
                                       
ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 16  ประจ ำวันท่ี  1 –  16  สิงหำคม  2564 

 

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ลงพื้นที่ให้ก าลังใจอาจารย์และนักศึกษาจิตอาสาจากทุกคณะท่ีท าเตียง

สนามจากกระดาษลูกฟูก เพื่อส่งมอบให้แก่ศูนย์พักคอย และโรงพยาบาลสนามใน

พื้นที่  โดยมี  ดร.พัชริดา  ปรี เปรม  อาจารย์ประจ าคณะศิลปประยุกต์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นผู้ริเร่ิมโครงการ ที่เร่ิมต้นจากศูนย์บาท และปัจจุบันได้รับ

การสนับสนุนจากทุกภาคส่วนน าวัสดุอุปกรณ์ร่วมสมทบ และถ่ายทอดองค์ความรู้

ใหก้ับหน่วยงานและชุมชนต่อไป 

  
 
 
                  

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา และสถาบันการศึกษา 10 แห่ง ภายใต้โครงการ

เครื อ ข่ายการจัดตั้ งศูน ย์ส่ง เสริม เทคโนโลยีและนวัตกรรม ( Technology                       

and Innovation Support Center: TISC) โดยมี นายวุฒิไกร  ลีวีระพันธุ์ อธิบดี             

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นผู้ลงนามและในส่วนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีเป็นผู้ลงนามและ                

รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและ

บริการวิชาการ เ ป็นพยาน ผ่านทาง Video Conference ร่วมกับอธิการบดี

สถาบันอุดมศึกษา 10 แห่ง เมื่อวันศุกร์ท่ี 13 สิงหาคม 2564 ท่ีผ่านมา 

 
 

           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ ชมรม UBU Green Club                  

ที่ได้รับรางวัลมาตรฐานระดับทอง 2 ปี ต่อเน่ือง (ปี 2562 และ ปี 2563) จาก                    

การส่งผลงาน 2 โครงการ ด้านสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมการน าเสนอ ได้แก่ โครงการ                      

ที่  1 “ถังหมักรักษ์โลก” และโครงการท่ี 2 “ว่ิงเก็บขยะ (Plogging)” น าทีมโดย                        

นายรัชวุฒิ  โคตรลาค า อาจารย์ประจ าภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการและชมรม UBU Green Club                         

ผลปรากฏว่าได้รับรางวัลมาตรฐานระดับทอง จากการประกาศผลการด าเนิน "โครงการ

การด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย ( Green 

Youth)" ป ร ะ จ า ปี  2563 ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ภ า พ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ก ร ะ ท ร ว ง

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 5 สิงหาคม 2564 ท่ีผ่านมา   

 

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับ 

8 รางวัล น าทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุระ  วุฒิพรหม อาจารย์ประจ าภาควิชา

ฟิสิกส์ ที่ ได้รับรางวัลไอเดีย  ระดับเหรียญทอง  และรางวัลชนะเลิศ  นางสาว                                       

จิรวรรณ  ศรีชะอุ่ม นักศึกษาปริญญาโท ได้รับรางวัลไอเดีย ระดับเหรียญเงิน ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.กานต์ตะรัตน์  วุฒิเสลา อาจารย์ประจ าภาควิชาเคมี นางสาววงษ์

นภา  ไชยรักษ์ นางสาวนันทนิตย์  อบอุ่น และ นางสาวยิ่งลักษณ์  เติมกล้า นักศึกษา

ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับรางวัลไอเดีย ระดับเหรียญทองแดง จาก

การประกวดโครงการ "วิทย์ยายุทธ - เปล่ียนห้องเรียนวิทย์ให้เป็นยุทธภพที่เป็นมิตร

ต่อการเรียนรู้" จัดโดย ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และ insKru เพ่ือค้นหา

ไอเดียการสอนที่จะพลิกโฉมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และแสดงให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์

สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทั่วประเทศไทย 

 

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นายขวัญชัย  มะโนศรี นักศึกษา

ชั้นปีท่ี 1 สาขาการเงินและการลงทุน คณะบริหารศาสตร์ ท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับ

เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จากการประกวดค าขวัญภาษาไทยแห่งชาติ 

ประจ าปี 2564 ประเภท อุดมศึกษา  "รักภาษาไทย ใช้ถูก ใช้เป็น เห็นคุณค่า" รูปแบบ

ออนไลน์ จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 

2564 เพื่อรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รู้รักภาษาไทย ซึ่งเป็นการด าเนินการ

ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ก าหนดให้วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ 

 

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ร่วมเป็นก าลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้เข้ารับการฉีด

วัคซีน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ที่เปิดให้บริการส าหรับบุคลากร นักศึกษา และประชาชนโดยทั่วไปที่

ลงทะเบียนนัดรับวัคซีนไว้ในระบบหมอพร้อม และประสงค์เข้ารับวัคซีน ระหว่าง

วันที่ 3 - 11 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี   

  
 
 
                  
 
 
 
 


