๒

บทที่ ๑
ข้อมูลทั่วไป
๑. ประวัติความเป็นมา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยที่ยกฐานะมาจาก วิทยาลัยอุบลราชธานี สังกั ด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามมติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ในรัฐบาลของ พลเอกชาติชาย ชุณหวัณ ด้วยความมุ่ง
หมายให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งที่ ๒ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย การ
จัดการศึกษาเน้นหนักทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการพั ฒ นากาลั ง คนของ
ประเทศ ซึ่ ง กาลั ง มุ่ ง พั ฒ นาประเทศไปสู่ ก ารเป็ น ประเทศกึ่ ง อุตสาหกรรม และเพื่อเป็นการกระจายโอกาส
ทางการศึกษา ให้แก่ประชาชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้น
รวมทั้งให้มหาวิทยาลัย เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น สามารถนาความรู้ ที่ได้ไป
ปรับปรุงการประกอบวิชาชีพของตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นต่อไป
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดทาการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา ๒๕๓๑ ภายใต้ชื่อ
"วิทยาลัยอุบลราชธานี" โดยเปิดทาการสอน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ มีนักศึกษารุ่นแรก
จานวน ๖๗ คน ซึ่งฝากเรียนไว้ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อมาในปีการศึกษา ๒๕๓๓ วิทยาลัยอุบลราชธานีได้ยก
ฐานะมาเป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๓๓ ได้ย้ายสถานที่จัดการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมาประจา ณ สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยบริเวณกิโลเมตรที่ ๑๐ – ๑๑ ถนนวารินเดชอุดม
ตาบลเมืองศรีไค อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี บนเนื้อที่ประมาณ ๕,๒๒๘ ไร่ และเริ่มจัดการเรียนการ
สอนให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ของคณะเกษตรศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้ถือเอาวันที่ ๓๐ กรกฎาคม
ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยแล้วในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ คณาจารย์และนักศึกษาทั้งหมด ของ
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น มาประจ า ณ
สถานที่ ตั้ ง ของมหาวิ ท ยาลั ย โดยสมบู ร ณ์ โดยสภามหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ได้แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี ดารงตาแหน่งอธิการบดีเป็นคนแรก ในส่วน
ของการก่อสร้าง เริ่มต้นด้วยงบประมาณเพียง ๑๖ ล้าน ในปี ๒๕๓๑ อาคารหลังแรก ที่ก่อสร้างคือ อาคาร
เอนกประสงค์
รายชื่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตั้งแต่คนแรกจนถึงปัจจุบันมีรายนามดังต่อไปนี้
๑. รองศาสตราจารย์สมจิตต์ยอดเศรณี ดารงตาแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๔๑
๒. ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ อิงคสุวรรณ
ดารงตาแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๓
๓. ศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ
ดารงตาแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๕๓
๔. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ดารงตาแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน
๒. ปรัชญา
สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง

๓
๓ . วิ สั ย ทั ศ น์
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี เ ป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น นาแห่ ง การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชน
๔. อัตลักษณ์
สร้างสรรค์ สามัคคี สานักดีต่อสังคม
๕. เอกลักษณ์
ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้าโขง
๖. พันธกิจ
๑. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ
๒. สร้ างองค์ความรู้ และนวั ตกรรมที่นาไปประยุกต์ ใช้ประโยชน์เ พื่อพัฒ นาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้าโขง
๓. บริ ก ารวิ ช าการอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว มเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้าโขง
๔. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ สร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ของภูมิภาคลุ่มน้าโขง
๕. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย
เพื่อพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
๗. ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะเป็นรูปเจดีย์แบบล้านช้าง ซึ่งหมายถึง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายในมีดอกบัวหลวง
ประดิษฐานอยู่บนแท่นรองรับของเส้น ๓ เส้น และด้านล่างของฐานมี คาว่า “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ดอกบัวมีสี
กลีบบัว หมายถึงสัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี และเส้นที่เป็นฐานรองรับดอกบัว ๓ เส้น หมายถึง แม่น้าสาย
สาคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ แม่น้าโขง แม่น้าชี และแม่น้ามูล ลักษณะของดอกบัวเป็นประเภทบัว
เหนือน้าที่พร้อมจะเบ่งบาน ให้ความดีงามแก่มหาชนได้ชื่นชม ส่วนกลีบด้านล่างสองกลีบหมายถึง คุณธรรมและ
ปัญญาอันเปลือกหุ้มสถาบันสาหรับดอกบัวตูมสามกลีบ หมายถึง องค์พระรัตนตรัย สีน้าเงินเป็นขอบเส้นของตรา
มหาวิทยาลัยนั้น หมายถึง ความมั่นคง แข็งแรง และเส้นสีเหลืองสดที่เป็นพื้น หมายถึง สีประจามหาวิทยาลัย
๘. สีประจามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สีประจามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ สีเหลือง

๔
๙. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายใน
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หมายเหตุ

: * เป็นส่วนงานภายในที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
: มติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕
: มติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ :
จัดตั้งสานักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร
: มติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ :
เปลี่ยนชื่อคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ เป็น คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

๕
๑๐. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ ได้กาหนด
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔) และแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งผ่านความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อเป็นกาลังในการพัฒนาประเทศ และเป็นที่
ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุ่มน้าโขงอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ส่ งเสริ ม สนั บสนุนการบู รณาการงานบริก ารวิช าการอย่า งมีส่ ว นร่ ว ม เพื่ อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม บนพื้นฐานความพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ อนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดจิตสานึกรัก
ท้องถิ่นและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตรการ
เปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพให้เป็นมาตรฐานสากล และ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการทางาน
อย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้สอดรับกับ
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย
มั่นคง ปลอดภัย เพื่อพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
ในยุทธศาสตร์ที่ ๖ เรื่องการบริหารและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้
สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กาหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ มาตรการ
ดังนี้
เป้าประสงค์
มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างมีความสุขและความผูกพัน
ต่อองค์กร
ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง
๒. จานวนของบุคลากรที่ได้รับรางวัลหรือการยกย่องเชิดชูเกียรติ หรือสร้างชื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัย
๓. ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการปฏิบัติงาน
๔. ร้อยละของบุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์กร

๖
10.1 กลยุทธ์และมาตรการ
กลยุทธ์

มาตรการ

กลยุทธ์ที่ ๑
มาตรการ
พั ฒ นาระบบและกลไกการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (1) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้
เพื่อให้ บุคลากรเป็ นผู้ มีคุณธรรมและเป็น กาลังในการ
สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกระบวนการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์
มีส่วนร่วม
(2) จั ด ท าแผนกรอบอั ต ราก าลั ง ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ ๒
มาตรการ
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สอดคล้องกับภาระงาน (1) พัฒนาทักษะด้านการบริหารให้แก่ผู้บริหารทุกระดับ
และบริ บ ทที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป อย่ า งเป็ น ระบบและ
รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมใน
ต่อเนื่อง
การเป็นผู้บริหาร
(2) พั ฒ นาบุ ค ลากรทุ ก ประเภทให้ มี ส มรรถนะตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
กลยุทธ์ที่ ๓
มาตรการ
ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มีคุ ณธรรม (1) สร้างจิตสานึก และค่านิยมในการป้องกันแก้ไขปัญหา
จริยธรรม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
(2) สร้ า งวั ฒ นธรรมการท างานอย่ า งมี คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรม
กลยุทธ์ที่ ๔
มาตรการ
สร้างเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดี มีความสุข ผูกพันกับ (1) พัฒนาระบบและกลไกของสวัสดิการที่เหมาะสม และ
องค์กร
ที่กฎหมายกาหนดและนอกเหนือที่กฎหมายกาหนด
(2) จั ด ให้ มี กิ จ กรรมเสริ มสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
บุคลากร
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10.2 ประเด็นผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์และตัวชี้วัด
ประเด็นผลลัพธ์
ตามเป้าประสงค์
บุคลากรที่มีสมรรถนะสูง

ตัวชี้วัด

หน่วย
ค่าเป้าหมาย
วัด ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
ร้ อ ย ล ะ ข อ ง บุ ค ล า ก ร ที่ มี ร้อยละ ๔๕
๕๐
๕๕
๖๐
๖๕
สรรถนะสูง
มีคุณธรรม จริยธรรม และ จานวนของบุคลากรที่ได้รับรางวัล คน
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
มีสุขภาวะที่ดี
หรือการยกย่องเชิดชูเกียรติ หรือ
สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
มีความสุข
ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขใน ร้อยละ ๗๕
๘๐
๘๐
๘๕
๘๕
การปฏิบัติงาน
ความผูกพันต่อองค์กร
ร้ อ ยละของบุ ค ลากรที่ มี ค วาม ร้อยละ ๙๐
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
ผูกพันต่อองค์กร

10.3 จานวนข้อมูลบุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นส่วนราชการที่ดาเนินงานตามพันธกิจหลั กคือ ผลิ ต
บัณฑิต วิจัย บริการวิชาการและทานุศิลปวัฒนธรรม บุคลากรในสังกัดประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา จานวน ๓๖๒ คน พนักงานมหาวิทยาลัย จานวน ๘๘๘ คน ลูกจ้างชั่วคราว จานวน ๑๖๕
คน และลูกจ้างประจา จานวน ๑๐๓ คน รวมจานวนทั้งสิ้น ๑,๕๑๘ คน แยกตามหน่วยงาน ดังนี้
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คณะ/วิทยาลัย/สานัก

ข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา

ประเภทบุคลากร
พนักงาน
ลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย
ชั่วคราว

ลูกจ้างประจา

ผลรวม
ทั้งหมด

(๑) คณะเกษตรศาสตร์

๔๙

๓๐

๓

๓๙

๑๒๑

(๒) คณะวิทยาศาสตร์

๘๗

๑๐๘

๖

๙

๒๑๐

(๓) คณะวิศวกรรมศาสตร์

๕๓

๖๘

๒๕

๑๒

๑๕๘

(๔) คณะเภสัชศาสตร์

๔๒

๕๖

๖

๔

๑๐๘

(๕) คณะศิลปศาสตร์

๓๑

๑๑๕

๑๓

๓

๑๖๒

(๖) คณะบริหารศาสตร์

๖

๘๔

๔

(๗) คณะนิติศาสตร์

๓

๓๒

(๘) คณะรัฐศาสตร์
(๙) คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

๑
๑

๓๖
๒๘

๓
๕

๔๐
๓๔

(๑๐)คณะพยาบาลศาสตร์
(๑๑)วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข

๓

๓๓
๑๔๑

๑
๑๔

๑

๓๗
๑๕๖

(๑๒)สานักงานอธิการบดี

๖๓

๑๑๖

๗๔

๒๘

๒๘๑

(๑๓)สานักวิทยบริการ
(๑๔)สานักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย
(๑๕)สานักบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์

๑๙

๑๗

๗

๔๓

๔

๑๔

๑

๑๙

๑๐

๑๐

๒๐

รวมทั้งหมด

๓๖๒

๘๘๘

๑๖๕

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

๙๔
๓๕

๑๐๓

๑,๕๑๘
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10.4 โครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กลยุทธ์

มาตรการ

กลยุทธ์ที่ ๑
มาตรการ
พั ฒ นาระบบและกลไกการบริ ห าร (3) พั ฒ นาระบบและกลไกการบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้บุคลากรเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับบริบท
ผู้ มี คุ ณ ธรรมและเป็ น ก าลั ง ในการ
ที่เปลี่ ยนแปลงไป โดยกระบวนการมี
ขั บ เคลื่ อ นมหาวิ ท ยาลั ย ให้ บ รรลุ
ส่วนร่วม
วิสัยทัศน์
(4) จั ด ท า แ ผ น ก ร อ บ อั ต ร า ก า ลั ง ที่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ ๒
มาตรการ
พั ฒ นาสมรรถนะของบุ ค ลากรให้ (3) พั ฒ นาทั ก ษะด้ า นการบริ ห ารให้ แ ก่
สอดคล้องกับภาระงานและบริบทที่
ผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงไป อย่างเป็นระบบและ
บุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ต่อเนื่อง
เป็นผู้บริหาร
(4) พั ฒ นาบุ ค ลากรทุ ก ประเภทให้ มี
สมรรถนะตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

มี ร ะบบและกลไกการบริ ห าร 3 ระบบ
ทรัพยากรมนุษย์ที่ สอดคล้ องกับ
ยุ ท ธศาสตร์ แ ละสภาวการณ์
ปัจจุบัน

โครงการ/กิจกรรม
(๑) การปรับปรุงกฎหมายด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์
(๒) การพัฒนาระบบและกลไกการปฏิบัติงาน
(๓) การกาหนดกรอบอัตรากาลัง
(๔) การประเมินผลการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
นาไปปรับปรุง

ร้อยละบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง ร้ อ ย ล ะ (๑) การกาหนดสมรรถนะบุคลากรประเภทวิชาการ
55
(๒) การทบทวนและปรั บ ปรุ ง สมรรถนะบุ ค ลากร
ประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ
(๓) การประเมินสมรรถนะบุคลากรประเภทบริหาร
และวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และ
ประเภททั่วไป
(๔) การเพิ่ ม พู นความรู้ ความสามารถ ทั ก ษะและ
สมรรถนะบุคลากร
(4.1) การฝึกอบรม สัมมนา
(4.2) การศึกษาต่อ
(4.3) การเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการฯ
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กลยุทธ์

มาตรการ

กลยุทธ์ที่ ๓
มาตรการ
ส่ ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น แ ล ะ พั ฒ น า (3) สร้ า งจิ ต ส านึ ก และค่ า นิ ย มในการ
บุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม
ป้ อ งกั น แก้ ไ ขปั ญ หาการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบ
(4) สร้ า งวั ฒ นธรรมการท างานอย่ า งมี
คุณธรรมและจริยธรรม
กลยุทธ์ที่ ๔
มาตรการ
สร้างเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดี มี 11 พัฒนาระบบและกลไกของสวัสดิการที่
ความสุข ผูกพันกับองค์กร
เหมาะสม และที่กฎหมายกาหนดและ
นอกเหนือที่กฎหมายกาหนด
12 จั ด ใ ห้ มี กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

จ านวนของบุ ค ลากรที่ ไ ด้ รั บ 30 คน
รางวั ล หรื อ การยกย่ อ งเชิ ด ชู
เกียรติ หรือสร้างชื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรม
การสร้ า งจิ ต ส านึ ก และค่ านิ ยมในการป้ องกั นแก้ ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(๑) ร้ อ ยละของบุ ค ลากรที่ มี ร้ อ ย ล ะ (๑) การพั ฒ นาระบบสวั ส ดิ ก ารของพนั ก งาน

ความสุขในการปฏิบัติงาน 80
มหาวิทยาลัย
(๒) ร้ อ ยละของบุ ค ลากรที่ มี ร้ อ ย ล ะ (๒) การจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ความผูกพันต่อองค์กร
93
(๓) การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสั มพันธ์ระหว่าง
บุคลากร

๑๐.๕ โครงการพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ทั้งนี้ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคคลากร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมือ่ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
กลุม่ เป้าหมาย
องค์ความรู้
ด้านการเรียนการสอน

กิจกรรม/โครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ

มหาวิทยาลัย
สายวิชาการ

สานักงานอธิการบดี

จานวนกลุม่ เป้าหมาย ระยะเวลาดาเนินการ
(คน)
๔๐๐ คน
ส.ค.๖๑, ก.พ.๖๒

กองบริการการศึกษา

ความท้าทาย การ
เปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

ให้คณาจารย์มีความเข้าใจในความท้าทายต่อการจัดการศึกษา ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการ
จัดการเรียนรู้ ตลอดจนความสาคัญของนวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

กองบริการการศึกษา

การจัดการห้องเรียน การ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้
การเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ Micro-teaching

ให้คณาจารย์มีความเข้าในการจัดการห้องเรียนในรูปแบบต่างๆ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ สายวิชาการ
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

๔๐๐ คน

ส.ค.๖๑, ก.พ.๖๒

กองบริการการศึกษา

การวัดและประเมินผล การ
สร้างและพัฒนาข้อสอบ

ให้คณาจารย์มีความเข้าในรูปแบบการวัดและประเมินผลในรูปแบบต่างๆ การสร้างและการ
ออกแบบข้อสอบ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชัน้ เรียนได้อย่างเหมาะสม

สายวิชาการ

๔๐๐ คน

ก.ย.๖๑, มี.ค.๖๒

กองบริการการศึกษา/
สานักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย

การออกแบบและพัฒนา
online course

ให้คณาจารย์มีความเข้าใจและสามารถออกแบบและพัฒนา online cousre ได้

สายวิชาการ

๔๐๐ คน

ก.ย.๖๑, มี.ค.๖๒

กองบริการการศึกษา

Blended learning

ให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ ที่ผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้ที่
หลากหลายการเรียนรู้ที่เกิดขึน้ ในห้องเรียน ผสมผสานกับการเรียนรู้นอกห้องเรียน สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในชัน้ เรียนได้อย่างเหมาะสม

สายวิชาการ

๔๐๐ คน

ต.ค.๖๑, เม.ย.๖๒

กองบริการการศึกษา

Flipped classroom

ให้คณาจารย์มีความเข้าใจในการออกแบบชัน้ เรียนแบบ flipped classroom และสามารถ
นาไปประยุกต์ในการสอนได้อย่างเหมาะสม

สายวิชาการ

๔๐๐ คน

ต.ค.๖๑, ต.ค.๖๒,
เม.ย.๖๒

กองบริการการศึกษา

Inquiry approach

ให้คณาจารย์มีความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนแบบ Inquiry approach และสามารถ
นาไปประยุกต์ในการสอนได้อย่างเหมาะสม

สายวิชาการ

๔๐๐ คน

พ.ย.๖๑, พ.ค.๖๒

กองบริการการศึกษา

Outcome based learning ให้คณาจารย์มีความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนแบบ Outcome based learning และ สายวิชาการ
สามารถนาไปประยุกต์ในการสอนได้อย่างเหมาะสม

๔๐๐ คน

พ.ย.๖๑, พ.ค.๖๒

กองบริการการศึกษา

PBL

ให้คณาจารย์มีความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนแบบ Problem based learning และ
สามารถนาไปประยุกต์ในการสอนได้อย่างเหมาะสม

สายวิชาการ

๔๐๐ คน

ธ.ค.๖๑, มิ.ย.๖๒

กองบริการการศึกษา

Peer instruction

ให้คณาจารย์มีความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนแบบ Peer instruction และสามารถ
นาไปประยุกต์ในการสอนได้อย่างเหมาะสม

สายวิชาการ

๔๐๐ คน

ธ.ค.๖๑, มิ.ย.๖๒

กองบริการการศึกษา

PLC

ให้คณาจารย์มีความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนแบบ Professional learning
community และสามารถนาไปประยุกต์ในการสอนได้อย่างเหมาะสม

สายวิชาการ

๔๐๐ คน

ม.ค.๖๒, ก.ค.๖๒

กองบริการการศึกษา

Gamification

ให้คณาจารย์สามารถใช้ Game จาก applications มาประยุกต์ในการสอนได้อย่างเหมาะสม

สายวิชาการ

๔๐๐ คน

ม.ค.๖๒, ก.ค.๖๒

กลุม่ เป้าหมาย
องค์ความรู้

กิจกรรม/โครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองบริการการศึกษา

ทักษะผูป้ ระกอบการสาหรับ
คณาจารย์

วัตถุประสงค์โครงการ

ด้านเทคโนโลยี

สานักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย

สานักงานอธิการบดี

ให้คณาจารย์มีความเข้าในทักษะผูป้ ระกอบการที่เชือ่ มโยงกับการจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
และสามารถประยุกต์ใช้ในการสอนได้

สานักงานพัฒนาคุณภาพ โครงการประชุมการอบรม
การศึกษา
ประชุมชีแ้ จง สัมมนา เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรและการ
บริหารหลักสูตรตามแนว
ทางการผลิตหลักสูตรพันธุใ์ หม่

สานักงานพัฒนาคุณภาพ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การศึกษา
เรื่อง การกาหนดมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามการจัด
การศึกษาแบบ
Outcome-based
Education (OBE)

มหาวิทยาลัย

๑. เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรที่เกีย่ วข้องได้รับความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับการกาหนด
มาตรฐานผลการเรียนรู้และการวัดประเมินผลตามการจัดการศึกษาแบบ Outcome-based
Education (OBE)
๒. เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรที่เกีย่ วข้องสามารถกาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้และกาหนด
วิธกี ารวัดประเมินผลสอดคล้องกับวิธกี ารเรียนการสอนและผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ใน
รายวิชาหรือหลักสูตร

จานวนกลุม่ เป้าหมาย ระยะเวลาดาเนินการ
(คน)
๔๐๐ คน
ม.ค.๖๒, ก.ค.๖๒

๑. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบ นักวิชาการศึกษาที่เกีย่ วข้อง
หลักสูตร
๒. อาจารย์ประจา
หลักสูตร
๓. อาจารย์ผสู้ อน

๒๐๐

ก.พ.- มี.ค. ๖๒

๑. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบ นักวิชาการศึกษาที่เกีย่ วข้อง
หลักสูตร
๒. อาจารย์ประจา
หลักสูตร
๓. อาจารย์ผสู้ อน

๒๐๐

ม.ค.๖๒

Word processing/
ให้คณาจารย์สามารถใช้โปรแกรม microsoft office ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
multimedia
presentation/
Tools for active learning ให้คณาจารย์สามารถใช้เครื่องมือเพื่อช่วยในการสอนต่างๆ อาทิเช่น Kahoot, Plickers,
เช่น kahoot plickers
Zipgrade ได้อย่างเหมาะสม
zipgrade

นักวิชาการศึกษา/
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

๔๐๐ คน

ส.ค.๖๑, ก.พ.๖๒

นักวิชาการศึกษา/
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

๔๐๐ คน

ส.ค.๖๑, ก.พ.๖๒

กองบริการการศึกษา/
สานักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย

LMS

ให้คณาจารย์มีความเข้าใจในฟังก์ชนั่ ต่างๆ และสามารถใช้โปรแกรม UBU LMS ได้ในรายวิชา
ของตนเองได้

นักวิชาการศึกษา/
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

๔๐๐ คน

ส.ค.๖๑, ก.พ.๖๒

สานักวิทยบริการ
กองบริการการศึกษา/
สานักวิทยบริการ

การสร้างสือ่ การสอนแบบ
Video
Infographic

แนะนาการสร้างสือ่ การสอน การเขียนสคริปต์ รูปแบบการนาเสนอ การเลือกใช้รูปภาพและ
เสี
การอัดเสี
งบรรยาย
การวางเนือ้ หาในคลิ
ป ตลอดจนฟั
งก์นชนั่ สามารถประยุ
ต่างๆที่เกีย่ วและสามารถ
ให้ยคงณาจารย์
มีคยวามเข้
าใจในการออกแบบ
Infographic
เบื้องต้
กต์ใช้ในการทา
สือ่ การสอนได้อย่างเหมาะสม

นักวิชาการศึกษา/
นันักกวิวิชชาการคอมพิ
าการศึกษา/วเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

๔๐๐ คน
๔๐๐ คน

ก.ย.๖๑, มี.ค.๖๒
ก.ย.๖๑, มี.ค.๖๒

คณะวิทยาศาสตร์

AR/VR

แนะนาวิธกี ารใช้งานเทคโนโลยี AR/VR และคณาจารย์สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการสอนได้
อย่างเหมาะสม

นักวิชาการศึกษา/
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

๔๐๐ คน

ต.ค.๖๑, เม.ย.๖๒

คณะวิทยาศาสตร์
สานักวิทยบริการ

สือ่ Animation
E-Book

แนะนาสือ่ Animation ต่างๆ และการประยุกต์ใช้สอื่ Animation กับการเรียนการสอน
แนะนาการสร้างสือ่ การสอนในรูปแบบ E-Book วิธกี ารสร้าง ตลอดจนการ ใช้ E-Book ในการ
สอนในชัน้ เรียน

นักวิชาการศึกษา/
นันักกวิวิชชาการคอมพิ
าการศึกษา/วเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

๔๐๐ คน
๔๐๐ คน

ต.ค.๖๑, เม.ย.๖๒
ต.ค.๖๑, เม.ย.๖๒

กองบริการการศึกษา

กลุม่ เป้าหมาย
องค์ความรู้

ด้านการจัดการความรู้

กิจกรรม/โครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ

มหาวิทยาลัย

สานักงานอธิการบดี

กองบริการการศึกษา

Tools for active learning บุคลากรสามารถใช้โปรแกรม microsoft office ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
เช่น kahoot plickers
zipgrade

กองบริการการศึกษา/
สานักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย

LMS

บุคลากรสามารถใช้เครื่องมือเพื่อช่วยในการสอนต่างๆ อาทิเช่น Kahoot, Plickers, Zipgrade นักวิชาการศึกษา/
ได้อย่างเหมาะสม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

๒๐๐ คน

ส.ค.๖๑, ก.พ.๖๒

สานักวิทยบริการ

การสร้างสือ่ การสอนแบบ
Video

บุคลากรมีความเข้าใจในฟังก์ชนั่ ต่างๆ และสามารถใช้โปรแกรม UBU LMS ได้ในรายวิชาของ
ตนเองได้

นักวิชาการศึกษา/
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

๒๐๐ คน

ส.ค.๖๑, ก.พ.๖๒

กองบริการการศึกษา/
สานักวิทยบริการ
สานักวิทยบริการ

Infographic

นักวิชาการศึกษา/
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา/
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

๒๐๐ คน

ก.ย.๖๑, มี.ค.๖๒

๒๐๐ คน

ก.ย.๖๑, มี.ค.๖๒

คณะวิทยาศาสตร์

AR/VR

แนะนาวิธกี ารใช้งานเทคโนโลยี AR/VR และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนการสอน นักวิชาการศึกษา/
ได้อย่างเหมาะสม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

๒๐๐ คน

ต.ค.๖๑, เม.ย.๖๒

คณะวิทยาศาสตร์

สือ่ Animation

แนะนาสือ่ Animation ต่างๆ และการประยุกต์ใช้สอื่ Animation กับการเรียนการสอน

นักวิชาการศึกษา/
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

๒๐๐ คน

ต.ค.๖๑, เม.ย.๖๒

สานักวิทยบริการ

E-Book

แนะนาการสร้างสือ่ การสอนในรูปแบบ E-Book วิธกี ารสร้าง ตลอดจนการ ใช้ E-Book ในการ นักวิชาการศึกษา/
สอนในชัน้ เรียน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

๒๐๐ คน

ต.ค.๖๑, เม.ย.๖๒

กองกลาง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การออกแบบ Info graphic
Presentation สู่
มหาวิทยาลัยดิจทิ ัล

๑. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ ในการออกแบบ เข้าใจ เข้าถึง แนวคิดในการคัดกรองข้อมูล
การออกแบบโครงร่าง ขัน้ ตอนการทาภาพอินโฟกราฟิก
๒. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ การเล่าเรื่องราวจนเป็นสือ่ การนาเสนอPresentation ใน
รูปแบบอินโฟกราฟิก
๓. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการแปลงข้อมูลจากตัวจากตัวอักรออกมาเป็นรูปภาพเพื่อ
นาเสนอเป็นภาพอินโฟกราฟิก

-

บุคลากรตาแหน่งต่าง ๆ ในสานักงาน
อธิการบดี

๙๐

พ.ย.๖๑ - มิ.ย. ๖๒

กองกลาง

การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การ
เขียนหนังสือราชการ

เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนหนังสือราชการ

-

๒๐

ม.ค. - ส.ค. ๖๒

กองกลาง

การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ บริหาร เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารเอกสาร Online
เอกสาร Online

-

๒๐

ม.ค. - ส.ค. ๖๒

กองกลาง

การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การ เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารงานประชุม
บริหารงานประชุม E-Meeting

-

ผูป้ ฏิบัติงานบริหาร และเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป ในสานักงาน
อธิการบดี
ผูป้ ฏิบัติงานบริหาร และเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป ในสานักงาน
อธิการบดี
บุคลากรผูป้ ฏิบัติงานด้านการ
บริหารงานประชุม
สานักงานอธิการบดี

๒๐

ม.ค. - ส.ค. ๖๒

แนะนาการสร้างสือ่ การสอน การอัดเสียงบรรยาย การวางเนือ้ หาในคลิป ตลอดจนฟังก์ชนั่
ต่างๆที่เกีย่ วและสามารถผลิตสือ่ ของตนเองได้
การใช้ห้องบันทึกวีดิโอด้วย บุคลากรมีความเข้าใจในการออกแบบ Infographic เบื้องต้น สามารถประยุกต์ใช้ในการ
ตนเอง (ทาวีดิโอแนะนาการใช้) สนับสนุนการทาสือ่ การสอนได้อย่างเหมาะสม

นักวิชาการศึกษา/
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

จานวนกลุม่ เป้าหมาย ระยะเวลาดาเนินการ
(คน)
๒๐๐ คน
ส.ค.๖๑, ก.พ.๖๒

กลุม่ เป้าหมาย
องค์ความรู้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองกลาง

วัตถุประสงค์โครงการ

มหาวิทยาลัย

การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การ
บริหารเอกสารลับ
การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การ
พัฒนาด้านการเขียนข่าว
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารเอกสารลับ

-

๑. เพื่อพัฒนาบุคลากร ที่ทาหน้าที่สอื่ สารการดาเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการเขียนข่าว และวิธกี าร/กระบวนการในการผลิต
ข่าว
ประชาสัมพันธ์ตามพันธกิจของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๒. เพื่อจัดการองค์ความรู้การผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย

บุคลากรที่ทาหน้าที่
สือ่ สารการดาเนินงาน
ของหน่วยงานต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

กองกลาง

การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การ
พัฒนาด้านการเป็นพิธกี ร

กองกลาง

การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การ
พัฒนาด้านการผลิตสือ่
ประชาสัมพันธ์

กองกลาง

โครงการสร้างสุขและความ ๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานอธิการบดี
ผูกพันต่อองค์กร โครงการ : ๒. เพื่อบุคลากรทางานร่วมกันอย่างมีความสุข และผ่อนคลาย มีสุขภาพกายและจิตใจดี
เที่ยงวันหรรษา
๓. เพื่อให้บุคลากรได้รู้จกั เพื่อนร่วมงานในหน่วยงานต่างๆ อันจะนาไปสูก่ ารประสานงานและ
การให้ความร่วมมือกันในการปฏิบัติงานเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร มีความรัก
ความผูกพันกัน
๔. เพื่อให้บุคลากรมีพลังในการทางานอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผูบ้ ริหาร หัวหน้า
งาน เพื่อนร่วมงาน พร้อมทั้งมีความสามัคคีในองค์กร

กองกลาง

ด้านบริหารจัดการ

กิจกรรม/โครงการ

สานักงานอธิการบดี
ผูป้ ฏิบัติงานด้านเอกสารลับ ของ
สานักงานอธิการบดี
บุคลากรที่ทาหน้าที่สอื่ สารการ
ดาเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ของ
สานักงานอธิการบดี

จานวนกลุม่ เป้าหมาย ระยะเวลาดาเนินการ
(คน)
๒๐
ม.ค. - ส.ค. ๖๒
๔๐

พ.ย. ๖๒

๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้มีทักษะในการเป็น บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสังกัด
พิธกี รและการพูดในที่ชุมนุมสาธารณะ
วิชาการในสังกัด
หน่วยงานต่างๆของสานักงานอธิการบดี
๒. เพื่อจัดการองค์ความรู“้ การเป็นพิธกี ร”
หน่วยงานต่างๆของ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

๔๐

ธ.ค. ๖๒

๑. เพื่อพัฒนาบุคลากร ที่ทาหน้าที่สอื่ สารการดาเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด และวิธกี าร/กระบวนการในการผลิตสือ่
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๒. เพื่อจัดการองค์ความรู้การผลิตสือ่ ประชาสัมพันธ์

๔๐

พ.ย. ๖๒

บุคลากรที่ทาหน้าที่
สือ่ สารการดาเนินงาน
ของหน่วยงานต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

-

ผูบ้ ริหาร (รองอธิการบดี ๑. ผูอ้ านวยการกองและหัวหน้า
๑. ผูบ้ ริหาร (รอง
และผูช้ ่วยอธิการบดี) สานักงาน
อธิการบดี ผูช้ ่วย
๒. บุคลากรสังกัดสานักงานอธิการบดี อธิการบดี) จานวน ๑๔
คน
๒. ผูอ้ านวยการกองและ
หัวหน้าสานักงาน จานวน
๑๕ คน
๓. บุคลากรสังกัด
สานักงานอธิการบดี
จานวน ๒๖๖ คน
รวมทั้งสิน้ จานวน
๒๙๕ คน

ทุกศุกร์สุดท้ายของ
เดือน เวลา ๑๒.๐๐ –
๑๓.๐๐ น. ตลอด
ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒
จานวน ๑๒ ครั้ง เริ่ม
วันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม
๒๕๖๑

กลุม่ เป้าหมาย
องค์ความรู้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

มหาวิทยาลัย

สานักงานอธิการบดี

กองการเจ้าหน้าที่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร สาย
สนับสนุนวิชาการ สังกัด
สานักงานอธิการบดี (OD)
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
(โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่
รักนะ ม.อุบลฯ)

๑.เพื่อพัฒนาศักยภาพให้บุคลากรได้รับความรู้และมีทักษะการให้บริการที่ดี การมีวนิ ัยการ
บุคลากรสายสนับสุน
สือ่ สารที่ดีารพัฒนาบุคลิกภาพ ตลอดจนการสร้างสรรค์และพัฒนางาน สามารถสร้างความ
วิชาการ
ประทับใจในการให้บริการ
๒.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับอัตลักษณ์และวัฒนธรรมสานักงานอธิการบดี ให้กับ
บุคลากร สานักงานอธิการบดี
๓.เพื่อให้บุคลากรได้รู้จกั เพื่อนร่วมงานในหน่วยงานต่างๆ อันจะนาไปสูก่ ารประสานงานและการ
ให้ความร่วมมือกันในการปฏิบัติงานเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร มีความรักความ
ผูกพันกัน
๔.เพื่อให้บุคลากรมีพลังในการทางานอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผูบ้ ริหาร หัวหน้างาน
เพื่อนร่วมงาน พร้อมทั้งมีความสามัคคีในองค์กร

กองคลัง

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการจัดทาบัญชีและ
รายงานการเงิน

๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการเงิน-บัญชี ให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ให้สามารถจัดทา
บุคลากรที่รับผิดชอบ บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านบัญชีของ
บัญชีและรายงานการเงินได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
งานด้านบัญชีของคณะ/ กองคลัง สานักงานอธิการบดี
๒. เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายระหว่างคณะ/สานัก/หน่วยงาน ในการส่งเสริม สานัก/วิทยาลัย
สนับสนุนการจัดทาบัญชีและรายงานการเงินของหน่วยงาน และติดตามให้หน่วยงาน จัดส่ง
รายงานให้มหาวิทยาลัยใช้ในการจัดทางบการเงินรวมของส่วนราชการได้ภายในระยะเวลาที่
กาหนด
๓. เพื่อสร้างเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและการใช้นาอย่
้ างประหยัดแก่บุคลากร

กองคลัง

โครงการเสริมสร้างอาชีพการ ๑.เพื่อให้บุคลากรใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ทาสลัดโรลให้กับบุคลากร
๒. เพื่อสามารถหารายได้มาจุนเจือครอบครัวได้อย่างเพียงพอกับรายจ่าย
เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิด
๓. เพื่อเสริมสร้างอาชีพนอกเหนือจากงานที่ทาประจา
ประโยชน์

สานักงานบริหาร
โครงการอบรมอนุรักษ์
กายภาพและสิง่ แวดล้อม พลังงานตาม พรบ. อนุรักษ์
พลังงาน

บุคลากรสังกัดสานักงานอธิการบดี

จานวนกลุม่ เป้าหมาย
(คน)
๒๘๐

ระยะเวลาดาเนินการ
ส.ค.๖๒

๓๐

ม.ค. - มิ.ย. ๖๒

บุคลากรสังกัดสานักงานอธิการบดี

๑๐๐

มี.ค. ๖๒

๑. เพื่อส่งเสริมและกระตุน้ จิตสานึกในการอนุรักษ์พลังงานและการใช้นาอย่
้ างประหยัดของ
๑.บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสังกัดสานักงานอธิการบดี
บุคลากร
๒.บุคลากรสายสนับสนุน
๒. เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญในการอนุรักษ์พลังงานและการ ๓.นักศึกษา
ใช้นาอย่
้ างประหยัด
๓. เพื่อสร้างเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและการใช้นาอย่
้ างประหยัดแก่บุคลากร

๓๐๐

ต.ค. - ธ.ค. ๖๑

-

สานักงานรักษาความ
แผนการป้องกันและบรรเทา ๑.เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงการเกิดภัยพิบัติในตัวอาคารและบริเวณใกล้เคียง
ปลอดภัยและสวัสดิภาพ ภัยพิบัติ
๒.เพื่อป้องกันการเกิดภัยพิบัติในตัวอาคารและบริเวณใกล้เคียง
บุคลากร
๓.เพื่อให้บุคลากรมีองค์ความรู้เกีย่ วกับการปฏิบัติตนขณะเกิดเหตุ
๔.เพื่อสร้างความเชือ่ มัน่ แก่บุคลากรในเรื่องความปลอดภัย

-

บุคลากรสังกัดสานักงานอธิการบดี

๒๕๐

ก.พ. - เม.ย. ๖๒

กองบริการการศึกษา

-

บุคลากรสังกัดสานักงานอธิการบดี

๒๘๐

พ.ย.๖๑ - มิ.ย. ๖๒

โครงการสุขภาพดี มีความสุข ๑. เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรมีสุขภาพ พลานมัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยการออกกาลังกาย
๒. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในองค์กร
(Relax Day)
๓. เพื่อสร้างความผูกพันในองค์กร และระหว่างเพื่อน
๔. เพื่อให้บุคลากรมีความสุช สนุกสนาน ผ่อนคลายจากการทางาน

กลุม่ เป้าหมาย
องค์ความรู้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

มหาวิทยาลัย

สานักงานอธิการบดี

ด้านส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ กองการเจ้าหน้าที่

เทคนิคและวิธกี ารจัดทาคูม่ ือ ๑.เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการรู้เทคนิคและวิธกี ารในการจัดทาคูม่ ือการปฏิบัติงานและ บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสังกัดสานักงานอธิการบดี
การปฏิบัติงานและผลงาน
ผลงานวิเคราะห์สังเคราะห์ เพื่อให้ได้ข้อมูลเพื่อนาไปประกอบการบริหารและตัดสินใจ
วิชาการ
วิเคราะห์สังเคราะห์ รวมวิจยั
สถาบัน

ด้านพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

กองการเจ้าหน้าที่

โครงการอบรมความรู้
ความสามารถและทักษะที่
จาเป็นในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ตาแหน่งประเภท
ทั่วไป ตาแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชีย่ วชาญ
เฉพาะ และตาแหน่งประเภท
บริหาร

๑.เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีความเข้าใจกฎระเบียบ กฎหมาย และมีทักษะที่
บุคลากรสายสนับสุน
จาเป็นในการปฏิบัติงาน ตามสมรรถนะที่มหาวิทยาลัยกาหนด
วิชาการ
๒.เพื่อให้บุคลากรได้มีการเตรียมเพื่อขอกาหนดตาแหน่งในระดับที่สูงขึน้
๓.เพื่อให้บุคลากรนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและช่วยในการ
ขับเคลือ่ นและพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและสนองนโยบายของรัฐบาลเพื่อเข้า
สู่ Thailand ๔.๐

กองการเจ้าหน้าที่

โครงการเสริมสร้างความรู้
ด้านการบริหารงานบุคคล

เพื่อให้ผปู้ ฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลในหน่วยงานสังกัดสานักงานอธิการบดีมีความรู้ความ
เข้าใจเกีย่ วกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกีย่ วข้องกับการบริหารงานบุคคล

สานักงานวิเทศสัมพันธ์

English in Workplace

กองแผนงาน

สานักงานตรวจสอบ
ภายใน

บุคลากรสังกัดสานักงานอธิการบดี

จานวนกลุม่ เป้าหมาย
(คน)
๘๐

ระยะเวลาดาเนินการ
ก.พ. ๖๒

๑๐๐

ม.ค. - เม.ย.๖๒,
พ.ค. - ก.ย. ๖๒

๒๘๐

ม.ค. ๖๒

บุคลากรสังกัดสานักงานอธิการบดี

๓๐

พ.ค. ๖๒

ผูบ้ ริหารและบุคลากร
สังกัดสานักงาน
อธิการบดี

เพิ่มพูน/พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา/บุคลากรเพื่อนาไปใช้ในการทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ๑.เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และบริหารยุทธศาสตร์ภาครัฐ มี
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เครื่องมือและเทคนิควิธกี ารในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
ผูป้ ฏิบัติงานด้านนโยบายและ ๒.เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ และร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรู้และประสบการณ์ระหว่าง
แผนด้านการจัดทาแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนของทุกคณะ/วิทยาลัย/สานัก
ยุทธศาสตร์และการบริหาร
ยุทธศาสตร์ภาครัฐ

บุคลากรคณะ

ตาแหน่งนักวิเคราะห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนสังกัด
นโยบายและแผนสังกัด สานักงานอธิการบดี
คณะ สานัก วิทยาลัย

๓๓

ม.ค. - ก.ย. ๖๒

โครงการยกระดับขีด
ความสามารถและ
ประสิทธิภาพของสานักงาน
ตรวจสอบภายใน

-

๖

ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒

๑. เพื่อพัฒนาทักษะ/ความรู/้ ความสามารถของนักตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและการให้คาปรึกษา

นักตรวจสอบภายใน สังกัดสานักงาน
ตรวจสอบภายใน

กลุม่ เป้าหมาย
องค์ความรู้
ด้านปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองการเจ้าหน้าที่

กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

มหาวิทยาลัย

โครงการปฐมนิเทศบุคลากร ๑.เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ทั่วไปเกีย่ วกับทิศทางและเป้าหมายของมหาวิทยาลัยและของ
บุคลากรสายวิชาการ
ใหม่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเทศ
และบุคลากรสาย
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ๒.เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้เกีย่ วกับการบริหารงานบุคคล ระเบียบการเงิน การคลัง การพัสดุ สนับสนุนวิชาการ
และจรรยาบรรณวิชาชีพสาหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๓.เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการ ได้รับความรู้เกีย่ วกับการเตรียมความพร้อมสูต่ าแหน่งทาง
วิชาการ/ความก้าวหน้าด้านการวิจยั การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ และบทบาท
ของอาจารย์ต่อการประกันคุณภาพ
๔.เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้รับความรู้เกีย่ วกับเทคนิคการทางานให้ได้ตาแหน่ง
สูงขึน้ สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน และบทบาทของบุคลากรสายสนับสนุนต่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา
๕.เพื่อให้บุคลากรได้รู้จกั เพื่อนร่วมงานในหน่วยงานต่างๆ การอันจะนาไปสูก่ ารประสานงาน
และการให้ความร่วมมือกันในการปฏิบัติงาน และพร้อมจะทุ่มเทความรู้ความสามารถให้กับงาน
ที่ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรใหม่ เกิด
ความสมัครสมานสามัคคี ความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน เพื่อแสดงความเป็นอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมีความผูกพันกับมหาวิทยาลัยมากขึน้

สานักงานอธิการบดี
บุคลากรสังกัดสานักงานอธิการบดี

จานวนกลุม่ เป้าหมาย
(คน)
๕๐

ระยะเวลาดาเนินการ
ก.ค. ๖๒

11
11. แนวทางการกากับติดตามและประเมินผลแนวทางการกากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
1) กาหนดปฏิทินในการกากับติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการว่าด้วย
การ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. 2562 ปีละ 3 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ
12 เดือน ตาม แบบฟอร์มการรายงานผล เพื่อเป็นการกากับติดตามและตรวจสอบผลการดาเนินงานให้เป็นไป
ตามค่าเป้าหมายและ วัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัดในแผน
2) การประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปี พ.ศ. 2562 และรายงานผลการดาเนินงานต่อมหาวิทยาลัย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 3 4 และรายงานผล
การดาเนินงานต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 โดยวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคของการ
ดาเนินงานตามแผนฯ เพื่อนามาปรับปรุงมาตรการ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในการจัดทาแผนในปีถัดไป

