
                                       
ปีที่ 1 ฉบับที่ 15  ประจ ำวนัที ่ 17 –  31  กรกฎำคม  2564 

 

          ก้าวสู่ปีที่ 31 แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 29 กรกฎาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย ภายใต้การบริหารงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี ขึ้นสู่
มหาวิทยาลัย อันดับที่ 1 ของประเทศไทยและอาเซียน อันดับที่ 34 ของโลก ด้านเมืองและชุมชนที่ย่ังยืน จากการ
จัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ มีบทบาทต่อ สังคม (University Impact Rankings)  โดย Times Higher 
Education (THE) ประจ าปี 2021 ภาพรวมเป็นมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทต่อสังคม อันดับที่ 6 ของประเทศไทย 
อันดับที่ 17 ของอาเซียน และอันดับที่ 201 – 300 ของโลก ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรม 
ล าดับที่ 2 ของประเทศไทย ด้านเคมี อันดับที่ 1 ของประเทศไทย และอันดับที่ 9 ของอาเซียน จากการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยที่มีผลงานด้านวิชาการและวิจัยโดดเด่น โดย SCImago Institutions Ranking 2021 โดยมุ่ง
พัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชุน ภายใต้ปรัชญา “มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีสร้างสติและปัญญาแก่สังคมบนพื้นฐานความพอเพียง” เพื่อเป็น “มหาวทิยาลัยในดวงใจของ
ชุมชน” 
  
 
 
                  

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 15 ภายใต้หัวข้อ 
“Future Trends of Research and Innovation” และมอบรางวลัใหแ้ก ่นกัวจิยัดเีดน่และผลงานวจิยั
ที่ได้รับรางวัล การจัดประชุมวิชาการคร้ังนี้ เพื่อเป็นเวทีน าเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย 
และนักศึกษาน าเสนอกิจกรรมการวิจัยที่ เกิดจากความร่วมมือทางวิชาการของมห าวิทยาลัย                             
และหน่วยงานภายนอก เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักวิจัยสาขาต่าง ๆ เพื่อให้เกิด
นักวิจัยรุ่นใหม่ทั้งในและระหว่างสถาบัน โดยน าเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ผู้คนสามารถเข้าถึงได้ 
เมื่อวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ ชั้น 3 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย   
 

          คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ส านักงานส่งเสริมบรหิารงานวจิยัฯ น าทีมอาจารย์ เจา้หนา้ที ่                       
และนักศึกษา พร้อมขอความร่วมมือปศุสัตว์อ าเภอ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี                              
ลงพื้นที่บริการวิชาการจัดโครงการให้ความรู้และบริการรักษาสุขภาพโค - กระบือจากโรค 
Lumpy Skin Disease ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ในโค - กระบือ ตามที่กรมปศุสัตว์ได้รับรายงานพบโค
เนื้อแสดงอาการสงสัยโรคลัมปี สกิน เมื่อปลายเดือนมีนาคม 2564 เป็นการตรวจพบโรคคร้ังแรก
ในประเทศไทย จึงได้ก าหนดลงพื้นที่ให้ความรู้ ณ ต าบลโพธ์ใหญ่ ค าคลัง เมืองศรีไค เมือง อ าเภอ
ส าโรง สว่างวีระวงศ์ และอ าเภอเมืองอุบลราชธานี  ตามล าดับ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่                                
คณะเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 045-353500      
 

          มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ีเปิดเวท ีKick off  ร่วมกบั ภาคีเครือข่าย หน่วยงานส่วนราชการ
ในจังหวัด ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                             
และหน่วยงานระดบัชาติ น าเสนอการด าเนิน “โครงการวิจัยเพือ่พฒันาพืน้ทีแ่ละแก้ไขปัญหาความ
ยากจนแบบเบด็เสร็จ และแมน่ย า จังหวัดอบุลราชธานี” ภายใต้การสนับสนุน หน่วยบริหารและจัดการ
ทุน ด้วยการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ในการเสวนา หัวข้อ “ถักสานพลังอบุลราชธานขีับเคลือ่น
การแก้จนไปดว้ยกนั” เพื่อระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ  ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
ความยากจนในจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี 

           มหาวิทยาลยัอบุลราชธาน ีร่วมกับ ส านักงานสภานโยบายการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจยั
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และหนว่ยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิม่ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ (บพข.) สนับสนุนการจัดงาน “มหกรรมนวตักรรมการเลี้ยงจิง้หรดี แหล่งโปรตนี
และแหล่งรายไดใ้หม่ในอนาคต” ภายใต้โครงการการพัฒนาแมลงเป็นสัตว์เศรษฐกิจ และการพัฒนา
โปรตีนทางเลือกจากแมลงเพื่อขับเคลื่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ
ฐานชีวภาพ (Bio Economy)  เพื่อสร้างมาตรฐานการเลี้ยงจิ้งหรีด เพื่อเป็นอาชีพใหม่ให้แก่เกษตรกร
ในพื้นที่ และเป็นแหล่งอาหารโปรตีนทางเลือกใหม่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันพฤหัสบดีที่                   
29 กรกฎาคม 2564 ณ ศาลาเรือนไทย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี 

          สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี ทรง
ร่วมงานสัมมนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา 2 เมษายน 
2564 หัวข้อ “54 ปี การก่อตั้ง ‘อาเซียน’ และปฏิกิริยาจากโลกมหาอ านาจ และเพื่อนบ้าน : 
มุมมองจากเอกสารหอจดหมายเหตุตา่งประเทศ และนกัวิชาการอาวุโส” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(ออนไลน์) และในโอกาสนี้ ดร.ปิยณัฐ  สร้อยค า ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองค์กรและพันธกิจ
สัมพันธ์ ได้รับพระราชานุญาตบรรยายในหัวข้อเร่ือง “นโยบายการต่างประเทศของอินเดียตอ่
อาเซียน ในระยะเริ่มต้นแห่งการก่อตั้ง (1960-1970) จากมุมมองทางประวัติศาสตร์” และรับ
พระราชทานของที่ระลึกหน้าพระฉายาลักษณ์สมเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี เมื่อวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 ณ โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก  
 
 
                  
 
 
 
 


