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พระราโชวาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำ�เร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
วันอังคารที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ
ราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำ�ปีนี้  
ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน  ที่ได้รับเกียรติและความสำ�เร็จ ทั้งขอขอบใจ
มหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ที่มอบปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   สาขาวิชาประวัติศาสตร์
แก่ข้าพเจ้า
บัณฑิตทั้งหลายได้สำ�เร็จการศึกษาแล้ว ย่อมมีความตั้งใจดีที่จะนำ�ความรู้ที่ได้ฝึกฝนอบรม
มาใช้ประกอบการงานสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่ตนแก่ส่วนรวม แต่การที่บัณฑิตจะนำ�ความ
รู้ไปใช้ ให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ได้แท้จริงนั้น จำ�เป็นต้องอาศัยคุณธรรมต่างๆ เป็นเครื่องประกอบ
ส่งเสริมด้วย ที่สำ�คัญได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต   ที่กล่าวดังนี้ เพราะความซื่อสัตย์สุจริตเป็นเครื่อง
ควบคุมความคิดและการกระทำ�ของบุคคล ให้ปฏิบัติตรง ปฏิบัติจริง ปฏิบัติชอบ
ดังนั้น บุคคลผู้หนักแน่นมั่นคงในความซื่อสัตย์สุจริต  จึงมุ่งแต่จะนำ�ความความรู้ ความคิด
และความสามารถทั้งปวง ไปใช้ ในทางที่ถูกที่ควร ที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์แต่อย่างเดียว  ไม่ใช้ ใน
ทางทุจริตเบียดเบียนอันเป็นการบ่อนทำ�ลายส่วนรวมและชาติบา้ นเมืองให้เสือ่ มเสียหาย บัณฑิตทุกคน
จึงชอบทีจ่ ะฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผูย้ ดึ มัน่ ในความซือ่ สัตย์สจุ ริต จะได้สามารถนำ�ความรูท้ อี่ ตุ สาหะ
เล่าเรียนมาไปใช้สร้างสรรค์ประโยชน์คือความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนแก่ส่วนรวมได้อย่างแท้จริง
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ขออวยพรให้บณ
ั ฑิตทุกคนมีความเจริญมัน่ คง
ในชีวิตและหน้าที่การงาน ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกัน ณ ที่นี้  มีความสุขสวัสดีจงทั่วกัน
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
ทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจแทนพระองค ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปการศึกษา 2555 รุนที่ 22 ณ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2556 โดยมี คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยและนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย รวมถวายการตอนรับ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจแทนพระองค ในการดังกลาวสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ไดเสนอชื่อผูทรงุคณวุฒิที่ทําคุณประโยชนใหมหาวิทยาลัยงานเขารับพระราชทาน “รางวัลรัตโนบล” โดยมี ศาสตราจารยพิเศษ ดร.ยุวัฒน วุฒิเมธี และ
ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล อธิวาสนพงศ เขารับพระราชทานรางวัล ในวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

รองศาสตราจารยนงนิตย ธีระวัฒนสุข อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พรอมคณะผูบ ริหาร และบุคลากร เขารวมพิธถี วายพระพรชัยมงคล และลงนามถวาย
พระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว งานพิธีวันชาติไทย และพิธีถวายสัตยปฏิญาณ เพื่อเปนขาราชการที่ดีและ
พลังของแผนดินจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายวันชัย สุทธิวรชัย ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปนประธาน ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร
พรอมนํากลาวคําถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ศ. (พิเศษ) จอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยเขารวม เปดงาน ประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th Annual Northeast Pharmacy Research
Conference of 2014 “A Celebration of 100 Years of Thai Pharmacy and 20 Years of UBU Pharmacy” ฉลอง 100 ป เภสัชกรรมไทย เภสัช ม.อุบล กาวไกล 20 ป และ
บรรยายพิเศษ หัวขอ “การศึกษาเภสัชศาสตรกบั ความสามารถในการแขงขันของเภสัชกรไทยในอาเซียน การนําเสนอผลงานโปสเตอรทางวิชาการ (Poster presentation) และ
นําเสนอผลงานดวยวาจา (Oral presentation)และสราง ความรวมมือทางวิชาการระหวางคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน และคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 1-2 กุมภาพันธ 2557 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
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รองศาสตราจารย ดร.นงนิตย ธีระวัฒนะสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนประธานในพิธีมอบเข็มสถาบัน บัณฑิตรุนที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 55 คน ที่สําเร็จการศึกษา ซึ่งจะเขารับพระราชทานปริญญาบัตรในชวงเดือนธันวาคม ทั้งนี้ เพื่อเชิดชูเกียรติในสถาบันและ
วิ ช าชี พ พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี จึ ง จั ด พิ ธี ม อบเข็ ม สถาบั น แก บั ณ ฑิ ต โดยมี ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.สุ รี ย ธรรมิ ก บวร
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ผูบริหาร คณาจารย ผูอํานวยการโรงพยาบาล และผูปกครอง ญาติบัณฑิตเขารวมงานและแสดงความยินดี ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดรับเกียรติจากมูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา ในพระอุปถัมภ
สมเด็ จ พระเจ า พี่ น างเธอเจ า ฟ า กั ล ยาณิ วั ฒ นา กรมหลวงนราธิ ว าสราชนคริ น ทร หรื อ มู ล นิ ธิ สอวน.โดยมี ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า สยามบรมราชกุ ม ารี
ทรงเปนองคประธาน ในการจัด “การแขงขันคอมพิวเตอรโอลิมปกระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจําป 2557 The Tenth Thailand Olympiad in Informatics (TOI
2014)” ระหวางวันที่ 6-9 พฤษภาคม 2557 ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใตการสนับสนุนของ มูลนิธิ สอวน. สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (สสวท.) และองคกรตางๆ ไดแก บริษั ท เอเซอร คอมพิวเตอร จํากัด ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และบริษั ท ปตท. จํากัด (มหาชน)
โดยมี รองศาสตราจารย ดร.นงนิตย ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนประธานเปดการแขงขัน รองศาสตราจารย ดร.อุทิศ อินทรประสิทธิ์ คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กลาวตอนรับ

รองศาสตราจารย ดร.นงนิตย ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พรอมดวยคณะผูบ ริหาร และบุคลากร ใหการตอนรับ รองศาสตราจารย ดร.วันชัย ศิรชิ นะ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง และคณะผูบริหาร จํานวน 20 คน ในโอกาสเดินทางศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในโครงการเปดโลกทัศน
ผูบริหารยุคใหม ณ หองประชุม ชั้น 2 อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย รองศาสตราจารย ดร.วัชรพงษ วัฒนกูล หัวหนาโครงการฯ และ รองศาสตราจารย ดร.อดุลย อภินนั ท กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนผูทรงคุณวุฒิ ในการดําเนินโครงการพัฒนาความรวมมือทางวิชาการระหวางประเทศ รวมกับกระทรวงเกษตร ปาไมและประมงของ
ราชอาณาจักรกัมพูชา ในโครงการ “พัฒนากลุมเกษตรกรปลูกผักและผลไมเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรของราชอาณาจักรกัมพูชา” โดยมีเกษตรกร ในจังหวัด
เสียมเรียบ กัมพูชา เขารวมโครงการ 4 หมูบาน จํานวน 80 คน โครงการมีระยะเวลาดําเนินการ 3 ป
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รายงานประจำาปี 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รองศาสตราจารยนงนิตย ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พรอมคณะผูบ ริหารเดินทางเยีย่ มชมพืน้ ทีก่ อ สรางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขต
มุกดาหาร ณ ภูผาเจีย จ.มุกดาหาร พรอมรับฟงความคืบหนาของการกอสรางอาคารรวมใจ และรวมพิธีลงนามความรวมมือทางดานวิชาการ (MOU) การจัดการศึกษารวม
กัน ระหวาง องคการบริหารสวนจังหวัดมุกดาหาร และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในจังหวัดมุกดาหาร ลงนามในสวนขององคการบริหารสวนจังหวัดมุกดาหาร โดยมีหัวหนา
สวนราชการ ผูแทนภาคเอกชนรวมเปนเกียรติ และสักขีพยาน ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด จ.มุกดาหาร เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรมปฏิบัติธรรม “หลักสูตรคุณธรรมนําทางเพื่อความสุขอยางยั่งยืน”เนื่องในโอกาสวันสถาปนา 24 ป ม.อุบลฯ เพื่อเทิดไท
องคมหาราชา โดยมี นายทรงพล อินทเศียร ผูชวยอธิการบดีฝายชุมชนสัมพันธและกิจการภายใน พรอมดวยบุคลากร นักศึกษา และประชาชนผูที่สนใจรวม อบรมปฏิบัติ
ธรรม “หลักสูตรคุณธรรมนําทางเพื่อความสุขอยางยั่งยืน” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันพุธที่ 30 กรกฎาคม ถึงวันพฤหัส
ที่ 31 กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมีผูเขารวมปฏิบัติธรรมทั้งสิ้น 200 คน

รองศาสตราจารยนงนิตย ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กลาวตอนรับ คณะอธิการบดี รองอธิการบดี ผูบริหารจากสถาบันอุดมศึกษา
จํ า นวน 27 แห ง ทั่ ว ประเทศ ในโอกาสเข า ร ว มการประชุ ม สามั ญ ที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี แ ห ง ประเทศไทย (ทปอ.) ครั้ ง ที่ 3/2557 ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
รับเกียรติเปนเจาภาพ จัดประชุมในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดนําเสนอผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย แกที่ประชุมทราบดวย โดยมี ศาสตราจารย.นพ.รัชตะ
รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ประธานทีป่ ระชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)เปนประธานในการประชุม ณ อาคารเทพรัตนสิรปิ ภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2557

รองศาสตราจารย ดร.นงนิตย ธีระวัฒนสุข อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการรวมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล
ตอนรับพรอมคณะผูบริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตอนรับ ศาสตราจารย นายแพทยรัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พรอมคณะผูบริหาร
อาจารย และคณะผูต ดิ ตามจากมหาวิทยาลัยมหิดล ในบันทึกขอตกลง เปนการแลกเปลีย่ นนักศึกษาระหวางกัน การพัฒนาความรวมมือเกีย่ วกับโครงการวิจยั การบริหารจัดการ
กิจกรรมดานการศึกษาและวิทยาศาสตรรว มกัน การแลกเปลีย่ นนักวิจยั และเจาหนาทีท่ างการศึกษาระหวางกัน และการแลกเปลีย่ นสิง่ พิมพและอืน่ ๆ ในวันที่ 30 กันยายน 2556
ณ อาคารเทพรัตนสิริประภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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สารจาก

นายกสภามหาวิทยาลัย
การจัดทํารายงานประจําปของมหาวิทยาลัยเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธ ผลการดําเนินงานในดาน
พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยถือเปนเรื่องสําคัญที่จะชวยใหทั้งหนวยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวของไดทราบ
ผมจึงขอขอบคุณเจาหนาทีก่ องแผนงานและคณะทํางานทุกคนทีไ่ ดรวบรวมขอมูลอันเปนประโยชนและจัดทําเปน
รายงานประจําป 2557 ขึ้น
จากขอมูลพบวาในปงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีผลการดําเนินงานในดานตางๆ
อันเปนที่นาพึงพอใจทั้งดานการผลิตบัณฑิตซึ่งมีทั้งสิ้น 83 หลักสูตรและทุกหลักสูตรไดรับการปรับปรุงใหเปน
ไปตามมาตรฐานตามกรอบ TQF และเปนที่นายินดีที่พบวาการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่จบจาก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคุณลักษณะทัง้ 5 ดาน อยูใ นระดับทีพ่ งึ พอใจมาก โดยเฉพาะดานคุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งการสรางสรรค สามัคคีและสํานึกดีตอสังคม
ดานการวิจัยและงานสรางสรรค มหาวิทยาลัยไดมุงสงเสริมและสนับสนุนในการวิจัยและสรางสรรค
ในดานตางๆ อยางตอเนื่อง แมจะมีงบประมาณที่คอนขางจํากัด แตก็ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงาน
ภายนอกพอสมควร ผมขอขอบคุณรองอธิการบดีฝายวิจัยและทีมงานที่ไดทุมเทงานดานนี้เปนอยางมากจนทําให
เกิดความสําเร็จในโครงการวิจัยตางๆ
ดานการบริการวิชาการก็เชนกันเดียวกัน ในปงบประมาณ 2557 ทางมหาวิทยาลัยไดจัดทําโครงการ
ดานนี้ถึง 105 โครงการ โดยเนนใน 4 กิจกรรมหลักที่สําคัญและเปนประโยชนอยางมากตอสังคมและประเทศ
ชาติ สําหรับดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยไดจัดทํากิจกรรมทั้งหมด 73 โครงการและมีผูเขารวม
โครงการถึง 12,508 คน
นอกจากกิจกรรมตางๆ ที่กลาวถึงแลวในปงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยไดสงเสริมและสนับสนุน
การสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานทั้งในประเทศและตางประเทศ
และประสบความสําเร็จดวยดี
ในภาพรวมปงบประมาณ 2557 นับเปนปที่มหาวิทยาลัยประสบความสําเร็จในภารกิจตางๆ อยางดี
ผมจึงขอถือโอกาสนีข้ อบพระคุณบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกๆคนรวมทัง้ ผูท ใี่ หการสนับสนุนทีไ่ ดรว มมือรวมใจกัน

(ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน จันทรสกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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สารจาก

อธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดมีการดําเนินงานดานการจัดการเรียนการสอนที่สอดรับกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศ ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559 ซึ่งเปนการสรางภูมิคุมกันในมิติตางๆ
เพื่อใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน โดยนําทุนของประเทศที่มีศักยภาพมาใชประโยชนอยางบู
รณาการและเกื้อกูลกัน พรอมทั้งเสริมสรางใหแข็งแกรงเพื่อเปนรากฐานการพัฒนาประเทศที่สําคัญ ไดแก
การเสริมสรางทุนสังคม (ทุนมนุษย ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม) ใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคม
ไทยสูสังคมคุณภาพ มุงสรางภูมิคุมกันตั้งแตระดับปจเจก ครอบครัว และชุมชน สามารถจัดการความเสี่ยง
และปรับเขากับการเปลี่ยนแปลง สําหรับการเสริมสรางทุนเศรษฐกิจ (ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน)
มุงพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็ง โดยใชภูมิปญญา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และความคิดสรางสรรค ใหความสําคัญกับการปรับโครงสรางการคาและการลงทุนใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดภายในประเทศและตางประเทศ นอกจากนี้ การรวมกลุมเศรษฐกิจที่สําคัญตอประเทศไทย
ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยมีการรวมกลุมในภูมิภาคเอเชีย ภายใตกรอบการคาเสรีของอาเซียนกับจีน
ญีป่ นุ และอินเดีย และการประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ กรอบความรวมมือเอเชีย – แปซิฟค จะมีผลกระทบ
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย มหาวิทยาลัยไดตระหนักถึง การดําเนินงานทีส่ อดรับกับแผนยุทธศาสตร
ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในป 2557 มีการสงเสริมและพัฒนาผลการดําเนิน
งานในดานการวิจัยและสรางสรรค การบริการวิชาการ รวมไปถึงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณเพิม่ เติมจากหนวยงานภายนอกรวมไปถึงการไดรบั รางวัลผลงานในดานตางๆของ บุคลากร
และนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นจากปที่ผานมาแสดงใหเห็นถึงการเปนมหาวิทยาลัยแหงคุณภาพ และมีมาตรฐาน
เปนที่ยอมรับในระดับสากล

(รองศาสตราจารยนงนิตย ธีระวัฒนสุข)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย
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ประวัติความเป็นมาข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี (Ubon Ratchathani University) “ภู มิ ป ญ ญาแห ง ภู มิ ภ าคลุ ม นํ า โขง”
เปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทีจ่ ดั ตัง้ ในพืน้ ทีข่ องจังหวัดอุบลราชธานี กอตัง้ เมือ่ พ.ศ. 2530 โดยจัดตัง้ เปน วิทยาลัย
อุบลราชธานี สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน และยกฐานะเปน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในป พ.ศ. 2533 จากความพยายาม
ที่จะใหมีมหาวิทยาลัยในจังหวัดอุบลราชธานีของทุกฝาย รวมทั้งประชาชนในจังหวัด โดยมีจ�ดมุงหมายที่จะใหเปนสถาบัน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงที่สองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปดทําการเรียนการสอนครั้งแรกในปการศึกษา 2531 ภายใตชื่อ “วิทยาลัย
อุ บ ลราชธานี ” โดยเป ด ทํ า การสอน ในสาขาเกษตรศาสตร และสาขาวิ ศ วกรรมศาสตร มี นั ก ศึ ก ษารุ น แรก
จํ า นวน 67 คน ซึ่ ง ฝากเรี ย นไว ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ต อ มาในป ก ารศึ ก ษา 2533 เมื่ อ วั น ที่ 29 กรกฎาคม
2533 วิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ไ ด ย กฐานะมาเป น มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ได ย า ยสถานที่ จั ด การศึ ก ษา
จากมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น มาประจํ า ณ สถานที่ ตั้ ง ของมหาวิ ท ยาลั ย บริ เ วณกิ โ ลเมตรที่ 10 - 11 ถนนวาริ น
เดชอุ ด ม ตํ า บลเมื อ งศรี ไ ค อํ า เภอวาริ น ชํ า ราบ จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี บนเนื้ อ ที่ ป ระมาณ 5,228 ไร และเริ่ ม
จั ด การเรี ย นการสอนให แ ก นั ก ศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 3 ของคณะเกษตรศาสตร แ ละคณะวิ ศ วกรรมศาสตร จึ งได ถื อ เอาวั น
ที่ 30 กรกฎาคมของทุ ก ป เ ป น วั น คล า ยวั น สถาปนามหาวิ ท ยาลั ย แล วในป พ.ศ. 2534 คณาจารย แ ละนั ก ศึ ก ษา
ทั้งหมด ของมหาวิทยาลัย มาประจํา ณ สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยโดยสมบูรณ โดยสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไดแตงตั้งให รองศาสตราจารย ดร.สมจิตต ยอดเศรณี ดํารงตําแหนงอธิการบดีเปนคนแรก ในสวนของการกอสราง
เริ่มตนดวยงบประมาณเพียง 16 ลาน ในป 2531 อาคารหลังแรก ที่กอสรางคือ อาคารเอนกประสงค
ปจจ�บันมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีหนวยงานสําหรับจัดการเรียนการสอน ระดับคณะหรือเทียบเทารวม 12
หนวยงาน ไดแก คณะเกษตรศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะศิลปศาสตร
คณะบริหารศาสตร คณะรัฐศาสตร คณะนิติศาสตร คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ วิทยาลัยแพทยศาสตรและ
การสาธารณสุข หนวยการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร และคณะพยาบาลศาสตร และหนวยงานที่สนับสนุนการ
ดําเนินงาน สํานักงานอธิการบดี ประกอบดวย กองกลาง กองแผนงาน กองคลัง กองบริการการศึกษา กองการเจาหนาที่
และสํานักงานอีก 2 สํานัก สํานักวิทยบริการ และสํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย และหนวยงานวิสาหกิจ ประกอบดวย
สํานักบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน โรงพิมพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสถานปฏิบตั กิ ารโรงแรมและการทองเทีย่ ว

12

รายงานประจำาปี 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Annual Report 2014 Ubon Ratchathani University

ตรามหาวิทยาลัย
ตรามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีตรามหาวิทยาลัยเปน
รูปเจดียแบบลานชาง ซึ่งหมายถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายในมีดอกบัวหลวง
ประดิษฐานอยูบ นแทนรองรับของเสน 3 เสน ดานลางของฐานมี คําวา “มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี” ดอกบัวมีสีกลีบบัว หมายถึงสัญลักษณของจังหวัดอุบลราชธานี
เสนที่เปนฐานรองรับดอกบัว 3 เสน หมายถึงแมนําสายสําคัญ 3 สายของภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ คื อ แม นํ า้ โ ขง แม นํ า้ ชี แม นํ า้ มู ล ลั ก ษณะของดอกบั ว
เปน ประเภทบัวเหนือนาที่พรอมจะเบงบาน ใหความดีงามแกมหาชนไดชื่นชม
กลีบดานลางสองกลีบหมายถึง คุณธรรมและปญญาอันเปนเปลือกหุมสถาบัน
สําหรับดอกบัวตูม 3 กลีบ หมายถึงองคพระรัตนตรัย สีนําเงินเปนขอบเสนของ
ตรามหาวิทยาลัยนั้น หมายถึง ความมั่นคงแข็งแรงและเสนสีเหลืองสดที่เปนพื้น
หมายถึง สีประจํามหาวิทยาลัย

ตนไมและดอกไมประจํามหาวิทยาลัย
ตนไมและดอกไมประจํามหาวิทยาลัย “กันเกรา” เปน ตนไมยืนตน
ขนาดกลางถึงใหญ ขึ้นโดยทั่วไปในทุกภาคของประเทศไทย ในชวง เดือน
เมษายนถึงเดือนมิถุนายนจะออกดอกเปน ชอสีเหลือง มีกลิ่นหอมขจรขจายตน
กันเกรา มีชื่อเรียกอื่นวา มันปลา ตําเสา มะซูไมตน นอกจากนี้ตนกันเกราเปนตน
ไมประจํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเปนตนไมประจําจังหวัดสุรินทรกันเกรา
มีชื่อเรียกตางกันไปคือ ภาคกลาง เรียก กันเกรา ภาคเหนือและภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ เรียก มันปลา สวนภาคใต เรียก ตําแสงหรือตําเสา ซึ่งถือเปนไมมงคล
ชนิดหนึ่ง อันมีชื่อเปนมงคลและมีคุณสมบัติที่ดีในการใชประโยชน คือชื่อกันเกรา
หมายถึง กันสิง่ ชัว่ รายทัง้ หลายไมใหมาทําอันตรายใดๆ ชือ่ ตําเสา คือ จะเปนมงคล
แกเสาบานไมใหปลวก มอด แมลงตางๆ เจาะกิน ชือ่ มันปลา นาจะเปนลักษณะของ
ดอกที่เหมือนกับไขมันของปลาเมื่อลอยนําไขมันของปลาในถวยนําแกงโดยเฉพาะ
ชวงขาวใหมปลามันที่ปลาจะมีความมันและเอร็ดอรอยเปนที่สุด

ปรัชญาการศึกษา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สรางสติและปญญาแกสังคม บนพื้นฐานความพอเพียง

วิสัยทัศน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนสถาบันชั้นนําแหงการเรียนรูในภูมิภาคลุมนําโขงและอาเซียน

อัตลักษณ

สรางสรรค สามัคคี สํานึกดีตอสังคม

เอกลักษณ

ภูมิปญญาแหงภูมิภาคลุมนําโขง
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ศาสตราจารย (พิเศษ) จอมจิน จันทรสกุล
นายกสภามหาวิทยยาลัย

ศาสตราจารยคลีนิกเกียรติคุณ นพ.วราวุธ สมาวงศ
อุปนายกสภามหาวิทยยาลัย

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รองศาสตราจารยปภัสวดี วีรกิตติ

ศาสตราจารยเกียรติคุณสุมล สกลไชย

รองศาสตราจารยธนชาติ นุมนนท

ศาสตราจารยธีระ สูตะบุตร

รองศาสตราจารยคุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รองศาสตราจารยอดุลย อภินันทร

ศาสตราจารยอมร จันทรสมบูรณ

นางอรวรรณ ชยางกูร

นางสาววลัยรัตน ศรีอรุณ

รองศาสตราจารยนงนิตย ธีระวัฒนสุข

นายประวิทย อนันตวราศิลป

ผูชวยศาสตราจารยบรรชา บุดดาดี

15
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร

รองศาสตราจารย นพ.ปวน สุทธิพินิจธรรม

รองศาสตราจารยธีระพล บันสิทธิ์

ดร.วิโรจน มโนพิโมกษ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย

ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช

ผูชวยศาสตราจารยสุภาวณีย อมรจิตสุวรรณ

ผูชวยศาสตราจารยพิสิทธิ์ กอบบุญ

คณาจารยสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณาจารยสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณาจารยสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

นายไท แสงเทียน

คณาจารยสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผูชวยศาสตราจารยเบญจภรณ เศรษฐบุปผา
คณาจารยสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูชวยศาสตราจารยจ�ฑามาส จิตตเจริญ
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นายธีระศักดิ์ เชียงแสน

รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองแผนงาน

นางอรอนงค งามชัด

รักษาการในตําแหนงหัวหนางานและประสานงาน
16
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารยนงนิตย ธีระวัฒนสุข
อธิการบดี

ดร.สิรินทรทิพย บุญมี
รองอธิการบดีฝายบริหารและวิเทศสัมพันธ

รองศาสตราจารยอุทิศ อินทรประสิทธิ์
รองอธิการบดีฝายวิชาการ

ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา ซาฮีร

ผูชวยศาสตราจารยจ�ฑามาส จิตตเจริญ

ดร.จ�ฑามาศ หงษทอง

ผูชวยศาสตราจารยตรีเนตร สาระพงษ

รองอธิการบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ

ผูชวยศาสตราจารยเกรียงศักดิ์ แกวกุลชัย
รองอธิการบดีฝายบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม

รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนา

รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา

ดร.สุรชัย จูมพระบุตร

รักษาราชการแทน
รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพและสารสนเทศ
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ผู้ช่วยอธิการบดี

นายนภดล พัฒนศิษยอุบล

ผูชวยอธิการบดีฝายการเงินและทรัพยสิน

นางสาวจริยา ออนฤทธิ์

ดร.กุลภา โภคสวัสดิ์

ผูชวยอธิการบดีฝายระบบสารสนเทศ

ผูชวยอธิการบดีฝายบริการศึกษานอกที่ตั้ง

นายทรงพล อินทเศียร

ผูชวยอธิการบดีฝายชุมชนสัมพันธ
และกิจการภายใน

คณบดี

ผูชวยศาสตราจารยจันทรเพ็ญ อิทรประเสริฐ รองศาสตราจารยอุทิศ อินทรประสิทธิ์

รองศาสตราจารยธีระพล บันสิทธิ์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร
ดํารงตําแหนงถึงวันที่ 28 ก.พ. 2557

คณบดีคณะวิทยาศาสตร
ดํารงตําแหนงวันที่ 1 มี.ค. 2557

ผูชวยศาสตราจารยนท แสงเทียน

ผูชวยศาสตราจารยชุตินันท ประสิทธิ์ภูริปรีชา

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร

คณบดีคณะเภสัชาสตร

ดร.วิโรจน มโนพิโมกษ

ผูชวยศาสตราจารยกนกวรรณ มะโนรมย

ผูชวยศาสตราจารยสุรีย ธรรมิกบวร

ผูชวยศาสตราจารยกัญญา จึงวิมุติพันธ

คณบดีคณะศิลปศาสตร

รองศาสตราจารยไชยยันต รัชชกูล
คณบดีคณะรัฐศาสตร

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร

นายขรรคเพรช ชายทวีป
คณบดีคณะนิติศาสตร
18

คณบดีคณะเกษตรศาสตร

คณบดีคณะบริหารศาสตร

คณบดีคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ

รองศาสตราจารย นพ.ปวน สุทธพินิจธรรม
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข
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ผู้อำานวยการสำานัก

ผูชวยศาสตราจารย อริยาภรณ พงษรัตน

ผูชวยศาสตราจารยมงคล ปุษยตานนท

นายอรรถพงษ กาวาฬ

นายกิจสุวัฒน หงสเจริญ

สํานักวิทยบริการ

สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย

สํานักทรัพยสินและสิทธิประโยชน

สํานักงานอธิการบดี

กรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นายประวิทย อนันตวราศิลป
ประธานกรรมการ

นายชวลิตร องควานิช

เภสัชกรสุพิศศรี รัตนสิน

เภสัชกรทวีสิทธิ์ วีระวัธนชัย

นายปริญญา พิณทอง

นายมีชัย แตสุริยา

นายวัลลภ บุญพิพัฒน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
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กรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นางสุคนทิพย สินวิวัฒนกุล

นางจันทรเพ็ญ ประเสริฐศรี

กรรมการ

นายจีระชัย ไกรกังวาน

กรรมการ

นายอํานาจ ผการัตน

กรรมการ

นายศรีวรรณ เกียรติสุรนนท

กรรมการ

กรรมการ

ดร.สิรินทิพย บุญมี

กรรมการและเลขานุการ
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ผลการดำ�เนินงาน
ในภาพรวม
ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย
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ด้านการผลิตบัณฑิต
ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดำาเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ จำานวนทั้งสิ้น
83 หลักสูตร โดยจำาแนกเป็นหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จำานวน 45 หลักสูตร ปริญญาโท จำานวน 27 หลักสูตรและระดับ
ปริญญาเอก จำานวน 11 หลักสูตร ซึง่ ได้ดาำ เนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานตามกรอบ TQF แล้วทุกหลักสูตร
โดยมีการขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ จำานวน 5 หลักสูตร
จำานวนนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2557 มีจำานวนรวมทั้งสิ้นเข้าศึกษาในทุกหลักสูตรทั้งสิ้นจำานวน 4,684 คน
เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีจำานวน 4,491 คน ระดับปริญญาโท 177 คน และระดับปริญญาเอก จำานวน 16 คน
จำานวนผู้สำาเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2556 จำาแนกประเภทมีผู้สำาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 จำานวน
ทั้งสิ้น 2,667 คน เป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี จำานวน 2,469 คน ระดับปริญญาโท จำานวน 173 คน และนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก จำานวน 35 คน
ด้านการติดตามผลบัณฑิตในระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2555 จากการที่กองแผนสอบถาม ติดตามผลการ
ศึกษาติดตามผลบัณฑิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2555 พบว่าบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ที่หางานทำาได้ภายในระยะเวลา 1 ปี เป็น จำานวน 1,794 คน (คิดเป็นร้อยละ 69.32) ของจำานวนบัณฑิต
ที่ตอบแบบสอบถาม กำาลังศึกษาต่อ จำานวน 142 คน (คิดเป็นร้อยละ 5.49) มีงานทำาก่อนสำาเร็จการศึกษา จำานวน
58 (ร้อยละ 2.24 ) ประกอบอาชีพอิสระจำานวน 191 คน (ร้อยละ 7.38) ผู้อุปสมบท จำานวน 4 คน (ร้อยละ 0.15) ผู้ที่รับ
การเกณฑ์ทหาร จำานวน 14 คน(ร้อยละ 0.54) และผู้ยังไม่ได้งานทำาและไม่ได้ศึกษาต่อ จำานวน 385 คน คิดเป็น (ร้อยละ
14.88 ) คณะทีม่ รี อ้ ยละได้งานทำาตรงสาขามากทีส่ ดุ คือ คณะเภสัชศาสตร์ ร้อยละ 98.98 และรองลงมาคือ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข ร้อยละ 98.91 และจากผลการสำารวจระดับความคิดเห็นของผู้ ใช้บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบว่า
ในภาพรวมของผู้ ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคุณลักษณ์รวมทั้ง 5 ด้าน ในระดับมาก
ด้วยค่าเฉลีย่ 3.96 สำาหรับด้านทีผ่ ู้ ใช้บณ
ั ฑิตมีความคิดเห็นในระดับสูงทีส่ ดุ คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.21 ส่วนในด้านคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “สร้างสรรค์ สามัคคี สำานึกดีต่อสังคม”
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยนั้นพบว่าได้รับความคิดเห็นที่ระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 4.16
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ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มุ่งส่งเสริมและในด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ต่างๆ เพื่อให้มีการดำาเนินงานและได้มีการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อสนันสนุนการดำาเนินการวิจัย ในปีงบประมาณ 2557 โดยได้รับงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน
และงบประมาณจากภายนอกรวมทั้งสิ้น
1. งบประมาณแผ่นดิน
จำานวน 43 โครงการ
เป็นเงิน 13,934,700 บาท
2. งบวิจัยสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เป็นเงิน
3,230,000 บาท
3. งบวิจัยสถาบัน
เป็นเงิน
240,000 บาท
4. งบประมาณเงินรายได้คณะ
เป็นเงิน
692,500 บาท
5. งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย จำานวน 13 โครงการ
เป็นเงิน
402,200 บาท
งบประมาณจากหน่
เป็นเงิน 37,282,808 บาท
ด้6.
านการวิ
จัยและงานสร้วยงานภายนอก
างสรรค์
รวมจำานวนเงินทั้งสิ้น
55,782,208 บาท
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ต่างๆเพื่อให้
มีการดําเนินงานและได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานวิจัย ในปีงบประมาณ 2557
โดยได้รับงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินและงบภายนอกจํานวนรวมทั้งสิ้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.

งบประมาณแผ่นดิน
จํานวน 43 โครงการ
งบวิจัยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
งบวิจัยสถาบัน
งบประมาณเงินรายได้คณะ
งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย จํานวน 13 โครงการ
งบภายนอก เช่น จาก สกว. วช. หน่วยงานรัฐบาลและเอกชน
รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น
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ด้านการบริการวิชาการ
มหาวิ ท ยาลั ย ในปี ง บประมาณ 2557 ได้ รั บ งบประมาณสนั บ สนุ น จากงบประมาณแผ่ น ดิ น ในด้ า นการ
บริการวิชาการ จำานวน 91 โครงการ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน จำานวน 16,619,100 บาท
และงบประมาณเงินรายได้ จำานวน 14 โครงการ เป็นเงินจำานวน 39,573,285.90 บาท รวมจำานวนโครงการทัง้ สิน้ 105 โครงการ
เป็นเงินนรวมทั้งสิ้น 56,192,385.90 บาท
กิจกรรม
1. โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชน
2. โครงการพัฒนาความเข้มแข็งด้านอาชีพอาชีพแก่ชุมชน
3. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพ อนามัยของชุมชน
4. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ชุมชน (สร้างเครือข่ายความร่วมมือ)
รวม

จำานวนโครงการ
25
25
15
26
91

24

งบประมาณ
4,124,800
2,614,000
2,148,300
7,714,000
16,619,100

จำานวนโครงการ
6
5
2
1
14

งบประมาณ
9,390,620.45
19,771,720
1,375,800
9,731,945
39,573,285.90
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ด้านการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม
ในปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมด้านการทำานุบำารุงศิลป
วัฒนธรรม จำานวนทั้งสิ้น 73 โครงการ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินจำานวน 8,601,600 บาท และ
ได้มีการจำาแนกโครงการตามการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น มีจำานวน 16 โครงการ และมีผู้เข้าร่วมโครงการ
รวมจำานวน 12,508 คน โดยเป็นประเพณีและวัฒนธรรมทางอีสานที่สำาคัญและสืบทอดวัฒนธรรมกันมาและมีการปฏิบัติเป็น
ประจำาทุกปี
กิจกรรมการดำาเนินงาน

จำานวนโครงการ

งบประมาณ
แผ่นดิน

1. ส่งเสริมเยาวชน นักศึกษา และบุคลากรให้ตระหนักถึงคุณค่า
ความงามของศิลปะ
2. การศึกษา วิจัย รวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ
อนุรัษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของ
อีสานและของชาติ
3. มุ่งเน้นกิจกรรมเผยแพร่และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมใน
ระดับและรูปแบบต่างๆ
4. มุง่ เน้นกิจกรรมเผยแพร่และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่
ในจังหวัดอุบลราชธานี
5.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและความร่วมมือกับจังหวัด
รวม

19

1,526,000

ร้อยละของ
จำานวนโครงการ
ทั้งหมด
26

27

2,217,000

37

26

12

1,315,000

16

15

7

884,000

10

10

8
73

2,659,600
8,601,600

11
100

31
100

25

ร้อยละของจำานวน
งบประมาณ ทั้งหมด
18
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ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ประจำ า ปี ง บประมาณ 2557 ได้ มี ก ารส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การสร้ า งเครื อ ข่ า ย
ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเน้นกลุ่มประเทศอาเซียน
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน จำานวน 7,528,000 บาท ในการจัดทำาโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และจัดให้มีกิจกรรมย่อยเพื่อเสริมสร้างเครือข่าย โครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาและบุคลากรกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานในภูมิภาคอาเซียน ร่วมทั้งส่งเสริมกิจกรรมให้มีความเข้าใจ เช่น
การจัดอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน แก่นักศึกษาและบุคลากรในสังกัด คณะ/หน่วยงาน ที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณให้ไปดำาเนินกิจกรรม และรวมไปถึงการมอบทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นให้กับนักศึกษาในภูมิภาคอาเซียน
โดยมีกลุ่มประเทศ กัมพูชา มาเลเซีย สาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม โดยมีการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนประจำาปีงบประมาณ 2557 ในรายละเอียด ดังนี้
1. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานในภูมิภาค อาเซียน
1.1 นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เดินทางไปแลกเปลี่ยน จำานวน 169 คน
งบประมาณ 1,736,000 บาท
1.2 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนเดินทางมาแลกเปลี่ยน จำานวน 100 คน
งบประมาณ 992,000 บาท
1.3 การแลกเปลี่ยนอาจารย์ เดินทางไปแลกเปลี่ยน ในประเทศในภูมิภาคอาเซียน จำานวน
ผู้เข้าร่วม 69 คน งบประมาณ 1,264,000 บาท
1.4 กิจกรรมอาจารย์/บุคลากร จากมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนเดินทางมาแลกเปลี่ยนจำานวน
ผู้เข้าร่วม 70 คน โดยใช้งบประมาณ 800,000 บาท
2. การเจรจาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ จำานวนผูเ้ ข้าร่วม 53 คน โดยใช้งบประมาณ 1,206,700
บาท จำานวน 5 ครั้ง ในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่อินโดนีเซีย พม่า เวียดนาม มาเลเซีย
3. การจัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาและบุคลากร ให้ทุกคณะภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำานวน
11 หน่วยงาน โดยมีงบประมาณสนับสนุนหน่วยงานละ 20,000 บาท

26

รายงานประจำ�ปี 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Annual Report 2014 Ubon Ratchathani University

ผลการดำ�เนินงาน
ตามแผนกลยุ ท ธ์
ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย
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ผลการดำ�เนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ประจำ�ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557
ในช่วงระยะปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยได้จัดทำ�แผนปฏิบัติการประจำ�ปี ภายใต้มาตรการของแผนกลยุทธ
ของมหาวิทยาลัยฯ ทั้ง 7 ด้าน  โดยมีผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ จำ�แนกตามกลยุทธ์  ดังนี้

กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเอง
ได้อย่างต่อเนือ่ ง มีคณ
ุ ธรรม ความรับผิดชอบ ความพอเพียง จิตสำ�นึกทีด่ ี และมีความพร้อมเพือ่ รองรับการเปิด
ประชาคมอาเซียนและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และจัดกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ และจัดให้มีทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
เป้าประสงค์ :   บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่รู้ และมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ
เป็นที่ยอมรับของสังคม
มาตรการ
1.1 พัฒนาระบบการรับนักศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
1.2 *พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย มีความยืดหยุ่น มีความหลากหลาย มีมาตรฐานระดับสากล สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม ทิศทางการพัฒนาประเทศและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่ 21
1.3 จัดระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรทุกระดับให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญให้ครบถ้วนทุกหลักสูตร
ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรูท้ ใี่ ห้นกั ศึกษาได้ฝกึ ทักษะการทำ�งานเป็นทีม การหาประสบการณ์จาก
การทำ�จริงหรือสหกิจศึกษา การเรียนรูร้ ว่ มกับชุมชนและหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนทัง้ ในและต่างประเทศ
1.6 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี แ ละสารสนเทศ สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนและ
แหล่งเรียนรู้ ให้แก่นักศึกษาอย่างพอเพียงและทั่วถึง
1.7 *ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน และมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการดำ�เนินชีวิตบน
พื้นฐานความพอเพียง ตลอดจนปลูกฝังจิตสำ�นึกรักท้องถิ่นและความรับผิดชอบต่อสังคม
1.8 *ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การจั ด สวั ส ดิ ก ารและการสร้ า งสวั ส ดิ ภ าพแก่ นั ก ศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี
มีความปลอดภัยและมีความสุข
1.9 พัฒนาความรู้และทักษะของนักศึกษาและบัณฑิตเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน
1.10 สร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
1.11 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ โดยเน้นกลุ่มประเทศอาเซียน
1.12 มีการส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา
1.13 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อลดจำ�นวนการตกออกการคงจำ�นวนนักศึกษาและให้นักศึกษาสามารถจบได้ตาม
ระยะเวลาในหลักสูตร
1.14 พัฒนาระบบบริการจัดการอาคารสถานที่ที่ใช้ ในการจัดการเรียนการสอน
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการรับนักศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการ
ศึกษาและขยายช่องทางเพื่อรับนักเรียนเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการผลิตนักศึกษาให้มีคุณภาพ มีศักยภาพ
ตามความต้องการของสังคม มีความสามารถคิดวิเคราะห์ มีความคิด สร้างสรรค์ มีทักษะการสื่อสารและการทำ�งานร่วมกับ
ผู้อื่น มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจและปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย และ
มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการทางสังคม รวมทั้งพัฒนาอาจารย์ ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนและการวิจัย
รวมไปถึงการบริการวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม เพื่อให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์ทำ�ให้สังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้
สอดรับกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 – 2559)

1. การรับนักศึกษา
1.1 วิธีการรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัย ได้กำ�หนดระบบวิธีในการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อ 2 วิธี   ได้แก่ วิธีรับตรง (โควตา) ร้อยละ 70
และ ระบบรับผ่านส่วนกลาง (Admission) โดยกำ�หนดสัดส่วนร้อยละ 30 โดยในส่วนของการรับตรง แบ่งเป็นโควตา
ประเภทต่างๆ ได้แก่ วิธีรับตรงตามพื้นที่และวิธีรับตรงตามโควตา รายละเอียดแสดงในแผนภูมิ

ตารางสรุปผลการคัดเลือกฯ ปีการศึกษา 2557
0.36%
3%

16%

14%

Admissions กลาง
รับตรงตามโควตา
พืนที่ภาคอีสาน
พื้นที่บริการ
ภาคอื่น

67%

จากตารางแผนภูมิที่   พบว่าผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำ�ปีการศึกษา 2557
จากตารางแผนภู
ิที่ พบว่าผลการคั
ดเลืนร้ออกบุ
คคลเข้า่สศึุดกษาในมหาวิ
ทยาลัยธอุีรบับลราชธานี
กษาและ
มีผู้จำ�นวนเข้
าศึกษาในวิธีรับมตรงตามโควตา
คิดเป็
ยละมากที
(67%) รองลงมาวิ
ตรงตามพื้นประจ
ที่บริาปี
การการศึ
(16%)
2557
มีผู้จานวนเข้้นาทีศึ่ภกาคอื
ษาในวิ
นร้อยละมากที่สุด (67%) รองลงมาวิธีรับตรงตามพื้นที่บริการ
วิธีรับตรงโควตาพื
่น คิธดีรับเป็ตรงตามโควตา
นร้อยละน้อยที่สคิุดดเป็
(0.36%)
(16%) และวิธีรับตรงโควตาพื้นที่ภาคอื่น คิดเป็นร้อยละน้อยที่สุด (0.36%)
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1.2 นักศึกษาและผู้สำ�เร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการรับนักศึกษาทุกระดับการศึกษาจำ�นวน 4,684 คน จำ�แนก
เป็น ระดับปริญญาตรี 4,491 คน ระดับปริญญาโท 177 คน และระดับปริญญาเอก 16 คน
สำ�หรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีนนั้ มหาวิทยาลัยได้ด�ำ เนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนศึกษา
โดยมหาวิ ท ยาลั ย ได้ จั ด โครงการเตรี ย มความพร้ อ มสำ � หรั บ นั ก ศึ ก ษาใหม่ โ ดยมี ก ารจั ด กิ จ กรรมดั ง กล่ า วครั้ ง ที่ 1
เป็นนักศึกษากลุ่มที่ 1 มีผู้เข้าอบรมจำ�นวน 835 คน จากนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง
และโควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา 2557 มีการจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 29 มิถนุ ายน - 10 กรกฎาคม
พ.ศ. 2557 ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                                                                                              
                ครั้งที่ 2 เป็นนักศึกษากลุ่มที่ 2  มีผู้เข้าอบรมจำ�นวน 749 คน จากนักศึกษาที่รับเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยวิธีรับตรงตามพื้นที่ (พื้นที่บริการ พื้นที่ภาคอีสาน และพื้นที่ภาคอื่น) ประจำ�ปีการศึกษา 2557 มีการจัด
กิจกรรมในระหว่างวันที่ 14 - 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นักศึกษาทั้งหมดจำ�นวน 15,057 คน จำ�แนกเป็น ระดับปริญญาตรี 14,150
คน ระดับปริญญาโท 796 คน และระดับปริญญาเอก 111 คน
ผู้สำ�เร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 มีจำ�นวน 2,681 คน โดยจำ�แนกเป็น
ระดับปริญญาตรี 2,469คน  ระดับปริญญาโท 173 คน และระดับปริญญาเอก 35 คน   
โดยในปีการศึกษา 2557  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้พจิ ารณาผูท้ ที่ �ำ คุณประโยชน์
ของมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์   โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้
ทำ�คุณประโยชน์ต่อวงวิชาการวิชาชีพ โดยสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้อนุมัติปริญญา
บัตรแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ แพทย์หญิงซินเทียค่า (Dr. Cynthiakah)
ซึง่ เป็นตัวอย่างของแพทย์ผเู้ สียสละความสุขส่วนตน ทำ�งานดูแลผูอ้ พยพจากภัยสงครามและ
ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยที่ด้อยโอกาส  

จากการติดตามผลการศึกษาติดตามผลบัณฑิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2555
พบว่าบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่หางานทำ�ได้ภายในระยะเวลา 1 ปี เป็น จำ�นวน 1,794 คน (ร้อยละ 69.32)
ของจำ�นวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม กำ�ลังศึกษาต่อ จำ�นวน 142 คน (ร้อยละ 5.49) มีงานทำ�ก่อนสำ�เร็จการศึกษา
จำ�นวน 58 (ร้อยละ 2.24 ) ประกอบอาชีพอิสระจำ�นวน 191 คน (ร้อยละ 7.38)  ผู้อุปสมบท จำ�นวน 4 คน (ร้อยละ 0.15)
ผู้ที่รับการเกณฑ์ทหาร จำ�นวน 14 คน(ร้อยละ 0.54) และผู้ยังไม่ได้งานทำ�และไม่ได้ศึกษาต่อ จำ�นวน 385 คน คิดเป็น
(ร้อยละ 14.88) คณะที่มีร้อยละได้งานทำ�ตรงสาขามากที่สุด คือ คณะเภสัชศาสตร์ ร้อยละ 98.98 และรองลงมาคือ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ร้อยละ 98.91
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และจากผลการสำ�รวจระดับความคิดเห็นของผู้ ใช้บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบว่าในภาพรวมของผู้ ใช้บณ
ั ฑิต
มีความพึงพอใจในบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคุณลักษณะรวมทั้ง 5 ด้าน ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 3.96  สำ�หรับ
ด้านทีผ่ ู้ ใช้บณ
ั ฑิตมีความคิดเห็นในระดับสูงทีส่ ดุ คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้วยค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.21
ส่วนในด้านคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “สร้างสรรค์ สามัคคี สำ�นึกดีตอ่ สังคม” ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
นั้นพบว่าได้รับความคิดเห็นที่ระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 4.16

แผนภูมิแสดงจำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา 2556 จำ�แนกตามระดับการศึกษา

แผนภู มิ แ สดงสถานภาพการมี ง านทำ � ทั้ ง หมด ของระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
ปีการศึกษา 2555
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2. การพัฒนาหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดการเรียนการสอนใน  3 ระดับ คือ ในระดับปริญญาตรีจ�ำ นวน
45 หลักสูตร  ปริญญาโท  27 หลักสูตร  และปริญญาเอก  11 หลักสูตร  รวมทั้งสิ้น  83  หลักสูตร โดยทุกหลักสูตรนั้นได้
ดำ�เนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒกิ ารศึกษาระดับอุดมศึกษา (TQF) แล้วทุกหลักสูตร จำ�แนกหลักสูตร
ในรายคณะ ดังนี้
คณะ/วิทยาลัย
1.คณะเกษตรศาสตร์
2.คณะวิทยาศาสตร์
3. วิทยาลัแพทยศาสตร์และสาธารณสุข
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์
5. คณะเภสัชศาสตร์
6.คณะพยาบาลศาสตร์
7. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
8.คณะศิลปศาสตร์
9.คณะบริหารศาสตร์
10.คณะนิติศาสตร์
11.คณะรัฐศาสตร์
รวม

ปริญญาตรี
3
10
2
6
1
1
1
10
7
1
3
45

ปริญญาโท
3
8
0
5
4
0
0
4
1
0
2
27

ปริญญาเอก
2
3
0
5
1
0
0
0
0
0
0
11

รวม
8
21
2
16
6
1
1
14
8
1
5
83

นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2557  จำ�นวนทั้งสิ้น 5 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม  ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ ระดับปริญญาโท คณะเภสัชศาสตร์
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครือ่ งสำ�อางและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ   คณะเภสัชศาสตร์
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ระดับปริญญาโท วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
5. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ระดับปริญญาโท คณะศิลปะศาสตร์

3. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ
ในปีการศึกษา 2557  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้พัฒนาระบบและกลไกเพื่อเสริมความรู้และทักษะในการจัดการ
เรียนรู้ เพือ่ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูท้ เี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสำ�คัญให้ครบถ้วนทุกหลักสูตร  
และมีการจัดโครงการที่สอดรับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ จำ�นวน 2 โครงการ  ดังนี้
1. โครงการการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity Based Learning ซึ่งเป็นกระบวนการที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำ�คัญ โดยมีการทดลองการออกแบบคอร์สการสอนต่างๆ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และใช้ Think App เครืองมือ
ช่วยคิด  ผลสัมฤทธิ์ในการจัดโครงการผู้เข้าอบรมเข้าใจในระบบ CBL และสามารถพัฒนา Courseware วิชาที่ตัวเองสอนได้
และสามารถประเมินผูเ้ รียนแบบ CBL โดยมีการจัดอบรมในระหว่างวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2557 โดยมีผเู้ ข้าร่วมจำ�นวน 40 คน
2. โครงการการสร้างกฏเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อวัดประเมินการเรียนรู้ตามกรอบ TQF ในระหว่างวันที่ 3-4
กรกฏาคม 2557 โดยมีผู้เข้าร่วมจำ�นวน 90 คน
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4. การพัฒนานักศึกษาเพื่อกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ดำ�เนินโครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิต ในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยผ่าน
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในการดำ�เนินชีวิตของนักศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงในรูปแบบต่างๆ ทั้งจากการฝึกปฏิบัติในห้องทดลองปฏิบัติการ การฝึกภาคสนาม
การฝึกงาน และสหกิจศึกษา ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่จัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษาจำ�นวน
18 หลักสูตร /สาขาวิชา ซึง่ มีการดำ�เนินงานตัง้ แต่ปกี ารศึกษา 2552 – 2556 และมีผลการดำ�เนินงาน ดังแสดงรายละเอียด ดังนี้
ลำ�ดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

คณะ/หลักสูตร
คณะเกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
คณะศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต
คณะบริหารศาสตร์
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชา

จำ�นวนหน่วยกิต

พืชไร่
พืชสวน
สัตวศาสตร์
เทคโนโลยีอาหาร
ประมง

9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

จุลชีววิทยา
เคมี
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ฟิสิกส์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

การท่องเที่ยว

6 หน่วยกิต

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การจัดการการโรงแรม

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

5. การพัฒนาระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ และจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ ให้
แก่นักศึกษาอย่างพอเพียงและทั่วถึง โดยมีหน่วยงานทำ�หน้าที่สนับสนุนภารกิจนี้ 2 หน่วยงานคือ   สำ�นักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย และ สำ�นักวิทยบริการ  โดยสำ�นักคอมพิวเตอร์และแครือข่าย เป็นหน่วยงานที่รองรับการให้บริการในด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการด้านการศึกษา โดยสนับสนุนผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ประยุกต์ ใช้สารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน รวมไปถึงการให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่คลอบคลุมใน
เขตพื้นที่การศึกษาและที่พักอาศัย และพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำ�หรับนักศึกษาและบุคลากรได้รวดเร็วและทั่วถึง
โดยในปี 2557 สำ�นักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้พัฒนาระบบสารสนเทศในด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้ ใช้บริการมีความพึงพอใจ
ดังนี้
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5.1 จัดสรรงบประมาณเพื่อดำ�เนินการจัดหาครุภัณฑ์เครือข่าย ได้แก่
1) จัดหาโปรแกรมลิขสิทธิ์จาก Microsoft windows และ Microsoft office เพื่อให้การใช้งานโปรแกรมถูก
ต้องตามลิขสิทธิ์ ถูกกฎหมาย มีความปลอดภัย เสถียร และน่าเชื่อถือ
2) จัดหาโปรแกรมป้องกันไวรัส Kaspersky เพื่อติดตั้งป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ที่เป็นภัยคุกคามที่สร้าง
ความเสียหายให้กบั ระบบได้อย่างรุนแรงมาก ซึง่ แนวทางการให้บริการประชาสัมพันธ์ ให้คณะ/หน่วยงานทำ�การติดตัง้ โปรแกรม
ป้องกันไวรัสในเครื่องในสำ�นักงานและเครื่องในห้องปฏิบัติการ
3) การจัดหา อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point) เพื่อเติม เพื่อรองรับการให้บริการเครือข่ายไร้สาย
ให้มคี วามครอบคลุมพืน้ ทีโ่ ซนการจัดการศึกษาและทีพ่ กั อาศัย รวมทัง้ การติดตัง้ ทดแทนอุปกรณ์เดิมทีช่ �ำ รุดให้สามารถใช้งาน
Internet ให้มีประสิทธิภาพ
5.2 การจัดหาครุภัณฑ์เพื่อให้บริการ
1) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต เพื่อการสนับสนุนด้านการเรียนการสอนสำ�หรับอาจารย์และนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2) การจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ทดแทนอุปกรณ์ที่ชำ�รุดในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
5.3 การส่งเสริมการใช้งานตามโครงการ Google for Education เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการนำ�เทคโนโลยี
มาประยุกต์ ใช้ ในองค์กรเพื่อพัฒนาการกระบวนการบริหารการศึกษา และการเรียนการสอน
ในส่วนของสำ�นักวิทยบริการ  เป็นหน่วยงานทีร่ องรับการให้บริการในด้านสารสนเทศ สือ่ การเรียน การสอน และเทค
โนโยลีที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้ ใช้บริการสามารถนำ�ข้อมูลและสื่อต่าง ๆ ประกอบการเรียนการสอน และประโยชน์ ในการพัฒนา
ตนเองและสังคม  ดำ�เนินการจัดหาสื่อ และทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ ในประเภทต่างๆ  ดังนี้
ประเภท
1.หนังสือแยกตามสาขาวิชา
1.1)สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1.2).สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
1.3) สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2.หนังสือข้อมูลท้องถิ่น
3.วิทยานิพนธ์ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ
4.รายงานวิจัยภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ
5.หนังสืออ้างอิงภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ
6.วารสาร
7. สื่อโสตทัศน์
9. จำ�นวนฐานข้อมูล

จำ�นวนแหล่งฐานข้อมูล
ปี 2556
ปี 2557
102,404
107,939
11,331
16,039
48,316
40,917
60,757
50,983
9,944
13,450
948
1,102
5,395
6,556
11,600
11,174
954
954
14,835
14,984
17
19

34

เพิ่ม – ลด

หมายเหตุ

5,535
4,708
-7,399
-9,774
3,506
154
1,161
-426
129
2

หนังสือเก่าชำ�รุดและ,หนังสือที่ไม่ได้
ใช้นำ�ไปบริจาคให้รร.อื่น
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6. การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และกระบวนการ
เรียนรู้ โดยมุง่ ส่งเสริมให้นกั ศึกษามีทกั ษะและประสบการณ์ทเี่ รียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง โดยมีการจัดโครงการทีส่ อดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและจัดเป็นกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรม
1.ด้านวิขาการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2. ด้านกีฬาหรือการส่งเสริมคุณภาพ
3. กิจกรรมบำ�เพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
รวมทั้งหมด

งบประมาณ (บาท)
1,436,650
1,744,560
787,700
1,320,700
268,180
5,508,790.00

จำ�นวนโครงการ
37
23
15
18
8
101

ผู้เข้าร่วม (คน)
6,740
2,179
979   
9,799  
1,838  
21,535

7. การจัดหาทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการสร้างสวัสดิภาพแก่นักศึกษา
7.1 ด้านทุนการศึกษา
ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนักศึกษาในด้านทุนการศึกษาโดยจัดหา
แหล่งทุนสนับสนุนเงินทุนการศึกษาจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งสิ้น 270 ทุน รวมจำ�นวนเงินทั้งสิ้น   
6,193,350 บาท จำ�แนกตามแหล่งทุน ได้ดังนี้
แหล่งทุนการศึกษา
ทุนรัฐบาล
ทุนเอกชน

รวม

ปี 2556
จำ�นวนทุน
จำ�นวนเงิน
122
2,566,150
198
4,344,780
320
6,910,930

35

ปี 2557
จำ�นวนทุน
จำ�นวนเงิน
125
2,500,000
145
3,693,350
270
6,193,350

เพิ่ม – ลด
จำ�นวนทุน
จำ�นวนเงิน
3
66,150
53
649,430
50
717,580
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7.2 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยได้ด�ำเนินการตามนโยบายของกองทุนเงินให้กู้ยืมการศึกษาก�ำหนด เพื่อแก้ ไขปัญหาความ
เหลื่อมล�้ำด้านการศึกษาในสังคม ด้วยการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยให้นักศึกษาที่มาจากครอบครัวที่มี
รายได้น้อย ได้กู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ผ่านระบบ e-Student loan ในปีการศึกษา 2557 รวมผู้กู้ยืมกองทุนเงิน
ให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษา (กยศ.) จ�ำนวนทัง้ สิน้ 6,107 ราย เป็นจ�ำนวนเงิน  326,305,000 บาท จ�ำแนกตามคณะวิชา และประเภท
กองทุนกู้ยืม ได้ดังนี้
คณะ
1.คณะเกษตรศาสตร์
2.คณะวิทยาศาสตร์
3.คณะวิศวกรรมศาสตร์
4.คณะศิลปศาสตร์
5.คณะเภสัชศาสตร์
6.คณะบริหารศาสตร์
7.คณะนิติศาสตร์
8.คณะรัฐศาสตร์
9.คณะศิลปประยุกต์ ฯ
10.วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
11.คณะพยาบาลศาสตร์
12.หน่วยการเรียนการสอน
จังหวัดมุกดาหาร
รวม

กยศ.
ผู้กู้ยืมรายเก่า
582
798
901
588
74
1,259
459
400
43
216
97
70
5,487

จำ�นวนทุน (คน )
ผู้กู้ยืม กรอ.
ผู้กู้ยืมรายใหม่
34
75
16
69
14
42
29
49
80
26
20
72
2
22
21
17
3
25
2
2
420

200

616
889
984
659
123
1,365
479
472
67
254
125
74

ผู้กู้ยืมรายเก่า
29,682,000
41,496,000
48,654,000
30,576,000
4,070,000
67,986,000
22,950,000
20,400,000
2,322,000
11,880,000
8,730,000
3,710,000

จำ�นวนเงินทุน (บาท)
ผู้กู้ยืม กรอ.
ผู้กู้ยืมรายใหม่
1,734,000
3,900,000
832,000
3,726,000
756,000
2,184,000
1,508,000
2,695,000
4,320,000
1,404,000
1,000,000
3,672,000
108,000
1,188,000
1,155,000
935,000
270,000
2,250,000
106,000
106,000

31,416,000
46,228,000
53,136,000
34,268,000
6,765,000
73,710,000
23,950,000
24,072,000
3,618,000
13,970,000
11,250,000
3,922,000

6,107

292,456,000

22,175,000

326,305,000

รวม

กยศ.

11,674,000

รวม

7.3 การแนะแนวและจัดหางาน
เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับระบบการศึกษา และสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยได้และ เพื่อช่วย
ให้นักศึกษารู้จักและเข้าใจตนเองในด้านความถนัด  ความสามารถ ความสนใจ ช่วยให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม
การแนะแนวและจัดหางานดังนี้
1) ด้านบริการสารสนเทศ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา การให้คำ�ปรึกษาจัดหางาน
และการอบรมพัฒนา ที่เป็นประโยชน์สำ�หรับนักศึกษา จำ�นวน 30 เรื่อง
2) ด้านการให้บริการการให้คำ�ปรึกษา ให้บริการให้คำ�ปรึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำ�นวน
243 คน มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการอบรมบุคลากรให้คำ�ปรึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จำ�นวนผู้เข้าอบรม 36 คน  เป็น
เงิน 19,200  บาท และโครงการสร้างเครือข่ายด้านการให้คำ�ปรึกษา ครั้งที่ 4 จำ�นวนผู้เข้าร่วม 60 คน เป็นเงิน 18,000  บาท
3) ด้านการให้บริการแนะแนวอาชีพและจัดหางาน โดยมีการดำ�เนินการ 2 โครงการคือ โครงการเตรียมตัวสู่โลก
อาชีพครั้งที่ 5   มีจำ�นวนผู้เข้าร่วม  139,141 คน เป็นเงิน 46,350  บาท  และการจัดโครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ
UBU JOBFAIR 2014  เป็นเงิน 46,350  บาท
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4) บริการจัดหางานพิเศษให้นักศึกษาทำ�ในเวลาว่าง หรือระหว่างปิดภาคการศึกษา เพื่อช่วยให้นักศึกษามีรายได้
พิเศษและมีประสบการณ์ ในการทำ�งานเพิ่มขึ้น โดยมีงบประมาณสนับสนุนในการทำ�งานระหว่างเรียน ปีงบประมาณ 2557  
จำ�นวน 500,000  บาท โดยมีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจำ�นวน 169  คน  

7.4 ด้านการบริการวิชาการและอบรมพัฒนา
เป็นการบริการวิชาการแก่นกั ศึกษาเพือ่ สร้างเสริมประสบการณ์ และพัฒนาองค์ความรูน้ กั ศึกษา ช่วยให้นกั ศึกษา
สามารถพัฒนาตนเองในการดำ�เนินงานร่วมกับสังคมต่อไป
7.5 ด้านวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการจัดพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัย
ทางถนนของนักศึกษาและชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เทศบาลตำ�บลเมืองศรีไค เทศบาลตำ�บล
ธาตุ เทศบาลตำ�บลแสนสุข เทศบาลตำ�บลคำ�ขวาง องค์การบริหารส่วนตำ�บลคูเมือง องค์การบริหารส่วนตำ�บลโพธิ์ใหญ่และ
สมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี   โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยทางถนนของนักศึกษาและ
ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยกำ�หนดบทบาทและแนวทางการดำ�เนินงาน รวมทัง้ การส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะ
วิชาและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย นำ�ข้อมูลและความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน สอดแทรกในรายวิชาและกิจกรรม
ต่างๆ ของแต่ละคณะ   กิจกรรมหลักของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและกิจกรรมสโมสรนักศึกษา เพื่อสร้างจิตสำ�นึกของ
นักศึกษาการออกระเบียบ แนวปฏิบัติหรือมาตรการที่เอื้อต่อการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนของนักศึกษาและ
บุคลากร
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วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2556 ได้มีการจัดพิธีลงนามความร่วมมือ
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยทางถนนของนักศึกษาและ
ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย โดยมีผศ.ตรีเนตร สาระพงษ์ รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา นายอุทัย   เกษมทาง นายกเทศมนตรีตำ�บลเมืองศรีไค
นายเพิ่มวิทย์ ประทุมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลคูเมือง และนาย
ชลธิษ  จันทร์สิงห์ นายกสมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี เป็นผู้ร่วมลงนาม
ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ทำ�การบันทึกลงนามความร่วมมือ
ร่วมกับ กรมขนส่งทางบก ในเรื่องการจัดอบรมสำ�หรับผู้ขอรับใบอนุญาต
ขับรถและผูต้ อ่ อายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ .ในวันที่ 10
มิถุนายน 2557  โดยมี รศ.ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุขอธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กล่าวต้อนรับและลงนามในฝ่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
และ นายธีระพล  อรุณะกสิกร ขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีกล่าววัตถุประสงค์
พร้อมลงนาม ในส่วนของ โครงการให้การสนับสนุนสถาบันการศึกษาในการ
จัดอบรมตามหลักสูตรทีก่ รมขนส่งทางบกกำ�หนด ให้แก่ประชาชนทีป่ ระสงค์
เข้ารับการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถและขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

8. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ในปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มุ่งเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมเพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียนโดยมี
การจัดโครงการกิจกรรม จัดอบรม/บรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดยมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนงบประมาณ
เพื่อส่งเสริมและสอดรับกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดกิจกรรมอบรมและให้ความรู้ด้านต่างๆ เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แก่นักศึกษาและบุคลากร  ดังนี้
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ลำ�ดับที่
คณะ/หน่วยงาน
1
คณะเกษตรศาสตร์
2
3
4

คณะนิติศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์

5

คณะศิลปศาสตร์

6
7

คณะรัฐศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

8
9
10
11

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร
งานทะเบียน กองบริการการศึกษา
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หัวข้อ
สะท้อนภาพคุณสมบัติของบัณฑิตที่มีความพร้อมด้านต่างๆ เพื่อรองรับการเปิดประชาคม
อาเซียน
AEC กับผลกระทบต่อกฏหมายการค้าการลงทุนไทย
การจัดทำ�แผนธุรกิจอย่างง่ายด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
Perpectives of a pharmacist from Singapore and the Health Sciences Authority –
Opportunities and the Future in ASEAN
ความพร้อมของเยาวชนไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การศึกษาไทยและประเทศในกลุ่ม
ลุ่มน้ำ�โขง
บทบาทนักรัฐศาสตร์ ในการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน
การเสวนาเกี่ยวกับภาษา สังคม วัฒนธรรม และปัญหาทางการสาธารณสุขของประเทศในกลุ่ม
ลุ่มแม่น้ำ�โชง
การเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียนผ่านงานวิศวกรรม
เมื่อเข้าสู่อาเซียน 2558นักศึกษา IT จะต้องเตรียมตัวอย่างไร
เตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน 2558 นักศึกษา IT จะต้องเตรียมตัวอย่างไร
เตรียมความพร้อมสำ�หรับการสำ�เร็จการศึกษา ประจำ�ปี 2557

9.การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ในปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มกี ารดำ�เนินงานเพือ่ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ ดังแสดงรายละเอียดต่อไปนี้
ลำ�ดับที่
มหาวิทยาลัย/ประเทศ
1 University of Muhammadiyah Yogyakarta
University of Indonesia
2 HCMC University of Technology
Nong Lam University (University of Agriculture and Forestry)
HCMC University of Medicine and Pharmacy
Vietnam National University- Ho Chi Minh, University of Social Sciences
and Humanities
3 Universiti Sains Malaysia
4

มหาวิทยาลัยการแพทย์และสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

ประเทศ
อินโดนีเซีย

วัน/เดือน/ปี
5-10 เมษายน 2557

จำ�นวนผู้เดินทาง
1

เวียดนาม

7-11 เมษายน 2557

15

มาเลเซีย

28 มิถุนายน-1
กรกฎาคม 2557
10-12 สิงหาคม 2557
14-16 สิงหาคม 2557

15

สปป.ลาว
สปป.ลาว

รวม

40

7
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กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาอาจารย์ ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมทันต่อ
พลวัตรของสังคม โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ทำ�วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และพัฒนา
สมรรถนะด้านวิชาการในระดับสากล
เป้าประสงค์ : อาจารย์สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมทันต่อพลวัตรของสังคม
มาตรการ
2.1 พัฒนาอาจารย์ ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท�ำ วิจยั สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ผลิตสือ่ การศึกษา ตำ�รา และผลงาน
ทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ อย่างมีคุณภาพ
2.3 ส่งเสริมและกำ�กับให้อาจารย์ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างมีจรรยาบรรณ เป็นแบบอย่างทีด่ แี ก่นกั ศึกษา และสามารถเป็น
ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
2.4 จัดระบบและกลไก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการให้อาจารย์มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและตำ�แหน่ง
ทางวิชาการในสัดส่วนที่เหมาะสมตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
2.5 พัฒนาอาจารย์ ให้มีสมรรถนะด้านวิชาการในระดับสากลรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับ
การเปิดประชาคมอาเซียนและการพัฒนาในศตวรรษที่ 21
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการดำ�เนินงานทีส่ อดคล้องตามมาตรการของมหาวิทยาลัย
ได้จัดระบบและกลไก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนและมีระดับ
คุณวุฒิทางการศึกษาและตำ�แหน่งทางวิชาการในสัดส่วนที่สอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพและเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีมาตรฐานสูงรวมไปถึงรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน โดยมีผลการดำ�เนินงาน ดังนี้
1. การพัฒนาอาจารย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในประจำ�ปี 2557 ได้มีการจัดโครงการพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตามรายละเอียด  ดังนี้
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ลำ�ดับที่
1

โครงการ/กิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอนแบบสร้างสรรค์
เป็นฐาน Creativity Based learning

2

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างกฎเกณฑ์การให้
คะแนนเพื่อวัดประเมินการเรียนรู้ตามกรอบ TQF.

3

การอบรม เรื่อง ปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ตามวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง

4

การอบรม เรื่อง ชวนอาจารย์เขียนตำ�รา
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ผลการดำ�เนินงาน
วัตถุประสงค์ : ให้ความรู้ด้านการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ซึ่ง
เป็นกระบวนการ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ โดยมีการทดลองการออกแบบ
คอร์สการสอนต่างๆ พัฒนาความคิสร้างสรรค์และใช้ Think App เครื่องมือ
ช่วยคิด ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการดำ�เนินโครงการ/กิจกรรม ผู้เข้าอบรมมี
ความเข้าใจในเข้าใจระบบ Creativity-based learning (CBL) และพัฒนา
Courseware วิชาที่ตัวเองสอนได้ สามารถประเมินผลผู้เรียน แบบ CBL ได้
ระยะเวลา : 13 – 14 มี.ค.57
งบประมาณ : 101,135
จำ�นวนผู้เข้าร่วม : 40 คน
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการสนับสนุนให้คณาจารย์ได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยน
ความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อวัด
ประเมินการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้องสัมพันธ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF.)
ระยะเวลา : 3 – 4 ก.ค.57
งบประมาณ : 78,380 บาท
จำ�นวนผู้เข้าร่วม : 90 คน
วัตถุประสงค์ : ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการ
สอนและวัดประเมินผลตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ อันจะนำ�ไปสู่การปรับปรุง
การสอนให้เกิดธรรมาภิบาลยิ่งขึ้น และมีการซักถามอภิปราย ยกตัวอย่าง
กรณีศึกษาต่างๆ ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการดำ�เนินโครงการ/กิจกรรม ผู้เข้า
อบรมมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติราชการทางปกครอง ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อจรรณยาบรรณ
และวิชาชีพ
ระยะเวลา : 21 ก.ค.57
งบประมาณ : 18,632 บาท
จำ�นวนผู้เข้าร่วม : 58 คน
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการเขียน
และผลิตตำ�ราทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เข้าอบรมในการเขียนตำ�รา
และผลิตตำ�ราทางวิชาการได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและตามเกณฑ์
มาตรฐาน และเพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์
เกี่ยวกับการเขียนและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการซึ่งกันและกัน  ผลสัมฤทธิ์
ที่เกิดจากการดำ�เนินโครงการ/กิจกรรม ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทักษะการ
เขียนและผลิตตำ�ราทางวิชาการที่มีคุณภาพ สามารถนำ�เทคนิคในการเขียน
และผลิตตำ�ราไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและตามหลักเกณฑ์
มาตรฐาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิชาการระหว่างหน่วยงานและ
บุคคล
ระยะเวลา : 26 ก.ย.57
งบประมาณ : 37,030 บาท
จำ�นวนผู้เข้าร่วม : 93 คน
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity Based learning การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) และ
การใช้ Think App เครื่องมือช่วยคิด จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 – 14 มีนาคม พ.ศ. 2557

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อวัดประเมินการเรียนรู้ตามกรอบ TQF ในระหว่างวันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2557

การอบรม เรือ่ ง การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องอาจารย์ตามวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง โดยเป็นการบรรยายให้ความเข้าใจเกีย่ วกับกฎหมายปกครอง
ที่เกี่ยวข้องกับการสอนและวัดประเมินผล ในวันที่  21 กรกฏาคม พ.ศ..2557

การอบรมในหัวข้อ “ชวนอาจารย์เขียนตำ�รา” ให้แก่อาจารย์ประจำ�หลักสูตร ผู้บริหารคณะ และอาจารย์ประจำ�วิชา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจในการเขียนและผลิตตำ�ราทางวิชาการ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2557
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2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทำ�วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรทำ�การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสม
กับผู้เรียนโดยในปีงบประมาณ 2557 มีโครงการวิจัยในชั้นเรียน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) การศึกษากลวิธีการเขียนเรียงความภาษาจีนของนักศึกษาไทย: กรณีศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร
ในรายวิชา 1415 222 การเขียนภาษาจีน 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดย นางสาวณัฐพัชร์
เตชะรุ่งไพศาล
2) การประเมินผลการจัดทำ�โครงการ “บอกกล่าวเล่าต่อ” ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวัฒนธรรมร่วมสมัย
โดย ดร.ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ  
3) ศึกษาการตีความข้อคิดจากนิทานพื้นบ้านของนักศึกษาในรายวิชานิทานพื้นบ้านไทย โดย นางกมลวัฒน์
เล็กนาวา

3. การส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและตำ�แหน่งทางวิชาการ
เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและตำ�แหน่งทางวิชาการ ทางวิชาการที่
หน่วยงานดำ�เนินงาน/เข้าร่วม  จำ�นวน 2  โครงการ ดังนี้
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำ�ผลงานทางวิชาการเพื่อขอตำ�แหน่งทางวิชาการสำ�หรับบุคลากรสาย
วิชาการ (คลีนิคการจัดทำ�ผลงานทางวิชาการ) สำ�หรับบุคลากรสายวิชาการ ในวันที่ 24 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมยูเพลส
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยมีคณาจารย์จากคณะ/หน่วยงานต่างๆ  เข้าร่วมอบรม
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2) โครงการสัมมนาการเข้าสู่ตำ�แหน่งทางวิชาการชอง บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่
26 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมยูเพลสมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ซึ่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปิยะวัฒน์ บุญหลง
ผูอ้ �ำ นวยการคลังสมองแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรูแ้ นะนำ�วิธกี ารจัดทำ�ผลงานทางวิชาการรับใช้สงั คมเพือ่ ตำ�แหน่ง
ทางวิชาการ  โดยมีคณาจารย์จากคณะ/หน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมสัมมนา

ในปีงบประมาณ  2557  มหาวิทยาลัยได้มีจำ�นวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและตำ�แหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นดังนี้
ตำ�แหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
รวม

ปี 2556
จำ�นวน (คน)
502
141
32
1
676

ร้อยละ
74.26
20.86
4.73
0.15
100.00

ปี 2557
จำ�นวน (คน)
ร้อยละ
523
72.74
155
21.56
41
4.45
0
0.00
719
100.00

เพิ่ม – ลด
จำ�นวน (คน)
ร้อยละ
21
48.84
14
32.56
0
0
-1
100
43
100.00

ในปีงบประมาณ 2557 ในภาพของมหาวิทยาลัย มีอาจารย์ที่ดำ�รงตำ�แหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในตำ�แหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพิ่มขึ้น จำ�นวน 14 คน คิดร้อยละ 32.56 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาตำ�แหน่ง รองศาสตราจารย์ ไม่ได้รับ
การแต่งตั้งเพิ่มเติม และ ตำ�แหน่งศาสตราจารย์ ไม่ได้รับการแต่งตั้ง มีจำ�นวนลดลง อันเป็นผลมาจากการหมดสัญญาจ้าง
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แผนภาพที่ แสดงจำ�นวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและตำ�แหน่งทางวิชาการ เปรียบเทียบในปี  2556 – 2557

4. การพัฒนาอาจารย์ ให้มีสมรรถนะด้านวิชาการเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน
ในรอบปีงบประมาณ  2557  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้ส่งเสริมกิจกรรมในด้านวิชาการเพื่อพัฒนาอาจารย์ ให้มี
สมรรถนะด้านวิชาการเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน โดยเดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัย/สถาบัน/หน่วยงาน
ประเทศในภูมภิ าคอาเซียน เพือ่ เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ ให้มสี มรรถนะด้านวิชาการรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน
ดังนี้
ลำ�ดับที่
คณะ
1
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
2
คณะพยาบาลศาสตร์
3
4

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข
คณะเภสัชศาสตร์

5
6
7

คณะบริหารศาสตร์
หน่วยจัดการเรียนการสอนมุกดาหาร
คณะวิทยาศาสตร์

8

คณะวิศวกรรมศาสตร์

9

คณะศิลปศาสตร์

10

คณะรัฐศาสตร์

11

คณะนิติศาสตร์

12

คณะเกษตรศาสตร์

จำ�นวน
มหาวิทยาลัย/ประเทศ
8
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวและมหาวิทยาลัยุพานุวง/สปป.ลาว
3
University of Muhammadiyah YogyakartaและUniversity of
Indonesia/อินโดนิเซีย
4
University of Muhammadiyah Yogyakarta และUniversity of
Indonesia/อินโดนิเซีย
4
Monash University Malaysia/มาเลเซีย
Universoty of Sains Malaysia/มาเลเซีย
National University Singapore/สิงคโปร์
National Cancer Center สิงคโปร์
3
มหาวิทยาลัยพระตะบอง/กัมพูชา
10
มหาวิทยาลัยดานัง/เวียดนาม
4
Universiti Malaya  /มาเลเซีย
Universiti Teknologi /มาเลเซีย
Hue University of Science/เวียดนาม
Vietnam National University –Hanoi/เวียดนาม
2
Thai Nguyen University of Technology/สิงคโปร์
5
Thai Nguyen University of Technology/สิงคโปร์
2
HCMC University of Technology /เวียดนาม
10
Hue University-College of Foreign Language/เวียดนาม
Danang University-College of Foreign Language/เวียดนาม
3
Vietnam National University- Hanoi/เวียดนาม
1
National University of Singapore/สิงคโปร์
8
มหาวิทยาลัยพระตะบอง มหาวิทยาลัยเมียนเจย และ University of
Economics and Management/กัมพูชา
2
Goat and Rabbit Research Centre (GRRC)
National Institute of Animal Sciences
Ministry of Agriculture and Rural Development/เวียดนาม
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ว/ด/ป
27 ก.พ.-1 มี.ค. 57
5-10 เม.ย. 57
5-10 เม.ย. 57
26 เม.ย. -3 พ.ค. 57

1-31 พ.ค. 57
8-12 มิ.ย. 57
4-10 พ.ค. 57
17-20 พ.ค.57
23-28 มิ.ย. 57
17-20 ส.ค. 57
18-20 ส.ค. 57
25-30 มิ.ย. 57
1-8 มิ.ย. 57
6-12 ก.ค. 57
23-27 ก.ค. 57
25-31 ส.ค. 57
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กลยุทธ์ด้านที่ 3 : พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยเพื่อยกระดับสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติ
ภูมิภาคลุ่มน้ำ�โขง และอาเซียน โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการวิจัย และส่งเสริมและสนับสนุน
ความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
เป้าประสงค์ : องค์ความรู้นวัตกรรมที่พัฒนาขีดความสามารถ และยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน
มาตรการ
3.1
3.2
3.3
3.4

พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยให้สามารถดำ�เนินงานเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
ส่งเสริม และสนับสนุนงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม      
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย และสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่
ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานในและต่างประเทศ โดยเน้นภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง
และอาเซียน ทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแสวงหาแหล่งทุนวิจัย    
3.5 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีศูนย์ความเชี่ยวชาญเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัย และความมีชื่อเสียง
ของมหาวิทยาลัย      
3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ การประยุกต์ ใช้ การจัดการความรู้ การบูรณาการวิจัย การเรียน
การสอน และบริการวิชาการ และเชื่อมโยงงานวิจัยสู่อุตสาหกรรม
3.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ      

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัย จำ�นวนโครงการ 147 โครงการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 55,782,208 บาท จำ�แนกเป็น งบประมาณแผ่นดิน จำ�นวน 43 โครงการ เป็นเงิน 13,934,700 บาท
งบประมาณสนับสนุนการวิจัยสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นเงิน 3,230,000 บาท งบประมาณ
เงินรายได้ ในส่วนของคณะและมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 1,334,700 บาท และงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่นๆ เป็นเงิน
37,282,808 บาท
คณะ/วิทยาลัย

งบประมาณจากแหล่งทุนภายใน
เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

รวมงบภายใน

รวมงบ
ภายนอก

รวม

45,000

2,465,100
4,481,000

11,707,632
20,654,295

14,172,732
25,135,295

620,000
-

65,000
65,000
235,000
105,000
-

4,852,100
1,203,800
1,586,100
1,014,700
2,419,000

3,118,866
577,100
740,140
300,000

7,970,966
1,780,900
2,326,240
1,014,700
2,719,000

-

60,000

20,000

80,000

184,775

264,775

290,400
-

-

-

63,000
44,200

353,400
44,200

-

353,400
44,200

13,934,700

3,230,000

692,500

642,200

18,499,400

37,282,808

55,782,208

งบประมาณ
แผ่นดิน

งบวิจัย (สกอ.)

เงินรายได้คณะ

2,465,100
3,723,500

700,000

12,500

คณะวิทยาศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
คณะรัฐศาสตร์

3,807,100
888,800
731,100
909,700
1,119,000

980,000
250,000
1,300,000

-

คณะพยาบาลศาสตร์
หน่วยการเรียนการสอน
จังหวัดมุกดาหาร
รวม

คณะเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
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มหาวิทยาลัยได้ดำ�เนินงานด้านการวิจัยตามมาตรการที่กำ�หนดไว้ ดังนี้
1. พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยให้สามารถดำ�เนินงานเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำ�เนินโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจัดทำ�ภาพอนาคต
งานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 10 ปีข้างหน้า ในระหว่างวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2557 เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็น
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างภาพอนาคตอนาคตงานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติ
จาก ดร.กฤษณพงศ์   กีรติกร อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   ศ.ดร.ปิยะวัติ   บุณ-หลง
ผู้อำ�นวยการสถาบันคลังสมองแห่งชาติและดร.สุชาต  อุดมโสภกิจ ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาสังคม สำ�นักงานคณะกรรมการ
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นวิทยากร

จากการทบทวนสถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับผลการระดมความเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวกับงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทั้งภายในและภายนอกพบว่า มีปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่ออนาคตงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่สำ�คัญอยู่ 2 ปัจจัยคือ 1) นโยบายสนับสนุนงานวิจัยของภาครัฐ ที่สามารถเป็นไปได้ทั้งด้านลบ
และด้านบวก และ 2) ความต้องการของผู้ ใช้งานวิจัย ซึ่งมีทั้งชุมชน/ท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี หรือขยายขอบเขตสู่อนุ
ภูมภิ าคลุม่ น้�ำ โขงและอาเซียน ดังนัน้ จึงนำ�มาสูก่ ารขยายความในการเขียนภาพอนาคตงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ในอีก 10 ปีข้างหน้า (ปี 2557-2567) ดังนี้
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2. การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำ�เนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย
โดยจัดโครงการให้บุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจการวิจัย  จำ�นวน 4 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
โครงการ/กิจกรรม
การอบรม “แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพหลักสูตรขั้นต้น

ระยะเวลา
27-พ.ย.-56

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิง
พื้นที่ ให้ประสบผลสำ�เร็จ

29 - 30 พ.ย. 56

โครงการพัฒนาทักษะนักวิจัย ประจำ�ปี 2557

ก.พ.-57

โครงการ/กิจกรรม
โครงการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 8

ระยะเวลา
17 - 18 ก.ค. 57

ผู้เข้าร่วม
นักศึกษา บุคลากร ภายใน/
ภายนอกมหาวิทยาลัย
จำ�นวน 50 คน
นักศึกษา นักวิจัย นัก
วิชาการ ภายใน/ภายนอก
มหาวิทยาลัยจำ�นวน 50 คน
นักศึกษา นักวิจัย ภายใน/
ภายนอกมหาวิทยาลัย
ข้าร่วม
จำ�นวน 30ผู้เคน
อาจารย์ นักวิจัย
นักวิชาการ นักศึกษาจาก
สถาบันการศึกษา และหน่วย
งานต่างๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน
จำ�นวน 200 คน

การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 8 “การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน: บทบาทมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม”
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3. รางวัลนักวิจัยและโครงการวิจัยดีเด่นประจำ�ปี 2557
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบรางวัลผลงานวิจยั ดีเด่นเป็นประจำ�ทุกปี เพือ่ เป็นการส่งเสริมนักวิจยั ให้เกิดความภาค
ภูมิใจในผลงาน โดยในปี 2557 มีผู้ได้รับจำ�นวน 3 ผลงาน ดังนี้
1) รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการมากที่สุด ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
2) รางวัลผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์/ นวัตกรรม ได้แก่ ผลงานวิจัย “ข้าวเจ้าหอมวาริน (Jasmine IR57514)”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีพร เกตุงาม และคณะ (คณะเกษตรศาสตร์)
3) รางวัลผลงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นได้แก่ ผลงานวิจัย“การพัฒนาศักยภาพ
ในการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติบ้านบ้านช่างหม้อ ตำ�บลคำ�น้ำ�แซบ อ.วารินชำ�ราบ จังหวัดอุบลราชธานี”
โดยนางอรทัย เลียงจินดาถาวร และคณะ (คณะรัฐศาสตร์)

4. การนำ�ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์
จากโครงการวิจัยที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้การดำ�เนินงาน มหาวิทยาลัยยังได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน
ให้มีการนำ�ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ ในระดับต่างๆ ได้แก่  
1) การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน:
บทบาทมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม” ระหว่างวันที่ 17 - 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2) การจัดแสดงนิทรรศการ ในงาน มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2557” ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2557
ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ นำ�เสนอผลงานวิจัย “การประยุกต์ ใช้ก๊าซชีวมวล
ในอุตสาหกรรมเซรามิก” โดย รองศาสตราจารย์กุลเชษฐ์ เพียรทอง และคณะ   และ “การประยุกต์ ใช้
เตาชี ว มวลทรงกระบอก ในงาน SME” ซึ่ ง เป็ น ผลงานวิ จั ย ร่ ว มของศู น ย์ วิ จั ย และบริ ก ารด้ า นพลั ง งาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์   กับ นายจริง   ดินเชิดชู   ซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์ และได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์
ร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี โดยในงานดั ง กล่ า วมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ไ ด้ รั บ รางวั ล
Bronze Award เป็ น ถ้ ว ยรางวั ล จากรองเลขาธิ ก ารคณะกรรมการวิ จั ย แห่ ง ชาติ พร้ อ มเงิ น รางวั ล
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
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5. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจยั กับหน่วยงานทัง้ ในและต่างประเทศ และเพิม่ ขีดความสามารถในการแสวงหา
แหล่งทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีการดำ�เนินงานวิจัยและสนับสนุนทุนวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก ดังนี้
1) การร่วมทุนกับสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั ฝ่ายวิชาการ กรอบการสนับสนุนเป็นไปตามยุทธศาสตร์
เน้นการนำ�ผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ด้านวิชาการ สาธารณะ ชุมชน นวัตกรรม และเชิงพาณิชย์ ผลงานที่เกิดขึน้ ประกอบด้วย
ผลงานการตีพิมพ์ การสร้างองค์ความรู้ ใหม่ และสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
2) การร่วมทุนกับสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั 4 ฝ่าย ดำ�เนินโครงการพัฒนางานวิจยั และการสนับสนุน
งานวิจัยเชิงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทำ�การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่น เน้นการทำ�วิจัยเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีในด้านต่าง ๆ
3) การร่วมทุนกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยในการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำ�เพื่อทำ�การเกษตรในระดับพื้นที่ ตลอดจนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพเกษตรกร
4) การทำ�งานวิจยั ร่วมกับมูลนิธปิ ระชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ดำ�เนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกร
ด้านเกษตรอินทรีย์ เพือ่ ความมัน่ คงทางอาหาร และปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพอากาศ โดยได้รบั งบประมาณสนับสนุน
จากสหภาพยุโรป เป็นเงิน 13,928,005 บาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกร และส่งเสริมสนับสนุนการ
ทำ�เกษตรอินทรีย์ ให้เกิดความมั่นคงทางอาหารและลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

“การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร การนำ�เสนอผลงานวิจยั เพือ่ ท้องถิน่ ” ในระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2556 โดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สำ�นักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  
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6. การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมกี ารดำ�เนินงานด้านการจัดการทรัพย์สนิ ทางปัญญาทีเ่ กิดจากผลงานวิจยั โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 - 2557 มีงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร ดังนี้
ที่
ชื่อการประดิษฐ์
ปีงบประมาณ 2556
1 เสียมแซะวัชพืช
2 เครื่องล้างถังน้ำ�ดื่มขนาด 20 ลิตร
3 อุปกรณ์สวมนิ้วมือสำ�หรับเด็ดผลหม่อน
4 ไถมือสำ�หรับไถพรวนดิน
ปีงบประมาณ 2557
5 งาเคลือบรสมะพร้าว

ชื่อผู้ประดิษฐ์

ประเภท

เลขที่ประกาศ

วันที่ออกให้

อนุสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร

7873
7926
7989
8159

11 กุมภาพันธ์ 2556
11 มีนาคม 2556
28 มีนาคม 2556
11 กรกฎาคม 2556

ผศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ และคณะ อนุสิทธิบัตร

8625

15 มกราคม 2557

รศ.ดร.กิตติ วงส์พิเชษฐ
ผศ.อิศวะ ปัทมธรรมกุล
รศ.ดร.กิตติ วงส์พิเชษฐ
รศ.ดร.กิตติ วงส์พิเชษฐ และคณะ
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กลยุทธ์ที่ 4 : ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนเน้นในเขตภูมภิ าค
ลุ่มน้ำ�โขง และอาเซียน โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนทุกภาคส่วน
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในเขตอีสานใต้และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง
มาตรการ
4.1 กำ�หนดกรอบและทิศทางงานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
4.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการบูรณาการกับการวิจัย
และการเรียนการสอน
4.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อการเรียนรู้
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
4.4 ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมบนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และการพึ่งพาตนเองของชุมชนท้องถิ่น
4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และชุมชน
4.6 เสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่เป้าหมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ของเด็ก เยาวชน และชุมชน
4.7 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเทีย่ วในจังหวัดอุบลราชธานีและภูมภิ าคลุม่ น้�ำ โขง เพือ่ รองรับการเป็นประชาคม
อาเซียน      
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้ด�ำเนินงานด้านบริการวิชาการ โดยการก�ำหนดให้มีการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นเลิศทางด้านฐานข้อมูล องค์ความรู้ ในเขตอีสานใต้ และรวมไปถึงบริเวณอนุภมู ภิ าคลุม่ น�ำ้ โขงเพือ่ การบริการวิชาการ
แก่ชมุ ชนและสร้างมูลค่าเพิม่ เพือ่ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องประชาชนในเขตอีสานใต้ซงึ่ เป็นเขตบริการของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
ในปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณแผ่นดิน สนับสนุนการบริการวิชาการแก่ชุมชน จำ�นวนรวม
ทั้งสิ้น 91 โครงการ เป็นเงินได้รับจัดสรร 16,619,100 บาท มีผู้เข้าร่วมโครงการ 167,928 คน โดยจำ�แนกประเภท
กิจกรรมการดำ�เนินงาน และยังได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก เพื่อใช้ ในการดำ�เนินโครงการบริการวิชาการอีกจำ�
นวน 14 โครงการ เป็นเงิน 39,573,285.50 บาท
งบประมาณ
เงินนววเงิน(บาท) ร้อยละ
การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ครู
4,148,800
27
อาจารย์
การบริการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านอาชีพ
2,614,000
14
การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
580,000
3
สิ่งแวดล้อม พลังงาน
โครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของชุมชน
2,123,800
13
โครงการการบริการวิชาการเพือ่ เผยแพร่ความรูข้ า่ วสารด้านต่างๆ
7,036,800
รวม
16,619,100
100
กิจกรรมการดำ�เนินงาน
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จำ�นวนโครงการ
จำ�นวน(โครงการ) ร้อยละ
27
30

ผู้เข้าร่วมโครงการ
จำ�นวน(คน)
ร้อยละ
2,978
1.78

23
5

25
5

448
830

0.28
0.5

15
21
91

16
23
100

162,762
167,928

97
100
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มหาวิทยาลัยได้ดำ�เนินงานด้านการบริการวิชาการตามมาตรการที่กำ�หนดไว้ ดังนี้
1. การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการให้มปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ให้เกิดการบูรณาการกับการวิจยั
และการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยให้ความสำ�คัญในการสนับสนุนให้คณะ วิทยาลัย สำ�นัก และหน่วยงานระดับต่าง ๆ ได้ ให้บริการ
วิชาการแก่ชมุ ชนสังคม โดยการบูรณาการกับภารกิจด้านการวิจยั และการเรียนการสอน เพือ่ ให้เกิดบริการวิชาการเกิดประโยชน์
สูงสุดทัง้ แก่ตวั ผูด้ �ำ เนินโครงการเองทีจ่ ะได้น�ำ องค์ความรูท้ มี่ คี วามเชีย่ วชาญถ่ายทอดสูช่ มุ ชน ขณะเดียวกันได้รบั ข้อมูลปัญหา
ความต้องการจากชุมชนนำ�มาสู่การพัฒนางานวิจัยเพื่อแก้ปัญหา ได้รับองค์ความรู้จากสถานการณ์จริงนำ�มาสู่การเรียนการ
สอนในชั้นเรียน  ตลอดจนตัวนักศึกษาเองได้รับประสบการณ์ตรงจากการมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ  จึงได้กำ�หนดเป็น
นโยบายและหลักเกณฑ์ ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการบริการวิชาการที่มีนโยบายการใช้บริการวิชาการ
ตามกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้
1. การให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่เด็ก เยาวชนและชุมชน โดยยึดแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในพื้นที่ทุรกันดาร ตามพระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
2. การให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความมั่นคงด้านอาชีพ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ
ในด้านต่างๆ ของกลุ่มเกษตรกร กลุ่ม ผู้ประกอบการ SMEs / OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ภาคธุรกิจเอกชน
3. การให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ชุมชน ให้ความสำ�คัญในการสร้างเสริมความเข้มแข็ง
ด้านสุขภาพอนามัย การจัดการสิ่งแวดล้อม
4. การให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้แก่ชุมชน ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชน
นอกจากนีย้ งั ได้พฒ
ั นาระบบบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพือ่ อำ�นวยความสะดวก
แก่ผรู้ บั ผิดชอบโครงการ ในการรายงานความก้าวหน้าการดำ�เนินงานให้มหาวิทยาลัยทราบ ซึง่ ข้อมูลทีไ่ ด้จะเก็บรวบรวมในรูป
ฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวางแผนและตัดสินใจต่อไป

54

รายงานประจำ�ปี 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Annual Report 2014 Ubon Ratchathani University

โครงการบริการวิชาการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อการเรียนรู้
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานของรัฐและภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เพือ่ เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในด้านต่างๆ ให้กับชุมชน มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  เช่น
1) การลงนามความร่ ว มมื อ กั บ สำ � นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในการพั ฒ นาโรงเรี ย น
จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค โดยมีเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ให้เต็มตามศักยภาพพร้อมที่จะเป็นตัวป้อนที่ดีแก่สถาบันอุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ทำ�หน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำ�แนะนำ�ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแก่ครู บุคลากรและนักเรียนของ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร การจัดกิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนการลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกับกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เปิดสอนตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
และยโสธร จำ�นวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช โรงเรียนนารีนุกูล โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร โรงเรียน
เดชอุดม โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล  โรงเรียนเลิงนกทา และโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  โดยมีแผนการที่จะร่วมกันพัฒนา
บุคลากรและนักเรียนห้องเรียนพิเศษนี้ ให้มีความสามารถตามศักยภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต
2) บันทึกความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพือ่ เผยแพร่ ถ่ายทอดความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ไปสูร่ ะดับชุมชน กลุม่ วิสาหกิจ ผูป้ ระกอบการ ภาคอุตสาหกรรม ผ่านการดำ�เนินโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการ
คลินิกเทคโนโลยีโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไทย (iTAP) เป็นต้น
3) บั น ทึ ก ความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการเพื่ อ การพั ฒ นาทางวิ ช าการระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี แ ละ
ศูนย์มะเร็งจังหวัดอุบลราชธานี กรมการแพทย์
นอกจากการสร้างเครือข่ายต่างๆ แล้ว ยังมีโครงการบริการวิชาการที่เกิดจากความร่วมมือทางวิชาการที่
สำ�คัญ ในปี 2557 อาทิ มหกรรมสุขภาพผูส้ งู อายุไทยก้าวไกลสูอ่ าเซียนการประชุมวิชาการวันรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
แห่งชาติ ครั้งที่ 14
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เป็นกิจกรรมการประชุมวิชาการทางการเมืองการปกครอง การนำ�เสนอผลงานทางวิชาการ การตอบปัญหา
ทางการเมืองการปกครองจากนักศึกษาและนักเรียนจากทัว่ ประเทศ คณะรัฐศาสตร์ เป็นทีร่ จู้ ดั ของผูค้ นทัว่ ไปในด้านของคณะ
วิชาชัน้ นำ�ทางด้านสังคมศาสตร์ และการเมืองการปกครองทีผ่ า่ นเวทีการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติมาแล้ว ซึง่ ดำ�เนินการ
ในระหว่างวันที่  27-28 พฤศจิกายน 2557
3. การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมบนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และการพึ่งพาตนเองของชุมชนท้องถิ่น

ด้านการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งพาตนเองของชุมชนท้องถิ่น
ให้ความสำ�คัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านอาชีพ เพือ่ ให้เศรษฐกิจของชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนสามารถพึง่ พา
ตนเองได้  โดยคณะต่าง ๆ เป็นผู้ดำ�เนินการ เช่น
		 ฝึกอบรมด้านการเกษตร เช่น เพาะปลูก ขยายพันธุ์พืช เป็นต้น
		 ฝึกอบรมการซ่อม เช่น บำ�รุงรักษาอุปกรณ์การเกษตร อุปกรณ์ ในครัวเรือน การซ่อมปะปาหมูบ่ า้ น เป็นต้น
		 ฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการองค์กร เช่น ระบบภาษี บัญชี เป็นต้น
		 ฝึกอบรมให้ความรู้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น บรรจุภัณฑ์ กระบวนการผลิต เป็นต้น
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน
เป็นการบริการวิชาการโดยคณะวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยซึ่งให้บริการทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพ การปฏิบัติตน การให้คำ�ปรึกษา การตรวจรักษา การบริการ
ให้รูปแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เป็นต้น ในปี 2557 มีโครงการในประเภทดังกล่าว อาทิ
		
4.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการให้สุขศึกษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแนวใหม่ สำ�หรับ
			 บุคลากรทางด้านสาธารณสุข
เป็นการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเทคนิคการให้สขุ ศึกษาและการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพแนวใหม่ สำ�หรับ
บุคลากรทางด้านสาธารณสุข ซึง่ จะทำ�ให้เกิดความเชือ่ มัน่ และเป็นการสนับสนุนให้บคุ ลากรกลุม่ นีไ้ ด้มกี ารพัฒนากระบวนการ
ในการดำ�เนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ อันจะนำ�ไปสู่การลดปัญหาสุขภาพของประชาชนที่มีสาเหตุจากพฤติกรรม
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางด้านสาธารณสุขมีความรู้ทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติในเทคนิคและกระบวนการการให้
สุขศึกษาและสำ�หรับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
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4.2 ค่าย “ฉันอยากเป็น...หมอ มอทราย” ครั้งที่ 6
เป็นการประชาสัมพันธ์ แนวทางการเรียนและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของนักศึกษาแพทย์ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อ พร้อมทั้งเพื่อ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขกับชุมชน ซึ่งดำ�เนินการในระหว่างวันที่
5-7 ตุลาคม 2556 ผู้เข้าร่วม 100 คน

		
4.3 การส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัย นักเรียนโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน กองกำ�กับการตำ�รวจ
			 ตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี (ปีที่ 2)
เป็นการส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัย และป้องกันปัญหาสุขภาพ ที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียนใน
ระยะยาวรวมทั้งยังเป็นการกระตุ้นการส่งเสริม และสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่องให้แก่
นักเรียนโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน กองกำ�กับการตำ�รวจตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วม 80 คน ได้แก่
แกนนำ�นักเรียน (ชั้นป.4- ป 6.)   ครูอนามัยโรงเรียน ครูโภชนาการ แกนนำ�ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่
โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน กองกำ�กับการตำ�รวจตระเวนชายแดน ที่ 22 อุบลราชธานี (เขตจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร
อำ�นาจเจริญ และ ศรีสะเกษ) จำ�นวน  7 โรงเรียน
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4.4 การบริการสำ�รวจดัชนีลูกนำ�้ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
			 ประเมินผลกระทบและการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ปีที่ 3
เป็นการบูรณาการการมีสว่ นร่วมของประชาชน เพือ่ การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในการสำ�รวจ
ลูกน้�ำ และยุงลาย การสำ�รวจพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก และการรณรงค์ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับการป้องกันโรคไข้เลือด
ออกในหมู่บ้านดอนกลาง อำ�เภอวารินชำ�ราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับความร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำ�บลวัด ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องและมีการดำ�เนินงานทุกปี และมีประชาชนเข้าร่วมจำ�นวน 100 คน

		
4.5 มหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุไทยก้าวไกลสู่อาเซียน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
จัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่
2 เมษายน ของทุกปี จัดให้มีการกิจกรรมต่างๆ อาทิ การเสวนา บทบาทผู้สูงอายุไทยกับอาเซียน การประชุมระดมสมอง
การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรูด้ า้ นผูส้ งู อายุ การแสดงของกลุม่ ชมรมผูส้ งู วัยในจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนีย้ งั มีนทิ รรศการ
ผู้สูงอายุ การจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และการบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น  ซึ่งจะทำ�ให้ผู้สูงอายุ ครอบครัว ชุมชน และผู้ที่
เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตอบสนองการเป็นสังคมผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพ
โดยมีผสู้ งู อายุชมรมผูส้ งู อายุในเขตจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมงานจำ�นวนกว่า 500 คน และเป็นโครงการทีเ่ น้นการบูรณาการ
การเรียนการสอน รายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ โดยเน้นให้นักศึกษาพัฒนานวัตกรรมและนำ�ไปถ่ายทอดสู่การดูแลผู้สูงอายุ
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5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่เป้าหมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของ
เด็ก เยาวชนและชุมชน
มหาวิทยาลัยให้ความสำ�คัญกับการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ทุรกันดาร โดยน้อมนำ�กระแสพระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นกรอบการ
ดำ�เนินงาน โดยเป้าหมายหลัก คือ โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนในการกำ�กับของกองบังคับการตำ�รวจตระเวนชายแดนที่
22  โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของครูและนักเรียนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  ภาษา
ไทย  การพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ เป็นต้น การดำ�เนินงานเพื่อพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารเป็น
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภมู ภิ าคตามบันทึกความร่วมมือกับสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน  นอกจากนีย้ งั ได้จดั ทำ�
บันทึกความร่วมมือกับกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เปิดสอนตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ในจังหวัดอุบลราชธานี
และจังหวัดยโสธร รวม 7 แห่ง ในปี 2557 มีโครงการในประเภทดังกล่าว อาทิ
		
5.1 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) การแข่งขันทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันตอบปัญหาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นิทรรศการวิชาการ และกิจกรรมอืน่ ๆ อีกมากมาย
ซึ่งดำ�เนินการในระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2557 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำ�นวน 25,798 คน

		
5.2 โครงการโอลิมปิกวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมมือกับ มูลนิธิ สอวน. ดำ�เนินโครงการโอลิมปิกวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้าน
ชีววิทยา เคมี ฟิสกิ ส์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ตามความถนัดทัง้ ในด้านทฤษฎีและทักษะด้านปฏิบตั ิ ให้สามารถวิเคราะห์
และสังเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนได้ และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการคัดเลือกไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ  ช่วย
พัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ระดับโรงเรียนให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล ซึง่ การดำ�เนินงาน
แบ่งเป็น 2 ค่าย ได้แก่
1) โอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ดำ�เนินโครงการระหว่างวันที่ 5 - 20 ตุลาคม 2556 (ค่ายคณิตศาสตร์
โอลิมปิก) และระหว่างวันที่ 13 - 28 ตุลาคม 2556 (ค่ายเคมีโอลิมปิก ค่ายฟิสิกส์โอลิมปิก ค่ายชีววิทยาโอลิมปิก
ค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ม.ต้น และค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก  ม.ปลาย)
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2) โอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ดำ�เนินโครงการระหว่างวันที่ 7 -  20 มีนาคม 2557 (ค่ายคณิตศาสตร์
โอลิมปิก) และระหว่างวันที่ 10 - 24 มีนาคม 2557 (ค่ายเคมีโอลิมปิก ค่ายฟิสิกส์โอลิมปิก ค่ายชีววิทยาโอลิมปิก
ค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ม.ต้น และค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ม.ปลาย)

		
5.3 โรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
การบริการวิชาการโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ที่กระทบต่อนักเรียนในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็น ผลกระทบของแสงสว่างในห้องเรียน เสียงดัง การจัดการขยะภายในโรงเรียน
การสุขาภิบาลอาหาร ความเสีย่ งในสนามเด็กเล่น และรวมถึงยกระดับความสามารถในการจัดการด้านความปลอดภัยและสิง่
แวดล้อมจนเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ในโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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5.4 สานฝันต้นกล้า สา’สุข ครั้งที่ 1
โครงการสานฝันต้นกล้า สา’สุข ครัง้ ที่ 1 ปี 2557 เป็นโครงการบริการวิชาการทีจ่ ดั ขึน้ ระหว่างวันที่ 18-20
มกราคม 2557 โดยกิจกรรมเพื่อเป็นการแนะแนวการเรียนการสอนในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ กิจกรรมจิตปัญญาศึกษา
กิจกรรมการตรวจคุณภาพน�้ำ  และกิจกรรมทางห้องปฏิบัติการแก่นักเรียนมัธยมศึกษา ที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร์
		
5.5 โครงการค่ายนักอิเลกทรอนิกส์รุ่นเยาว์ร่วมกับเนคเทค
		
5.6 โครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ร่วมกับ บริษัทไทยบริดสโตน
นอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วยังมีโครงการที่มหาลัยได้ดำ�เนินการปีละจำ�นวนมาก เป็นต้น

6. ผลงานโครงการบริการวิชาการที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก
		
6.1 โครงการเพาะพันธ์ปัญญา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำ�เนินโครางการ “โครงการเพาะพันธุ์
ปัญญา”ซึง่ เกิดจากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) และธนาคารกสิกรไทย ร่วมกันสนับสนุนงบประมาณเพือ่ ปฏิรปู
การศึกษาด้วยการเรียนรูจ้ ากการทำ�โครงงานบนฐานวิจยั (Research-Based Project-RBL) เพือ่ พัฒนานักเรียนให้มที กั ษะการ
เรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็น 1 ใน 8 ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการจากทั่วประเทศ รับผิดชอบโรงเรียน
ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี อำ�นาจเจริญ และยโสธร
ผลการดำ�เนินงานในปี 1 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อทำ�การปรับฐานการเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพให้
ครูผู้สอนให้พร้อมสำ�หรับกระบวนการเรียนการสอนบนฐานการวิจัย จำ�นวน 12 โรงเรียน และในปีที่ 2 มหาวิทยาลัยได้ร่วม
กับหน่วยจัดการกลางคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำ�นวน 10 โรงเรียน
งบประมาณดำ�เนินงานโครงการ
ปีที่ 1 (กันยายน 2555 – เมษายน 2556) งบประมาณ  610,750 บาท
ปีที่ 2 (พฤษภาคม 2556 – เมษายน 2557) งบประมาณ 1,916,140 บาท
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6.2 โครงการคลินิกเทคโนโลยี
โครงการคลินิกเทคโนโลยี เป็นความร่วมมือกันระหว่าง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและให้บริการคำ�ปรึกษาและข้อมูลทางเทคโนโลยี
เป็นตัวกลางและประสานการถ่ายทอดความรูแ้ ละเทคโนโลยีรว่ มกันระหว่างเครือข่ายและเพือ่ เป็นศูนย์ประสานงานและสนับสนุน
งานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม   ในพื้นที่จังหวัดซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะสนับสนุนงบ
ประมาณในการดำ�เนินงาน โดยดำ�เนินงานภายใต้ คลินิกเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ซึ่งกำ�หนดแผนสนับสนุน
งบประมาณจำ�นวน 3 แผนงาน โดยในปี 2557 มีโครงการตามแผนงานทั้งสาม จำ�นวน 5 โครงการ เป็นเงิน 964,140 บาท
ดังนี้
แผนงาน
1. แผนงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
2. แผนงานบริการให้คำ�ปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
3. แผนงานวิจัยและพัฒนา ต่อยอดเทคโนโลยี
รวม

จำ�นวนโครงการ
2
1
2
5

62

งบประมาณ
245,000
442,560
276,580
964,140

รายงานประจำ�ปี 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Annual Report 2014 Ubon Ratchathani University

กลยุทธ์ที่ 5 : สืบสาน เผยแผ่ ฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งเรียนรู้
วัฒนธรรมของประเทศในอาเซียน โดยศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมและจัดการความรู้ ให้นักศึกษาและบุคลากร
ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ : เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และประเทศในอาเซียน
มาตรการ
5.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการบูรณาการกับ
การวิจัย การเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา
5.2 ศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณี โดยเน้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภูมิภาคลุ่มน้ำ�โขง และประเทศในอาเซียน
5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม
อันดีงามของท้องถิ่น และมีสุนทรียภาพทางศิลปะ ตลอดจนรู้เท่าทันวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด�ำเนินการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง เพื่อน�ำไปสู่การ
เรียนรู้ รับรูแ้ ละรักษาไว้ ซึง่ ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม โดยในปีงบประมาณ  2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รบั การสนับสนุน
การจัดโครงการโดยได้รับงบประมาณสนันสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดินจ�ำนวน 73 โครงการ เป็นเงิน 8,601,600 บาท
โดยแบ่งเป็นกลุ่มโครงการตามนโยบายมหาวิทยาลัย ดังนี้
กิจกรรมการดำ�เนินงาน

จำ�นวนโครงการ

งบประมาณ
แผ่นดิน

1. ส่งเสริมเยาวชน นักศึกษา และบุคลากรให้ตระหนักถึงคุณค่า
ความงามของศิลปะ
2. การศึกษา วิจัย รวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ
อนุรัษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของ
อีสานและของชาติ
3. มุ่งเน้นกิจกรรมเผยแพร่และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมใน
ระดับและรูปแบบต่างๆ
4. มุง่ เน้นกิจกรรมเผยแพร่และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่
ในจังหวัดอุบลราชธานี
5.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและความร่วมมือกับจังหวัด
รวม

19

1,526,000

ร้อยละของ
จำ�นวนโครงการ
ทั้งหมด
26

27

2,217,000

37

26

12

1,315,000

16

15

7

884,000

10

10

8
73

2,659,600
8,601,600

11
100

31
100

ร้อยละของจำ�นวน
งบประมาณ ทั้งหมด
18

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้สง่ เสริมและสนับสนุนให้คณะและหน่วยงานจัดกิจกรรม/โครงการศึกษาวิจยั เพือ่ รวบรวม
องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม โดยในปี
2557 ได้ดำ�เนินงานด้านการทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมตามมาตรการที่กำ�หนดไว้ ดังนี้
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1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม บูรณาการกับการวิจัย การเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้จดั กิจกรรมฝึกกรรมฐานและสุนทรียสนทนา สำ�หรับนักศึกษาและ
บุคลากร ณ วัดป่าบุญล้อม (วัดสาขาวัดหนองป่าพง)  ระหว่างวันที่ 15-21 มีนาคม 2557 โดยผูร้ ว่ มโครงการได้รบั ประสบการณ์
จริงในการฝึกปฏิบัติ รักษาศีล 8 สวดมนต์ทำ�วัตรเช้า-เย็น นั่งสมาธิ เดินจงกรมและสนทนาธรรม และทำ�ความสะอาดวัด
อีกด้วย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนจิตใจให้ก่อเกิดสติและปัญญา และสามารถประยุกต์ ใช้ ในการเรียน การพัฒนาตนเอง
ด้านคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนการปฏิบัติงาน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา
การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพเวชกรรม ในหัวข้อ การเรียนรู้ ในมนุษย์ (Learning Process)

2. ศึกษา ค้นคว้า วิจยั และรวบรวม เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มแี หล่งเรียนรู้ ในชุมชนในการเผยแพร่องค์ความ
รู้และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี ในภูมิภาคลุ่มน้ำ�โขง และอาเซียน
ตามทีป่ ระเทศไทยอยูร่ ะหว่างการเตรียมพร้อมเปิดประตูสอู่ าเซียน และเห็นว่าสิง่ ทีบ่ ง่ บอกถึงรากเง้า ความเชือ่
ความเป็นมาของแต่ละประเทศในแถบภูมิภาคอาเซียนนั้น คือ ศิลปวัฒนธรรม ประจำ�ชาติและองค์กรที่มีหน้าที่ในการปลูกฝัง
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของแต่และประเทศให้กับเยาวชนนั้น คือ สถาบันการศึกษา ดังนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้
ให้มีการจัดการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ระหว่างประเทศ ไทย กัมพูชา เวียดนาม ลาว และจีน ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมระหว่างประเทศในภูมภิ าคอาเซียน และแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ รือ่ งวัฒนธรรมประจำ�ถิน่ ของแต่ละประเทศ
ณ โรงละครคณะศิลปศาสตร์ ในวันที่ 31 มกราคม 2557 ซึ่งมีนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมชมการแสดงในครั้งนี้
จำ�นวน 200 คน โดยความร่วมมือกับสาขาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร สาขาภาษาจีนและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยพระตะบอง ประเทศกัมพูชา มหาวิทยาลัยเมียนเจย ประเทศกัมพูชา
และมหาวิทยาลัยจำ�ปาศักดิ์ สปป. ลาว จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมประจำ�ชาติ ดังนี้
1) เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สาธิตท่ารำ�ที่คล้ายและสอดคล้องกันระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ
2) การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย : รำ�อวยพรและดนตรีไทย
3) การแสดงศิลปวัฒนธรรมกัมพูชา (University of Battambang) : BLESSING dance
4) การแสดงศิลปวัฒนธรรมลาว: เต้นบัดสโลบ (นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก สปป.ลาว)
5) การแสดงศิลปวัฒนธรรมเวียดนาม:  Mua non ระบำ�งอบ
6) การแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน: การแสดงของชนเผ่าพื้นเมืองของจีน
7) การแสดงศิลปวัฒนธรรมกัมพูชา (Mean Chey University): NEARY CHEA CHOUR
8) การแสดงดนตรีพื้นบ้านอีสาน: โปงลางนิติศาสตร์ออนซอน
9) การศิลปวัฒนธรรมไทย: รำ�โทน
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การแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน วงโปงลางนิติศาสตร์
การแสดงชุด BLESSING dance โดย University of
ออนซอนโดย นั ก ศึ ก ษาจากคณะนิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย Battambang
อุบลราชธานี

การแสดงของชนเผ่าพื้นเมืองจีนโดยนักศึกษาจาก
การแสดงชุด NEARY CHEA CHOUR  โดย Mean
คณะศิลปศาสตร์
Chey University

การแสดงศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทย ชุ ด รำ � โทน โดย
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

การประกวดแต่งกายชุดประจำ�ชาติต่างๆ
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3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยได้ด�ำ เนินการจัดกิจกรรมและโครงการเพือ่ ดำ�เนินการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้โดย
มีการจัดโครงการทีม่ งุ่ จัดความรู้ ในด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัตศิ าสตร์ และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ โดยมีการสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อดำ�เนินโครงการในลักษระดังกล่าว จำ�นวน 16 โครงการ เป็นเงิน 2,112,000  บาท ในปี 2557 มีโครงการในประเภท
ดังกล่าว อาทิ

งาน“ตุม้ โฮมน้องพีส่ ามัคคี ม.อุบลฯ : สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำ�ปี 2557”ณ บริเวณโครงการอุทยานศิลปวัฒนธรรม
อีสานและลุ่มน้ำ�โขง เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557

สืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี 2557 นำ�ขบวนแห่เครื่องยศเจ้าเมือง ขบวนสัญญาณโบราณ ขบวน
ขันหมากเบ็ง และเทียนโบราณ เข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา พร้อมอัญเชิญรูปจำ�ลองพระปทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำ�ผง)
เครื่องยศของอดีตเจ้าเมืองอุบลราชธานี ในงาน 113 ปีประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี 2557 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2557

นางสาววรรณพร แสงตา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ในการประกวดสาวงามเทียนพรรษาจังหวัด
อุบลราชธานี ประจำ�ปี 2557 กับ 3 ตำ�แหน่งแห่งความภาคภูมิใจ สาวงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี ขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน และ
นางงามผิวสวย
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4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี มีสุนทรียภาพ
ทางศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และนานาชาติ
		 ทำ�บุญ “ตักบาตรวันสถาปนา 24 ปี ม.อุบลฯ เพื่อเทิดไท้องค์มหาราชา” เนื่องใน “วันสถาปนามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การแสดงพระธรรมเทศนา
“การปรองดอง และสมานฉันท์” โดย พระราชธีราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ สำ�นักงาน
อธิการบดี เมื่อที่ 29 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้จัดงานทำ�บุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ ใหญ่ ซึ่งเป็นผู้เสียสละ
ร่างกายเป็นวิทยาทาน โดยมีก�ำ หนดจัดกิจกรรมทุกปี ในปี 2557 ได้จดั งานในวันที่ 24 สิงหาคม 2557 โดยมีกจิ กรรม การทำ�บุญ
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายอาหารเพล พิธรี �ำ ลึกพระคุณอาจารย์ ใหญ่ กิจกรรมโรงทาน และอ่านบทร้อยกรองทำ�นองเสนาะ
ซึ่งมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และญาติมิตรอาจารย์ ใหญ่มาร่วมงานกว่า 400 คน

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดกิจกรรมและการทำ�บุญตามประเพณีอีสาน บุญเดือนเก้า บุญ
ข้าวประดับดิน ซึ่งนักศึกษาได้มีการจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความเป็นมาและวีธีการทำ�บุญข้าวประดับดิน ในวันที่ 23-24
สิงหาคม 2557 ร่วมกันทำ�ข้าวประดับดินเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ อีกทั้ง เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เชื่อมโยง
จากเนื้อหาวิชาสุขภาพประชาชน โดยให้เรียนรู้ผ่านจารีตประเพณีของชุมชน และร่วมกิจกรรมตักบาตร และถวายอาหารแด่
พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดบ้านศรีไค ตำ�บลเมืองศรีไค อำ�เภอวารินชำ�ราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีประชาชน และนักศึกษาเข้าร่วม
100 คน
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คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมและการทำ�บุญตามประเพณีอีสาน บุญเดือนเจ็ด : บุญซำ�ฮะ ปีที่ 2 ในระหว่าง
วันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2557 โดยในวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 โดยผู้ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย บุคลากร ผู้บริหาร และ
นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกันทำ�ความสะอาด ณ ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ ศาลตายาย ที่หน่วยงาน/คณะ และ
สวดมนต์เย็น ณ ห้อง 401 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน�้ำโขง จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลงแขกท�ำนา โดยนักศึกษา
จ�ำนวน 100 คน ลงพื้นที่เตรียมดิน และหว่านต้นกล้า ในนาข้าวพื้นที่กว่า 5 ไร่ ในการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ลงแขกท�ำนา ณ พื้นที่แปลงนาบริเวณอุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน�้ำโขง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 22
มิถุนายน 2557

กิจกรรมธรรมะบรรยาย “ธรรมะกับการบริหารชีวิตวัยเรียน” โดย พระคเชนทร์ สุนทโร เนื่องในโอกาส ทำ�บุญครบ
รอบ 24 ปี ของการสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และต้อนรับนักศึกษาใหม่ และดำ�เนินการต่อเนื่องในกิจกรรม ปฏิบัติ
ธรรมบำ�เพ็ญกุศล ม.อุบลฯ 24 ปี เทิดไท้องค์มหาราชา เพื่อมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
และผูท้ สี่ นใจ ในการปลูกฝังธรรมะเพือ่ นำ�มาประยุกต์ ใช้ ในการบริหารชีวติ ในวัยเรียน ให้นกั ศึกษาบรรลุเป้าหมายในการเรียน
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำ�เนินชีวิตอย่างเป็นสุข ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อ
วันที่ 30 กรกฎาคม 2557
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ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญอื่นๆ

1. โครงการอุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำ�โขง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด�ำเนินโครงการก่อตัง้ อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุม่ น�ำ้ โขงบริเวณข้างหนอง
อีเจม (สวนสมุนไพรเดิม) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยฯ ในภาพรวมเป็นการจัดเตรียม
สถานที่ในการดำ�เนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ การแสดง และพิธีกรรมต่างๆ ทางวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1.2 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และและส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและเกิด
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1.3 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ในเขตอุทยานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกต่อการใช้งานและ
สวยงาม ยิ่งขึ้น
อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน�้ำโขงโดยได้ก�ำหนดพื้นที่ใช้ส�ำหรับท�ำกิจกรรมด้านต่าง ๆ ได้แก่
1) บ้านเฮือนอีสานโบราณ (เฮือนกำ�นัน) และลานกิจกรรมกลางแจ้ง ใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมต่างๆ โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น  งานทำ�บุญขึ้นบ้านใหม่ งานประเพณี
สงกรานต์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมีลานกลางแจ้งใช้ ในการจัดกิจกรรมการแสดง การละเล่นต่างๆ
ด้านศิลปวัฒนธรรม โดยที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
- วันที่ 13 กันยายน 2556 จัดงานประเพณีขึ้นเฮือนใหม่
- วันที่ 9 มกราคม 2557 การแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน โดย วงโปงลางคณะนิติศาสตร์ออนซอน
- วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยคณะดนตรีไทย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และชมรมนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 การแสดงสืบสานศิลปวัฒนธรรมเวียดนาม โดย คณาจารย์และนักศึกษา
สาขาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- วันที่ 10 เมษายน 2557 จัดงานประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2) พื้นที่สวนป่าชุมชนและสมุนไพร เป็นแหล่งศึกษาข้อมูลพืชตามวิถีชีวิตของคนอีสาน แก่นักเรียน นักศึกษา
ประชาชนผู้สนใจทั่วไป และเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยอีสาน ด้านการใช้ประโยชน์จากพืช และสมุนไพร โดยได้รับความร่วม
มือดำ�เนินการจาก ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวน อาจารย์ประจำ�คณะเภสัชศาสตร์
3) พื้นที่อนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชาวนาอีสาน เช่น ประเพณีทำ�นา ได้แก่ ลงแขกดำ�นา ลงแขกเกี่ยวข้าว ลงแขกตีข้าว
(นวดข้าว) โดยมีบุคลากร นักศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ
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2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชฯ มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ เป็นการส่งเสริมให้สถาบันต่างๆ ทีม่ หี น้าทีใ่ นการศึกษาพืช
พรรณต่างๆ และ บุคคลทีส่ นใจได้มโี อกาสปฏิบตั งิ านทีศ่ กึ ษาพืชพรรณต่างๆ ทีม่ อี ยูจ่ �ำ นวนมากในประเทศไทย ได้ศกึ ษาวิธกี าร
ทางวิทยาศาสตร์ ได้รวบรวมเป็นหลักฐานไว้ และเพื่อเป็นสื่อในระหว่างสถาบันต่างๆ บุคคลต่างๆ ที่ทำ�การศึกษาให้สามารถ
ร่วมใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อให้การศึกษาไม่ซ้ำ�ซ้อน สามารถที่จะดำ�เนินการ ไปก้าวหน้าเป็นประโยชน์ ในทางวิชาการได้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เข้าร่วมดำ�เนินงานโครงการฯตามแผนแม่บท ระยะที่ 5 (ตุลาคม 2554 - กันยายน
2559) โดยแผนปฏิบัติงานประจำ�ปี 2557 ดังนี้

กิจกรรมตามแผน

จำ�นวนโครงการ
2
6
3
2
13

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมการสำ�รวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
รวม
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ปีงบ 2557

งบประมาณ
270,000
820,000
290,000
230,000
1610000
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กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจ โดยพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน
เป้าประสงค์ : ระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
มาตรการ
6.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล  
6.1.1 กำ�หนดนโยบายเชิงรุกในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์/กลยุทธ์ และนำ�จุดแข็งของมหาวิทยาลัยไปสู่การ
พัฒนาการดำ�เนินงานทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม
6.1.2 กระจายอำ�นาจบริหาร กำ�กับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม
6.1.3 กำ�หนดนโยบายเชิงรุกในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ตอบสนองต่อผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
6.1.4 ปรับปรุงและจัดทำ�มาตรฐานการปฏิบตั งิ านของกระบวนการทีส่ ร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน
6.1.5 ปรับปรุงงานกฎหมายและนิติการของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6.1.6 มีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้
6.2 ปรับปรุงโครงสร้างและกรอบอัตรากำ�ลังของส่วนงานและหน่วยงานภายในให้เหมาะสม
6.2.1 ทบทวนนโยบายและปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการในการรวมศูนย์หรือการกระจายการปฏิบตั งิ าน
ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยเร่งด่วน
6.2.2 ทบทวนหลักการและกำ�หนดมาตรการในการบริหารอัตรากำ�ลัง เช่น ทบทวนสัดส่วนอัตรากำ�ลังสาย
วิชาการและสายสนับสนุนให้เหมาะสม การบริหารกรอบอัตรากำ�ลัง เป็นต้น
6.3 ปรับปรุงระบบงบประมาณและการเงินให้มเี สถียรภาพ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยปรับปรุง
ระบบสารสนเทศทางการเงิน และบัญชี ให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถใช้ ในการตัดสินใจ
เพื่อการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.4 พัฒนาประสิทธิภาพการกำ�กับติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัย     
6.5 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
6.5.1 ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพือ่ การตัดสินใจให้มคี วามเชือ่ มโยงกันระหว่างหน่วยงานภายในทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น ระบบลงทะเบียน REG ระบบบัญชี UBUFMIS ระบบบุคลากร
6.5.2 จัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล
6.5.3 ประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้ฐานข้อมูล
6.6 พัฒนาระบบการสื่อสาร จัดทำ�แผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการถ่ายทอดนโยบาย แผนงาน ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ตลอดจนการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย
6.7 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้บรู ณาการสูก่ ารปฏิบตั งิ านประจำ� โดยปรับปรุงระบบการรวบรวมและ
จัดเก็บข้อมูลให้สามารถใช้ร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัย
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6.8 ปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาและบุคลากร
6.9 ส่งเสริมและสร้างจิตสำ�นึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดภาวะ
โลกร้อน
มหาวิทยาลัยได้เร่งรัดปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายใต้หลักนิตริ ฐั และหลักธรรมาภิบาล เพือ่ ให้การดำ�เนินงาน
ตามภารกิจหลักมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยในปี 2557 ได้ดำ�เนินงานพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการตามมาตรการที่กำ�หนดไว้ ดังนี้

1. การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล

1.1 กำ�หนดนโยบายเชิงรุกในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์/กลยุทธ์ และนำ�จุดแข็งของมหาวิทยาลัยไปสู่การ พัฒนาการ
ดำ�เนินงานทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทำ�แผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559) ซึ่งใน
ช่วง 2 ปี ที่มหาวิทยาลัยใช้แผนกลยุทธ์ฉบับดังกล่าวเป็นกรอบในการดำ�เนินงาน พบว่ายังมีบางตัวบ่งชี้ที่มีผลการดำ�เนินงาน
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด และยังมีบางมาตรการที่ยังไม่สามารถดำ�เนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ ดังนั้น
เพื่อให้การดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัยในระยะ 3 ปีที่เหลือของแผนกลยุทธ์ฉบับดังกล่าวเกิดประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมาย
ทีม่ หาวิทยาลัยกำ�หนดไว้ มหาวิทยาลัยจึงได้ด�ำ เนินโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์เพือ่ พัฒนามหาวิทยาลัย เพือ่ ปรับทิศทางและ
เป้าหมาย  พร้อมทั้งทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์การพัฒนา  เพื่อให้สอดรับกับทิศทางและการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ  
ในบริบทปัจจุบันและอนาคต  ของประเทศและภูมิภาค  
มหาวิทยาลัยจึงได้ดำ�เนินกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 โดยจัดให้มีการระดมสมองจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย   ได้แก่   ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี นักศึกษา ศิษย์เก่า และตัวแทนองค์กรภาครัฐ   เพื่อทบทวนผลการ
ดำ�เนินงานที่ผ่านมา  ตลอดจนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค แนวโน้ม สภาการณ์ปัจจุบัน เพื่อปรับทิศทาง เป้าหมายการ
พัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประเทศ
แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ฉบั บ ที่ 11 ของสำ � นั ก งานคณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษา แผนปฏิ บั ติ ก ารเข้ า สู่
ประชาคมอาเซียนปี 2558 และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้เกิด
การมีส่วนร่วมอันจะนำ�ไปสู่การยอมรับร่วมกันในเป้าหมาย   ตัวชี้วัดผลลัพธ์/ผลผลิตในด้านต่างๆ และการถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์ลงสู่หน่วยงานและบุคคลโดยทั่วถึง และเพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
อันจะนำ�ไปสูก่ ารบรรลุภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยอย่างมีคณ
ุ ภาพต่อไป โดยในการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารดังกล่าว มหาวิทยาลัย
ได้มกี ารนำ�ผลการดำ�เนินงานด้านต่างๆ มาสรุป วิเคราะห์ และจัดทำ�เป็นสารสนเทศ เพือ่ ประกอบการพิจารณาปัญหา อุปสรรค
ในการดำ�เนินงาน เพื่อนำ�ไปวางแผน ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ให้มีประสิทธิภาพ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2556 โดยผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย คณบดี/ผู้อำ�นวยการ ผู้แทนบุคลากร  นักศึกษา ศิษย์เก่า และตัวแทนองค์กรภาครัฐ
72

รายงานประจำ�ปี 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Annual Report 2014 Ubon Ratchathani University

1.2 กระจายอำ�นาจบริหาร กำ�กับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม
มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้บคุ ลากรในสถาบันมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการ โดยมอบอำ�นาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม ดังนี้
1) อธิการบดีมมี อบอำ�นาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำ�เนินการให้แก่บคุ ลากรตามโครงสร้าง
การบริหารองค์กรซึ่งประกอบไปด้วยรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างๆ หัวหน้าส่วนงานระดับต่างๆ เช่น คณบดี ผู้
อำ�นวยการสำ�นัก/สถาบันและผู้อำ�นวยการส่วนงานมีอำ�นาจในการอนุมัติได้โดยมีการระบุวงเงินชัดเจน
2) มหาวิทยาลัย กำ�หนดให้มีคณะกรรมการ คณะทำ�งานด้านต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรจากคณะ/
สำ�นัก/หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรผู้
ปฏิบัติงาน และใช้พิจารณาในการปรับปรุงการดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น คณะกรรมการกรรมการฝ่ายวางแผน
ระดับมหาวิทยาลัย, คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน, คณะกรรมการบริหารงานบุคคล, คณะกรรมการวิชาการ และ
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย เป็นต้น
โดยในส่วนการกำ�กับติดตามและประเมินผลการบริหารงานนัน้ ได้ด�ำ เนินการอย่างต่อเนือ่ งทุกระดับ ทัง้ ใน
ระดับมหาวิทยาลัย คณะ/สำ�นัก โดยผ่านกลไกการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการให้ความเห็นเรือ่ งต่างๆ ที่
จะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาโดยมีการประชุมเป็นประจำ�ทุกเดือน อาทิ การ
รายงานการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แผนการรับนักศึกษา แผนบริหารความเสี่ยง รายงานผลการดำ�เนินงานตามแผน
กลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจำ�ปี เป็นต้น ตามรอบการรายงาน
จากการติดตามผลการดำ�เนินงานด้านต่างๆ ที่อธิการบดีได้มอบหมายไปยังคณะผู้บริหาร และหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบแล้ว มหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการ “ผู้บริหารพบประชาคมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” เมื่อวันที่ 9 มกราคม
2557 ณ ห้อง แกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่าง
ผูบ้ ริหารและประชาคมมหาวิทยาลัย นำ�เสนอผลการปฏิบตั งิ านในรอบปีทผี่ า่ นมา เพือ่ สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผูบ้ ริหาร
และประชาคมมหาวิทยาลัย พร้อมทัง้ นำ�เสนอแผนการดำ�เนินงานในอนาคตของมหาวิทยาลัย โดยผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยแต่ละ
ท่านได้นำ�เสนอข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง

โครงการ “ผู้บริหารพบประชาคมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 ณ ห้อง แกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 อาคาร
เทพรัตนสิริปภา

1.3 กำ�หนดนโยบายเชิงรุกในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ตอบสนองต่อผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการดำ�เนินงานในด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ตอบสนองต่อผู้รับ
บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการจัดทำ�แบบสำ�รวจความพึงพอใจในผลการดำ�เนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เพื่อนำ�ผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการดำ�เนินงาน จากทั้งหน่วยงานภายนอกและภายใน ดังนี้

73

รายงานประจำ�ปี 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Annual Report 2014 Ubon Ratchathani University

หน่วยงานที่จัดทำ�แบบสำ�รวจ
ผลการดำ�เนินงานด้าน
1. สำ�นักงานสถิติแห่งชาติร่วม 1. สำ�รวจความพึงพอใจของผู้
มือกับสำ�นักงานคณะกรรมการ ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต
พัฒนาระบบราชการ (กพร.)
2. สำ�รวจความพึงพอใจของ
นิสิตนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาสนี
2. สำ�นักงานพัฒนานักศึกษา 1. การสำ�รวจความพึงพอใจ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้
บริการด้านการพัฒนานักศึกษา

3. สำ�นักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัย บริการวิชาการและ
ทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1. รายงานการติดตามและ
ประเมินผลการดำ�เนินงาน
โครงการบริการวิชาการ
แก่สังคม ประจำ�ปี 2556
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สรุปผลการประเมิน
การปรับปรุงและพัฒนาตามข้อเสนอแนะ
1. ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
1. มีการนำ�ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมติดตาม
ร้อยละ 85.14 (4.0014 คะแนน)
ผลบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อ
2. ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ร้อยละ ปรับปรุงในการดำ�เนินงานปีการศึกษาต่อไป
80.03 (4.2571 คะแนน)
1. ผลการประเมินในด้านของผู้รับบริการที่
มีต่อการให้บริการด้านการพัฒนานักศึกษา
ค่าเฉลี่ย 4.12 โดยมีผลในด้านต่างๆ ดังนี้
1.ความสะดวกในการติดต่อขอใช้บริการ
2. การดูแลเอาใจใส่และการมีจิตสำ�นึกใน
การให้บริการ
3. คุณภาพการให้บริการ
4. ความมีมนุษยสัมพันธ์
5. ความประทับใจในการให้บริการ
6. การให้คำ�แนะนำ�และการแก้ปัญหา
7. ความประทับใจในการบริการ
1. ประสิทธิภาพของการดำ�เนินงาน
1.1 ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กำ�หนด ได้ร้อยละ 83 (ค่าเป้า
หมาย 95)
1.2 ร้อยละโครงการบูรณาการสำ�เร็จตาม
แผนที่กำ�หนด ได้ร้อยละ 55.55
(ค่าเป้าหมายร้อยละ 80)
2. ประเมินประสิทธิผลในการดำ�เนินงาน
ในประเด็นความพึงพอใจในด้านต่างๆ ดังนี้
2.1กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการร่วมโครงการ ผล
มีความพึงพอใจในระดับคะแนนเฉลี่ย 4.41
คิดเป็นร้อยละ 88.20 สูงกว่าเป้าหมายที่
กำ�หนด ร้อยละ 80
2.2 การนำ�ความรู้ไปใช้ประโยชน์  
ผลมีความพึงพอใจในระดับคะแนนเฉลี่ย
97.36  สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำ�หนด
ร้อยละ 80

1. สำ�นักงานพัฒนานักศึกษา ได้จัดทำ�
โครงการการจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนา
นักศึกษา ในระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน
2556 ณ สถานีดาวเทียมสิรินธร อำ�เภอ
สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อหาแนวทาง
การปรับปรุงและพัฒนาตามข้อเสนอแนะ

1. มีการแจ้งผลการประเมินในการดำ�เนิน
โครงการโดยจัดส่งให้ทุกคณะ/หน่วยงานที่มี
การจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อดำ�เนินการ
ตามข้อเสนอแนะและปรับปรุงตามแนวทางใน
ปีต่อไป

1.4 ปรับปรุงงานกฎหมายและนิติการของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ
		 ที่เกีย่ วข้อง
ในปี 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทำ�ระเบียบข้อบังคับต่าง เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยให้ความ
เห็นชอบ เป็นจำ�นวน 18 รายการ เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำ�นวน 4 รายการ โดยมีระเบียบข้อบังคับด้านการบริหารงานบุคคล
มากที่สุด จำ�นวน 9 รายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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ประเภท
1. การจัดตั้ง รวม ยุบเลิก และแบ่งส่วนงาน
2. การบริหารงานบุคคล
3. การสรรหาผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าหน่วยงาน
4. การเงินและทรัพย์สิน
5. การบริหารวิชาการ/การจัดการศึกษา
6. การบริหารทั่วไป
7. การพัฒนานักศึกษา
8. การแก้ไข ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
รวม

ข้อบังคับ
2556
2557
1
1
1
1
1
1
2
3
5

ข้อบังคับ
2556
2557
1
1
2
1
1
5
1

ประกาศ
2556
2557
2
4
8
1
1
1
1
6
12

2556
5
1
1
3
1
1
2
14

รวม

2557
2
9
1
1
3
2
18

1.5 การจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการสร้างช่องทางให้เกิดการถ่ายทอด
ความรูซ้ งึ่ กันและกันภายในระหว่างบุคลากร ควบคูไ่ ปกับการรับความรูจ้ ากภายนอก เป้าประสงค์ส�ำ คัญ คือ เอือ้ ให้เกิดโอกาส
ในการหาแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ที สี่ ดุ (Best Practices) เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารพัฒนาและสร้างเป็นฐานความรูท้ เี่ ข้มแข็ง (Core competence)
ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา โดยในปี 2557 ได้ดำ�เนินกิจกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สำ�คัญ ดังนี้

1) โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การจัดทำ�แผนและรายงานผล
การดำ�เนินงานการจัดการความรู้ เมือ่ วันที่ 23  มกราคม 2557 ณ ห้องประชุม
บุณฑริก สำ�นักงานอธิการบดี  ผู้เข้าร่วมโครงการจากคณะ/สำ�นัก/หน่วยงาน
จำ�นวน  33 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร, บุคลากรสายวิชาการ , กรรมการ
การจัดการความรู้
2) โครงการ UBU SHOW and SHARE 2014 ผลงานที่เป็น
ความสำ�เร็จและความภาคภูมิใจ : แนวปฏิบัติที่ดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ได้นำ�เครื่องมือ “การจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management (KM)
มาใช้เพื่อพัฒนาองค์กร พัฒนาศักยภาพของคน พัฒนาประสิทธิภาพงาน
เพื่อนำ�ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)
อัน จะเป็ น ฐานสนั บสนุนการพัฒนาตามกลยุทธ์ข องมหาวิ ทยาลั ย ในด้ าน
ต่าง ศูนย์การจัดการความรู้ จึงได้จัดโครงการ UBU SHOW and SHARE
2014   เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่
อาคารสำ�นักงานอธิการบดี ผู้เข้าร่วมโครงการจากคณะ/สำ�นัก/หน่วยงาน
จำ�นวน  54 คน   ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการการจัดการความรู้,
คณะกรรมการการจัดการความรู้, บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสาย
สนับสนุน
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3) โครงการการเข้าร่วมเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้
ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 25 โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ภูเก็ต เป็นเจ้าภาพจัดเสวนาสมาชิกเครือข่ายฯ ภายใต้หัวข้อ KM Innovation
และ Happy Workplace โดยมุง่ หวังให้สถาบันสมาชิกได้มโี อกาสแลกเปลีย่ น
เรียนรูก้ ารดำ�เนินการจัดการความรู้ ในองค์กร ทีเ่ กิดเป็นกระบวนการทีด่ จี นเกิด
เป็นนวัตกรรมการจัดการความรู้ การจัดการความรู้ที่นำ�ไปสู่นวัตกรรมหรือ
การยกระดับความรู้ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการบริหารจัดการ
องค์กรแห่งความสุขซึง่ เป็นความสำ�คัญของการทำ�งานในยุคปัจจุบนั ทีม่ งุ่ เน้น
ให้มีความสมดุลเกิดความสุขในการทำ�งาน  ในการนี้  ผู้เข้าร่วมโครงการจาก
คณะ/สำ�นัก/หน่วยงาน จำ�นวน  11  คน ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการ
การจัดการความรู้ , คณะกรรมการการจัดการความรู้ , นักวิชาการศึกษา และ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

4) โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้สู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21 โดยมหาวิทยาลัยนครพนม ได้รบั เกียรติเป็นเจ้าภาพ
จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรูส้ สู่ งั คมแห่งการเรียนรู้ ศตวรรษ
ที่ 21 Mini_UKM ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องเสาร์
ทอง โรงแรมนครพนมริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 3 หัวข้อ ดังนี้
1) มาตรฐานหลักสูตร
2) การประเมินหลักสูตร
3) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการจากคณะ/สำ � นั ก /หน่ ว ยงาน จำ � นวน 4 คน
ประกอบด้วย คณะกรรมการการจัดการความรู้ และนักวิชาการศึกษา
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2. ปรับปรุงระบบงบประมาณและการเงินให้มเี สถียรภาพ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยปรับปรุง
ระบบสารสนเทศทางการเงิน และบัญชี ให้ถกู ต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบนั และสามารถใช้ ในการตัดสินใจเพือ่ การ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้กำ�หนดทิศทางการพัฒนาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนงบประมาณรายจ่ายของ
มหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยยังมีบทบาทในการกำ�กับดูแลให้มหาวิทยาลัยมีกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้ทรัพยากร
ทั้งด้านงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้
ด้านประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ  สภามหาวิทยาลัยให้ความสำ�คัญในการกำ�กับดูแลประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยมีหน้าทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534  ซึ่งต้องจัดทำ�รายงานการเงิน ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ   
มหาวิทยาลัยได้กำ�หนดให้มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานนำ�เงินทุกประเภทเข้าระบบการเงินของมหาวิทยาลัย   และ
รายงานการเงินทุกประเภทให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สนิ ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 หมวด 6 การจัดทำ�บัญชีและรายงานการเงินแห่งระเบียบข้อ 35.2 วรรคท้าย กำ�หนด
ว่า ให้จัดทำ�รายงานการเงินประจำ�ปี  เสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3. พัฒนาประสิทธิภาพการกำ�กับติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัย
ในปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มกี ารจัดโครงการอบรมพัฒนาความรูแ้ ละเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานระบบ GFMIS เพื่อการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ เพื่อให้เกิดผลในด้านผู้ปฏิบัติงาน
บนระบบ GFMIS และผู้ตรวจสอบภายในเกิดความรู้ความเข้าใจและกระบวนการควบคุมภายในที่ดีในระบบสารสนเทศด้าน
การเงิน บัญชี และพัสดุ   วันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติการสำ�นักงานคอมพิวเตอร์และห้องประชุมศรีเมืองใหม่
โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม นักตรวจสอบภายใน นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ จากกองคลังและคณะ/สำ�นัก จำ�นวน
38 คน
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4. การบริหารความเสี่ยงและการจัดวางระบบควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการกำ�หนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการจัดวางระบบควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำ�หนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2554 และมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีการดำ�เนินการตามวิธกี ารและขัน้
ตอนที่กำ�หนดมาตั้งแต่ พ.ศ. 2555 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยได้จดั ทำ�แผนการบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
โดยได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และ
มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำ�เนินการตามขั้นตอนวิธีการจัดการความเสี่ยงที่กำ�หนด ภายใต้การดำ�เนินงานของ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าทีอ่ าวุโสของมหาวิทยาลัย กำ�กับและติดตาม
ผลการดำ�เนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
ผลการดำ�เนินงานในรอบไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน ณ กันยายน พ.ศ. 2557) พบว่า ระดับคณะ/หน่วยงานใน
มหาวิทยาลัย มีการดำ�เนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในตามระบบ กลไกและมาตรฐานการควบคุม
ในอย่างต่อเนื่อง โดยคณะ/หน่วยงานที่ดำ�เนินการจัดการความเสี่ยงได้แล้วเสร็จ ส่วนความเสี่ยงที่อยู่ในระหว่างดำ�เนินการ
ในบางประเด็นได้พิจารณานำ�ไปกำ�หนดเป็นแผนการควบคุมภายในในปีถัดไป และในระดับมหาวิทยาลัยมีการดำ�เนินงาน
ตามแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยผลการดำ�เนินงาน พบว่า สามารถจัดการความเสี่ยง
และควบคุมภายในให้สามารถยอมรับได้เช่นกันและรายงานผลการดำ�เนินงานดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกำ�หนด
ระยะเวลา
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5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ในปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยได้มีการใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการบริหารจัดการเอกสารราชการ
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายสือ่ สาร เข้ามาจัดการข้อมูลสารสนเทศทีใ่ ช้ ใน
การบริหารอย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายสูงสุดทีจ่ ะปรับปรุงระบบการบริหาร และการบริการเอกสารให้สามารถบริการแบบ
ออนไลน์ทางระบบอินเทอร์เน็ต และเป็นการปรับวิธีการอันส่งผลให้มีการประหยัดกระดาษ เวลาในการสืบค้น และสะดวกต่อ
การติดตามผล ซึง่ ในการนำ�เทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการเอกสารในรูปแบบอิเลกทรอนิกส์ ได้แก่ เอกสารหนังสือแจ้งเวียน
ทั่วไปจากหน่วยงานภายนอกและภายใน เอกสารแจ้งเวียนย้อนหลังและปัจจุบัน การค้นหาประกาศ คำ�สั่ง หนังสืออื่นๆ และ
นอกจากนีย้ งั มีระบบการรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและการแจ้งเวียนเพือ่ การพิจารณา
ก่อนการรับรองรายงานการประชุมและสามารถดาวน์โหลดเอกสารวาระการประชุมก่อนการประชุม

ระบบการจัดการเอกสารอิเลคทรอนิกส์

6. พัฒนาระบบการสือ่ สาร จัดทำ�แผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และประชาสัมพันธ์ทงั้ ภายในและภายนอก
องค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ การถ่ายทอดนโยบาย แผนงาน ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีของมหาวิทยาลัย
ในปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการสื่อสารในการจัดทำ�แผน
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ประจำ�มหาวิทยาลัย โดยได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการดำ�เนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ตามคำ�สั่งที่ 186/2557 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 และคณะกรรมการพัฒนาแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
เชิงรุก เพื่อให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากมุมมองด้านอื่นๆ ที่บุคคลภายนอกมีต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมีการจัดทำ�
โครงการพัฒนาแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีการจัดทำ�แผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
เชิงรุกของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซึง่ กำ�หนดเป็นแผนระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2558 - 2561 ) ซึง่ จะเริม่ ดำ�เนินการในปีงบประมาณ
2558
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7. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินคุณภาพภายใน โดยจัดให้มี “การประเมิน
คุณภาพภายในร่วมกันตามกลุ่มสาขา” ทั้งในการประเมินระดับภาควิชา และระดับคณะ/สำ�นัก โดยใช้คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในชุดเดียวกัน เพื่อสร้างมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายในให้มีความใกล้เคียงกันทุกระดับ โดยได้รับคะแนน
เฉลี่ยผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ เท่ากับ 4.18 ผลการประเมินในระดับ ดี โดยมีรายละเอียด
จำ�แนกตามองค์ประกอบต่างๆ ได้ดังนี้
ผลการประเมินฯ ปี 2555
คะแนน
ผลการประเมิน
5.00
ดีมาก
4.13
ดี
5.00
ดีมาก
3.49
พอใช้
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
4.75
ดีมาก
3.00
พอใช้
4.26
ดี
4.33
ดี

องค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดำ�เนินการ
องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 6 การทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 9 การประกันคุณภาพ
ผลการประเมิน

ผลการประเมินฯ ปี 2556
คะแนน
ผลการประเมิน
4.00
ดี
3.92
ดี
5.00
ดีมาก
3.67
ดี
4.75
ดีมาก
4.67
ดีมาก
4.59
ดีมาก
3.00
พอใช้
4.00
ดี
4.18
ดี

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำ�ปีการศึกษา 2556 ในระหว่างวันที่ 1 – 3 กันยายน 2557

8. ปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาและบุคลากร

8.1 การก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางสัญจรภายในมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีพื้นที่ ประมาณ 5,200 ไร่ ประกอบด้วยพื้นที่ส่วนต่างๆ เช่น พื้นที่เขตการศึกษา
พืน้ ทีเ่ ขตทีพ่ กั อาศัย พืน้ ทีเ่ ขตแปลงทดลองการเกษตร พืน้ ทีเ่ ขตกีฬาและนันทนาการ เป็นต้น ในการก่อสร้างและปรับปรุงเส้น
ทางสัญจรภายในมหาวิทยาลัย โดยการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้เส้นทางภายใน
เขตพื้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งปัจจุบันยังขาดอยู่ในหลายส่วน ได้แก่ เขตการศึกษา เขตที่พักอาศัย เขตอาคารกีฬา
เขตกลุ่มอาคารโรงพยาบาล เป็นต้น โดยในปี 2557 มหาวิทยาลัยได้ดำ�เนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนี้
1) บริเวณภายในเขตการศึกษา ได้แก่ เส้นทางด้านข้างอาคารเรียนรวม 5 เพื่อรองรับการเรียนการสอน
2) บริเวณภายในเขตการศึกษา ได้แก่ เส้นทางด้านข้างอาคารคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อรองรับการใช้อาคาร
ศูนย์เครื่องมือกลาง
3) บริเวณด้านข้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เพื่อรองรับกิจกรรมทั้งภายในและ
ภายนอกของมหาวิทยาลัย
80

รายงานประจำ�ปี 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Annual Report 2014 Ubon Ratchathani University

เส้นทางด้านข้างอาคารเรียนรวม 5

เส้นทางด้านข้างอาคารคณะเภสัชศาสตร์

บริเวณด้านข้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
8.2 โครงการปรับปรุงอาคารเก็บของเสียอันตรายและประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตามแผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ในประเด็นความเสี่ยงด้านอันตรายที่เกิดจากสารเคมี สาร
ทางชีวภาพ และการเผยแพร่เชื้อโรค ซึ่งได้มีบุคลากรจาก 6 คณะ 2 หน่วยงาน ร่วมเป็นคณะทำ�งานด้านการจัดการขยะและ
ของเสียอันตราย เพื่อกำ�หนดนโยบาย ขอบเขตการทำ�งาน แผนงาน และกิจกรรม/โครงการที่จะสนับสนุนและกำ�กับดูแลการ
บริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย ดังนั้น คณะทำ�งานจึงเล็งเห็นความสำ�คัญในการจัดเก็บขยะและสารเคมีให้มีความ
ปลอดภัย และห่างไกลจากเขตการศึกษา จึงได้ด�ำ เนินการก่อสร้างอาคารเก็บของเสียอันตราย เพือ่ ให้การจัดการขยะและของ
เสียอันตรายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
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อาคารเก็บของเสียอันตราย

9. ส่งเสริมและสร้างจิตสำ�นึกการอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อมและประหยัดพลังงาน รวมทัง้ เพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวและลดภาวะ
โลกร้อน
มหาวิทยาลัย ส่งเสริมกิจกรรมเพือ่ สนับสนุนการสร้างจิตสำ�นึกในการอนุรกั ษ์พลังงาน และสิง่ แวดล้อม โดยตระหนัก
ถึงความสำ�คัญในการดำ�เนินการให้สอดรับกับพันธกิจ จึงได้มีการจัดโครงการเพื่อส่งเสริมกิจกรรมในปีงบประมาณ 2557
โดยมีการจัดการฝึกอบรมให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จำ�นวน 3 รุ่น  ซึ่งดำ�เนินงานในการจัดอบรมในปีงบประมาณ
2556- 2557  ดังนี้
โครงการ/กิจกรรม
อบรมโครงการอนุรักษ์พลังงานและการใช้ไฟฟ้าภายในสำ�นักงาน รุ่นที่ 1
อบรมโครงการอนุรักษ์พลังงานและการใช้ไฟฟ้าภายในสำ�นักงาน รุ่นที่ 2
อบรมโครงการอนุรักษ์พลังงานและการใช้ไฟฟ้าภายในสำ�นักงาน รุ่นที่ 3
รวมเป็น

จำ�นวน (คน)
64
64
220
348
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กลยุทธ์ดา้ นที่ 7 : พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ทมี่ งุ่ เน้นผลสัมฤทธิ์ โดยให้บคุ ลากรมีวฒ
ั นธรรมแห่งการ
เรียนรู้ เพือ่ การทำ�งานได้เต็มตามศักยภาพอย่างมีความสุข โดยพัฒนาระบบสมรรถนะของบุคลากรและผูบ้ ริหาร
ทุกระดับ สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพให้บคุ ลากร ส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากร และ
การจัดการความรู้เพื่อนำ�ไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ : บุคลากรทำ�งานได้เต็มตามศักยภาพอย่างมีความสุข
มาตรการ
7.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม
7.2 พั ฒ นาสมรรถนะบุ ค ลากร จั ด ให้ มี ร ะบบการถ่ า ยทอดตั ว ชี้ วั ด ขององค์ ก รสู่ ร ะดั บ บุ ค คล และระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
7.3 พัฒนาผู้บริหารทุกระดับให้มีสมรรถนะด้านการบริหารโดยยึดหลักธรรมภิบาล และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
7.4 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรมี ค วามก้ า วหน้ า ตามสายงาน โดยการเพิ่ ม พู น คุ ณ วุ ฒิ ศั ก ยภาพ
และประสบการณ์
7.5 สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพเพื่อให้บุคลากรทำ�งานในองค์กรอย่างมีความสุข
7.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อนำ�ไปสู่การปฏิบัติ
7.7 ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ และยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีนโยบายจัดทำ�แผนทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่กระบวนการการบรรจุ แต่งตั้ง สรรหา
การพัฒนาบุคลากร การสร้างความก้าวหน้าในงานอาชีพ การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการพัฒนาบุคลากร เป็นขั้นตอน
หนึง่ ทีม่ คี วามสำ�คัญและความจำ�เป็น เพราะเป็นกระบวนการเรียนรูท้ รี่ วมเอาทักษะของการปฏิบตั งิ านอย่างเหมาะสม แนวคิด
กฎ ระเบียบ หรือทัศนคติให้เกิดขึน้ ในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในองค์กร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เล็งเห็นความสำ�คัญ
ในการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างมาก จึงได้มีการจัดทำ�แผนพัฒนาบุคลากรประจำ�ปีงบประมาณ 2557 ในการพัฒนาบุคลากร
มีการดำ�เนินงานในปีงบประมาณ 2557 ดังนี้

1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยได้มีการกำ�หนดแนวทางการบริหารงานบุคคล ให้มีประสิทธิภาพและ
โปร่งใส เป็นธรรมในการบริหารงาน จึงได้มีการจัดทำ�ข้อบังคับ และประกาศ ทั้งของสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย เพื่อ
เป็นแนวทางในการดำ�เนินงานด้านบริหารบุคคล ซึ่งเป็นการพัฒนากลไกในการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
เป็นธรรม ดังนี้
- ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การเปลี่ยนหมวดงบประมาณเป็นการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจาก
งบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2557  
- ประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไข การต่อเวลาราชการ ของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2557
- ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรือ่ ง หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหาบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกำ�หนดอัตราค่าจ้างสำ�หรับลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ประกาศ
เมื่อวันที่  .....
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวา่ ด้วยการให้บคุ ลากรลาหยุดราชการเพือ่ ไปเพิม่ พูนความรูท้ างวิชาการหรือ
ปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกำ�หนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสำ�หรับพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2557
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2557

2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีความตระหนักและให้ความสำ�คัญในการดำ�เนินงานกระบวนการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การบรรจุ แต่งตั้ง สรรหา การพัฒนาบุคลากร การสร้างความก้าวหน้าใน
อาชีพ การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน โดยการพัฒนาบุคลากรเป็นขัน้ ตอนหนึง่ ทีส่ ร้างทัศนคติทดี่ ตี อ่ หน่วยงานและองค์กรของ
บุคลากร จึงได้จัดทำ�แผนพัฒนาบุคลากร ประจำ�ปีงบประมาณ 2557 จำ�นวน 13 โครงการ ผู้เข้าร่วมทุกโครงการรวม 1,134
คน ดังนี้
1) โครงการอบรมแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพหลักสูตรขั้นต้น วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556
ผู้เข้าร่วมจำ�นวน 45 คน ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.29
2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้ประสบผลสำ�เร็จ
วันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2556 ผู้เข้าร่วมจำ�นวน 23 คน ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย  4.30  
3) โครงการอบรมพัฒนาความรู้และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระบบ GFMIS เพื่อการประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ วันที่ 2-3 ธันวาคม  2556  ผู้เข้าร่วม จำ�นวน 39 คน ระดับความ
พึงพอใจเฉลี่ย 3.98
4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creative Based Learning (CBL)
วันที่ 13 – 14 มีนาคม 2557 ผู้เข้าร่วมจำ�นวน 40 คน ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.49
5) โครงการจัดทำ�แนวทางการดำ�เนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ วันที่ 17 มีนาคม 2557
ผู้เข้าร่วมจำ�นวน 200  คน
6) โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการขยายผล หลักสูตรขยายผล  
หลักสูตร 2 วันที่ 17- 19 มีนาคม 2557 ผู้เข้าร่วมจำ�นวน 65 คน
7) โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประเมินคุณภาพภายใน วันที่ 20 มีนาคม 2557 ผู้เข้าร่วมจำ�นวน  60  คน
8) โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 20-21 มีนาคม 2557 ผู้เข้าร่วมจำ�นวน
102 คน ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.20
9) โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการจัดทำ�ผลงานทางวิชาการเพือ่ ขอกำ�หนดตำ�แหน่งทางวิชาการวันที  ่ 24  มีนาคม
2557 ผู้เข้าร่วมจำ�นวน 137 คน ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.21
10) โครงการสัมมนาเข้าสูต่ �ำ แหน่งทางวิชาการ ของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 26 มีนาคม
2557 ผู้เข้าร่วมจำ�นวน 91 คน ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.13
11) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เลขานุการของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวันที่  28 - 29  
เมษายน  2557  ผู้เข้าร่วมจำ�นวน  60  คน  ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.20
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12) โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การติดตัง้ โปรแกรมระบบบริการการศึกษา (BACK OFFICE) วันที่ 15 พฤษภาคม
2557 ผู้เข้าร่วมจำ�นวน 36 คน ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย  4.20
13) โครงการอบรมคุณธรรมจริธรรมเพื่อนำ�ไปสู่ : การทำ�งานได้ผล คนมีความสุข วันที่ 27 พฤษภาคม 2557
ผู้เข้าร่วมจำ�นวน  167 คน ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.32

3. พัฒนาผู้บริหารทุกระดับให้มีสมรรถนะด้านการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
บสนุ
ส่ �ำ คัญ
ต่อการเจริ
าวหน้าของสถาบั
นอุดมศึ
กษา คือ ดสภามหาวิ
ทยาลัยบและผู
บ้ ริหารทุ
บของ
3.ปัจพัจัฒยสนั
นาผู
้ บ รินหทีารทุ
ก ระดั
บ ให้ มญี สก้มรรถนะด้
า นการบริ
ห ารโดยยึ
หลั ก ธรรมาภิ
าล และทั
น ต่กระดั
อ การ
สถาบันนัน้ เปลี
ๆ หากสภาสถาบั
่ยนแปลง นและผูบ้ ริหารมีวสิ ยั ทัศน์ เป็นผูน้ �ำ ทีด่ ี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแล
บุคลากรอย่างดีเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาและกำ�กับดูแล
จจันยงานของสถาบั
สนับสนุนที่สําคัญนไปในทิ
ต่อการเจริ
ญก้าวหน้
คือญสภามหาวิ
ยและผูว ้บริหารทุกระดับของ
ติดตามผลการดำปั�เนิ
ศทางที
่ถูกต้าของสถาบั
อง จะทำ�นให้อุสดมศึ
ถาบักษา
นเจริ
รุดหน้าอย่ทยาลั
างรวดเร็
สถาบันนั้นๆ หากสภาสถาบันและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นําที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแล
ทยาลั
ตระหนั
กถึสง่วความสำ
�คัญของปั
ดังกล่าว จึงมีกิจกรรมเพื
่อพัปฒัญนาผู
้บริหาารทุ
บุคมหาวิ
ลากรอย่
างดียเอุปิบดลราชธานี
โอกาสให้ชได้
ุมชนเข้
ามามี
นร่วมในการบริ
หารจมีจัคยวามสามารถในการตั
ดสินใจแก้
หาและกํ
กับดูกแระดั
ล บ
ให้มีสมรรถนะด้
านการบริ
ารโดยยึดหลันกไปในทิ
ธรรมาภิ
บาล่ถูกและทั
นต่าอให้การเปลี
นแปลง
ติดตามผลการดํ
าเนินหงานของสถาบั
ศทางที
ต้อง จะทํ
สถาบัน่ยเจริ
ญรุดหน้ในปี
าอย่งาบประมาณ
งรวดเร็ว พ.ศ. 2557 ดังนี้
มหาวิทยาลั“ปฐมนิ
ยอุบลราชธานี
ได้ตระหนักถึงความสํ
าคัญยของปั
จจัย ดังกล่”าวเมืจึง่อมีวักนิจทีกรรมเพื
่อพัฒนาผู
้บริหารทุ
กระดัโดยมี
บ
1) โครงการ
เทศกรรมการสภามหาวิ
ทยาลั
อุบลราชธานี
่ 29 พฤศจิ
กายน
2556
ให้มีสมรรถนะด้
านการบริเศษ
หารโดยยึ
บาล และทั
นต่อการเปลี
่ยนแปลง ในปีงทบประมาณ
พ.ศ. 2557 ดังนี้
การบรรยายพิ
ในหัดวหลั
ข้อกเรืธรรมาภิ
่อง “ทบทวนอำ
�นาจหน้
าที่ของสภามหาวิ
ยาลัย และการวางนโยบายเกี
่ยวกับ
1) โครงการ “ปฐมนิเทศกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 โดยมีการ
การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ
บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “ทบทวนอํานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย และการวางนโยบายเกี่ยวกับ
จอมจิน  จั
ล นายกสภามหาวิ
ยาลัและการท
ย เพื่อสร้นุางความเข้
่ยวกับ” พระราชบั
ญญัติของมหาวิ
ทยาลั
บํารุงศิลปวัาใจเกี
ฒนธรรม
โดย ศาสตราจารย์
พิเศษจอมจิ
น ย
การศึนกทรสกุ
ษา การวิ
จัย การบริการวิชทาการ
ข้อบังคับจันต่ทรสกุ
างๆ ลของมหาวิ
ทยาลัทยยาลั
รวมทั
ศทางในการพั
นามหาวิญทญัยาลั
และจัทดยาลั
ให้มย ีกข้ารรายงาน
นายกสภามหาวิ
ย เพื้ง่อกรอบทิ
สร้างความเข้
าใจเกี่ยวกับฒพระราชบั
ติขยองมหาวิ
อบังคับ
งๆนของมหาวิ
ทยาลัทยยาลั
รวมทั
กรอบทิ�ศนัทางในการพั
นามหาวิทยาลัย และจั
ดให้ยมรับีการรายงานผลการ
ผลการดำต่�าเนิ
งานของมหาวิ
ย ้งคณะ/สำ
ก เพื่อให้กฒรรมการสภามหาวิ
ทยาลั
ทราบ และเป็นการ
ดํ
า
เนิ
น
งานของมหาวิ
ท
ยาลั
ย
คณะ/สํ
า
นั
ก
เพื
่
อ
ให้
ก
รรมการสภามหาวิ
ท
ยาลั
ย
รั
บ
ทราบ
และเป็ น การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย

4. การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน โดยการเพิ่มพูนคุณวุฒิศักยภาพและ
ประสบการณ์
มหาวิทยาลัยได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มีความก้าวหน้าตามสายงาน โดยการเพิ่มพูนคุณวุฒิและ
85
ประสบการณ์ ผ่านกระบวนการจัดทําประกาศของมหาวิทยาลั
ยเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงาน และการสัมมนา ฝึกอบรม
ในรูปแบบต่างๆ ในปีงบประมาณ 2557 ดังนี้
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2) คณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ประชุ ม ร่ ว มกั บ ผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย เมื่ อ วั น ที่ 21 มิ ถุ น ายน 2557
ณ ห้องประชุมวารินชำ�ราบ ชั้น 3 สำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

4. การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน โดยการเพิ่มพูนคุณวุฒิศักยภาพและ
ประสบการณ์
มหาวิทยาลัยได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มีความก้าวหน้าตามสายงาน โดยการเพิ่มพูนคุณวุฒิและ
ประสบการณ์ ผ่านกระบวนการจัดทำ�ประกาศของมหาวิทยาลัยเพือ่ กำ�หนดแนวทางการดำ�เนินงาน และการสัมมนา ฝึกอบรม
ในรูปแบบต่างๆ ในปีงบประมาณ 2557 ดังนี้
4.1 การจัดทำ�ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการสนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากร
1) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ฐานในการคำ�นวณและช่วงเงินเดือนสำ�หรับการเพิ่มเงินเดือน
ในแต่ละประเภทและระดับตำ�แหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2557 ประกาศเมือ่ 30 เมษายน
2557
2) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรือ่ ง  การกำ�หนดอัตราค่าจ้างสำ�หรับลูกจ้างชัว่ คราวเงินรายได้ พ.ศ. 2557  
ประกาศเมื่อ  28  กุมภาพันธ์  2557  
3) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรือ่ ง การให้บคุ ลากรลาหยุดราชการเพือ่ ไปเพิม่ พูนความรูท้ างวิชาการหรือ
ปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ประกาศเมื่อวันที่
27 กันยายน 2557
4.2 การสัมมนาและการฝึกอบรม
1) โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2557
ณ โรงแรมยูเพลส (อาคารเทพรัตนสิริปภา) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้
บุคลากรได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับการบริหารงานบุคคล ระเบียบการเงิน การคลัง การพัสดุ การขอกำ�หนดตำ�แหน่ง
ทางวิ ช าการของบุ ค ลากรสายวิ ช าการ เส้ น ทางความก้ า วหน้ า ของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น
และจรรยาบรรณวิชาชีพสำ�หรับบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 102  คน
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2) โครงการสั ม มนาการเข้ า สู่ ตำ � แหน่ ง ทางวิ ช าการของบุ ค ลากรสายวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
ในวั น พุ ธ ที่ 26 มี น าคม 2557 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรสายวิ ช าการรั บ ทราบหลั ก การ
เทคนิค และมีแนวทางในการจัดทำ�ผลงานและจัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อถือปฏิบัติ
เป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น สอดคล้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กำ �หนด รวมทั้ ง ให้
บุคลากรสายวิชาการได้รับความรู้ ความเข้าใจในเทคนิคและวิธีการจัดทำ�ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ  
โดยมี วิ ท ยากร คื อ ศ.เกี ย รติ คุ ณ ดร.ปิ ย ะวั ติ บุ ญ -หลง ผู้ อำ � นวยการสถาบั น คลั ง สมองของชาติ
มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 91 คน

3) กองการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ�ผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำ�หนดตำ�แหน่ง
ทางวิชาการ ในวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการทราบ
หลักเกณฑ์ เทคนิคการขอกำ�หนดตำ�แหน่งทางวิชาการและถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด รวมทั้งให้บุคลากรสายวิชาการมีแนวทางในการจัดทำ�ผลงาน
และจัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการขอกำ�หนดตำ�แหน่งทางวิชาการ มีผู้เข้าร่วมอบรม
137 คน โดยมีวิทยากร คือ ศ.นพ.สมบูรณ์ เทียนทอง จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
ศ.ดร.นิสันต์ สัตยาศัย จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สังกัด
สำ�นักงานอธิการบดี   ระหว่างวันที่ 22 - 25 พฤษภาคม 2557 โดยในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 จัดอบรม
ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร สำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม
2557 ณ วังแก้วรีสอร์ท อำ�เภอแกลง จังหวัดระยอง มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 167 คน
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5. การสร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพเพื่อให้บุคลากรทำ�งานในองค์กรอย่างมีความสุข
มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของบุคลากรและสร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ เพื่อให้บุคลากรทำ�งาน
ในองค์กรอย่างมีความสุข โดยในปีงบประมาณ 2557 ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการนักสร้างสุของค์กร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และดำ�เนินการวัดความสุขโดยใช้เครื่องมือ HAPPINOMETER ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในระหว่างวันที่
3 - 14 มีนาคม ๒๕๕๗ โดยมีบคุ ลากรตอบแบบสำ�รวจ จำ�นวน 354 คน จากจำ�นวนบุคลากรทัง้ สิน้ 1,502 คน หรือคิดเป็นร้อย
ละ 23.6 โดยมีผลการประเมินความสุขทีร่ อ้ ยละ 62.6 และได้จดั โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพือ่ นำ�ไปสู่ : การทำ�งานได้ผล
คนมีสุข ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี   มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 167  โดยมีวิทยากร คือ นายทองสุข มันตาทร ผู้อำ�นวยการสถาบันพัฒนาผู้บริหาร
การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
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6. การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อนำ�ไปสู่การปฏิบัติ
ในปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการกำ�หนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการ
ความรู้ 1 โครงการ คือ การจัดการความรู้การจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) เรื่อง การทวน
สอบมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
แผนจัดการความรู้
22 พฤษภาคม 2557

องค์ความรู้
การจัดการความรู้การจัดการเรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  (TQF) เรื่อง
“การทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาศึกษา
ทั่วไป”

กลุ่มเป้าหมาย
1. อาจารย์ประจำ�วิชาศึกษาทั่วไป
2. อาจารย์ประจำ�หลักสูตร
3. ประธานหลักสูตร
4. นักวิชาการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

7. การส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ และยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดี
7.1 ด้านการปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการประกาศยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดี โดยได้ออกเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำ�ปีงบประมาณ
2556 โดยมีการคัดเลือกบุคลกรดีเด่นของแต่ละคณะ/หน่วยงาน และคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยทำ�การคัดเลือกบุคลากร
ดีเด่นของแต่ละคณะ/หน่วยงาน เป็นบุคลากรดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย และทำ�การคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย
เข้ารับรางวัลในระดับกระทรวงศึกษาธิการ ปีละ 2 คน โดยมีรายชือ่ บุคลากรดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำ�ปี พ.ศ. 2556 ดังนี้
ประเภท
วิชาการ
เชี่ยวชาญเฉพาะ
วิชาชีพเฉพาะและ
ทั่วไป

สถานภาพ
ด้าน
ข้าราชการ
การเรียนการสอน
ข้าราชการ
การวิจยั
พนักงานมหาวิทยาลัย การให้บริการ

ลูกจ้างประจำ�

ลูกจ้างประจำ�

ลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างชั่วคราว

ชื่อ-สกุล
ตำ�แหน่ง
นายอุดม ทิพราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นางวันดี รังสีวิจิตรประภา รองศาสตราจารย์
นายสมนึก เวียนวัฒนชัย ผูป้ ฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน
ด้านการพัฒนางาน นายวีระวุท กะชา
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติ
การ
ด้านการให้บริการ นายปรีดา ไชยกาล
พนักงานห้องปฏิบัติการ
ระดับ 3
ด้านการให้บริการ นายเกรียงไกร บุญใส
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน

สังกัด
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์  
คณะเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วั น ดี รั ง สี วิ จิ ต รประภา ข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา สั ง กั ด คณะเภสั ช ศาสตร์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทิพราช ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลข้าราชการ
พลเรือนดีเด่น ประจำ�ปี พ.ศ.2556 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณต่อกระทรวงศึกษาธิการ ในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวง
ศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 ณ หอประชุม คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
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7.2 ด้านการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
สำ�นักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กำ�หนดให้มีประเพณีการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เป็นประจำ�ทุกปี    สำ�หรับปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการ
จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 ในชื่อ “อ่างแก้วเกมส์” ระหว่างวันที่ 1 – 8
พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำ�บลห้วยแก้ว อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ได้เข้าร่วมการแข่งขันและจัดส่งนักกีฬาบุคลากร ได้จัดส่งแข่งขัน 13 ชนิดกีฬา  ประเภทกีฬา ได้แก่ กรีฑา, ว่ายน้ำ�, กอล์ฟ,
เซปักตระกร้อ, เทเบิลเทนนิส, แบดมินตัน, เทนนิส, โบวลิ่ง, เปตอง, ฟุตบอล, วอลเลย์บอลชาย, สนุกเกอร์-บิลเลียด และ
จักรยานเพื่อสุขภาพ โดยได้รับเหรียญรางวัล จำ�นวน 17 เหรียญ จำ�แนกเป็น เหรียญทอง 7 เหรียญ เหรียญเงิน 6 เหรียญ
และเหรียญทองแดง 4 เหรียญ โดยผู้ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬา จะเข้ารับรางวัลในวันสถาปนามหาวิทยาลัย
โดยสรุปการแข่งขันในปี 2557 เปรียบเทียบกับปี 2556 มีรายละเอียดดังนี้
ชนิดกีฬา
ว่ายน้ำ�
กรีฑา
หมากกระดาน/หมากฮอส
จักรยานเพื่อสุขภาพ
โบว์ลิ่ง
สนุกเกอร์ – บิลเลียด
เทนนิส

รวม

ทอง
 2
 2

เงิน
  4
1
 5

ปี 2556
ทองแดง  รางวัลพิเศษ
2
 6

1

  1
9
1

90

 รวม
2
 12
 2
 1
0
0
0
17

ทอง
 6
  1
 7







เงิน
5
1
6

ปี 2557
ทองแดง รางวัลพิเศษ
  3
    1
 4
 0







รวม
0
14
0
0
1
1
1
17
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ค ว า ม ร่ ว ม มื อ
ท า ง วิ ช า ก า ร

ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ
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ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำ�เนินงานในด้านความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ โดยในปี 2557 ได้มีการมุ่ง
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและการเตรียมความพรัอมและบุคลากรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำ�ปีงบประมาณ 2557  
โดยมีกิจกรรมและการดำ�เนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้
1. การจัดอบรมและบรรยายเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสำ�หรับนักศึกษาและบุคลากร
และมีการจัดกิจกรรมจำ�นวน 14 โครงการและมีหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมจำ�นวน 10 คณะ 1 หน่วย
การจั ด การเรี ย นการสอนจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร และ 2 หน่ ว ยงานภายในสำ � นั ก งานอธิ ก ารบดี ได้ แ ก่
คณะเกษตรศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
และหน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร สำ�นักงานวิเทศสัมพันธ์ และกองบริการการศึกษา โดยมี
งบประมาณสนับสนุนหน่วยงานละ 20,000  บาทและ ในการจัดโครงการในปีงบประมาณ 2557   มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจำ�นวน 5,727   คน  เป็นเงินทั้งสิ้น 461,273.30 บาท
2. กิจกรรมการอบรมภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนสาหรับนักศึกษาและบุคลากร ซึ่งในปีน้ีได้มีการจัดอบรม
ให้นักศึกษาใหม่ จำ�นวน 2 รุ่น มีจำ�นวนผู้เข้าอบรม 2,000 คน และมีจำ�นวนหน่วยงานที่เข้าอบรม
4 หน่วยงาน ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  กองบริการการศึกษา และสำ�นักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยมีจำ�นวนผู้เข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น  2,526 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 275,309.90 บาท
3. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันอุดมศึกษา /หน่วยงานในภูมิภาคอาเซียน นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัย/หน่วยงานในภูมิภาคอาเซียน จำ�นวน 165 คน และนักศึกษา
จากมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน เดินทางมาแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำ�นวน 100 คน  
และอาจารย์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัย/หน่วยงานในภูมิภาค
อาเซียน จำ�นวน 69 คน และมีอาจารย์ของมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียนเดินทางมาแลกเปลี่ยน
ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำ�นวน 70  คน  โดยมีงบประมาณที่เป็นค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 4,415,075.45 บาท
4. การเจรจาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งในปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ได้เดินทางไปเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน 4 ประเทศ จำ�นวน 4 ครั้ง โดยมี
ผู้เข้าร่วมจำ�นวน 53 คน โดยมหาวิทยาลัยที่ทำ�ความร่วมมือเป็นมหาวิทยาลัยที่มี MOUและมหาวิทยาลัย
ที่ยังไม่มี MOU เพื่อเป็นการขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยใหม่ๆ
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การเจรจาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ในปี 2557
ลำ�ดับที่
คณะ
1. ค ณะพยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข
และรองอธิการบดี
ฝ่ายบริหารและ
วิเทศสัมพันธ์
2. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
และคณบดี 7 คณะ
ผู้อำ�นวนการกอง
3 กอง

 3.

4.



ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
และคณบดี 5 คณะ
ผู้อำ�นวนการกอง
2 กอง และหัวหน้า
สำ�นักงาน
อธิการบดี
คณบดีวิทยาลัย
แพทยศาสตร์
คณบดีคณะ
เภสัชศาสตร์
คณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์
และคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย/สถาบันในต่างประเทศ
U niversity of Muhammadiyah
YogyakartaและUniversity of Indonesia

ประเทศ
อินโดนีเซีย

ระยะเวลา
5 – 10  เมษายน

จำ�นวนผู้เข้าร่วมเดินทาง
3

- HCMC University of Technology

- Nong Lam University (University of
Agriculture and Foresttry)
- HCMC University of  Medecine and
Pharmacy
- Vitenam National University – Ho Chi
Minh, University of Social Sciences and
Humanities
University Sains Malaysia

เวียดนาม

7 – 11 มิถุนายน

15

มาเลเซีย

28 มิ.ย – 1 ก.ค.
2557

15

ลาว

10 – 12  ส.ค 2557
14 – 16 ส.ค. 2557

7
15

 ทยาลัยแห่งการแพทย์และและ
มหาวิ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

รวม

59

1.   เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ศาสตราจารย์ ดร.สุกกงแสง ไชยเลิศ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติ แห่ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์   ธีระวัฒนสุข อธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสังกัดสำ�นักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมการประชุมหารือเตรียมความพร้อมจัดงานกิจกรรมวัฒนธรรมสู่อาเซียนสานสัมพันธ์ไทย-ลาว
ครั้งที่ 12 โดยมี ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา สมาชิกภาคีเครือข่าย 13 สถาบัน เข้าร่วม
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2. เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2557 ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดงาน International Night 2014 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษาและอาจารย์
ชาวต่างชาติกว่า 200 คน ซึง่ มาจากหลากหลายประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา ประเทศแคเมอรูน สาธารณรัฐประชาชน
จีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศฟิลิปปินส์ ราชอาณาจักรไทย
สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

3. เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 รองศาสตราจารย์นงนิตย์   ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ให้การต้อนรับ Assistant Professor Dr Betsy Gilliland ภาควิชา Department of Second Language Studies  University
of Hawaii at Manoa  และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำ�นวน 8 คน ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา ในโครงการความร่วมมือ
UBU-UH 2014 Project โดยนำ�นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฝึกสอนแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2557  
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4. เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ
Dr. Betsy Gilliland และนักศึกษา มหาวิทยาลัยฮาวาย (University of Hawaii at Manoa) จำ�นวน 8 คน ที่เดินทางมาเข้าร่วม
โครงการ UBU-UH 2014 Project ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2557

5. เมื่ อ วั น ที่ 28 พฤษภาคม 2557 คณะอาจารย์ แ ลกเปลี่ ย นจากChea Sim University of
Kamchaymear ราชอาณาจักรกัมพูชา จำ�นวน 3 ท่าน ได้แก่Mr KHEM Than, Mr PIN Chanda, และMr THIT Channy  ได้เข้าพบ
ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ณ ห้องประชุมสำ�นักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเพือ่ ลากลับต้นสังกัด หลังจากสิน้ สุดการเข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่ น ณ คณะบริหารศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์
และสำ�นักวิทยบริการ ตามลำ�ดับ โดยคณะอาจารย์ทั้ง 3 ท่าน แจ้งว่าตลอดเวลาที่เข้าร่วมโครงการ ต่างได้รับการดูแลเอาใจ
ใส่จากมหาวิทยาลัยอย่างดียิ่ง และได้พัฒนาทักษะความรู้ทางวิชาการในสาขาวิชาของตน  

    6. ในระหว่างวันที่ 11 – 18 กันยายน 2557  Professor J. Edward Moreton   จาก  Department of
Pharmaceutical Sciences, University of Maryland at Baltimore ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เดินทางมาบรรยายวิชาการ
เรื่อง Integration of basic science and clinical curriculum in the USA   การจัดสอบ OSPE ณ Department of
Pharmaceutical Sciences, University of Maryland และ Teaching and evaluation method at Department of
Pharmaceutical Sciences, University of Maryland
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7. เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557 จัดโครงการ “สองทศวรรษความภูมิใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน” ณ ห้องประชุม
ศรีพาณิชกุลชัย โดยมี ผศ.ดร. ชุตินันท์  ประสิทธิภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์เป็นผู้กล่าวเปิดงานและรองคณบดี โดย
มีนักศึกษาเข้าร่วมฟังบรรยาย

8. เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน
ด้านการเกษตรทั้งในมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน ให้แก่อาจารย์และนักศึกษาจาก Royal University of Agriculture of
Cambodia ภายใต้ โครงการมหาวิ ท ยาลั ย สั ม พั น ธ์ ไ ทย-กั ม พู ช า และเป็ น โครงการผสานความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี   ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย รศ.ธีระพล บันสิทธิ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้การกล่าวต้อนรับ และนำ�เยี่ยมชม
พื้นที่ศูนย์เพาะปลูก และ วิจัย ทางการเกษตรภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

9. ระหว่างวันที  ่ 17 พฤษภาคม – 1 มิถนุ ายน 2557คณะวิทยาศาสตร์ ได้รบั งบประมาณสนับสนุนภายใต้โครงการ
เตรี ย มความพร้ อ มเข้า สู่ป ระชาคมอาเซียน มหาวิ ทยาลั ย อุ บ ลราชธานี เพื่ อ ไปศึ ก ษาดู งานและแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษา
กับมหาวิทยาลัยประเทศอาเซียน โดยมีอาจารย์ 4 ท่าน ได้แก่ ดร.ประนอม แซ่จึง หัวหน้าภาควิชาเคมี ผศ.ดร.จุฑามาส
จิตต์เจริญ ผศ.ดร.อัญชลี สำ�เภา และ ดร.สราวุธ ประเสิรฐศรี เดินทางไปศึกษาดูงานในระหว่างวันที่ 4 - 10 พฤษภาคม
2557 และนักศึกษาจำ�นวน 13 คนเดินทางไปแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยจำ�นวน 4 แห่ง ได้แก่ Hue University of Sciences
(HUS) ประเทศเวียดนาม Vietnam National University of Hanoi (VNU) ประเทศเวียดนาม University of Malaya (UM)
ประเทศมาเลเซีย และ Universiti Teknologi Malaysia (UTM) ประเทศมาเลเซีย
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10. ระหว่างวันที  ่ 25-30 สิงหาคม 2557 Dr.Hoang Thai Long คณบดีและ MA.Tran Minh Ngoc อาจารย์ประจำ�จาก
Faculty of Chemistry, Hue University of Sciences ประเทศเวี ย ดนาม พร้ อ มด้ ว ยนั ก ศึ ก ษาจำ � นวน
8 คน ได้เดินทางมาแลกเปลี่ยนและหารือความร่วมมือ ภายใต้ โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ประจำ�ปีงบประมาณ 2557 ในการนี้ได้หารือความร่วมมือด้านการเรียนการสอน วิจัยและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ
คณาจารย์ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จากนั้นคณาจารย์และนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาภาควิชาเคมี
เพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน
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นายวีระพงศ์ สายเพชรและ
นายปิยะวัฒน์ อ่วมพิน

นายวีระศักดิ์ สมบัตภิ ูธร และ
นายเทิดพงศ์ วงศ์อามาตย์

4

98
1

ได้รับรางวัลผลงานดี รับเงินทุน จานวน 5,000 บาท ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และเกียรติบตั ร ในผลงาน "การท่องเที่ยวเสมือนจริง และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ด้วยเทคโนโลยีออกเมนเต็ด เรียลลิตี้"
(เนคเทค)

พรหมชาดก โดยใช้เทคโนโลยี ออกเมนเต็ด
เรียลลิตี้"
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ได้รับรางวัลผลงานดี รับเงินทุน จานวน
5,000 บาท และเกียรติบัตร ในผลงาน "การ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(เนคเทค)
พัฒนาแอพพลิเคชั่นกุญแจเอนกประสงค์
สาหรับควบคุมกลอนประตูอิเล็กทรอนิกส์โดย
ใช้แอนดรอยด์สมาร์ทโฟนและสัญญาณบลู
ทูธ"

ได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยม รับเงินทุนจานวน
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
15,000 บาทและเกียรติบัตร ในผลงาน "สื่อการ
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
เรียนรู้พื้นฐานการจราจรทางบกบนระบบปฏิบตั ิการ (เนคเทค)
แอนดรอยด์"
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
2) นายอภินันท์ พันรัตน์ นาย ได้รับรางวัลผลงานดี รับเงินทุน จานวน
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
วสันต์ จงอุตส่าห์ และนาย 5,000 บาท และเกียรติบัตร ในผลงาน
สุรชัย อ่อนละมูล
"หนังสือการ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่องนารท (เนคเทค)

นางสาวนัทรียา สงใย

ผู้รับรางวัล
ชื่อรางวัลที่รับ
หน่วยงานที่ให้รางวัล
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ผ่านการพิจารณาและได้รับทุนสนับสนุนโครงการจานวน 4 รางวัล

3

2

1

ลาดับ

นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก ประจาปีงบประมาณ 2557
สถานที่รับรางวัล

ณ ศูนย์ประสานงานเขต
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ณ ศูนย์ประสานงานเขต
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ณ ศูนย์ประสานงานเขต
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ณ ศูนย์ประสานงานเขต
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นักศึกษาที่ ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก ประจำ�ปีงบประมาณ 2557

วันที่ 8 มกราคม 2557

วันที่ 8 มกราคม 2557

วันที่ 8 มกราคม 2557

วันที่ 8 มกราคม 2557

วัน/เดือน/ปี
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นายธันยรัศมิ์ ศรีประโชติ

9

นายวิชัยปกรณ์ บุญมาก

7

นายวัชรา ธรรมธร

นางสาวอมรรัตน์ พลศักดิ์

6

8

นายวีรยุทธ ประสานรัตน์

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(เนคเทค)

2

ได้ รั บ รางวั ล ผลงานดี รั บ เงิ น ทุ น จ านวน 5,000.- ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
บาท และเกียรติบัตร "แอพพลิเคชันฮวงจุ้ยจัดบ้าน และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ยุคที่ 8 จัดบ้านอย่างไรให้เหมาะกับคุณ"
(เนคเทค)

ได้รับรางวัลผลงานดี รับเงินทุน จานวน 5,000.- ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
บาท และเกี ย รติ บั ต ร "เติ ม ค าศั พ ท์ สู่ อ าเซี ย น และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สาหรับเด็กประถมศึกษาช่วงอายุ 7 – 9 ปี บน (เนคเทค)
ระบบปฏิบัติการแอนดรอย์"

ได้รับรางวัลผลงานดี รับเงินทุน จานวน 5,000.ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
บาท และเกียรติบตั ร "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร" และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(เนคเทค)

ได้รับรางวัลผลงานดี รับเงินทุน จานวน 5,000.บาท และเกียรติบตั ร "สุภาษิตไทยง่ายนิดเดียว"

ได้รับรางวัลผลงานดี รับเงินทุน จานวน 5,000 บาท ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และเกียรติบตั ร ผลงาน "กองขยะมหาสนุก"
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(เนคเทค)

ผู้รับรางวัล
ชื่อรางวัลที่รับ
หน่วยงานที่ให้รางวัล
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับทุนสนับสนุน โครงการ จานวน 6 รางวัล ได้แก่

5

ลาดับ

ณ ศูนย์ประสานงานเขต
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ณ ศูนย์ประสานงานเขต
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ณ ศูนย์ประสานงานเขต
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ณ ศูนย์ประสานงานเขต
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ณ ศูนย์ประสานงานเขต
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถานที่รับรางวัล

นักศึกษาที่ ได้รบั รางวัลจากหน่วยงานภายนอก ประจำ�ปีงบประมาณ 2557 (ต่อ)

วันที่ 8 มกราคม 2557

วันที่ 8 มกราคม 2557

วันที่ 8 มกราคม 2557

วันที่ 8 มกราคม 2557

วันที่ 8 มกราคม 2557

วัน/เดือน/ปี
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ชื่อรางวัลที่รับ
ได้รับรางวัลผลงานดี รับเงินทุน จานวน 5,000.บาท และเกียรติบตั ร "เมาส์และคีย์บอร์ดบนมือถือ
สาหรับการเรียนการสอนร่วมกันบนวินโดวส์โฟน 8"

หน่วยงานที่ให้รางวัล
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(เนคเทค)

นางสาวละอองดาว สงวน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4

นางสาวปรียานุช บุตรมี นักศึกษา
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี
ชั้นปีที่ 1

นายอนุสรณ์ อุ่นท้าว นักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

11

12

13

100
3

ผลงานวิจัยเรื่อง "Fe304/Au Nanoparticles for
Immobilization of Glucose Oxidase on
Screen Printed Carbon Electrode Based on
Flow Injection Analysis for Glucose
Determination"
รับรางวัล "Best Paper Award" ในการนาเสนอ
บทความวิจัย เรื่อง "การรูจ้ าท่ามือภาษามือไทยโดย
ใช้ค่าความถี่ของทิศทางตามค่าเกรเดียนท์ร่วมกับ
การวิเคราะห์องค์ประกอบหลักและซัพพอร์ต
เวกเตอร์แมชชีน (Thai Hand Shape
Recognition Using HOG-PCA and SVM

ผลงานวิจัยเรื่อง"Total phenolic and
antioxidant activity of glutinous rice from
Ubonratchathani and Amnat Charoen
provinces"

ในการประกวด Poster
Presentation ในการประชุม
วิชาการ "Pure and Applied
Chemistry International
Conference 2014"
ในการประกวด Poster
Presentation ในการประชุม
วิชาการ "Pure and Applied
Chemistry International
Conference 2014"
โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ

นักศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัลดีเด่นจานวน 2 คน ได้แก่

ลาดับ
ผู้รับรางวัล
10 นายรติชาติ ราหุละ

ณ โรงแรมอังสนา ลากูนา
จังหวัดภูเก็ต

ณ โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชั่น
เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

ณ โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชั่น
เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

สถานที่รับรางวัล
ณ ศูนย์ประสานงานเขต
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นักศึกษาที่ ได้รบั รางวัลจากหน่วยงานภายนอก ประจำ�ปีงบประมาณ 2557 (ต่อ)

ในระหว่างวันที่ 8 – 9
พฤษภาคม 2557

วันที่ 8-10 มกราคม
2557

วันที่ 8-10 มกราคม
2557

วัน/เดือน/ปี
วันที่ 8 มกราคม 2557

รายงานประจำ�ปี 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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17

16

4

กรุงเทพมหานคร

ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 20-21 ตุลาคม
2556

21 กันยายน 2557

21 กันยายน 2557

21 กันยายน 2557

ทีม 4 friends 4 dream 4
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 15,000 การแข่งขัน ACM-ICPC 2014
ourday ประกอบด้วย นายพงษ์ บาท และได้รับเงินรางวัลสาหรับเดินทางเข้าแข่งขัน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สิทธิ์ พงศ์ศักพิบูรณ์ นายวิศวะ
ACM-ICPC Thailand 2014 จานวน 6,000 บาท
สมคะเณย์ และนายณรงค์ฤทธิ์
พนมเริงไชย (อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
ดร.วราวุฒิ ผ้าเจริญ)
ทีม Obviosly ประกอบด้วย นาย ได้รับเงินรางวัลสาหรับเดินทางเข้าแข่งขัน ACMการแข่งขัน ACM-ICPC 2014
วันนเรศวร์ สิงหัษฐิต นายอภิรักษ์ ICPC Thailand 2014 จานวน 6,000 บาท
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีชัย และนายอดิศร ราชชิต
(อาจารย์ผู้ควบคุมทีม ดร.เกรียง
ศักดิ์ ตรีประพิณ)
นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลในการแข่งขัน Sipa Young Talent 2013 จานวน 2 คน ได้แก่
นายวีรยุทธ ประสานรัตน์
เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ได้รับรางวัลโครงงานละ
การแข่งขัน Sipa Young
10,000 บาทผลงานโครงงาน "กองขยะมหาสนุก"
Talent 2013 ดยสานักงาน
ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ

ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

15

การแข่งขัน ACM-ICPC 2014
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทีม Bacon ประกอบด้วย นายภัค
ภัทร นาอุดม นายณัฐวุฒิ มูลอ่อน
และนายปิยะชาติ แววศรี
(อาจารย์ผู้ควบคุมทีม ดร.เกรียง
ศักดิ์ ตรีประพิณ)

14

ได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 25,000 บาท และ
ได้รับเงินรางวัลสาหรับเดินทางเข้าแข่งขัน ACMICPC Thailand 2014 จานวน 6,000 บาท และ
ได้รับรางวัลพิเศษ สาหรับทีมที่สามารถแก้ปัญหา
โจทย์ได้ เป็นทีมแรกสาหรับ 4 ข้อแรกได้รับรางวัล
ข้อละ 3,000 บาท

ผู้รับรางวัล
ชื่อรางวัลที่รับ
หน่วยงานที่ให้รางวัล
สถานที่รับรางวัล
วัน/เดือน/ปี
นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลในการแข่งขัน ACM-ICPC 2014 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 21 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จานวน 3
รางวัล ได้แก่

ลาดับ

นักศึกษาที่ ได้รบั รางวัลจากหน่วยงานภายนอก ประจำ�ปีงบประมาณ 2557 (ต่อ)
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นางสาวอทิตา เสนาใหญ่
นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา

22

5

รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์จาก
มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประเภทที่ 1
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับ
มหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์จาก
มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประเภทที่ 1
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับ
มหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ
นีละนิธิ

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ
นีละนิธิ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 31 สิงหาคม 2557

วันที่ 31 สิงหาคม 2557

วันที่ 31 สิงหาคม 2557

นายนัฐธพล ยอดศิลป์ นักศึกษา
สาขาวิชาเคมี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

21

รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์จาก มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ
มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประเภทที่ 1
นีละนิธิ
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับ
มหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1

นางสาวชญานิศวร์ กลาง
ประพันธ์ นักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร์

20

วัน/เดือน/ปี
วันที่ 20-21 ตุลาคม
2556

ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุม วันที่ 18 ตุลาคม 2556
สถาบันวิจัย จุฬาภรณ์
กรุงเทพมหานคร
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

สถานที่รับรางวัล
กรุงเทพมหานคร

นายเนตรฤทธิ์ ราตรีสุข นักศึกษา ได้รับทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี
สาขาวิชาเคมี
2013” พร้อมได้รบั ใบประกาศเกียรติคณ
ุ

หน่วยงานที่ให้รางวัล
การแข่งขัน Sipa Young
Talent 2013 ดยสานักงาน
ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ

19

ชื่อรางวัลที่รับ
เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ได้รับรางวัลโครงงานละ
10,000 บาท ผลงานโครงงาน "ชักอยากแชร์"

ผู้รับรางวัล
นายเสฎฐพงษ์ ขันติวารี นายภูว
เนตร สืบนุการณ์ และนายวิทวัส
พลพวก

ลาดับ
18

นักศึกษาที่ ได้รบั รางวัลจากหน่วยงานภายนอก ประจำ�ปีงบประมาณ 2557 (ต่อ)

รายงานประจำ�ปี 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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3. นางสาวจิราพร บุญสร้อย
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ

นางสาวอริสรา บุญธรรม
นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์

นายทศพล โสภากันต์ นักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

25

26
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27

6

รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์จาก มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ
มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประเภทที่ 2 นีละนิธิ
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต

รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์จาก มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ
มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประเภทที่ 2 นีละนิธิ
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต

รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์จาก มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ
มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประเภทที่ 2 นีละนิธิ
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต

รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์จาก มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ
มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประเภทที่ 2 นีละนิธิ
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต

นางสาวสุปราณี ขันตี นักศึกษา
สาขาวิชาจุลชีววิทยา

24

23

ผู้รับรางวัล
ชื่อรางวัลที่รับ
หน่วยงานที่ให้รางวัล
ประเภทที่ 2 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์บัณฑิต
นางสาวนวาระ สัมฤทธิ์สกุลชัย
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์จาก มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ
นักศึกษาสาขาวิชาเคมี
มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประเภทที่ 2 นีละนิธิ
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต

ลาดับ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานที่รับรางวัล

นักศึกษาที่ ได้รบั รางวัลจากหน่วยงานภายนอก ประจำ�ปีงบประมาณ 2557 (ต่อ)

วันที่ 31 สิงหาคม 2557

วันที่ 31 สิงหาคม 2557

วันที่ 31 สิงหาคม 2557

วันที่ 31 สิงหาคม 2557

วันที่ 31 สิงหาคม 2557

วัน/เดือน/ปี
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มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ
นีละนิธิ

นางสาวชญานี ฉิมพาลี นักศึกษา รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์จาก
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
มูลนิธศิ าสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประเภทที่ 3
รางวัลการศึกษายอดเยีย่ มขั้นวิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต

31

รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์จาก มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ
มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประเภทที่ 2 นีละนิธิ
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต

นางสาวศิริพร คาจันทร์ นักศึกษา รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์จาก มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ มูลนิธศิ าสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประเภทที่ 2 นีละนิธิ
ปลอดภัย
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต

นางสาวประภาพร จิตรโสม
นักศึกษาสาขาวิชาการสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม

29

ชื่อรางวัลที่รับ
หน่วยงานที่ให้รางวัล
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์จาก มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ
มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประเภทที่ 2 นีละนิธิ
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต

30

ผู้รับรางวัล
นางสาวอัญชลี มุลาสะเก
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการยาง

ลาดับ
28

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานที่รับรางวัล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นักศึกษาที่ ได้รบั รางวัลจากหน่วยงานภายนอก ประจำ�ปีงบประมาณ 2557 (ต่อ)

วันที่ 31 สิงหาคม 2557

วันที่ 31 สิงหาคม 2557

วันที่ 31 สิงหาคม 2557

วัน/เดือน/ปี
วันที่ 31 สิงหาคม 2557

รายงานประจำ�ปี 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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นายอนุพล ฤกษ์สว่าง นักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

33

นางสาวขนิษฐา จันทโสม
นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์

นายบัวกัน สาราญ นักศึกษา
สาขาวิชาฟิสิกส์

นายสังวร วรรณทวี นักศึกษา
สาขาวิชาฟิสิกส์

34

35

36

32

ผู้รับรางวัล
นางสาวรุ่งนภา วรรณสุทธะ
นักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ

ลาดับ
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รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์จาก
มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประเภทที่ 4
รางวัลการศึกษายอดเยีย่ มขั้นวิทยาศาสตรดุษฏี
บัณฑิต
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์จาก
มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประเภทที่ 4
รางวัลการศึกษายอดเยีย่ มขั้นวิทยาศาสตรดุษฏี
บัณฑิต

รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์จาก
มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประเภทที่ 3
รางวัลการศึกษายอดเยีย่ มขั้นวิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต

รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์จาก
มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประเภทที่ 3
รางวัลการศึกษายอดเยีย่ มขั้นวิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต

ชื่อรางวัลที่รับ
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์จาก
มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประเภทที่ 3
รางวัลการศึกษายอดเยีย่ มขั้นวิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ
นีละนิธิ

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ
นีละนิธิ

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ
นีละนิธิ

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ
นีละนิธิ

หน่วยงานที่ให้รางวัล
มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ
นีละนิธิ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานที่รับรางวัล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นักศึกษาที่ ได้รบั รางวัลจากหน่วยงานภายนอก ประจำ�ปีงบประมาณ 2557 (ต่อ)

วันที่ 31 สิงหาคม 2557

วันที่ 31 สิงหาคม 2557

วันที่ 31 สิงหาคม 2557

วันที่ 31 สิงหาคม 2557

วัน/เดือน/ปี
วันที่ 31 สิงหาคม 2557
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รายงานประจำ�ปี 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

106

40
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ลาดับ

นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่า
ราชการจังหวัดอุบลราชธานี ใน
โครงการประกวดวาดภาพและ
ประกวดเขียนเรียงความ ใน
หัวข้อ “จังหวัดของฉันในปี
2020 ตามนโยบายของรัฐบาล

แพทย์สภา

หน่วยงานที่ให้รางวัล

9

ศูนย์การค้าU-PARK

ได้รับรางวัล โล่เกียรติคณ
ุ "ลูกที่มคี วามกตัญญูกตเวที สภาสังคมสงเคราะห์แห่ง
อย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสงานวันแม่แห่งชาติ ประจาปี ประเทศไทย ในพระบรม
2557ประเภทนักเรียน นักศึกษา จากการคัดเลือก ราชูปถัมภ์”
ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เข้ารับจาก
องค์ประธานในพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจาปี
2557

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเขียนเรียงความ
ระดับอุดมศึกษา หัวข้อ “จังหวัดของฉันในปี
2020” ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติ
บัตร

คณะบริหารศาสตร์
นักศึกษาสาขาการจัดการ
คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขัน Uอุตสาหกรรมบริการ คณะบริหาร PARK Bartender Challenge 2014 พร้อมเงิน
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รางวัล จานวน 4,000 บาท ประเภททีม 3 คน

คณะนิติศาสตร์
นายคมสัน สุคาภา นักศึกษาชั้นปี
ที่ 3 คณะนิติศาสตร์ละนายสมพร
สุวรรณการ นักศึกษาชั้นปีที่ 1
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

คณะศิลปศาสตร์
นางสาวพอลาวัณย์ พิบูลย์ศักดิ์
โสภณ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
สาขาภาษาไทยและการสื่อสาร
ชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์

ผู้รับรางวัล
ชื่อรางวัลที่รับ
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข
นางสาวปราณปริยา พาดี
ได้รับรางวัลโล่ห์นักศึกษาที่มคี ุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัย ดีเด่น
แพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วัน/เดือน/ปี

ณ ศูนย์การค้าU-PARK
อุบลราชธานี

ณ อาคารใหม่สวนอัมพร
กรุงเทพมหานคร

22-23 กุมภาพันธ์ 2557

12 สิงหาคม 2557

ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 วันที่ 30 มกราคม 2557
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข

สถานที่รับรางวัล

นักศึกษาที่ ได้รบั รางวัลจากหน่วยงานภายนอก ประจำ�ปีงบประมาณ 2557 (ต่อ)

รายงานประจำ�ปี 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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42

41

ลาดับ

ชื่อรางวัลที่รับ

หน่วยงานที่ให้รางวัล

สถานที่รับรางวัล

107

นายวิษณุ ศรีมาบุตร และ นางสาว
อรุณวิไล ศรีธรรม นักศึกษาคณะ
ศิลปประยุกต์และการออกแบบ
โดยได้นาเสนอผลงานลายผ้าพื้น
ถิ่นที่มีความร่วมสมัย และใช้ภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน สามารถต่อยอด
ในภาคอุตสาหกรรมและการ
พาณิชย์ ได้นาลวดลายผ้าโสร่ง
10

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบลายผ้า
ร่วมสมัยสูส่ ากล พร้อมรับโล่รางวัล และเงินรางวัล
จานวน 100,000บาท ซึ่งจัดโดย กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา พร้อมรับการจดลิขสิทธิ์เจ้าของลายผ้า

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

สยามดิสคัฟเวอรี่ กรุงเทพฯ

ชมรมกูช้ ีพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และปฏิบัติงานเวชกรรมฉุกเฉินระดับต้น (EMT-B)
นายศุภกฤต สีแดง นักศึกษาคณะ หัวข้อ“รวมพลังลดช่องว่างการแพทย์ฉุกเฉินไทย” สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
ณ ศูนย์ประชุมใบเทค บางนา
วิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 สาขา
หรือ “National EMS Forum & Expo 2014 :
แห่งชาติ ในการประชุมวิชาการ กรุงเทพมหานคร
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสังกัดใน Together to Fill Thai EMS Gaps”
การแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้ง
ชมรมกู้ชีพ มหาวิทยาลัย
ที่ 8 ประจาปี 2557 ภายใต้
อุบลราชธานี และปฏิบัติงานเวช
กรรมฉุกเฉินระดับต้น (EMT-B)
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

ผู้รับรางวัล
ได้แก่ นางสาวศิริพร ทรงศิริ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นางสาวเกตวดี
ถาพร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ
นายธีรเชษฐ์ บารุงการ นักศึกษา
ชั้นปีที่ 4

นักศึกษาที่ ได้รบั รางวัลจากหน่วยงานภายนอก ประจำ�ปีงบประมาณ 2557 (ต่อ)

วันที่ 12 กันยายน 2557

ระหว่างวันที่ 24 - 26
มีนาคม 2557

วัน/เดือน/ปี
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รายงานประจำ�ปี 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นายวิทวัส ลายประดิษฐ์กร
นายต่อพงษ์ ด่านแก้ว
นายอภิรุฬ สายทอง
นางสาวเบญจวรรณ อุราเลิศ
นายธีรวัฒน์ สุดสังข์
นายวรรณกร สุปิงคลัด

นายเฉลิมวุธ ดอนพันเมือง
นายพิษณุ พรหมเอาะ
นายศราวุธ บุญเต็ม
นายประทีป จันทร์ประกอบ
นายสุวิทย์ แสนวงษ์

44

46

45

43

ผู้รับรางวัล
และผ้าขาวม้ามาผสมผสาน และ
ใช้เทคนิคการทอผ้าไหมของภาค
อีสาน ในการวางเส้นยืนให้เป็น
ลายทางเมื่อทอ รวมทั้งการใช้เส้น
ไหมย้อมสีธรรมชาติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
นายชาญยุทธ กล้วยทอง
นางสาวดวงนภา บุญรินทร์

ลาดับ

หน่วยงานที่ให้รางวัล

สถานที่รับรางวัล

วัน/เดือน/ปี

108

รางวัลพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร “เหรียญรางวัลเรียนดี”
ประจาปี 2556
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ระดับอุดมศึกษา
การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้าง
ด้วยไม้ไอศกรีม (สะพานไม้จาลอง) ครั้งที่ 8

11

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ศาลายา
นครปฐม

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย พระที่นั่งอัมพรสถาน
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
กรุงเทพมหานคร

12-13 กุมภาพันธ์ 2557

18 มีนาคม 2557

อันดับ 6 ของประเทศ ในการแข่งขันเขียนโปรแกรม สถาบันไทย-เยอรมัน นิคม
สถาบันไทย-เยอรมัน นิคม
17-18 ตุลาคม 2556
ซี เอ็น ซี โดยใช้ Software Simulation Siemens อุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี อุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี
Controller
นักศึกษาจิตอาสาในโครงการทาคุณประโยชน์เพื่อ จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
15 พฤษภาคม 2557
ส่วนรวมในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อรางวัลที่รับ

นักศึกษาที่ ได้รบั รางวัลจากหน่วยงานภายนอก ประจำ�ปีงบประมาณ 2557 (ต่อ)

รายงานประจำ�ปี 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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109

นายปิยังกูร จันทะสีลา

49

12

วุฒิบัตรรางวัลเหรียญทองแดง ในการเข้าร่วมแข่งขัน จัดโดย มูลนิธิศาสตราจารย์ชัย
แก้ปัญหาทางวิศวกรรมปฐพี ระดับปริญญาตรี
มุกตพันธุ์ ร่วมกับวิศวกรรม
ครั้งที่ 2
สถานแห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ์
วุฒิบัตรเชิดชูเกียรติ ในการสอบใบอนุญาตประกอบ สภาวิศวกร
วิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา ได้คะแนน
สูงสุด 10 อันดับแรก ประจาเดือนสิงหาคม 2557

นายไชยนรินทร์ สุจิวรณ์
นายไพบูรณ์ พงษ์พิมพ์
นายอภินันท์ ศรีประเสริฐ

48

รูปภาพนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

ชื่อรางวัลที่รับ
หน่วยงานที่ให้รางวัล
วุฒิบัตรรางวัลเหรียญทองแดง ในการเข้าร่วมแข่งขัน มูลนิธิศาสตราจารย์ชัย
แก้ปัญหาทางวิศวกรรมปฐพี ระดับปริญญาตรี
มุกตพันธุ์ ร่วมกับ วิศวกรรม
ครั้งที่ 2
สถานแห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ์

ลาดับ
ผู้รับรางวัล
47 นายอภินันท์ ศรีประเสริฐ 2.
นางสาวณัฐวิภา กุยกาวัฒนานนท์
นางสาวอมรรัตน์ ฉ้งทับ

สภาวิศวกร

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

สถานที่รับรางวัล
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

นักศึกษาที่ ได้รบั รางวัลจากหน่วยงานภายนอก ประจำ�ปีงบประมาณ 2557 (ต่อ)

สิงหาคม 2557

1 มีนาคม 2557

วัน/เดือน/ปี
26 เมษายน 2557
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รายงานประจำ�ปี 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายงานประจำ�ปี 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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รายงานประจำ�ปี 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ลำ�ดับ
1

สำ�นักงานวิจัย

โดยสภาวิจัยแห่งชาติ

 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่ง
ชาติ”สพฉ.) จัดการประชุม
วิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับ
ชาติ ครั้งที่ 8 ประจำ�ปี ๒๕๕๗

สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา
ผู้อำ�นวยการสภากาชาดไทย
สภากาชาดไทย

ชื่อรางวัลที่รับ
หน่วยงานที่ให้รางวัล
บุคคลดีเด่นในด้านการส่งเสริมความเข้าใจ นายกสมาคมไทยเพื่อส่งเสริม
ระหว่างประเทศ ประจำ�ปี ๒๕๕๖
ความเข้าใจระหว่างประเทศ

เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก ผู้บริจาค
โลหิตครบ 36 ครั้ง และผู้แทนคณะ
รัฐศาสตร์ เข้ารับพระราชทานประกาศ
เกียรติคุณ สถาบันที่สนับสนุนการบริจาค
โลหิตและผู้บริจาคโลหิต
นายครรคิต  เครือวัลย์ หัวหน้าสำ�นักงานพัฒนานักศึกษา
รับรางวัลในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการ
และ นายศุภกฤต  สีแดง นักศึกษา
แพทย์ฉุกเฉิน เพื่อเป็นกำ�ลังใจให้ผู้ปฏิบัติ
งาน และเชิดชูเกียรติบุคลากรกู้ชีพและ
บุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉินด้วย “รวม
พลังลดช่องว่างการแพทย์ฉุกเฉินไทย”
ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ ศิษย์เก่าภาควิชาเคมี คณะ
ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น (ระดับ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัลนัก
ดี) ด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เรื่อง
วิทยาศาสตร์รุ่นใหม่
“ผลิตภัณฑ์แผ่นนาโนคาร์บอน “กราฟีน”
สำ�หรับยับยั้งเชื้อราบนแผ่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี ฝ่ายคำ�ตา ศิษย์เก่าภาควิชาเคมี ได้รับรางวัลงานวิจัยแห่งชาติทางครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2557 สภาคณบดีครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
แห่งประเทศไทย

อาจารย์นภดล พัฒนะศิษย์อุบล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน
และทรัพย์สิน นายสุทธิพร  ชุมเสน

ผู้รับรางวัล
รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ห้องรวงข้าว มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

วันที่ ๑๗  เมษายน๒๕๕๗

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

วันที่  ๒๔-๒๖ มีนาคม  ๒๕๕๗

ณ ศูนย์ประชุมใบเทค บางนา
กรุงเทพมหานคร

ณ  โรงแรมสุโกศล

วันที่  ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ณ  อาคารเทพรัตนสิริปภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่รับรางวัล
วัน/เดือน/ปี
ณ หอประชุมกร ประชาสัมพันธ์ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖
กรุงเทพมหานคร

บุคลากรที่ ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ดังนี้
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รางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำ�ปี 2557 ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1) ระดับมหาวิทยาลัย
ลำ�ดับที่
ชื่อ-สกุล
ประเภทวิชาการ
1
รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา ข้าราชการ
2
ผศ.ดร.อุดม ทิพราช ข้าราชการ
ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ วิชาชีพเฉพาะ และทั่วไป
1
นายสมนึก เวียนวัฒนชัย พนักงานมหาวิทยาลัย
2

นายวีระวุท กะชา พนักงานมหาวิทยาลัย

3

นายปรีดา ไชยกาล ลูกจ้างประจำ�

4

นายเกรียงไกร บุญใส ลูกจ้างชั่วคราว

ตำ�แหน่ง/สังกัด

รางวัลยกย่องเชิดชู

รองศาสตราจารย์ คณะเภสัชศาสตร์

หน่วยงานผู้มอบ

บุคลากรดีเดน
ด้านการเรียนการสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ บุคลากรดีเด่น ด้านการวิจัย

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ  คณะ
เภสัชศาสตร์
พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3
คณะเกษตรศาสตร์
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์

บุคลากรดีเด่น ด้านการให้
บริการ
บุคลากรดีเด่น ด้านการพัฒนา
งาน
บุคลากรดีเด่น ด้านการให้
บริการ
บุคลากรดีเด่น ด้านการให้
บริการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รางวัลยกย่องเชิดชู

หน่วยงานผู้มอบ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2) ระดับคณะ วิทยาลัย สำ�นัก
ลำ�ดับที่
ชื่อ-สกุล
ประเภทวิชาการ
1
ผศ.ดร.นุชสรา เกรียงกรกฏ ข้าราชการ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ตำ�แหน่ง/สังกัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์

บุคลากรดีเด่น ด้านการเรียน
การสอน
รศ.ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ ข้าราชการ
บุคลากรดีเด่น ด้านการเรียน
การสอน
รศ.ดร.การจนา รุ่งรัชกานนท์ ข้าราชการ
รองศาสตราจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ บุคลากรดีเด่น
ด้านการวิจัย
ดร.จินตนา นภาพร ข้าราชการ
อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์
บุคลากรดีเด่น
ด้านการบริการวิชาการ
ดร.สุกัญญา คลังสินศิริกุล พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์  คณะเกษตรศาสตร์
บุคลากรดีเด่น
ด้านการเรียนการสอน
อาจารย์ปิยะนันท์ กรินรักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะศิลปประยุกต์และการ บุคลากรดีเด่น
ออกแบบ
ด้านการเรียนการสอน
ผศ.ดร.ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหาร
บุคลากรดีเด่น
ศาสตร์
ด้านการเรียนการสอน
ผศ.ดร.ภาวนา พนมเขต พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัย
บุคลากรดีเด่น
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ด้านการวิจัย
ผศ.ดร.นิภาวรรณ พองพรหม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ บุคลากรดีเด่น ด้านการวิจัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ผศ.อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะ
บุคลากรดีเด่น ด้านการบริการ
วิศวกรรมศาสตร์
วิชาการ
อาจารย์สุดารัช คนึงเพียร พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
บุคลากรดีเด่น
ด้านบริการวิชาการ
ผศ.ดร.สืบพงศ์ หงส์ภักดี พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะบริหารศาสตร์ บุคลากร
ดีเด่น
ด้านทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนรรม

114
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ลำ�ดับที่
ชื่อ-สกุล
ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ วิชาชีพเฉพาะและทั่วไป
1
นางสาวอุไร ศรีสำ�อาง พนักงานมหาวิทยาลัย
2

นางวรรณา พุ่มพฤกษา พนักงานมหาวิทยาลัย

3

นายธนศิลป์ ทองไทย พนักงานมหาวิทยาลัย

ตำ�แหน่ง/สังกัด
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะ
เกษตรศาสตร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะ
เภสัชศาสตร์
บุคลากรปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์

115

รางวัลยกย่องเชิดชู
บุคลากรดีเด่น ด้านการให้
บริการ
บุคลากรดีเด่น ด้านการให้
บริการ
บุคลากรดีเด่น ด้านการให้
บริการ

หน่วยงานผู้มอบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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สารสนเทศ
ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย
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ด้านการผลิตบัณฑิต
1. นักศึกษาใหม่

ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาในทุกหลักสูตร จำ�นวน รวมทั้งสิ้น 4,684 คน
จำ�แนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4,491 คน  ระดับปริญญาโทจำ�นวน 177 คน  และระดับปริญญาเอกจำ�นวน  16 คน
แผนภาพที่ 1  แสดงจำ�นวนนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2557 จำ�แนกตามกลุ่มสาขาวิชา

แผนภาพที่ 2  แสดงจำ�นวนนักศึกษาใหม่เปรียบเทียบปีการศึกษา 2556-2557

118

119

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะ

วิชาเอก

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตรศึกษา
เคมี
จุลชีววิทยา
ชีววิทยา
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ฟิสิกส์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง
วิทยาศาสตร์ศึกษา
เคมี
วิทยาศาสตร์ศึกษา
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์ศึกษา
ฟิสิกส์
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวม
เกษตรศาสตร์
พืชสวน
เกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์การประมง
เกษตรศาสตร์
สัตวศาสตร์
เทคโนโลยีการอาหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
ประมง
ไม่แยกสาขา
รวม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่แยกสาขา
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมอุตสาหการ
รวม
-

สาขาวิชา

ตารางที่ 1 แสดงจำ�นวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 จำ�แนกตามคณะ/สาขาวิชา/วิชาเอก และระดับการศึกษา
ภาคปกติ
46
88
87
60
98
41
69
30
47
64
630
46
39
199
284
492
492

ปริญญาตรี
โครงการพิเศษ
61
61
รวม
46
88
87
60
98
41
69
30
47
64
630
46
39
199
284
553
553
11
6
9
9
6
9
8
58
2
3
2
1
10
18
9
3
3
10
7
32

2
1
3
1
1
4
1
7
12

ปริญญาโท ปริญญาเอก

46
11
96
87
60
1
107
50
69
30
6
9
8
47
64
691
2
3
2
48
10
39
199
303
553
13
3
3
11
14
597

รวม
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คณะบริหารศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

คณะ

การท่องเที่ยว
การพัฒนาสังคม
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
นวัตกรรมการท่องเที่ยว
นิเทศศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ภาษาจีนและการสื่อสาร
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร
ภาษาไทยและการสื่อสาร
ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำ�โขง
ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
ภูมิภาคลุ่มน้ำ�โขงศึกษา
รวม
การบริหารบริการสุขภาพ
เภสัชศาสตร์
รวม
การเงินและการธนาคาร
การจัดการการโรงแรม
การจัดการธุรกิจ
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษา
อังกฤษ)
การตลาด
การบัญชี
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
รวม

สาขาวิชา

-

-

-

-

วิชาเอก

254
254
103
1,141

ภาคปกติ
55
41
41
26
94
78
45
19
25
66
490
91
91
203
125
171
31

ตารางที่ 1 แสดงจำ�นวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 จำ�แนกตามคณะ/สาขาวิชา/วิชาเอก และระดับการศึกษา (ต่อ)

-

ปริญญาตรี
โครงการพิเศษ
24
24
254
254
103
1,141

รวม
55
41
41
26
94
78
45
19
25
66
490
115
115
28
203
125
171
31
28

13
7
1
21
5
5
-

0
-

ปริญญาโท ปริญญาเอก

254
254
103
1,169

55
41
13
7
41
26
94
78
45
19
25
66
1
511
5
115
120
28
203
125
171
31

รวม
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คณะพยาบาลศาสตร์

วิทยาเขตมุกดาหาร

คณะรัฐศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

คณะศิลปประยุกต์
และการออกแบบ

วิทยาลัยแพทยศาสตร
์และการสาธารณสุข

คณะ

รวม
นิติศาสตร์
รวม
การปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
รวม
การจัดการธุรกิจ
การบัญชี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม
พยาบาลศาสตร์
รวม
รวมทั้งสิ้น

แพทยศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
อนามัยชุมชน
สาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
รวม
การออกแบบอุตสาหกรรม

สาขาวิชา

-

-

การบริหารองค์การ
การปกครองท้องถิ่น

-

68
351
351
183
24
93
152
452
25
25
14
64
70
70
4,312

79
179
68

-

64

ภาคปกติ
36

-

-

วิชาเอก

ตารางที่ 1 แสดงจำ�นวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 จำ�แนกตามคณะ/สาขาวิชา/วิชาเอก และระดับการศึกษา (ต่อ)

57
57
15
11
11
37
179

-

-

ปริญญาตรี
โครงการพิเศษ
-

68
408
408
198
24
104
163
489
25
25
14
64
70
70
4,491

79
179
68

64

รวม
36

7
8
15
177

-

-

-

16

-

-

-

ปริญญาโท ปริญญาเอก

68
408
408
205
24
8
104
163
504
25
25
14
64
70
70
4,684

79
179
68

64

36

รวม
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2. จำ�นวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2557

ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีจำ�นวนนักศึกษาทั้งหมดจำ�นวน 15,057 คน จำ�แนกเป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีจำ�นวน 14,150  คน ระดับปริญญาโทจำ�นวน  796 คน และระดับปริญญาเอก จำ�นวน  111  คน
แผนภาพที่ 3  แสดงจำ�นวนนักศึกษาทั้งหมดปีการศึกษา 2556-2557 จำ�แนกตามกลุ่มสาขาวิชา

แผนภาพที่ 4 แสดงจำ�นวนนักศึกษาทั้งหมดแยกระดับปีการศึกษา 2556-2557

122

คณะเกษตรศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะ

วิชาเอก

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตรศึกษา
เคมี
จุลชีววิทยา
ชีววิทยา
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ฟิสิกส์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง
วิทยาศาสตร์ศึกษา
เคมี
วิทยาศาสตร์ศึกษา
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์ศึกษา
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์ศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิทยาศาสตร์ศึกษา
วิทยาศาสตร์บูรณาการ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวม
เกษตรศาสตร์
พืชไร่
เกษตรศาสตร์
พืชศาสตร์
เกษตรศาสตร์
พืชสวน
เกษตรศาสตร์
วิทยาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
เกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์การประมง
เกษตรศาสตร์
สัตวศาสตร์
เทคโนโลยีการอาหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
ประมง
ไม่แยกสาขา
รวม

สาขาวิชา

ตารางที่ 2 แสดงจำ�นวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2557 จำ�แนกตามคณะ สาขา/วิชาเอก และระดับการศึกษา
ภาคปกติ
68
261
265
94
287
129
173
87
35
32
113
180
1,724
241
125
245
161
126
199
1,097

ปริญญาตรี
โครงการพิเศษ
รวม
68
261
265
94
287
129
173
87
35
32
113
180
1,724
241
125
245
161
126
199
1,097
38
28
9
42
12
19
68
50
62
4
13
-        
345
8
5
1
9
5
6
47
81

11
4
8
23
1
1
6
1
6
15

ปริญญาโท ปริญญเอก

68
38
300
265
94
13
329
12
156
173
87
68
50
62
4
13
35
32
113
180
2,092
249
1
131
1
15
251
173
47
126
199
1,193

รวม
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คณะเภสัชศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

การท่องเที่ยว
การพัฒนาสังคม
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
นวัตกรรมการท่องเที่ยว
นิเทศศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ภาษาจีน
ภาษาจีนและการสื่อสาร
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร
ภาษาไทยและการสื่อสาร
ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำ�โขง
ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
ภูมิภาคลุ่มน้ำ�โขงศึกษา
ศิลปะการแสดง
สังคมศาสตร์และการพัฒนา
สังคมศาสตร์และการพัฒนา
รวม
การบริหารบริการสุขภาพ
เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
เภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
เภสัชศาสตร์
รวม

รวม

สาขาวิชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่แยกสาขา
วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมอุตสาหการ

คณะ

124

-

การพัฒนาสังคม
ภูมิภาคลุ่มน้ำ�โขงศึกษา

-

วิชาเอก

ตารางที่ 2 แสดงจำ�นวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2557 จำ�แนกตามคณะ สาขา/วิชาเอก และระดับการศึกษา (ต่อ)
ภาคปกติ
495
88
353
295
330
56
345
1,962
206
215
155
83
3
219
27
156
148
19
41
233
2
1,507
519
519

ปริญญาตรี
โครงการพิเศษ
70
11
32
11
20
21
54
219
1
1
72
72
รวม
565
99
385
306
350
77
399
2,181
206
215
155
83
3
219
27
156
148
19
41
234
2
1,508
591
591
36
29
19
40
40
164
45
13
1
1
4
2
66
19
2
1
22

11
6
4
8
29
58
2
2

ปริญญาโท ปริญญเอก

565
99
432
341
373
125
468
2,403
206
215
45
13
155
83
3
219
27
156
148
19
41
235
1
2
4
2
1,574
19
2
1
593
615

รวม
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สาขาวิชา

การเงินและการธนาคาร
การจัดการ
การจัดการการตลาด
การจัดการการโรงแรม
การจัดการทั่วไป
การจัดการธุรกิจ
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษา
อังกฤษ)
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
การตลาด
การบัญชี
พัฒนบูรณาการศาสตร์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
รวม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
รวม
คณะศิลปประยุกต์
การออกแบบผลิตภัณฑ์
การออกแบบอุตสาหกรรม
และการออกแบบ
รวม
คณะนิติศาสตร์
นิติศาสตร์
รวม
คณะรัฐศาสตร์
การปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
รวม

คณะบริหารศาสตร์

คณะ

125

วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
สาธารณสุขชุมชน
อนามัยชุมชน
อนามัยสิ่งแวดล้อม
การบริหารองค์การ
การปกครองท้องถิ่น

-

-

วิชาเอก

ตารางที่ 2 แสดงจำ�นวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2557 จำ�แนกตามคณะ สาขา/วิชาเอก และระดับการศึกษา (ต่อ)

100
508
683
385
3,296
200
5
4
180
202
591
98
156
254
1,135
1,135
414
36
290
337
1,077

ภาคปกติ
626
98
95
268
6
425
102
2
1
1
206
206
54
33
39
126

ปริญญาตรี
โครงการพิเศษ
2
100
508
683
385
3,298
200
5
4
180
202
591
99
156
255
1,341
1,341
468
36
323
376
1,203

รวม
626
98
95
268
6
425
104
71
24
23
47

71
3
3
10
10
-

-

ปริญญาโท ปริญญเอก

100
508
683
3
385
3,372
200
5
4
180
202
591
109
156
265
1,341
1,341
492
36
23
323
376
1,250

71
626
98
95
268
6
425
104

รวม
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พยาบาลศาสตร์
รวม

การจัดการ
การจัดการธุรกิจ
การบัญชี
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รวมทั้งสิ้น

รวม

สาขาวิชา

-

วิชาเอก
-

ที่มา : จำ�นวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2557 อ้างอิงข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะ
วิทยาเขตมุกดาหาร

ตารางที่ 2 แสดงจำ�นวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2557 จำ�แนกตามคณะ สาขา/วิชาเอก และระดับการศึกษา (ต่อ)
ภาคปกติ
16
43
84
42
185
176
176
13,523

ปริญญาตรี
โครงการพิเศษ
627
รวม
16
43
84
42
185
176
176
14,150

ปริญญาโท ปริญญเอก รวม
16
43
84
42
185
176
176
796
111
15,057
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3. จํานวนผูส้ าํ เร็จการศึกษา
2557 มหาวิ
ทยาลัยอุบลราชธานี
ในปีRatchathani
การศึกษา
2556 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีจํานวนนักศึกษาในทุกหลักสูตรทัรายงานประจำ
้งสิ้นจํา�ปีนวน
2,677
Annual Report 2014- Ubon
University
คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 2,469 คน ระดับปริญญาโท 173 คน และระดับปริญญาเอก จํานวน
35 คน3. จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษา
- ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีจำ�นวนนักศึกษาในทุกหลักสูตรทั้งสิ้นจำ�นวน 2,677 คน  เป็นนักศึกษา
ระดัแผนภาพที
บปริญญาตรี่ 5จำ�นวน
2,469
คน ระดั
ญาโทกษาจํ
173  คน
และระดับปริ
ญญาเอกการศึ
จำ�นวน
35 คน
แสดงจํ
านวนผู
้สําบเร็ปริจญการศึ
าแนกตามกลุ
่มสาขาปี
กษา2556
		

แผนภาพที่ 5 แสดงจำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษาจำ�แนกตามกลุ่มสาขาปีการศึกษา 2556

กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี,
993 , 40.22%

กลุ่มสังคมศาสตร์, 1,304 ,
52.81%

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ,
172 , 6.97%

กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนภาพที่ 6 แสดงจำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษาปีการศึกษา 2555-2556

130

127

กลุ่มสังคมศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะ

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตรศึกษา
เคมี
จุลชีววิทยา
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ฟิสิกส์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
ยาง
วิทยาศาสตร์ศึกษา
วิทยาศาสตร์ศึกษา
วิทยาศาสตร์ศึกษา
วิทยาศาสตร์ศึกษา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
รวม
เกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีการอาหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การเกษตรและพัฒนาชนบท
ประมง
รวมคณะเกษตรศาสตร์

สาขาวิชา
1
1
-

เคมี
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์บูรณาการ
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
พืชไร่
พืชศาสตร์
พืชสวน
วิทยาศาสตร์การประมง
สัตวศาสตร์
-

อนุปริญญา

-

วิชาเอก

ตารางที่ 3  แสดงจำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 จำ�แนกตามคณะ/สาขาวิชา/วิชาเอก และระดับการศึกษา

128

21
170

26
29
338
43
28
54
24
-

-

ปริญญาตรี
ภาคปกติ โครงการพิเศษ
59
59
80
38
32
15
-

21
170

26
29
338
43
28
54
24
-

รวม
59
59
80
38
32
15

24

7
1
14
6
66
1
2
2
1
18

2
8
6
5
10
2
5
-

1

8
1
-

5
1
2
-

ปริญญาโท ปริญญาเอก

21
195

7
1
14
6
26
29
413
44
2
28
3
54
25
18

2
8
71
59
6
90
2
45
32
15

รวม
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สาขาวิชา

วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมอุตสาหการ
รวมคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
การท่องเที่ยว
การพัฒนาสังคม
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษา
ต่างประเทศ
นิเทศศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาไทยและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
ศิลปะการแสดง
สังคมศาสตร์และการพัฒนา
รวมคณะศิลปศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
เภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
รวมคณะเภสัชศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะ

-

การพัฒนาสังคม
-

-

1
2
3
-

อนุปริญญา

-

วิชาเอก

23
14
24
29
35
52
6
260
-

-

ปริญญาตรี
ภาคปกติ โครงการพิเศษ
44
100
5
86
3
86
4
10
1
74
8
400
21
38
39
-

ตารางที่ 3  แสดงจำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 จำ�แนกตามคณะ/สาขาวิชา/วิชาเอก และระดับการศึกษา (ต่อ)

23
14
24
29
35
52
6
260
-

รวม
44
105
89
90
11
82
421
38
39
3
2
11
1
1

5
3
1
6
17
32
6
-

1
1
1
5
8
-

ปริญญาโท ปริญญาเอก

23
14
24
29
35
55
6
2
271
1
1

44
112
94
92
18
104
464
38
39
6

รวม
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130

คณะนิติศาสตร์

คณะศิลปประยุกต์
และการออกแบบ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข

คณะบริหารศาสตร์

คณะ

วิชาเอก

รวมคณะศิลปประยุกต์และการ
ออกแบบ
นิติศาสตร์
รวมคณะนิติศาสตร์
-

การเงินและการธนาคาร
การจัดการ
การจัดการการตลาด
การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตร
นานาชาติ)
การจัดการทั่วไป
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
การบัญชี
พัฒนบูรณาการศาสตร์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เศรษฐกิจพอเพียง
รวมคณะบริหารศาสตร์
แพทยศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขชุมชน
รวมวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
การออกแบบผลิตภัณฑ์
-

สาขาวิชา

-

206
206

49

56
135
59
8
555
15
51
51
117
49

-

18
14

21
21

1

1
1

-

ปริญญาตรี
ภาคปกติ โครงการพิเศษ
118
63
84
1
-

-

-

อนุปริญญา

ตารางที่ 3  แสดงจำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 จำ�แนกตามคณะ/สาขาวิชา/วิชาเอก และระดับการศึกษา (ต่อ)

227
227

50

56
135
59
8
556
15
51
51
117
50

18
14

รวม
118
63
85
-

-

-

31
-

-

30
1

-

9

4
4
9

-

-

ปริญญาโท ปริญญาเอก

227
227

59

56
135
4
59
8
591
15
51
51
117
59

18
14

30
118
63
85
1

รวม
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คณะพยาบาลศาสตร์

วิทยาเขตมุกดาหาร

คณะรัฐศาสตร์

คณะ

การปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
รวมคณะรัฐศาสตร์
การจัดการ
การจัดการทั่วไป
การบัญชี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมวิทยาเขตมุกดาหาร
พยาบาลศาสตร์
รวมคณะพยาบาลศาสตร์
รวม

สาขาวิชา

-

-

การบริหารองค์การ
การปกครองท้องถิ่น

วิชาเอก
-   
4

อนุปริญญา

ปริญญาตรี
ภาคปกติ โครงการพิเศษ รวม
70
8
78
55
55
46
6
52
50
5
55
221
19
240
10
10
6
6
5
5
14
14
35
35
55
55
55
-   
55
2,406
63
2,469

ตารางที่ 3  แสดงจำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 จำ�แนกตามคณะ/สาขาวิชา/วิชาเอก และระดับการศึกษา (ต่อ)

-   
173

8
8
-

5
5
-   
35

ปริญญาโท ปริญญาเอก

78
55
13
52
55
253
10
6
5
14
35
55
55
2,681

รวม
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ด้านงบประมาณ
ในปีงบประมาณ 2557 ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำ�เนินงานเป็นเงิน  1,324,122,600    บาท จำ�แนกเป็นงบประมาณ
แผนดิน จำ�นวนทั้งสิ้น733,133,500  บาท งบประมาณเงินรายได้จำ�นวน  590,989,100บาท จากผลการเบิกจ่ายงบประมาณได้ ในปี  2557
มีอัตราการเบิกจ่ายร้อยละ 89.05  เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2556 ร้อยละ 9.53 ที่มีการเบิกจ่าย ร้อยละ 79.52
ประเภทงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณรายได้
รวม

		

งบประมาณปี 2556
รับจัดสรร
เบิกจ่าย
574,656,400.00
497,110,018.50
498,600,700.00
406,788,237.20
1.136.633.000
903,898,255.7

ร้อยละ
77.91%
81.59%
79.52%

งบประมาณปี 2557
รับจัดสรร
เบิกจ่าย
733,133,500.00
657,836,316.82
590,989,100.00
521,303,999.63
1,324,122,600 1,179,140,316.45

ร้อยละ
89.73%
88.21%
89.05%

แผนภาพที่ 7 แสดงจำ�นวนงบประมาณแผ่นดินจัดสรรและเบิกจ่ายประจำ�ปี 2556 – 2557

ตารางแสดงจำ�นวนงบประมาณแผ่นดินจัดสรรและเบิกจ่ายประจำ�ปี 2556 – 2557
คณะ/หน่วยงาน
1 คณะเกษตรศาสตร์
2 คณะวิทยาศาสตร์
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์
4 คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
5 คณะเภสัชศาสตร์
6 คณะพยาบาลศาสตร์
7 วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุขศาสตร์
8 คณะศิลปศาสตร์
9 คณะบริหารศาสตร์
10 คณะนิติศาสตร์
11 คณะรัฐศาสตร์
12 วิทยาเขตมุกดาหาร
13 สำ�นักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
14 สำ�นักวิทยบริการ
15 สำ�นักงานอธิการบดี
16 สำ�นักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
รวม

ได้รับจัดสรร
ปีงบ 2556
ปีงบ 2557
10,933,250
18,064,600
20,562,290
26,223,400
14,742,250
20,110,400
1,442,770
2,502,800
7,579,800
17,860,000
8,581,230
4,030,800
42,799,450
69,180,700

งบประมาณแผ่นดิน
เบิกจ่ายจริง
ปีงบ 2556
ปีงบ 2557
11,126,050
13,401,700
15,544,870
25,716,044
15,230,971
14,122,999
1,636,405
1,167,876
7,656,960
17,156,766
8,658,910
3,124,021
20,152,350 135,179,210

ร้อยละการเบิกจ่าย
ปีงบ 2556
ปีงบ 2557
101.76%
74.19%
75.60%
98.07%
103.32%
70.23%
113.42%
46.66%
101.02%
96.06%
100.91%
77.50%
47.09%
195.40%

5,720,000
3,831,230
527,400
577,800
44,600
210,100
4,491,600
452,523,430
89,200
574,656,400

5,786,600
3,886,679
527,400
577,550
44,422
209,896
4,371,006
401,611,974
87,976
497,110,019

101.16%
101.45%
100.00%
99.96%
99.60%
99.90%
97.32%
88.75%
98.63%
86.51%

7,019,000
6,227,000
1,351,700
2,863,400
373,500
464,900
4,745,100
552,027,400
88,800
733,133,500
132

5,256,600
5,171,066
1,199,395
1,415,752
349,400
464,866
4,745,092
429,276,739
88,790
657,836,317

74.89%
83.04%
88.73%
49.44%
93.55%
99.99%
100.00%
77.76%
99.99%
89.73%
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แผนภาพที่ 8 แสดงจำานวนงบประมาณรายได้จัดสรรและเบิกจ่ายประจำาปี 2556 – 2557

เงินรายได้จัดสรรและเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-57
590989100
600,000,000

521,304,000

498,600,700
406,788,237

500,000,000
400,000,000

300,000,000
200,000,000
100,000,000
-

จัดสรร

เบิกจ่าย
ปี 2556

ปี 2557

ตารางแสดงจำานวนงบประมาณเงินรายได้จัดสรรและเบิกจ่าย ประจำาปี 2556- 2557
เงินรายได้
ได้รับจัดสรร
เบิกจ่ายจริง
ปีงบ 2556
ปีงบ 2557
ปีงบ 2556
ปีงบ 2557
1 คณะเกษตรศาสตร์
13,280,300 14,096,500 12,679,011.50 12,221,426.33
2 คณะวิทยาศาสตร์
45,966,000 51,416,400 38,286,124.68 49,182,674.48
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์
53,304,200 58,987,400 30,444,896.13 29,300,464.63
4 คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
7,162,700
2,650,600
6,669,653.61
9,586,393.93
5 คณะเภสัชศาสตร์
21,176,900 24,032,600 10,842,372.63 12,835,118.60
6 คณะพยาบาลศาสตร์
17,562,300 12,426,100
2,492,325.48
2,965,552.76
7 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
16,793,200 52,977,000 38,147,185.15 54,694,738.68
8 คณะศิลปศาสตร์
30,780,500 30,532,100 24,468,322.57 35,235,836.29
9 คณะบริหารศาสตร์
37,100,300 58,046,800 41,293,680.60 56,752,408.70
10 คณะนิติศาสตร์
16,379,600 20,321,300
6,403,255.45 20,347,479.67
11 คณะรัฐศาสตร์
17,888,000 22,947,100 16,655,289.91 22,042,777.00
12 วิทยาเขตมุกดาหาร
1,344,300
1,269,000
1,424,987.55
1,868,724.56
13 สำานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
11,916,500 13,131,900
6,942,274.32
9,329,582.10
14 สำานักวิทยบริการ
11,981,800 15,558,900
9,300,453.69 14,496,555.30
15 สำานักงานอธิการบดี
124,513,900 166,281,600 142,906,793.26 166,714,683.30
16 สำานักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 44,932,400 25,785,600 17,831,610.67 17,712,857.60
17 สำานักงานโครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
3,051,000
18 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8,100,000
8,217,200
6,016,725.70
19 สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว
9,822,800
12,311,000
20 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5,544,000
รวม
498,600,700 590,989,100 406,788,237
521,304,000
คณะ/หน่วยงาน

ร้อยละการเบิกจ่าย
ปีงบ 2556
ปีงบ 2557
95.47%
86.70%
83.29%
95.66%
57.12%
49.67%
93.12%
361.67%
51.20%
53.41%
14.19%
23.87%
227.16%
103.24%
79.49%
115.41%
111.30%
97.77%
39.09%
100.13%
93.11%
96.06%
106.00%
147.26%
58.26%
71.05%
77.62%
93.17%
114.77%
100.26%
39.69%
68.69%
0.00%
0.00%
73.22%
0.00%
0.00%
81.59%
88.21%

หมายเหตุ การเบิกจ่ายเงินรายได้ปี 2556 และปี 2557 ในบางคณะสูงกว่างบที่ได้รับการจัดสรร เนื่องจากมีการขออนุมัติตั้งงบกลางปีเพิ่มจากเงินคงเหลือ
สะสม และได้รับเงินงบประมาณจากแหล่งเงินทุนวิจัยจากภายนอก
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บุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีจ�ำ นวนบุคลากรจำ�นวนรวมทัง้ หมด 1,540 คน จำ�แนกเป็นข้าราชการจำ�นวน 414 คน พนักงานมหาวิทยาลัย
805 คน และ ลูกจ้างประจำ� จำ�นวน  110 คน ลูกจ้างชั่วคราว จำ�นวน 211 คน
แผนภาพที่ 9 แสดงจำ�นวนบุคลากรประจำ�ปี 2556 - 2557 จำ�แนกตามประเภทข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ� ลูกจ้างชั่วคราว

ในปี 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบคุ ลากรสายวิชาการ จำ�นวนทัง้ สิน้ 719 คน จำ�แนกตามตำ�แหน่งทางวิชาการ ตำ�แหน่งอาจารย์
จำ�นวน  523 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำ�นวน  155 คน รองศาสตราจารย์ จำ�นวน 41 คน
แผนภาพที่ 10 แสดงจำ�นวนบุคลากรประจำ�ปี 2556-2557 จำ�แนกตามประเภทตำ�แหน่งทางวิชาการ
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ตารางแสดงจำ�นวนบุคลากรประจำ�ปี 2556 – 2557 จำ�แนกตามประเภทตำ�แหน่งวิชาการ
ปีงบประมาณ
ปี 2556
ปี 2557

ศาสตราจารย์
1
-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
133
155

รองศาสตราจารย์
30
41

อาจารย์
510
523

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมี ปี 2557 มีจำ�นวนบุคลากรสายสนับสนุน วิชาชีพเฉพาะ  รวมจำ�นวนทั้งสิ้น  417 คน โดยมีจำ�นวนเพิ่ม
ขึ้นจากปี 2556  จำ�นวน 43 คน จำ�แนกตามประเภทบริหารจำ�นวน 6 คน ประเภทชำ�นาญการพิเศษจำ�นวน  69 คน ประเภทชำ�นาญการ
จำ�นวน  54  คน และระดับปฏิบัติการ  288 คน
แผนภาพที่ 11 แสดงจำ�นวนบุคลากรสายสนับสนุน วิชาชีพเฉพาะ ประจำ�ปี 2556 – 2557

ตารางแสดงจำ�นวนบุคลากรสายสนับสนุน วิชาชีพเฉพาะ ประจำ�ปี 2556 – 2557
ปีงบประมาณ
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557

บริหาร
5
4
4
6
19

ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน วิชาชีพเฉพาะ
ชำ�นาญการพิเศษ
ชำ�นาญการ
69
58
69
54
70
53
69
54
277
219
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132
219
247
288
886

รวม
264
346
374
417
1,401
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปี 2557 มีจำ�นวนบุคลากรสายสนับสนุนประเภททั่วไป รวมจำ�นวนทั้งสิ้น  132 คน โดยมีจำ�นวนเพิ่มขึ้น
จากปี 2556  จำ�นวน  28 คน จำ�แนกตาม ประเภทชำ�นาญงานพิเศษจำ�นวน 2 คน  ประเภทชำ�นาญงานจำ�นวน 25 คน และระดับปฏิบัติการ  
105 คน
แผนภาพที่ 11 แสดงจำ�นวนบุคลากรสายสนับสนุน ประเภททั่วไป ประจำ�ปี 2556 – 2557

ตารางที่แสดงจำ�นวนบุคลากรสายสนับสนุน ประเภททั่วไป ประจำ�ปี 2556 – 2557

ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557

ปีงบประมาณ

จำ�นวนบุคลากรสายสนับสนุนประเภททั่วไป
ชำ�นาญงานพิเศษ
ชำ�นาญงาน
2
28
2
28
2
27
2
25
8
108
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ปฏิบัติการ
4
84
75
105
268

รวม
34
114
104
132
384
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คณะกรรมการจัดทำ�รายงานประจำ�ปี 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รองประธานคณะกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการ
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณบดี/ผู้อำ�นวยการสำ�นักหรือผู้ที่คณบดี/ผู้อำ�นวยการที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการและเลขานุการ
นายธีระศักดิ์ เชียงแสน ผู้อำ�นวยการกองแผนงาน
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางนิตยา
ศรีใส
นางสุรางคณา แสนทวีสุข
นายสุนทร
กมูลลึก
นางทัศนีย์
ปัญญา
นายวิรุธ
บัวงาม
ออกแบบปก รูปเล่ม
ผู้อำ�นวยกองแผนงาน
พิมพ์ที่
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร. 0-4535-3115
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