อยละ
523
72.73
155
21.55
41
5.70
719
100.00
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ปี 2558
จานวน (คน)
ร้อยละ
513
70.95
163
22.54
47
6.50
723
100.00

เพิ่ม – ลด
จานวน (คน) ร้อยละ
-10
-1.91
8
5.16
6
14.13
4
0.56
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แผนภูมิที่ 8 : เปรียบเทียบจานวนตาแหน่ งทางวิชาการ ปี 2557 – 2558

2. การพัฒนาอาจารย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
ดาเนิ นการจัดโครงการพัฒนาอาจารย์ จานวน 5 โครงการดังแสดงรายละเอียดตามตารางที่ 13
ตารางที่ 13 : ตารางแสดงกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง
การสอนแบบใช้โครงงานเป็ นฐาน
(Project Based Learnning)
2

3

3

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง
“การจัดการการเรียนการสอนโดยใช้
ขุมชนเป็ นฐาน (Community Based
Learnning)
โครงการอบรมเชิ งปฏิบัติ การ เรื่ อง
การประเมินผูเ้ รียนตามสภาพจริง

ผลการดาเนินงาน
: ผลการประเมินเฉลี่ย 4.50 อยูใ่ นเกณฑ์ระดับดี
: จานวนผูเ้ ข้าอบรม 44 คน งบประมาณ 23,835 บาท
: อบรมวันที่ 20 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่
: ผลการประเมินเฉลี่ย 4.35 อยูใ่ นเกณฑ์ระดับดี
: จานวนผูเ้ ข้าอบรม 28 คน งบประมาณ 20,030 บาท
: อบรมวันที่ 25มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่

: ผลการประเมินเฉลี่ย 4.30 อยูใ่ นเกณฑ์ระดับดี
: จานวนผูเ้ ข้าอบรม 62 คน งบประมาณ 26,518.80 บาท
: อบรมวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่
โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง : ผลการประเมินเฉลี่ย 4.5 อยูใ่ นเกณฑ์ระดับดีมาก
การจัดการเรียนการสอนแบบใช้
:จานวนผูเ้ ข้าอบรม 67 คน งบประมาณ 26,088.20 บาท
ปั ญหาเป็ นฐาน (Community Based :อบรมวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่
Learnning)
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ตารางที่ 13 : ตารางแสดงกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน (ต่อ)
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
5 โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร : ผลการประเมินเฉลี่ย 4.51 อยูใ่ นเกณฑ์ระดับดีมาก
เรื่ อ ง การบู ร ณาการการวิ จัย เข้า : จานวนผูเ้ ข้าอบรม 43 คน งบประมาณ 26,518.80 บาท
กับการเรียนการสอนที่บูรณาการ : อบรมวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ ห้อง U2 โรงแรมยูเพลส
กั บ ก า ร ท า ง า น ( Workintergrated Learnning : WiL)

3. การส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทาวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้
การส่งเสริมและสนั บสนุ นให้คณาจารย์และบุคลากรทาการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรูใ้ นรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับผูเ้ รียนโดย
ได้มีการจัดโครงการ“สร้างนักวิจยั ใหม่ (ลูกไก่)”จานวน 2 รุ่น มีผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมจานวนทั้งสิ้ น 155 คน ณ ห้อง
ประชุม U2 สถานปฏิบตั ิการโรงแรมและการท่องเที่ยว

4. การพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านวิชาการเพื่อรองรับการเปิ ดประชาคมอาเซียน
ส่งเสริมกิจกรรมในด้านวิชาการเพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านวิชาการเพื่อรองรับการเปิ ดประชาคม
อาเซี ยน โดยเดิ นทางไปแลกเปลี่ ยน ณ มหาวิทยาลัย/สถาบัน/หน่ วยงาน ประเทศในภูมิ ภาคอาเซี ยน ดังแสดง
รายละเอียดตามตารางที่ 14
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ตารางที่ 14 : ตารางแสดงกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
1 รศ. .สุรีพร เกตุงาม
(คณะเกษตรศาสตร์)

2

ดร.วชิราพรรณ
บุญญาพุทธิพงศ์
(คณะเกษตรศาสตร์)

เรื่อง
สถานที/่ ระยเวลา
ภายใต้โครงการ Framework of University Paul Sabatier,
Erasmus Mundus Action 2
Toulouse ประเทศฝรัง่ เศส
TECHNO 1 Project
ระหว่าง 1 มิถุนายน – 30
มิถุนายน 2558
The inclusion complex
University of Groningen
formation with lipid of
ประเทศเนเธอร์แลนด์
starches
ระหว่าง 1 มิถุนายน –
30 มิถุนายน 2558

แหล่งทุน
Framework of Erasmus
Mundus Action 2
TECHNO1 Project
Erasmus Mundus in Lotus
Unlimited Project

การจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็ นฐาน: วันที่ 20 มีนาคม 2558

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็ นฐาน (Community Based Learning): วันที่ 25 มีนาคม 2558
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การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem Based Learning ) : วันที่ 29 มิถุนายน 2558

การบูรณาการวิจยั เข้ากับการเรียนการสอนและแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ที่บรู ณาการกับการทางาน ( Work-integrated Learning : Wil ) : วันที่ 23 กรกฎาคม 2558
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กลยุทธ์ที่ 3 :

พัฒนาขี ดความสามารถด้านการวิ จัยเพื่ อยกระดับสู่การเป็ นมหาวิ ทยาลัยวิ จัยระดับชาติ
ภู มิ ภาคลุ่ มน้ าโขง และอาเซี ยน โดยพั ฒนาโครงสร้างพื้ นฐานเพื่ อส่ งเสริ มการวิ จัย และ
ส่งเสริมและสนับสนุ นความร่วมมือด้านการวิจยั กับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
องค์ความรูน้ วัตกรรมที่พฒ
ั นาขีดความสามารถ และยกระดับความเป็ นอยูข่ องชุมชน

เป้าประสงค์:
มาตรการ
3.1 พัฒนาระบบกลไกการบริ หารงานวิ จัยให้สามารถด าเนิ นงานเชิ งรุ กได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิทธิผลเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจยั
3.2 ส่งเสริม และสนับสนุ นงานวิจยั ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุ นการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจยั และสร้างนักวิจยั รุ่นใหม่
3.4 สนับสนุ นและส่งเสริมให้มีศนู ย์ความเชี่ยวชาญเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจยั และความมีชื่อเสียง
ของมหาวิทยาลัย
3.5 ส่งเสริมและสนับสนุ นให้มีการเผยแพร่ การประยุกต์ใช้ การจัดการความรู ้ การบูรณาการวิจยั การเรียน
การสอน และบริการวิชาการ และเชื่อมโยงงานวิจยั สู่อุตสาหกรรม
3.6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปั ญญาอย่างมีประสิทธิภาพ

มหาวิ ทยาลัยอุ บลราชธานี ได้รับ การสนั บสนุ นด้านการวิ จัยจ านวนทั้ งสิ้ น 47 โครงการ ซึ่ งเป็ นเงิ น
งบประมาณแผ่นดินจานวนทั้งสิ้ น 13,256,600 บาท โดยมีงบประมาณด้านการสร้างองค์ความรูจ้ านวน 35 โครงการ
เป็ นเงิน 9,760,900 และด้านการถ่ ายทอดเทคโนโลยี จานวน 12 โครงการ เป็ นเงิน 3,495,700 บาท ดังแสดง
รายละเอียดตามตารางที่ 15
ตารางที่ 15 : ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุ นด้านการวิจยั ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
หน่วยงาน
คณะเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
รวม

สร้างองค์ความรู ้
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
7
2,077,900
5
1,356,300
12
3,466,700
1
288,200
4
928,400
5
1,377,200
1
266,200
35
9,760,900

ถ่ายทอดเทคโนโลยี
รวม
จานวน
งบประมาณ จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
1
299,200
8
2,377,100
6
1,784,200
11
3,140,500
4
1,103,300
16
4,570,000
0
1
288,200
0
4
928,400
1
309,000
6
1,686,200
0
1
266,200
12
3,495,700
47
13,256,600

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยังได้รบั งบประมาณสนับสนุ นการจัดโครงการจากเงินรายได้และแหล่ง
ทุนอื่นๆ จานวนทั้งสิ้ น 108 โครงการ เป็ นจานวนทั้งสิ้ น 24,140,763 บาท ดังแสดงรายละเอียดตามตารางที่16
ANNUAL REPORT 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY

รายงานประจาปี 2558

41

ตารางที่ 16 : ตารางแสดงงบประมาณสนับสนุ นการจัดโครงการจากเงินรายได้และแหล่งทุนอื่นๆ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
หน่วยงาน
คณะเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะนิ ติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
รวม

เงินรายได้
งบประมาณจากแหล่งอื่น
รวม
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
8
273,000
11
8,628,182
19
8,901,182
3
30,000
6
1,690,000
9
1,720,000
4
80,000
12
2,850,498
16
2,930,498
5
200,000
9
2,323,770
14
2,523,770
3
45,000
6
1,702,604.20
9
1,747,604.20
6
120,000
9
2,080,000
15
2,200,000
2
200,000
2
200,000
14
510,000
5
1,492,824
19
2,002,824
1
900,000
1
900,000
4
1,014,885
4
1,014,885
43
1,258,000
65
22,882,763 108
24,140,763

จาการส่งเสริมและสนั บสนุ นการวิจัยดังกล่าว จึงท าให้มีผลงานวิจัยดี เด่ น สามารถนาไปเผยแพร่และใช้
ประโยชน์ รวมทั้งการจดทะเบียนสิทธิบตั รและอนุ สิทธิบตั ร ดังแสดงรายละเอียด ดังนี้
1. รางวัลนักวิจยั และโครงการวิจยั ดีเด่นประจาปี 2558
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบรางวัลผลงานวิจยั ดีเด่นประจาปี เพื่อเป็ นการส่งเสริมนักวิจยั ให้เกิดความภาคภูมิใจ
ในผลงาน รวมทั้งสิ้ นจานวน 7ผลงาน ดังแสดงรายละเอียดตามตารางที่ 17
ตารางที่ 17 : ตารางแสดงงบประมาณสนับสนุ นการจัดโครงการจากเงินรายได้และแหล่งทุนอื่นๆ
ที่
ชื่อ-สกุล
1 ผศ. วรศักดิ์ สุขบท

ผลงาน
: รางวัลนักวิจยั ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากที่สุดในการประชุมวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์

2 ผศ.ชาญชัย ศุ ภอรรถกร : งานวิจยั เรื่อง “รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะแก่ครูผูส้ ูงอายุในการใช้ ICT เพื่อสนั บสนุ นงาน
และคณะ
บริหารและงานการเรียนการสอน : กรณี ศึกษาโรงเรียนบ้านธาตุ ตาบลแสนสุข อาเภอวารินขา
คณะวิทยาศาสตร์
ราบ จังหวัดอุบลราชธานี ”
: รางวัลผลงานวิจยั ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นในการประชุมวิขาการ
3 ผศ. ประสงค์สม
: ผลงานอนุ สิทธิบัตรเลขที่ 9665 ชื่อสิ่งประดิษฐ์ “ผลิตภัณฑ์ดินน้ ามันชีวภาพที่มีส่วนผสมของ
ปุณยอุปพัทธ์
กลู เทนแบบสด (Fresh Gluten) และกระบวนการผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ดังกล่ าว” ลักษณะเด่ นของ
คณะวิทยาศาสตร์
สิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ดินน้ ามันชีวภาพที่มีส่วนผสมของกลูเตนแบบสด (Fresh Gluten) สามารถ
เสื่ อมสลายได้ตามกระบวนการธรรมชาติ ใช้ในงานปั้ น สามารถปั้ นรูปทรงต่ างๆ เพื่ อความ
สนุ กสนานเพลิดเพลิ น มีความนุ่ มไม่ติดมือ ปลอดสารพิษ เก็ บรักษาได้ในอุณหภูมิปกติ และ
สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้
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ตารางที่ 17 : ตารางแสดงงบประมาณสนับสนุ นการจัดโครงการจากเงินรายได้และแหล่งทุนอื่นๆ (ต่อ)
ที่

ชื่อ-สกุล

4 ดร.ปุริม จารุจารัส

ผลงาน
: ผลงานอนุ สิทธิ บัตรเลขที่ 9666 ชื่ อสิ่ งประดิ ษฐ์ “ผลิ ตภัณฑ์ดิ นปั้ นชี วภาพที่ มีส่ วนผสมของ
ก ลู เต น แ บ บ ส ด (Fresh Gluten) แ ล ะก ร ะบ วน ก ารผ ลิ ต ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั งก ล่ า ว ”
ลักษณะเด่ นของสิ่ งประดิ ษฐ์ผลิ ตภัณฑ์ดินปั้ นชี วภาพที่ มีส่วนผสมของกลูเตนแบบสด (Fresh
Gluten) สามารถเสื่อมสลายได้ตามกระบวนการธรรมชาติ ใช้ในงานปั้ นโดยไม่ตอ้ งผสมน้ า และอบ
ให้แห้งได้ ปลอดสารพิษ เก็บรักษาได้ในอุณหภูมิปกติ
: รางวัลนักวิจยั รุ่นใหม่ดีเด่น ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจาปี 2558

คณะวิทยาศาสตร์

5 ผศ. จิตรา สิงห์ทอง
คณะวิทยาศาสตร์

6 ผศ. วิริยา พรมกอง
ดร.ทินน์ พรหมโชติ

: รางวัลนั กวิจยั ดีเด่ น/ผลงานวิจยั ดีเด่น ประเภทผลงานวิจยั สิ่งประดิ ษฐ์/นวัตกรรม "ก๋วยจั๊บกึ่ง
สาเร็จรูปผสมไฮโดรคอลอยด์"
: รางวัลรองชนะเลิ ศ นวัตกรรม MOST Innovation Award 2015 ประเภทนวัตกรรมเชิ งพาณิ ชย์
สาขาผลิตภัณฑ์ "ก๋วยจั๊บกึ่งสาเร็จรูปผสมไฮโดรคอลอยด์"
: รางวัลผลงานวิจยั เด่นด้านสาธารณะโครงการ "การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและฤทธิ์ตา้ น
อนุ มลู อิสระของสารเหล่านั้นใน ขนุ นไทย"

คณะวิทยาศาสตร์

7 ผศ. สรศักดิ์ แว่นรัมย์

: บุลากรดีเด่นด้านการเรียนการสอนและวิจยั ประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข

การมอบรางวัลแก่นักวิจยั ที่ได้รบั รางวัลในด้านต่างๆ
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2. การนาผลงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์
การนาผลงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ จานวน 12 ผลงาน ดังแสดงรายละเอียดตามตารางที่18
ตารางที่ 18 : ตารางแสดงการนาผลงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์
ที่
1

ชื่อ-สกุล
ผศ. อุดม ทิพราช
คณะวิทยาศาสตร์

2

ผศ. อุดม ทิพราช
คณะวิทยาศาสตร์

3

ผศ. อุดม ทิพราช
คณะวิทยาศาสตร์

4

ผศ. อุดม ทิพราช
คณะวิทยาศาสตร์

5

ผศ. อุดม ทิพราช
คณะวิทยาศาสตร์

6

ผศ. จิตกร ผลโยญ

ผลงาน
: Developing Learning Modules on Linear Motion using Guiding Questions ใช้ในการพั ฒ นาต ารา
เรียนวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 1-2-3
: การบู รณาการการเรี ยนวิ ชาคณิ ตศาสตร์และฟิ สิ กส์ในโรงเรี ยน ใช้ในการพัฒนาต าราเรี ยน
วิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 3
: Fostering Primary School Students to Understand Electricity and Magnetism ใช้ในการพัฒนาตารา
เรียนวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 3
: Enhancing Students’ understanding of force and Newton’ second law of motion using
experiments in conjunction with POE technique ใช้เป็ นแนวทางในการอบรมครูเพื่อส่ งเสริ ม
การขายตาราเรียน ชุดอุปกรณ์การเรียนวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปี ที่ 3
: Developing Simple Experiments for Teaching Concepts of the Radius of Gyration and Moment of
Inertia ใช้ในการพัฒนาเทคนิ คการสอนของอาจารย์
: การจาลองเพื่อออกแบบการสร้างขดลวดโซลินอยด์สาหรับระบบ MRI

คณะวิทยาศาสตร์

7

ผศ. .ชริดา ปุกหุต
ดร.สนม โนนกลาง
ผศ. นารีรตั น์ ไชยคง

: สายพันธุย์ สี ทนร้อนที่ผลิตเอทานอลในเชิงอุตสาหกรรม การพาณิชย์

คณะวิทยาศาสตร์

8

ดร. นรินทร บุญพราหมณ์ : โครงการจัดทาแผนการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการ จังหวัดศรีสะเกษ
คณะเกษตรศาสตร์

9

ดร. นรินทร บุญพราหมณ์ : โครงการจัดทาแผนการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการ จังหวัดบุรีรมั ย์
คณะเกษตรศาสตร์

10 ผศ. จิตรา สิงห์ทอง

: ผลงานสมบัติเชิงหน้าที่ของแป้งแก่นตะวันและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปั งเพื่อสุขภาพ

คณะเกษตรศาสตร์

11 ผศ. บุญส่ง เอกพงษ์
คณะเกษตรศาสตร์

12 ผศ.. ธนาทิพย์ แหลมคม
คณะเกษตรศาสตร์

: เชื้ อพันธุกรรมมะเขือเทศ UBU 070 /พันธุกรรมมะเขือเทศ UBU 406 และพันธุกรรมมะเขือเทศสี
ดา UBU 10
: การศึกษาเพื่อพัฒนาปลาพื้ นเมืองเป็ นปลาสวยงามเศรษฐกิจและช่วยลดการเลี้ ยงปลาขัคเกอร์ :
กรณีศึกษาปลาข้างลาย
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3. การจัดการทรัพย์สินทางปั ญญา
งานวิจยั และงานสร้างสรรค์ที่ได้รบั การจดทะเบียนอนุ สิทธิบตั รและลิขสิทธิ์ จานวน 4 ผลงาน และมีงานวิจยั
และงานสร้างสรรค์ที่ได้ยื่นจดทะเบียนสิทธิบตั ร และอนุ สิทธิบตั ร อีกจานวน 9 ผลงาน ดังแสดงรายละเอียดตามตาราง
ที่ 20 และ 21
ตารางที่ 20 : ตารางแสดงทรัพย์สินทางปั ญญาที่ได้รบั การจดทะเบียน
ที่
1
2
3

4

ชื่อการประดิษฐ์
ท่อสอยมะขามฝักตรง
ค้างไม้พุ่มร่วมกับท่อรับน้ า
ผลิ ตภัณฑ์ดิ นปั้ นชี วภาพที่ มี
ส่ วนผสมของกลู เทนแบบสด
(Fresh Gluten)
ลิขสิทธิ์ภาพพิมพ์ตราสัญญลั ก ษ ณ์ ก ารแข่ งขั น กี ฬ า
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์”

ชื่อผูป้ ระดิษฐ์
รศ. กิตติ วงส์พิเชษฐ์
รศ. กิตติ วงส์พิเชษฐ์
ผศ. ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์/
นางสาว ทองพูล นันทะแสง

ประเภท
อนุ สิทธิบตั ร
อนุ สิทธิบตั ร
อนุ สิทธิบตั ร

เลขที่ประกาศ
9312
10115
9665

วันที่ออกให้
30 ต.ค. 2557
14 ก.ค. 2558
6 มี.ค. 2558

นายชูเกียรติ พิทกั ษ์พรพัลลภ

ลิขสิทธิ์

327952

19 ส.ค. 2558

ชื่อผูป้ ระดิษฐ์
ผศ. จิตรา สิงห์ทอง

ประเภท
อนุ สิทธิบตั ร

เลขที่ประกาศ
1403001503

วันที่ออกให้
7 พ.ย. 2557

ผศ. จิตรา สิงห์ทอง

อนุ สิทธิบตั ร

1403001504

7 พ.ย. 2557

นายเรวัติ ชัยราช

อนุ สิทธิบตั ร

1403001763

12 ธ.ค. 2557

นางสาวกฤษณา ศิริพล

อนุ สิทธิบตั ร

1503000037

7 ม.ค. 2558

นางสาวกฤษณา ศิริพลและ
นางสาวฉัตรชยา อ่อนอาไพ
นางอภิญญา เอกพงษ์

อนุ สิทธิบตั ร

1503000992

19 มิ.ย. 2558

อนุ สิทธิบตั ร

1503001219

4 ส.ค. 2558

ผศ. จิตรา สิงห์ทอง

อนุ สิทธิบตั ร

1503001428

26 ส.ค. 2558

ตารางที่ 21 : ตารางแสดงทรัพย์สินทางปั ญญาที่ได้ยื่นจดทะเบียน
ที่
1

2

3
4
5
6
7

ชื่อการประดิษฐ์
สูตรส่วนผสมและกรรมวิธีการ
ผลิ ตเส้นก๋ วยจั้บกึ่ งส าเร็ จรู ป
เสริมราข้าว
สูตรส่วนผสมและกรรมวิธีการ
ผลิ ตเส้นก๋ วยจั้บกึ่ งส าเร็ จรู ป
ผสมสารไฮโดร
เครื่องมือเก็บเกี่ยวมะม่วงแบบ
มีใบมีดตัดและถุงพัก
กระบวนการกาจัดแมลงและไข่
แมลงในข้าวด้วยความเย็น
เจลเม็ดน้ าปลาหวานในน้ าปลา
หวาน
ผลิตภัณฑ์ขา้ วตังข้าวกล้องงอก
และกรรมวิธีการผลิต
เส้ น ก๋ ว ยจั้ บ แก่ นตะวั น กึ่ ง
สาเร็จรูป
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ตารางที่ 21 : ตารางแสดงทรัพย์สินทางปั ญญาที่ได้ยื่นจดทะเบียน (ต่อ)
ที่
8

9

ชื่อการประดิษฐ์
ชื่อผูป้ ระดิษฐ์
กรรมวิธีการเคลือบเมล็ดปุ๋ย นายชัยวุฒิ วัดจัง
ด้วยสารเคลือบที่มีองค์ประ
กอบจากน้ ายางธรรมชาติและ
แป้งเพื่อควบคุมการปลดปล่อย
ธาตุอาหาร
ก ร ร ม วิ ธี ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ผศ.. ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์
คลื่ นไฟฟ้ าหัวใจโดยอาศัยการ
แ ป ล ง เว ฟ เล็ ก ( wavelet
transform)

ประเภท
สิทธิบตั ร

เลขที่ประกาศ
1501003799

วันที่ออกให้
19 มิ.ย. 2558

สิทธิบตั ร

1501003800

19 มิ.ย. 2558

นอกจากนี้ ยังมี ผลงานตี พิ มพ์และเผยแพร่ ประจ าปี งบประมาณ 2558 จ านวน 293 ผลงาน ดังแสดง
รายละเอียดตามตารางที่ 22
ตารางที่ 22 : ตารางสรุปผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ ประจาปี งบประมาณ 2558
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

คณะ

เกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์
นิ ติศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
ศิลปประยุกต์ฯ
ศิลปศาสตร์
รัฐศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
บริหารศาสตร์
เภสัชศาสตร์
วิ ท ย า ลั ย แ พ ท ย์
ศาสตร์ฯ
รวมผลงานวิจยั (ฉบับ)

ตีพิมพ์
ตีพิมพ์
เผยแพร่ เผยแพร่
ระดับ ระดับชาติ
นานาชาติ

14
47
5
1
2
9
4
14
16
112

21
18
4
5
11
4
29
12
104
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เผยแพร่
ผลงาน
ประชุม
วิชาการ
ระดับ
นานาชาติ

เผยแพร่
ผลงาน
ประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ

นาไปใช้
ประโยชน์

จด
สิทธิบตั ร
หรืออนุ
สิทธิบตั ร

งาน
สร้างสรรค์
ตีพิมพ์
เผยแพร่
อื่นๆ

รวม

17
15
19
10
-

16
7
11
5
10

5
7
4
7
2
-

2
3
1
-

2
3
7
-

44
105
12
5
12
34
0
51
25
43
38

61
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6

12
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4. กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานวิจยั ของคณะต่างๆ ที่ดาเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ. 2558

การออกสารวจระบบนิ เวศวิทยาและประชาคมชุมชน
วันที่ 5-9 ตุลาคม 2558 ณ. หมู่บา้ นกาปงผลุก กรุงเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ รื่อง “Do AND DON’T IN RESEARCH GRANT APPLICATION”
วันที่ 25 มีนาคม 2558 ณ ห้อง CMP 401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

กิจกรรมโครงการพัฒนาการเกษตรของประเทศกัมพูชา
วันที่ 6 ตุลาคม 2558 ในรายการเดินหน้าประเทศไทย
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รายงานประจาปี 2558
กลยุทธ์ที่ 4:
เป้าประสงค์:

ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเน้นในเขต
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอาเซียน
มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในเขตอีสานใต้และอนุ ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง

มาตรการ
4.1 กาหนดกรอบและทิศทางงานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
4.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการบูรณาการกับ
การวิจยั และการเรียนการสอน
4.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุ มชน หน่ วยงานของรัฐ ตลอดจนภาคธุ รกิ จอุตสาหกรรม เพื่ อการ
เรียนรูแ้ ละเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
4.4 ถ่ายทอดความรูแ้ ละเทคโนโลยีที่ เหมาะสมบนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่ นที่ ดีงาม เพื่ อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและการพึ่งพาตนเองของชุมชนท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดาเนิ นงานด้านบริการวิชาการ โดยการกาหนดให้มีการบริการวิชาการเพื่ อ
เสริมสร้างความเป็ นเลิศทางด้านฐานข้อมูล องค์ความรู ้ ในเขตอีสานใต้ และรวมไปถึงบริเวณอนุ ภมู ิภาคลุ่มน้ าโขงเพื่อ
การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในเขตอีสานใต้ซึ่งเป็ น
เขตบริการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยได้รบั งบประมาณแผ่นดิน สนับสนุ นการบริการวิชาการแก่ชุมชน จานวน
รวมทั้งสิ้ น 92 โครงการ เป็ นเงิน ได้รบั จัดสรรทั้งสิ้ น 16,619,100 บาท โดยจาแนกประเภทกิจกรรมการดาเนิ นงาน
ได้ดงั แสดงรายละเอียดตามตารางที่ 23
ตารางที่ 23 : ตารางแสดงการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเป็ นเลิศทางด้านฐานข้อมูล ในเขตอีสานใต้
กิจกรรมการดาเนินงาน
1. การบริ การวิ ช าการเพื่ อ
พัฒนาการศึกษาแก่เด็ก
เยาวชน ครูอาจารย์
2. การบริการวิชาการเพื่อ
เสริมสร้างความเข้ม
แข็งด้านอาชีพ
3. การบริการวิชาการเพื่อ
พัฒนาทรัพยากรธรรม
ชาติสิ่งแวดล้อมพลังงาน
4. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะ
ที่ดีของชุมชน

งบประมาณ
จานวนเงิน
ร้อยละ
(บาท)
4,046,500
24.35

จานวนโครงการ
จานวน
ร้อยละ
(โครงการ)
23
25.00

ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
จานวน
ร้อยละ
(คน)
6,676
4.50

3,017,000

18.15

28

30.43

1,337

0.90

498,000

3.00

4

4.34

30

0.02

1,862,100

11.20

14

15.23

1,783

1.20
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ตารางที่ 23 : ตารางแสดงการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเป็ นเลิศทางด้านฐานข้อมูล ในเขตอีสานใต้ (ต่อ)
กิจกรรมการดาเนินงาน
5. โครงการบริการวิชาการ
เพื่อเผยแพร่ความรูข้ า่ วสาร
ด้านต่าง ๆ
รวม

งบประมาณ
จานวนเงิน
ร้อยละ
(บาท)
7,195,500
43.30

16,619,100

100

จานวนโครงการ
จานวน
ร้อยละ
(โครงการ)
23
25.00

92

100.00

ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
จานวน
ร้อยละ
(คน)
138,639
93.38

148,465

100.00

การสนับสนุ นงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก เพื่อใช้ในการดาเนิ นโครงการบริการวิชาการอีก จานวน 9
โครงการ รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 13,201,181 บาทดังแสดงรายละเอียดตามตารางที่ 24
ตารางที่ 24 : ตารางแสดงการสนับสนุ นงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก
หน่วยงาน
1.คณะเภสัชศาสตร์
2.คณะศิลปศาสตร์
3.คณะรัฐศาสตร์
4.คณะบริหารศาสตร์
5.คณะนิ ติศาสตร์
รวม

จานวนโครงการ
3
2
1
2
1
9

งบประมาณ (บาท)
4,256,836
6,000,000
100,000
1,293,700
110,645
13,201,181

ร้อยละ (งบประมาณ)
32.25
45.46
0.76
9.8
0.84
100

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้ดาเนิ นงานด้านการบริการวิชาการตามมาตรการที่กาหนดไว้ ดังนี้
1. การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการบูรณาการ
กับการวิจยั และการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยให้ความสาคัญในการสนับสนุ นให้คณะ วิทยาลัย สานัก และหน่ วยงานระดับต่างๆ ได้ให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชนสังคม โดยการบูรณาการกับภารกิจด้านการวิจยั และการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดบริการวิชาการเกิด
ประโยชน์สูงสุดทั้งแก่ตัวผูด้ าเนิ นโครงการเองที่จะได้นาองค์ความรูท้ ี่มีความเชี่ยวชาญถ่ายทอดสู่ชุมชน ขณะเดียวกัน
ได้รบั ข้อมูลปั ญหา ความต้องการจากชุมชนนามาสู่การพัฒนางานวิจยั เพื่อแก้ปัญหา ได้รบั องค์ความรูจ้ ากสถานการณ์
จริงนามาสู่การเรียนการสอนในชั้นเรียน ตลอดจนตัวนั กศึกษาเองได้รบั ประสบการณ์ตรงจากการมีส่วนร่วมในการ
บริการวิชาการ จึงได้กาหนดเป็ นนโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการบริการ
วิชาการที่มีแผนการดาเนิ นงานดังนี้
1.1 การให้บริ ก ารวิ ช าการเพื่ อพัฒ นาศั ก ยภาพการเรี ยนรู ้แก่ เด็ ก เยาวชนและชุ ม ชน โดยยึ ด
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้ นที่ทุรกันดารตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
1.2 การให้บริ การวิชาการเพื่ อเสริ มสร้างความเข้มแข็ ง ความมัน่ คงด้านอาชี พ มุ่งเน้นการพัฒนา
ศักยภาพในด้านต่าง ๆ ของกลุ่มเกษตรกรกลุ่ม ผูป้ ระกอบการ SMEs/OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ภาคธุรกิจเอกชน
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1.3 การให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ ดีแก่ชุมชน ให้ความสาคัญในการสร้างเสริมความ
เข้มแข็งด้านสุขภาพอนามัยการจัดการสิ่งแวดล้อม
2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อการ
เรียนรูแ้ ละเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน หน่ วยงานของรัฐและ
ภาคธุ รกิจอุตสาหกรรม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านต่างๆ ให้กบั ชุมชน โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ 2015 (North Eastern Science and Technology Conference 2015 : NESTC
2015 ) มีวตั ถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรูด้ า้ นการวิจยั แก่นักศึกษา คณาจารย์จากวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ เป็ นเวทีให้
นักศึกษา คณาจารย์ จากทั้งสองสถาบันได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจยั แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรูด้ า้ นการวิจยั
ระหว่างนั กวิจัยและผูส้ นใจทัว่ ไป และเพื่อเป็ นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างทั้งสองสถาบัน เมื่อวันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
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3. การถ่ายทอดความรูแ้ ละเทคโนโลยีที่เหมาะสมบนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและการพึ่งพาตนเองของชุมชนท้องถิ่น

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 18th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN),
Sunee Grand Hotel & Convention Center, Ubon Ratchathani, Thailand : December 3, 2014

เปิ ดฟาร์มและห้องปฏิบตั ิการในสัปดาห์วนั วิทยาศาสตร์ : วันที่ 17-18 สิงหาคม 2558
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ค่ายเกษตรสาหรับเยาวชน : วันที่ 29 พ.ค.2558

เทคนิ คการเพาะเห็ด :วันที่ 28 พฤษภาคม 2558

งานเกษตรอีสานใต้ : ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558
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กลยุทธ์ที่ 5 :
เป้าประสงค์:

สืบสาน เผยแผ่ ฟื้ นฟูและอนุ รกั ษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ทอ้ งถิ่น รวมทั้ง
เรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมของประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน
เป็ นแหล่งเรียนรูด้ า้ นศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคลุ่ม
น้ าโขงและอาเซียน

มาตรการ
5.1 กาหนดกรอบและนโยบายการทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและ
อาเซียน
5.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการบูรณา
การกับการวิจยั การเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
5.3 ศึกษา ค้นคว้า วิจยั และรวบรวม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุ นให้มีแหล่งเรียนรูใ้ นชุมชนในการเผยแพร่
องค์ความรูแ้ ละภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยมและประเพณี ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและ
อาเซียน
5.4 ส่งเสริมและสนับสนุ นการจัดการความรูด้ า้ นศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.5 ส่งเสริมและสนั บสนุ นให้นักศึ กษาและบุ คลากรตระหนั กถึ งคุ ณค่าของขนบธรรมเนี ยมประเพณี มี
สุนทรียภาพทางศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และนานาชาติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการเพื่อทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
เพื่อนาไปสู่การเรียนรู ้ โดยได้รบั งบประมาณสนั บสนุ นเงินงบประมาณแผ่ นดิน จานวน 75 โครงการเป็ นเงินทั้งสิ้ น
8,601,600 บาท โดยแบ่งเป็ นกลุ่มโครงการตามนโยบายมหาวิทยาลัย ดังแสดงรายละเอียดตามตารางที่ 25
ตารางที่ 25 : ตารางแสดงงบประมาณสนับสนุ นโครงการทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรม ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
กิจกรรมการดาเนินงาน
1. ส่ งเสริ ม เยาวชน นั ก ศึ กษาและ
บุ คลากรให้ตระหนั กถึ งคุ ณ ค่ า
ความงามของศิลปะ
2. การศึกษา วิจยั รวบรวมองค์ความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุ รกั ษ์
ขน บ ธ ร ร ม เนี ย ม ป ร ะ เพ ณี
วัฒนธรรมอันดีงามของอีสานและ
ของชาติ
3. มุ่ งเน้ นกิ จกรรมเผยแพร่ แ ละ
ถ่ ายทอดศิ ล ปะ วั ฒ นธรรมใน
ระดับและรูปแบบต่างๆ

จานวน
โครงการ
9

งบประมาณที่
จัดสรร
1,445,000

ร้อยละของจานวน
โครงการทั้งหมด
12.00

ร้อยละของจานวน
งบประมาณทั้งหมด
16.79

27

2,607,000

36.00

30.31

12

1,653,000

16.00

19.22
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ตารางที่ 25 : ตารางแสดงงบประมาณสนับสนุ นโครงการทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรม ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ)
กิจกรรมการดาเนินงาน
4. มุ่ งเน้ นการส่ งเสริ มการอนุ รักษ์
พันธุ กรรมพื ชท้องถิ่ นในจังหวัด
อุบลราชธานี /โดยดาเนิ นการตาม
โครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอัน
เนื่ องมาจากพระราชดาริ ฯสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
5. การด าเนิ นงานตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยและความร่วมมือกับ
จังหวัด
รวม

จานวน
โครงการ
11

งบประมาณที่
จัดสรร
1,598,600

ร้อยละของจานวน
โครงการทั้งหมด
14.67

ร้อยละของจานวน
งบประมาณทั้งหมด
18.58

16

1,298,000

21.33

15.09

75

8,601,600

100

100

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จดั กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุ นให้คณะและหน่ วยงานดาเนิ นงานด้านการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม รายละเอียดดังนี้
1. ดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่ องในวโรกาสทรง
เจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา

การแสดงดนตรีไทยของนักเรียน นักศึกษา
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2. ปลูกป่ าในป่ าปลูกเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ เขื่อน
สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี พื้ นที่ จานวน 3,500 ไร่

ป่ าปลูกเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

การศึกษาสภาวะการปลูกลูกกล้วยไม้สกุลกะเรกะร่อนในสภาพป่ าธรรมชาติและแจกต้นพันธุก์ ล้วยไม้

โครงการ การศึกษาสภาวะการปลูกลูกกล้วยไม้สกุลกะเรกะร่อนในสภาพป่ าธรรมชาติ
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3. โครงการศึกษาความหลากหลายของเห็ดในพื้ นที่ อพสธ (โครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

เห็ดก้ามปู เห็ดมันปูสีชมพู

เห็ดผึ้ งตอง เห็ดตับเต่าสีน้ าตาลอ่อน

เห็ดมันปู เห็ดดอกบักอึ

คณะนักสารวจ

4. โครงการปลูกและขยายพันธุบ์ วั เป็ นกิจกรรมหนึ่ งในโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุบ์ วั ซึ่งเป็ นโครงการ
สนองพระราชดาริ ในโครงการอนุ รกั ษ์พันธุ กรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดาริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

ANNUAL REPORT 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY

56

ANNUAL REPORT 2015

5. โครงการสืบสานงานบุญอีสาน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จดั กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุ นให้คณะและหน่ วยงานดาเนิ นงานด้านการทานุ บารุง
ศิลปวัฒนธรรมโดยได้ดาเนิ นการสืบสานบุญอีสาน คือ ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ ซึ่งเป็ นขนบธรรมเนี ยมประเพณีของชาว
อีสานที่ปฏิบตั ิสืบต่อกันมาจนถึงปั จจุบนั กล่าวคือ ฮีตสิบสอง มาจากคาสองคาได้แก่ ฮีต คือคาว่า จารีต ซึ่งหมายถึง
ความประพฤติ ธรรมเนี ยม ประเพณี ความประพฤติ ที่ดี และ สิบสอง หมายถึ ง สิบสองเดื อน ดังนั้ น ฮี ตสิบสอง จึง
หมายถึงประเพณีที่ประชาชนในภาคอีสานปฏิบตั ิกนั มาในโอกาสต่าง ๆ ทั้งสิบสองเดือนของแต่ละปี ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย
ได้ส่งเสริม สนับสนุ นกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. เดือนอ้าย – บุญเข้ากรรม
วัตถุประสงค์ : เพื่อสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมไทยของบุญเดือนอ้าย(บุญเข้ากรรม)
ภาพกิจกรรม : จัดกิจกรรม ณ วัดป่ ามณีรตั น์ ในวันที่ 21มิถุนายน 2558 โดยนางสาวเพ็ญพักตร์ พื้ นผา
คณะบริหารศาสตร์
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2. เดือนยี่ – บุญคูณลาน
วัตถุประสงค์ : เพื่อทราบประเพณีบุญคูณลานที่เป็ นสิริมงคลแก่ขา้ วในลานของตน และเพื่อเป็ นการขออานิ สงส์ต่างๆ
ภาพกิจกรรม : จัดกิจกรรม ณ วัดบ้านแฮ ตาบลคาขวาง อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี ,
ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2558 โดย ผศ.ดร.สุภาวดี แก้วระหัน คณะเกษตรศาสตร์

3. เดือนสาม – บุญข้าวจี่
วัตถุประสงค์ : เพื่อทราบประเพณี ความสาคัญ และสืบทอด รักษาขนบธรรมเนี ยมประเพณี
ภาพกิจกรรม : จัดกิจกรรม ณ วัดโนนใหญ่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 โดยอาจารย์ประดิษฐ์ แป้นทอง
คณะนิ ติศาสตร์
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4. เดือนสี่ – บุญพระเหวด
วัตถุประสงค์ : เพื่อสืบทอด รักษาขนบธรรมเนี ยมประเพณีและความสาคัญของการรักษาขนบธรรมเนี ยมประเพณี
ภาพกิจกรรม : จัดกิจกรรม ณ บ้านแฮ ตาบลคาขวาง อาเภอวารินชาราบ ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2558
โดย นายชญานนท์ แสงศรีจนั ทร์ คณะศิลปศาสตร์

5. เดือนห้า – บุญสงกรานต์
วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาขนบธรรมเนี ยมประเพณีไว้ และขอให้มีความเป็ นอยูร่ ่มเย็นเป็ นสุข จะปรารถนาสิ่งใดขอให้
ได้สมหวัง โดยมีการจัดทาน้ าอบไทยเพื่อร่วมในงานวันสงกรานต์ ของจังหวัดอุบลราชธานี
ภาพกิจกรรม : จัดกิจกรรม ณ วัดหลวงและวัดศรีอุบลรัตนาราม ในวันที่ 8 เมษายน 2558 โดย ผศ.ดร.ปรีชา
บุญจูง คณะเภสัชศาสตร์

6. เดือนหก – บุญบั้งไฟ
วัตถุประสงค์ : เพื่อสืบสานภูมิปัญญาอีสาน แห่งงานประเพณีบุญบั้งไฟ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจหลักมหาวิทยาลัย
ด้านการทานุ บารุง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอนั ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยูส่ ืบไป
ภาพกิจกรรม : จัดกิจกรรม ที่บา้ นชีทวน อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบล ในวันที่ 6 มิถุนายน 2558 โดย
นายชัยบพิธ พลศรี คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
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7. เดือนเจ็ด – บุญซาฮะ
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยและยังเป็ น
แบบอย่างและกระตุน้ ให้สงั คมชุมชนเขตพื้ นที่อีสานได้ร่วมอนุ รกั ษ์งานบุญประเพณีไทยอีสานที่ดีงามต่อไป
ภาพกิจกรรม : จัดกิจกรรมที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2558
โดย นางนิ ชนันท์ สุวรรณกูฏ คณะพยาบาลศาสตร์

8. เดือนแปด – บุญเข้าพรรษา
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ทราบจารีตประเพณี ตามฮีตสิบสองของอีสาน บุญเข้าพรรษาของภาคอีสานเป็ นประเพณีทาง
พุทธศาสนา
ภาพกิจกรรม : จัดกิจกรรมร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 31 กรกฏาคม 2558
โดย นายสมศักดิ์ สันติวงศกร กองกลาง

9. เดือนเก้า – บุญข้าวประดับดิน
วัตถุประสงค์ : เพื่ออนุ รกั ษ์ สืบสานและส่งเสริมประเพณีวฒ
ั นธรรมที่ดีงามของชุมชนรวมทั้งให้นักศึกษา คณาจารย์
เกิดความเข้าใจในขนบธรรมเนี ยมประเพณีการทาบุญข้าวประดับดิน
ภาพกิจกรรม : จัดกิจกรรมอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ในวันที่ 11 กันยายน 2558
โดยนางสาววรารัตน์ สังวะสี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
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10. เดือนสิบ – บุญข้าวสาก
วัตถุประสงค์ : เพื่อมุง่ อุทิศส่วนกุศลให้ญาติสนิ ท เซ่น ปู ย่า ตา ยาย บิดา มารดา สามี ภรรยา พี่นอ้ งที่ถึงแก่กรรม
ไปแล้ว
ภาพกิจกรรม : จัดกิจกรรมที่วดั โนนเค็ง ต.คาขวาง จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 27 กันยายน 2558
โดย นายถนัดกิจ ศรีโชค คณะวิศวกรรมศาสตร์

11. เดือนสิบเอ็ด – บุญออกพรรษา
วัตถุประสงค์ : เพื่อสืบสานและทานุ บารุงงานประเพณี “บุญออกพรรษา” ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชน รวมไป
ถึงส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรคณะบริหารศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมในงานบุญประเพณีทอ้ งถิ่นของอีสาน
ภาพกิจกรรม : จัดกิจกรรมที่วดั สุวรรณาราม ต.นาคาใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
โดย นางสาวเพ็ญพักตร์ พื้ นผา คณะบริหารศาสตร์
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12. เดือนสิบสอง – บุญกฐิน
วัตถุประสงค์ : เพื่อสืบสานและทานุ บารุงงานประเพณีบุญกฐินซึ่งเป็ นประเพณีที่อยูค่ ่กู บั พุทธศาสนิ กชนไทยเป็ น
การสร้างความสามัคคีในหมูค่ ณะสงฆ์
ภาพกิจกรรม : จัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และวัดพระบาทภูมโนรมย์ จังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ 1 – 2
พฤศจิกายน 2557 โดย นายมนูญพงศ์ ศรีวิรตั น์ คณะวิทยาศาสตร์

6. “งานนมัสการพระธาตุพนม ประจาปี 2558” เพื่อเป็ นการบูชาองค์พระธาตุพนม พระมหาธาตุเจดีย ์ อัน
ประดิษฐานพระอุรงั คธาตุหรือกระดูกส่วนหน้าอกของพระสัมมาสัมพุทธพุทธเจ้า

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ นักศึกษาจาก วิทยาเขตมุกดาหาร (ม.อุบลฯ)
จานวน 60 คน เข้าร่วมขบวนแห่ถวายเครื่องสักการะ
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กลยุทธ์ที่ 6 :

พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลใช้ขอ้ มูลเป็ นฐานในการตัดสินใจ โดยพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ที่ 1:
มาตรการ
6.1.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
6.1.1.1 กาหนดนโยบายเชิงรุกในการถ่ายทอดวิสยั ทัศน์/กลยุทธ์ และนาจุดแข็งของมหาวิทยาลัย
ไปสู่การพัฒนาการดาเนิ นงานทุกระดับอย่างเป็ นรูปธรรม
6.1.1.2 กระจายอานาจบริหาร กากับติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบและเป็ น
รูปธรรม
6.1.1.3 กาหนดนโยบายเชิงรุกในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ตอบสนองต่อผูร้ บั บริการและ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
6.1.1.4 ปรับปรุงและจัดทามาตรฐานการปฏิบตั ิงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการ
สนับสนุ น
6.1.1.5 ปรับปรุ งงานกฎหมายและนิ ติ การของมหาวิทยาลัย เพื่ อให้การปฏิ บัติ งานเป็ นไปตาม
กฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6.1.1.6 มีการจัดการความรูเ้ พื่อมุง่ สู่สถาบันแห่งการเรียนรู ้
6.1.2 ปรับปรุงโครงสร้างและกรอบอัตรากาลังของส่วนงานและหน่ วยงานภายในให้เหมาะสม
6.1.3 ทบทวนนโยบายและปรับปรุ งโครงสร้างการบริหารจัดการในการรวมศูนย์ หรื อการกระจายการ
ปฏิบตั ิงาน ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปั จจุบนั และที่จะเกิดขึ้ นในอนาคตโดยเร่งด่วน
6.1.4 ทบทวนหลักเกณฑ์และกาหนดมาตรการในการบริหารอัตรากาลัง
6.1.5 พัฒนาประสิทธิภาพการกากับติดตามและประเมินผลการดาเนิ นงานของมหาวิทยาลัย
6.1.6 พัฒนาระบบการสื่อสาร จัดทาแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และประชาสัมพันธ์ท้งั ภายใน
และภายนอกองค์กรที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ เพื่ อการถ่ ายทอดนโยบาย แผนงาน ข้อมูลข่ าวสารต่ างๆ
ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย
6.1.7 พัฒนาระบบประกันคุ ณภาพการศึ กษาให้บูรณาการสู่การปฏิ บัติงานจริง โดยปรับปรุ งระบบการ
รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ท้งั มหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 2:

ระบบกลไกและการบริ หารการเงิ น และงบประมาณที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรูเ้ ท่าทันสถานการณ์

มาตรการ
6.2.1 จัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินโดยการมีส่วนร่วมของคณะ/สานักในมหาวิทยาลัย
6.2.2 พัฒนาระบบกลไกการบริหารการเงินและงบประมาณให้เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ และขั้นตอน การ
ปฏิบตั ิงาน
6.2.3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุ นการดาเนิ นงานทางการเงิน
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6.2.4 เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการทรัพย์สิ น (ทรัพย์สิ นกายภาพ ทรัพย์สิ นทางปั ญญา และ
บุคลากร)
6.2.5 สร้างรายได้จากเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ งานวิจยั และบริการวิชาการในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
และอาเซียน
เป้าประสงค์ที่ 3: ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่ทนั สมัยรองรับการปฏิบตั งิ านที่มีประสิทธิภาพ
มาตรการ
6.3.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้ นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุ นการดาเนิ นงานทุกพันธกิจ
6.3.2 กากับดูแล ตรวจสอบ รักษาความมัน่ คงและปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.3.3 พัฒนาระบบการเรียนรูด้ า้ นสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริม ให้ผูเ้ รียนและผูป้ ฏิบตั ิงาน มี
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
6.3.4 ส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของผูเ้ รียนและผูป้ ฏิบตั ิงาน
6.3.5 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
เป้าประสงค์ที่ 4:

มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีและเอื้ อต่อการจัดการเรียนการสอนและ ปฏิบตั ิงานของ
บุคลากร

มาตรการ
6.4.1 ปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพื่อคุณภาพขีวิตที่ดีของนักศึกษาและบุคลากร
6.4.2 ส่งเสริมและสร้างจิตสานึ กการอนุ รกั ษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน รวมทั้งเพิ่มพื้ นที่สีเขียวและ
ลดภาวะโลกร้อน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายใต้หลักนิ ติรฐั และหลักธรรมาภิบาล
เพื่อให้การดาเนิ นงานตามภารกิจหลักมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการตามมาตรการที่กาหนดไว้ ดังนี้
1. การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
1.1 กาหนดนโยบายเชิงรุกในการถ่ายทอดวิสยั ทัศน์/กลยุทธ์ และนาจุดแข็งของมหาวิทยาลัยไปสู่
การ พัฒนาการดาเนินงานทุกระดับอย่างเป็ นรูปธรรม
โดยมีการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง การกาหนดทิศทางยุทธศาสตร์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี สู่การพัฒนาอย่างเป็ นรูปธรรมซึ่งมีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ร่วมกันกาหนด
ทิศทางยุทธศาสตร์ และกาหนดนโยบายของมหาวิทยาลัย สู่การพัฒนาอย่างเป็ นรูปธรรม ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทย
พาณิชย์ (หาดตะวันรอน) ตาบลนาจอมเทียน อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
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การบรรยายหัวข้อ เรื่อง “สภามหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”
โดย ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน

นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยใช้หลักประสิทธิ ภาพ ในการกากับดูแลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย เพื่ อ
ก าหนดทิ ศทางการพัฒ นาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนงบประมาณรายจ่ ายของมหาวิ ทยาลัย โดยสภา
มหาวิ ทยาลัยยังมี บทบาทในการก ากับดู แลให้มหาวิ ทยาลัยมี กระบวนการปฏิ บัติ งานโดยใช้ทรัพยากรทั้งด้าน
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคลและเวลาให้เกิดประโยชน์สงู สุด ดังนี้
ด้านประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ สภามหาวิทยาลัยให้ความสาคัญในการกากับดูแลประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 ซึ่งต้องจัดทารายงานการเงิน
ภายใน 60 วัน นั บจากวันสิ้ นปี งบประมาณ โดยมีกลไกการดาเนิ นงานที่ สาคัญ ซึ่ งกองคลัง เป็ นหน่ วยงานที่กากับ
ดูแลการเงินและการคลังของมหาวิทยาลัย โดยมีหน้าที่ ตอ้ งปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 หมวด 6 การจัดทาบัญชีและรายงานการเงิน แห่ง
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ระเบียบ ข้อ 35.2 วรรคท้าย กาหนดว่า ให้จดั ทารายงานการเงินประจาปี เสนอสภามหาวิทยาลัย ซึ่งในคราวประชุม
สภามหาวิทยาลัย มีการพิจารณาอนุ มตั ิรายงานการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จานวน 3 ครั้ง
สภามหาวิทยาลัยกากับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย โดยใช้หลักการตอบสนองต่อความต้องการและ
ส่งเสริ มการสร้างเครื อข่ ายความร่ วมมื อทางวิชาการกับหน่ วยงานและสถาบันอุ ดมศึ กษาต่ างๆ ในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุ นและส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและดาเนิ น
กิจกรรมร่วมมือทางวิชาการ สภามหาวิทยาลัย มีมติอนุ มตั ิการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการทั้ง
ในและต่างประเทศ ดังนี้
1) การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ
Can Tho University (มหาวิทยาลัยเกิ่นเทอ) สาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียดนาม
2) การลงนามในบันทึ กข้อตกลงความร่ วมมื อทางวิชาการ (MOA) ระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิ ทยาลัยอุ บลราชธานี กับ College of Aquaculture and Fisheries, Can Tho University สาธารณรัฐสังคมนิ ยม
เวียดนาม
3) การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กับภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยดานัง (Faculty of Chemical
Engineering, University of Science and Technology, University of Danang) สาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียดนาม
4) การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ
University of Management and Economics (UME) ราชอาณาจักรกัมพูชา
5) การลงนามใน Umbrella Agreement กับ เครือข่าย ASEA-UNINET
6) การลงนามในข้อตกลงความร่วมมื อด้านการวิจัย (Research Partnership Agreement) ระหว่าง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ University of Alberta ประเทศแคนาดา
7) การลงนามในบันทึ กข้อตกลงการดาเนิ นการวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุ บลราชธานี ร่วมกับ
University of Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา
1.2 กระจายอานาจบริหาร กากับติดตามและประเมิ นผลการปฏิ บัติงานอย่างเป็ นระบบและเป็ น
รูปธรรม
สภามหาวิทยาลัยซึ่ งมีอานาจในการกากับดูแลงานด้านวิชาการการเงินและงบประมาณ และด้าน
บุคลากรในการบริหารมหาวิทยาลัย โดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่2) พ.ศ. 2541 กาหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี เพื่อให้การ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้แต่งตั้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดี และ รักษาราชการแทนผูช้ ่วยอธิการบดี
- ในคราวประชุ มสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 มีมติ รับทราบการแต่ งตั้งรักษาราชการแทนรอง
อธิการบดี และรักษาราชการแทนผูช้ ่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- ในคราวประชุ มสภามหาวิ ท ยาลั ยอุ บลราชธานี ครั้งที่ 4/2558 มี มติ รับทราบประกาศส านั ก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ มีมติ เห็นชอบ ให้แต่งตั้งรองอธิการบดี ฝ่าย
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ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุ บลราชธานี เป็ นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มิถุนายน 2558 ถึ งวันที่ 31 พฤษภาคม
2560
นอกจากนี้ อธิการบดีได้มีการกระจายอานาจไปยัง รองอธิการบดีและผูช้ ่วยอธิการบดี ให้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ หรือมีการมอบอานาจให้ผูบ้ ริหารส่วนงานต่างๆ มีอานาจในการบริหารจัดการในหลายด้าน อาทิ
การบริหารการเงิน การบริหารการพัสดุ การบริหารงานบุคคล และการมอบอานาจหน้าที่ให้คณะกรรมการชุดต่างๆ
ได้ดาเนิ นการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
1.3 ปรับปรุงงานกฎหมายและนิติการของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามกฎหมาย
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการวางระเบียบและออกข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งพบว่า ในปี พ.ศ. 2558 มีการออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ รวมทั้งสิ้ น 20 ฉบับ โดยเรื่องที่
สภามหาวิทยาลัยได้วางระเบี ยบและออกข้อบังคับมากที่ สุด คื อ เรื่ องเกี่ ยวกับการบริหารบุ คคล จ านวน 8 ฉบับ
รองลงมา คือ การบริหารทัว่ ไป จานวน 5 ฉบับ และ เรื่องเกี่ยวกับจัดตั้ง รวม ยุบเลิกส่วนงาน และแบ่งส่วนงาน และ
การบริหารวิชาการ/การจัดการศึกษา จานวน 2 ฉบับ และเมื่อเทียบกับ ปี พ.ศ. 2557 สภามหาวิทยาลัยได้มีการวาง
ระเบียบและออกข้อบังคับ เพิ่มขึ้ นทั้งสิ้ น จานวน 4 ฉบับดังแสดงรายละเอียดตามตารางที่ 26
ตารางที่ 26 : ตารางแสดงจานวนการออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ในปี พ.ศ. 2558
ประเภท
การจัดตั้ง รวม ยุบเลิกส่วนงาน และแบ่งส่วนงาน
การบริหารงานบุคคล
การสรรหาผูบ้ ริหาร หัวหน้าส่วนงาน หัวหน้า
หน่ วยงาน
การเงินและทรัพย์สิน
การบริหารวิชาการ / การจัดการศึกษา
การบริหารทัว่ ไป
การพัฒนานักศึกษา
การแก้ไข ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
อื่น ๆ
รวม

ระเบียบ

ข้อบังคับ

ประกาศ

รวม

2557

2558

2557

2558

2557

2558

2557

2558

-

1
-

1
1

2
-

2
6
-

2
5
-

2
7
1

2
8
-

1
1

1
1
1
4

1
2
5

2
1
1
6

1
1
10

1
2
10

1
2
1
2
16

1
2
5
1
1
20

1.4 การจัดการความรูเ้ พื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู ้
มหาวิทยาลัยได้ส่ งเสริ มให้มี การจัดกิ จกรรมแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ โดยการสร้างช่ องทางให้เกิ ดการ
ถ่ายทอดความรูซ้ ึ่งกันและกันภายในระหว่างบุคลากร ควบคู่ไปกับการรับความรูจ้ ากภายนอก เป้าประสงค์สาคัญ คือ
เอื้ อให้เกิดโอกาสในการหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) เพื่อนาไปสู่การพัฒนาและสร้างเป็ นฐานความรูท้ ี่
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เข้มแข็ง (Core competence) ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่ เกิดขึ้ นอยู่ตลอดเวลา
โดยในปี 2558 ได้ดาเนิ นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ ี่สาคัญ ดังนี้
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เปิ ด
วาระการประชุมเครือข่ายองค์กรการเรียนรู ้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM เวลา 17.00 น ณ
ห้อง U3 สถานปฏิบตั ิการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี กรรมการเครือข่าย จากสถาบัน
ต่างๆ เข้าร่วมดังนี้ ศาสตราจารย์ นพ.วุฒิชยั ธนาพงศธร กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ นพ.จิตเจริญ ไชยา
ค า กรรมการบริ หาร (องค์การมหาชน) ผศ. จิ นดาพร จ ารัสเลิ ศลักษณ์ ผู ้ช่ วยอธิ การบดี ฝ่ ายประกันคุ ณภาพ
การศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวพนมพร ปั จจวงษ์ ผูอ้ านวยการศูนย์พัฒนาและประกันคุ ณภาพ
การศึ กษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายศราวุ ธ ป้ อมสิ นทรัพย์ หัวหน้าส่ วนแผนงาน จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี อาจารย์พิศาล สุขขี หัวหน้าหน่ วยงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฎศรีสะเกษ และ ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ จากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี อาจารย์ทรงพล อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ดร.จุฑามาศ หงส์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การกาหนด
แผนงานหรือแนวทางในการจัดสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู ้ Mini_UKM ในปี 2558-2559

2. การบริหารความเสี่ยงและการจัดวางระบบควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ให้ความสาคัญในการดาเนิ นงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
เพื่อให้การดาเนิ นงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็ นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย
การกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2554 และมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่กาหนด โดยมีการกาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน คือ 1) ได้มีการนาผลการดาเนิ นงานและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาในปี ที่ผ่าน
มา มาปรับปรุ งการดาเนิ นงาน 2) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิ นงานด้านนโยบาย ยุ ทธศาสตร์ แผนงานและ
งบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อดาเนิ นงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในอย่างชัดเจน 3) มีการ
กาหนดระบบการติดตามและรายงานผลการดาเนิ นงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในอย่างชัดเจน
เพื่อติดตามผลการดาเนิ นงานและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพจานวน 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) ครั้งที่ 2
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(รอบ 9 เดือน) ครั้งที่ 3 (รอบ 12 เดือน) 4) รายงานผลการดาเนิ นงานต่อหน่ วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ตามระยะเวลาที่กาหนด
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 (วงรอบ 1 ตุ ลาคม พ.ศ. 2557–30 กันยายน พ.ศ. 2558) มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้กาหนดให้หน่ วยงาน ดาเนิ นการระบุและวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก เพื่อจัดทาเป็ นแผนบริหารความเสี่ยงและแผนควบคุมภายในของหน่ วยงาน และ
แผนบริหารความเสี่ยงและแผนควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อ
คราวการประชุมครั้งที่ 2/2558 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 และมอบหมายให้ทุกหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนิ นการ
ตามขัน้ ตอนวิธีการจัดการความเสี่ยงที่กาหนด ตามหนังสือที่ ศธ 0529.5/ว 221 วันที่ 6 มีนาคม 2558 ภายใต้การ
กากับและติดตามผลการดาเนิ นงานโดยคณะกรรมการดาเนิ นงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ
โดยมีผลการดาเนิ นงาน ดังนี้
1. ในระดับคณะ/หน่ วยงาน มีการดาเนิ นงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ตามระบบ กลไก
และมาตรฐานการควบคุ มภายในอย่างต่อเนื่ อง โดยหน่ วยงานส่วนใหญ่ สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ส่วนความเสี่ยงที่อยู่ในระหว่างดาเนิ นการในบางประเด็นนั้น ให้นาไปพิจารณากาหนดเป็ นแผนการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในปี ถัดไป
2. ในระดับมหาวิทยาลัย มีการดาเนิ นงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในอย่างต่อเนื่ อง
โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้
2.1 การจัดการความเสี่ ยงให้มีระดับที่ ลดลง สามารถยอมรับความเสี่ ยงได้ จานวน 1 ความเสี่ ยง คื อ
ประเด็นความเสี่ยงงบประมาณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรเพิ่มขึ้ น โดยค่าใช้จ่ายบุคลากรที่เป็ นงบประมาณรายได้ เมื่อ
เทียบกับรายจ่ายที่เป็ นงบประมาณรายได้ท้งั หมด
2.2 พบประเด็นที่มีผลการดาเนิ นงานการจัดการความเสี่ยงไม่เป็ นไปตามแผนการดาเนิ นงาน จานวน 2
ความเสี่ ยง ได้แก่ กระบวนการบริ หารหลักสู ตรและระบบสารสนเทศ ทั้ งนี้ ประเด็ นความเสี่ ยงดั งกล่ าว สภา
มหาวิทยาลัยได้เสนอแนะให้พิจารณาดาเนิ นการเพื่อจัดการให้เกิดความต่อเนื่ องและดาเนิ นงานให้มีประสิทธิภาพ
ต่อไป
ทั้งนี้ ในประเด็นความเสี่ยงที่ยงั ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เสนอแนะให้
นาไปกาหนดเป็ นแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 และให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปรับปรุงวิธีการจัดการความเสี่ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
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3. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปี การศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2558จานวน 13 ตัวบ่งชี้ 5 องค์ประกอบ พบว่า ผลการดาเนิ นงาน
ในภาพรวม มี ระดับคุ ณภาพ “ดี ” (คะแนนเฉลี่ ย 3.80) เมื่อวิเคราะห์ผลการดาเนิ นงานรายองค์ประกอบ พบว่า
องค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพ “ดีมาก” ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4 การทานุ บารุงศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย
5.00) และองค์ประกอบที่ มี ระดับคุ ณภาพ “ดี ” ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิ ตบัณฑิ ต (คะแนนเฉลี่ ย 3.57)
องค์ประกอบที่ 2 การวิจยั (คะแนนเฉลี่ย 4.04) และองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย 4.00) ส่วน
องค์ประกอบที่ มีระดับคุ ณภาพ “พอใช้” ได้แก่ องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (คะแนนเฉลี่ย 3.48) ดังแสดง
รายละเอียดตามตารางที่ 27
ตารางที่ 27 : ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน
องค์ประกอบ
1. การผลิตบัณฑิต
2. การวิจยั
3. การบริการวิชาการ
4. การทานุ บารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ทุกองค์ประกอบ

การประเมิน
ตนเอง
3.97
4.38
4.00
5.00
4.13
4.18

คะแนนการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินฯ
ปั จจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิต/
รวม
ผลลัพธ์
3.79
4.00
2.24
3.57
3.99
4.00
4.12
4.04
4.00
4.00
5.00
5.00
3.86
ดี

3.50
4.00
ดี

3.44
3.27
พอใช้

3.48
3.80
ดี

ผลการ
ประเมิน
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
พอใช้
ดี

3.1) สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่ วยงานเทียบเท่า โดยแบ่งตามระดับคุณภาพ ดังนี้
กลุ่มระดับคุณภาพ“ดีมาก” จานวน 1 หน่ วยงาน คือ วิศวกรรมศาสตร์
กลุ่ มระดับคุ ณภาพ“ดี ” จ านวน 4 หน่ วยงาน ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์
กลุ่มระดับคุณภาพ“พอใช้” จานวน 6 หน่ วยงาน ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และ
การออกแบบ คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะนิ ติศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ ดงั แสดงรายละเอียด
ตามตารางที่ 28
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ตารางที่ 28 : ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่ วยงานเทียบเท่า
คณะ/สาขาวิชา
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1. คณะเภสัชศาสตร์
2. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
3. คณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. คณะวิทยาศาสตร์
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์
6. คณะเกษตรศาสตร์
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์
7. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
8. คณะศิลปศาสตร์
9. คณะบริหารศาสตร์
10. คณะนิ ติศาสตร์
11. คณะรัฐศาสตร์

ผลการประเมิน

ระดับคุณภาพ

4.33
3.92
2.59

ดี
ดี
พอใช้

4.10
4.53
3.89

ดี
ดีมาก
ดี

3.38
2.60
2.90
3.00
2.62

พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้

3.2) สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสานัก โดยแบ่งตามระดับคุณภาพ ดังนี้
กลุ่มระดับคุณภาพ“ดีมาก” จานวน 1 หน่ วยงาน คือ สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
กลุ่มระดับคุณภาพ“ดี” จานวน 2 หน่ วยงาน ได้แก่ สานักวิทยบริการ และสานักงานอธิการบดี
กลุ่มระดับคุณภาพ“ปรับปรุง” จานวน 1 หน่ วยงาน คือ สานักงานบริหารทรัพย์สินฯดังแสดงรายละเอียด
ตามตารางที่ 29
ตารางที่ 29 : ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่ วยงานสายสนับสนุ น
ตามภารกิจหน่วยงาน
ที่

สานัก

คะแนน

การบริหารจัดการโดยรวม
คะแนน

รวมทุกตัวบ่งชี้ ทุกด้าน

1

สานักวิทยบริการ

3.57

ระดับ
คุณภาพ
ดี

คะแนน

4.25

ระดับ
คุณภาพ
ดี

3.93

ระดับ
คุณภาพ
ดี

2

สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

4.87

ดีมาก

4.13

ดี

4.58

ดีมาก

3

สานักงานอธิการบดี

3.68

ดี

4.00

ดี

3.75

ดี

4

สานักงานบริหารทรัพย์สินฯ (รับ
ตรวจฯ ครั้งแรก)

1.67

ต้อง
ปรับปรุง

1.75

ต้อง
ปรับปรุง

1.73

ต้อง
ปรับปรุง
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4. ปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาและบุคลากร
4.1) การก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ภายในมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบด้วยพื้ นที่ส่วนต่างๆ เช่น พื้ นที่เขตการศึกษา พื้ นที่เขตที่พกั อาศัย
พื้ นที่เขตแปลงทดลองการเกษตร พื้ นที่เขตกีฬาและนันทนาการ เป็ นต้น ในการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางสัญจร
ภายในมหาวิทยาลัย โดยการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้เส้นทางภายในเขต
พื้ นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งปั จจุบนั ยังขาดอยูใ่ นหลายส่วน ได้แก่ เขตการศึกษา เขตที่พกั อาศัย เขตอาคารกีฬา
เขตกลุ่มอาคารโรงพยาบาล อีกทั้งยังมีการปรับปรุงเพื่อรองรับการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 43 อีกด้วย ซึ่งในปี งบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงในโครงการต่างๆดังแสดงรายละเอียดตาม
ตารางที่ 30
ตารางที่ 30 : ตารางแสดงโครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ภายในมหาวิทยาลัย
ลาดับ
1
2
3
4
5

โครงการ
โครงการปรับปรุงอาคารสนามกีฬากลาง
โครงการก่อสร้างสนามลู่-ลาน และสนามฟุตบอล
โครงการปรับปรุงลานกีฬากลางแจ้ง
โครงการก่อสร้างปรับปรุงป้ายบอกทางถนนและระบบไฟถนน
โครงการวางท่อระบบระบายน้ า
รวมทั้งสิ้ น

โครงการปรับปรุงอาคารสนามกีฬากลาง
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งบประมาณ
1,998,500.00 บาท
19,317,000.00 บาท
2,985,000.00 บาท
1,980,000.00 บาท
998,800.00 บาท
27,279,300.00 บาท
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โครงการก่อสร้างสนามลู่-ลาน และสนามฟุตบอล

โครงการปรับปรุงลานกีฬากลางแจ้ง

โครงการก่อสร้างปรับปรุงป้ายบอกทางถนนและระบบไฟถนน
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โครงการวางท่อระบบระบายน้ า

5. ส่งเสริมและสร้างจิตสานึกการอนุ รกั ษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน รวมทั้งเพิ่มพื้ นที่สีเขียวและ
ลดภาวะโลกร้อน
ดาเนิ นการจัดการฝึ กอบรมให้กบั บุคลากร/นักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัย จานวน 2 รุ่น ดังแสดงรายละเอียด
ตามตารางที่31
ตารางที่ 31 : ตารางแสดงโครงการส่งเสริมและสร้างจิตสานึ กการอนุ รกั ษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน
โครงการ/กิจกรรม
1) อบรมเชิงปฏิบตั ิการการอนุ รกั ษ์พลังงานเรื่อง "วิธีง่ายๆในการล้าง
เครื่องปรับอากาศด้วยตนเองและ 108 วิธีการประหยัดพลังงาน"
2) อบรมการอนุ รกั ษ์พลังงานสัญจรเรื่อง "การอนุ รกั ษ์พลังงานและการใช้ไฟฟ้ า
ภายในสานักงาน"
รวมเป็ น

อบรมเชิงปฏิบตั ิการการอนุ รักษ์พลังงานเรื่อง "วิธีง่ายๆในการ
ล้างเครื่องปรับอากาศด้วยตนเองและ 108 วิธีการประหยัดพลังงาน"จานวนผู้
เข้าอบรมทั้งสิ้ น 108 คน
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จานวน (คน)
108

วัน/เดือน/ปี
17 กรกฎาคม 2558

146

14 กันยายน 2558

254

อบรมการอนุ รักษ์พลังงานสัญจรเรื่อง "การอนุ รักษ์พลังงานและ
การใช้ไฟฟ้ าภายในส านั กงาน"ให้แก่นั กศึ กษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน
146 คน

74

ANNUAL REPORT 2015

กลยุทธ์ที่ 7 :

พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยให้บุคลากรมีวฒ
ั นธรรมแห่ง
การเรียนรู ้ เพื่อการทางานได้เต็มตามศักยภาพอย่างมีความสุข โดยพัฒนาระบบสมรรถนะ
ของบุ คลากรและผู ้บริหารทุ กระดับ สร้างเสริ มสวัสดิ การและสวัสดิ ภาพให้บุ คลากร
ส่งเสริมและสนับสนุ นความก้าวหน้าของบุคลากร และการจัดการความรูเ้ พื่อนาไปสู่การ
ปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพ
บุคลากรทางานได้เต็มตามศักยภาพอย่างมีความสุข

เป้าประสงค์ที่ 1:
มาตรการ
7.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็ นธรรม โดยมีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ เพื่อนามาปรับปรุงระบบให้เป็ นมาตรฐานและทุก
ส่วนราชการภายใน
7.1.2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร จัดให้มีระบบการถ่ายทอดตัวชี้ วัดขององค์กรสู่ระดับบุคคล และระบบการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานแบบมุง่ ผลสัมฤทธิ์
7.1.3 พัฒ นาผู ้บริ หารทุ กระดั บให้มี สมรรถนะด้านการบริ หารโดยยึ ดหลักธรรมภิ บาล และทั นต่ อ
เปลี่ยนแปลง
7.1.4 ส่งเสริมและสนั บสนุ นให้บุ คลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน โดยการเพิ่ มพูนคุ ณวุฒิ ศักยภาพ
ประสบการณ์
7.1.5 ส่งเสริมและสนับสนุ กการจัดการความรูเ้ พื่อนาไปสู่การปฏิบตั ิ
เป้าประสงค์ที่ 2: บุคลากรทางานได้อย่างมีความสุข
มาตรการ
7.2.1 สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพเพื่อให้บุคลากรทางานในองค์กรอย่างมีความสุข
7.2.2 ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ และยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากรที่เป็ นแบบอย่างที่ดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนโยบายจัดทาแผนทรัพยากรมนุ ษย์ต้งั แต่กระบวนการ การบรรจุ แต่งตั้ง สรรหา
การพัฒนาบุคลากร การสร้างความก้าวหน้าในงานอาชีพ การประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยการพัฒนาบุคลากร เป็ น
ขั้นตอนหนึ่ งที่มีความสาคัญและความจาเป็ น เพราะเป็ นกระบวนการเรียนรูท้ ี่รวมเอาทักษะของการปฏิบตั ิงานอย่าง
เหมาะสม แนวคิด กฎ ระเบี ยบ หรือทัศนคติ ให้เกิ ดขึ้ นในการปฏิ บัติงานของบุ คลากรในองค์กร จึงได้มีการจัดทา
แผนพัฒนาบุคลากร ดังนี้
1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็ นธรรม
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2558มหาวิ ท ยาลั ยได้มี การก าหนดแนวทางการบริ ห ารงานบุ คคล ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพและโปร่ งใส เป็ นธรรมในการบริ หารงาน จึ งได้มี การจัดท าข้อบังคับ และประกาศ ทั้ งของสภา
มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนิ นงานด้านบริหารบุคคล ซึ่งเป็ นการพัฒนากลไกในการ
บริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็ นธรรม ดังนี้
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- ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และประเมิน
เอกสารประกอบการสอนหรื อเอกสารค าสอน หรื อสื่ อการสอน เพื่ อประกอบการพิ จารณา แต่ งตั้งบุ คคลให้ดารง
ตาแหน่ งทางวิชาการ (ฉบับที่ 4) ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
- ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
- ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขว่าด้วยการสัง่ ให้พนั กงาน
มหาวิทยาลัยออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบตั ิราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ประกาศ ณ เมื่อวันที่
26 สิงหาคม 2558
- ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รูปแบบการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ “อย่างกว้างขวาง” กรณีตารา หนังสือ และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นประกาศ ณ
วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558
2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีความตระหนักและให้ความสาคัญในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร โดย
การดาเนิ นงานตั้งแต่กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ การวางแผนทรัพยากรมนุ ษย์ การบรรจุ แต่งตั้ง สรรหา การ
สร้างความก้าวหน้าในอาชีพ การประเมินผลการปฏิบตั ิงานและการพัฒนาบุคลากร จึงได้จดั ให้มีการจัดทาแผนพัฒนา
บุคลากรดาเนิ นงานตามโครงการต่างๆ มี 11 โครงการดังแสดงรายละเอียดตามตารางที่ 32
ตารางที่ 32 : ตารางแสดงโครงการเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ลาดับ
โครงการ
1 โครงการฝึ กอบรม “สร้างนักวิจยั ใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ตั้งเป้าหมาย 50 คน ผลการดาเนิ นงานมีผผู้ ่านการอบรมจานวน
39 คน คิดเป็ นร้อยละ 78.00
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “หลักการ เทคนิ ค และวิธีการในการจัดทาผลงานเพื่อขอกาหนดตาแหน่ งสูงขึ้ นของตาแหน่ ง
ประเภททัว่ ไปและประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะตั้งเป้าหมาย 60 คน ผลการดาเนิ นงานจานวน 86 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 143.33
3 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างานเพื่อกาหนดตาแหน่ งสูงขึ้ นของตาแหน่ งประเภททัว่ ไป
และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตั้งเป้าหมาย 60 คน ผลการดาเนิ นงานจานวน 87 คน คิดเป็ นร้อยละ 145
4 โครงการปฐมนิ เทศบุคลากรใหม่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตั้งเป้าหมาย
100 คน ผลการดาเนิ นงานจานวน 77 คน คิดเป็ นร้อยละ 77
5 โครงการอบรม “สร้างนักวิจยั ใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 2 ตั้งเป้าหมาย 50 คน ผลการดาเนิ นงานจานวน 71 คน คิดเป็ นร้อยละ
142
6 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรและศิษย์เก่าตั้งเป้าหมาย 50 คน ผลการ
ดาเนิ นงานจานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 88

ANNUAL REPORT 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY

76

ANNUAL REPORT 2015

ตารางที่ 32 : ตารางแสดงโครงการเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (ต่อ)
ลาดับ
โครงการ
7 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็ นฐาน (Project Based Learning)
ตั้งเป้าหมาย 50 คน ผลการดาเนิ นงานจานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 88
8 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็ นฐาน (Community Based Learnning )
ตั้งเป้าหมาย 50 คน ผลการดาเนิ นงานจานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 56
9 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem Based Learnning )
ตั้งเป้าหมาย 50 คน ผลการดาเนิ นงานจานวน 67 คน คิดเป็ นร้อยละ 134
10 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง การประเมินผูเ้ รียนตามสภาพจริง ตั้งเป้าหมาย 50 คน ผลการดาเนิ นงานจานวน 62 คน
คิดเป็ นร้อยละ 124
11 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง การบูรณาการการวิจยั เข้ากับการเรียนการสอน และแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่
บูรณาการกับการทางาน ตั้งเป้าหมาย 50 คน ผลการดาเนิ นงานจานวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ 86

3. พัฒนาผูบ้ ริหารทุกระดับให้มีสมรรถนะด้านการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
ในปี งบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ส่งเสริมพัฒนาผูบ้ ริหารทุกระดับให้มีสมรรถนะด้าน
การบริหาร โดยได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ จานวน 7 ราย โดยมีกิจกรรม ดังนี้
ลาดับ
กิจกรรม
นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์
เพื่อเข้าร่วมประชมขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว
1
และการศึกษาระหว่างจังหวัดมุกดาหาร-เทศบาลเมืองฉงจัว่ เขตปกครอง
ตนเองกว่างซีจว้ ง
เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดาเนิ นโครงการ ERASMUS MUNDUS
2
TECHNO PROJECT
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการ มหาวิทยาลัย
3
อุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2558
เข้าร่วมโครงการให้ความรูค้ วามเข้าใจระบบการประกันคุณภาพ CUPTQA
4
แก่ผบู้ ริหารระดับสูง
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการ มหาวิทยาลัย
5
อุบลราชธานี ครั้งที่ ครั้งที่ 5/2558
การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่
6
4/2558 และการประชุมสามัญสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่ง
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจาประเทศไทย (สออ.) ครั้งที่
2/2558
นายอรรถพงศ์ กาวาฬ ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
สัมมนาวิชาการระบบกฎหมายฯ
7
การอบรมกาหนดตาแหน่ งประเมินค่างาน
8

วัน/เดือน/ปี

สถานที่

7 ม.ค. 2558

สาธารณรัฐประชาชนจีน

17-23 พ.ค. 2558

สาธารณรัฐประชาชนจีน

9 ก.ค. 2558
14 ก.ค. 2558
27 ส.ค. 2558
22-23 ส.ค. 2558

23 ธ.ค. 2558
16-17 ก.พ. 2558

สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตศรีราชา

โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค
กรุงเทพมหานคร
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ลาดับ
กิจกรรม
รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รตั น์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ประชุมสัมนาเชิงปฏิบตั ิการเรื่องการกาหนดทิศทางยุทธศาสตร์และ
9
นโยบายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่กู ารพัฒนาอย่างเป็ นรูปธรรม
10 ศึกษาดูงานคณะทางานจัดหาระบบสารสนเทศทางการศึกษา

วัน/เดือน/ปี

สถานที่

6-8 ธ.ค. 2557

ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์
จ.ชลบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขต
อานาจเจริญ จ.อานาจเจริญ
โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค
กรุงเทพมหานคร
โรงแรมแมนดารินกรุงเทพมหานคร

15 พ.ค. 2558

เข้าร่วมประชุมการสัมมนาของคณะกรรมการปฏิรปู การศึกษาและพัฒนา
16 พ.ค. 2558
ทรัพยากรมนุ ษย์สภาปฏิรปู แห่งชาติ
17-18 ก.ค. 2558
12 ฝึ กอบรมหลักสูตรผูป้ ระเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
สานักผูบ้ ริหารของสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 3
7-8 ก.ย. 2558
13 ประชุมวิชาการประจาปี 2558 และประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2557
สมาคมสภามหาวิทยาลัย(ประเทศไทย)มหาวิทยาลัยไทยในเวทีโลก
นายนภดล พัฒนะศิษอุบล ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน
5-8 ธ.ค. 2557
14 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเรื่องการกาหนดทิศทางยุทธศาสตร์และ
นโยบายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
23 ก.พ. 2558
15 ประชุมเสวนาเปลี่ยนประสบการณ์เกีย่ วกับการบริหารการเงินของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
18 มี.ค. 2558
16 สัมมนา เรื่องมาตรการกากับดูแลด้านการเงินและระบบการควบคุม
ภายในของสถาบันอุดมศึกษา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮีร ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั และพันธกิจสังคม
10 ก.พ. 2558
17 เข้าร่วมเวทีประชาคมเรื่อง การปฏิรปู ประเทศไทย
24-29 พ.ค. 2558
18 เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (SPA Knowledge Sharing :
Service Platform) ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภมู ิภาคประจาปี 2558
29 พ.ค. 2558
19 ประชุมรับทราบแนวทางการดาเนิ นโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาผลิตภาพ
การผลิต
15 มิ.ย. 2558
20 ร่วมรับฟั งการบรรยายพิเศษเรื่อง “ความคาดหวังต่อมหาวิทยาลัยในการ
สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ”ในการประชุม
คณะทางานด้านการวิจยั ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่
3/2558 และเข้าร่วมการประชุมคณะทางานด้านการวิจยั ของที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 3/2558
24 ส.ค. 2558
21 ประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพงานวิจยั เพื่อ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก
8 ก.ย. 2558
22 เข้าร่วมการเชิญชุมห้องปฏิบตั ิการเพือ่ จัดทาฐานข้อมูลการสอบเทียบ การ
ทดสอบ มาตรฐานและคุณภาพในเชิงบูรณาการ
11 ก.ย. 2558
23 เข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปื อยอันเนื่ องมาจาก
พระราชดาริ วันที่ 11 กันยายน 2558 ณ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์จฑ
ุ ามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
21-26 ต.ค. 2557
24 เพื่อเข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษาประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558
6-9 ม.ค. 2557
25 ประชุมสัมมนา "บทบาทของมหาวิทยาลัยที่มีต่อการปฏิรปู อุดมศึกษา
ของประเทศ"
22-25 เม.ย. 2558
26 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเรื่อง "บทบาทของมหาวิทยาลัยที่มีต่อการ
ปฏิบตั ิรปู อุดมศึกษาของประเทศครั้งที่ 3/2558"
5 ก.ค.-28 ส.ค.
27 เพื่อเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "นักบริหารระดับสูงเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย"
รุ่นที่ 26
2558
11
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ศูนย์ฝึกอบรมของธ.ไทยพาณิชย์
(หาดตะวันรอน) จ.ชลบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

อ.ม่วงสามสิบจ.อุบลราชธานี
สงขลา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กาฬสินธุ์

ไทย,มาเลเซีย
กรุงเทพมหานคร, เชียงใหม่
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร,ประเทศเยอรมนี
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ลาดับ
กิจกรรม
28 เพื่อเข้าร่วมประชุมประจาปี 2558 เรื่อง "ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560- 2564)
29 เพื่อเข้าร่วมหารือเครือข่ายการพัฒนายุทธศาสตร์อุดมศึกษาภูมิภาคภาค
ตะวันออกเฉียงเหนื อตอนล่างครั้งที่ 1/2558
ดร.จุฑามาส หงษ์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ
30 การประชุมกลุ่มเสวนา Quality Assurance Forum ครั้งที่ 6/2557 ณห้
องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐณนครชั้น 3 สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากทม.
31 การประชุมคณะทางานพัฒนาตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพภายนอก
ระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 10/2557 ณห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณสร
เทศน์ช้นั 3 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กทม.
32 การประชุมสัมมนาโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ความเป็ นนานาชาติ
AUA-QA ณห้องสุรนารีสุรสัมมนาคารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จังหวัดนครราชสีมา
33 การประชุมคณะทางานพัฒนาตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพภายนอก
ระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 11/2557 ณห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณสร
เทศน์ช้นั 3 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กทม.
34 การประชุมสัมมนาเรื่อง "แนวทางในการนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การดาเนิ นการที่เป็ นเลิศ (EdPEx)" ณโรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์คกทม.
35 การประชุมสัมมนา "การพัฒนาตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
ระดับอุดมศึกษา" ณโรงแรมแคนทารีฮิลล์จงั หวัดเชียงใหม่
37 การประชุมสัมมนาเรื่อง ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2557 ณโรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรินถนนพระรามเก้ากทม.
38 (1) โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง การกาหนดทิศทาง
ยุทธศาสตร์ฯณหาดตะวันรอนตาบลนาจอมเทียนอาเภอสัตหีบจังหวัด
ชลบุรี (2) เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "การประกันคุณภาพ
การศึกษา" ประจาปี พ.ศ. 2557 ณบางนากทม.
39 การประชุมกลุ่มเสวนา Quality Assurance Forum ครั้งที่ 7/2557 ณห้
องประชุมศาสตราจารย์วิจิตรศรีสะอ้านชั้น 5 สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากทม.
40 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร" ณศูนย์ประชุมมารินทร์ตาบลตลาดอาเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม
41 เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การจัดทารายงานการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์
EdPEx" ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์คกทม.
41 ศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาณมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้จงั หวัดเชียงใหม่
42 การประชุมชี้ แจงระบบประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2557 ณห้องประชุมคอนเวนชัน่ โรงแรมเซนทาราจังหวัดขอนแก่น
43 เข้าร่วมอบรมหลักสูตรรุ่นที่ 1 หลักสูตรผูป้ ระเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะและสถาบันณห้องประชุมคอนเวนชัน่ โรงแรมเซ็นทารา
อาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
44 เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรูเ้ พื่อการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 11

วัน/เดือน/ปี
13-15 ก.ย. 2558

สถานที่
นนทบุรี

20-22 ก.ย. 2558

ขอนแก่น

6 ต.ค. 2557

กรุงเทพมหานคร

14 ต.ค. 2557

กรุงเทพมหานคร

19-20 ต.ค. 2557

นครราชสีมา

7 พ.ย. 2557

กรุงเทพมหานคร

14 พ.ย. 2557

กรุงเทพมหานคร

14-16 พ.ย. 2557
3 ธ.ค. 2557

เชียงใหม่
กรุงเทพมหานคร

6-8 ธ.ค. 2557

ชลบุรี และกรุงเทพมหานคร

19 ธ.ค. 2557

สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

22 ธ.ค. 2557

มหาสารคาม

12 ม.ค. 2558

กรุงเทพมหานคร

26-30 ม.ค. 2558

มหาสารคามขอนแก่น และ
เชียงใหม่

27-28 ก.พ. 2558

ขอนแก่น

14-15 พ.ค. 2558

ขอนแก่น

18 พ.ค. 2558

มหาสารคาม
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รายงานประจาปี 2558
ลาดับ
กิจกรรม
วัน/เดือน/ปี
15 มิ.ย. 2558
45 เข้าร่วม "โครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็ นเลิศ (Incubation
Project)" ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐณนครชั้น 3 สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากทม.
25-27 มิ.ย. 2558
46 เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรูแ้ ละพัฒนาผูป้ ระเมินคุณภาพในระบบ
CUPT QA ระดับคณะ/สถาบัน (รุ่น PPA1-1 และ รุ่น PPA1-2) ณกทม.
13-14 ก.ค. 2558
47 เข้าร่วมโครงการให้ความรูค้ วามเข้าใจพื้ นฐาน CUPT QA แก่ผบู้ ริหาร
ระดับสูงของมหาวิทยาลัย (รุ่น HEA 1-1) ณห้องประชุมศาสตราจารย์
ประเสริฐณนครชั้น 3 อาคาร สกอ. กทม.
28 ก.ค. 2558
48 การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธรครั้งที่ 7/2558 ณห้องประชุมสะเดา
เงินชั้น 1 วิทยาลัยชุมชนยโสธรจังหวัดยโสธร
6-8 ก.ย. 2558
59 การประชุมวิชาการประจาปี 2558 และประชุมใหญ่สามัญประจาปี
2557 ณห้องแมนดาริน AB โรงแรมแมนดารินถนนพระราม 4 กทม.
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์กุลภา โภคสวัสดิ์ รักษาราชการแทนผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายจัดการศึกษานอกที่ตง้ั
26พ.ค.-1 มิ.ย.
50 โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรในความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยครู ชนชาติกวางสี เมืองฉงจัว่ 2558
สาธารณรัฐประชาธิปไตรประชาชนจีน
18 พ.ค. 2558
51 เข้าร่วมสัมมนาและเยี่ยมเยือนความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยครุศาสตร์ชนชาติกว่างสีประเทศจีน
52 อบรมสัมนาหลักการใช้สถิติวิเคราะห์ตวั แปรและการวิเคาระห์ถดถอยพหุ 24 ส.ค. 2558
การวิเคราะห์ดมเดลสมการโครงสร้าง
16, 21 ก.ย. 2558
53 เข้าร่วมประชุมคณะทางานตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
สังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (หารือแนวทางการจัดทาแผน และ
พิจารณาแผนปฏิบตั ิการ)
54 เข้าร่วมประชุมทบทวนแนวทางการดาเนิ นงานตามแผนยุทธศาสตร์ดา้ น 4 ก.ย. 2558
การท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดมุกดาหาร
3 ก.ค. 2558
55 เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเวทีสานักงานเศรษฐกิจการคลัง (FPO Forum)
56
57

เข้าร่วมสัมมนาเพื่อเพิม่ ศักยภาพในการปฏิบตั ิงานของคระกรรมการธรร
มาภิบาลจังหวัด
เข้าร่วมการประชุมชี้ แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความ
เป็ นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2558
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สถานที่
สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
กรุงเทพมหานคร
สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
ยโสธร
กรุงเทพมหานคร

เมืองฉงจัว่ สาธารณรัฐประชาธิป
ไตรประชาชนจีน
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ศาลากลาง จังหวัดมุกดาหาร

โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โฮเทล
จ.มุกดาหาร

21 พ.ค. 2558

โรงแรมฟอร์จนู ริเวอร์วิว จังหวัด
นครพนม
โรงแรมพลูแมน จ.ขอนแก่น

2 มี.ค. 2558

ศาลากลาง จ.มุกดาหาร
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4. การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน โดยการเพิ่มพูนคุณวุฒิ
ศักยภาพและประสบการณ์
มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมและสนับสนุ นบุคลากรให้มีความก้าวหน้าตามสายงาน โดยการเพิ่มพูนคุณวุ ฒิ
และประสบการณ์ ผ่านกระบวนการจัดทาประกาศของมหาวิทยาลัยเพื่อกาหนดแนวทางการดาเนิ นงาน การสัมมนา
และการฝึ กอบรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
4.1 การจัดทาประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการสนับสนุ นความก้าวหน้าของบุคลากร เช่น
ระเบี ยบมหาวิทยาลัยอุ บลราชธานี ว่าด้วยการกาหนดอัตราค่าจ้างสาหรับลูกจ้างชัว่ คราวเงินรายได้ พ.ศ. 2558
ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2558
4.2 การสัมมนาและการฝึ กอบรม
4.2.1 โครงการปฐมนิ เทศบุ คลากรใหม่มหาวิทยาลัยอุ บลราชธานี เพื่ อเตรี ยมพร้อมการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
วัตถุประสงค์: 1. เพื่ อให้บุ คลากรได้รับความรูท้ ัว่ ไปเกี่ ยวกับความเป็ นมา ผู ้บริ หาร โครงสร้างมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
2. เพื่อให้บุคลากรได้รบั ความรูเ้ กี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ระเบียบการเงิน การคลัง การพัสดุ
การขอก าหนดต าแหน่ งทางวิ ชาการของบุ คลากรสายวิชาการ เส้นทางความก้าวหน้ าของ
บุคลากรสายสนับสนุ น และจรรยาบรรณวิชาชีพสาหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. เพื่อให้บุคลากรได้รูจ้ กั เพื่อนร่วมงานในหน่ วยงานต่างๆ อันจะนาไปสู่การประสานงานและ
การให้ความร่วมมือกันในการปฏิบตั ิงานเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรใหม่
4. เพื่อให้บุคลากรเตรียมพร้อมในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
เวลาสถานที่ : ระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2558 ณ สถานปฏิบตั ิการโรงแรงและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
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4.2.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรและศิษย์เก่า
1. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอกของบุคลากรและศิษย์เก่า เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่
ดีต่อองค์กร
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์และสนับสนุ นให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ สถานปฏิ บั ติ การโรงแรงและการท่ องเที่ ยว มหาวิ ทยาลั ย

4.2.3 โครงการอบรมเชิ งปฏิ บัติ การการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บัติ งานของบุ คลากรสาย
สนับสนุ นวิชาการ สังกัดสานักงานอธิการบดี เพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ และให้บุคลากรทางานในองค์กรอย่างมีความสุข
เวลาสถานที่ : ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมอาราญาน่ า ภูพิมาน รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา

อบรมเชิงปฏิบตั ิการการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการ
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5. การส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ และยกย่อง เชิดชู เกียรติบุคลากรที่เป็ นแบบอย่างที่ดี ทั้งในด้าน
การปฏิ บัติงานและด้านกี ฬา โดยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยอุ บลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
บุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปี งบประมาณ 2558 ซึ่งมีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของแต่ละคณะ/
หน่ วยงาน และมี คณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยทาการคัดเลือกบุคลากรดี เด่ นของแต่ ละคณะ/หน่ วยงาน เป็ น
บุ คลากรดี เด่ น ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย พร้อมคั ด เลื อกให้เป็ นตั วแทนของมหาวิ ท ยาลั ย เข้ารับ รางวัลในระดั บ
กระทรวงศึ กษาธิ การ ปี ละ 2 คน คื อ ผู ้ช่ วยศาสตราจารย์กาญจนา พยุ หะ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์และ รอง
ศาสตราจารย์พงศ์ศกั ดิ์ รัตนชัยกุ ลโสภณ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์นอกจากนี้ ยังมีบุคลากรที่ได้รบั รางวัลด้านวิชาการ
ด้านการพัฒนางาน บุคลากรที่ได้รบั พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวมทั้งบุคลากรที่ได้รบั รางวัลในการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรดังกล่าวอีกด้วย

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์กาญจนา พยุหะ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์
ได้รบั รางวัลบุคลากรดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ในด้านบริการวิชาการ

รองศาสตราจารย์พงศ์ศกั ดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
ได้รบั รางวัลบุคลากรดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ด้านการเรียนการสอน การวิจยั และสร้างสรรค์

บุคลากรที่ได้รบั รางวัลในด้านวิชาการ ด้านการพัฒนางาน
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บุคลากรที่ได้รบั พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจาปี งบประมาณ 2558

บุคลากรที่ได้รบั รางวัล ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรในระหว่างวันที่ 1- 8 มิถุนายน 2558

ปี งบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ และยกย่อง เชิดชูเกียรติบุ คลากรที่ เป็ น
แบบอย่างที่ดี โดยมีบุคลากรที่ได้รบั คัดเลือกให้เป็ นบุคลากรดีเด่นประจาปี 2558 ในระดับมหาวิทยาลัย จานวน 6
ราย และเป็ นบุคลากรดีเด่นระดับคณะ วิทยาลัย สานัก จานวน 33 คน ดังนี้
ข้อมูลบุคลากรดีเด่น ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
(1 ต.ค. 2557 - 30 ก.ย. 2558)
ระดับ
ระดับ
มหาวิทยาลัย

ประเภทบุคลากรดีเด่น
ประเภทวิชาการ

ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
ประเภทวิชาชีพเฉพาะและ
ประเภททัว่ ไป

ด้าน
ด้านการเรียนการสอน การวิจยั
และผลงานสร้างสรรค์อื่นๆ ได้แก่
ด้านบริการวิชาการหรือทานุ บารุง
ศิลปวัฒนธรรมได้แก่
ด้านการให้บริการได้แก่

ชื่อ - สกุล บุคลากรดีเด่น
นายพงศ์ศกั ดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ
ตาแหน่ งรองศาสตราจารย์
นางสาวกาญจนา พยุหะ
ตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
นางสาวอังคณา ปั ญญา
ตาแหน่ งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ชานาญงาน

สังกัด
คณะวิทยาศาสตร์

ด้านการพัฒนางาน ได้แก่

นายสายชล พิมพ์มงคล
ตาแหน่ งนักวิทยาศาสตร์ชานาญการ
นายวิชยั คงบุญ
ตาแหน่ งพนักงานห้องปฏิบตั ิการ ระดับ 3

คณะวิทยาศาสตร์

นายขวัญฟ้ า มหาสิทธิ์
ตาแหน่ งนักวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทลูกจ้างประจา

ด้านการพัฒนางาน ได้แก่

ประเภทลูกจ้างชัว่ คราว

สนับสนุ นวิชาการ
ด้านการพัฒนางาน ได้แก่
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ระดับ
ระดับคณะวิทยาลัย
สานัก

ประเภทบุคลากรดีเด่น
ประเภทวิชาการ

ด้าน
ด้านการเรียนการสอนการวิจยั
และผลงานสร้างสรรค์อื่นๆได้แก่

ด้านบริการวิชาการหรือทานุ บารุง
ศิลปวัฒนธรรมได้แก่

ด้านการให้บริการได้แก่

ด้านการพัฒนางานได้แก่

ชื่อ - สกุล บุคลากรดีเด่น
1) นายบุญส่ง เอกพงษ์
ตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
2) นางสาววริษฎา ศิลาอ่อน
ตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
3) นายศักดิ์ศรี สุภาษร
ตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
4) นางสาวขนิ ษฐา แก้วแดง
ตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
5) นายเมธี แก่นสาร์
ตาแหน่ งอาจารย์
6) นายสมภพ โสพัฒน์
ตาแหน่ งอาจารย์
7) นายสุรศักดิ์ แว่นรัมย์
ตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
8) นางศิริรตั น์เจนศิริศกั ดิ์
ตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
1) นายณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์
ตาแหน่ งอาจารย์
2) นายชวลิต ถิ่นวงศ์พิทกั ษ์
ตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
3) นางจารุวรรณ์ วงบุตดี
ตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
4) นายชัยบพิธ พลศรี
ตาแหน่ งอาจารย์
5) นายอุทยั อันพิมพ์
ตาแหน่ งอาจารย์
1) นางลักขณา จาเริญ
ตาแหน่ งนักวิชาการพัสดุชานาญการ
2) นายนันทวัฒน์ ชูสกุล
ตาแหน่ งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบตั ิงาน
3) นางธนาพา เชียงแสน
ตาแหน่ งผูป้ ฏิบตั ิงานบริหารปฏิบตั ิงาน
4) นางสาวดุจฤทัย สหพงษ์
ตาแหน่ งเจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ ไปปฏิบตั ิการ
5) นางศิริณฐั กาญจน์สิงคิบุตร
ตาแหน่ งผูส้ อนปฏิบตั ิการ
6) นางสาวลักษณา ทองทศ
ตาแหน่ งบรรณารักษ์ปฏิบตั ิการ
7) นางสาวอรวรรณ ประยงค์หอม
ตาแหน่ งนักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ
8) นายไชยพงศ์ สมดี
ตาแหน่ งนักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ
9) นางสาวจีรภา แดงทน
ตาแหน่ งนักวิชาการเงินและบัญชี
1) นางวิรตั น์ จันทร์ตรี
ตาแหน่ งนักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ
2) นายผดุง กิจแสวง
ตาแหน่ งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบตั ิการ
3) นายวิชชุภงค์ลิมปิ ทีปราการ
ตาแหน่ งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบตั ิการ
4) นางสาวศุภลักษณ์ มาคูณตน
ตาแหน่ งเจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ ไปปฏิบตั ิการ
5) นางสาววาสนา สะอาด
ตาแหน่ งนักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ

สังกัด
คณะเกษตรศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข
คณะบริหารศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข
คณะศิลปประยุกต์และ
การออกแบบ
คณะบริหารศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปประยุกต์และ
การออกแบบ
คณะรัฐศาสตร์
สานักวิทยบริการ
คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปประยุกต์และ
การออกแบบ
สานักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย
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ประเภทบุคลากรดีเด่น

ประเภทลูกจ้างประจา

ประเภทลูกจ้างชัว่ คราว

ด้าน

ด้านการให้บริการ ได้แก่

สนับสนุ นวิชาการ
ด้านการให้บริการ ได้แก่
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ชื่อ - สกุล บุคลากรดีเด่น
6) นายสุรชัย ศรีใส
ตาแหน่ งนั กวิชาการโสตทัศนศึกษาชานาญการพิเศษ
1) นางนารี แก้ววงษา
ตาแหน่ งพนักงานประจาห้องทดลอง ระดับ 1
2) นางนงลักษณ์ หอมหวล
ตาแหน่ งพนักงานห้องปฏิบตั ิการ ระดับ 3
3) นางโสภาวรรณ เหล่าบุตรดี
ตาแหน่ งพนักงานพิมพ์แบบ ระดับ 2

สังกัด
สานักวิทยบริการ

1) นายนิ กร ทองให้
ตาแหน่ งคนงานห้องปฏิบตั ิการ
2) นายณรงชัย สิริวรรณ

คณะศิลปประยุกต์และ
การออกแบบ
สานักวิทยบริการ

คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ และยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากรที่เป็ นแบบอย่างที่ดี
ในด้านกีฬาโดยปี งบประมาณ 2558มีบุคลากรที่ได้รบั รางวัลในการแข่งขันกีฬาบุคลากร จานวน 31 คน โดย จาแนก
เป็ นผูไ้ ด้รบั เหรียญทอง 8 จานวน คน เหรียญเงิน จานวน 12 คน และเหรียญทองแดง จานวน 11 คน ดังนี้
ข้อมูลผลการแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
ในระหว่างวันที่ 1 - 8 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

รางวัลที่ได้รบั
เหรียญทอง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง
เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง

รายการ
เดิน 3000 เมตร หญิง รุ่นอายุ 35-39 ปี
วิ่ง 200 เมตร หญิง รุ่นอายุ 35-39 ปี
วิ่ง 100 เมตร หญิง รุ่นอายุ 35-39 ปี
วิ่ง 1500 เมตร หญิง รุ่นอายุ 35-39 ปี
วิ่ง 3000 เมตร หญิง รุ่นอายุ 35-39 ปี
วิ่ง 3000 เมตร ชาย รุ่นอายุ 40-44 ปี
พุ่งแหลนชาย รุ่นอายุ 45-49 ปี
ขว้างจักรชาย รุ่นอายุ 45-49 ปี
ทุ่มน้ าหนักชาย รุ่นอายุ 45-49 ปี
วิ่ง 800เมตร ชาย รุ่นอายุ 45-49 ปี
วิ่ง 1500เมตร ชาย รุ่นอายุ 45-49 ปี
วิ่ง 3000เมตร ชาย รุ่นอายุ 45-49 ปี
พุ่งแหลนหญิง รุ่นอายุ 50-54 ปี
พุ่งแหลนหญิง รุ่นอายุ 55 ปี ขึ้ นไป
ขว้างจักรหญิง รุ่นอายุ 55 ปี ขึ้ นไป
สนุ กเกอร์ชายเดี่ยวอายุ 45-49 ปี
แบดมินตันหญิงคู่อายุ 35-39 ปี

18 เหรียญทองแดง
19 เหรียญเงิน
20 เหรียญเงิน

กอล์ฟประเภททีมทัว่ ไป แต้มต่อ 9
เดิน 3000 เมตร ชายรุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี
วิ่ง 400 เมตร หญิงรุ่นอายุ 35-39 ปี
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รายชื่อนักกีฬา
นางสาวอุบลวรรณพรหมจันทร์
นางสาวอุบลวรรณพรหมจันทร์
นางสาวอุบลวรรณพรหมจันทร์
อาจารย์นิมมานนรดีพรหมทอง
อาจารย์นิมมานนรดีพรหมทอง
นายกมลโสภาสิน
นายธวัชชัยนามพรม
นายธวัชชัยนามพรม
นายธวัชชัยนามพรม
นายบุญถนอมจันทร์ชนะ
นายบุญถนอมจันทร์ชนะ
นายบุญถนอมจันทร์ชนะ
ผศ.สุภาวดีแก้วระหัน
นางวีณาวรรณประชุมชิต
นางวีณาวรรณประชุมชิต
อาจารย์คมสันต์ดาโรจน์
นางสาววาสนาสะอาด
นางสาวอรนิ ตย์เข็มนาค
ผศ.กฤษณ์ศรีวรมาศ
นายธนาวุฒิภกั ดียา
นางปทัดตามุขขันธ์

สังกัด
วิทยาลัยแพทยฯ
วิทยาลัยแพทยฯ
วิทยาลัยแพทยฯ
คณะเกษตรศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
สนง.บริหารกายภาพฯ
สนง.บริหารกายภาพฯ
สนง.บริหารกายภาพฯ
สานักวิทยบริการ
สานักวิทยบริการ
สานักวิทยบริการ
คณะเกษตรศาสตร์
กองการเจ้าหน้าที่
กองการเจ้าหน้าที่
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สานักคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยแพทย์ฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สานักงานวิเทศสัมพันธ์
สานักงานพัฒนานศ.
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ที่ รางวัลที่ได้รบั
21 เหรียญทอง

รายการ
วิ่งผลัด 4 x 400 หญิง รุ่นอายุ 35-39 ปี

22 เหรียญเงิน

วิ่งผลัด 4 x 100 หญิง รุ่นอายุ 35-39 ปี

23 เหรียญทองแดง
24 เหรียญทอง

เดิน 3000 เมตร ชาย รุ่นอายุ 45-49 ปี
กระโดดไกลหญิง รุ่นอายุ 50-54 ปี

รายชื่อนักกีฬา
อ.นิ มมานรดีพรหมทอง
นางปทัดตามุขขันธ์
นางสาวประไพจิตรสาตะรักษ์
นางสาวอุบลวรรณพรหมจันทร์
อ.นิ มมานรดีพรหมทอง
นางปทัดตามุขขันธ์
นางสาวสายพิณพลสินธุ์
นางสาวอุบลวรรณพรหมจันทร์
นายบุญถนอมจันทร์ชนะ
นางสาวประไพจิตรสาตะรักษ์

สังกัด
คณะเกษตรศาสตร์
สานักงานพัฒนานศ.
คณะเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยแพทย์ฯ
คณะเกษตรศาสตร์
สานักงานพัฒนานศ.
สานักงานพัฒนานศ.
วิทยาลัยแพทย์ฯ
สานักวิทยบริการ
คณะเภสัขศาสตร์

ปี งบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผลงานของบุคลากรและนักศึ กษาที่ได้รบั รางวัล จานวน
ทั้งสิ้ น 50 ผลงาน โดยจาแนกเป็ นผลงานของบุคลากร จานวน 8 ผลงาน และ นักศึกษา จานวน 42 ผลงาน ดังนี้
ผลงานบุคลากรที่ได้รบั รางวัล ประจาปี 2558
ลาดับ
ผูร้ บั รางวัล
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
1
นายชัยบพิธ พลศรี

คณะพยาบาลศาสตร์
2
นางสาวสาวิตรี สิงหาด

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
3
อาจารย์นิยม จันทร์นวล

4

อาจารย์นิยม จันทร์นวล

5

นพ.ศิริพงษ์ สิระมนต์

6

นพ.ศิริพงษ์ สิระมนต์

ชื่อรางวัลที่รบั

หน่วยงานที่ให้รางวัล

สถานที่รบั รางวัล

วัน/เดือน/ปี

รางวัลผูอ้ ุทิศตน เสี ยสละ สนั บสนุ นและ สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริม ด้านการวาดฉากประกอบละคร การศึกษาขัน้ พื้ นฐาน
คุ ณธรรม การวาดฉากประกอบละคร
คุณธรรมในการแข่งขันทักษะวิชาการงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่
64 ณ อิมแพคเมืองทองธานี

คณะศิลปประยุกต์และการ
ออกแบบ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

10 กุมภาพันธ์
2558

รางวัลพยาบาลและอาจารย์พยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ดี เด่ น ประจ าปี 2558 สาขาบริ ก าร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรี
วิชาการและบริการสังคม ประจาปี 2558 นครินทราบรมราชนนี สาขาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนื อ

โรงแรมเซ็นทารา ขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น

7 สิงหาคม
2558

รางวัลในการน าเสนอผลงานวิ จัยแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บรรยายดี เด่น กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม ผลงานวิจยั เรื่อง ปั จจัยที่
มี ความสัมพันธ์ กับพฤติ กรรมการดื่ ม
เครื่ องดื่ ม แอลกอฮอลของนั ก ศึ ก ษา
มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนแห่งหนึ่ งใน
จังหวัดอุบลราชธานี
รางวัลในการน าเสนอผลงานวิ จัยแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บรรยายดี เด่น กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม ผลงานวิจยั เรื่อง ผลของ
โปรแกรมส่ งเสริ ม พฤติ กรรมความ
ปลอดภัยในการทางานของพนักงานเก็ บ
ขนมูลฝอย เทศบาลนครอุบลราชธานี
รางวัลอาจารย์แพทย์ดีเด่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3 กรกฎาคม
2558

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

18 กรกฎาคม
2558

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รางวัลผู้ มี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรมดี เด่ น แพทยสภา
ประจาปี 2558

แพทยสภา

20 กรกฎาคม
2558
20 สิงหาคม
2558
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รายงานประจาปี 2558
ลาดับ
ผูร้ บั รางวัล
คณะเภสัชศาสตร์
6
ดร.สุรีวลั ย์ ดวงจิตต์

คณะศิลปศาสตร์
7
ผศ.ดร.วัชรี ศรีคา

8

ดร.ชาญชัย คงเพียรธรรม

ชื่อรางวัลที่รบั

หน่วยงานที่ให้รางวัล

สถานที่รบั รางวัล
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วัน/เดือน/ปี

Good
Poster
Presentation คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน
(Pharmaaceutical Sciences)
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี )

คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7 - 8 มีนาคม
2558

รางวัลการนาเสนอผลงานในการประชุ ม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิ ชาการระดั บชาติ มอบ.วิ จัย ครั้งที่ 9
รางวั ล การน าเสนอผลงานวิ จั ยแบบ
บรรยาย ระดับดี กลุ่ มมนุ ษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เรื่ อง ความสัมพันธ์ ของ
ผลประโยชน์ อานาจ การเมื องและพื้ นที่
ของตลาดชายแดนช่องจอม อ.กาบเชิง จ.
สุรินทร์
รางวัลนั กวิ จัยบริ หารจัดการโครงการ คณะศิลปศาสตร์
ดี เด่ น ประเภทเงิ นกองทุ นส่ งเสริ มและ
พัฒนาการผลิ ตบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์
โครงการวิ จั ย การศึ กษาวิ เคราะห์
สั ญ ลั ก ษณ์ สั ต ว์ ในวั ฒ นธรรมเขมร
ประจาปี งบประมาณ 2558

งานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มอบ. วิจยั ครัง้ ที่ 9
ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2 - 3 กรกฎาคม
2558

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประจาปี 2558

ผลงานนักศึกษาที่ได้รบั รางวัล ประจาปี 2558
ลาดับ
1

ผูร้ บั รางวัล
1. นายธนากร ดาริห์
2. นางสาวธิดาพร ปวงสุข

ชื่อรางวัลที่รบั
รางวัลเหรียญทองการผลิตแผ่นป้าย
ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการเกษตร

2

1. นายธนาวุฒิ วงค์บุญยัง
2. นางสาวพิสมัย ไชยวรรณ

รางวัลเหรียญทองการขยายพันธุพ์ ืช

3

นายศักดิ์ดา อุระ

รางวัลเหรียญเงินการพูดส่งเสริม
การเกษตร

4

นายประพฤทธิ์ สิงหาแผด

รางวัลเหรียญเงินการเซตแมลง

5

1. นายณัฐพล ไชยสัตย์
2. นางสาวจตุพร บุญโสม

รางวัลเหรียญเงินการเจาะเลือดสุกร
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หน่วยงานที่ให้รางวัล
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน "งานประเพณี 4 จอบ
แห่งชาติ ครั้งที่ 32
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน "งานประเพณี 4 จอบ
แห่งชาติ ครั้งที่ 32
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน "งานประเพณี 4 จอบ
แห่งชาติ ครั้งที่ 32
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน "งานประเพณี 4 จอบ
แห่งชาติ ครั้งที่ 32
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน "งานประเพณี 4 จอบ
แห่งชาติ ครั้งที่ 32

สถานที่รบั รางวัล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน

วัน/เดือน/ปี
25 ธันวาคม
2557

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน

25 ธันวาคม
2557

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน

25 ธันวาคม
2557

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน

25 ธันวาคม
2557

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน

25 ธันวาคม
2557

88
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6

ผูร้ บั รางวัล
1. นางสาววิชุดา นามพล
2. นายชนัญญู โคตรสมบัติ

ชื่อรางวัลที่รบั
รางวัลเหรียญทองแดงการเข้าด้ามจอบ
เตรียมแปลง

7

1. นายกิตติ พิกุลศรี
2. นางสาวภัสสร ดวงศิลป์

รางวัลเหรียญทองแดงตัดแต่งซากสัตว์ปีก

8

นางสาวจีราพร อุตทาพงค์

รางวัลเหรียญทองแดงจัดสวนถาด

9

1. นายสุริยา ทุดปอ
2. นางสาวณฐินี ขวัญทอง
3. นางสาวแสงตะวัน ศรีหา
นารถ

10

1. นายกิตติ พิกุลศรี
2. นางสาวภัสสร ดวงศิลป์
3. นางสาวรัตนาพร สิทธิสาร
1. นายรัฐศาสตร์ พวกดี
2. นายกฤษดา คงสาลี
3. นายพงษ์วิทย์ บุญรักชาติ
1. นายรัฐศาสตร์ พวกดี
2. นายกฤษดา คงสาลี
3. นายพงษ์วิทย์ บุญรักชาติ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการ
ประกวดแผนธุรกิจระดับประเทศ ด้วย
ผลงานกวยจั๊บกึ่งสาเร็จรูป“ไฮ จั๊บ” จาก
ผลงานวิจยั “ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อ
การปรับปรุงคุณภาพของเส้นกวยจั๊บอุบล”
รับรางวัลในวันที่ 4 ธ.ค. 2557
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปั ญหา
กฎหมายเนื่ องในวันรพี

11

12

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปั ญหา
กฏหมายทัว่ ประเทศเนื่ องในวันรพี
ประจาปี 2558
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน
ตอบปั ญหากฏหมายทัว่ ประเทศเนื่ องในวัน
รพี ประจาปี 2558

หน่วยงานที่ให้รางวัล
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน "งานประเพณี 4 จอบ
แห่งชาติ ครั้งที่ 32
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน "งานประเพณี 4 จอบ
แห่งชาติ ครั้งที่ 32
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน "งานประเพณี 4 จอบ
แห่งชาติ ครั้งที่ 32
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สถานที่รบั รางวัล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน

วัน/เดือน/ปี
25 ธันวาคม
2557

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน

25 ธันวาคม
2557

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน

25 ธันวาคม
2557

โรงแรม เลอ เมอริเดียน
จังหวัดเชียงใหม่

20 – 21
พฤศจิกายน
2557

คณะนิ ติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

7 สิงหาคม 2558

สานักงานอธิบดีผพู้ ิพากษาภาค 3 สานักงานอธิบดีผพู้ ิพากษา 25 สิงหาคม
นครราชสีมา
ภาค 3 นครราชสีมา
2558
สานักงานศาลยุติธรรม

13

นักศึกษาแพทย์ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข

รางวัลชนะเลิศ "โครงการประกวด
แพทยสภา
ภาพยนตร์เรื่องสั้นเพื่อส่งเสริมจรรยาบรรณ
นิ สิตนักศึกษาแพทย์ที่ยงั ่ ยืน ในงาน
Thailand medical expo 2014"

14

นายศุภกิจ ศรีสาราญ

15

นักศึกษาแพทย์ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข

รางวัลชนะเลิศการประกวดโปสเตอร์
ภาพถ่ายรณรงค์ควบคุมบริโภคบุหรี่และ
สุราในสถานศึกษา ในงานนาเสนอผลงาน
วิชาการนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 1 (ประเภทรณรงค์
ควบคุมการบริโภคบุหรี่)
รางวัลชนะเลิศ โครงการเยีย่ มบ้านผูส้ งู อายุ
กิจกรรม Boot camp 2014

สมาพันธ์นิสิตนักศึกษา
สาธารณสุขแห่งประเทศไทย

สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์
นานาชาติแห่งประเทศไทย
(IFMSA)

สานักงานศาลยุติธรรม ณ
ห้องประชุมสัญญาธรรม
ศักดิ์ อาคารสถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ ายตุลาการศาล
ยุติธรรมถนนรัชดาภิเษก
กรุงเทพฯ
งานมหกรรมรวมพลคนรัก
สุขภาพ 2557 ณ ศูนย์
นิ ทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา
กรุงเทพฯ
มหาวิทยาลัยบูรพา

26 กันยายน
2558

สมาพันธ์นิสิตนักศึกษา
แพทย์นานาชาติแห่ง
ประเทศไทย (IFMSA)

7 มิถุนายน
2558

6 พฤศจิกายน
2557

15-16
พฤศจิกายน
2557
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ผูร้ บั รางวัล
นางสาวณัชชา บุญลี

ชื่อรางวัลที่รบั
รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการ Boot
camp 2014

หน่วยงานที่ให้รางวัล
สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์
นานาชาติแห่งประเทศไทย
(IFMSA)
แพทยสภา

สถานที่รบั รางวัล
สมาพันธ์นิสิตนักศึกษา
แพทย์นานาชาติแห่ง
ประเทศไทย (IFMSA)
แพทยสภา

17

นางสาวณัชชา บุญลี

รางวัลผูม้ คี ุณธรรม จริยธรรมดีเด่น
ประจาปี 2558

18

1. นายณรงค์ แดนตะโคตร
2. นางสาวฐิติพร หิรญ
ั นวกุล
3. น.ส.ฉัตรธิดา จิตโสภาพันธุ์
4. นางสาวสุทธิดา จันทนะ
นางสาวนิ สารัตน์ เสี่ยงตรง

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธานี

คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

21

1. นางสาวอัมรา สุพี
2. นางสาวหนึ่ งฤทัย เมืองใหม่
3. นางสาวสิริพร โคตะวงศ์
นายสุขใจ อินอุไร

คณะบริหารธุรกิจและการ
จัดการ สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
คณะการบัญชีและการ
จัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

22

นางสาวปวริศา ฝักทอง

23

นายไชยวุฒิ ไชยานุ กลู

24

นางสาวชุดาภา มากดี

25

1. นายจักรพงศ์ ภารการ
2. นายไชยวุฒิ ไชยานุ กลู
3. นางสาวธิดานันท์ ภูธา
4. นางสาวปวีณา ลาภมาก
5. น.ส.พรพิมพ์ตา นันตะภักดิ์
6. นางสาวศริญญา ไชยันโต
7. นางสาวอภิชญา หาระสาร
1. นางสาวดาวเรือง อนุ พนั ธ์
2. นางสาววิชชุตา หลาทอง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 "รางวัล The
Best of CPALL" ในโครงการ Young
Corporate Financial Office 2015

นักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การยาง ภาควิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์
นางสาวรัตติยาภรณ์ ปั ก
กุลนันท์

19
20

26

27

28

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัลชนะเลิศการประกวดแผนการตลาด
ในการประกวดแผนการตลาด Create a
small business in university งานวิชาการ
Marketing Contest ปี 2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 "รางวัล The
Best of BTS" ในโครงการ Young Corporate
Finaancial Office 2015
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันตอบ
ปั ญหาทางการบัญชีในโครงการ MBS
Festival 201
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 "รางวัล The
Best of ERAWAN" ในโครงการ Young
Corporate Financial Office 2015

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

89
วัน/เดือน/ปี
7 มิถุนายน
2558
20 สิงหาคม
2558
9 กันยายน
2558

20 - 29
มิถุนายน 2558
21 กุมภาพันธ์
2558
20 - 29
มิถุนายน 255

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

20 - 29
มิถุนายน 255

ที่ประชุมคณบดีและหัวหน้า
สถาบันการศึกษาสาขาพยาบาล
ศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.)
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชนนี สาขาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนื อ
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชนนี สาขาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนื อ

โรงแรมไมด้า ซิตี้ รีสอร์ท
กรุงเทพฯ

15 กรกฎาคม
2558

โรงแรมเซ็นทารา ขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น

7 - 8 สิงหาคม
2558

โรงแรมเซ็นทารา ขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น

7 - 8 สิงหาคม
2558

โรงแรมเซ็นทารา ขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น

7 - 8 สิงหาคม
2558

รางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชนนี สาขาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนื อ
ธนาคารไทยพาณิชย์

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชัน่ กรุงเทพฯ

24 เมษายน
2558

รางวัลชนะเลิศระดับดีเด่น : นวัตกรรมหุน่
แขน

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

9 - 11 มกราคม
2558

นักศึกษาพยาบาลดีเด่นด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม (Nursing Student Award)
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ผูร้ บั รางวัล
นางสาวรัตนาภรณ์ สุภี

ชื่อรางวัลที่รบั
รางวัลระดับดี : นวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยพยุง
เดินปรับนัง่ ได้
นายอดุลวิทย์ เชื้ อพล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวด
โครงการ "กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน" ชือ่
โครงงาน "การเคลือบสระน้ าเลี้ ยงปลาด้วย
น้ ายางธรรมชาติ"
1. นายดงจันทร์ ธรรมแก้ว
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขัน
2. นายชนะชัย อุดมวรรณ
ทักษะปฏิบตั ิการด้านจุลชีววิทยา "งาน
3. นางสาวสมปอง โสสว่าง
กีฬา-วิชาการจุลชีววิทยาสัมพันธ์แห่ง
4. นางสาวณัฐกานต์ แสงรัมย์ ประเทศไทยครั้งที่ 11
นางสาวอภิญญา ศรีสุพรรณ รางวัลที่ 3 ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC2015)
หรือ Thailand IT Contest Festival 2015
โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับ
นิ สิตนักศึกษา โครงการ "สื่อการเรียนรู้
นาฬิกาพาเพลิน"
1. นางสาวบิณฑ์สุคนธ์ นุ
รางวัลผลการศึกษายอดเยีย่ มทาง
ธรรมโชติ
วิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ชั้นปี ที่ 1
2. นางสาวณัฐวดี พิมพ์บุญมา จากมูลนิ ธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นี ละนิธิ
1. นางสาวภัสรา บุญ
รางวัลผลการศึกษายอดเยีย่ มทาง
2. นายณัฐวุฒิ เกษมทาง
วิทยาศาสตร์ ประเภทที่ 2 จากมูลนิ ธิ
ศาสตราจารย์ ดร.แถบ นี ละนิ ธิ

35

1. นางสาวรมิดา มัฐผา
2. นางสาวโสวิภา พลเยีย่ ม

รางวัลผลการศึกษายอดเยีย่ มทาง
วิทยาศาสตร์ ประเภทที่ 3 จากมูลนิ ธิ
ศาสตราจารย์ ดร.แถบ นี ละนิ ธิ

36

1. นายปฏิรตั น์ ศรีผิวจันทร์
2. นางสาวกนกพร สอนซื่อ
3. นายชิงชัย นันทะไสย์
1. นางสาวสุชญ
ั ญา ถาพร
2. นายณัฐวุฒิ เกษมทาง
นายประทีป จันทร์สว่าง

รางวัล Excellent Oral Presentation
(Pharmaceutical Sciences)

37
38
39

1. นายธีระชล สมสุข
2. นายนัฐพล คานนท์
3. นายชาญณรงค์ คาแก้ว

40

1. นายสุวิทย์ แสนวงค์
2. นายพิษณุ พรหมเอาะ
3. นายศราวุธ บุญเต็ม

รางวัล Excellen Prster Presentation
(Pharmaceutical Practice)
รางวัล Excellen Oral Presentation
(Pharmaceutical Practice)
รางวัลชนะเลิศ การประกวดบรรจุภณ
ั ฑ์ไทย
ประจาปี 2558 ประเภทต้นแบบบรรจุ
ภัณฑ์ ต้นแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ เพื่อการจัดจา
หน่ วย สาหรับสินค้าทัว่ ไป ชื่อผลิตภัณฑ์
ASSAWA Thai chess (อัศว หมากรุกไทย)
รางวัลชนะเลิศ โครงการส่งเสริมพื้ นที่
ชุมชนสร้างสรรค์ดว้ ยพลังเยาวชน Love
Your Local, Love Your City ผลงานโครงการ
พัฒนารูปแบบการให้ขอ้ มูลรถสองแถว
จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานที่ให้รางวัล
สถานที่รบั รางวัล
ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทอรนิ กส์และ ศูนย์การค้าแฟชัน่
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ไอซ์แลนด์ กรุงเทพฯ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัน/เดือน/ปี
18 - 20 มีนาคม
2558
27 กันยายน
2558

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

27 กันยายน
2558

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

27 กันยายน
2558

คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน (ม.
ขอนแก่น ม.มหาสารคาม ม.
อุบลราชธานี )
คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี )
คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี )
กรมส่งเสริมอุตสหากรรม

คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7 - 8 มีนาคม
2558

คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7 - 8 มีนาคม
2558

คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7 - 8 มีนาคม
2558

กรมส่งเสริมอุตสหากรรม

17 เมษายน
2558

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
(TCDC)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์

กรุงเทพฯ

20 พฤษภาคม
2558
8 มีนาคม 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช 12 - 13
มงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัด กุมภาพันธ์
นครปฐม
2558

วังศุโขทัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช 21-22 กันยายน
มงคลรัตนโกสินทร์ วิทยา 2558
เขตวังไกลกังวล จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์
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ลาดับ
41

42

ผูร้ บั รางวัล
1. นายประทีป จันทร์ประกอบ
2. นายไตรรัตน์ แสนทวีสุข
3. นายชานนท์ พุทธพิมพ์
ชุมนุ มนักประดิษฐ์

43

ชุมนุ มนักประดิษฐ์

ชื่อรางวัลที่รบั
เหรียญรางวัลเรียนดี ประจาปี 2557
รางวัลพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
รางวัลชนะเลิศ "การแข่งขันคอนกรีตมวล
เบา-กาลังอัดสูง ระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 9
ประจาปี 2558 ถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวิชาการด้าน
โครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม สายงาน
วิศวกรรมโยธา ระดับอุดมศึกษาและระดับ
อาชีวศึกษา ครั้งที่ 9 ถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
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หน่วยงานที่ให้รางวัล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์

91

สถานที่รบั รางวัล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัด
นครปฐม
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี
อีสาน จังหวัดนครราชสีมา
ราชมงคลอีสาน จังหวัด
นครราชสีมา

วัน/เดือน/ปี
12 - 13
กุมภาพันธ์
2558
27 - 29
สิงหาคม 2558

สมาคม-ส่งเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญี่ปน)
ุ่

13 - 14
มิถุนายน 2558

สมาคม-ส่งเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญี่ปน)
ุ่
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ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทาหน้าที่ประสานงานและดาเนิ นการดูแลนักศึกษา
ชาวต่างชาติผูไ้ ด้รบั ทุนศึกษา ซึ่งมี 2 ทุนการศึกษา ได้แก่ 1) ทุนรัฐบาลไทย เป็ นทุนการศึกษาของกรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ กระทรวงการต่ างประเทศ มอบให้แก่นั กศึ กษาชาวลาว เข้ามาศึ กษาต่ อในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก 2) ทุนพระราชทานเป็ นทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาดังแสดงรายละเอียดตาม
ตารางที่ 33
ตารางที่33:ทุนการศึกษารัฐบาลไทยโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
ทุนการศึกษา รัฐบาลไทย โดย กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
ชื่อนักศึกษา

คณะ/หน่วยงาน

ประเทศ

ระดับ

ระยะเวลาแลกเปลีย่ น

1 Ms. Viengkhong VANSAVANG

คณะเกษตรศาสตร์

สปป.ลาว ปริญญาโท ปีการศึกษา 2555-2558 (ขยายระยะเวลา ถึง 31 พ.ค. 2559)

2 Mr. Thongphet CHANTHALOT

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สปป.ลาว ปริญญาโท ปีการศึกษา 2556-2557 (ขยายระยะเวลา ถึง 30 พ.ย. 2558)

3 Mr. Chansamone SAYALATH

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สปป.ลาว ปริญญาโท ปีการศึกษา 2556-2557 (ขยายระยะเวลา ถึง 30 พ.ย. 2558)

4 Ms. Phoutsavath PHANTHAVONG คณะเกษตรศาสตร์

สปป.ลาว ปริญญาโท ปีการศึกษา 2557-2559

5 Mr. Keng INTHASANGVAN

คณะเกษตรศาสตร์

สปป.ลาว ปริญญาโท ปีการศึกษา 2557-2559

6 Mr. Souksakhone PHENGSIKEO

คณะเกษตรศาสตร์

สปป.ลาว ปริญญาโท ปีการศึกษา 2557-2559

ทุนการศึกษา โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ชื่อนักศึกษา

คณะ/หน่วยงาน

ประเทศ

ระดับ

ระยะเวลาแลกเปลีย่ น

1 Mr. Sovanrath SENG

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กัมพูชา ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557-2560

2 Mr. Sarim MAO

คณะศิลปศาสตร์

กัมพูชา ปริญญาโท ปีการศึกษา 2557-2558

3 Miss Sophea PRUM

คณะเกษตรศาสตร์

กัมพูชา ปริญญาโท ปีการศึกษา 2557-2558

ปั จจุบนั มีนักศึกษาชาวลาว ที่ได้รบั ทุ นรัฐบาลไทย จานวนทั้งสิ้ น 6 คน โดยเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทที่
คณะเกษตรศาสตร์ 4 คน และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 คน และมีนักศึ กษากัมพูชาที่ ได้รบั ทุ นพระราชทานจานวน
ทั้งสิ้ น 3 คน โดยเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 1 คน ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ปี การศึกษา 2557–2560) และใน
ระดับปริญญาโท 2 คน ที่คณะศิลปศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์ (ปี การศึกษา 2557–2558)
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยงั ให้การต้อนรับDr. Dang Van My ผูอ้ านวยการ มหาวิทยาลัยดานั ง
วิทยาเขตคอนตูม เวียดนาม และคณะผูบ้ ริหาร เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ณ สถานปฏิบตั ิการการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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สารสนเทศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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สารสนเทศของมหาวิทยาลัย
ด้านการผลิตบัณฑิต
จานวนนักศึกษาใหม่
ปี การศึ กษา 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนักศึ กษาเข้าใหม่ จานวนทั้งสิ้ น 4,648 คน จาแนกเป็ น
ระดับปริญญาตรี 4,517 คน ระดับปริญญาโท 103 คน และระดับปริญญาเอก 28 คน ดังแสดงรายละเอียดตาม
ตารางที่ 34,35 และแผนภูมิที่ 9,10
ตารางที่ 34 : จานวนนักศึกษาเข้าใหม่ปีการศึกษา 2558 จาแนกตามระดับการศึกษาและกลุ่มสาขา
คณะ/สาขาวิชา/วิชาเอก
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. คณะวิทยาศาสตร์
1.1 คณิตศาสตร์
1.2 เคมี
1.3 จุลชีววิทยา
1.4 ชีววิทยา
1.5 เทคโนโลยีชีวภาพ
1.6 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.7 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
1.8 ฟิ สิกส์
1.9 ฟิ สิกส์อุตสาหกรรม
1.10 วิทยาการคอมพิวเตอร์
1.11 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง
1.12 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
1.12 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2. คณะเกษตรศาสตร์
2.1 เกษตรศาสตร์ (พืชไร่)
2.2 เกษตรศาสตร์ (พืชสวน)
2.3 เกษตรศาสตร์ (วิทยาศาสตร์การประมง)
2.4 เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์)
2.5 เทคโนโลยีการอาหาร
2.6 เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและ
พัฒนาชนบท
2.7 ประมง

ภาค
ปกติ

ปริญญาตรี
โครงการ
พิเศษ

รวม

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

46
23
7
3
5
1
7
9
1
2
1
2
2
1

27
3
1
1
1
4
4
-

1,659
538
30
81
68
40
4
92
1
42
12
56
21
44
47
367
1
2
1
2
65
1

-

-

31

512
30
73
68
40
87
34
12
56
21
44
47
354
59
-

-

1,586
512
30
73
68
40
87
34
12
56
21
44
47
354
59
-

31

-

31
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รวม

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

2.8 ไม่แยกสาขา
3.คณะวิศวกรรมศาสตร์
3.1 ไม่แยกสาขา
3.2 วิศวกรรมเครื่องกล
3.3 วิศวกรรมไฟฟ้ า
3.4 วิศวกรรมโยธา
3.5 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3.6 วิศวกรรมอุตสาหการ

ภาค
ปกติ
264
540
540
-

ปริญญาตรี
โครงการ
พิเศษ
79
79
-

264
619
619
-

14
4
2
3
3
2

20
4
1
1
5
9

264
653
619
8
3
4
8
11

4.หน่วยการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร
4.1 การจัดการธุรกิจ
4.2 การบัญชี
4.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
5.1 การออกแบบอุตสาหกรรม
5.2 สถาปั ตยกรรมศาสตร์

65
23
26
16
85
73
12

-

65
23
26
16
85
73
12

-

-

65
23
26
16
85
73
12

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
6.คณะเภสัชศาสตร์
6.1 เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
6.2 เภสัชศาสตร์
7.วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
7.1 ชีวเวชศาสตร์
7.2 แพทยศาสตร์
7.3 สาธารณสุขศาสตร์(อนามัยชุมชน)
7.4 สาธารณสุขศาสตร์(อนามัยสิ่งแวดล้อม)

100

30

100
196
48
79
69

30
-

422
130
130
196
48
79
69

5
2
2
3
3
-

1
1
1
-

428
133
2
131
199
3
48
79
69

8. คณะพยาบาลศาสตร์
8.1 พยาบาลศาสตร์

96
96

-

96
96

-

-

96
96

คณะ/สาขาวิชา/วิชาเอก
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คณะ/สาขาวิชา/วิชาเอก

ภาค
ปกติ

ปริญญาตรี
โครงการ
พิเศษ

กลุ่มสังคมศาสตร์

รวม

ปริญญาโท

2509

52

ปริญญาเอก

รวม
2 ,561

9.คณะบริหารศาสตร์
9.1 ไม่ระบุสาขา
9.2 การเงินและการธนาคาร
9.3 การจัดการการโรงแรม
9.4 การจัดการธุรกิจ
9.5 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
9.6 การตลาด
9.7 การบัญชี
9.8 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

1,082
131
166
209
30

-

1,082
131
166
209
30

22
22
-

-

1,104
22
131
166
209
30

196
209
141

-

196
209
141

-

-

196
209
141

10.คณะนิตศิ าสตร์
11.คณะศิลปศาสตร์
11..1 การท่องเที่ยว
11..2 การพัฒนาสังคม
11.3 การสอนภาษาอังกฤษเป็ น
ภาษาต่างประเทศ
11.4 นวัตกรรมการท่องเที่ยว
11.5 นิ เทศศาสตร์
11.6 ประวัติศาสตร์
11..7ภาษาจีนและการสื่อสาร
11.8 ภาษาญี่ปนและการสื
ุ่
่อสาร
11.9 ภาษาไทย
11.10 ภาษาไทยและการสื่อสาร
11.11ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ า
โขง
11.12 ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร
11.13ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
11.14 ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา
11.15 นิ ติศาสตร์

399
526
70
62
-

-

399
526
70
62
-

21
14

-

399
547
70
62
14

51
33
70
83
50
19

-

51
33
70
83
50
19

2
4
-

-

2
51
33
70
83
4
50
19

25
44
19
399

-

25
44
19
399

1
-

-

25
44
20
399

-
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รวม

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

12. คณะรัฐศาสตร์
12.1 การปกครอง
12.2 รัฐประศาสนศาสตร์
12.3i รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารองค์การ)
12..4 รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)

ภาค
ปกติ
453
177
119
157

ปริญญาตรี
โครงการ
พิเศษ
-

453
177
119
157

9
1
8
-

-

462
178
8
119
157

รวม

4,408

109

4,517

103

28

4,648

คณะ/สาขาวิชา/วิชาเอก

ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558
แผนภูมิที่ 9 : จานวนนักศึกษาเข้าใหม่ปีการศึกษา 2558 จาแนกตามระดับการศึกษา

แผนภูมิที่ 10 : จานวนนักศึกษาเข้าใหม่ปีการศึกษา 2558 จาแนกตามกลุ่มสาขา
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จานวนนักศึกษาทั้งหมด
ปี การศึกษา 2558 มีจานวนนักศึกษาทั้งหมด จานวน 15,317 คน จาแนกเป็ น ระดับปริญญาตรี 14,825
คน ระดับปริญญาโท 396 คน และระดับปริญญาเอก จานวน 96 คน ดังแสดงรายละเอียดตามตารารงที่ 36,37 และ
แผนภูมิที่ 11,12,13
ตารางที่ 35 : จานวนนักศึกษาทั้งหมดปี การศึกษา 2558จาแนกรายสาขาวิชา
คณะ/สาขาวิชา/วิชาเอก

ปริญญาตรี
ภาคปกติ โครงการ
พิเศษ

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รวม

ปริญญาโท

ปริญญเอก

รวม

5,345

212

94

5,615

98
-

19
-

1,832
84

1,715

-

84

-

1,715
84

-

-

-

34

-

34

1.3 เคมี

256

-

256

14

8

278

1.4 จุลชีววิทยา

245

-

245

-

-

245

1.5 ชีววิทยา

119

-

119

-

-

119

-

-

-

6

4

10

1.7 เทคโนโลยีสารสนเทศ

289

-

289

26

-

315

1.8 ฟิ สิกส์

121

-

121

18

7

146

1.9 ฟิ สิกส์อุตสาหกรรม

12

-

12

-

-

12

1.10 วิทยาการคอมพิวเตอร์

150

-

150

-

-

150

1.11 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง

85

-

85

-

-

85

1.12 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (สุขาภิบาล

4

-

4

-

-

4

1

-

1

-

-

1

132

-

132

-

-

132

217

-

217

-

-

217

1,123

-

1,123

29

17

1,169

200

-

200

6

-

206

-

-

-

-

1

1

124

-

124

5

1

130

-

-

-

1

-

1

-

-

-

4

4

8

1.คณะวิทยาศาสตร์
1.1 คณิตศาสตร์
1.2 คณิตศาสตรศึกษา

1.6 เทคโนโลยีชีวภาพ

สิ่งแวดล้อม)
1.13 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย)
1.14 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
1.15 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2.คณะเกษตรศาสตร์
2.1 เกษตรศาสตร์ (พืชไร่)
2.2 เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์)
2.3 เกษตรศาสตร์ (พืชสวน)
2.4 เกษตรศาสตร์ (วิทยาการจัดการหลังการ
เก็บเกี่ยว)
2.5 เกษตรศาสตร์ (วิทยาศาสตร์การประมง)
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คณะ/สาขาวิชา/วิชาเอก

ปริญญาตรี
ภาคปกติ โครงการ
พิเศษ

99

รวม

ปริญญาโท

ปริญญเอก

รวม

2.6 เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์)

248

-

248

1

2

251

2.7 เทคโนโลยีการอาหาร

163

-

163

5

9

177

-

-

-

7

-

7

125

-

125

-

-

125

263

-

263

-

-

263

2,061

176

2,237

85

57

2,379

3.1 ไม่แยกสาขา

539

80

619

-

-

619

3.2 วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ

97

8

105

-

-

105

3.3 วิศวกรรมเครื่องกล

379

23

402

22

16

440

3.4 วิศวกรรมไฟฟ้ า

294

7

301

16

6

323

3.5 วิศวกรรมโยธา

322

17

339

14

4

357

3.6 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

57

9

66

22

8

96

373

32

405

11

23

439

225

-

225

-

1

226

16

-

16

-

1

17

197

-

197

-

-

197

12

-

12

-

-

12

179

-

179

-

-

179

1

-

1

-

-

1

50

-

50

-

-

50

83

-

83

-

-

83

45

-

45

-

-

45

1,526

23

2

1,551

2.8 เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและ

พัฒนาชนบท
2.9 ประมง
2.10 ไม่แยกสาขา
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์

3.7 วิศวกรรมอุตสาหการ
4. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
4.1 การออกแบบผลิตภัณฑ์
4.2 การออกแบบอุตสาหกรรม
4.3 สถาปั ตยกรรมศาสตร์
5. หน่วยการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร
5.1 การจัดการ
5.2 การจัดการธุรกิจ
5.3 การบัญชี
5.4 เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
6. คณะเภสัชศาสตร์
6.1 การบริหารบริการสุขภาพ
6.2 เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
6.3 เภสัชศาสตร์
7. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
7.1 ชีวเวชศาสตร์
7.2 แพทยศาสตร์
7.3 สาธารณสุขศาสตร์ (วิทยาศาสตร์อนามัย
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527

100

627

20

2

649

-

-

-

18

-

18

-

-

-

2

-

2

527

100

627

-

2

629

674

-

674

3

-

677

-

-

-

3

-

3

230

-

230

-

-

230

1

-

1

-

-

1

100
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คณะ/สาขาวิชา/วิชาเอก
สิ่งแวดล้อม)
7.4 สาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน)
7.5 สาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
8. คณะพยาบาลศาสตร์
8.1 พยาบาลศาสตร์
กลุ่มสังคมศาสตร์
9. คณะบริหารศาสตร์
9.1 ไม่แยกสาขา
9.2 การเงินและการธนาคาร
9.3 การจัดการ
9.4 การจัดการการตลาด
9.5 การจัดการการโรงแรม
9.6 การจัดการธุรกิจ
9.7 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
9.8 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
9.9 การตลาด
9.10 การบัญชี
9.11 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
10.คณะศิลปศาสตร์
10.1 การท่องเที่ยว
10.2 การพัฒนาสังคม
10.3 การสอนภาษาอังกฤษเป็ น

ภาษาต่างประเทศ
10.4 นวัตกรรมการท่องเที่ยว
10.5 นิ เทศศาสตร์
10.6 ประวัติศาสตร์
10.7 ภาษาจีน
10.8 ภาษาจีนและการสื่อสาร
10.9 ภาษาญี่ปุ่น
10.10 ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร
10.11 ภาษาไทย

ปริญญาตรี
ภาคปกติ โครงการ
พิเศษ

รวม

ปริญญาโท

ปริญญเอก

รวม

211

-

211

-

-

211

232

-

232

-

-

232

225

-

225

-

-

225

225

-

225

-

-

225

7,954

161

-

8,115

3,507

-

3,507

67

-

3,574

-

-

-

67

-

67

590

-

590

-

-

590

26

-

26

-

-

26

24

-

24

-

-

24

403

-

403

-

-

403

579

-

579

-

-

579

102

-

102

-

-

102

17

-

17

-

-

17

636

-

636

-

-

636

714

-

714

-

-

714

416

-

416

-

-

416

1,730
242

-

1,730
242

55
-

-

1,785
242

212

-

212

-

-

212

-

-

-

38

-

38

-

-

-

11

-

11

170

-

170

-

-

170

95

-

95

-

-

95

1

-

1

-

-

1

256

-

256

-

-

256

10

-

10

-

-

10

223

-

223

-

-

223

-

-

-

4

-

4
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คณะ/สาขาวิชา/วิชาเอก

ปริญญาตรี
ภาคปกติ โครงการ
พิเศษ

101

รวม

ปริญญาโท

ปริญญเอก

รวม

10.12 ภาษาไทยและการสื่อสาร

172

-

172

-

-

172

10.13 ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

33

-

33

-

-

33

10.14 ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร

57

-

57

-

-

57

10.15 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร

226

-

226

-

-

226

10.16 ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา

33

-

33

2

-

35

11 คณะนิตศ
ิ าสตร์

1,127

115

1,242

-

-

1,242

11..1 นิ ติศาสตร์

1,127

115

1,242

-

-

1,242

12. คณะรัฐศาสตร์

1,252

89

1,341

39

-

1,380

12.1 การปกครอง

486

33

519

14

-

533

12.2 การปกครองท้องถิ่น

21

-

21

-

-

21

12.3 รัฐประศาสนศาสตร์

-

-

-

25

-

25

12.4 รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารองค์การ)

338

27

365

-

-

365

12.5 รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)

407

29

436

-

-

436

14,345

480

14,825

396

96

15,317

รวมทั้งสิ้ น

ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

แผนภูมิที่ 11 : จานวนนักศึกษาทั้งหมดปี การศึกษา 2558 จาแนกตามระดับการศึกษา
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แผนภูมิที่ 12 : จานวนนักศึกษาทั้งหมดปี การศึกษา 2558 จาแนกตามกลุ่มสาขา

แผนภูมิที่ 13 : จานวนนักศึกษาทั้งหมดปี การศึกษา 2558 จาแนกตามคณะ
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103

จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา
ปี การศึกษา 2557 มีจานวนผูส้ าเร็จการศึกษาทั้งสิ้ น 2,399 คน จาแนกเป็ น ระดับปริญญาตรี 2,242 คน
ระดับปริญญาโท 144 คน และระดับปริญญาเอก จานวน 13 คน ดังแสดงรายละเอียดตามตารางที่ 38,39 และ
แผนภูมิที่ 14,15
ตารางที่ 36 : จานวนผูส้ าเร็จการศึกษาปี การศึกษา 2557 รายสาขาวิชา
คณะ/สาขาวิชา/วิชาเอก
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.คณะวิทยาศาสตร์
1.1 เคมี
1.2 จุลชีววิทยา
1.3 เทคโนโลยีชีวภาพ
1.4 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
1.6 ฟิ สิกส์
1.7 วิทยาการคอมพิวเตอร์
1.8 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง
1.9 วิทยาศาสตร์ศึกษา (เคมี)
1.10 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ชีววิทยา)
1.11 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ฟิ สิกส์)
1.12 วิทยาศาสตร์ศึกษา (วิทยาศาสตร์
ทัว่ ไป)
1.13 วิทยาศาสตร์ศึกษา (วิทยาศาสตร์
บูรณาการ)
1.14 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (สุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม)
1.15 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (อาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย)
2. คณะเกษตรศาสตร์
2.1 เกษตรศาสตร์ (พืชไร่)
2.2 เกษตรศาสตร์ (พืชสวน)
2.3 เกษตรศาสตร์ (วิทยาศาสตร์การ
ประมง)
2.4 เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์)
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ปริญญาตรี
ภาคปกติ โครงการ
พิเศษ

รวม

ปริญญาโท

ปริญญเอก

รวม

909

120

11

1,040

301
50

-

301
50

81
8

3
2

385
60

54

-

54

-

-

54

-

-

-

1

1

2

61

-

61

8

-

69

-

-

-

3

-

3

20

-

20

1

-

21

36

-

36

-

-

36

18

-

18

-

-

18

-

-

-

17

-

17

-

-

-

12

-

12

-

-

-

25

-

25

-

-

-

2

-

2

-

-

-

4

-

4

31

-

31

-

-

31

31

-

31

-

-

31

193

-

193

12

2

207

63

-

63

1

-

64

30

-

30

-

-

30

-

-

-

2

2

4

50

-

50

-

-

50
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คณะ/สาขาวิชา/วิชาเอก

ปริญญาตรี
ภาคปกติ โครงการ
พิเศษ

รวม

ปริญญาโท

ปริญญเอก

รวม

2.5 เทคโนโลยีการอาหาร

33

-

33

2

-

35

2.6 เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและ

-

-

-

7

-

7

17

-

17

-

-

17

316

28

344

27

1

372

19

-

19

-

-

19

70

5

75

4

-

79

67

3

70

4

-

74

71

4

75

3

-

78

11

2

13

11

-

24

78

14

92

5

1

98

223

1

224

11

-

235

31

-

31

-

-

31

48

-

48

-

-

48

-

-

-

5

-

5

-

-

-

1

-

1

24

-

24

-

-

24

14

-

14

-

-

14

1

-

1

-

-

1

25

-

25

-

-

25

16

-

16

-

-

16

17

-

17

-

-

17

45

1

46

-

-

46

2

-

2

-

-

2

-

-

-

3

-

3

-

-

-

2

-

2

61

1

62

-

5

67

61

1

62

-

5

67

39

-

39

-

-

39

13

-

13

-

-

13

พัฒนาชนบท
2.7 ประมง
3.คณะวิศวกรรมศาสตร์
3.1 วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
3.2 วิศวกรรมเครื่องกล
3.3 วิศวกรรมไฟฟ้ า
3.4 วิศวกรรมโยธา
3.5 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3.6 วิศวกรรมอุตสาหการ
4.คณะศิลปศาสตร์
4.1 การท่องเที่ยว
4.2 การพัฒนาสังคม
4.3 การสอนภาษาอังกฤษเป็ น
ภาษาต่างประเทศ
4.4 นวัตกรรมการท่องเที่ยว
4.5 นิ เทศศาสตร์
4.6 ประวัติศาสตร์
4.7 ภาษาจีน
4.8 ภาษาจีนและการสื่อสาร
4.9 ภาษาญี่ปุ่น
4.10 ภาษาไทยและการสื่อสาร
4.11 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
4.12 ศิลปะการแสดง
4.13 สังคมศาสตร์และการพัฒนา (การ
พัฒนาสังคม)
4.14 สังคมศาสตร์และการพัฒนา (ภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขงศึกษา)
5.คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
5.1 การออกแบบผลิตภัณฑ์
6.หน่วยการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร
6.1 การจัดการ
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รายงานประจาปี 2558

คณะ/สาขาวิชา/วิชาเอก

ปริญญาตรี
ภาคปกติ โครงการ
พิเศษ

รวม

ปริญญาโท

ปริญญเอก

105
รวม

6.2 การบัญชี

17

-

17

-

-

17

6.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ

9

-

9

-

-

9

189

2

1

192

รวมกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
84

1

85

2

1

88

7.1 เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

-

-

-

1

-

1

7.2 เภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

-

-

-

1

-

1

7.3 เภสัชศาสตร์

84

1

85

-

1

86

72

-

72

-

-

72

18

-

18

-

-

18

2

-

2

-

-

2

3

-

3

-

-

3

33

-

33

-

-

33

16

-

16

-

-

16

32

-

32

-

-

32

32

-

32

-

-

32

1,144

22

1

1,167

7.คณะเภสัชศาสตร์

8 .วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข
8.1 แพทยศาสตร์
8.2 สาธารณสุขศาสตร์ (วิทยาศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม)
8..3 สาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน)
8.4 สาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน)
8.5 สาธารณสุขศาสตร์ (อนามัย
สิ่งแวดล้อม)
9. .คณะพยาบาลศาสตร์
9.1 พยาบาลศาสตร์
กลุ่มสังคมศาสตร์
10.คณะบริหารศาสตร์
10.1 ไม่แยกสาขา
10.2 การเงินและการธนาคาร
10.3 การจัดการ
10.4 การจัดการการตลาด
10.5 การจัดการทัว่ ไป
10.6 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
10.7 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
10.8 การบัญชี
10.9 พัฒนบูรณาการศาสตร์
10.10 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
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534

1

535

10

1

546

-

-

-

10

-

10

108

-

108

-

-

108

70

-

70

-

-

70

70

-

70

-

-

70

5

-

5

-

-

5

17

1

18

-

-

18

79

-

79

-

-

79

126

-

126

-

-

126

-

-

-

-

1

1

59

-

59

-

-

59
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คณะ/สาขาวิชา/วิชาเอก

ปริญญาตรี
ภาคปกติ โครงการ
พิเศษ

รวม

ปริญญาโท

ปริญญเอก

รวม

11.คณะนิติศาสตร์

174

19

193

-

-

193

11.1 นิ ติศาสตร์

174

19

193

-

-

193

12. คณะรัฐศาสตร์

149

13

162

1

-

163

12.1 การปกครอง

51

8

59

-

-

59

12.2 รัฐประศาสนศาสตร์

-

-

-

1

-

1

12.3 รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหาร

54

2

56

-

-

56

44

3

47

-

-

47

2,178

64

2,242

144

13

2,399

องค์การ)
12.4 รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครอง
ท้องถิ่น)
รวมทั้งสิ้ น

ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

แผนภูมิที่ 14 : จานวนผูส้ าเร็จการศึกษาปี การศึกษา 2557 จาแนกตามระดับการศึกษา
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แผนภูมิที่ 15 : จานวนผูส้ าเร็จการศึกษาปี การศึกษา 2557 จาแนกตามกลุ่มสาขา

ด้านบุคลากร
จานวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนจาแนกตามประเภทบุคลากร
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยอุ บลราชธานี มีจ านวนบุ คลากรทั้งสิ้ น 1,554 คน จาแนกตาม
ประเภทบุ คลากรได้ดังนี้ ข้าราชการ 410 คน พนั กงานมหาวิทยาลัย 834 คน ลูกจ้างชัว่ คราว 201 คน และ
ลูกจ้างประจา 109 คน ดังแสดงรายละเอียดตามตารางที่ 40 และแผนภูมิที่ 16,17
ตารางที่ 37 : จานวนบุคลากรจาแนกตามประเภทบุคลากร
ประเภทบุคลากร

จานวน(คน)

1.ข้าราชการ
2.พนักงานมหาวิทยาลัย

410
834

3.ลูกจ้างชัว่ คราว

201

4. ลูกจ้างประจา

109

รวมทั้งสิ้ น
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แผนภูมิที่ 16 : จานวนบุคลากรทั้งหมดแยกตามประเภทบุคลากร

จานวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนจาแนกตามระดับการศึกษา
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยอุ บลราชธานี มี จ านวนบุ คลากรทั้งสิ้ น 1,554 คน จ าแนกเป็ น
ข้าราชการ จานวน 410 คน พนั กงานมหาวิทยาลัย จานวน 834 คน ลูกจ้างประจา จานวน 109 คน และลูกจ้าง
ชัว่ คราว จานวน 201 คน แบ่งเป็ น สายวิชาการ จานวน 723 คน และสายสนั บสนุ น จานวน 831 คนโดยมีระดับ
การศึกษาในระดับปริญญาเอก จานวน 365 คน ระดับปริญญาโท จานวน 475 คน ระดับปริญญาตรี จานวน 488
คน และตา่ กว่าปริญญาตรี จานวน 226 คน ดังแสดงรายละเอียดตามตารางที่ 41

ตารางที่ 38 : จานวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุ นจาแนกตามระดับการศึกษา
หน่วยงาน

ต ่ากว่าปริญญาตรี

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ผลรวมทั้งหมด

1.วิชาการ
1.1 ข้าราชการ

-

3

48

188

239

1.2 พนักงานมหาวิทยาลัย

-

17

266

163

446

1.3 ลูกจ้างชัว่ คราว

-

9

18

11

38

-

29

332

362

723

9

94

67

1

171

40

274

73

1

388

101

58

3

1

163

76

33

รวมสายวิชาการ
2.สนับสนุน
2.1 ข้าราชการ
2.2 พนักงานมหาวิทยาลัย
2.3 ลูกจ้างชัว่ คราว
2.4 ลูกจ้างประจา

109

ANNUAL REPORT 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY

109

รายงานประจาปี 2558
รวมสายสนับสนุน
ผลรวมทั้งหมด

226

459

143

3

831

226

488

475

365

1,554

แผนภูมิที่ 17 : จานวนบุคลากรทั้งหมดแยกสายวิชาการและสายสนับสนุ น

จานวนบุคลากรสายวิชาการจาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีจานวนบุคลากรสายวิชาการทั้งสิ้ น 723 คน จาแนก
ตามตาแหน่ งทางวิชาการได้ดงั นี้ รองศาสตราจารย์ จานวน 47 คน ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จานวน 163 คน และอาจารย์
จานวน 513 คน ดังแสดงรายละเอียดตามตารางที่ 42 และแผนภูมิที่ 18
ตารางที่ 39 : จานวนบุคลากรรายหน่ วยงานจาแนกตามตาแหน่ งทางวิชาการ
หน่วยงาน

ตาแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

รวม

1. คณะเกษตรศาสตร์

10

21

32

63

2. คณะนิ ติศาสตร์

-

2

21

23

3. คณะบริหารศาสตร์

1

5

63

69

4. คณะพยาบาลศาสตร์

-

2

25

27

5. คณะเภสัชศาสตร์

8

18

41

67

6. คณะรัฐศาสตร์

1

1

31

33

7. คณะวิทยาศาสตร์

11

48

86

145

8. คณะวิศวกรรมศาสตร์

11

34

36

81

9. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

-

5

18

23

10. คณะศิลปศาสตร์

4

18

109

131

11. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

1

9

51

61

47

163

513

723

ผลรวมทั้งหมด
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แผนภูมิที่ 18 : จานวนบุคลากรจาแนกตามตาแหน่ งทางวิชาการ

ด้านงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดินที่ได้รบั จัดสรรและเบิกจ่าย
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณแผ่ น ดิ น ทั้ งสิ้ น
884,185,800 บาท และเบิกจ่ายเป็ นงบประมาณทั้งสิ้ น 535,265,126.92 บาท และได้รบั จัดสรรงบประมาณเงิน
รายได้ท้งั สิ้ น 814,230,730 บาท และเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้ น 605,066,896 บาทดังแสดงในแผนภูมิที่ 1921
แผนภูมิที่ 19 : งบประมาณแผ่นดินที่ได้รบั จัดสรรและการเบิกจ่าย ปี งบประมาณ พ.ศ. 2552-2558

แผนภูมิที่ 20 : งบประมาณแผ่นดินที่ได้รบั จัดสรรและเบิกจ่ายเปรียบเทียบ ปี 2557-2558
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แผนภูมิที่ 21 : เงินรายได้ที่ได้รบั จัดสรรและเบิกจ่ายเปรียบเทียบปี 2557-2558
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