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บทท่ี ๑ 
ข้อมูลทั่วไป 

 
๑. ประวัติความเป็นมา 

 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยที่ยกฐานะมาจาก วิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัด

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามมติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ในรัฐบาลของ พลเอกชาติชาย ชุณหวัณ ด้วยความมุ่ง
หมายให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งที่ ๒ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย   การ
จัดการศึกษาเน้นหนักทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาก าลังคนของ
ประเทศ ซึ่งก าลังมุ่งพัฒนาประเทศไปสู่การเป็นประเทศกึ่ง อุตสาหกรรม และเพ่ือเป็นการกระจายโอกาส
ทางการศึกษา ให้แก่ประชาชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาเพ่ิมมากขึ้น
รวมทั้งให้มหาวิทยาลัย เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น สามารถน าความรู้ ที่ได้ไป
ปรับปรุงการประกอบวิชาชีพของตนเองเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นต่อไป 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดท าการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา ๒๕๓๑ ภายใต้ชื่อ 
"วิทยาลัยอุบลราชธานี" โดยเปิดท าการสอน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ มีนักศึกษารุ่นแรก
จ านวน ๖๗ คน ซึ่งฝากเรียนไว้ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อมาในปีการศึกษา ๒๕๓๓ วิทยาลัยอุบลราชธานีได้ยก
ฐานะมาเป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่  ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๓๓ ได้ย้ายสถานที่จัดการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมาประจ า ณ สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยบริเวณกิโลเมตรที่ ๑๐ – ๑๑ ถนนวารินเดชอุดม 
ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี บนเนื้อที่ประมาณ ๕,๒๒๘ ไร่ และเริ่มจัดการเรียนการ
สอนให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ของคณะเกษตรศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้ถือเอาวันที่ ๓๐ กรกฎาคม
ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยแล้วในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ คณาจารย์และนักศึกษาทั้งหมด ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาประจ า ณ สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยโดยสมบูรณ์ โดยสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ได้แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี ด ารงต าแหน่งอธิการบดีเป็นคนแรก ในส่วน
ของการก่อสร้าง เริ่มต้นด้วยงบประมาณเพียง ๑๖ ล้าน ในปี ๒๕๓๑ อาคารหลังแรก ที่ก่อสร้างคือ อาคาร
เอนกประสงค ์ 

รายชื่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตั้งแต่คนแรกจนถึงปัจจุบันมีรายนามดังต่อไปนี้  
๑. รองศาสตราจารย์สมจิตต์ยอดเศรณี ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๔๑ 
๒. ศาสตราจารย์ไพฑูรย์  อิงคสุวรรณ ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๓ 
๓. ศาสตราจารย์ประกอบ  วิโรจนกูฏ        ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๕๓ 
๔. รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน 
 

๒. ปรัชญา 
 

สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง 
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๓ . วิสัยทัศน์  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  

๔. อัตลักษณ์ 
 

สร้างสรรค์ สามัคคี ส านักดีต่อสังคม 
 

๕. เอกลักษณ์ 
 

ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 

๖. พันธกิจ 

๑. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
๒. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่น าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
๓. บริ ก ารวิ ช าการอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว ม เ พ่ื อ พัฒนาคุณภาพชี วิ ตของประชาชนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
๔. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ สร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย

ของภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
๕. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย 

เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

๗.  ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย 

 ลักษณะเป็นรูปเจดีย์แบบล้านช้าง ซึ่งหมายถึง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายในมีดอกบัวหลวง
ประดิษฐานอยู่บนแท่นรองรับของเส้น ๓ เส้น และด้านล่างของฐานมี ค าว่า “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ดอกบัวมีสี
กลีบบัว หมายถึงสัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี และเส้นที่เป็นฐานรองรับดอกบัว ๓ เส้น หมายถึง แม่น้ าสาย
ส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ แม่น้ าโขง แม่น้ าชี และแม่น้ ามูล ลักษณะของดอกบัวเป็นประเภทบัว
เหนือน้ าที่พร้อมจะเบ่งบาน ให้ความดีงามแก่มหาชนได้ชื่นชม ส่วนกลีบด้านล่างสองกลีบหมายถึง คุณธรรมและ
ปัญญาอันเปลือกหุ้มสถาบันส าหรับดอกบัวตูมสามกลีบ หมายถึง องค์พระรัตนตรัย สีน้ าเงินเป็นขอบเส้นของตรา
มหาวิทยาลัยนั้น หมายถึง ความมั่นคง แข็งแรง และเส้นสีเหลืองสดที่เป็นพื้น หมายถึง สีประจ ามหาวิทยาลัย 

๘. สีประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

สีประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ สีเหลือง 
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๙.  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายใน 
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หมายเหตุ  : * เป็นส่วนงานภายในที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 
  : มติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

 : มติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ :   
  จัดตั้งส านักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร 

 : มติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ :  
   เปลี่ยนชื่อคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ เป็น คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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๑๐. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 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 จัดการศึกษาท่ีได้มาตรฐานสากล เพ่ือเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ และเป็นที่
ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม  บนพื้นฐานความพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ อนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดจิตส านึกรัก
ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตรการ
เปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพให้เป็นมาตรฐานสากล และ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการท างาน
อย่างมีความสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้สอดรับกับ
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย 
มั่นคง ปลอดภัย เพื่อพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

 
ในยุทธศาสตร์ที่ ๖ เรื่องการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้ 

สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ มาตรการ 
ดังนี้ 

เป้าประสงค์  
 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาวะที่ดี สามารถ

ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างมีความสุขและความผูกพัน
ต่อองค์กร 

ตัวช้ีวัด 
๑. ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง 
๒. จ านวนของบุคลากรที่ได้รับรางวัลหรือการยกย่องเชิดชูเกียรติ หรือสร้างชื่อเสียงให้กับ

มหาวิทยาลัย 
๓. ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการปฏิบัติงาน 
๔. ร้อยละของบุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์กร 
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10.1  กลยุทธ์และมาตรการ 
 

กลยุทธ์ มาตรการ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
พัฒนาระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
เพ่ือให้บุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรมและเป็นก าลังในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์ 

มาตรการ 
(1) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้

สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกระบวนการ
มีส่วนร่วม  

(2) จัดท าแผนกรอบอัตราก าลังที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ 
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สอดคล้องกับภาระงาน
และบริบทที่ เปลี่ยนแปลงไป อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

มาตรการ 
(1) พัฒนาทักษะด้านการบริหารให้แก่ผู้บริหารทุกระดับ 

รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การเป็นผู้บริหาร 

(2) พัฒนาบุคลากรทุกประเภทให้มีสมรรถนะตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด    

กลยุทธ์ที่ ๓ 
ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม
จริยธรรม 

มาตรการ 
(1) สร้างจิตส านึก และค่านิยมในการป้องกันแก้ไขปัญหา

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(2) สร้างวัฒนธรรมการท างานอย่างมีคุณธรรมและ

จริยธรรม 
กลยุทธ์ที่ ๔ 
สร้างเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดี มีความสุข ผูกพันกับ
องค์กร 

มาตรการ 
(1) พัฒนาระบบและกลไกของสวัสดิการที่เหมาะสม และ

ที่กฎหมายก าหนดและนอกเหนือที่กฎหมายก าหนด 
(2) จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคลากร 
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10.2 ประเด็นผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์และตัวชี้วัด 

 

ประเด็นผลลัพธ ์
ตามเป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด หน่วย
วัด 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

บุคลากรที่มีสมรรถนะสูง ร้ อ ย ล ะ ข อ ง บุ ค ล า ก ร ที่ มี 
สรรถนะสูง 

ร้อยละ ๔๕ ๕๐ ๕๕ ๖๐ ๖๕ 

มีคุณธรรม จริยธรรม และ
มีสุขภาวะที่ดี 

จ านวนของบุคลากรที่ได้รับรางวัล
หรือการยกย่องเชิดชูเกียรติ หรือ
สร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 

คน ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

มีความสุข ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขใน
การปฏิบัติงาน 

ร้อยละ ๗๕ ๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๕ 

ความผูกพันต่อองค์กร ร้อยละของบุคลากรที่มี ความ
ผูกพันต่อองค์กร 

ร้อยละ ๙๐ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ 

 

 

10.3 จ านวนข้อมูลบุคลากร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นส่วนราชการที่ด าเนินงานตามพันธกิจหลักคือ ผลิต

บัณฑิต วิจัย บริการวิชาการและท านุศิลปวัฒนธรรม บุคลากรในสังกัดประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา จ านวน ๓๖๒ คน พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน ๘๘๘ คน ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน ๑๖๕ 
คน และลูกจ้างประจ า จ านวน ๑๐๓ คน รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑,๕๑๘ คน แยกตามหน่วยงาน ดังนี้ 
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คณะ/วิทยาลัย/ส านัก 
ประเภทบุคลากร 

ผลรวม
ทั้งหมด ข้าราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศกึษา 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

ลูกจ้างประจ า 

(๑) คณะเกษตรศาสตร ์ ๔๙ ๓๐ ๓ ๓๙ ๑๒๑ 

(๒) คณะวิทยาศาสตร ์ ๘๗ ๑๐๘ ๖ ๙ ๒๑๐ 

(๓) คณะวิศวกรรมศาสตร ์ ๕๓ ๖๘ ๒๕ ๑๒ ๑๕๘ 

(๔) คณะเภสัชศาสตร ์ ๔๒ ๕๖ ๖ ๔ ๑๐๘ 

(๕) คณะศลิปศาสตร ์ ๓๑ ๑๑๕ ๑๓ ๓ ๑๖๒ 

(๖) คณะบริหารศาสตร ์ ๖ ๘๔ ๔ 
 

๙๔ 

(๗) คณะนติิศาสตร ์ ๓ ๓๒ 
  

๓๕ 

(๘) คณะรัฐศาสตร ์ ๑ ๓๖ ๓ 
 

๔๐ 
(๙) คณะศลิปประยุกต์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร ์
๑ ๒๘ ๕  ๓๔ 

(๑๐) คณะพยาบาลศาสตร ์ ๓ ๓๓ ๑ 
 

๓๗ 
(๑๑) วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละ

การสาธารณสุข 
 ๑๔๑ ๑๔ ๑ ๑๕๖ 

(๑๒) ส านักงานอธิการบด ี ๖๓ ๑๑๖ ๗๔ ๒๘ ๒๘๑ 

(๑๓) ส านักวิทยบริการ ๑๙ ๑๗ 
 

๗ ๔๓ 
(๑๔) ส านักคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย ๔ ๑๔ ๑ 
 

๑๙ 
(๑๕) ส านักบริหารทรัพยส์ินและ 

สิทธิประโยชน์ 
 

๑๐ ๑๐ 
 

๒๐ 

รวมท้ังหมด ๓๖๒ ๘๘๘ ๑๖๕ ๑๐๓ ๑,๕๑๘ 
 
     ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
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10.4 โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

กลยุทธ์ มาตรการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้บุคลากรเป็น
ผู้มีคุณธรรมและเป็นก าลังในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ 

มาตรการ 
(3) พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับบริบท
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกระบวนการมี
ส่วนร่วม  

(4) จั ด ท า แผ น ก ร อบ อั ต ร าก า ลั ง ที่
ส อดคล้ อ ง กั บ แ ผนยุ ท ธ ศ าสต ร์
มหาวิทยาลัย 

 
มีระบบและกลไกการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ และสภาวการณ์
ปัจจุบัน 

 
3 ระบบ 

 
(๑) การปรับปรุงกฎหมายด้านการบริหารทรัพยากร

มนุษย ์
(๒) การพัฒนาระบบและกลไกการปฏิบัติงาน  
(๓) การก าหนดกรอบอัตราก าลัง 
(๔) การประเมินผลการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพ่ือ

น าไปปรับปรุง 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ 
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้
สอดคล้องกับภาระงานและบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

มาตรการ 
(3) พัฒนาทักษะด้านการบริหารให้แก่

ผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งการพัฒนา
บุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
เป็นผู้บริหาร 

(4) พัฒนาบุ คลากรทุ กประเภทให้ มี
สมรรถนะตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด    

 
ร้อยละบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง 

 
ร้ อ ย ล ะ 
55 

 
(๑) การก าหนดสมรรถนะบุคลากรประเภทวิชาการ 
(๒) การทบทวนและปรับปรุงสมรรถนะบุคลากร

ประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ 
(๓) การประเมินสมรรถนะบุคลากรประเภทบริหาร 

และวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และ
ประเภททั่วไป  

(๔) การเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะบุคลากร 
(4.1) การฝึกอบรม สัมมนา  
(4.2) การศึกษาต่อ 
(4.3) การเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการฯ  
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กลยุทธ์ มาตรการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ์ที่ ๓ 
ส่ ง เ ส ริ ม  สนั บ ส นุ น แ ละ พั ฒน า
บุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม 

มาตรการ 
(3) สร้างจิตส านึก และค่านิยมในการ

ป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

(4) สร้างวัฒนธรรมการท างานอย่างมี
คุณธรรมและจริยธรรม 

 
จ านวนของบุคลากรที่ ได้ รั บ
รางวัลหรือการยกย่องเชิดชู
เกียรติ หรือสร้างชื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัย 

 
30 คน 

 
การสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการป้องกันแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กลยุทธ์ที่ ๔ 
สร้างเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดี มี
ความสุข ผูกพันกับองค์กร 

มาตรการ 
11 พัฒนาระบบและกลไกของสวัสดิการที่

เหมาะสม และที่กฎหมายก าหนดและ
นอกเหนือที่กฎหมายก าหนด 

12 จั ด ใ ห้ มี กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร 

 
(๑) ร้ อยละของบุ คลากรที่ มี

ความสุขในการปฏิบัติงาน 
(๒) ร้ อยละของบุ คลากรที่ มี

ความผูกพันต่อองค์กร 

 
ร้ อ ย ล ะ
80  
ร้ อ ย ล ะ 
93 

 
(๑) การ พัฒนาระบบสวั สดิ ก ารของพนั ก งาน

มหาวิทยาลัย 
(๒) การจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
(๓) การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคลากร 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



มหาวิทยาลัย ส านักงานอธกิารบดี
จ านวนกลุม่เปา้หมาย

(คน)
ด้านการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา ความท้าทาย การ

เปล่ียนแปลงวฒันธรรมการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

ให้คณาจารย์มีความเข้าใจในความท้าทายต่อการจดัการศึกษา ปัจจยัภายนอกที่ส่งผลต่อการ
จดัการเรียนรู้ ตลอดจนความส าคัญของนวตักรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

สายวชิาการ ๔๐๐ คน ส.ค.๖๑, ก.พ.๖๒

กองบริการการศึกษา การจดัการห้องเรียน การ
ออกแบบการจดัการเรียนรู้ 
การเขียนแผนการจดัการ
เรียนรู้ Micro-teaching

ให้คณาจารย์มีความเข้าในการจดัการห้องเรียนในรูปแบบต่างๆ การออกแบบการจดัการเรียนรู้
 การเขียนแผนการจดัการเรียนรู้

สายวชิาการ ๔๐๐ คน ส.ค.๖๑, ก.พ.๖๒

กองบริการการศึกษา การวดัและประเมินผล การ
สร้างและพัฒนาข้อสอบ

ให้คณาจารย์มีความเข้าในรูปแบบการวดัและประเมินผลในรูปแบบต่างๆ การสร้างและการ
ออกแบบข้อสอบ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชัน้เรียนได้อย่างเหมาะสม

สายวชิาการ ๔๐๐ คน ก.ย.๖๑, มี.ค.๖๒

กองบริการการศึกษา/
ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย

การออกแบบและพัฒนา 
online course

ให้คณาจารย์มีความเข้าใจและสามารถออกแบบและพัฒนา online cousre ได้ สายวชิาการ ๔๐๐ คน ก.ย.๖๑, มี.ค.๖๒

กองบริการการศึกษา Blended learning ให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ ที่ผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้ที่
หลากหลายการเรียนรู้ที่เกิดขึน้ในห้องเรียน ผสมผสานกับการเรียนรู้นอกห้องเรียน สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชัน้เรียนได้อย่างเหมาะสม

สายวชิาการ ๔๐๐ คน ต.ค.๖๑, เม.ย.๖๒

กองบริการการศึกษา Flipped classroom ให้คณาจารย์มีความเข้าใจในการออกแบบชัน้เรียนแบบ flipped classroom และสามารถ
น าไปประยุกต์ในการสอนได้อย่างเหมาะสม

สายวชิาการ ๔๐๐ คน ต.ค.๖๑, ต.ค.๖๒, 
เม.ย.๖๒

กองบริการการศึกษา Inquiry approach ให้คณาจารย์มีความเข้าใจในการจดัการเรียนการสอนแบบ Inquiry approach และสามารถ
น าไปประยุกต์ในการสอนได้อย่างเหมาะสม

สายวชิาการ ๔๐๐ คน พ.ย.๖๑, พ.ค.๖๒

กองบริการการศึกษา Outcome based learning ให้คณาจารย์มีความเข้าใจในการจดัการเรียนการสอนแบบ Outcome based learning และ
สามารถน าไปประยุกต์ในการสอนได้อย่างเหมาะสม

สายวชิาการ ๔๐๐ คน พ.ย.๖๑, พ.ค.๖๒

กองบริการการศึกษา PBL ให้คณาจารย์มีความเข้าใจในการจดัการเรียนการสอนแบบ Problem based learning และ
สามารถน าไปประยุกต์ในการสอนได้อย่างเหมาะสม

สายวชิาการ ๔๐๐ คน ธ.ค.๖๑, มิ.ย.๖๒

กองบริการการศึกษา Peer instruction ให้คณาจารย์มีความเข้าใจในการจดัการเรียนการสอนแบบ Peer instruction และสามารถ
น าไปประยุกต์ในการสอนได้อย่างเหมาะสม

สายวชิาการ ๔๐๐ คน ธ.ค.๖๑, มิ.ย.๖๒

กองบริการการศึกษา PLC ให้คณาจารย์มีความเข้าใจในการจดัการเรียนการสอนแบบ Professional learning 
community และสามารถน าไปประยุกต์ในการสอนได้อย่างเหมาะสม

สายวชิาการ ๔๐๐ คน ม.ค.๖๒, ก.ค.๖๒

กองบริการการศึกษา Gamification ให้คณาจารย์สามารถใช้ Game จาก applications มาประยุกต์ในการสอนได้อย่างเหมาะสม สายวชิาการ ๔๐๐ คน ม.ค.๖๒, ก.ค.๖๒

๑๐.๕ โครงการพัฒนาบคุลากร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

       ทั้งน้ี ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบคุคลากร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมือ่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ์๒๕๖๒

องค์ความรู้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ
กลุม่เปา้หมาย

ระยะเวลาด าเนินการ



มหาวิทยาลัย ส านักงานอธกิารบดี
จ านวนกลุม่เปา้หมาย

(คน)

องค์ความรู้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ
กลุม่เปา้หมาย

ระยะเวลาด าเนินการ

กองบริการการศึกษา ทักษะผู้ประกอบการส าหรับ
คณาจารย์

ให้คณาจารย์มีความเข้าในทักษะผู้ประกอบการที่เชือ่มโยงกับการจดัการศึกษาในมหาวทิยาลัย 
และสามารถประยุกต์ใช้ในการสอนได้

สายวชิาการ ๔๐๐ คน ม.ค.๖๒, ก.ค.๖๒

ส านักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

โครงการประชุมการอบรม 
ประชุมชีแ้จง สัมมนา เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรและการ
บริหารหลักสูตรตามแนว
ทางการผลิตหลักสูตรพันธุใ์หม่

๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
๒. อาจารย์ประจ า
หลักสูตร
๓. อาจารย์ผู้สอน

นักวชิาการศึกษาที่เกีย่วข้อง ๒๐๐ ก.พ.- มี.ค. ๖๒

ส านักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การก าหนดมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามการจดั
การศึกษาแบบ 
Outcome-based 
Education (OBE)

๑. เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรที่เกีย่วข้องได้รับความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับการก าหนด
มาตรฐานผลการเรียนรู้และการวดัประเมินผลตามการจดัการศึกษาแบบ Outcome-based 
Education (OBE)
 ๒. เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรที่เกีย่วข้องสามารถก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้และก าหนด
วธิกีารวดัประเมินผลสอดคล้องกับวธิกีารเรียนการสอนและผลลัพธข์องการเรียนรู้ที่ก าหนดไวใ้น
รายวชิาหรือหลักสูตร

๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
๒. อาจารย์ประจ า
หลักสูตร
๓. อาจารย์ผู้สอน

นักวชิาการศึกษาที่เกีย่วข้อง ๒๐๐ ม.ค.๖๒

ด้านเทคโนโลยี ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย

Word processing/ 
multimedia 
presentation/ 

ให้คณาจารย์สามารถใช้โปรแกรม microsoft office ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม นักวชิาการศึกษา/
นักวชิาการคอมพิวเตอร์

๔๐๐ คน ส.ค.๖๑, ก.พ.๖๒

กองบริการการศึกษา Tools for active learning 
เช่น kahoot plickers 
zipgrade

ให้คณาจารย์สามารถใช้เคร่ืองมือเพื่อช่วยในการสอนต่างๆ อาทิเช่น Kahoot, Plickers, 
Zipgrade ได้อย่างเหมาะสม

นักวชิาการศึกษา/
นักวชิาการคอมพิวเตอร์

๔๐๐ คน ส.ค.๖๑, ก.พ.๖๒

กองบริการการศึกษา/
ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย

LMS ให้คณาจารย์มีความเข้าใจในฟังก์ชัน่ต่างๆ และสามารถใช้โปรแกรม UBU LMS ได้ในรายวชิา
ของตนเองได้

นักวชิาการศึกษา/
นักวชิาการคอมพิวเตอร์

๔๐๐ คน ส.ค.๖๑, ก.พ.๖๒

ส านักวทิยบริการ การสร้างส่ือการสอนแบบ 
Video

แนะน าการสร้างส่ือการสอน การเขียนสคริปต์ รูปแบบการน าเสนอ การเลือกใช้รูปภาพและ
เสียง การอัดเสียงบรรยาย การวางเนือ้หาในคลิป ตลอดจนฟังก์ชัน่ต่างๆที่เกีย่วและสามารถ

นักวชิาการศึกษา/
นักวชิาการคอมพิวเตอร์

๔๐๐ คน ก.ย.๖๑, มี.ค.๖๒

กองบริการการศึกษา/
ส านักวทิยบริการ

Infographic ให้คณาจารย์มีความเข้าใจในการออกแบบ Infographic เบื้องต้น สามารถประยุกต์ใช้ในการท า
ส่ือการสอนได้อย่างเหมาะสม

นักวชิาการศึกษา/
นักวชิาการคอมพิวเตอร์

๔๐๐ คน ก.ย.๖๑, มี.ค.๖๒

คณะวทิยาศาสตร์ AR/VR แนะน าวธิกีารใช้งานเทคโนโลยี AR/VR และคณาจารย์สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการสอนได้
อย่างเหมาะสม

นักวชิาการศึกษา/
นักวชิาการคอมพิวเตอร์

๔๐๐ คน ต.ค.๖๑, เม.ย.๖๒

คณะวทิยาศาสตร์ ส่ือ Animation แนะน าส่ือ Animation ต่างๆ และการประยุกต์ใช้ส่ือ Animation กับการเรียนการสอน นักวชิาการศึกษา/
นักวชิาการคอมพิวเตอร์

๔๐๐ คน ต.ค.๖๑, เม.ย.๖๒

ส านักวทิยบริการ E-Book แนะน าการสร้างส่ือการสอนในรูปแบบ E-Book วธิกีารสร้าง ตลอดจนการ ใช้ E-Book ในการ
สอนในชัน้เรียน

นักวชิาการศึกษา/
นักวชิาการคอมพิวเตอร์

๔๐๐ คน ต.ค.๖๑, เม.ย.๖๒



มหาวิทยาลัย ส านักงานอธกิารบดี
จ านวนกลุม่เปา้หมาย

(คน)

องค์ความรู้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ
กลุม่เปา้หมาย

ระยะเวลาด าเนินการ

กองบริการการศึกษา Tools for active learning 
เช่น kahoot plickers 
zipgrade

บุคลากรสามารถใช้โปรแกรม microsoft office ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม นักวชิาการศึกษา/
นักวชิาการคอมพิวเตอร์

๒๐๐ คน ส.ค.๖๑, ก.พ.๖๒

กองบริการการศึกษา/
ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย

LMS บุคลากรสามารถใช้เคร่ืองมือเพื่อช่วยในการสอนต่างๆ อาทิเช่น Kahoot, Plickers, Zipgrade 
ได้อย่างเหมาะสม

นักวชิาการศึกษา/
นักวชิาการคอมพิวเตอร์

๒๐๐ คน ส.ค.๖๑, ก.พ.๖๒

ส านักวทิยบริการ การสร้างส่ือการสอนแบบ 
Video

บุคลากรมีความเข้าใจในฟังก์ชัน่ต่างๆ และสามารถใช้โปรแกรม UBU LMS ได้ในรายวชิาของ
ตนเองได้

นักวชิาการศึกษา/
นักวชิาการคอมพิวเตอร์

๒๐๐ คน ส.ค.๖๑, ก.พ.๖๒

กองบริการการศึกษา/
ส านักวทิยบริการ

Infographic แนะน าการสร้างส่ือการสอน การอัดเสียงบรรยาย การวางเนือ้หาในคลิป ตลอดจนฟังก์ชัน่
ต่างๆที่เกีย่วและสามารถผลิตส่ือของตนเองได้

นักวชิาการศึกษา/
นักวชิาการคอมพิวเตอร์

๒๐๐ คน ก.ย.๖๑, มี.ค.๖๒

ส านักวทิยบริการ การใช้ห้องบันทึกวดิีโอด้วย
ตนเอง (ท าวดิีโอแนะน าการใช)้

บุคลากรมีความเข้าใจในการออกแบบ Infographic เบื้องต้น สามารถประยุกต์ใช้ในการ
สนับสนุนการท าส่ือการสอนได้อย่างเหมาะสม

นักวชิาการศึกษา/
นักวชิาการคอมพิวเตอร์

๒๐๐ คน ก.ย.๖๑, มี.ค.๖๒

คณะวทิยาศาสตร์ AR/VR แนะน าวธิกีารใช้งานเทคโนโลยี AR/VR และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนการสอน
ได้อย่างเหมาะสม

นักวชิาการศึกษา/
นักวชิาการคอมพิวเตอร์

๒๐๐ คน ต.ค.๖๑, เม.ย.๖๒

คณะวทิยาศาสตร์ ส่ือ Animation แนะน าส่ือ Animation ต่างๆ และการประยุกต์ใช้ส่ือ Animation กับการเรียนการสอน นักวชิาการศึกษา/
นักวชิาการคอมพิวเตอร์

๒๐๐ คน ต.ค.๖๑, เม.ย.๖๒

ส านักวทิยบริการ E-Book แนะน าการสร้างส่ือการสอนในรูปแบบ E-Book วธิกีารสร้าง ตลอดจนการ ใช้ E-Book ในการ
สอนในชัน้เรียน

นักวชิาการศึกษา/
นักวชิาการคอมพิวเตอร์

๒๐๐ คน ต.ค.๖๑, เม.ย.๖๒

กองกลาง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การออกแบบ Info graphic 
Presentation สู่
มหาวทิยาลัยดิจทิัล

๑. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ ในการออกแบบ เข้าใจ เข้าถึง แนวคิดในการคัดกรองข้อมูล 
การออกแบบโครงร่าง ขัน้ตอนการท าภาพอินโฟกราฟิก
๒. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ การเล่าเร่ืองราวจนเป็นส่ือการน าเสนอPresentation ใน
รูปแบบอินโฟกราฟิก
๓. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการแปลงข้อมูลจากตัวจากตัวอักรออกมาเป็นรูปภาพเพื่อ
น าเสนอเป็นภาพอินโฟกราฟิก

- บุคลากรต าแหน่งต่าง ๆ ในส านักงาน
อธกิารบดี

๙๐ พ.ย.๖๑ - มิ.ย. ๖๒

ด้านการจัดการความรู้ กองกลาง การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การ
เขียนหนังสือราชการ

เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนหนังสือราชการ - ผู้ปฏิบัติงานบริหาร และเจา้หน้าที่
บริหารงานทั่วไป  ในส านักงาน
อธกิารบดี

๒๐ ม.ค. - ส.ค. ๖๒

กองกลาง การแลกเปล่ียนเรียนรู้ บริหาร
เอกสาร Online

เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารเอกสาร Online - ผู้ปฏิบัติงานบริหาร และเจา้หน้าที่
บริหารงานทั่วไป  ในส านักงาน
อธกิารบดี

๒๐ ม.ค. - ส.ค. ๖๒

กองกลาง การแลกเปล่ียนเรียนรู้  การ
บริหารงานประชุม E-Meeting

เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารงานประชุม - บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการ
บริหารงานประชุม
ส านักงานอธกิารบดี

๒๐ ม.ค. - ส.ค. ๖๒



มหาวิทยาลัย ส านักงานอธกิารบดี
จ านวนกลุม่เปา้หมาย

(คน)

องค์ความรู้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ
กลุม่เปา้หมาย

ระยะเวลาด าเนินการ

กองกลาง การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การ
บริหารเอกสารลับ

เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารเอกสารลับ - ผู้ปฏิบัติงานด้านเอกสารลับ ของ
ส านักงานอธกิารบดี

๒๐ ม.ค. - ส.ค. ๖๒

กองกลาง การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การ
พัฒนาด้านการเขียนข่าว
ประชาสัมพันธม์หาวทิยาลัย

๑. เพื่อพัฒนาบุคลากร ที่ท าหน้าที่ส่ือสารการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ของมหาวทิยาลัย
อุบลราชธานีให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการเขียนข่าว และวธิกีาร/กระบวนการในการผลิต
ข่าว
ประชาสัมพันธต์ามพันธกิจของหน่วยงานและมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี
๒. เพื่อจดัการองค์ความรู้การผลิตข่าวประชาสัมพันธข์องมหาวทิยาลัย

บุคลากรที่ท าหน้าที่
ส่ือสารการด าเนินงาน
ของหน่วยงานต่างๆ 
ของมหาวทิยาลัย
อุบลราชธานี

บุคลากรที่ท าหน้าที่ส่ือสารการ
ด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ของ
ส านักงานอธกิารบดี

๔๐  พ.ย. ๖๒

กองกลาง การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การ
พัฒนาด้านการเป็นพิธกีร

๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานต่างๆของมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ให้มีทักษะในการเป็น
พิธกีรและการพูดในที่ชุมนุมสาธารณะ
๒. เพื่อจดัการองค์ความรู้“การเป็นพิธกีร”

บุคลากรสายสนับสนุน
วชิาการในสังกัด
หน่วยงานต่างๆของ
มหาวทิยาลัย
อุบลราชธานี

บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการในสังกัด
หน่วยงานต่างๆของส านักงานอธกิารบดี

๔๐  ธ.ค. ๖๒

กองกลาง การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การ
พัฒนาด้านการผลิตส่ือ
ประชาสัมพันธ์

๑. เพื่อพัฒนาบุคลากร ที่ท าหน้าที่ส่ือสารการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ของมหาวทิยาลัย
อุบลราชธานีให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด และวธิกีาร/กระบวนการในการผลิตส่ือ
ประชาสัมพันธข์องหน่วยงานและมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี
๒. เพื่อจดัการองค์ความรู้การผลิตส่ือประชาสัมพันธ์

บุคลากรที่ท าหน้าที่
ส่ือสารการด าเนินงาน
ของหน่วยงานต่างๆ 
ของมหาวทิยาลัย
อุบลราชธานี

- ๔๐  พ.ย. ๖๒

ด้านบริหารจัดการ กองกลาง โครงการสร้างสุขและความ
ผูกพันต่อองค์กร  โครงการ : 
เที่ยงวนัหรรษา

๑. เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานอธกิารบดี
๒. เพื่อบุคลากรท างานร่วมกันอย่างมีความสุข และผ่อนคลาย มีสุขภาพกายและจติใจดี
๓. เพื่อให้บุคลากรได้รู้จกัเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานต่างๆ อันจะน าไปสู่การประสานงานและ
การให้ความร่วมมือกันในการปฏิบัติงานเสริมสร้างความสัมพันธร์ะหวา่งบุคลากร มีความรัก
ความผูกพันกัน
๔. เพื่อให้บุคลากรมีพลังในการท างานอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้บริหาร หัวหน้า
งาน เพื่อนร่วมงาน พร้อมทั้งมีความสามัคคีในองค์กร

ผู้บริหาร (รองอธกิารบดี
 และผู้ช่วยอธกิารบดี)

๑. ผู้อ านวยการกองและหัวหน้า
ส านักงาน
๒. บุคลากรสังกัดส านักงานอธกิารบดี

๑. ผู้บริหาร (รอง
อธกิารบดี ผู้ช่วย
อธกิารบดี) จ านวน ๑๔ 
คน
๒. ผู้อ านวยการกองและ
หัวหน้าส านักงาน จ านวน
 ๑๕ คน
๓. บุคลากรสังกัด
ส านักงานอธกิารบดี 
จ านวน  ๒๖๖ คน
รวมทั้งส้ิน    จ านวน 
๒๙๕ คน

ทุกศุกร์สุดท้ายของ
เดือน เวลา ๑๒.๐๐ –
 ๑๓.๐๐ น. ตลอด
ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒
 จ านวน ๑๒ คร้ัง เร่ิม
วนัศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม 
๒๕๖๑



มหาวิทยาลัย ส านักงานอธกิารบดี
จ านวนกลุม่เปา้หมาย

(คน)

องค์ความรู้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ
กลุม่เปา้หมาย

ระยะเวลาด าเนินการ

กองการเจา้หน้าที่ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเพิ่มประสิทธภิาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร สาย
สนับสนุนวชิาการ สังกัด
ส านักงานอธกิารบดี (OD) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
(โครงการสานสัมพันธน์้องพี่ 
รักนะ ม.อุบลฯ)

๑.เพื่อพัฒนาศักยภาพให้บุคลากรได้รับความรู้และมีทักษะการให้บริการที่ดี การมีวนิัยการ
ส่ือสารที่ดีารพัฒนาบุคลิกภาพ ตลอดจนการสร้างสรรค์และพัฒนางาน สามารถสร้างความ
ประทับใจในการให้บริการ
๒.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับอัตลักษณ์และวฒันธรรมส านักงานอธกิารบดี ให้กับ
บุคลากร ส านักงานอธกิารบดี 
๓.เพื่อให้บุคลากรได้รู้จกัเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานต่างๆ อันจะน าไปสู่การประสานงานและการ
ให้ความร่วมมือกันในการปฏิบัติงานเสริมสร้างความสัมพันธร์ะหวา่งบุคลากร มีความรักความ
ผูกพันกัน
๔.เพื่อให้บุคลากรมีพลังในการท างานอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้บริหาร หัวหน้างาน
 เพื่อนร่วมงาน พร้อมทั้งมีความสามัคคีในองค์กร

บุคลากรสายสนับสุน
วชิาการ

บุคลากรสังกัดส านักงานอธกิารบดี ๒๘๐  ส.ค.๖๒

กองคลัง โครงการเพิ่มประสิทธภิาพ
ด้านการจดัท าบัญชีและ
รายงานการเงิน

๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการเงิน-บัญชี ให้แก่เจา้หน้าที่ของหน่วยงาน ให้สามารถจดัท า
บัญชีและรายงานการเงินได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจบุัน
๒. เพื่อกระชับความสัมพันธแ์ละสร้างเครือข่ายระหวา่งคณะ/ส านัก/หน่วยงาน ในการส่งเสริม 
สนับสนุนการจดัท าบัญชีและรายงานการเงินของหน่วยงาน และติดตามให้หน่วยงาน จดัส่ง
รายงานให้มหาวทิยาลัยใช้ในการจดัท างบการเงินรวมของส่วนราชการได้ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด
๓. เพื่อสร้างเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและการใช้น้ าอย่างประหยัดแก่บุคลากร

บุคลากรที่รับผิดชอบ
งานด้านบัญชีของคณะ/
ส านัก/วทิยาลัย

บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านบัญชีของ
กองคลัง ส านักงานอธกิารบดี

๓๐ ม.ค. - มิ.ย. ๖๒

กองคลัง โครงการเสริมสร้างอาชีพการ
ท าสลัดโรลให้กับบุคลากร 
เพื่อใช้เวลาวา่งให้เกิด
ประโยชน์

๑.เพื่อให้บุคลากรใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์   
๒. เพื่อสามารถหารายได้มาจนุเจอืครอบครัวได้อย่างเพียงพอกับรายจา่ย
๓. เพื่อเสริมสร้างอาชีพนอกเหนือจากงานที่ท าประจ า

- บุคลากรสังกัดส านักงานอธกิารบดี ๑๐๐  มี.ค. ๖๒

ส านักงานบริหาร
กายภาพและส่ิงแวดล้อม

โครงการอบรมอนุรักษ์
พลังงานตาม พรบ. อนุรักษ์
พลังงาน

๑. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจติส านึกในการอนุรักษ์พลังงานและการใช้น้ าอย่างประหยัดของ
บุคลากร
๒. เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญในการอนุรักษ์พลังงานและการ
ใช้น้ าอย่างประหยัด
๓.  เพื่อสร้างเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและการใช้น้ าอย่างประหยัดแก่บุคลากร

๑.บุคลากรสายวชิาการ
๒.บุคลากรสายสนับสนุน
๓.นักศึกษา

บุคลากรสังกัดส านักงานอธกิารบดี ๓๐๐ ต.ค. - ธ.ค. ๖๑

ส านักงานรักษาความ
ปลอดภัยและสวสัดิภาพ
บุคลากร

แผนการป้องกันและบรรเทา
ภัยพิบัติ

๑.เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงการเกิดภัยพิบัติในตัวอาคารและบริเวณใกล้เคียง
๒.เพื่อป้องกันการเกิดภัยพิบัติในตัวอาคารและบริเวณใกล้เคียง
๓.เพื่อให้บุคลากรมีองค์ความรู้เกีย่วกับการปฏิบัติตนขณะเกิดเหตุ
๔.เพื่อสร้างความเชือ่มัน่แก่บุคลากรในเร่ืองความปลอดภัย

- บุคลากรสังกัดส านักงานอธกิารบดี ๒๕๐ ก.พ. - เม.ย. ๖๒

กองบริการการศึกษา โครงการสุขภาพดี มีความสุข
 ด้วยการออกก าลังกาย 
(Relax Day)

๑. เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรมีสุขภาพ พลานมัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง
๒. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในองค์กร
๓. เพื่อสร้างความผูกพันในองค์กร และระหวา่งเพื่อน
๔. เพื่อให้บุคลากรมีความสุช สนุกสนาน ผ่อนคลายจากการท างาน

- บุคลากรสังกัดส านักงานอธกิารบดี ๒๘๐  พ.ย.๖๑ - มิ.ย. ๖๒



มหาวิทยาลัย ส านักงานอธกิารบดี
จ านวนกลุม่เปา้หมาย

(คน)

องค์ความรู้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ
กลุม่เปา้หมาย

ระยะเวลาด าเนินการ

ด้านส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ กองการเจา้หน้าที่ เทคนิคและวธิกีารจดัท าคู่มือ
การปฏิบัติงานและผลงาน
วเิคราะห์สังเคราะห์ รวมวจิยั
สถาบัน

๑.เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการรู้เทคนิคและวธิกีารในการจดัท าคู่มือการปฏิบัติงานและ
ผลงานวเิคราะห์สังเคราะห์ เพื่อให้ได้ข้อมูลเพื่อน าไปประกอบการบริหารและตัดสินใจ

บุคลากรสายสนับสนุน
วชิาการ

บุคลากรสังกัดส านักงานอธกิารบดี ๘๐  ก.พ. ๖๒

ด้านพัฒนาสมรรถนะบคุลากร กองการเจา้หน้าที่ โครงการอบรมความรู้
ความสามารถและทักษะที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ต าแหน่งประเภท
ทั่วไป ต าแหน่งประเภท
วชิาชีพเฉพาะหรือเชีย่วชาญ
เฉพาะ และต าแหน่งประเภท
บริหาร

๑.เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการมีความเข้าใจกฎระเบียบ กฎหมาย และมีทักษะที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงาน ตามสมรรถนะที่มหาวทิยาลัยก าหนด
๒.เพื่อให้บุคลากรได้มีการเตรียมเพื่อขอก าหนดต าแหน่งในระดับที่สูงขึน้
๓.เพื่อให้บุคลากรน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเพิ่มประสิทธภิาพการปฏิบัติงานและช่วยในการ
ขับเคล่ือนและพัฒนามหาวทิยาลัยได้อย่างมีประสิทธภิาพและสนองนโยบายของรัฐบาลเพื่อเข้า
สู่ Thailand ๔.๐

บุคลากรสายสนับสุน
วชิาการ

บุคลากรสังกัดส านักงานอธกิารบดี ๑๐๐  ม.ค. - เม.ย.๖๒, 
 พ.ค. - ก.ย. ๖๒

กองการเจา้หน้าที่ โครงการเสริมสร้างความรู้
ด้านการบริหารงานบุคคล

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลในหน่วยงานสังกัดส านักงานอธกิารบดีมีความรู้ความ
เข้าใจเกีย่วกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกีย่วข้องกับการบริหารงานบุคคล

ผู้บริหารและบุคลากร
สังกัดส านักงาน
อธกิารบดี

๒๘๐  ม.ค. ๖๒

ส านักงานวเิทศสัมพันธ์ English in Workplace เพิ่มพูน/พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา/บุคลากรเพื่อน าไปใช้ในการท างานได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ

บุคลากรคณะ บุคลากรสังกัดส านักงานอธกิารบดี ๓๐  พ.ค. ๖๒

กองแผนงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและ
แผนด้านการจดัท าแผน
ยุทธศาสตร์และการบริหาร
ยุทธศาสตร์ภาครัฐ

๑.เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการจดัท าแผนยุทธศาสตร์และบริหารยุทธศาสตร์ภาครัฐ มี
เคร่ืองมือและเทคนิควธิกีารในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย
๒.เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ และร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์ระหวา่ง
นักวเิคราะห์นโยบายและแผนของทุกคณะ/วทิยาลัย/ส านัก

ต าแหน่งนักวเิคราะห์
นโยบายและแผนสังกัด
คณะ ส านัก วทิยาลัย

นักวเิคราะห์นโยบายและแผนสังกัด
ส านักงานอธกิารบดี

๓๓  ม.ค. - ก.ย. ๖๒

ส านักงานตรวจสอบ
ภายใน

โครงการยกระดับขีด
ความสามารถและ
ประสิทธภิาพของส านักงาน
ตรวจสอบภายใน

๑. เพื่อพัฒนาทักษะ/ความรู้/ความสามารถของนักตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและการให้ค าปรึกษา

- นักตรวจสอบภายใน สังกัดส านักงาน
ตรวจสอบภายใน

๖  ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒



มหาวิทยาลัย ส านักงานอธกิารบดี
จ านวนกลุม่เปา้หมาย

(คน)

องค์ความรู้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ
กลุม่เปา้หมาย

ระยะเวลาด าเนินการ

ด้านปฐมนิเทศบคุลากรใหม่ กองการเจา้หน้าที่ โครงการปฐมนิเทศบุคลากร
ใหม่มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี
 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๑.เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ทั่วไปเกีย่วกับทิศทางและเป้าหมายของมหาวทิยาลัยและของ
ประเทศ
๒.เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้เกีย่วกับการบริหารงานบุคคล ระเบียบการเงิน การคลัง การพัสดุ
 และจรรยาบรรณวชิาชีพส าหรับบุคลากรมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 
๓.เพื่อให้บุคลากรสายวชิาการ ได้รับความรู้เกีย่วกับการเตรียมความพร้อมสู่ต าแหน่งทาง
วชิาการ/ความก้าวหน้าด้านการวจิยั การจดัการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ และบทบาท
ของอาจารย์ต่อการประกันคุณภาพ 
๔.เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการได้รับความรู้เกีย่วกับเทคนิคการท างานให้ได้ต าแหน่ง
สูงขึน้ สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน และบทบาทของบุคลากรสายสนับสนุนต่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา
๕.เพื่อให้บุคลากรได้รู้จกัเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานต่างๆ การอันจะน าไปสู่การประสานงาน
และการให้ความร่วมมือกันในการปฏิบัติงาน และพร้อมจะทุ่มเทความรู้ความสามารถให้กับงาน
ที่ปฏิบัติอย่างมีประสิทธภิาพและประสิทธผิล เสริมสร้างความสัมพันธร์ะหวา่งบุคลากรใหม่ เกิด
ความสมัครสมานสามัคคี ความเป็นอันหนึง่อันเดียวกัน เพื่อแสดงความเป็นอัตลักษณ์ของ
มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี และมีความผูกพันกับมหาวทิยาลัยมากขึน้

บุคลากรสายวชิาการ 
และบุคลากรสาย
สนับสนุนวชิาการ

บุคลากรสังกัดส านักงานอธกิารบดี ๕๐  ก.ค. ๖๒
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11. แนวทางการก ากับติดตามและประเมินผลแนวทางการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
1) ก าหนดปฏิทินในการก ากับติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการว่าด้วย

การ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2562 ปีละ 3 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 
12 เดือน ตาม แบบฟอร์มการรายงานผล เพื่อเป็นการก ากับติดตามและตรวจสอบผลการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามค่าเป้าหมายและ วัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัดในแผน  

2) การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 และรายงานผลการด าเนินงานต่อมหาวิทยาลัย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 3 4 และรายงานผล
การด าเนินงานต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 โดยวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคของการ
ด าเนินงานตามแผนฯ เพ่ือน ามาปรับปรุงมาตรการ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในการจัดท าแผนในปีถัดไป 


