รายงานประจาปี 2559

1

Ubon Ratchathani University

2

รายงานประจาปี 2559

3

รายงานประจาปี 2559

1

Ubon Ratchathani University

2

รายงานประจาปี 2559

1

Ubon Ratchathani University

2

Ubon Ratchathani University

8

รายงานประจาปี 2559

9

Ubon Ratchathani University

10

รายงานประจาปี 2559

11

Ubon Ratchathani University

12

รายงานประจาปี 2559

13

รายงานประจาปี 2559

1

Ubon Ratchathani University

2

รายงานประจาปี 2559

3

Ubon Ratchathani University

4

รายงานประจาปี 2559

1

Ubon Ratchathani University

2

รายงานประจาปี 2559

1

Ubon Ratchathani University

2

รายงานประจาปี 2559

3

Ubon Ratchathani University

4

รายงานประจาปี 2559

5

Ubon Ratchathani University

6

รายงานประจาปี 2559

7

Ubon Ratchathani University

8

รายงานประจาปี 2559

1

Ubon Ratchathani University

2

Ubon Ratchathani University

12

รายงานประจาปี 2559

13

Ubon Ratchathani University

ด้านการผลิตบัณฑิต
สอนใน
1.
2.
3.

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดาเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ โดยมีการจัดการเรียนการ
3 ระดับ รวมทั้งสิ้น 90 หลักสูตร คือ
ระดับปริญญาตรี
จานวน 49 หลักสูตร
ปริญญาโท
จานวน 29 หลักสูตร
ปริญญาเอก
จานวน 12 หลักสูตร

เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา (TQF) ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1
แผนภูมิที่ 1 : เปรียบเทียบจานวนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา (TQF)

สาหรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2559 จานวน 4,181 คน จาแนกเป็นระดับปริญญาตรี จานวน
4,063 คน ระดับปริญ ญาโท จานวน 90 คน และปริญ ญาเอก จานวน 28 คน ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2
และเมื่อเทียบกับจานวนนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2558 พบว่า มีจานวนนักศึกษาลดลง จานวน 358 คน
โดยจาแนกเป็นระดับปริญญาตรี ลดลงจานวน 345 คน ปริญญาโท ลดลงจานวน 13 คน ดังแสดงในตาราง
ที่ 1 และ แผนภูมิที่ 3
แผนภูมิที่ 2 : เปรียบเทียบจานวนนักศึกษาใหม่ประจาปีการศึกษา 2559 จาแนกตามระดับการศึกษา
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ตารางที่ 1 : เปรียบเทียบจานวนนักศึกษาใหม่ประจาปีการศึกษา 2558-2559 จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวมทุกระดับ

ปี 2558

ปี 2559

เพิ่ม-ลดลง

ร้อยละ

4,408
103
28
4,539

4,063
90
28
4,181

-345
-13
-358

-7.83
-12.62
-7.89

แผนภูมิที่ 3 : เปรียบเทียบจานวนนักศึกษาใหม่ประจาปีการศึกษา 2558-2559 จาแนกตามระดับการศึกษา

จากการติดตามผลการศึกษาติดตามผลบัณฑิตในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปี
การศึ กษา 2557 ผลการสารวจภาวการณ์ หางานทาของผู้ส าเร็จการศึกษา จากระบบการตอบแบบสารวจ
ภาวการณ์มีงานทาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีจานวนผู้สาเร็จการศึกษาเข้าตอบแบบสอบถาม
ของบัณฑิต ทั้งสิ้น จานวน 2,033 คน คิดเป็นร้อยละ 85.67 ของจานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมด 2,338 คน
ดังแสดงในแผนภูมิที่ 4
ผลการศึกษาติ ดตามการส ารวจระดั บ ความคิด เห็น ผู้ใช้
บัณฑิตประจาปีการศึกษา 2557 พบว่า
1. บัณฑิตที่ได้งานทา จานวน 1,633 คน คิดเป็นร้อยละ
81.53 ของจานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
2. บั ณ ฑิ ต ที่ ยั ง ไม่ ได้ ง านท า และไม่ ได้ ศึ ก ษาต่ อ จ านวน
252 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 12.58 ของจ านวนผู้ ต อบ
แบบสอบถาม
3. บัณฑิตที่กาลังศึกษาต่อ จานวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ
5.89 ของจานวนผู้ตอบแบบสอบถาม
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แผนภูมิที่ 4 : ผลการสารวจภาวการณ์หางานทาของผู้สาเร็จการศึกษาประจาปีการศึกษา 2557

เมื่อเปรียบเทียบกับการติดตามการสารวจระดับความคิดเห็นผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2556 - 2557
ผลปรากฏดังแสดงในแผนภูมิที่ 5
แผนภูมิที่ 5 : ผลการสารวจภาวการณ์มีงานทาของผู้สาเร็จการศึกษาประจาปีการศึกษา 2556-2557

-3.77

-30.77

หมายเหตุ :
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ข้อมูลร้อยละเปรียบเทียบจากปีการศึกษา 2556

-11.94
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ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ต่างๆ โดยได้รับ
งบประมาณสนับสนุนในการดาเนินโครงการจานวน 140 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 41,906,333.61 บาท
สามารถจาแนกเป็น
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน จานวน 48 โครงการ เป็นเงิน 14,742,600.00 บาท
2. เงินรายได้และเงินงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก จานวน 92 โครงการ เป็นเงิน 27,340,403.61
บาท
สามารถจาแนกตามแหล่งเงินได้ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 : งบประมาณสนับสนุนในการดาเนินโครงการด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ จาแนกตามแหล่งเงิน
ลาดับ
1
2
3

แหล่งเงิน

จานวนโครงการ

งบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้มหาวิทยาลัย/เงินรายได้จากคณะ
เงินงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก
รวมทั้งสิ้น

48
5
87
140

เงิน (บาท)
14,742,600.00
150,000.00
27,190,404.00
41,906,333.61

ด้านการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
การจัด การสุ ขภาวะและสิ่ งแวดล้ อม แก้ไขปัญ หาและยกระดั บ คุ ณ ภาพชีวิต ของชุม ชน โดยได้ รับ งบประมาณ
สนั บสนุ น ในการดาเนิ นโครงการ จานวน 124 โครงการ รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 43,250,038 .00 บาท ซึ่ ง
สามารถจาแนกเป็น
1. แหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน จานวน 106 โครงการ เป็นเงิน 16,619,100.00 บาท
2. จาแนกตามแหล่งเงินรายได้และแหล่งทุนภายนอกจานวน 18 โครงการ เป็นเงิน 26,630,938.00 บาท
ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 : งบประมาณสนับสนุนในการดาเนินโครงการด้านการบริการวิชาการ
ลาดับ
1
2

แหล่งเงิน
งบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้และแหล่งทุนภายนอก
รวมทั้งสิ้น

จานวนโครงการ
106
18
124

เงิน (บาท)
16,619,100.00
29,630,938.00
46,250,038.00
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ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อธารงรักษาศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น รวมทั้งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายของวัฒนธรรมในภูมิภาค โครงการที่ได้รับสนับสนุน
จากเงินงบประมาณแผ่นดิน จานวน 73 โครงการเป็นเงิน 8,601,600.00 บาท โดยแบ่งเป็นกลุ่มโครงการ
ตามนโยบายมหาวิทยาลัย ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 : งบประมาณสนับสนุนในการดาเนินโครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ลาดับ

แหล่งเงิน

จานวนโครงการ

เงิน (บาท)

1

ส่งเสริมเยาวชน นักศึกษาและบุคลากรให้ตระหนักถึงคุณค่า
ความงามของศิลปะ
การศึกษา วิจัย รวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ
การอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของ
อีสานและของชาติ
มุ่งเน้นกิจกรรมเผยแพร่และถ่ายทอดศิลปะ วัฒนธรรมใน
ระดับ และรูปแบบต่างๆ
มุ่งเน้นการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นใน
จังหวัดอุบลราชธานี/โดยดาเนินการตามโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
การดาเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยและความร่วมมือกับ
จังหวัด
รวมทั้งสิ้น

24

2,043,000.00

17

1,612,000.00

14

1,643,000.00

12

1,683,000.00

6

1,640,600.00

73

8,601,600.00

2
3
4

5
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ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดาเนินการด้านความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ โดยปีงบประมาณ
2559 มีความร่วมมือทางวิชาการจานวน 44 สถาบัน ใน 17 ประเทศ มีการแลกเปลี่ยนบุคลากร จานวน 14
กิจกรรม ในสถาบันความร่วมมือพบว่า มีความร่วมมือกับทวีปเอเชียร้อยละ 91.60 ทวีปยุโรปร้อยละ 5.10 และ
ทวีปอเมริการ้อยละ 3.30 ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 5
สรุปผลการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. มหาวิทยาลัยฯ มีบันทึกข้อตกลงฯ กับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศและหน่วยงานเครือข่ายที่ยังมีผล
บังคับใช้ จานวนทั้งหมด 30 ฉบับ แบ่งเป็น
1.1 สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ 29 ฉบับ จาก 13 ประเทศ ใน 4 ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเชีย 9
ประเทศ ทวีปออสเตรเลีย 1 ประเทศ ทวีปยุโรป 2 ประเทศ และ ทวีปอเมริกา 1 ประเทศ
1.2 เครือข่ายหน่ วยงานความร่วมมือ 1 ฉบับ คื อ ASEA-Uninet มีสถาบั น อุด มศึ กษาต่ างประเทศ
จานวน 29 แห่ง 7 ประเทศ ใน 2 ทวีป ได้แก่ ทวีปยุโรป และทวีปเอเชีย
2. มหาวิทยาลัยฯ ได้ทากิจกรรมหรือดาเนินงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันกับหน่วยงาน/สถาบันอุดมศึกษาคู่สัญญา
จานวน 19 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 63.33 ของบันทึกข้อตกลงฯ ทั้งหมดที่มีผลบังคับใช้
3. มหาวิทยาลัยฯ มีบันทึกข้อตกลงฯ ที่อยู่ระหว่างการเสนอผู้มีอานาจฝ่ายคู่สัญญาลงนาม จานวน 11 ฉบับ
คิดเป็นร้อยละ 36.66 ของบันทึกข้อตกลงฯ ทั้งนี้ ได้มีการดาเนินกิจกรรมร่วมกันแล้ว จานวน 4 ฉบับ
ตารางที่ 5 : ตารางแสดงกิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2559
ประเทศที่มี
ความร่วมมือ
ทวีปยุโรป
1. Austria
2. Germany
ทวีปอเมริกา
1. Canada
2. USA
ทวีปเอเชีย
1. Brunei
2. Cambodia
3. China
4. Indonesia
5. Israel
6. Japan
7. Korea
8. Lao PDR
9. Malaysia
10. Myanmar
11. Philippines
12. Singapore
13. Vietnam
รวมทั้งหมด

นักศึกษาไป
แลกเปลี่ยน/
ร่วมกิจกรรม

บุคลากรจากหน่วย
งานให้ความร่วมมือ
มาร่วมสัมมนา/วิจัย

บุคลากรไป
แลกเปลี่ยน

รับนักศึกษามา
แลกเปลี่ยน

1

รับบุคลากรมา
แลกเปลี่ยน

รวม

1

2
1

1
1
1
2
4
1
1

1
6

1

4

1

1

1
1

1
4

1

1
5
11

1
3

3
14

2
2
2
2
1
5
26

1

6

1
1
1
9
4
6
1
2
1
4
7
2
4
1
13
60
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ผลการดาเนิ
าเนินนงานตามแผนกลยุ
งานตามแผนกลยุททธ์ธ์ทที่ ี่ 11
ผลการด
ในปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยได้จัดทาแผนการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ประจาปีงบประมาณ
2559 ภายใต้มาตรการของกลยุทธ์ทั้ง 7 ด้าน โดยมีผลการดาเนินงานที่สาคัญ จาแนกตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้ อย่างต่ อเนื่อง มีคุณ ธรรม ความรั บ ผิดชอบ ความพอเพียง จิตสานึกที่ดี และมีความ
พร้ อ มเพื่ อ รองรั บ การเปิ ด ประชาคมอาเซี ย น โดยพั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ ทั น สมั ย และจั ด
กระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ส าคั ญ และจั ด ให้ มี ทั ก ษะการเรี ย นรู้ จ าก
ประสบการณ์จริง
เป้าประสงค์ : บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่รู้ และมีสมรรถนะในการประกอบ
อาชีพ เป็นที่ยอมรับของสังคม
1. การรับนักศึกษา
1.1 วิธีการ
วิธีรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีการศึกษา 2559 มี 3 วิธี คือ
1.1.1 วิธีรับตรง ได้แก่ วิธีรับตรงตามพื้นที่ และวิธีรับตรงตามโควตา ซึ่งมี 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้มี
ความสามารถพิเศษ กลุ่มความร่วมมือกับ หน่วยงานภายนอก และกลุ่มโควตารับ ตรงทั่วไป
ร้อยละ 80
1.1.2 วิธีรับตรงผ่านส่วนกลาง (Admissions) ร้อยละ 20
1.1.3 วิธีรับตรงนักศึกษาต่างชาติ ไม่เกินร้อยละ 5 ของแผนรับเข้าศึกษา
1.2 แผนและผลการรับเข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดรับสมั ครบุคคลคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2559 ระหว่าง
เดื อนกรกฎาคม 2558 – กรกฎาคม 2559 แผนรับ เข้าศึ กษา จ านวน 4,621 คน มี ผู้ ส มัค รรวมทั้ งสิ้ น
จานวน 26,388 คน ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา จานวน 4,963 คน (107.04%) ลงทะเบียน
เรียนใน ภาคการศึกษาที่ 1 จานวน 3,943 คน (85.33%) จาแนกแผนและผลการรับเข้าศึกษา ตามกลุ่ม
สาขาวิชา ดังนี้
1.2.1 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ แผนรับเข้าศึกษา จานวน 396 คน ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์
เข้าศึ ก ษา จ านวน 439 คน (110.86%) ลงทะเบี ยนเรียนในภาคการศึ กษาที่ 1 จ านวน
314 คน (79.29%)
1.2.2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผนรับเข้าศึกษา จานวน 1,815 คน ผ่านการคัดเลือกและ
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา จานวน 1,956 คน (107.77%) ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1
จานวน 1,534 คน (84.52%)
1.2.3 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผนรับเข้าศึกษา จานวน 2,410 คน ผ่านการคัดเลือก
และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา จานวน 2,568 คน (106.56%) ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่
1 จานวน 2,095 คน (86.93%)
หลักสูตรที่มีผลการรับเข้าศึกษาสูงกว่าแผนการรับเข้าศึกษา มีจานวน 11 หลักสูตร ได้แก่ การบัญชี
คณิตศาสตร์ เคมี จุลชีววิทยา ชีววิทยา วิศวกรรมศาสตร์(ไม่แยกสาขาวิชา) การท่องเที่ยว ภาษาญี่ปุ่นและการ
สื่อสาร ภาษาไทยและการสื่อสาร ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร และสาขาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน)
สามารถจาแนกตามวิธีการรับ และกลุ่มวิชาแต่ละคณะ ดังแสดงในตารางที่ 6 แผนภูมิที่ 6, 7 และ 8

22

รายงานประจาปี 2559

ตารางที่ 6 : แสดงจานวนตามวิธีการรับ
วิธีรับเข้าศึกษา
1.
2.
3.
4.

รับตรงตามพื้นที่
รับตรงตามโควตา
รับนักศึกษาต่างชาติ
Admissions
รวม

แผนรับ

ยืนยันสิทธิ์

ร้อยละของ
ผู้ยืนยันสิทธิ์ : แผนรับ

2,773
924
231
924
4,852

2,192
2,260
511
4,963

79.05
244.59
55.30
102.29

หมายเหตุ : วิธีรับตรงนักศึกษาต่างชาติ ไม่เกินร้อยละ 5 ของแผนรับเข้าศึกษา

แผนภูมิที่ 6 : จานวนรับตามกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนภูมิที่ 7 : จานวนรับตามกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนภูมิที่ 8 : จานวนรับตามกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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การดาเนินการก่อนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้แก่
1. การจัดกิจกรรมแนะนาคณะ/หลักสูตร และแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมแนะนาคณะ/หลักสูตร และแนะแนวการศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีการศึกษา 2559–2560 ดังนี้
1.1 จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กลุ่มเป้าหมายสถานศึกษา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 32 แห่ง
1.2 จั ด นิ ท รรศการตลาดนั ด หลั ก สู ต รอุ ด มศึ ก ษาโดยด าเนิ น การร่ว มกั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ภาครัฐ/เอกชน และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- เป็นเจ้าภาพจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 15-16
มิถุ น ายน 2559 โดยมี ผู้ เข้าร่วมชมนิ ท รรศการ จ านวน 18,900 คน มี ส ถาบั น
อุดมศึกษาเข้าร่วม จานวน 56 แห่ง มหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ จานวน 23 แห่ง
และมหาวิทยาลัย/สถาบันเอกชน จานวน 33 แห่ง
2. การทดสอบความรู้ทางวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลั ยอุบ ลราชธานี ได้ จั ด การทดสอบความรู้ท างวิชาการมหาวิทยาลัยอุ บ ลราชธานี
ประจ าปี 2559 ระหว่างวัน ที่ 20–21 สิ งหาคม 2559 มีผู้ส มัครเข้าร่วมกิจ กรรมดั งกล่าว จานวนทั้ งสิ้ น
3,125 คน สามารถจาแนกได้ ดังนี้
2.1 ข้อมูลการสมัครจาแนกตามรายวิชา
แผนภูมิที่ 9 : เปรียบเทียบจานวนสมัครจาแนกตามรายวิชา

2.2 ข้อมูลผลการทดสอบจาแนกตามรายวิชา
แผนภูมิที่ 10 : เปรียบเทียบผลการทดสอบจาแนกตามรายวิชา
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ตารางที่ 7 : ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบจาแนกตามรายวิชา
ลาดับ
1
2
3
4
5

วิชา
คณิตศาสตร์
เคมี
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
ภาษาอังกฤษ

คะแนนเต็ม
100
100
100
100
100

คะแนนสูงสุด คะแนนต่าสุด คะแนนเฉลี่ย
74
80
80
95
98

18
8
19
15
16

41.07
36.01
36.86
41.87
59.99

3. การจัดการทดสอบของศูนย์สอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมมือกับสถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
3.1 การจัดการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1 และ 2
3.1.1 การจั ด การทดสอบ GAT/PAT ครั้ ง ที่ 1 มี ผู้ เข้ าทดสอบ จ านวน 70,815 คน
จัดการทดสอบระหว่างวัน ที่ 29 ตุ ลาคม - 1 พฤศจิกายน 2558 โดยเปิด สนามสอบกระจายตามอาเภอ/
จังหวัด จานวน 14 สนามสอบ ครอบคลุมจังหวัด พื้น ที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด อุบลราชธานี ศรีส ะเกษ
ยโสธร และอานาจเจริญ
3.1.2 การจั ด การทดสอบ GAT/PAT ครั้ง ที่ 2 มี ผู้ เข้ าทดสอบ จ านวน 23,081 คน
จัดการทดสอบระหว่างวันที่ 5 - 8 มีนาคม 2559 โดยเปิดสนามสอบกระจายตามอาเภอ/จังหวัด จานวน 6
สนามสอบ ครอบคลุมจังหวัดพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอานาจเจริญ
ดังแสดงในแผนภูมิที่ 11
แผนภูมิที่ 11 : ข้อมูลจานวนผู้เข้าทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1

3.2 การจัดการทดสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา
การจั ด การทดสอบวิช าสามั ญ 9 วิชา มีผู้ เข้าทดสอบ จ านวน 62,654 คน จั ด การ
ทดสอบระหว่างวันที่ 2–27 ธันวาคม 2558 โดยเปิดสนามกระจายตามอาเภอ/จังหวัด จานวน 6 สนามสอบ
ครอบคลุมจังหวัดพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอานาจเจริญ
3.3 การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
การจัดการทดสอบทาการศึกษาระดับชาติขั้นพื้น ฐาน (O-NET) มีผู้เข้าทดสอบ จานวน
177,888 คน จัดการทดสอบระหว่างวันที่ 6–7 กุมภาพันธ์ 2559 โดยเปิดสนามสอบกระจายตามอาเภอ/
จังหวัด จานวน 36 สนามสอบ ครอบคลุมจังหวัดพื้นที่ 4 ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อานาจเจริญ ดังแสดงในแผนภูมิที่ 12
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แผนภูมิที่ 12 : ข้อมูลจานวนผู้เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

สาหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีนั้น มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อน
ศึกษาโดยมหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสาหรับนั กศึกษาใหม่ จานวน 4 ครั้ง ดังแสดงใน
ตารางที่ 8
ตารางที่ 8 : ตารางแสดงการดาเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนศึกษา
ครั้งที่
1

กลุ่มเป้าหมาย

จานวน
(คน)

ผู้มีคะแนนสอบ O-NET
ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์
น้อยกว่า 25 คะแนน
ผู้มีคะแนนสอบ O-NET
ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์
มากกว่า 25 คะแนน

837

3

ผู้มีคะแนนสอบ O-NET
คณิตศาสตร์ น้อยกว่า 25 คะแนน

342

4

ผู้มีคะแนนสอบ O-NET
ภาษาอังกฤษ น้อยกว่า 25 คะแนน
รวม

797

2

602

ระยะเวลา

หัวข้อการอบรม

17–30 มิ.ย. 2559 ภาษาอังกฤษ,คณิตศาสตร์,ทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21, การ
ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
23-30 มิ.ย. 2559 ภาษาอังกฤษ,ทักษะการสืบค้น
สารสนเทศ,ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21, การใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย
1-10 ก.ค. 2559 คณิตศาสตร์,ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21,การใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย
1-10 ก.ค. 2559 ภาษาอังกฤษ,ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21

2,578

2. นักศึกษา
ในปีการศึกษา 2559 มีจานวนนักศึกษาใหม่ทุกระดับการศึ กษา จานวน 4,181 คน จาแนกเป็นระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จานวน 4,063 คน 90 คน และ 28 คน ตามลาดับ
ส่งผลให้มีจานวนนักศึกษาทั้งหมด 16,123 คน จาแนกเป็นระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
จานวน 15,328 คน 659 คน และ 136 คน ตามลาดับ ดังแผนภูมิที่ 13
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แผนภูมิที่ 13 : แสดงจานวนนักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัยแยกเป็นรายคณะ ปีการศึกษา 2558-2559

3. ผู้สาเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2558 มีผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมด จานวน 2,554 คน จาแนกเป็น ปริญญาตรี จานวน
2,397 คน ปริญญาโท จานวน 140 คน และปริญญาเอก จานวน 17 คน
จากการติดตามผลการศึกษาติดตามผลบัณฑิตในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา
2557 ผลการสารวจภาวการณ์หางานทาของผู้สาเร็จการศึกษา จากระบบการตอบแบบสารวจภาวการณ์มีงาน
ทาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา มีจานวนผู้สาเร็จการศึกษาเข้าตอบแบบสอบถามของบัณ ฑิ ต
ทั้งสิ้น จานวน 2,033 คน คิดเป็นร้อยละ 85.67 ของจานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมด 2,338 คน
ผลการศึกษาติดตามการสารวจระดับความคิดเห็นผู้ใช้บัณฑิตประจาปีการศึกษา 2557 พบว่า
1. บัณ ฑิตที่ได้งานทา จานวน 1,633 คน คิดเป็นร้อยละ 81.53 ของจานวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด
2. บัณฑิตที่ยังไม่ได้งานทาและไม่ได้ศึกษาต่อ จานวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 12.58 ของจานวน
ผู้ตอบแบบสอบถาม
3. บัณฑิตที่กาลังศึกษาต่อ จานวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 5.89 ของจานวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลดังแสดงในแผนภูมิที่ 14
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แผนภูมิที่ 14 : ผลการสารวจภาวการณ์หางานทาของผู้สาเร็จการศึกษาประจาปีการศึกษา 2557

4. การพัฒนาหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดการเรียนการสอนใน 3 ระดับ คือ ในระดับ
ปริญญาตรี จานวน 49 หลักสูตร ปริญญาโท 29 หลักสูตร และปริญญาเอก 12 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 90
หลักสูตร โดยทุกหลักสูตรนั้นได้ปรับปรุงให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา (TQF)
สามารถจาแนกหลักสูตรในรายคณะ ดังแสดงในตารางที่ 9
ตารางที่ 9 : ตารางแสดงการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา (TQF)
สาขาวิชา/คณะ

ปริญญาตรี
หลักสูตร TQF
(รอปิด)
1
20
3
1
11
6
0
5
1

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. คณะเกษตรศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4. คณะเภสัชศาสตร์
5. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข
6. คณะพยาบาลศาสตร์
สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
7. คณะศิลปศาสตร์
8. คณะบริหารศาสตร์
0
9. คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
10. คณะนิติศาสตร์
11. คณะรัฐศาสตร์
1
รวม
2
หมายเหตุ :
- ข้อมูลหลักสูตร ณ วันที่ 9

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

รวม หลักสูตร TQF รวม หลักสูตร TQF รวม หลักสูตร TQF รวม
(รอปิด)
(รอปิด)
(รอปิด)
21
2
14 16
0
11 11
3
45 48
3
1
3
4
2
2
1
8
9
12
1
6
7
4
4
2
21 23
6
5
5
5
5
0
16 16
5
1
4
5
0
1
1
1
10 11
1
1
3
4
1
1
1
5
6

3

3

-

1

1

-

-

0

0

4

4

1
22
10
7

1
23
10
7

2
0

6
5
1

0
8
5
1

0
-

0
-

0
0
0
0

0
3
0
0

1
28
15
8

1
31
15
8

2

2

-

-

0

-

-

0

0

2

2

1
1
2
3
47
49
พ.ย. 2559

2
5

24

0
2
29

0
0

12

0
0
12

0
3
7

1
2
83

1
5
90

5. การพัฒนานักศึกษาเพื่อกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดาเนินโครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิต ในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยผ่าน
กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะในการด าเนิ น ชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษา ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ พั ฒ นา
กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงในรูปแบบต่างๆ ทั้งการฝึกปฏิบัติในห้องทดลองปฏิบัติการ การฝึก
ภาคสนาม การฝึกงาน และสหกิจศึกษา ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีหลักสูต รระดับปริญญาตรีที่จัดการเรียนการ
สอนสหกิจศึกษาจานวน 18 หลักสูตร/สาขาวิชา จนถึงปัจจุบัน
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นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยังมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในการดาเนินชีวิต
ของนักศึกษา ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 มีการจัดกิจกรรม จานวน 3 โครงการ โดยมีผู้เ ข้าร่วมโครงการ
จานวน 1,641 คน ดังแสดงในตารางที่ 10
ตารางที่ 10 : กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในการดาเนินชีวิตของนักศึกษา
ลาดับ
1
2
3

โครงการ

ระยะเวลา

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทางาน ประจาปี 20-21 ก.พ. 2559
2558 ณ โรงแรมยูเพลส
27-28 ก.พ. 2559
5-6 มี.ค. 2559
โครงการ UBU JOP FAIR 2016 ณ โรงแรมยูเพลส 25–26 มี.ค. 2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการ 30 ก.ค. 2559
ปฏิ บั ติ งานของบุ คลากรและศิ ษย์เก่ า มหาวิ ทยาลั ย
อุ บลราชธานี ครั้ งที่ 2 หั วข้ อ การดู แลตั วเอง ณ
ห้องประชุม U2 โรงแรมยูเพลส
รวม

จานวน(คน) งบประมาณ
600

233,800

1,000
41

132,395
39,400

1,641

305,595

โครงการ UBU JOP FAIR 2016 ณ โรงแรมยูเพลส วันที่ 25-6 มีนาคม 2559

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทางาน วันที่ 20-21, 27-28 ก.พ. และ 5-6 มี.ค. 2559
ณ โรงแรมยูเพลส
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ผลจากหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ส่งผลให้นักศึกษาเพิ่มทักษะในด้านต่างๆ ทา
ให้เกิดการพัฒนาเกิดผลสาเร็จจากการเข้าร่วมประกวดโครงงานต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 11
ตารางที่ 11 : ผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ประจาปี 2559
ลาดับ
ผู้รับรางวัล
1 นายศักดิ์ศรี กองพิมพ์

ชื่อรางวัล
มีผลการเรียนดีเด่น 3.84

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์

2

3

4
5

น.ส.จารุวรรณ สันทาลุนัย
น.ส.ศิริพร ทองนา
น.ส.ศิริขวัญ เรืองสระ
นักศึกษาสาขาการเงินและการ
ธนาคาร ชั้นปีที่ 3
น.ส.นงลักษณ์ โทสวัสดิ์
น.ส.เทียนขวัญ ธัญญชาติโยธิน
นักศึกษาสาขาการเงินและการ
ธนาคาร ชั้นปีที่ 3
น.ส.รติวรรณ เจียมภักดี
น.ส.ปริญดา ยอดพุฒ
นายอนันต์สิทธิ์ สายเนตร
นายภาณุพงศ์ บัวแก้ว
นายศิวัสม์ สาระ

6

นายธรรมฤทธิ์ สินธุสกุล
น.ส.ธมลวรรณ นันทา
นายวีระ ดุลย์ชูประภา

7

น.ส.อันธิกา หอมชื่น

8

น.ส.รสสุคนธ์ คาสุข

9

นายโยธิน ศรีไทย
น.ส.พรรทิวา นามบุญ
น.ส.ฟาริดา แสนศรี
คณะวิทยาศาสตร์ และ
น.ส.อภิชญา คาทวี
คณะบริหารศาสตร์
น.ส.ปรางคณิต บุญเผย
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขานิเทศ
ศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
นายอานนท์ สัมฤทธิ์
นายวุฒิชัย จาปาสา
น.ส.น้าทิพย์ ทองทิพย์
นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนและ
การสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์
น.ส.สวันนา เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย
น.ส.นริศรา ยิ่งได้ชม
น.ส.มลวดี บุญจวบ
คณะศิลปศาสตร์

10
11

12

30

รองชนะเลิศ อันดับ 1
รองชนะเลิศ อันดับ 2
รองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลทีมชนะเลิศ อันดับ 1

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลระดับดีเยี่ยมประเภท
Poster Presentation สาขา
Presentation Sciences
รางวัลระดับดีมาก ประเภท
poster Presentation สาขา
Pharmacy Practice
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ
รางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

หน่วยงานที่รบั รางวัล

วัน/เดือน/ปี

รั บ พระราชทาน เหรี ย ญ
รางวัล เรีย นดี จาก สมเด็ จ
พระเจ้ าอยู่ หั วมหาวชิ ราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร
โครงการ Young
Corporate Financial
Officer 2016 ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนา
Young Entrepreneur
Support (Y.E.S) IDEA
CHALLENGE

28 ธันวาคม 2559
ณ พระที่นั่งอัมพร
สถาน พระราชวัง
ดุสิต กรุงเทพฯ
23 มิ.ย.–2 ก.ค.
2559 ณ ตลาด
หลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

การแข่งขันการผสม
เครื่องดื่มประเภท
Cocktall ครั้งที่ 4
คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน
(ม.ขอนแก่น ม.มหาสารคาม
ม.อุบลราชธานี)
คณะเภสัชศาสตร์ 3
สถาบัน (ม.ขอนแก่น ม.
มหาสารคาม ม.
อุบลราชธานี)
งาน UBU Asean
Festival 2015
ภาพ ในงาน UBU
Asean Festival 2015
โครงงานหมอนขิดจากน้า
ยางพารา ต่อยอดภูมิ
ปัญญาบ้านศรีฐาน

24-26 มิ.ย. 2559
ณ หน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจใน
สถาบันอุดมศึกษา
1 เม.ย. 2559
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
13-14 ก.พ. 2559
13-14 ก.พ. 2559

24 พ.ย. 2558 ณ
โรงแรมยูเพลส
24 พ.ย. 2558 ณ
โรงแรมยูเพลส
23-25 เม.ย. 2559
ณ ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้

รองชนะเลิศ อันดับ 1

การแข่งขันสุนทรพจน์เพื่อ
การเปลี่ยนแปลงโลก

14 พ.ย. 2558

รางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันโต้วาทีภาษาจีน

14-15 พ.ย. 2558

รางวัลชนะเลิศ

การแข่งชันตอบปัญหา
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
GMS-ASEAN ในการ
ประชุมวิชาการนานาชาติ

17-18 ธ.ค. 2558
ณ คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ตารางที่ 11 : ผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ประจาปี 2559 (ต่อ)
ลาดับ

ผู้รับรางวัล

13

น.ส.ชุติกาญจน์ โพธิรัชต์

14

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
1.นายชานนท์ พุทธพิมพ์
2.นายสถาพร บุญจันทร์
3.น.ส.สุรีมาศ ยิ้มเจริญ
รางวัลชมเชย ได้แก่
1.นายไตรรัตน์ แสนทวีสุข
2.นายธีระพงษ์ วงคาซาว
3.น.ส.นลินี เสนาะทิพย์
นายธีระดนุ นาคพันธ์
นายวรรณพงษ์ คลังทอง

15

16
17

18

19

น.ส.พัชรีภรณ์ ไขแสง
นายชานนท์ พุทธพิมพ์
นายสุรพล บุตรศรีภูมิ
นายชาญณรงค์ คาแก้ว
นายธีระชล สมสุข
นายวชิราวิทย์ วัชระเดช
คุณากรณ์
นายนัฐพล คานนท์
นายวินัย เคนท้าว
นายอานัสชัย ศรีละคร
นายชัยมงคล อารมณ์ชื่น
นายไกรลาศ บุญเเก้ว
นายณัฐวัตน์ ปรือทอง
นายสุรพล บุตรศรีภูมิ
นายถนัด เสวันนา
น.ส.สุภาพร เอกทินวัฒน์
นายธีระศักดิ์ เครือแวงมล
นายณัฐวุฒิ สีโท
นายประสิทธิ์ เงาเพชร
นายอธิวัฒน์ ประเสริฐจิตร
นายอกนิษฐ์ เขียวอ่อน
นายณัฐพงษ์ อร่ามเรือง
นายอาทิตย์ ดารงค์
นายพายุ โกศล
นายอภิสิทธิ์ หาโล๊ะ

ชื่อรางวัล
รางวัลพระราชทานเหรียญรางวัล
เรียนดี ประจาปี 2558 จาก
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร
รางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย
การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์
วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้
ไอศกรีม (สะพานไม้จาลอง)
ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 ถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
รางวัลที่ 3 “การประกวดวงจร
อิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์” (Yoith’s
Electronics Circuit Contenst
2016) มหกรรมประกวด
เทคโนโลยีสารสนเทศแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 15
รางวัลชมเชย การแข่งขัน
แก้ปัญหาทางวิศวกรรมปฐพี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
การแข่งขันการแข่งขันคอนกรีต
มวลเบาอุดมศึกษาครั้งที่ 10

รางวัลเหรียญทองแดง “การ
ประกวดโครงงานวิศวกรรมปฐพี
ประจาปีการศึกษา 2559”
รางวัลชมเชย “งานประกวด
ปริญญานิพนธ์ ปี 3 ประจาปี
การศึกษา 2559”

หน่วยงานที่รบั รางวัล

วัน/เดือน/ปี

วิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ (วสท.)

28 ธ.ค. 2558 ณ
พระที่นั่งอัมพรสถาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ.
นครปฐม

11-12 ก.พ. 2559

ธนาคารไทยพาณิชย์

15-17 มี.ค. 2559

วิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ (วสท.)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
(ไกลกังวล) ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ และปูนซีเมนนคร
หลวงจากัด (มหาชน)

2 เม.ย. 2559

กรรมการสาขาวิศวกรรม
โยธา (อนุกรรมการสาขา
วิศวกรรมปฐพี) วิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์
จัดโดยสมาคมคอนกรีต
แห่งประเทศไทย

4 มิ.ย. 2559

25-26 เม.ย. 2559

15 มิ.ย. 2559
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นายศักดิ์ศรี กองพิมพ์
รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดีจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดผลงานสหกิจศึกษา

รางวัลและความภาคภูมิใจของนักศึกษา
32

รายงานประจาปี 2559

6. การพัฒนาระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและ
แหล่งเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาอย่างทั่วถึง โดยมีหน่วยงานทาหน้าที่สนับสนุน ภารกิจนี้ 2 หน่วยงานคือ สานั ก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย และ สานักวิทยบริการ รายละเอียดดังนี้
6.1 สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการ
ด้านการศึกษา สนับสนุนผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการเรียนการสอน รวมไปถึงการให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่คลอบคลุมในเขตพื้นที่การศึกษาและที่พักอาศัย
มีการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สาหรับนักศึกษาและบุคลากรได้รวดเร็วและทั่วถึง โดยในปี 2559 สานัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้พัฒนาระบบสารสนเทศในด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ ดังนี้
6.1.1 ระบบเครื อ ข่ า ยไร้ ส าย (UBU-WiFi) ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 ส านั ก คอมพิ ว เตอร์ แ ละ
เครือข่ายจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายเพิ่มมากยิ่งขึ้น ในปัจจุบันมี Access Point ติดตั้งอยู่จานวน
473 จุด ซึ่งมีจานวนเพิ่มขึ้นจากในปี 2558 จานวน 183 จุด และมี Access Point ที่ให้บริการ UBU-WiFi
จานวน 290 จุด ดังแผนภาพที่ 1
แผนภาพที่ 1 : ระบบเครือข่ายกันเกราเน็ต
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6.1.2 มีขนาดช่องสัญญาณอินเตอร์เน็ต 3 Gbps เชื่อมต่อกับสานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่ อ พั ฒ นาการศึ กษา (UNINET) มี ป ริ ม าณการใช้ งานสู งสุ ด 929.25 Mbps และปริม าณการใช้ งานเฉลี่ ย
461.19 Mbps ดังแผนภาพที่ 2
แผนภาพที่ 2 : ระบบเครือข่ายช่องสัญญาณอินเตอร์เน็ต 3 Gbps

6.1.3 มีให้บริการโปรแกรมแอนตี้ไวรัส 2 ประเภท คือ ESET Nod 32 และ Kaspersky AntiVirus V.10 นอกจากนี้ ยั งมี Microsoft Office อี ก 3 ประเภท ซึ่งได้ มี การน ามาใช้ในการปฏิ บั ติ งานของ
บุคลากร และใช้เพื่อการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย คือ
- Microsoft Office 2010 Version 32bit&64bit
- Microsoft Office 2013 Version 32bit&64bit
- Microsoft Office 2016 Version 32bit&64bit
6.2 สานั กวิทยบริการ เป็น หน่ วยงานที่รองรับการให้บ ริการในด้านสารสนเทศ สื่อการเรียนการสอน
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถนาข้อมูลและสื่อต่าง ๆ ประกอบการเรียนการสอน และ
ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและสังคม โดยในปี 2559 ได้ดาเนินการจัดหาสื่อ และทรัพยากรสนับสนุนการ
เรียนรู้ ในประเภทต่างๆ และกิจกรรมในส่วนของห้องสมุดออนไลน์ด้วย ดังแสดงในตารางที่ 12
ตารางที่ 12 : การให้บริการในด้านสารสนเทศ สื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ประเภท
1. หนังสือแยกตามสาขาวิชา
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2. หนังสือข้อมูลท้องถิ่น
3. วิทยานิพนธ์ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ
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จานวนแหล่งฐานข้อมูล
ปี 2558
ปี 2559

เพิ่ม-ลดลง

16.039
77,303
50,983
13,450
1,102

- 3,411 *
- 21,930 *
20,422
- 3,118 *
510

12,628
55,373
71,405
10,332
1,153

รายงานประจาปี 2559

ตารางที่ 12 : การให้บริการในด้านสารสนเทศ สื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีที่ทันสมัย (ต่อ)
ประเภท
4. รายงานวิจัยภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ
5. หนังสืออ้างอิงภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ
6. วารสาร
วารสารวิชาการ
นิตยสารบันเทิง
7. สื่อโสตทัศน์
8. จานวนฐานข้อมูล

จานวนแหล่งฐานข้อมูล
ปี 2558
ปี 2559
6,556
5,194
11,174
11,136
1,002
98
15,423
19

1,816
135
15,589
19

เพิ่ม-ลดลง
1,365
- 38 *
814
37
166

หมายเหตุ : * หนังสือมีการนาไปบริจาคในองค์กรต่างๆ
หนังสือส่วนหนึ่งพัฒนาเป็นระบบออนไลน์
7. การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
มหาวิท ยาลั ยอุ บ ลราชธานี ได้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมนอกหลั ก สู ต รซึ่ งสอดแทรกคุ ณ ธรรม จริย ธรรม และ
กระบวนการเรียนรู้ โดยมุ่งส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะและประสบการณ์ที่เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ดังแสดง
ในตารางที่ 13
ตารางที่ 13 : ตารางแสดงจานวนกิจกรรมทีส่ ่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
กิจกรรม
1.
2.
3.
4.
5.

ด้านวิชาการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
ด้านบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
รวมทั้งหมด

งบประมาณ
จานวน
(บาท)
โครงการ
1,122,975.50
57
3,264,299.50
36
688,577.00
13
1,485,408.50
32
572,210.00
11
7,133,470.50 149

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

กิจกรรมด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ งประสงค์ เช่น ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่, ค่าย ม.อุบลฯ
วิชาการ, ค่ายเทคโนโลยีจากพี่สู่น้องสัญจร, ติวเข้มเติมเต็มความรู้ เป็นต้น
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กิจกรรมด้านกีฬ าหรือการส่งเสริมสุขภาพ เช่น การแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย, กีฬาเชื่อม
ความสัมพันธ์รวมใจ ม.อุบลฯ เกมส์, สอนน้องเล่นบาส, ว่ายน้าเพื่อสุขภาพ เป็นต้น

กิจกรรมด้านบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ค่ายอาสาพัฒนาและบาเพ็ญประโยชน์, อาสาสมัครสร้าง
ฝันปันยิ้ม, รากแก้วพัฒนาอย่างยั่งยืน, สร้างสัมพันธ์สานสายใย สร้างคนค่ายเพื่อสังคม เป็นต้น

กิจ กรรมด้ านเสริม สร้างคุ ณ ธรรมและจริย ธรรม เช่น พิ ธีไหว้ค รูม .อุ บ ลฯ, กัน เกราช่อใหม่ รวมใจสื บ สาน
ประเพณีสักการะหลวงปู่ชา,คอรัปชั่น “ฉัน”ไม่ขอรับ, ตักบาตรน้องใหม่ เป็นต้น

กิจกรรมด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เช่น พิธีบายศรีสู่ขวัญกันเกราช่อใหม่ , งานประเพณีลอยกระทง,
สานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว, ค่ายเรียนรู้วัฒนธรรมริมฝั่งโขง เป็นต้น
8. การจัดหาทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการสร้างสวัสดิภาพแก่นักศึกษา
8.1 ด้านทุนการศึกษา
ตารางที่ 14 : ตารางแสดงจานวนทุนการศึกษา
คณะ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
คณะศิลปประยุกต์ฯ
คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
วิทยาลัยแพทศาสตร์ฯ
คณะพยาบาลศาสตร์
วิทยาเขตมุกดาหาร
รวม
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ทุนรัฐบาล ทุนเอกชน อื่นๆ รวม
28
30
58
24
18
42
29
47
76
30
35
65
18
6
24
35
20
55
13
10
23
25
9
34
21
18
39
22
15
37
13
8
21
11
2
13
269
218
- 487

ทุนรัฐบาล
394,400.00
303,000.00
363,000.00
505,000.00
408,100.00
470,500.00
155,000.00
325,600.00
264,600.00
493,700.00
15,500.00
130,000.00
3,828,400.00

ทุนเอกชน
อื่นๆ
736,600.00 496,000.00 1,432,800.00 908,000.00 125,000.00 531,000.00 174,000.00 151,500.00 489,000.00 243,000.00 110,000.00 40,000.00 5,436,900.00 -

รวม
1,131,000.00
799,000.00
1,795,800.00
1,413,000.00
533,100.00
1,001,500.00
329,000.00
477,100.00
753,600.00
736,700.00
125,500.00
170,000.00
9,265,300.00

รายงานประจาปี 2559

แผนภูมิที่ 15 : เปรียบเทียบการสนับสนุนทุนการศึกษาระหว่างทุนรัฐบาลและเอกชน ปี 2559

แผนภูมิที่ 16 : เปรียบเทียบการสนับสนุนทุนการศึกษาระหว่างทุนรัฐบาลและเอกชนรายคณะ ปี 2559
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8.2 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
มีผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. และ กรอ.) จานวนทั้งสิ้น 6,267 ราย เป็นจานวน
352,737,763 บาท จาแนกตามคณะวิชา และประเภทกองทุนกู้ยืม ดังตารางที่ 15
ตารางที่ 15 : แสดงจานวนนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559

วิทยาศาสตร์
เกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
เภสัชศาสตร์
บริหารศาสตร์
นิติศาสตร์
รัฐศาสตร์
ศิลปประยุกต์ฯ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
พยาบาลศาสตร์
วิทยาเขตมุกดาหาร
รวม
หมายเหตุ :
-

รวม

ผู้กู้ยืม กรอ. ใหม่

ผู้กู้ยืม กรอ. เก่า

ผู้กู้ยืมรายใหม่

ผู้กู้ยืมรายเก่า

จานวนทุน (คน)

รวม

ผู้กู้ยืม กรอ. ใหม่

ผู้กู้ยืม กรอ. เก่า

ผู้กู้ยืมรายใหม่

คณะ

ผู้กู้ยืมรายเก่า

จานวนทุน (คน)

767 65 12
3
847
42,230,253 3,039,595
676,800
169,200 46,115,848
529 18
37 584
29,126,211
841,734
- 2,086,800 32,054,745
827 119 11
9
966
45,533,793 5,564,797
620,400
507,600 52,226,590
619 43 27 33 722
34,081,521 2,010,809 1,522,800 1,861,200 39,476,330
58
1
44 44 147
3,193,422
46,763 2,481,600 2,481,600
8,203,385
1,308 67 20 59 1,454 72,017,172 3,133,121 1,128,000 3,327,600 79,605,893
392 33
425
21,583,128 1,543,179
- 23,126,307
425 47
472
23,400,075 2,197,861
- 25,597,936
41
1
19 37
98
2,257,419
46,763 1,071,600 2,086,800
5,462,582
258 15 16 21 310
14,205,222
701,445
902,400 1,184,400 16,993,467
107
25 40 172
12,454,800
- 2,910,000 4,656,000 20,020,800
63
1
6
70
3,468,717
46,763
338,400
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
ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
ข้อมูลตามปฏิทินการศึกษาอาเซียน

9. การสร้างเครือข่ายความร่วมมื อทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ
ดาเนิ นงานในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่ วยงานต่างประเทศ โดยมีกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนนั กศึกษาและบุคลากร จานวน 4 ครั้ง การบรรยายพิเศษ จัด ประชุมวิชาการ และเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนอย่างละ 1 ครั้ง
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ผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมกันต่อ
พลวัต รของสั งคม โดยส่ งเสริมและสนั บ สนุ น ให้ท าวิจัยและพัฒ นานวัต กรรมการจั ด การ
เรียนรู้ และพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการในระดับสากล
เป้าประสงค์ : อาจารย์สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมทันต่อพลวัตร
ของสังคม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานที่สอดคล้องตามมาตรการของ
มหาวิทยาลัย ในการจัดระบบและกลไก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์พัฒ นาศักยภาพด้านการจัดการ
เรียนการสอนและมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการในสัดส่วนที่สอดคล้องตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพและเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีมาตรฐานสูงรวมไปถึงรองรับการเปิด
ประชาคมอาเซียน โดยมีผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. การส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 166 คน
รองศาสตราจารย์ จานวน 41 คน และศาสตราจารย์ จานวน 2 คน ดังตารางที่ 16 แผนภูมิที่ 17
ตารางที่ 16 : ตารางแสดงรายละเอียดจานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการปี 2559
ตาแหน่ง
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
รวม

ปี 2558
ปี 2559
จานวน ลาออก โอนย้าย เกษียณ ลาศึกษาต่อ จานวน ลาออก โอนย้าย เกษียณ ลาศึกษาต่อ
513
16
68
503
17
4
76
163
3
1
2
1
166
1
4
5
47
2
2
1
41
3
2
723
21
1
4
70
712
18
4
12
76

หมายเหตุ : ปี 2558 รองศาสตราจารย์เลื่อนตาแหน่งเป็นศาสตราจารย์ 2 คน

แผนภูมิที่ 17 : เปรียบเทียบคุณวุฒิทางการศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการปี 2559

39

Ubon Ratchathani University

2. การพัฒนาอาจารย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
ดาเนินการจัดโครงการพัฒนาอาจารย์ จานวน 4 โครงการ ดังตารางที่ 17
ตารางที่ 17 : ตารางแสดงโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
โครงการ
วันที่
จานวน (คน) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
1. พัฒ นาหลักสูตรใหม่ๆ : หลักสูตรที่บูรณาการการเรียน 14-15 ก.ค. 2559
55
84.80
การสอนกับการทางาน (Work Integrated Learning)
2. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียน 25 พ.ค. 2559
100
86.60
แบบ มคอ. 2-7 และการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
3. โครงการความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก
3.1 โครงการบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ โครงการ
4 มี.ค. 2559
พัฒ นาการจัดการเรียนการสอนกับการปฏิบัติงาน
(Co Operative Education หรื อ Work integrated
Learning : WIL) ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กั บ บริ ษั ท พั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ มและพลั ง งานไทย
จากัด
3.2 โครงการพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนกั บ การ
9 ก.ย. 2559
ป ฏิ บั ติ ง า น (Co Operative Education ห รื อ
Work integrated Learning : WIL) ร ะ ห ว่ า ง
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในเครื อ ข่ า ยสหกิ จ ศึ ก ษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กับ บริษัท เมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)

............................................

หลักสูตรที่บรู ณาการการเรียนการสอนกับการทางาน

การเขียนแบบ มคอ. 2-7 และการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

ความร่วมมือโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกับการปฏิบัติงาน

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกับการปฏิบัติงาน
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3. การพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านวิชาการเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน
ส่ง เสริม กิจ กรรมในด้า นวิช าการเพื ่อ พัฒ นาอาจารย์ใ ห้ม ีส มรรถนะด้า นวิช าการเพื ่อ รองรับ การเปิด
ประชาคมอาเซีย น โดยเดิน ทางไปแลกเปลี่ย น ณ มหาวิท ยาลัย /สถาบัน /หน่ว ยงาน ประเทศในภูมิภ าค
อาเซียน ดังตารางที่ 18
ตารางที่ 18 : หัวข้อการพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านวิชาการเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
1
ดร.ชัยวุฒิ กรดพันธ์

2
3

เรื่อง
โครงการวิจัย Building a
Mekong River Genetic
Biodiversity Research
Network
ดร.นิมานนรดี พรหมทอง โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร
ระยะสั้นมหาวิทยาลัยใน
ภูมิภาคอาเซียน
ดร.บุษบา บัวคา
ดร.ชัยวุฒิ กรุดพันธ์

สถานที่/ระยะเวลา
National University of Vietnam
และ College of Aquaculture and
Fisheries, Can Tho University
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
The University of the
Philippines Los Baños (UPLB)
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
Hue University of Agriculture
and Forestry (HUAF) National
University of Vietnam และ Can
Tho University สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม

แหล่งทุน
สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม
ระหว่างวันที่
11–21 ส.ค. 2559
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ผลการดาเนิ
าเนินนงานตามแผนกลยุ
งานตามแผนกลยุททธ์ธ์ทที่ ี่ 33
ผลการด
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒ นาขีด ความสามารถด้ านการวิจั ยเพื่ อยกระดั บ สู่ การเป็น มหาวิท ยาลั ย วิจั ยระดั บ ชาติ
ภูมิภ าคลุ่ มน้ าโขง และอาเซียน โดยพัฒ นาโครงสร้างพื้น ฐานเพื่อส่งเสริมการวิจัย และ
ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
เป้าประสงค์ : องค์ความรู้นวัตกรรมที่พัฒนาขีดความสามารถ และยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จานวนโครงการ 48 โครงการ เป็นเงินงบประมาณแผ่นดินจานวน 14,742,600 บาท โดยจาแนกในด้าน
สร้างองค์ความรู้จานวน 29 โครงการ เป็นเงิน 8,408,500 บาท และในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี จานวน
19 โครงการ เป็นเงิน 6,334,100 บาท โดยมีรายละเอียดจาแนกในโครงการของคณะต่างๆ ดังตารางที่ 19
ตารางที่ 19 : การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัยปีงบประมาณ 2559
หน่วยงาน
คณะเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
รวม

สร้างองค์ความรู้
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
3
900,000
7
2,100,000
9
2,700,000
3
900,000
3
608,500
4
1,200,000
29
8,408,500

ถ่ายทอดเทคโนโลยี
รวม
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
3
900,000
6
1,725,700
13
3,825,700
2
584,900
11
3,284,900
2
599,200
5
1,499,200
4
1,949,100
7
2,557,600
5
1,475,200
9
2,675,200
19
6,334,100
48
14,742,600

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัยจากปีงบประมาณ 2558-2559 โดยรวม
แล้วพบว่ามีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัยเพิ่มขึ้น 11.20% ผลปรากฏดังแผนภูมิที่ 18 และ 19
แผนภูมิที่ 18 : เปรียบเทียบข้อมูลการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัยปี 2558-2559
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แผนภูมิที่ 19 : เปรียบเทียบข้อมูลการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัยปี 2558-2559 จาแนกตามคณะ

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยังได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดโครงการจากเงินรายได้และ
แหล่งทุนอื่นๆ จานวนทั้งสิ้น 92 โครงการ เป็นจานวนทั้งสิ้น 27,340,403.61 บาท
จากการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยดังกล่าว จึงทาให้มีผลงานวิจัยดีเด่น สามารถนาไปเผยแพร่และใช้
ประโยชน์ รวมทั้งการจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ดังแสดงรายละเอียด ดังนี้
1. รางวัลนักวิจัยและโครงการวิจัยดีเด่นประจาปี 2559
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประจาปี เพื่อเป็นการส่งเสริมนักวิจัยให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในผลงาน รวมทั้งสิ้นจานวน 5 ผลงาน ดังแสดงในตารางที่ 20
ตารางที่ 20 : ตารางแสดงผลรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประจาปี 2559
ที่
ชื่อ-สกุล
1 ผศ.วรศักดิ์ สุขบท
คณะวิทยาศาสตร์

ผลงาน
: รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากที่สุดทั้งในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ จานวน 8 ผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย
ครั้งที่ 10
: ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ประจาปี 2559

2 นายชัยวุฒิ วัดจัง
คณะวิทยาศาสตร์
3 น.ส.จันทรา ธนาวัฒนาวงศ์ : ผลงานวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่น ชื่อผลงานการศึกษาสถานการณ์ด้านสิทธิและ
และคณะคณะรัฐศาสตร์
สถานะบุคคลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4 ผศ.ดร. ศักดิ์ศรี สุภาษร
: ได้รับรางวัล 2015 TRF-CHE-SCOPUS YOUNG Resercher Award ใน
คณะวิทยาศาสตร์
สาขา Humanities Social Sciences โดยมอบรางวัลในการประชุม “นักวิจัย
รุ่นใหม่พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
5 ผศ.ดร.วีระยุทธ นิลสระคู
: รางวัลนักวิจัยดีเด่น/ผลงานวิจัยดีเด่นที่มีผลงานตีพิมพ์และถูกอ้างอิงใน
คณะวิทยาศาสตร์
ฐานข้อมูล ISI Web of Science จากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
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2. การนาผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์
การนาผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ จานวน 13 ผลงาน ดังตารางที่ 21
ตารางที่ 21 : ตารางแสดงผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยทีเ่ ผยแพร่และใช้ประโยชน์ประจาปี 2559
ที่
1

ชื่อ-สกุล
ผศ.อุดม ทิพราช
คณะวิทยาศาสตร์

2

ผศ.อุดม ทิพราช
คณะวิทยาศาสตร์
ผศ.อุดม ทิพราช
คณะวิทยาศาสตร์

3
4

ผศ.อุดม ทิพราช
คณะวิทยาศาสตร์

5

ผศ.อุดม ทิพราช
คณะวิทยาศาสตร์

6

ผศ.จิตกร ผลโยญ
คณะวิทยาศาสตร์
7 ผศ.ชริดา ปุกหุต
ดร.สนม โนนกลาง
ผศ.นารีรัตน์ ไชยคง
คณะวิทยาศาสตร์
8 ดร.นรินทร บุญพราหมณ์
คณะเกษตรศาสตร์
9 ดร.นรินทร บุญพราหมณ์
คณะเกษตรศาสตร์
10 ผศ.จิตรา สิงห์ทอง
คณะเกษตรศาสตร์
11 ผศ.บุญส่ง เอกพงษ์
คณะเกษตรศาสตร์
12 ผศ.ธนาทิพย์ แหลมคม
คณะเกษตรศาสตร์

ผลงาน
: Developing Learning Modules on Linear Motion using Guiding
Questions ใช้ในการพัฒนาตาราเรียนวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-2-3
: การบูรณาการการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ในโรงเรียน ใช้ในการ
พัฒนาตาราเรียนวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
: Fostering Primary School Students to Understand Electricity and
Magnetism ใช้ในการพัฒนาตาราเรียนวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
: Enhancing Students’ understanding of force and Newton’ second
law of motion using experiments in conjunction with POE
technique ใช้เป็นแนวทางในการอบรมครูเพื่อส่งเสริมการขายตาราเรียน ชุด
อุปกรณ์การเรียนวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 3
: Developing Simple Experiments for Teaching Concepts of the
Radius of Gyration and Moment of Inertia ใช้ในการพัฒนาเทคนิคการ
สอนของอาจารย์
: การจาลองเพื่อออกแบบการสร้างขดลวดโซลินอยด์สาหรับระบบ MRI
: สายพันธุ์ยีสทนร้อนที่ผลิตเอทานอลในเชิงอุตสาหกรรม การพาณิชย์

: โครงการจัดทาแผนการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้าแบบบูรณาการ
จังหวัดศรีสะเกษ
: โครงการจัดทาแผนการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้าแบบบูรณาการ
จังหวัดบุรีรัมย์
: ผลงานสมบัติเชิงหน้าที่ของแป้งแก่นตะวันและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังเพื่อ
สุขภาพ
: เชื้อพันธุกรรมมะเขือเทศ UBU 070/พันธุกรรมมะเขือเทศ UBU 406 และ
พันธุกรรมมะเขือเทศสีดา UBU 10
: การศึกษาเพื่อพัฒนาปลาพื้นเมืองเป็นปลาสวยงามเศรษฐกิจและช่วยลดการ
เลี้ยงปลาขัคเกอร์ : กรณีศึกษาปลาข้างลาย

3. การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในงานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้ยื่น
คาขอและจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ จานวน 13 ผลงาน ดังตารางที่ 22 และ 23
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ตารางที่ 22 : ตารางการยื่นขอจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ประจาปี 2559
ที่

ชื่อการประดิษฐ์

1

ใส้หมอนชิตจากยางพารา

2

สารเคลือบปุ๋ยเพือ่ ควบคุมการปลด
ปล่อยจากน้ายางธรรมชาติและแป้ง
กรรมวิธีการผลิตเส้นสปาเกตตี
งาเสริมโปรตีนงา
หมูยอห่อใส้ข้าวและกรรมวิธี
การผลิต
อุปกรณ์ประคองต้นไม้วัยอ่อน
ให้ตั้งตรง
ตู้บ่มสุกผลไม้แบบประยุกต์
ใส้หมอนชิตจากยางพารากลิ่น
หอมและกรรมวิธีการใส่กลิ่น
แหนมแห้งพร้อมรับประทาน
และกรรมวิธีการผลิต
เป้อุ้มเด็ก

3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อผู้ประดิษฐ์

กล่องห่อป้องกันแมลงสาหรับ
มะม่วง
มีดฟันเลื่อยสาหรับสางเกี่ยว
วัชชพืชรกเรื้อ

ประเภท

เลขที่คาขอ

วันที่ออกให้

อนุสิทธิบัตร

1603000249

12 ก.พ. 2559

1601001124

29 ก.พ. 2559

ผศ.เอกสิทธิ์ อ่อนสะอาด

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์
อนุสิทธิบัตร

1603000335

29 ก.พ. 2559

น.ส.กฤษณา ศิริพล

อนุสิทธิบัตร

1603000723

29 เม.ย. 2559

รศ.กิตติ วงส์พิเชษฐ์

อนุสิทธิบัตร

1603000724

29 เม.ย. 2559

นายเรวัติ ชัยราช
นายชัยวุฒิ วัดจัง
และคณะ
น.ส.กฤษณา ศิริพล

อนุสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร

1603000805
1603000965

13 พ.ค. 2559
6 มิ.ย. 2559

อนุสิทธิบัตร

1603000966

6 มิ.ย. 2559

น.ส.สิริทรัพย์ สีหะวงษ์
น.ส.ขวัญฤทัย สายแวว
น.ส.พรพิมล สุพล
นายวรงศ์ นัยวินิจ

สิทธิบัตร
การออกแบบ

1602002049

6 มิ.ย. 2559

สิทธิบัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์
อนุสิทธิบัตร

1602002050

6 มิ.ย. 2559

1603001872

21 ก.ย. 2559

นายชัยวุฒิ วัดจัง
และคณะ
นายชัยวุฒิ วัดจัง

รศ.กิตติ วงส์พิเชษฐ
นายสุรชัย ราตรี

ตารางที่ 23 : ตารางการได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ประจาปี 2559
ที่
1
2

ชื่อการประดิษฐ์

ชื่อผู้ประดิษฐ์

ไม้ค้ากิ่งไม้และเครือกล้วย
รศ.กิตติ วงส์พิเชษฐ์
หม้อไอน้าใช้เตาชีวมวลที่ใช้วัสดุ รศ.กุลเชษฐ์ เพียรทอง
ชีวมวลบดละเอียดเป็นเชื้อเพลิง และคณะ

ประเภท

เลขที่อนุสิทธิบัตร

วันที่ออกให้

อนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

11794
50635

14 ก.ค. 2559
14 ก.ค. 2559

นอกจากนี้ยังมีผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกอีกจานวน 369 ฉบับ ดังตารางที่ 24
ตารางที่ 24 : ตารางสรุปผลงานตีพมิ พ์และเผยแพร่ประจาปี 2559
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8

คณะ

เกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์
นิติศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
ศิลปประยุกต์ฯ
ศิลปศาสตร์
รัฐศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์

ตีพิมพ์
ตีพิมพ์ เผยแพร่ เผยแพร่ นาไปใช้
จด
งาน
เผยแพร่ เผยแพร่ ผลงาน ผลงาน ประโยชน์ สิทธิบัตร สร้าง
ระดับ ระดับชาติ ประชุม ประชุม
หรืออนุ สรรค์
นานาชาติ
วิชาการ วิชาการ
สิทธิบัตร ตีพิมพ์
ระดับ ระดับชาติ
เผยแพร่
นานาชาติ
อื่นๆ
14
47
5
1
2
9

21
18
4
5
11

17
15
19

16
7
11

5
7
-

8
3
1
1

2
3
7
-

รวม

44
105
12
5
12
34
0
51
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ตารางที่ 24 : ตารางสรุปผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ประจาปี 2559 (ต่อ)
ที่

คณะ

9
10
11

บริหารศาสตร์
เภสัชศาสตร์
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ฯ
รวม

ตีพิมพ์
ตีพิมพ์ เผยแพร่ เผยแพร่ นาไปใช้
จด
งาน
เผยแพร่ เผยแพร่ ผลงาน ผลงาน ประโยชน์ สิทธิบัตร สร้าง
ระดับ ระดับชาติ ประชุม ประชุม
หรืออนุ สรรค์
นานาชาติ
วิชาการ วิชาการ
สิทธิบัตร ตีพิมพ์
ระดับ ระดับชาติ
เผยแพร่
นานาชาติ
อื่นๆ
4
14
16
112

4
29
12
104

10
61

5
10
49

12

13

4. โครงการวิจัยของคณะต่างที่จัดกิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

โครงการ : พัฒนาศักยภาพนักวิจัย ก้าวสู่มาตรฐานระดับสากล ประจาปี 2559

โครงการ : พัฒนาศักยภาพนักวิจัย ก้าวสู่มาตรฐานระดับสากล ประจาปี 2559

ฐานปฏิบัติการอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในห้องปฏิบัติการ
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รวม

25
43
38
369
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ผลการด
าเนิ
นงานตามแผนกลยุ
ผลการด
าเนิ
นงานตามแผนกลยุ
ทธ์ททธ์ี่ท4ี่ 4
กลยุทธ์ที่ 4 : ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเน้น
ในเขตภูมิภาคลุ่มน้าโขง และอาเซียน
เป้าประสงค์ : มหาวิท ยาลั ยมีระบบและกลไกการบริหารงานบริก ารวิชาการที่ ส ามารถยกระดั บ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอีสานใต้และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดาเนินงานด้านบริการวิชาการ โดยการกาหนดให้มีการบริการวิชาการ
เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศทางด้านฐานข้อมูล องค์ความรู้ ในเขตอีสานใต้ และรวมไปถึงบริเวณอนุภูมิภาคลุ่ม
น้าโขงเพื่อการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในเขต
อี ส านใต้ ซึ่ งเป็ น เขตบริ การของมหาวิท ยาลั ยอุ บ ลราชธานี และในปี งบประมาณ 2559 มหาวิท ยาลั ย ได้ รั บ
งบประมาณแผ่ น ดิ น สนั บ สนุ น การบริ การวิช าการแก่ ชุม ชน จ านวนรวมทั้ ง สิ้ น 106 โครงการ เป็ น เงิ น
16,619,100 บาท โดยจาแนกประเภทกิจกรรมการดาเนินงาน ได้ดังตารางที่ 25
ตารางที่ 25 : ตารางสรุปการดาเนินงานด้านบริการวิชาการประจาปี 2559
ที่

กิจกรรม

1

การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ความมั่นคงด้านอาชีพ
การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งหรือ
การเรียนรู้แก่ชมุ ชน/สังคม/กลุม่ วิชาชีพ
การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัย
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
การให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
แก่เด็ก เยาวชนและชุมชน โดยยึดแผนพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในพื้นที่ทุรกันดาร
รวม

2
3
4

โครงการ
จานวน
ร้อยละ
โครงการ
18
16.98

งบประมาณ
จานวน
ร้อยละ
งบประมาณ
2,086,100
12.55

42

39.62

8,353,200

50.26

17

16.04

2,027,000

12.20

29

27.36

4,152,800

24.99

106

100.00 16,619,100 100.00

มหาวิทยาลัยยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เพื่อใช้ในการดาเนินโครงการบริการวิชาการอีก จานวน 18 โครงการ 7 หน่วยงาน เป็นเงิน 29,630,938 บาท
ดังตารางที่ 26
ตารางที่ 26 : สรุปโครงการที่ได้รับสนับสนุนจากเงินรายได้และแหล่งทุนภายนอกประจาปีงบประมาณ 2559
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หน่วยงาน
คณะเกษตรศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
สานักงานอธิการบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
รวมทั้งสิ้น

จานวนโครงการ
2
1
5
3
3
3
1
18

งบประมาณ
3,3378,360.00
638,154.00
7,891,400.00
8,411,372.00
5,510,452.00
1,381,200.00
2,420,000.00
29,630,938.00

ร้อยละ (งบประมาณ)
11.40
2.15
26.63
28.39
18.60
4.66
8.17
100.00
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การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศ ทางด้านฐานข้อมูล องค์ความรู้ ในเขตอีสานใต้ และ
รวมไปถึงบริเวณอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงเพื่อการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชนในเขตอีสานใต้โดยมีกิจกรรมสาคัญ ดังนี้
1. การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความมั่นคงด้านอาชีพ
การให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความมั่นคงด้านอาชีพ เป็นการถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งพาตนเองของชุมชนท้องถิ่น ให้ความสาคัญในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งด้านอาชีพ เพื่อให้เศรษฐกิจของชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมี
กิจกรรมที่สาคัญ เช่น
1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงแพะ โดยดร.สราญ ปริสุทธิกุล คณะเกษตรศาสตร์ จัดอบรม
ปฏิบัติการการเลี้ยงแพะ เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้ร่วมโครงการคือกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะจานวน
30 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจเลี้ยงแพะมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการฟาร์มแพะ
โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ กับ กลุ่มพัฒนาแพะ-แกะไทย (นายเอกชัย จิต ร
เพียรค้า) ซึ่งเป็นภาคเอกชนที่มีประสบการณ์ด้านการเลี้ยงแพะ-แกะ ที่ต้องการขยายพื้นที่การเลี้ยงแพะในพื้นที่
จังหวัดอุบลราชธานีให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสามารถพัฒนาไปสู่ระบบฟาร์มเพื่อการค้าได้ใน การอบรมประกอบด้วย
การให้ความรู้เทคนิค การจัดการฟาร์มแพะ การจัด การพ่อแม่พั น ธุ์ การจัดการลูกแพะ ฝึ กปฏิ บัติการจัด การ
สุขภาพแพะเบื้องต้น ด้านอาหารหยาบ อาหารข้น และสาธิตการชาแหละแพะเนื้อ

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงแพะ

1.2 การอบรมปฏิบัติการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้เพื่อจาหน่าย โดย รศ.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ จัดโครงการโดย
มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ให้แก่ชุมชนตามแนวชายแดน ให้ชุมชนมี
ทางเลือกในการประกอบอาชีพ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นให้กับเกษตรกรชุมชนบ้ านหนองแวง ชุมชนบ้าน
หนองครก อ. น้ายืน จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 6–8 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์
ป่าอุบลราชธานี มีผู้สนใจเข้าร่ วมโครงการจานวนผู้เข้าอบรม 32 คน ซึ่งได้ฝึกอบรมเกี่ยวกับการทาอาหาร
สาหรับเลี้ยงกล้วยไม้ การเขี่ยเชื้อ การบ่มเชื้อ ฯลฯ

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมปฏิบัติการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้เพื่อจาหน่าย
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2. การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งหรือการเรียนรู้แก่ชุมชน/สังคม/กลุ่มวิชาชีพ
เป็นการให้บริการวิชาการ โดยเน้นความร่วมมือกับหน่ วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน เพื่อดาเนินการให้
ความรู้ในด้านวิชาการแก่กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ ประชาชน ให้สามารถนาความรู้ด้านต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการ
ดาเนินชีวิต ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อเริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการเพื่อเป็นฐานความรู้ในการพัฒนา
ประเทศต่อไป โดยมีกิจกรรมที่สาคัญ คือ
2.1 โครงการเกษตรอีสานใต้ “ตามรอยเกษตร พระภู มิน ทร์ เปิด แผ่น ดิ นสู่ อาเซียน” ณ มหาวิท ยาลั ย
อุบลราชธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-14 กุมภาพันธ์ 2559 จัดขึ้นเพื่อให้การให้บริการวิชาการ เผยแพร่ความรู้
ทางด้านการเกษตร ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจทั่วไป ได้เข้ามาชมนิทรรศการ
การสาธิต เทคโนโลยี ด้ านต่ างๆ รวมถึงสอบถามข้อมูล รับเอกสารและฟังบรรยายในหัวข้อต่ างๆ ทางด้าน
การเกษตรจากวิทยากรที่ เป็นคณาจารย์และนักวิชาการที่เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ตามตารางกิจกรรมที่โครงการ
กาหนดขึ้น โดยรูปแบบการ ให้บริการวิชาการเป็นการจัดแสดงในรูปแบบของนิทรรศการเกษตรมีชีวิตที่มีองค์
ความรู้ทางด้านวิชาการเกษตร ผ่านรูปแบบกิจกรรมต่างๆ 7 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย
1) นิทรรศการทางวิชาการ ผลงานวิจัยและพัฒนาจากสถาบันการศึกษา
2) นิทรรศการทางวิชาการ ผลงานวิจัยและพัฒนา จากหน่วยงานระดับกรมสังกัดกระทรวงเกษตร
และ สหกรณ์
3) นิ ท รรศการ การแสดงและจ าหน่ ายสิ น ค้ าของเกษตรกร กลุ่ มเกษตรกร กลุ่ มวิส าหกิจ ชุ ม ชน
หน่วยงานภาคเอกชน บริษัทชั้นนาทางการเกษตร และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
4) นิทรรศการด้านสุขภาพและชุมชน จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และกลุ่มองค์กร ต่างๆ
5) กิจ กรรมการสนั บ สนุ น ส่ งเสริมนั กเรียนและเยาวชน ในการแข่งขัน ทักษะทางการเกษตรและ
พัฒนาจินตนาการทางความคิดที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร
6) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ วิชาชีพทางการเกษตร
7) กิจ กรรมสืบ สานศิ ล ปวัฒ นธรรม การแสดงบนเวที วงดนตรี ศิ ล ปิน นั กร้อง นั กแสดง การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมอินโดจีน/อาเซียน

ภาพกิจกรรมโครงการเกษตรอีสานใต้ “ตามรอยเกษตร พระภูมินทร์ เปิดแผ่นดินสู่อาเซียน”

2.2 โครงการศูน ย์เรียนรู้การจัดการภั ยพิบัติ ชุมชน การด าเนิ น โครงการศู นย์เรียนรู้การจัด การภัยพิบั ติ
ชุมชน คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ 1) เพื่อเผยแพร่การวิจัย ถ่ายทอด
ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ ขยายแนวคิดการจัดการภัยพิบัติชุมชนอย่างกว้างขวาง 2) เพื่อให้การจัดการภัย
พิบัติของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นการจัดการด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 3) เพื่อสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการภัยพิบัติ
โดยกิจกรรมเน้น สร้างเครือข่ายชุมชนและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในการจัดการ ภัยพิบั ติ โดยใช้เวทีของ
กิจกรรมเป็น พื้น ที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนที่เข้าร่วมระหว่าง วัน ที่ 8-9 ตุลาคม 2559 มีผู้เข้าร่วม
จานวน 40 คน
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ภาพกิจกรรมโครงการศูนย์เรียนรู้การจัดการภัยพิบัติชุมชน

3. การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
มีกิจกรรมการดาเนินงานที่สาคัญ เช่น การให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข การศึกษาคุณค่าของ
ชีวิตหมอพื้นบ้านและวัฒนธรรมการเยียวยาพื้นบ้านในจังหวัดอุบลราชธานี การจัดทาข้อเสนอโครงการสาหรับ
ตัวแทนชุมชนเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี โครงการพัฒนา
ระบบการเยี่ยมบ้านเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเรื้อรัง เป็นต้น โดยมีกิจกรรมที่สาคัญ คือ
3.1 โครงการบริการวิชาการส่งเสริมความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการทางาน โดย ดร.กติกา สระ
มณีอินทร์ ได้ร่วมกับผู้นาชุมชนในพื้นที่ 4 อปท. จัดโครงการส่งเสริมความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการ
ทางาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ในด้านการป้องกันอุบัติเหตุ และโรคจากการทางานให้แก่แรงงานนอก
ระบบกลุ่มเกษตรกร และหัตถกรรมชุมชน ให้เกิดสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยในการประกอบอาชีพและการใช้
ชีวิตประจาวันในชุมชน ซึ่งได้ดาเนินการ 4 ครั้งใน 4 พื้นที่ คือ
1) ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มีนาคม 2559 ณ บ้านเกษตรสามัคคี ตาบลคาขวาง ให้ความรู้แก่ผู้ร่วม
โครงการในเรื่อง “รู้ทัน รู้ใช้ ห่างไกลจากอันตราย” และ “สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้ องออก
กาลังกาย” มีผู้ร่วมโครงการ 20 คน
2) ครั้งที่ 2 วันอังคาร ที่ 15 มีนาคม 2559 ณ ศาลาประชาคม ชุมชนหมู่ที่ 5 บ้านแมด ตาบล
เมืองศรีไค ให้ความรู้เกี่ยวกับ “การป้องกันในการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช” ผู้ร่วมโครงการ 35 คน
3) ครั้งที่ 3 วันที่ 19 เมษายน 2559 ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดบ้ านดอนกลาง ชุมชนหมู่ที่ 7
และ หมู่ที่ 8 บ้านดอนกลาง ตาบลธาตุ อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี โครงการ “ใช้
สารเคมีถูกชนิด ชีวิตปลอดภัย” และ “จักสานปลอดภัย ห่วงใยสุขภาพ” ผู้ร่วมโครงการ 23 คน
4) ครั้งที่ 4 วันที่ 26 เมษายน 2559 ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้ านบ้งมั่ง ต.โพธิ์ใหญ่ โครงการ
“ยืดเส้นยืดสายคลายกล้ามเนื้อลดการบาดเจ็บจากการทางาน” ผู้ร่วมโครงการ 22 คน
ทั้งนี้ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการทางาน เป็นโครงการตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยในการที่จะช่วยพัฒนาและส่งเสริมคุณ ภาพชีวิตของประชาชนในพื้น ที่รอบมหาวิทยาลัยให้เกิดการ
พัฒนาในทางที่ดีขึ้น

ภาพกิจกรรมโครงการบริการวิชาการส่งเสริมความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการทางาน
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3.2 โครงการบริการวิชาการ “อบรมเชิงปฏิบัติ การเรื่องโรคติดเชื้อมาลาเรียและปรสิตที่พบบ่อยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้” โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องโรค
ติดเชื้อมาลาเรียและปรสิตที่พบบ่อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่
จังหวัด อุ บ ลราชธานี จานวน 30 คน เมื่อวัน ที่ 29 มีน าคม 2559 โดยผู้ เข้าร่วมอบรมได้ รับ ความรู้
เกี่ยวกับชนิดของเชื้อปรสิตที่เป็นสาเหตุก่อโรคในเขตภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ และได้ฝึ กตรวจวินิจฉัย
เชื้อก่อโรคให้มีความชานาญในการตรวจหาเชื้อปรสิต ระยะต่างๆ ซึ่งสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อไป

ภาพกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ “อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องโรคติดเชื้อมาลาเรียและ
ปรสิตที่พบบ่อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้”

4. การให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่เด็ก เยาวชนและชุมชน โดยยึดแผนพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในพื้นที่ทุรกันดาร
มหาวิทยาลัยให้ความสาคัญกับการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่
ทุรกันดาร โดยน้อมนากระแสพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นกรอบ
การดาเนินงาน โดยกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนในการกากับของกองบังคับการ
ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 22 และโรงเรีย นรอบมหาวิท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี 24 แห่ ง ศู น ย์พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
โรงเรียนเทศบาล เป็นต้น โดยมีการดาเนินงานที่สาคัญ คือ
4.1 อบรมปฏิบัติการ สร้างพลังการเรียนรู้สู่ครูแห่งศตวรรษที่ 21 โดยสานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย
บริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะ
บริหารศาสตร์ และคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดอบรมปฏิบัติการ เรื่อง สร้างพลังการเรียนรู้
สู่ครูแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับคณะครูในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จานวน 56 คน เมื่อ
วันที่ 14-15 มิถุนายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและให้เทคนิคการเรียนการสอนใน
รูปแบบต่างๆ และสาระวิชาต่างๆ แก่ผู้ร่วมโครงการ ให้ครูนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในชั้นเรียน เพื่อเอื้ออานวยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะของตนเอง ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย มี
ประสิทธิภาพ

ภาพกิจกรรมอบรมปฏิบัติการ สร้างพลังการเรียนรู้สู่ครูแห่งศตวรรษที่ 21
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4.2 โครงการการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการเล่านิทาน โดย
นางสาวกชรัตน์ จันทร์งาม คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการพัฒ นาความรู้และทักษะการใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการเล่านิทาน ให้กับนักเรียนโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน ในการ
กากับของ กก.ตชด. 22 จานวน 9 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน ให้สามารถนาไปใช้ในการเรียนและประยุกต์ใช้เพื่อ
สื่อสารในชีวิตประจาวันได้ การดาเนินงานจัดขึ้นระหว่างเดือนมิถุนายน–กรกฎาคม 2559 มีนักเรียนเข้าร่วม
โครงการ 100 คน

ภาพกิจกรรมโครงการการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการ
เล่านิทาน

นอกจากนี้ยังมีโครงการที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดาเนินงานด้านบริการวิชาการเพื่อให้บริการ
วิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเน้นในเขตภูมิภาคลุ่มน้าโขง และอาเซียน
โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการ
สุขภาพและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนทุกภาคส่วน ที่สาคัญๆ อาทิเช่น
1. การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความมั่นคงด้านอาชีพ
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลกาไรด้วยเครื่องมือคุณภาพ
- โครงการ อบรม E-Commerce เพื่อสร้างรายได้ในท้องถิ่น
2. การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งหรือการเรียนรู้แก่ชุมชน/สังคม/กลุ่มวิชาชีพ
- โครงการประชุมวิชาการ ทางด้านแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 5
- โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The International Society for Pharmacoepidemiology’s
9th Asian Conference on Pharmacoepidemiology (The ISPE’s 9th ACPE)”
3. การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
- โครงการพัฒนาระบบการเยี่ยมบ้านเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเรื้อรัง
- โครงการฝึกอบรมการจัดทาข้อเสนอโครงการสาหรับตัวแทนชุมชนเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี
- โครงการการจั ด การระบบประปาหมู่ บ้ าน และการตรวจวิเคราะห์ คุ ณ ภาพน้ าเบื้ องต้ น เพื่ อ
ประกอบการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน
4. การให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่เด็ก เยาวชนและชุมชน โดยยึดแผนพัฒนา
เด็กและเยาวชนในพื้นที่ทุรกันดาร
- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยขยายผล
- โครงการโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
- โครงการบริการวิชาการเรื่อง “เปิดโลกการเรียนรู้เทศกาลภาษาและวัฒนธรรมจีน”
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ผลการดาเนิ
าเนินนงานตามแผนกลยุ
งานตามแผนกลยุททธ์ธ์ทที่ ี่ 55
ผลการด
กลยุทธ์ที่ 5 : สืบสาน เผยแผ่ ฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
รวมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคลุ่มน้าโขงและอาเซียน
เป้าประสงค์ : เป็น แหล่ งเรียนรู้ด้ านศิ ล ปวัฒ นธรรมของท้องถิ่น และวัฒ นธรรมของประเทศใน
ภูมิภาคลุ่มน้าโขงและอาเซียน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดาเนินการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้าโขง เพื่อ
นาไปสู่การเรียนรู้ รับรู้และรักษาไว้ ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม โดยในปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้
สนับสนุนการจัดโครงการโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนเงินงบประมาณแผ่นดิน จานวน 73 โครงการเป็นเงิน
8,601,600 บาท โดยแบ่งเป็นกลุ่มโครงการตามนโยบายมหาวิทยาลัย ดังตารางที่ 27
ตารางที่ 27 : ตารางแสดงงบประมาณสนับสนุนโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กิจกรรมการดาเนินงาน
1. ส่ งเสริ ม เยาวชน นั ก ศึ ก ษาแล ะ
บุคลากรให้ตระหนักถึงคุณค่า ความ
งามของศิลปะ
2. การศึกษา วิจัย รวบรวมองค์ความรู้
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒ นธรรม
อันดีงามของอีสานและของชาติ
3. มุ่งเน้นกิจกรรมเผยแพร่และถ่ายทอด
ศิ ล ป ะ วั ฒ น ธรรม ใน ระดั บ แล ะ
รูปแบบต่างๆ
4. มุ่ ง เน้ น การส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์
พั น ธุ ก รรม พื ชท้ องถิ่ น ใน จั ง ห วั ด
อุ บ ลราชธานี / โดยด าเนิ น การตาม
โครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น
เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ฯ สมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
5. ก า ร ด า เนิ น ง า น ต า ม น โย บ า ย
มหาวิ ท ยาลั ย และความร่ ว มมื อ กั บ
จังหวัด
รวม

จานวน
โครงการ
24

งบประมาณที่
จัดสรร
2,043,000

ร้อยละของจานวน
โครงการทั้งหมด
23.70

ร้อยละของจานวน
งบประมาณทัง้ หมด
32.88

17

1,612,000

18.70

23.29

14

1,643,000

19.06

19.18

12

1,683,000

19.52

16.44

6

1,640,600

19.03

8.22

73

8,601,600

100.00

100.00

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้คณะและหน่วยงานดาเนินงานด้านการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม รายละเอียดดังนี้
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การดาเนินงานโครงการประเพณีอสี าน ฮีต 12 ดังนี้
1. ฮีตที่ 1 บุญเข้ากรรม (บุญเดือนอ้าย)
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสืบสานและทานุบารุงงานประเพณี “บุญ เข้ากรรม”ตลอดจนเผยแพร่ต่ อ
สาธารณชน
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา และบุคลากรคณะบริหารศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมในงาน
บุญประเพณี
สถานที่
: จัดกิจกรรม ณ วัดป่ามณีรัตน์ ในวันที่ 28 มีนาคม 2559
โดย นางสาวเพ็ญพักตร์ พื้นผา คณะบริหารศาสตร์

2. ฮีตที่ 2 บุญคูณลาน (บุญเดือนยี่)
วัตถุประสงค์ : 1. เพือ่ ให้นักศึกษามีความสามัคคี รู้จักทางานร่วมกัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
โดยผ่านกระบวนการขั้นตอน พิธีการทาบุญคูณลาน
2. เพื่อให้นักศึกษาได้ทากิจกรรมร่วมกับชุมชน เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ กับ
เกษตรกรโดยตรง
สถานที่
: จัดกิจกรรม ณ ที่วัดบ้านดอนกลาง ต.ธาตุ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
ระหว่างวันที่ 29 - 30 มกราคม 2559
โดย ผศ.ดร.สุภาวดี แก้วระหัน คณะเกษตรศาสตร์

3. ฮีตที่ 3 บุญข้าวจี่ (บุญเดือนสาม)
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อ ร่วมทานุ บ ารุงศิล ปวัฒ นธรรมในการทาบุ ญ ฮี ต 12 โดยเฉพาะงานบุ ญ
ข้าวจี่ ทาให้เกิดความยั่งยืนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีต่อไป
2. เพื่อเผยแพร่งานบุญข้าวจี่ให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ นักเรียนและชาวบ้าน
อาเภอวารินชาราบ ให้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีดังกล่าว
3. เพื่อเป็ นการส่งเสริมและสนับ สนุน ให้นั กศึกษาคณะนิ ติศาสตร์ได้ ทากิจกรรม
ร่วมกับชุมชน
4. เผื่อเผยแพร่เอกสาร VDO เกี่ยวกับบุญข้าวจี่
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สถานที่

: จัดกิจกรรม ณ วัดโนนใหญ่
ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
โดย อาจารย์ประดิษฐ์ แป้นทอง คณะนิติศาสตร์

4. ฮีตที่ 4 บุญเผวสหรือบุญมหาชาติ (บุญเดือนยี่)
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สืบทอดฮีตคองของชาวอีสานโดยการเข้าร่วม
พิธีกรรมจริง
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้และความเข้าใจฮีตคองที่ชาวอีสานปฏิบัติ
อยู่จริงในปัจจุบัน
สถานที่
: จัดกิจกรรม ณ บ้านดอนกลาง ต.ธาตุ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2559
โดย อาจารย์ประดิษฐ์ แป้นทอง คณะนิติศาสตร์

5. ฮีตที่ 5 บุญสงกรานต์ (บุญเดือนห้า)
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
2. เพื่อเป็นการบูรณาการท้านุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับหน่วยงาน
ภายนอกได้สมหวัง โดยมีการจัดทาน้าอบไทยเพื่อร่วมในงานวันสงกรานต์
ของจังหวัดอุบลราชธานี
สถานที่
: จัดกิจกรรม ณ คณะเภสัชศาสตร์ ในวันที่ 8 เมษายน 2559 และ
ณ เฮือนกานัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 11 เมษายน 2559
โดย ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง คณะเภสัชศาสตร์

55

Ubon Ratchathani University

6. ฮีตที่ 6 บุญบั้งไฟ (บุญเดือนหก)
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และประชานทั่วไปได้เรียนรู้มูลเหตุที่มา
ของประเพณีบุญเดือนหกหรือบุญบั้งไฟในฮีตสิบสองเดือนของชาวอีสาน
2. เพื่ อ เป็ น การส่ งเสริม การอนุ รักษ์ สื บ สาน และเผยแพร่ค วามรู้ค วามเข้าใจ
ประเพณีบุญบั้งไฟอย่างเป็นรูปธรรม
การดาเนินงาน : ศึกษาและรวบรวมข้อมูล ด้ านต่ างๆ ของประเพณี บุ ญ บั้ งไฟ จั ด เตรียมเอกสาร
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆเพื่ อจัดทาหนังสือและหุ่นจาลองงานประเพณี บุญ บั้งไฟ จัดทา
หนังสือเผยแพร่และจัดทาหุ่นจาลองงานประเพณีบุญบั้งไฟ
โดย นายจักรภพ เสาเวียง คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

7. ฮีตที่ 7 บุญซาฮะ (บุญเดือนเจ็ด)
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้างความตระหนักและสืบทอดประเพณีงานบุญซาฮะ ของนักศึกษา
คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นงามต่อไป
สถานที่
: จัดกิจกรรมที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระหว่างวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2559
โดย นางนิชนันท์ สุวรรณกูฏ คณะพยาบาลศาสตร์
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8. ฮีตที่ 8 บุญเข้าพรรษา
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมจัดริ้วขบวนอัญเชิญ
เครื่องยศเจ้าเมืองอุบลราชธานีศรีวะนาไล ประเทศราช และร่วมพิธีกรรมใน
งานสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าคาผง) ประจาปี พ.ศ. 2558
2. เพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒ นธรรม ประเพณีไทย ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และกระตุ้น
จิต สานึกของบุ คลากร และนักศึ กษาของมหาวิทยาลัย และประชาชน ให้มี
ความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ร่วมกันอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป
สถานที่
: ก าหนดวั น จั ด กิ จ กรรมร่ ว มกั บ จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ในวั น ที่ 1 และ 11
พฤศจิกายน 2559 แต่ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้
โดย นายอภิชัย สิงหาษา กองกลาง
* หมายเหตุ กิจกรรมดังกล่าวยังไม่จัดกิจกรรมเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 15.52 นาฬิกา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลศิริราช การสวรรคตของพระองค์สร้างความโศกเศร้าและเสียใจต่อประชาชนชาวไทยเป็น
จานวนมาก รัฐบาลประกาศไว้ทุกข์ ถวายความอาลัยเป็นเวลา 1 ปี จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมดังกล่าวได้
9. ฮีตที่ 9 บุญข้าวประดับดิน
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชน
2. เพื่อให้นั กศึ กษา คณาจารย์เกิด ความเข้าใจในขนบธรรมเนี ยมประเพณี การ
ทาบุญข้าวประดับเกิดความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณี การทาบุญ ข้าว
ประดับดิน
สถานที่
: จัดกิจกรรม ณ วัดศรีไคออก ต.เมืองศรีไค อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2559
โดย นายกิตติ เหลาสุภาพ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
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10. ฮีตที่ 10 บุญข้าวสาก
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ของงานบุญอีสาน
2. เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับคณบดีผู้ก่อตั้ง รวมถึงบุคลากรและนักศึกษาที่เสียชีวิต
ไปแล้ว
3. เพื่อสร้างความสมัครสมานกับประชาชนในท้องถิ่นอันเป็นประโยชน์ในการ
เผยแพร่ทางวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมหรือความร่วมมืออื่นๆ ใน
อนาคตประเภทโครงการ
สถานที่
: จัดกิจกรรมที่วัดศรีไควราวาส หมู่ 4 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
ระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2559
โดย นายธน ทองกลม คณะวิศวกรรมศาสตร์

11. ฮีตที่ 11 บุญออกพรรษา
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณค่าของการทะนุบารุงพุทธศาสนา
คุณค่าของการดาเนินชีวิตตามหลักธรรมความสาคัญของพระพุทธศาสนาความ
งามของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
2. เพื่อเป็นการเผยแพร่และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมความรู้ความเข้าใจถึง
ความสาคัญของวันออกพรรษาทั้งหลักธรรมและการปฏิบัติตนในวันออก
พรรษาในระดับจังหวัดและระดับชาติ
สถานที่
: จัดกิจกรรมที่วัดป่าวิเวกวัฒนาราม (วัดหลวงปู่จาม)
วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2559
โดย นางสาวปวีณา ทองบุญยัง คณะบริหารศาสตร์
หน่วยการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งจังหวัดมุกดาหาร
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12. ฮีตที่ 12 บุญกฐิน
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเป็นการทานุบารุงพระพุทธศาสนาและเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงาม
2. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธไมตรีและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น
ร่วมกันระหว่างนักศึกษากับชุมชน
สถานที่
: จัดกิจกรรมที่ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสานักสงฆ์หนองสีขา
ต.หนองอ้ม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี
ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2558
โดย นายศรัณย์ สุดใจ คณะรัฐศาสตร์
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ผลการด
ผลการด
าเนิ
าเนิ
นงานตามแผนกลยุ
นงานตามแผนกลยุ
ทธ์ททธ์ี่ท6ี่ 6
กลยุทธ์ที่ 6
เป้าประสงค์ 1
เป้าประสงค์ 2
เป้าประสงค์ 3
เป้าประสงค์ 4

: พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจ โดยพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
: ระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
: ระบบกลไกและการบริหารการเงิน และงบประมาณที่มี ประสิ ทธิภ าพ พร้อมรับ การ
เปลี่ยนแปลงอย่างรู้เท่าทันสถานการณ์
: ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่ทันสมัยรองรับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
: มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและ ปฏิบัติงานของ
บุคลากร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายใต้หลักนิติรัฐและหลักธรรมาภิบาล
เพื่อให้การดาเนินงานตามภารกิจหลักมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดย
พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามมาตรการที่กาหนดไว้ ดังนี้
1. การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
กาหนดนโยบายเชิ งรุก ในการถ่ ายทอดวิสั ย ทั ศ น์ /กลยุ ท ธ์ และน าจุ ด แข็ งของมหาวิท ยาลั ย ไปสู่ ก าร
พัฒนาการดาเนินงานทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบราชธานี ได้จัดทาโครงการ “จัดทาแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)” ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26–27
พฤษภาคม 2558 โดยมหาวิ ท ยาลั ย ได้ เชิ ญ อาจารย์ ธ นิ ต สรณ์ จิ ร ะพรชั ย รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยแผนและ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรในการประชุม โดยในการประชุมครั้งนี้ที่
ประชุมได้กาหนดร่างวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยใหม่ดังนี้ ระยะที่ 1 : วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2558 ณ ห้อง
ประชุมศรีเมืองใหม่
ในระยะต่อมา มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับตัวแทนคณะ/สานักต่างในมหาวิทยาลัยเพื่อร่วม
กาหนด (ร่าง)ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ เพื่อบรรจุในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560–2564 ระหว่างวันที่ 10–17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
ประชุม กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร ตัวแทนนักศึกษา ตัวแทนศิษย์เก่า และบุคลากรมหาวิทยาลัย เข้า
ร่วมประชุม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 โดยอาจารย์ จิระพรชัย รองอธิการบดีฝ่า ยแผนและ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อวิพ ากษ์(ร่าง) ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ให้บรรลุตามแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564

60

รายงานประจาปี 2559

2. บริหารความเสี่ยงและแผนปรับปรุงควบคุมภายใน
มหาวิท ยาลั ยอุบลราชธานี ได้ให้ความสาคัญ ในการด าเนิ นงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุ ม
ภายใน เพื่อให้มีการดาเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่ น ดิ น ว่ าด้ วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุ ม ภายใน พ.ศ. 2554 และมาตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่กาหนด โดยมีการกาหนดนโยบายด้านการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คือ
2.1 กองแผนงาน ได้กาหนดให้ คณะ/วิทยาลัย/สานัก ทบทวนสาเหตุหรือปัจจัยที่ทาให้เกิดความเสี่ยง
ตามขั้นตอนและแนวทางการบริหารความเสี่ยง โดยการระบุและวิ เคราะห์เสี่ยง การประเมินและจัดลาดับความ
เสี่ยง และกาหนดวิธีการดาเนิน การเพื่อจัดการความเสี่ยง มายังกองแผนงาน เพื่อวิเคราะห์ สรุปและจัดท า
แผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2.2 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เห็นชอบ
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(30 กันยายน พ.ศ. 2558) และให้ข้อเสนอแนะในส่วนประเด็นความเสี่ยง ที่ยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เสนอแนะให้หน่วยงานที่รั บผิดชอบหลัก นาไปทบทวน ปรับปรุง แนวทาง และวิธีการ
จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รวมทั้งข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2557
2.3 กองแผนงานได้เชิญประชุมหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบตามประเด็นความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถจัดการ
ความเสี่ ยงให้อยู่ในระดั บที่ยอมรับได้ เมื่อวัน ที่ 18 และ 24 ธัน วาคม พ.ศ. 2558 เพื่อพิจารณาทบทวน
ปรับปรุงแนวทางการดาเนิน การจัดการความเสี่ยงดั งกล่าว จัดทาเป็น (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ระดั บ
มหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นาเสนอต่ อที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานด้านนโยบาย
ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 28
ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2559
2.4 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 เห็นชอบ (ร่าง) แผน
บริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ความ
เสี่ ย งที่ 1 กระบวนการบริ ห ารหลั ก สู ต รที่ อ าจไม่ ผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รที่ ก าหนดโดยส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ควรปรับเพิ่มช่องตารางในการอธิบายวิธีดาเนินการ และเพื่อให้คณะ/หน่วยงาน
ดาเนินการตามแผนที่มหาวิทยาลัยกาหนด ควรมีระบบการกากับติดตามให้คณะ/หน่วยงานดาเนินการตามแผน
และน าผลการด าเนิ น งานมารายงานต่ อสภามหาวิท ยาลั ยก่ อนเดื อ นกัน ยายน 2559 เพื่ อ ให้ ที่ ป ระชุ มสภา
มหาวิท ยาลั ย พิ จ ารณาให้ข้อเสนอแนะต่ อไป และ เห็น ชอบ (ร่าง) แผนการปรับ ปรุงควบคุ มภายใน ระดั บ
มหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
2.4.1 ความเสี่ยงที่ 4 เรื่อง งบประมาณที่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรเพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัยควร
ทาการวิเคราะห์ภาระงานของบุคคลากร และควรปรับระยะเวลาการตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ใน ปี
พ.ศ. 2559 ใหม่ เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ทราบงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลง
2.4.2 มหาวิทยาลัยควรพิจารณา ให้คณะกรรมการดาเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน
และ งบประมาณมหาวิทยาลัยอุ บลราชธานี ติดตามความก้าวหน้า เรื่อง การแก้ไขปรับปรุงแผนการบริหาร
ความเสี่ยง และแผนการแก้ไขปรับปรุงควบคุมภายใน เพื่อให้เกิด ผลการดาเนิน งานและบรรลุตามแผน แล้ว
นาเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
2.5 มหาวิทยาลัยได้จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรั บปรุงควบคุมภายใน ฉบับสมบูรณ์และ
ปฏิทินการปฏิบัติงาน แจ้งเวียนคณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการตามแผนดังกล่าว ตามหนังสือที่ ศธ.
0529.5/ว.194 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 โดยในดังกล่าว มีประเด็นความเสี่ยงทั้งสิ้น จานวน 2 ความ
เสี่ยง คือ
2.6 มหาวิทยาลัย ได้ติดตามผลการดาเนินตามแผนบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 3 ครั้ง ได้แก่
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ครั้งที่ 1 ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (ณ 30 มีนาคม 2559) ตามหนังสือที่ ศธ. 0529.5/ว.
194 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์
แผนงานและงบประมาณ มหาวิท ยาลั ยอุ บ ลราชธานี ในการประชุม ครั้งที่ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวัน ที่ 24
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559
และสภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 5/2559 วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559
ครั้งที่ 2 ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน (ณ 30 มิถุนายน 2559) ตามหนังสือที่ ศธ. 0529.5/
ว.194 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และกองแผนงานได้ เชิญประชุมทบทวน ปรับปรุง วิธีการและขั้นตอน
การจัด การความเสี่ยง เพื่อให้ส ามารถจัดการความเสี่ยงได้ ตามแผนบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงควบคุ ม
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 วันที่ 19 สิงหาคม
2559 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 2 ส านั กงานอธิการบดีห ลังใหม่ โดยเชิญ มีผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั ก 2
หน่วยงานประชุมร่วมกัน คือ กองแผนงาน และสานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ครั้งที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน (30 กันยายน 2559) ตามหนังสือเลขที่ ศธ. 0529.5/
ว.1011 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559 สรุปผลการดาเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พบว่า สามารถจัดการความเสี่ยงให้มีระดับที่ลดลง สามารถยอมรับความ
เสี่ยงได้ จานวน 1 ความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงที่ 2 : ระบบสารสนเทศยังขาดการเชื่อมโยงและระบบความ
ปลอดภัย และ ไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้มี ระดับลดลง สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ จานวน 1 ความ
เสี่ยง คือ ความเสี่ยงที่ 1 : ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการดาเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์
แผนงานและงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทายาลัย
เพื่อพิจารณาตามลาดับ
3. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ผลการประเมิ น โดยคณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน ระดั บ สถาบั น มหาวิท ยาลั ย
อุ บ ลราชธานี ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2558 เมื่ อ วั น ที่ 30-31 ตุ ล าคม 2559 จ านวน 13 ตั ว บ่ ง ชี้ 5
องค์ประกอบ พบว่า ผลการดาเนินงานในภาพรวม มีระดับคุณภาพ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 3.86) ซึ่งมีคะแนนสูง
กว่ า ปี ก ารศึ ก ษา 2557 (คะแนนเฉลี่ ย 3.80) เมื่ อ วิ เ คราะห์ ผ ลการด าเนิ น งานรายองค์ ป ระกอบพบว่ า
องค์ประกอบที่ มีระดับ คุณ ภาพ “ดีมาก” ได้แก่องค์ประกอบ ที่ 3 การบริการวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย 5.00)
ระดั บ คุ ณ ภาพ “ดี ” องค์ ป ระกอบที่ 1 การผลิ ต บั ณ ฑิ ต (คะแนนเฉลี่ ย 3.66) องค์ ป ระกอบที่ 2 การวิจั ย
(คะแนนเฉลี่ย 4.32) และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (คะแนนเฉลี่ย 3.64) องค์ประกอบที่มีระดับ
คุณภาพ “พอใช้” ได้แก่องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 3.00)
การวิเคราะห์ ผ ลการบริห ารของคณะในภาพรวม จ านวน 11 คณะ พบว่า มี ร ะดั บ คุ ณ ภาพ “ดี ”
(คะแนนเฉลี่ย 3.91) ซึ่งมีคะแนนสูงกว่าปีการศึกษา 2557 (คะแนนเฉลี่ย 3.44) โดยคณะที่มีระดับคุณภาพ
“ดีมาก” 1. คณะ (คณะวิศวกรรมศาสตร์) “ดี” 8 คณะ และพอใช้ “2” (คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์) เมื่อจาแนกเป็นกลุ่มสาขา พบว่าคณะในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี
ระดับคุณภาพ “ดีมาก” 1 คณะ “ดี” 2 คณะ และ “พอใช้” 1 คณะ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีระดับ
คุณ ภาพ “ดี” ทั้ง 3 คณะ และกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับคุณ ภาพ “ดี” 3 คณะ และ
“พอใช้” 1 คณะ ดังตารางที่ 28 และ 29
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ตารางที่ 28 : ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน
องค์ประกอบ
1.
2.
3.
4.
5.

การผลิตบัณฑิต
การวิจัย
การบริการวิชาการ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การบริหารจัดการ
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ทุกองค์ประกอบ

การ
ประเมิน
ตนเอง
4.06
4.65
5.00
5.00
4.30
4.40

คะแนนการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินฯ
ปัจจัย
กระบวนการ ผลผลิต/ รวม
นาเข้า
ผลลัพธ์
3.80
4.00
2.68
3.66
4.34
4.00
4.62
4.32
5.00
5.00
3.00
3.00
3.50
3.91
3.64
3.98
3.86
3.73
3.86

ผลการ
ประเมิน
ดี
ดี
ดีมาก
พอใช้
ดี
ดี

ตารางที่ 29 : ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
คณะ/สาขาวิชา
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1. คณะเภสัชศาสตร์
2. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
3. คณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. คณะวิทยาศาสตร์
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์
6. คณะเกษตรศาสตร์
7. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์
8. คณะศิลปศาสตร์
9. คณะบริหารศาสตร์
10. คณะนิติศาสตร์
11. คณะรัฐศาสตร์

ผลการประเมิน

ระดับคุณภาพ

4.36
4.29
3.55

ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี

4.25
4.52
4.46
3.49

ระดับดี
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับพอใช้

3.65
3.51
3.68
3.19

ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับพอใช้

4. ปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาและบุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการจัดการด้านสิ่งก่อสร้างด้านอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคใน
ด้านต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทและรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในอนาคต โดย
ประกอบด้วยพื้นที่ต่างๆ เช่น พื้นที่เขตการศึกษา พื้นที่เขตที่พักอาศัย พื้นที่เขตแปลงทดลองการเกษตร พื้นที่เขต
กีฬาและนันทนาการ เขตอาคารกีฬา เขตกลุ่มอาคารโรงพยาบาล เป็นต้น อีกทั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยัง
เป็น ศูนย์กลางการเรียนรู้และเป็นสถานที่พัฒนาคุณภาพนักศึกษาในด้านต่างๆ เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมทั้ง
ร่ างกายและจิ ต ใจ ส าเร็ จการศึ กษาในด้ านต่ างๆ เพื่ อให้ นั กศึ กษามี ค วามพร้ อ มทั้ งร่ างกายและจิ ต ใจ ส าเร็ จ
การศึกษาออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม และประเทศชาติ ดังตารางที่ 30
ตารางที่ 30 : ตารางแสดงโครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ภายในมหาวิทยาลัย
ลาดับที่
1
2
3
4
5

โครงการ
โครงการปรับปรุงโรงอาหารกลาง Food center
โครงการปรับปรุงระบบจัดการของเสียและขยะอันตราย
โครงการปรับปรุงระบบจัดการน้าเสียโรงอาหารกลาง
โครงการปรับปรุงหอพักราชพฤกษ์ 1
โครงการปรับปรุงกลุ่มสนามกีฬา

งบประมาณ
1,990,000
3,485,000
2,569,000
6,860,000
2,943,000
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ตารางที่ 30 : ตารางแสดงโครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ภายในมหาวิทยาลัย (ต่อ)
ลาดับที่
6
7
8
9
10
11
12

โครงการ
โครงการปรับปรุงกลุ่มอาคารพักอาศัยบุคลากร 1-5
โครงการปรับปรุงโดยรอบสนามกีฬาหอพักนักศึกษา
โครงการปรับปรุงระบบโทรศัพท์
โครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพและศูนย์เครื่องมือกลางและอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนรวม 2
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนรวม 3
โครงการสนามฟุตบอลบริเวณหอพักนักศึกษา
รวม

งบประมาณ
4,250,000
2,620,000
2,950,000
1,510,000
4,780,000
3,300,000
3,600,000
40,857,000

5. ส่งเสริมและสร้างจิตสานึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวและ
ลดภาวะโลกร้อน
ด าเนิ น การจั ด การฝึ ก อบรมให้ กั บ บุ ค ลากร/นั ก ศึ ก ษา ภายในมหาวิ ท ยาลั ย โครงการ อบรมเชิ ง
ปฏิบัติการการอนุรักษ์พลังงานและการใช้น้าอย่างประหยัด จานวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 13 ก.ย. 2559 และ
16 ก.ย. 2559 จานวน 230 คน
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ผลการดาเนิ
าเนินนงานตามแผนกลยุ
งานตามแผนกลยุททธ์ธ์ทที่ ี่ 77
ผลการด
กลยุทธ์ที่ 7

: พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยให้บุคลากรมีวัฒนธรรมแห่ง
การเรี ย นรู้ เพื่ อ การท างานได้ เต็ ม ตามศั ก ยภาพอย่ า งมี ค วามสุ ข โดยพั ฒ นาระบบ
สมรรถนะของบุ ค ลากรและผู้ บ ริหารทุกระดั บ สร้างเสริมสวัส ดิ การและสวัส ดิ ภาพให้
บุคลากร ส่งเสริมและสนับสนุนความก้า วหน้าของบุคลากร และการจัดการความรู้เพื่อ
นาไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ 1 : บุคลากรทางานได้เต็มตามศักยภาพอย่างมีความสุข
เป้าประสงค์ 2 : บุคลากรทางานได้อย่างมีความสุข
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนโยบายจัดทาแผนทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่กระบวนการ การบรรจุ แต่งตั้ง
สรรหา การพัฒนาบุคลากร การสร้างความก้าวหน้าในงานอาชีพ การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการพัฒนา
บุคลากร เป็นขั้นตอนหนึ่งที่มีความสาคัญและความจาเป็น เพราะเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่รวมเอาทักษะของการ
ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม แนวคิด กฎ ระเบียบ หรือทัศนคติให้เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร จึง
ได้มีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ดังนี้
1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ก ารก าหนดแนวทางการบริ ห ารงานบุ ค คล ให้ มี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส เป็น ธรรมในการบริหารงานมหาวิทยาลัย เพื่อเป็น แนวทางในการด าเนินงานด้าน
บริหารบุคคล ซึ่งเป็นการพัฒนากลไกในการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ดังนี้
สานักงานตรวจสอบภายใน ได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดีและความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 16.30 น. ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร ชั้น 3 สานักงานอธิการบดี (ใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็น
โครงการต่อเนื่องจากโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดีและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุของหน่วยรับตรวจได้รับทราบสาระสาคัญของ
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยมาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
2. มีความเข้าใจต่อผลการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559
3. สามารถนาข้อเสนอแนะไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจานวนทั้งสิ้น 72 คน
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กองคลัง ดาเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้ างความรู้ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงิน การคลังและการบัญชีภาครัฐ ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส และตรวจสอบได้ ระหว่างวันที่ 30
มิถุนายน-1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและบัญชี มีความรู้เพิ่มขึ้น
2. เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่างกันของกลุ่มเครือข่ายการเงิน

2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคุณอานวย (Facilitator)
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาการจัดการความรู้
เป้าหมาย : 100 คน
ผลการดาเนินงาน : จานวนผู้เข้าอบรม จานวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 81.00
2.2 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างาน”
วัตถุประสงค์ : เพื่อกาหนดระดับตาแหน่งสูงขึ้นของตาแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
เป้าหมาย : 75 คน
ผลการดาเนินงาน : จานวนผู้เข้าอบรม จานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 91.03
2.3 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความเป็นมา ผู้บริหาร โครงสร้าง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สายสนับ สนุน และจรรยาบรรณวิชาชีพสาหรับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ระเบียบการเงิน
การคลัง การพัสดุ การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของบุค ลากรสาย
วิ ช าการ เส้ น ทางความก้ า วหน้ า ของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น และ
จรรยาบรรณวิชาชีพสาหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. เพื่อให้บุคลากรได้รู้จักเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานต่างๆ อันจะน าไปสู่การ
ประสานงานและการให้ ค วามร่ ว มมื อ กั น ในการปฏิ บั ติ ง านเสริ ม สร้ า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรใหม่
4. เพื่อให้บุคลากรเตรียมพร้อมในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ช่วงเวลา : ระหว่างวันที่ วันที่ 29 - 30 กันยายน 2559
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2.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบั ติการ “หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ค่างานเพื่อกาหนดระดั บต าแหน่ ง
สูงขึ้น ของตาแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ”
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินค่างานตาม
ประเภทต าแหน่ ง และระดั บ ต าแหน่ ง ให้ แ ก่ ค ณะกรรมการประเมิ น และ
ผู้ปฏิบัติงานบุคคล
2. เพื่อเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการประเมินค่างานในการประเมินค่า
งานตามประเภทตาแหน่งและระดับที่สูงขึ้น
ช่วงเวลา : ระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2559

2.5 จัดโครงการฝึกอบรม “ประชุมการทาวิจัยในรูปแบบของสหวิทยาการ”
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการการจัดทางานวิจัยใน
รูปแบบสหวิทยาการ
2. ผู้ เข้าร่วมประชุมได้ ห ารือแนวทางในการจั ด ท าวิจัยระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ กษาใน
รูปแบบสหวิทยาการ
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ช่วงเวลา : ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2559

2.6 การส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ และยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดี
ในด้านการปฏิบัติงานและด้านกีฬา โดยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ 2558 ซึ่งมีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
ของแต่ ละคณะ/หน่ วยงาน และมี คณะกรรมการระดั บมหาวิทยาลั ยทาการคั ดเลื อกบุ คลากรดี เด่ นของแต่ ละคณะ/
หน่ วยงาน เป็นบุคลากรดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย พร้อมคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย เข้ารับรางวัลใน
ระดับกระทรวงศึกษาธิการ ปีละ 2 คน คือ รองศาสตราจารย์เมชฌ์ สอดส่องกฤษ สังกัดคณะศิลปะศาสตร์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตรา สิงห์ทอง สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

รศ.เมชฌ์ สอดส่องกฤษ สังกัดคณะศิลปะศาสตร์

ผศ.จิตรา สิงห์ทอง สังกัดคณะเกษตรศาสตร์
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ผู้รับรางวัลด้านกีฬาบุคลากร ระดับมหาวิทยาลัย

นายรัชชานนท์ แก่ะมา ได้รับรางวัลด้าน
การปฏิบัติงาน “ข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน”
3. การลาศึกษาต่อต่างประเทศของบุคลากร
บุ คลากรมหาวิทยาลั ยอุ บลราชธานี ลาศึ กษาต่ อต่ างประเทศในปีงบประมาณ 2559 จ านวน 78 คน
สามารถจาแนกออกเป็นทวีปยุโรป จานวน 4 คน ทวีปอเมริกา จานวน 2 คน และทวีปเอเชีย จานวน 72 คน
โดยมีระดับการศึกษาแบ่งเป็นแพทย์ประจาบ้าน จานวน 7 คน ปริญญาโท จานวน 1 คน ปริญญาเอก จานวน
62 คน เทียบเท่าปริญญาเอก จานวน 4 คน และปริญญาโท-เอก จานวน 4 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางแสดงระดับการศึกษาต่อต่างประเทศของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปีงบประมาณ 2558-2559

ตารางแสดงตาแหน่งทีศ่ ึกษาต่อต่างประเทศของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปีงบประมาณ 2558-2559

ระดับการศึกษา
แพทย์ประจาบ้าน
โท
เอก
เทียบเท่าเอก
โท - เอก
รวมทั้งหมด

ตาแหน่ง
นักวิชาการเกษตร
นักวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
อาจารย์
รวมทั้งหมด

68

2558
3
3
57
5
5
73

2559
7
1
62
4
4
78

2558
1
2
1
1
68
73

2559
2
76
78

รายงานประจาปี 2559
ตารางแสดงจานวนของบุคลากรแต่ละคณะ
ที่กาลังศึกษาต่อต่างประเทศ
ปีงบประมาณ 2558-2559
คณะ
วิทยาศาสตร์
เกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
เภสัชศาสตร์
บริหารศาสตร์
ศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
นิติศาสตร์
รัฐศาสตร์
วิทยาลัยแพทย์ฯ
พยาบาลศาสตร์
รวมทั้งหมด

2558
7
1
2
22
10
5

2559
8
2
24
7
6

-

1

2
9
14
1
73

2
13
14
1
78

ตารางแสดงประเภทของแหล่งเงิน
ที่ใช้ในการศึกษาต่อต่างประเทศ
ปีงบประมาณ 2558-2559
แหล่งเงิน
เงินงบประมาณ
เงินรายได้
อื่นๆ
รวมทั้งหมด

2558
25
38
10
73

2559
29
44
5
78
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4. พัฒนาผู้บริหารทุกระดับให้มีสมรรถนะด้านการบริหาร
ในปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ส่งเสริมพัฒนาผู้บริหารทุกระดับให้มี สมรรถนะ
ด้านการบริหาร โดยได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
ตารางสรุปจานวนการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหาร รองอธิการบดี ประจาปี 2559
ชื่อ-สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผศ.ดร.อินทิรา ซาฮีร์
ผศ.ดร.จุฑามาส จิตต์เจริญ
ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
อาจารย์ทรงพล อินทเศียร
ผศ.ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
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ตาแหน่ง
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม
รวม

ประชุม อบรม รวม
(ครั้ง) (ครั้ง) ทั้งหมด
25
7
32
8
3
11
2
3
5
2
4
6
25
1
26
19
4
23
2
3
5
83
25
108

ร้อยละการ
พัฒนา
29.63
10.19
4.63
5.56
24.07
21.30
4.63
100.00

รายงานประจาปี 2559

ตารางสรุปจานวนการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหาร ผู้ช่วยอธิการบดี ประจาปี 2559
ชื่อ-สกุล
1.
2.
3.
4.

ผศ.ดร.อัญชลี สาเภา
ดร.อรนุช ปวงสุข
ดร.รัชดา โสภาคะยัง
ผศ.ดร.กฤษณ์ ศรีวรมาศ

5. อ.นภดล พัฒนะศิษอุบล

ตาแหน่ง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการวิจัย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กายภาพและสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน
รวม

ประชุม อบรม รวม
(ครั้ง) (ครั้ง) ทั้งหมด
1
2
3
4
4
8
16
2
18
1
1

ร้อยละการ
พัฒนา
9.68
25.81
58.06
3.23

1
10

3.23
100.00

21

1
31

ตารางสรุปจานวนการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหาร คณบดี ประจาปี 2559
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1. รศ.ธีระพล บันสิทธิ์
2. ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
3. รศ.มันทนา สามารถ
4. อ.ขรรค์เพชร ชายทวีป
5. ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช
6 รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
คณบดีคณะบริหารศาสตร์
คณบดีคณะนิติศาสตร์
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
รวม

ประชุม อบรม รวม
(ครั้ง) (ครั้ง) ทั้งหมด
4
4
16
6
22
1
5
6
18
16
34
6
3
9
31
2
33
76
32
108

ร้อยละการ
พัฒนา
3.70
20.37
5.56
31.48
8.33
30.56
100.00

ตารางสรุปจานวนการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหาร ผู้อานวยการสานัก ประจาปี 2559
ชื่อ-สกุล
1. ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์
2. อ.ฉวีวรรณ ชัยวัฒนา

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
รวม

ประชุม อบรม รวม
(ครั้ง) (ครั้ง) ทั้งหมด
4
6
10
4
1
5
8
7
15

ร้อยละการ
พัฒนา
66.67
33.33
100

ปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผลงานของบุคลากรที่ได้รับรางวัล จานวนทั้งสิ้น 6
ผลงาน ดังตารางที่ 31
ตารางที่ 31 : ตารางแสดงผลงานบุคลากร ที่ได้รับรางวัล ประจาปี 2559
ลาดับ
ผู้รับรางวัล
1 ดร.บัญชา ยิ่งงาม
คณะเภสัชศาสตร์
2
3

ผศ.จิตรา สิงห์ทอง
คณะเกษตรศาสตร์
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
ผศ.จิตรา สิงห์ทอง
คณะเกษตรศาสตร์
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

ชื่อรางวัล
รางวัลระดับดีมากประเภท
Oral Presentation สาขา
Pharmaceutical Sciences
รางวัลนักวิจัยดีเด่น
ทางด้านนวัตกรรม

หน่วยงานที่รบั รางวัล
วัน/เดือน/ปี
คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน
13–14
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย ก.พ. 2559
มหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
ประชุมวิขาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 9 8 ก.ค. 2559

รางวัลบทความดีเด่น (The
Best Paper Award)
ในสาขา Rheological
Properties

ประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 2 Internation 31 พ.ค. – 2
Conference on Food Properties มิ.ย. 2559
(ICEP 2016) ณ โรงแรม Anantara
Riverside Resort
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ตารางที่ 31 : ตารางแสดงผลงานบุคลากร ที่ได้รับรางวัล ประจาปี 2559 (ต่อ)
ลาดับ
ผู้รับรางวัล
1 ดร.บัญชา ยิ่งงาม
คณะเภสัชศาสตร์
2
3

4

5

6

ชื่อรางวัล
รางวัลระดับดีมากประเภท
Oral Presentation สาขา
Pharmaceutical Sciences
รางวัลนักวิจัยดีเด่น
ทางด้านนวัตกรรม

หน่วยงานที่รบั รางวัล
วัน/เดือน/ปี
คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน
13–14
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย ก.พ. 2559
มหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
ประชุมวิขาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 9 8 ก.ค. 2559

รางวัลบทความดีเด่น (The
Best Paper Award)
ในสาขา Rheological
Properties
ผศ.สิริวิชญ์ เตชะเจษฎารังสี รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประกวด NESP Innovation
Award 2016 ประเภท
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
ผศ.ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์ รางวัล Certificate of
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Merit for The 2016
International Conference
of Systems Biology
and Bioengineering
ในการประชุมวิชาการ
World Congress on
Engineering 2016
ผศ.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ รางวัลนวัตกรรมดีเด่ นใน
ผศ.มงคล ปุษยตนนท์
งาน มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10
ผศ.สมภพ สนองราษฎร์

ประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 2 Internation 31 พ.ค. – 2
Conference on Food Properties มิ.ย. 2559
(ICEP 2016) ณ โรงแรม Anantara
Riverside Resort
อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเครือข่าย
22-23
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มิ.ย.2559

ผศ.จิตรา สิงห์ทอง
คณะเกษตรศาสตร์
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
ผศ.จิตรา สิงห์ทอง
คณะเกษตรศาสตร์
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

ผศ.ดร.สิริวิชญ์ เตชะเจษฎารีงษี ร่วมกับหน่วยงานเอกชน
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การประกวด NESP Innovation Award 2016
ประเภทผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
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IAENG International Association
of Engneers

29 มิ.ย - 1
ก.ค. 2559

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

7-8
ก.ค. 2559

ผศ.ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์, ผศ.ดร.สมภพ สนองราษฎร์
ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์
ได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น ในงาน มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10
ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559

รายงานประจาปี 2559
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ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ

ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการดาเนินงานในด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 โดยมีกิจกรรมที่ดาเนินงานดังนี้
1. มหาวิทยาลัยฯ มีบันทึกข้อตกลงฯ กับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศและหน่วยงานเครือข่ายที่ยังมี
ผลบังคับใช้ จานวน 30 ฉบับ แบ่งเป็น
1.1 สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ 29 ฉบับ จาก 13 ประเทศ ใน 4 ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเชีย 9
ประเทศ ทวีปออสเตรเลีย 1 ประเทศ ทวีปยุโรป 2 ประเทศ และ ทวีปอเมริกา 1 ประเทศ
1.2 เครือข่ายหน่วยงานความร่วมมือ 1 ฉบับ คือ ASEA-Uninet มีสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ
จานวน 29 แห่ง 7 ประเทศ ใน 2 ทวีป ได้แก่ ทวีปยุโรป และทวีปเอเชีย
2. มหาวิทยาลัยฯ ได้ทากิจกรรมหรือดาเนินงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันกับหน่วยงาน/สถาบันอุดมศึกษา
คู่สัญญา จานวน 19 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 63 ของบันทึกข้อตกลงฯ ที่มีผลบังคับใช้
3. มหาวิทยาลัยฯ มีบันทึกข้อตกลงฯ ที่อยู่ระหว่างการเสนอผู้มีอานาจฝ่ายคู่สัญญาลงนาม จานวน 11
ฉบับ ทั้งนี้ โดยได้มีการดาเนินกิจกรรมร่วมกันแล้ว จานวน 4 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 36.36
4. นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ดาเนินกิจกรรมความร่วมมือฯ กับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศที่
ไม่ได้จัดทาบันทึกข้อตกลงฯ จานวน 22 แห่ง จาก 11 ประเทศ ใน 1 ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเชีย
ความร่วมมือระหว่างประเทศที่ได้ดาเนินการ ปี 2559 มีโครงการที่สาคัญ ดังนี้
โครงการความร่วมมื อทางวิชาการโครงการพั ฒ นาห้องปฏิ บั ติ การวิเคราะห์คุ ณ ภาพอาหารสั ต ว์แ ละ
โครงการพั ฒ นาห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารโรคปลา เป็ น โครงการความร่ ว มมื อ ระหว่ า งรั ฐ บาลไทยและสาธ ารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2555 - 2559 โดยมีหน่วยงานฝ่ายไทยคือ คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหน่วยงานฝ่ายลาวคือ กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้

ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โครงการส่งเสริมด้านการเกษตรโดยเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OGOP (One Gewog One Product)
ของราชอาณาจั กรภู ฏ าน ภายใต้ ค วามร่วมมื อระหว่างรั ฐบาลไทยและรัฐบาลภู ฏ าน ระยะเวลาด าเนิ น การ
โครงการ 3 ปี (2559 - 2561) โดยได้ มี ผู้ เชี่ย วชาญจากคณะเกษตรศาสตร์เดิ น ทางไปร่วมประชุม และ
ปฏิบัติงาน ณ ราชอาณาจักรภูฏาน ภายใต้โครงการดังกล่าว โดยการสนับสนุนจากกรมความร่ว มมือระหว่าง
ประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลภูฏาน
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รายงานประจาปี 2559

รายนามสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศที่อยู่ระหว่างการดาเนินการลงนาม ในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 และกิจกรรมที่ได้ดาเนินการร่วมกัน ดังตารางที่ 32
ตารางที่ 32 : ตารางแสดงความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจาปี 2559
ลาดับ ประเทศ

ชื่อสถาบัน

กิจกรรมที่ได้ดาเนินการร่วมกัน

1
2

Australia University of Technology Sydney
Cambodia Mean Chey University

3

Cambodia Chea Sim University of Kamchaymear

4
5
6

Canada University of Alberta
Lao PDR Souphanouvong University
Lao PDR University of Health Science

7

Malaysia

Universiti Teknologi Malaysia

8

Vietnam

9

Vietnam

10

Vietnam

11

Vietnam

Faculty of Chemical Engineering,
University of Science and
Technology (DUT), University of
Danang
Hue University-College of Foreign
Lan-guages
University of Danang - College of
Foreign Languages
Can Tho University

-ไม่มีสานักงานวิเทศสัมพันธ์
1) รับนักศึกษามาเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ 2558 จานวน 4 คน
สานักงานวิเทศสัมพันธ์
1) รับนักศึกษามาเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ 2558 จานวน 4 คน
-ไม่มี-ไม่มีสานักงานวิเทศสัมพันธ์
1) รับนักศึกษามาเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม
ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ปีงบประมาณ 2558 จานวน 2 คน
สานักงานวิเทศสัมพันธ์
1) รับนักศึกษามาเข้าร่วมงานวันอาเซียน ภายใต้โครงการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ
2558 จานวน 2 คน
-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-

รายนามสถาบั น อุด มศึ กษาในต่ างประเทศที่ ไม่ได้ จัด ทาบั น ทึกข้อตกลงฯ ในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 แต่มีกิจกรรมที่ได้ดาเนินการร่วมกัน ดังตารางที่ 33
ตารางที่ 33 : ตารางแสดงกิจกรรมที่ได้ดาเนินการร่วมกันกับสถาบันต่างประเทศ ประจาปี 2559
ที่
1

ประเทศ
Brunei

ชื่อสถาบัน
Universiti of Brunei
Darussalam

2

China

Longquan High School

3

China

Jingmen no.1 High School

กิจกรรมที่ได้ดาเนินการร่วมกัน
สานักงานวิเทศสัมพันธ์
1) รับนักศึกษามาเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ปีงบประมาณ 2558 จานวน 2 คน
คณะบริหารศาสตร์
1) 19 ก.ย. 2559 ผู้บริหารคณะเดินทางไปประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยและ
หลักสูตรของคณะบริหารศาสตร์ และตกลงจัดกิจกรรม Wechat Online ให้
นักเรียนในหลักสูตรนานาชาติได้สื่อสารกับนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 1 สัปดาห์ละ 45 นาที ทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 18.30
น. (ตรงกับ 17.30 น.ของจีน)
คณะบริหารศาสตร์
1) 19 ก.ย. 2559 ผู้บริหารคณะเดินทางไปประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยและ
หลักสูตรของคณะบริหารศาสตร์ และตกลงจัดกิจกรรม Wechat Online ให้
นักเรียนในหลักสูตรนานาชาติได้สื่อสารกับนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 1 สัปดาห์ละ 45 นาที ทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 18.30
น. (ตรงกับ 17.30 น.ของจีน)
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Ubon Ratchathani University

ที่
4

ประเทศ
China

ชื่อสถาบัน
Jingmen Foreign Language
High School

5

China

Zhongxiang no.1 High
School

6

Cambodia

Vanda Institute

7

Cambodia

Zaman University

8

Indonesia

University of Muhammadiyah
Yogyakarta

9

Indonesia

Bogor Agricultural University

10 Indonesia

Inland Fishery Resources
Development and
Management Department

11 Israel

Ministry of Foreign Affairs

12 Japan

National Institute for
Environment Studies
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กิจกรรมที่ได้ดาเนินการร่วมกัน
คณะบริหารศาสตร์
1) 20 ก.ย. 2559 ผู้บริหารคณะเดินทางไปประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยและ
หลักสูตรของคณะบริหารศาสตร์ และตกลงจัดกิจกรรม Wechat Online ให้
นักเรียนในหลักสูตรนานาชาติได้สื่อสารกับนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 1 สัปดาห์ละ 45 นาที ทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 18.30
น. (ตรงกับ 17.30 น.ของจีน)
คณะบริหารศาสตร์
1) 21 ก.ย. 2559 ผู้บริหารคณะเดินทางไปประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยและ
หลักสูตรของคณะบริหารศาสตร์ และตกลงจัดกิจกรรม Wechat Online ให้
นักเรียนในหลักสูตรนานาชาติได้สื่อสารกับนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 1 สัปดาห์ละ 45 นาที ทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 18.30
น. (ตรงกับ 17.30 น.ของจีน)
คณะบริหารศาสตร์
1) 10 ส.ค. 2559 ผู้บริหารคณะเดินทางไปหารือความร่วมมือทางวิชาการ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา
สานักงานวิเทศสัมพันธ์
1) 19 ก.ย. 2559 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาตินาทีมคณาจารย์และ
บุคลากรที่ไปเข้าร่วมโครงการ Thailand Products Expo 2016 (13-19 ก.ย.)
เข้าหารือ Mr. Hour Soksangha รองอธิการบดี วิทยาเขตเสียมเรียบ
คณะบริหารศาสตร์
1) 10 ส.ค. 2559 ผู้บริหารคณะเดินทางไปหารือความร่วมมือทางวิชาการ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา
สานักงานวิเทศสัมพันธ์
1) 19 ก.ย. 2559 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาตินาทีมคณาจารย์และ
บุคลากรที่ไปเข้าร่วมโครงการ Thailand Products Expo 2016 (13-19 ก.ย.)
สานักงานวิเทศสัมพันธ์
1) รับนักศึกษามาเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ภายใต้โครงการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ 2558 จานวน 8 คน
คณะเกษตรศาสตร์
1) 9-10 ก.พ. 2559 เชิญบุคลากรจาก Bogor Agricultural University
จานวน 1 คน มาร่วมจัดนิทรรศการด้านการเกษตร เป็นวิทยากรให้ความรู้
ทางด้านการเกษตร โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนสาหรับ
นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ประจาปีงบประมาณ 2559
2) 9-10 ก.พ. 2559 นานักศึกษา จานวน 1 คนมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ทักษะต่าง ๆ ด้านการเกษตรร่วมกับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โครงการรับนักศึกษามาแลกเปลี่ยนระยะสั้น ประจาปี 2559
คณะเกษตรศาสตร์
1) 8-10 ส.ค. 2559 ศ.ทวนทอง จุฑาเกตุ เดินทางไปร่วมกิจกรรม The
Workshop to Review Activities and Methodologies for Promotion on
Inland Fishery ที่ Palembang, South Sumatra, Indonesia
คณะเกษตรศาสตร์
1) 14-30 มิ.ย. 2559 บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ได้เดินทางไปฝึกอบรม
ภายใต้หัวข้อ "Intensive Vegetable Production with Efficient Water
Management " ที่ Shefayim Kibbutz Hotel, Israel
คณะเกษตรศาสตร์
1) 15-19 ส.ค. 2559 ศาสตราจารย์ทวนทอง จุฑาเกตุ เดินทางไปร่วมทา
วิจัยในหัวข้อ "Fish Species Competition and Possible Differentiation
in Trophic Niche Position between Wild and Stocked Populations
of Freshwater Fishes in Thailand” ที่ National Institute for
Environment Studies

รายงานประจาปี 2559
ที่
ประเทศ
13 Malaysia

ชื่อสถาบัน
Universiti Sians Malaysia

14 Malaysia

University of Malaysia
Terengganu

15 Myanmar

Yangon Technological
University

16 Myanmar

University of Medicine-1,
Yangon

17 Philippines University of Philippines
Diliman
18 Singapore

LASALLE College of the
Arts

19 Vietnam

Hue University of Science

กิจกรรมที่ได้ดาเนินการร่วมกัน
คณะเกษตรศาสตร์
1) 11-14 ก.พ. 2559 เชิญบุคลากรจาก Universiti Sians Malaysia
จานวน 2 คน มาร่วมจัดนิทรรศการด้านการเกษตร เป็นวิทยากรให้ความรู้
ทางด้านการเกษตร โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนสาหรับ
นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ประจาปีงบประมาณ 2559
2) 11-14 ก.พ. 2559 นานักศึกษา จานวน 4 คน มาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ทักษะต่างๆ ด้านการเกษตรร่วมกับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการรับนักศึกษามาแลกเปลี่ยนระยะสั้น
ประจาปี 2559
3) 6 มิ.ย. - 30 ก.ค. 2559 นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จานวน
1 คน ได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ Universiti Sains Malaysia
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ประจาปีงบประมาณ 2559
คณะบริหารศาสตร์
1) 6-10 มี.ค. 2559 นศ.คณะบริหารศาสตร์ จานวน 9 คน เดินทางไปเข้า
ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ปีงบประมาณ 2559
คณะวิทยาศาสตร์
1) 4-18 มิ.ย. 2559 นศ.คณะวิทยาศาสตร์ จานวน 6 คน เดินทางไปเข้า
ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ปีงบประมาณ 2559
คณะเภสัชศาสตร์
1) 6-22 มิ.ย. 2559 นศ.คณะเภสัชศาสตร์ จานวน 2 คน เดินทางไปเข้า
ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ปีงบประมาณ 2559
คณะเกษตรศาสตร์
1) วันที่ 3-30 กรกฎาคม 2559 นักศึกษาสาขาวิชาประมง จานวน 2 คน
ได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ Universiti Malaysia Terengganu
ภายใต้โครงการแลกเปลีย่ นนักศึกษาระยะสั้น ภายใต้โครงการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจาปีงบประมาณ 2559
สานักงานวิเทศสัมพันธ์
1) รับนักศึกษามาเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ภายใต้โครงการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ 2558 จานวน 6 คน
สานักงานวิเทศสัมพันธ์
1) รับนักศึกษามาเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ภายใต้โครงการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ 2558 จานวน 8 คน
2) รับนักศึกษามาเข้าร่วมงานวันอาเซียน ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ 2558 จานวน 2 คน
สานักงานวิเทศสัมพันธ์
1) รับนักศึกษามาเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ภายใต้โครงการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ 2558 จานวน 6 คน
สานักงานวิเทศสัมพันธ์
1) รับนักศึกษามาเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ภายใต้โครงการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ 2558 จานวน 4 คน
สานักงานวิเทศสัมพันธ์
1) รับนักศึกษามาเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ภายใต้โครงการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ 2558 จานวน 6 คน
2) รับนักศึกษาจานวน 2 คน มาเข้าร่วมงานวันอาเซียน ภายใต้โครงการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ 2558
สานักงานวิเทศสัมพันธ์
1) รับนักศึกษามาเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ภายใต้โครงการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ 2558 จานวน 4 คน
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Ubon Ratchathani University

ที่
ประเทศ
20 Vietnam

ชื่อสถาบัน
Thai Nguyen University of
Technology

21 Vietnam

Nong Lam University

22 Vietnam

Hue University, College of
Foreign Languages
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กิจกรรมที่ได้ดาเนินการร่วมกัน
สานักงานวิเทศสัมพันธ์
1) รับนักศึกษามาเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ภายใต้โครงการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ 2558 จานวน 6 คน
สานักงานวิเทศสัมพันธ์
1) รับนักศึกษามาเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ภายใต้โครงการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ 2558 จานวน 2 คน
คณะศิลปศาสตร์
1) 6-30 ส.ค. 2559 นักศึกษา ชัน้ ปีที่ 4 จานวน 12 คน เดินทางมาเข้า
ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนที่คณะศิลปศาสตร์

รายงานประจาปี 2559
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ลสารสนเทศของมหาวิ
ทยาลั
ข้อข้มูอลมูสารสนเทศของมหาวิ
ทยาลั
ยย
ด้านการผลิตบัณฑิต
1. จานวนนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนักศึกษาเข้าใหม่ จานวนทั้งสิ้น 4,181 คน จาแนกเป็น
ระดับปริญญาตรี 4,063 คน ระดับปริญญาโท 90 คน และระดับปริญญาเอก 28 คน ดังตารางที่ 34
ตารางที่ 34 : ตารางแสดงจานวนนักศึกษาใหม่ประจาปี 2559
คณะ/สาขาวิชา/วิชาเอก
คณะวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตรศึกษา
เคมี
จุลชีววิทยา
ชีววิทยา
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง
วิทยาศาสตร์ศึกษา
วิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกเคมี
วิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกชีววิทยา
วิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกวิทยาศาสตร์บูรณาการ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิชาเอกสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะเกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชไร่
เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชสวน
เกษตรศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์การประมง
เกษตรศาสตร์ วิชาเอกสัตวศาสตร์
เทคโนโลยีการอาหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
ประมง
ไม่แยกสาขา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ไม่แยกสาขา
วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมโยธา
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ปริญญาตรี
ภาคปกติ ภาคพิเศษ
518
0
46
100
72
50
52
34
6
47
9
41
61
301
0
74
26
201
641
58
641
58
-

ปริญญาโท ปริญญาเอก
รวม
518
46
100
72
50
52
34
6
47
9
41
61
301
74
26
201
699
699
-

16
4
5
6
1
3
1
1
1
8
4
2
1

10
1
3
6
5
3
1
1
7
-

รวม
544
46
105
72
50
57
43
6
47
9
7
41
61
309
1
3
1
76
1
26
201
714
699
4
2
1

รายงานประจาปี 2559
คณะ/สาขาวิชา/วิชาเอก
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมอุตสาหการ
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
การออกแบบผลิตภัณฑ์
การออกแบบอุตสาหกรรม
สถาปัตยกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเภสัชศาสตร์
การบริหารบริการสุขภาพ
เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
เภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์ชีวภาพ
ศาสตร์แห่งเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ชีวเวชศาสตร์
แพทยศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอนามัยชุมชน
สาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม
คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
การท่องเที่ยว
การพัฒนาสังคม
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
นวัตกรรมการท่องเที่ยว
นิเทศศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ภาษาจีน
ภาษาจีนและการสื่อสาร
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร
ภาษาไทย
ภาษาไทยและการสื่อสาร
ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
ภูมิภาคลุ่มน้าโขงศึกษา
คณะบริหารศาสตร์
บริหารศาสตร์
การเงินและการธนาคาร
การจัดการ
การจัดการการตลาด
การจัดการการโรงแรม
การจัดการธุรกิจ
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

ปริญญาตรี
ภาคปกติ ภาคพิเศษ
78
0
41
37
86
30
86
30
169
0
36
92
41
82
0
82
483
0
84
56
37
28
28
52
53
26
13
106
964
0
134
113
147
26
-

ปริญญาโท ปริญญาเอก
รวม
78
41
37
116
116
169
36
92
41
82
82
483
84
56
37
28
28
52
53
26
13
106
964
134
113
147
26

1
0
10
3
4
3
7
7
0
23
9
9
3
2
23
23
-

7
0
6
6
0
0
0
0
-

รวม
1
7
78
41
37
132
3
122
4
3
176
7
36
92
41
82
82
506
84
56
9
9
37
28
28
52
3
53
26
13
106
2
987
23
134
113
147
26
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คณะ/สาขาวิชา/วิชาเอก
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
การตลาด
การบัญชี
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
คณะนิติศาสตร์
นิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
การปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการบริหารองค์การ
รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น
หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร
การจัดการธุรกิจ
การบัญชี
รวมทั้งหมด

ปริญญาตรี
ภาคปกติ ภาคพิเศษ
224
232
88
292
292
361
144
92
125
3,975

0
0
88

ปริญญาโท ปริญญาเอก
รวม
224
232
88
292
292
361
144
92
125
4,063

จานวนนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2559 จาแนกตามระดับการศึกษา

จานวนนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2559 จาแนกตามกลุ่มสาขา

82

รวม

0
0
90

0
0
28

224
232
88
292
292
361
144
92
125
4,181

รายงานประจาปี 2559

2. จานวนนักศึกษาทั้งหมด
ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนักศึกษาทุกระดับชั้น จานวนทั้งสิ้น 16,123 คน
จาแนกเป็น ระดับปริญ ญาตรี 15,328 คน ระดับ ปริญ ญาโท 659 คน และระดับ ปริญ ญาเอก 136 คน
ดังตารางที่ 35
ตารางที่ 35 : ตารางแสดงจานวนนักศึกษาทั้งหมดประจาปีการศึกษา 2559
คณะ/สาขาวิชา/วิชาเอก
คณะวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตรศึกษา
เคมี
จุลชีววิทยา
ชีววิทยา
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง
วิทยาศาสตร์ศึกษา
วิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกเคมี
วิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกชีววิทยา
วิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกวิทยาศาสตร์บูรณาการ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิชาเอกสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะเกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชไร่
เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชสวน
เกษตรศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์การประมง
เกษตรศาสตร์ วิชาเอกสัตวศาสตร์
เทคโนโลยีการอาหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
ประมง
ไม่แยกสาขา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ไม่แยกสาขา
วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมอุตสาหการ

ปริญญาตรี
ภาคปกติ ภาคพิเศษ
1,845
0
126
299
254
165
267
131
16
153
68
1
142
223
1,095
0
200
144
252
173
125
201
2,204
158
639
59
122
16
422
20
312
10
303
15
68
13
338
25

ปริญญาโท ปริญญาเอก
รวม
1,845
126
299
254
165
267
131
16
153
68
1
142
223
1,095
200
144
252
173
125
201
2,362
698
138
442
322
318
81
363

214
27
20
10
35
4
20
7
34
26
21
2
8
56
8
7
5
3
5
28
121
31
19
23
22
26

32
9
4
13
6
22
1
2
7
3
9
73
16
5
5
10
37

รวม
2,091
126
27
328
254
165
14
302
4
164
16
153
68
13
34
26
21
2
8
1
142
223
1,173
208
1
153
12
258
187
28
125
201
2,556
698
138
489
346
346
113
426

83

Ubon Ratchathani University

คณะ/สาขาวิชา/วิชาเอก
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
การออกแบบผลิตภัณฑ์
การออกแบบอุตสาหกรรม
สถาปัตยกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเภสัชศาสตร์
การบริหารบริการสุขภาพ
เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
เภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์ชีวภาพ
ศาสตร์แห่งเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ชีวเวชศาสตร์
แพทยศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอนามัยชุมชน
สาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม
คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
การท่องเที่ยว
การพัฒนาสังคม
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
นวัตกรรมการท่องเที่ยว
นิเทศศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ภาษาจีน
ภาษาจีนและการสื่อสาร
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร
ภาษาไทย
ภาษาไทยและการสื่อสาร
ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
ภูมิภาคลุ่มน้าโขงศึกษา
คณะบริหารศาสตร์
บริหารศาสตร์
การเงินและการธนาคาร
การจัดการ
การจัดการการตลาด
การจัดการการโรงแรม
การจัดการธุรกิจ
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
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ปริญญาตรี
ภาคปกติ ภาคพิเศษ
264
0
5
212
47
20
525
128
525
128
692
0
237
92
152
211
268
0
268
1,798
0
249
207
161
93
251
3
246
188
52
66
282
3,665
0
579
5
7
477
596
96
2

-

ปริญญาโท ปริญญาเอก

รวม

รวม
264
5
212
47
20
653
653
692
237
92
152
211
268
268
1,798
249
207
161
93
251
3
246
188
52
66
282
3,665
579
5
7
477
596
96

0
34
22
2
4
6
9
9
0
78
46
16
5
8
3
102
102
-

1
1
8
8
0
0
0
0
-

265
6
212
47
20
695
22
2
661
4
6
701
9
237
92
152
211
268
268
1,876
249
207
46
16
161
98
251
3
246
8
188
52
66
282
3
3,767
102
579
5
7
477
596
96

2

-

-

2

รายงานประจาปี 2559
คณะ/สาขาวิชา/วิชาเอก
การตลาด
การบัญชี
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
คณะนิติศาสตร์
นิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
การปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการบริหารองค์การ
รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น
หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร
การจัดการธุรกิจ
การบัญชี
รวมทั้งหมด

ภาคปกติ
755
762
386
1,125
1,125
1,339
534
19
350
436
83
22
41
14,903

ปริญญาตรี
ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม
ภาคพิเศษ
รวม
755
755
762
762
386
386
80
1,205
0
0
1,205
80
1,205
1,205
59
1,398
45
0
1,443
23
557
17
574
19
19
28
28
17
367
367
19
455
455
0
83
0
0
83
22
22
41
41
425
15,328
659
136
16,123

จานวนนักศึกษาทั้งหมด ประจาปีการศึกษา 2559 จาแนกตามระดับการศึกษา

จานวนนักศึกษาทั้งหมด ประจาปีการศึกษา 2559 จาแนกตามคณะ
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3. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2558 มีจานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 2,557 คน จาแนกเป็น ระดับปริญญาตรี
2,397 คน ระดับปริญญาโท 140 คน และระดับปริญญาเอก จานวน 17 คน ดังตารางที่ 36
ตารางที่ 36 : ตารางแสดงจานวนผู้สาเร็จการศึกษาประจาปี 2559
คณะ/สาขาวิชา/วิชาเอก
คณะวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตรศึกษา
เคมี
จุลชีววิทยา
ชีววิทยา
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง
วิทยาศาสตร์ศึกษา
วิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกเคมี
วิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกชีววิทยา
วิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกวิทยาศาสตร์บูรณาการ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิชาเอกสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะเกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชไร่
เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชสวน
เกษตรศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์การประมง
เกษตรศาสตร์ วิชาเอกสัตวศาสตร์
เทคโนโลยีการอาหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
ประมง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมอุตสาหการ
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
การออกแบบผลิตภัณฑ์
การออกแบบอุตสาหกรรม
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ปริญญาตรี
ภาคปกติ ภาคพิเศษ
277
0
35
48
56
21
22
17
3
25
1
236
0
73
41
60
43
19
358
31
16
2
85
7
58
87
4
12
5
100
13
12
1
12
-

ปริญญาโท ปริญญาเอก
รวม
277
35
48
56
21
22
17
3
25
1
236
73
41
60
43
19
389
18
92
58
91
17
113
12
12
-

70
15
5
2
3
3
8
2
14
10
9
1
19
2
4
1
12
24
6
2
1
10
5
1
-

4
3
1
2
1
1
9
1
1
2
5
1
1
-

รวม
351
15
43
48
2
59
3
30
22
2
17
14
10
9
1
3
25
1
257
75
41
5
60
45
12
19
422
18
99
61
92
29
123
13
13
-

รายงานประจาปี 2559
คณะ/สาขาวิชา/วิชาเอก
สถาปัตยกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเภสัชศาสตร์
การบริหารบริการสุขภาพ
เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
เภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์ชีวภาพ
ศาสตร์แห่งเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ชีวเวชศาสตร์
แพทยศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอนามัยชุมชน
สาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม
คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
การท่องเที่ยว
การพัฒนาสังคม
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
นวัตกรรมการท่องเที่ยว
นิเทศศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ภาษาจีน
ภาษาจีนและการสื่อสาร
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร
ภาษาไทย
ภาษาไทยและการสื่อสาร
ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
ภูมิภาคลุ่มน้าโขงศึกษา
คณะบริหารศาสตร์
บริหารศาสตร์
การเงินและการธนาคาร
การจัดการ
การจัดการการตลาด
การจัดการการโรงแรม
การจัดการธุรกิจ
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
การตลาด
การบัญชี
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ปริญญาตรี
ภาคปกติ ภาคพิเศษ
83
83
117
26
39
52
34
34
294
0
62
54
33
18
1
25
7
20
30
44
567
0
116
21
16
19
99
23
11
58
132
72

-

ปริญญาโท ปริญญาเอก

รวม

รวม
83
83
117
26
39
52
34
34
294
62
54
33
18
1
25
7
20
30
44
567
116
21
16
19
99
23

1
1
10
8
2
6
6
-

0
1
-

84
1
83
117
26
39
52
34
34
304
62
54
8
2
33
18
1
25
7
20
30
44
574
6
116
21
16
19
99
23

11
58
132
72

-

-

11
58
132
72
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คณะ/สาขาวิชา/วิชาเอก

ปริญญาตรี
ภาคปกติ ภาคพิเศษ
พัฒนบูรณาการศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
129
14
นิตศิ าสตร์
129
14
คณะรัฐศาสตร์
166
26
การปกครอง
54
8
การปกครองท้องถิ่น
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการบริหารองค์การ
57
10
รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น
55
8
หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร
53
การจัดการ
1
การจัดการธุรกิจ
8
การบัญชี
32
เทคโนโลยีสารสนเทศ
12
รวมทั้งหมด
2,326
71

หมายเหตุ :

ปริญญาโท ปริญญาเอก
รวม
143
143
192
62
67
63
53
1
8
32
12
2,397

อนุปริญญาตรี จานวน 3 คน
คณะเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชสวน
คณะเกษตรศาสตร์ วิชาเอกสัตวศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ วิชาเอกนิติศาสตร์

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558 จาแนกตามระดับการศึกษา
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10
3
7
140

1
0
17

รวม
1
143
143
202
65
7
67
63
53
1
8
32
12
2,557

รายงานประจาปี 2559

ด้านบุคลากร
จานวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนจาแนกตามประเภทบุคลากรปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มี
จ านวนบุ ค ลากรทั้ งสิ้ น 1,558 คน จ าแนกตามประเภทบุ ค ลากรได้ ดั งนี้ ข้าราชการ 410 คน พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย 861 คน ลูกจ้างชั่วคราว 183 คน และลูกจ้างประจา 106 คน และผู้เชี่ยวชาญ 7 คน ดัง
ตารางที่ 37
ตารางที่ 37 : ประเภทของบุคลากรประจาปี 2559
1.
2.
3.
4.
5.

ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างประจา
ผู้เชี่ยวชาญ
รวมทั้งสิ้น

จานวน (คน)
401
861
183
106
7
1,558

ระดับการศึกษาของบุคลกรสายวิชาการและสายสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สามารถจาแนก
ออกเป็น ต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 221 คน ปริญญาตรี จานวน 493 คน ปริญญาโท จานวน 475 คน
และปริญญาเอก จานวน 362 คน ดังตารางที่ 38
ตารางที่ 38 : ระดับการศึกษาของบุคลกรสายวิชาการและสายสนับสนุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประเภท
ต่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม
สายวิชาการ
31
330
358
719
- ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
3
46
181
230
- พนักงานมหาวิทยาลัย
21
267
168
456
- ลูกจ้างชั่วคราว
7
17
9
33
สายสนับสนุน
221
462
145
4
832
- ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
9
93
68
1
171
- พนักงานมหาวิทยาลัย
39
289
74
3
405
- ลูกจ้างชั่วคราว
100
48
2
150
- ลูกจ้างประจา
73
32
1
106
ผลรวมทั้งหมด
221
493
475
362
1,551

หมายเหตุ : ไม่รวมผู้เชี่ยวชาญ จานวน 7 คน

89

Ubon Ratchathani University

การด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการปี ง บประมาณ 2559 ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ จ านวน 166 คน รอง
ศาสตราจารย์ จานวน 41 คน และศาสตราจารย์ จานวน 2 คน ดังตารางที่ 39
ตารางที่ 39 : ตารางแสดงรายละเอียดจานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการปี 2559
ตาแหน่งทางวิชาการ
ปี 2558
ปี 2559
อาจารย์
513
503
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
163
166
รองศาสตราจารย์
47
41
ศาสตราจารย์
2
รวม
723
712
หมายเหตุ : ไม่รวมผู้เชี่ยวชาญ จานวน 7 คน

ด้านงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรและเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ได้รับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณแผ่นดิน จานวน 903,555,600.00 และรับโอนเงินงบกลาง
จานวน 6,683,239.49 รวมงบประมาณทั้งสิ้น จานวน 910,238,839.49 บาท และเบิกจ่ายเป็นงบประมาณ
ทั้งสิ้น 893,963,635.41 บาท และได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ทั้งสิ้น 740,114,700.00 บาท และ
เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 648,774,088.57 บาท
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