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บทสรุปผูบ้รหิาร 

 

ส านักงานอธิการดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ.2533 แบ่งส่วน
ราชการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ยกฐานะวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้นเป็น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในปี 2533 โดยให้มีผลบังคับใช้ถัดจากวันประกาศ ต่อมาในปี 2542 ส านักงานอธิการบดี
ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับรองการแบ่งส่วนกลางบริหารภายในของส านักงานอธิการบดี     
ซ่ึงมีโครงสร้างหน่วยงานในสังกัด รวม 16 หน่วยงาน ภารกิจหลักของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
คือ ส่งเสริม และสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท าให้ส านักงานอธิการบดี จึงมีความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงานและมุ่งมั่นที่จะสร้างความก้าวหน้าให้  “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” อย่างไม่หยุดยั้ง มีกิจกรรมและ
ผลงานจ านวนมาก บุคลากรภายในของส านักงานอธิการบดีทุกคนมีความตั้งใจที่จะร่วมกันเสนอและสร้างผลสัมฤทธิ์
เพ่ือ “องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย” 

การด าเนินงานในป 2561-2562 ส านักงานอธิการดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีหลายกิจกรรมที่ส าคัญ
เกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายและภารกิจที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้ที่มีสวนเกี่ยวของหลายหน่วยงาน เชน คณะ/
วิทยาลัย/ส านักต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย  และเครือข่ายภายนอก ทั้งชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ท าให
การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค ซึ่งจากการด าเนินงานในรอบปี 2561-2562 ส านักงานอธิการดี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มีเป้าประสงค์และตัวชี้วัดแห่งความส าเร็จตามแผนกลยุทธ์ของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2560-2564 ดังนี้  

การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นแหล่งศึกษาดูงานและเรียนรู้ ระบบงานของ

สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ อาทิเช่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เป็นต้น 

 การพัฒนาและบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล ซึ่งส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ได้ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก โดยจัดให้มีตรวจสอบภายใน และภายนอก เป็นประจ าทุกปี 
ประกอบกับได้มีการจัดกิจกรรมที่สร้างความเข้าใจและสร้างจิตส านึก ปลูกฝังพฤติกรรม และการปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริตอบรมด้านกฎหมาย กิจกรรม UBU ร่วมใจต้านภัยทุจริต เป็นต้น 

 จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการท างาน จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
และนักศึกษาที่ใช้บริการดังกล่าว พบว่า มีความพึงพอใจระดับมาก หรือ บุคลากรที่รับบริการ มีความพึงพอใจ     
ร้อยละ 79.84 และนักศึกษามีความพึงพอใจ ร้อยละ 77.61 

การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง   
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลาการและพัฒนางานให้ประสบ

ผลสัมฤทธิ์ ท าให้ที่ผ่านมา มีบุคลากรได้รับรางวัลส าคัญคือ นายพรนเรศ มูลเมืองแสน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การน าผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ  



ข้อมูลทั�วไป
สาํนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลทั่วไปขององค์กร 
 
1.1  ประวัติความเป็นมาของส านักงานอธิการบดี 

ในปี พ.ศ.2533 ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ยกฐานะวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีโดยให้มีผลบังคับใช้ถัดจากวันประกาศ และตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ.2533 ได้แบ่ งส่วน
ราชการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวม 6 หน่วยงาน คือ 1) ส านักงานอธิการบดี 2) คณะเกษตรศาสตร์ 3) คณะ
วิทยาศาสตร์ 4) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5) สถาบันภาษาและวัฒนธรรม 6) โครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ 

ต่อมาในปี พ.ศ.2534 ได้มีประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ให้แบ่งส่วนหน่วยงานราชการในส านักงานอธิการบดี 
แบ่งหน่วยงานภายในประกอบด้วย กองกลาง กองแผนงาน กองคลัง และกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 
2542 ส านักงานอธิการบดี ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับรองการแบ่งส่วนกลางบริหารภายใน     
ของส านักงานอธิการบดี และในปี พ.ศ.2554 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างและแบ่งส่วนงานภายใน ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2554 
และสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้พิจารณาเห็นชอบโครงสร้างและแบ่งส่วนงานภายใน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2555 
โดย ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนการด าเนินงาน มีโครงสร้างหน่วยงานในสังกัด รวม 15 หน่วยงาน    
โดยจัดตั้งเป็นกอง 5 กอง และส านักงาน 10 ส านักงาน และในปี พ.ศ.2558 ได้แบ่งส่วนงานเพิ่มขึ้น 1 หน่วยงาน ดังนี้ 

1)  กองกลาง 
2)  กองแผนงาน 
3)  กองบริการการศึกษา 
4)  กองคลัง 
5)  กองการเจ้าหน้าที่ 
6)  ส านักงานตรวจสอบภายใน 
7)  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
8)  ส านักงานกฎหมายและนิติการ 
9)  ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
10)  ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
11) ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
12)  ส านักงานพัฒนานักศึกษา 
13)  ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา 
14)  ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
15)  ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 
16)  ส านักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร  
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1.2  ที่ตั้ง 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

รหัสไปรษณีย์  34190 

 
 

1.3  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/กลยุทธ์หน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 

พันธกิจ 

1. ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
2. ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่นาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
3. ส่งเสริม และสนับสนุนการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
4. ส่งเสริม และสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ สร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่

หลากหลายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 
 

วิสัยทัศน ์(VISION) 
“องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย” 

(HPO : High Performance Organization) 
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อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 
 
 
 
 

 

 

ค่านิยมร่วม 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

อัตลักษณ์  
กัลยาณมิตร จิตอาสา พ่ึงพาได้ 

 

เอกลักษณ์  
การเรียนรู้และพัฒนา 

 

บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ 
 

ความน่าเชื่อถือ 
 

การบริการที่เป็นเลิศ 
(Customer Service Excellence) 

 

วัฒนธรรมองค์กร 

ส.น.อ. 

วัฒนธรรมองค์กร 
 

 = สร้างสรรค์ สามัคคี ส านึกดี สื่อสาร 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามัคคี
การท างานเป็นทีม  ร่วมแรงร่วมใจ    
ยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

 

=  นอบน้อม ยิ้ม ไหว้ ทักทาย 
 

=  องค์กร เอ้ืออาทร โอบอ้อมอารี 
ช่วยเหลือเกื้อกูล เห็นใจซึ่งกันและกัน 
เคารพซึ่งกันและกัน จงรักภักดีต่อ
องค์กร รักองค์กร 

ส 

น 
อ 
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แผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2560-2564 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
เป้าประสงค์    
1. องค์กรมีการพัฒนาและบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
2. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เกิดเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และสร้างความ

เชื่อมั่นในการให้บริการ 
3. มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการท างาน 
มาตรการ 
1. พัฒนาและบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล   
2. จัดการโครงสร้างและกระบวนงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ือ สร้างความความเชื่อมั่นในการให้บริการของ

ส านักงานอธิการบดี 
3. พัฒนาประสิทธิภาพการก ากับติดตามและประเมินผล การด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี 
4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและวิธีที่เหมาะสมในการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลผลิตเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

หลักของกระบวนงาน เช่น ระบบส านักงานอัตโนมัติ (Office Automation) ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-document) 
ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) เป็นต้น 

5. พัฒนาและบริหารระบบงบประมาณและระบบการเงินให้มีเสถียรภาพ 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
7. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์ของส านักงานอธิการบดีตามแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การ

เป็น มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
8. พัฒนาระบบเพื่อสร้างความผูกพันระหว่างองค์กรกับบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 

เป้าประสงค์   ส านักงานอธิการบดีมีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง สามารถขับเคลื่อนให้
บรรลุวิสัยทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

มาตรการ 
1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาทักษะด้านการบริหารให้แก่ผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้ง การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ

เป็นผู้บริหาร 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงานโดยการเพ่ิมพูนคุณวุฒิศักยภาพและประสบการณ์ 

 

1.4 บทบาทและหน้าที่ 
การบริหารจัดการเพ่ือให้การด าเนินงานสอดคล้องกับนโยบายในการการบริหารจัดการ ของส านักอธิการบดี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และบรรลุตามวัตถุประสงค์สามารถน านโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติ รายละเอียดดังนี้ 
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1.4.1  กองบริการการศึกษา 
(1) พัฒนากองบริการการศึกษา เป็นองค์กรที่สมบูรณ์แบบใน   ด้านการบริการการศึกษาให้กับคณะ/

หน่วยงาน คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บริการทั่วไป และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) พัฒนากองบริการการศึกษาเป็นองค์กรที่มีประชาคม พร้อมด้วยคุณธรรมน าการบริการ มีวัฒนธรรม

การท างานที่ดี มีการท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบและเป็นทีม เพ่ือประโยชน์สูงสุดขององค์กร 
(3) พัฒนากองบริการการศึกษาในทุก ๆ ด้าน อย่างมีเป้าหมายและทิศทางทั้งในระยะสั้น/ระยะยาว 

เพ่ือให้การบริการเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพโดยอาศัยเทคโนโลยี 
(4) พัฒนาและน าระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมมาใช้ในการด าเนินงานในกองบริการการศึกษา

เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ 
(5) พัฒนาขวัญก าลังใจ/ความสัมพันธ์ เพ่ือให้เกิดจิตส านึกในการพัฒนาองค์กร อย่างมีระบบ มีความ

มั่นคง และต่อเนื่อง/ยั่งยืนตลอดไป 
(6) พัฒนาระบบการให้บริการทางการศึกษาในทุก ๆ เรื่อง ให้สามารถด าเนินไปอย่างลดขั้นตอน

ข้อมูลถูกต้อง และรวดเร็ว 
(7) พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการระบบฐานข้อมูลวิชาการ และระบบทะเบียนกลาง 

เพ่ือให้การให้บริการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(8) ให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของทุกคณะ/หลักสูตร เป็นศูนย์กลางในการให้บริการ

อาคารเรียนรวม โสตทัศนูปกรณ์ และสื่อโสตทัศน์ที่ทันสมัย 
(9) พัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ในองค์การเพ่ือให้การบริการและการเป็นหน่วยงานสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอน ให้บรรลุตามเป้าหมายของแต่ละคณะ/หลักสูตร 
1.4.2  กองคลัง 

(1) น าระบบสารสนเทศ มาใช้ในการให้บริการด้านการเงินรับแก่ ผู้รับบริการ 
(2) น าระบบสารสนเทศ มาใช้ในการให้บริการด้านการจ่ายเงิน ให้แก่ ผู้รับเงิน 
(3) น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
(4) น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนส่งเสริมในการจัดท ารายงานทางการเงิน 
(5) พัฒนาระบบสารสนเทศ ที่มีอยู่เชื่อมโยงกับ ระบบรับ-จ่ายเงิน รายงานทางการเงินให้สอดคล้อง

กับโครงการการจ่ายตรง “ดิจิตอลไทยแลนด์” 
(6) สร้างการรับรู้ให้แก่ บุคลากรในกองคัล ตื่นรู้ กับการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติราชการ 
(7) พัฒนาทักษะให้แก่บุคลากร ใช้งานระบบสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ 

“ดิจิตอลไทยแลนด์” 
1.4.3  กองกลาง 

(1) ให้บริการด้านงานสารบรรณอย่างเป็นระบบและคล่องตัว 
(2) ให้บริการด้านงานประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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(3) ให้บริการยานพาหนะโดยสารส าหรับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสนับสนุน
ยานพาหนะเพ่ือปฏิบัติราชการให้แก่หน่วยงานภายนอก 

1.4.4  กองแผนงาน 
(1) อ านวย ประสาน ประมวล วิเคราะห์และจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
(2) จัดท าและเสนอแนวทางการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
(3) วิเคราะห์และเสนอแนวทางเพ่ือประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายและการตัดสินใจของ

ผู้บริหาร 
(4) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าวิจัยสถาบัน 
(5) ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามนโยบาย และ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
(6) น าผลทีได้จากการด าเนินงานและองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา

ระบบกระบวนการท างาน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ 
1.4.5  กองการเจ้าหน้าที่ 

(1) ส่งเสริมสนับสนุนการสรรหาบุคลากรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
(2) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
(3) ส่งเสริมสนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากรทุกระดับ 
(4) จัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรอย่างเหมาะสม 
(5) จัดให้มีระบบและกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
(6) ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

1.4.6  ส านักงานตรวจสอบภายใน 
(1) ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
(2) ให้บริการค าปรึกษาด้านกฎระเบียบ และมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

1.4.7  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
(1) การบริหารการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
(2) การติดตามผลการด าเนินงานตามมติท่ีประชุมสภาวิทยาลัย 

1.4.8  ส านักงานกฎหมายและนิติการ 
(1) ดูแลรับผิดชอบงานด้านคดีความและนิติกรรมสัญญาของมหาวิทยาลัย 
(2) ให้ค าปรึกษา เสนอแนะแนวทางการด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและค าสั่งของมหาวิทยาลัย 
(3) พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและค าสั่งของมหาวิทยาลัย 
(4) พัฒนาระบบฐานข้อมูล เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและค าสั่งของมหาวิทยาลัย

ให้เป็นปัจจุบัน 
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(5) ด าเนินการสอบหาข้อเท็จจริงเบื้องต้น สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ สอบสวน
วินัย และการอุทธรณ์ร้องทุกข์ ให้เป็นไปตามข้ันตอน   

1.4.9  ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
(1) ส่งเสริมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาคุณภาพในระดับคณะ ส านักและมหาวิทยาลัย 
(2) พัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพ ระดับคณะ ส านักและมหาวิทยาลัย 
(3) พัฒนาและสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
(4) ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ ระดับคณะ ส านักและมหาวิทยาลัย 
(5) จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
(6) ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ 
(7) วิเคราะห์และวิจัย เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ 

1.4.10  ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
(1) อ านวยการ ประสาน ประมวล วิเคราะห์  เสนอแนะ จัดท า และปรับปรุงแผนแม่บทงานวิจัย บริการ

วิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ให้มีทิศทางท่ีชัดเจน สอดคล้องกับแผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ 
(2) อ านวยการ ประสานการเสนอของบประมาณ และแนวทางการจัดสรรด้านงานวิจัย บริการวิชาการ

และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับแผนแม่บท 
(3) ร่วมพัฒนา ปรับปรุง  หลักเกณฑ์  แนวปฏิบัติที่ดีให้มีความชัดเจนเพ่ือเป็นต้นแบบการด าเนินงาน

ให้กับคณะ หน่วยงาน 
(4) ส่งเสริมพัฒนาทักษะนักวิจัย ให้สามารถท าวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(5) สนับสนุน  ส่งเสริม ให้ค าปรึกษาแนะน า อ านวยความสะดวกการด าเนินงานวิจัย บริการวิชาการ

และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ หน่วยงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
(6) สนับสนุน  ส่งเสริมการน าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ไปใช้ประโยชน์ 

1.4.11  ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(1) ก ากับ ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพหลักสูตรและรายวิชาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(2) ก ากับ ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเป้าหมายการพัฒนา  
(3) มหาวิทยาลัยมีระบบ กลไก ในการก ากับ ประเมินผลการด าเนินงานด้านหลักสูตร รายวิชา 

การจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติและการประกันคุณภาพการศึกษา 
(4) มหาวิทยาลัยมีระบบส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม สื่อ หรือเทคโนโลยี 

1.4.12 ส านักงานพัฒนานักศึกษา 
(1) สร้างองค์กรคุณภาพตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 
(2) พัฒนานักศึกษาผ่านการจัดกิจกรรมที่หลากหลายมีประสิทธิภาพในทุกด้านและสอดคล้องกับ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ในศตวรรษท่ี 21 
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(3) จัดบริการสวัสดิการ และสวัสดิภาพแก่นักศึกษาเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเอ้ือต่อการพัฒนาการ
เรียนรู้ในมหาวิทยาลัย 

1.4.13 ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา 
(1) สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่สูงกว่าระดับปริญญาตรีที่มีคุณภาพทางวิชาการ และองค์ความรู้ระดับ

มาตรฐานสากล มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นศูนย์กลางในการประสานและก ากับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

(2) ก ากับดูแลควบคุมมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความเป็นเลิศ ทางวิชาการและ
เป็นสากลส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา 

1.4.14 ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
พัฒนาบริหาร จัดการระบบสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อม สิ่งก่อสร้าง อาคาร สถานที่มุ่งสู่

มหาวิทยาลัยเพื่อความยั่งยืน รับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
(1) งานไฟฟ้าและโทรศัพท์  
(2) งานประปาและสุขาภิบาล             
(3) งานบ าบัดน้ าเสียและขยะมูลฝอย  
(4) งานสวนและสิ่งแวดล้อม  
(5) งานซ่อมบ ารุง 
(6) งานส ารวจออกแบบและเขียนแบบ 
(7) งานบริหารงานทั่วไป 

1.4.15  ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 
(1) ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์โดยมุ่งเน้นกิจกรรมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันทั้งใน

และต่างประเทศเพ่ือสร้างบทบาทให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในฐานะประตูสู่ประเทศเพ่ือนบ้านภายใต้บริบทของความ
เป็นนานาชาติ 

(2) พัฒนา และเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ ให้กับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีให้มีความตื่นตัวในการพัฒนาวิชาการ และสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวทีระดับนานาชาติ 

(3) พัฒนาโครงสร้างการปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้มีความ
พร้อมที่จะรองรับกิจกรรมการเรียนการสอนผู้สอน และนักศึกษาชาวต่างชาติในการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

1.4.16  ส านักงานรักษาความปลอดภัย 
(1) เพ่ือป้องกันและรักษาทรัพย์สิน สถานที่ของมหาวิทยาลัย นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
(2) ควบคุม ดูแล อ านวยความสะดวกด้านการจราจร ภายในมหาวิทยาลัย 
(3) ป้องปรามเหตุโจรกรรม เหตุประทุษร้ายและสิ่งผิดกฎหมาย ภายในมหาวิทยาลัย 
(4) ป้องกันบรรเทาอุบัติภัย อัคคีภัยภายในมหาวิทยาลัย และบริเวณใกล้เคียง 
(5) ดูแลความเรียบร้อยในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ/หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย 
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1.5   โครงสร้างการแบ่งส่วนงานราชการ 
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1.6  โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน 

 
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 

 

 
ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี  

  รองอธกิารบดีฝา่ยบรหิารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ ์
(1 ตุลาคม 2560 – 28 เมษายน 2562) 

ประธานกรรมการ 
 

 
 
 

 
ผศ.ดร.จุฑามาส จิตต์เจริญ 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ 
สภามหาวิทยาลยั  

(1 ตุลาคม 2560 – 28 เมษายน 2562) 
รองประธานกรรมการ 

 

 
ผศ.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย ์
รองอธิการบดฝี่ายบริหาร 

(1 พฤษภาคม 2562 – ปัจจุบัน) 
ประธานกรรมการ 

 

 
นายฐิติเดช  ลือตระกลู 

  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร 
(1 พฤษภาคม 2562 – ปัจจุบัน) 

กรรมการ 
 

 
 
 
 

 
นายอัมพล พันธุ์วงศ์ 

ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา                                     
กรรมการ                     

 

 
นายอรรถพงศ์ กาวาฬ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์
(1 พฤษภาคม 2562 – ปัจจุบัน) 

กรรมการ 

 

 
นางนลินี ธนสันติ 

ผู้อ านวยการกองกลาง 
กรรมการ 

 
 
 
 
 

 
 

 
นายธีระศักดิ์ เชียงแสน 
ผู้อ านวยการกองแผนงาน 

กรรมการ 
 

 
นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา 
ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าท่ี 

กรรมการ 
 



Annual Report 2018-2019                                   รายงานประจ าปี 2561-2562  
Office of the President, Ubon Ratchathani University                                                           ส านักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

~ 11 ~     
 

 

   

 
นายรัชชนนท์  แกะมา 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

กรรมการ 
 

 
นายครรคิด เครือวัลย์ 

หัวหน้าส านักงานพัฒนานักศึกษา 
กรรมการ 

 
 

 
 นางภูษณิศา นวลสกุล 
รักษาการในต าแหน่ง 

   หัวหน้าส านักงานบริหารบัณฑติศึกษา 
กรรมการ 

 
 

     
นางปนัดดา ฤทธิชู     

หัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายใน 
กรรมการ 

 
 
 
 
 
 

      
นางภูษณิศา นวลสกุล 

หัวหน้าส านักงานพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
กรรมการ 

 

 

 
นายสุวัฒน์ โสวรรณี 

หัวหนา้ส านักงานส่งเสรมิบริหารงานวิจัย 
บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

กรรมการ 

 

 
นายรัฐพล แม่นธนู 

 

ส านักงานประกันคณุภาพการศึกษา    
และสารสนเทศ 

กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
- 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการ 

 

 
 
 
 

 
นางพัชรินทร์ จงใจ 

หัวหน้าส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 
กรรมการ 

 

 
นายนราธิป  อาษารักษ์ 

หัวหน้าส านักงานกฎหมายและนิตกิาร 
กรรมการ 

 

 
นายกิตติพศพงศ์  วรรณค า 

หัวหน้าส านักงานรักษาความปลอดภัย           
และสวสัดภิาพบุคลากร 

กรรมการ 
 
 

 
นายปริทัศน์  มัทวานกุูล 

หัวหน้าส านักงานบรหิารกายภาพ 
และสิ่งแวดล้อม 

กรรมการ 
 
 
 
 
 



ผลการ
ดําเนินงาน
สาํนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

2.1 ผลการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ได้มีการพัฒนาระบบงานที่ส าคัญเพ่ือสนับสนุนภารกิจของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ของ วิสัยทัศน์ ของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยคณะกรรมการส านักงานอธิการบดี ได้มีการก าหนดระบบงาน (Work system) ออกเป็น ระบบงานหลัก 
และระบบงานสนับสนุน ตามภารกิจด้านบริการหลักของส านักงานอธิการบดี ดังนี้ 

ระบบงานหลักที่สนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย ได้แก่  
(1) บริการสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
(2) บริการให้ข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในสังกัด  
(3) บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค   
(4) ระบบการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย  
 

 

วิสัยทัศน์ (VISION):  
“องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย” 

(HPO: High Performance Organization) 
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ภาพที่ 2.1  ระบบงานหลักที่สนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

ระบบงานสนับสนุน ได้แก่ ระบบงานสารบรรณและบริหารทั่วไป ระบบงานวิเทศสัมพันธ์ ระบบงานแผนและ
งบประมาณ ระบบงานการเงินและพัสดุ ระบบงานบริหารบุคคล ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา ระบบบริหารจัดการ
สภามหาวิทยาลัย ระบบงานตรวจสอบภายใน ระบบงานกฎหมายและนิติการ ทั้งนี้แต่ละระบบงานมีกระบวนงานที่
ส าคัญตามตาราง โดยผู้รับผิดชอบกระบวนงานของแต่ละระบบงานก าหนดจากมาตรฐาน (พ.ร.บ. กฎหมาย กฎระเบียบ 
กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับ) ที่เก่ียวข้องและตัวชี้วัดกระบวนงาน พร้อมทั้งสื่อสารแก่ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือรับทราบและปฏิบัติตาม
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  

 
 

 
 
 

 

ภาพที่ 2.2  ระบบงานสนับสนุนของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

• ระบบงานโครงสรา้งพืน้ฐานและ
สาธารณูปโภค 

• การป้องกนัและรกัษาความปลอดภยัชวีติ
และทรพัยส์นิของบุคลากรและนกัศกึษา

• ควบคุม ดแูลและอ านวยความสะดวกดา้น
การจราจร

• ระบบงานประชาสมัพนัธแ์ละการ
สื่อสารองคก์ร 

• ระบบงานผลติบณัฑติ
• ระบบงานวจิยั
• ระบบงานบรกิารวชิาการ
• ระบบงานท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม

บริการ
สนับสนุนการ
ด าเนินงาน
ตามพนัธกิจ 

ม.อบ

.

บริการให้
ข้อมลู
ข่าวสาร        
ม.อบ.

บริการ
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน และ

ระบบ
สาธารณูปโภค

ระบบการรกัษา
ความปลอดภยั

ใน  ม.อบ.

บริการ
สนับสนุนการ
ด าเนินงาน
ตามพนัธกิจ 

ม.อบ

.

บริการให้
ข้อมลู
ข่าวสาร        
ม.อบ.

บริการ
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน และ

ระบบ
สาธารณูปโภค

ระบบการรกัษา
ความปลอดภยั

ใน  ม.อบ.

ระบบงานสารบรรณและบริหารท่ัวไป 

ระบบงานวิเทศสัมพันธ ์

ระบบงานแผนและงบประมาณ 

ระบบงานการเงินและพัสด ุ

ระบบงานบริหารบุคคล 

ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ระบบบริหารจัดการสภามหาวิทยาลยั 

ระบบงานตรวจสอบภายใน 

ระบบงานกฎหมายและนิติการ 

ระบบงานสนับสนนุ 
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บุคลากรของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบราชธานี มีการให้บริการที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด โดยค านึงถึง อัตลักษณ์ของบุคลากรในส านักงานอธิการบดี “กัลยาณมิตร จิตอาสา พึ่งพาได้”  โดยการเสียสละ
ทั้งแรงกาย แรงใจ ด้วยจิตอาสา เพ่ือให้องค์กรได้มีการพัฒนาได้ดีขึ้น การช่วยเหลืองานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในมหาวิทยาลัยโดยรวม พร้อมทั้งการเสียสละเวลา แรงกาย และสติปัญญา เพ่ือ
สาธารณประโยชน์ในการท ากิจกรรมต่อส่วนรวมและชุมชน พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 
ดังกิจกรรมอาทิเช่น 

 

กัลยาณมิตร 

 
ร่วมมือกับหน่วยงานราชการ 

 

ส านักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สถานีต ารวจภูธร
วารินช าราบ และฝ่ายปกครองวารินช าราบ ได้ร่วมบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกัน เพื่อปราบปรามอาชญากรรม    
ลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ตามเส้นทาง ถนนวาริน-เดชอุดม โดยจัดให้มีการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ซึ่งวันที่ 23 กรกฎาคม 
2562 เป็นวันแรกและด าเนินมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วย สารวัตรปกครองปองกัน สถานีต ารวจภูธรวารินช าราบ และ หัวหน้า
ส านักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร  

 

 
 

 

 

 

 

 

อัตลักษณ์: กัลยาณมิตร จิตอาสา พึ่งพาได้ 
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การผูกมิตรกับหน่วยงานต่างประเทศ 
ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ นักศึกษาแลกเปลี่ยนฝึกสอน จาก Ganesha University of Education 

ประเทศอินโดนีเซีย จ านวนทั้งสิ้น 11 คน โดยมี ผศ.ดร.เฉลิมชัย วงศ์รักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ
การศึกษานานาชาติ พร้อมด้วยบุคลากร ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ พร้อมแจ้งข้อมูลการใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัย แนะน าสถานที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 
 

สร้างสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน 
          ส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัด
อุบลราชธานี และทีมงานฝ่ายข่าวและฝ่ายรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี ให้ความ
อนุเคราะห์เวลาออกอากาศในรายการ “อีสานเช้านี้” ผ่านทาง ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี 
(NBTอุบลราชธานี) เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัด โครงการ UBU JOB 
FAIR 2019 จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานี  

 

 
ร่วมงานกับทางจังหวัด 

ส านักงานพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา ร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี “ทอฝ้าย
เป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม ปีที่ 10”ประจ าปี 2561 จังหวัดอุบลราชธานี โดยวัดไชยมงคลร่วมกับส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2561 
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จิตอาสา 
  

ส านักงานพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย บุคลากร นักศึกษาจิตอาสา ลงพ้ืนที่ร่วมกันมอบสิ่งของบริจาคมอบถุงยังชีพ 
น้ าดื่ม 660 ชุด แก่ศูนย์รับบริจาคน้ าท่วมโรงเรียนปทุมวิทยากร และชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยน้ าท่วม     
ในจังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 

 

 

ส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรม จิตอาสารักษ์ผืนป่า 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 
จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันส าคัญต่าง ๆ เพ่ือให้นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกชั้นปี  บุคลากร ได้ท า
กิจกรรมจิตอาสาร่วมกันเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างน้องพ่ี ระหว่างคณะให้ท ากิจกรรมจิตอาสาร่วมกัน เพ่ือ
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ สร้างสรรค์ สามัคคี ส านึกดีต่อสังคม วันที่ 3 สิงหาคม 2562 

 
 

 

ส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย พร้อมใจร่วมกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ รวมพลังจิตอาสา เราท าความดี ด้วยหัวใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนประตู 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พร้อมใจท าความสะอาด เก็บกวาดขยะ ตัดต้นไม้ 
ตัดหญ้า ปรับปรุงภูมิทัศน์ พ้ืนผิวถนนบริเวณส้นทางด้านข้างมหาวิทยาลัย ซึ่งมีตัวแทนหน่วยงานภาครัฐเอกชน ชุมชน 
นักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนกว่า 300 คน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 
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พึ่งพาได ้ (เป็นที่พ่ึงด้านวิชาการแก่นักเรียนและนักศึกษา ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย) 
 

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ และการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย ส าหรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562  รุ่นที่ 1 เพ่ือปรับพ้ืนฐานด้านวิชาการทางด้านภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ ส าหรับนักศึกษาใหม่สร้างมาตรฐานการศึกษา เสริมสร้างทักษะการเรียนที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ตลอดจนการปรับตัวในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ก่อนเปิดภาคการศึกษา ซึ่งมีผู้บริหาร 
คณาจารย์ สโมสรนักศึกษาและนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 1 เข้าร่วมโครงการจ านวน 800 คน ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562  

 

 

 

พึ่งพาได้  (เป็นท่ีพ่ึงของชุมชน) 
 

ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดส่งมอบ “สระเก็บน้ าต้านภัยแล้งต้นแบบ” 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีเพ่ือเก็บกักน้ าโดยการบริหารจัดการน้ าแบบมีส่วนร่วม”ภายใต้โครงการ  

“Research for Community วิจัยเพ่ือชุมชนสังคม” รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายณัฐพงษ์ ศรีกฤต นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอโพธิ์ไทร จังหวัด

อุบลราชธานี เป็นตัวแทนรับมอบสระเก็บน้ าต้านภัยแล้งต้นแบบ ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ าไว้ใช้ในช่วง

หน้าแล้งได้ ในปริมาณ 6 – 7 หมื่นลูกบาทเมตร เมื่อวันที่ 22กุมภาพันธ์ 2562   
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พึ่งพาได ้(เป็นที่พ่ึงของโรงเรียนเครือข่าย) 
 

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษา เป็นพ่ีเลี้ยง มีโรงเรียน
เครือข่ายมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 20 โรงเรียน กรอบในการด าเนินงาน อาทิ การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ กิจกรรม
สะเต็มศึกษา (STEM Education) การวิจัยครูในชั้นเรียน กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมโตไปไม่โกงและรู้เท่าทันสื่อ กิจกรรมภาษอังกฏาและภาษาไทย  
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 
 

 
 

 

 

พึ่งพาได ้(เป็นที่พ่ึงของสถาบันอื่น) 
 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานจากสถาบันการศึกษาอ่ืน       
เช่น  1) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กรและการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน             
2) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศึกษาดูงานด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    
3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศึกษาดูงานเรื่องการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้น านักศึกษาภายนอก         
4) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศึกษาดูงานด้านจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานของ 
ส านักงานอธิการบดี 

 

 
 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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พึ่งพาได ้ (เป็นที่พ่ึงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษาและบุคลากร) 
 

ส านักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จัดอบรมฝึกทบทวนยุทธวิธี
การใช้กระบองขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย แก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือความปลอดภัยของ คณาจารย์ บุคลากร 
ตลอดจนนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ อย่างมีประสิทธิภาพและสวัสดิภาพ เป็นประจ า และมีการประชุมรายงานประจ าเดือน 

 

 
 
ตรวจความปลอดภัยโดยรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ และโดยเฉพาะวันหยุดยาว

เทศกาลต่าง ๆ ทั้งอาคารเรียน  อาคารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก  อาคารส านักงานอ่ืนๆ หอพักนักศึกษา หอพักบุคลากร 
อาคารโรงอาหาร อาคารโรงพละ และอ่ืน ๆ ภายในมหาวิทยาลัยโดยรอบ เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
นักศึกษาและบุคลากร รวมถึงทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยด้วย 

 

 
 

จัดการระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และร่วมกับสถานีต ารวจภูธรย่อยเทศบาลต าบลเมืองศรีไค 
กวดขัดการจราจรให้เป็นไปตามกฏหมาย เพ่ือลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
นักศึกษาและบุคลากร 
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บุคลากรสังกัดส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
และพัฒนาทักษะในด้านปฏิบัติงานเพื่อการให้บริการแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้แก่ นักศึกษา บุคลากร และบุคคล
ทั่วไปให้ได้รับบริการที่ดีที่สุด ประกอบกับการรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรทุกระดับ นักศึกษา และผู้มีส่วนได้เสีย ต่อ
กระบวนการให้บริการ และพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรของส านักงานอธิการบดี ด้วยการสนับสนุนทั้งใน
รูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้จากผู้อื่น และการเรียนรู้จากการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาตนเองให้ศักยภาพมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งมีการด าเนินการและกิจกรรมส าคัญในรอบปี 2561-2562 ดังนี้  

 

 

 
 
 

การเรียนรู ้
 

กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการอบรม เรื่อง “มิติทางกฎหมายกับ
การบริหารงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ให้แก่ คณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่สนใจเข้าร่วม
การอบรมจ านวนมาก โดยมีวัตุประสงค์เพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจถึงกฎหมาย
ส าหรับการบริหารราชการในการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสามารถปฏิบัติราชการได้ถูกต้องตามกฎหมาย 
วิทยากรคือ อัยการโกเมท  ทองภิญโญชัย อัยการพิเศษฝ่าย (ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศ 4) และอัยการจันทิมา ธนาสว่างกุล อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ส านักงานอัยการสูงสุด เป็น
วิทยาการบรรยายพิเศษ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 

 

 
 

เอกลักษณ์: การเรียนรู้และพัฒนา 

การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้จากผูอื้น่ การเรียนรู้จากการฝึกอบรม 

Learning Model 
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ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ จัดโครงการอบรมแนวทางการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx)  ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา ส าหรับผู้บริหาร ระดับมหาวิทยาลัย และคณะ ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่  ส านักงานอธิการบดี โดยได้
เรียนเชิญ ศ.แพทย์หญิงจามรี  ธีรตกุลพิศาล ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA assessor 
และผู้ตรวจประเมินเกณฑ์ EdPEx และผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในตามตัวชี้วัดของ สกอ.) ร่วมเป็นวิทยากร   

โดย ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 ได้ก าหนดกลยุทธศาสตร์
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล โดยใช้เกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีมาตรการ
สร้างการรับรู้และวัฒนธรรมการประกันคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และ
สร้างมาตรฐานการท างานให้แก่บุคลากรและสร้างระบบการประเมินเพ่ือพัฒนางานและองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 
14 มีนาคม 2561 

 
 

 
 
 

“การน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพบริหารงานของคณะ
และมหาวิทยาลัย” (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) หมวด 1 การน าองค์กร และ หมวด 
2 กลยุทธ์” ในระหว่างวันที่ 24 – 25 เมษายน 2561  
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การพัฒนา 

จากการด าเนินการในรอบปีงปบระมาณ พ.ศ. 2561-2562 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ซึ่งวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนพันธกิจหลัก ด้วยการมุ่งเน้นการพัฒนางานให้ประสบผลสัมฤทธิ์ ท าให้ที่ผ่านมา บุคลากร
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัลส าคัญและมีกิจกรรมที่ต่าง ๆ อาทิเช่น 

 

พัฒนาบุคลากรให้เป็นเลิศ 
 

นายพรนเรศ มูลเมืองแสน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ผลงานวิจัย โดยมีผู้บริหาร และ
บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ส่งผลงานวิจัยที่น าเสนอกว่า 120 ผลงาน จัดโดย ส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) 
และเครือข่ายวิจัยบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา จัดการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ สาหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 “ทองกวาววิชาการ’62 ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองค์กร” 
ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562   

 
 

 

พัฒนาองค์กรสู่ความสุข 
 

กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหาร
จัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการท างาน (Routine to Happiness – R2H)” หลักสูตรนักสร้างสุขขององค์กร เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพนักสร้างสุข ให้สามารถน าข้อมูลจาก HAPPINOMETER ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาความผูกพันและ
ความสุขของบุคลากรเพ่ือองค์กรแห่งความสุขได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2561 
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พัฒนาองค์กรสู่ยุคการเปลี่ยนแปลง Thailand 4.0 
 

ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการ “การปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัย         
สู่ยุคการเปลี่ยนแปลง Thailand 4.0” ให้แก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี 
ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประธานคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และอดีต
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “วิกฤติ กระบวนทัศน์ มโนทัศน์ เพ่ือ
การปฏิรูปการศึกษา” เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยสู่ยุคการเปลี่ยนแปลง Thailand 4.0 ณ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 
 

 
 

 
พัฒนาองค์กรสู่ระดับมาตรฐานการศึกษา 
 
 

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับกลุ่ม
ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการติดตาม ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงาน
ของหน่วยงานระดับส านัก เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี ผศ.นวลฉวี แสงชัย จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานคณะกรรมการ         
ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 อาคารส านักงานอธิการบดี ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2561 
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พัฒนาองค์กรสู่ความโปร่งใส่ 
 

ส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการเข้าตรวจสอบภายในของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก และ
หน่วยงานต่าง ๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน คือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 19 หน่วยงาน และปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
จ านวน 12 หน่วยงาน อย่างต่อเนื่อง และให้เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานท าให้เกิดการปฏิบัติที่
ถูกต้องและมีความโปร่งใสภายในองค์กร นอกจากนั้น ยังให้บริการค าปรึกษาด้านกฎระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องด้วย 
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ส =  สร้างสรรค์ สามัคคี สานักดี สื่อสาร ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามัคคี/การทางานเป็นทีม /    

ร่วมแรงร่วมใจ ยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

น =  นอบน้อม ยิ้ม ไหว้ ทักทาย 

อ =  องค์กร เอ้ืออาทร โอบอ้อมอารี ช่วยเหลือเกื้อกูล เห็นใจซึ่งกันและกัน/เคารพซึ่งกันและกัน จงรักภักดีต่อ

องค์กร/รักองค์กร 
 

 
กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานอธิการบดี จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ส านักงานอธิการบดี ณ ศูนย์กีฬาอเนกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวันที่ 14 กันยายน 
2561 ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย กิจกรรมการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน (ความสุขและผูกพันต่อองค์กร) พร้อม
รายงานผลการส ารวจความสุขและความผูกพันต่อองค์กรของส านักงานอธิการบดี ตลอดจนการทบทวนกิจกรรม ต่อ
ด้วยการเขียนแผนกิจกรรม/โครงการ เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและผูกพันองค์กร , การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ในหัวข้อ การพัฒนาบุคลากรตามวัฒนธรรม สนอ.  

ส = สื่อสาร สร้างสรรค์ สามัคคี ส านึกดีต่อสังคม  
น = นอบน้อม  ยิ้ม ไหว้ ทักทาย 
อ = องค์กร เอื้ออาทร โอบอ้อมอารี  
การบรรยาย และสอดแทรกกิจกรรม การถอดองค์ความรู้ที่ได้รับ ตามหัวข้อ การให้บริการที่ดี การมีวินัย การ

สื่อสารที่ดี การท างานเป็นทีม การพัฒนาบุคลิกภาพ การสร้างสรรค์และพัฒนางาน และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสร้าง
ความสัมพันธ์ ความสมัครสมานสามัคคี ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และพัฒนางาน น าความรู้ที่ได้ไป
ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานต่อไป 

 

 

 
 

วัฒนธรรมองค์กร: ส.น.อ. 
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2.2  ผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี 
2.2.1 ผลการด าเนินงานของเป้าประสงค์หลักแผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ 1 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ

องค์กรมีการพัฒนา
และบริหารงาน

ภายใต้               
หลักธรรมาภบิาล

สภาพแวดล้อมที่
เอือ้ต่อการเรียนรู้
และการท างาน

องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ เกดิเครือข่าย

ความร่วมมือ

กลยุทธ์ 2 พัฒนาบุคลากร
ให้มีสมรรถนะสูง

บุคลากรที่มี
สมรรถนะสูง      
เพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลง

ผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 

ความร่วมมือ

กับหน่วยงาน

ภายนอก 

เป็นแหล่ง
ศึกษาดูงาน 

ความพึงพอใจ
ของนักศึกษา
และบุคลากร 

จัดอบรม    
ให้ความรู้
บุคลากร 

ตรวจสอบ
ภายใน และ
ภายนอก 

บุคลากรได้รับ
รางวัลจาก
ผลงานวิจัย 

ความส าเร็จของด าเนินงานของเป้าประสงค์หลักตามแผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี 

          ส านักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

                                                                             

     

 

ความพึงพอใจโดยภาพรวม
ระดับมาก   หรือ 
- บุคลากร พึงพอใจ79.84% 

- นักศึกษา พึงพอใจ77.61% 

 

- ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 

- ม.กาฬสินธุ์ 
- ม.มหาสารคาม 

- ม.เทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

 

 

- ม.เฉิงตู ประเทศจีน 

- สภ. อ.วารินช าราบ 

- NBT อุบลราชธานี 
- หน่วยงานราชการ        
ในจังหวัดอุบลราชการ 

-สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่ง  
ประเทศไทย (วว.) 

 
 

 

- นายพรนเรศ มูลเมืองแสน 

   นกัวิชาการศึกษา 

   กองบริการการศึกษา 

- อบรม ด้านกฎหมาย 

- UBU ร่วมใจต้านภัย      
ทุจริต 

-  ปลูกฝังพฤติกรรม    
การปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต 

 

- ตรวจสอบภายใน 

- ตรวจภายนอก 
จาก สตง. 
- ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน 

 

เป้าประสงค์หลัก 
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2.2.2 ผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์   1. องค์กรมีการพัฒนาและบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

2. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เกิดเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และ  
สร้างความเชื่อม่ันในการให้บริการ 

3. มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการท างาน 
 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 ได้มีการพัฒนา
และบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เป็นแหล่งเรียนรู้ สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมกับทางจังหวัดอุบลราชธานี  อย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้และการท างานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของส านักงานอธิการบดี ดังนี้  

พันธกิจที่ 1 ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
และวิชาชีพ 

พันธกิจที่ 2  ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่นาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

พันธกิจที่ 3  ส่งเสริม และสนับสนุนการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

พันธกิจที่ 4  ส่งเสริม และสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ สร้างความเข้าใจ
ในวัฒนธรรมที่หลากหลายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้การ
ท างานความคล่องตัว ประหยัดเวลา เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน รองรับและสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามพันธกิจ โดยได้รับร่วมมือกับส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการต่าง ๆ เป็นส่วน
ใหญ่ และมีการจัดหาระบบสารสนเทศท่ีดีที่สุดน ามาใช้เพื่อช่วยในการท างานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน อาทิเช่น 

 กองกลาง ได้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้จัดการกับงานด้านบริการต่าง ๆ ที่รองรับการปฏิบัติ
กงานของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก และหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ให้ได้รับบริการด้านงานสารบรรณอย่างเป็น
ระบบและคล่องตัว การประชุมแบบออนไลน์ การจองห้องประชุมออนไลน์ ระบบการให้บริการยานพาหนะ เป็นต้น  
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 กองคลัง ได้มีการน าระบบสารสนเทศ มาใช้ในการให้บริการด้านการเงินรับแก่ผู้รับบริการทั้งนักศึกษา 
และบุคลากร เช่น การจ่ายเงินค่าลงทะเบียนออนไลน์ การให้บริการด้านการจ่ายเงิน การให้บริการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  ระบบการจัดท ารายงานทางการเงิน และสนับสนุนรองรับการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ 
ระบบ e-GP, GFMIS รองรับการด าเนินงานภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ระบบ UBUFMIS  นอกจากนั้น กองคลัง ได้
ด าเนินการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการเงินและการบัญชีให้บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

        
 

 กองแผนงาน ด้วยภาระหน้าที่ที่ต้องด าเนินการในส่วนของแผนต่าง ๆ และงบประมาณของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักในการด าเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย กองแผนงาน จึงได้มีการ
ด าเนินการพัฒนาระบบและกลไกในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ โดยการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการปฏิบัติงาน 
และอ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการด้านงบประมาณ ด้านการวางแผนต่าง ๆ มีพัฒนาระบบขึ้นใช้เอง ได้แก่  
DataPROJECT และสรรหาระบบที่มีประสิทธิภาพสูงและเหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ระบบ UBUFMIS 
อ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการงบประมาณ โดยมีความเชื่อมโยงหลายมิติคือ การเงิน และการบัญชี 
 

 

 

นอกจากนั้น มีอีกหลายหน่วยงานที่ได้มีการพัฒนาระบบและกลไกในการปฏิบัติการมาปรับปรุงกระบวนการ
ท างาน และมีการจัดหาระบบสารสนเทศที่ดีที่สุดน ามาใช้เพ่ือช่วยในการท างานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนด้วย ดังตัวอย่าง
ระบบต่อไปนี้ 
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ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์  
(E-Meeting UBU) 
การเข้าใช้งานเว็บไซต์ระบบ เข้าผ่านทาง  
http://meeting.ubu.ac.th/ 

 
 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document)  
การเข้าใช้งานเว็บไซต์ระบบ เข้าผ่านทาง  
http://meeting.ubu.ac.th/ 

 
 

ระบบสารสนเทศกลาง (DMS) 
การเข้าใช้งานเว็บไซต์ระบบ เข้าผ่านทาง  
http://www.dms1.ubu.ac.th/ 

 
 

 

 

ระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา  
การเข้าใช้งานเว็บไซต์ระบบ เข้าผ่านทาง  
http://ubusac.ubu.ac.th/ 

 
 

ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
การเข้าใช้งานเว็บไซต์ระบบ เข้าผ่านทาง  
http://circulate.ubu.ac.th/ 

 
 

ระบบบัญชีต้นทุนรายกิจกรรม มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (UBUFMIS) 
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ระบบบริหารจัดการงานวิจัยและของหน่วยงาน (DRMS) 
การเข้าใช้งานเว็บไซต์ระบบ เข้าผ่านทาง  
http://ubu.drms.in.th/HomeSite 

 
 

ระบบบริหารจัดการ โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
การเข้าใช้งานเว็บไซต์ระบบ เข้าผ่านทาง 
https://msac.ubu.ac.th 

 
ระบบฐานข้อมูลทะเบียนหนังสือส่ง  
การเข้าใช้งานเว็บไซต์ระบบ เข้าผ่านทาง  

http://ubu.ac.th/~sdm/systemdocument/index.php 

 
 

 

ระบบสารสนเทสเพื่อการสนับสนุการจัดการโครงการ  
การเข้าใช้งานเว็บไซต์ระบบ เข้าผ่านทาง 
http://ubuniserv.ubu.ac.th 

 
 

ระบบการจองห้องประชุมออนไลน์  
การเข้าใช้งานเว็บไซต์ระบบ เข้าผ่านทาง  
http://ubu.ac.th/~ub-central/meetingroom/ 

 
ระบบจองรถออนไลน์  
การเข้าใช้งานเว็บไซต์ระบบ เข้าผ่านทาง   

http://202.28.50.61/car/Default.aspx 

 

http://ubu.ac.th/~sdm/systemdocument/index.php
http://ubu.ac.th/~sdm/systemdocument/index.php
http://ubu.ac.th/~ub-central/meetingroom/
http://ubu.ac.th/~ub-central/meetingroom/
http://ubu.ac.th/~ub-central/meetingroom/
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ระบบสารสนเทศเพื่อนักศึกษา (UBU-SIS)  
การเข้าใช้งานเว็บไซต์ระบบ เข้าผ่านทาง  
http://www.dms1.ubu.ac.th/student/ 

 

 

ระบบให้บริการสถานกีฬา  
การเข้าใช้งานเว็บไซต์ระบบ เข้าผ่านทาง  
http://www.ubu.ac.th/~stadiumreserve/ 

 

 

ระบบทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล (REG)  
การเข้าใช้งานเว็บไซต์ระบบ เข้าผ่านทาง  http://www.reg3.ubu.ac.th/registrar/home.asp 

 
 

 
 

ระบบ REG 
 

ประกอบด้วย 
1. ระบบส่งเกรดออนไลน์

ส าหรับอาจารย์ 
2. ระบบลงทะเบียน

ออนไลน ์
3. ระบบประเมินผู้สอน 

ส าหรับอาจารย์ 
4. ระบบประเมินผู้สอน 

ส าหรับนักศึกษา 
5. ระบบยื่นค าร้องออนไลน ์
6. ระบบการอนุมัติค าร้อง

ออนไลน ์
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นอกจากนี้ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการพัฒนาระบบจัดการบริหารสนับสนุนพันธกิจหลัก 
แล้วนั้น ส านักงานอธิการบดี ยังมีการจัดโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
เพ่ือให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของพันธกิจในด้านต่าง ๆ ดังโครงการและกิจกรรมส าคัญที่ได้ด าเนินการในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561-2562 รายละเอียดจ าแนกตามพันธกิจของส านักงานอธิการบดี ดังนี้ 
 

 
 

 
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีเปิดและอบรมการใช้งานห้องเรียนอัจฉริ ยะ (Smart 

Classroom) เพ่ิมศักยภาพของเทคโนโลยีและการศึกษา พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการศึกษาในยุค
ศตวรรษท่ี 21 โดยได้รับความสนใจจากผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมงานพร้อมอบรมการใช้งานห้องเรียน
อัจฉริยะโดยวิทยากร ดร.ณัฏฐ์  ดิษเจริญ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ก่อนเดินทางเยี่ยมชมการจัดเรียนการสอน
ห้องเรียนอัจฉริยะ ณ ห้องเรียนอาคารเรียนรวมและอาคารคณะต่าง ๆ จ านวน 6 ห้อง เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561  

 

 
 

ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมสร้างทักษะการท าวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจ าปี 2561” เรื่อง “การใช้สถิติในการวิจัย” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการสร้างทักษะในการท าวิจัย/วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมี รศ.ดร.อริยาภรณ์ 
พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากรอบรม ซ่ึงผู้เข้าร่วมการอบรม จ านวน 76 คน 
ซึ่งเป็นคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561  

 
 

 
 
 
 

พันธกิจที่ 1:   การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐานมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและวิชาชีพ 
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กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ 21 (UBU Active Learning21) เรื ่อง การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ UBU LMS และการ
สร้างสื่อวีดิทัศน์ประกอบการสอน เพื่อส่งเสริมให้ อาจารย์และบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะการใช้
งานระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Learning Management System: LMS) โดยมี
ผู้เข้าร่วมอบรมคือ อาจารย์ บุคลากร และครูโรงเรียนเครือข่าย จ านวน 100 คน เมื่อวันที่ 6-7 กันยายน 2561 

 

 
 

 

 

ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ จากประเทศ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรภูฏาน และราชอาณาจักรกัมพูชา จ านวน 10 คน โดย ผศ.ดร.เฉลิมชัย วงศ์รักษ์ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ ได้กล่าวแนะน า ให้ข้อมูล แก่นักศึกษาต่างชาติ เมื่อวันที่ 
14 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมบุญฑริก ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

 
 

 
 

ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ นักศึกษาแลกเปลี่ยนฝึกสอน จาก Ganesha 
University of Education ประเทศอินโดนีเซีย จ านวนทั้งสิ้น 11 คน โดยมี ผศ.ดร.เฉลิมชัย วงศ์รักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ พร้อมด้วยบุคลากร ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ พร้อมการแจ้ง
ข้อมูลการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย แนะน าสถานที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562  
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กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสถาบัน 
การศึกษาภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ จัดงาน “นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22” ระหว่าง
วันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพ่ือเผยแพร่และให้ข้อมูลด้านการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้น าข้อมูลและความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการตัดสินใจที่
จะเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตามความถนัด ความสนใจ อีกทั้งยังเป็นการกระจายโอการทางการศึกษาให้กับ
นักศึกษานักเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 

 
 

 
 

 

และในปี 2562  ได้มีการจัดงานอีกครั้ง “นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23” ระหว่างวันที่    
20 – 21 มิถุนายน 2562 ณ อาคารเฉลิม พระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 

 
 
 

ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ ศ.ชะภิพร เกียรติคชาธาร ผู้แท นจาก
มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมนี้ได้มีการร่วมประชุมหารือและแสวงหาแนวทางการสถาปนาความ
ร่วมมือทางการศึกษาระหว่างทั้งสองสถาบัน ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงและความเข้าใจ
ร่วมกัน MOU ซึ่งครอบคลุมในส่วน การค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการศึกษา   
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 
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ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการจัดระบบการบริหารงานอาคาร
สถานที่ให้มีประสิทธิภาพ ด าเนินการตรวจสอบสภาพอาคารและสถานที่ต่าง ๆ ให้อยู่ในความพร้อมและรองรับ
สนับสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชานี  โดยมีความมุ่งมั่น ร่วมใจ เพ่ือ
ให้บริการด้านสถานที่สิ่งแวดล้อมและการสาธารณูปโภคให้เหมาะสม และมีการก าหนดมาตรการเพ่ือการบริหารจัดการ
น้ า เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์น้ าที่เปลี่ยนแปลงโดยพิจารณาถึงปริมาณน้ าต้นทุน การสูญเสียน้ า และการ
ใช้น้ าประเภทต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้เพ่ือให้การใช้น้ าเป็นไปอย่างคุ้มค่าและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
น้ าอย่างเหมาะสม และเพ่ือการองรับการบริหารจัดการน้ าเตรียมการรับภัยแล้งในอนาคตด้วย นอกจากนั้น ได้จัดอบรมการ
อนุรักษ์พลังงานสัญจรเรื่อง การอนุรักษ์พลังงานและการใช้ไฟฟ้าภายในส านักงานอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์
พลังงานเรื่อง “วิธีง่าย ๆ ในการล้างเครื่องปรับอากาศด้วยตนเองและ 108 วิธีการประหยัดพลังงาน" และจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ "อบรมอนุรักษ์พลังงานและการใช้ไฟฟ้าภายในส านักงาน”  ให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมและ
กระตุ้นจิตส านึกการมีส่วนร่วมให้บุคลากรตระหนักและเล็งเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์พลังงานและ สิ่งแวดล้อม
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น น าไปสู่ความยั่งยืนของ ทรัพยากรธรรมชาติในอนาคต 
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กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะการวิจัยของครูใน
โรงเรียนเครือข่าย โครงการพัฒนาศักยภาพครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูในโรงเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบวิธีการวิจัยที่ถูกต้องและลงมือปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนตามกรอบ
ประเด็นได้อย่างครบถ้วน ส าหรับงานวิจัยในชั้นเรียนได้ โดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะท างานร่วมมือกับโรงเรียน 
ชุมชน และหน่วยงานในพ้ืนที่ในการให้องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ พร้อมน าเทคโนโลยีไปช่วยแก้ปัญหาและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งและพัฒนาท้องถิ่นได้ตรงตามบริบทของชุมชน  เมื่อวันที่ 
28 เมษายน 2561  
 

 
 
 

ส านักงานส่งเสริมและบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี      
ส่งนักวิจัยลงพ้ืนที่เสริมศักยภาพ “การท่องเที่ยววัฒนธรรมชาวนา วิถีข้าว ปลา นา น้ า จังหวัดอุบลราชธานี” โดยส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพ่ือท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการวิจัย “การท่องเที่ยว
วัฒนธรรมชาวนา วิถีข้าว ปลา นา น้ า จังหวัดอุบลราชธานี” เพ่ือค้นหาและวิเคราะห์ศักยภาพการท่องเที่ยววัฒนธรรม
ชาวนา วิถีข้าว ปลา นา น้ า จัดท าปฏิทินและเส้นทางการท่องเที่ยววัฒนธรรมชาวนาอย่างมีส่วนร่วมเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้กับสินค้า ผลิตภัณฑ์ และทรัพยากรในพ้ืนที่ และพัฒนารูปแบบในการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมโดยชุมชน 
ซึ่งมีพ้ืนที่ด าเนินโครงการ 4 พ้ืนที่ ได้แก่ บ้านหัวดอน ต าบลห้วยดอน บ้านชีทวน ต าบลชีทวน บ้านท่าศาลา ต าบลชีทวน 
อ าเภอเขื่องใน และบ้านหนองบ่อ ต าบลหนองบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561  

 

 
 
 
 
 
 

พันธกิจที่ 2: การส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่น าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
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ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มี

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  ภายใต้
“โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ” โดยมี ดร.อภิชัย  สมบูรณ์ปกรณ์ ที่ปรึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประเปิด  “มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับ
ภูมิภาค” นายวิชยันต์ บูรณะกิจภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ านาจเจริญ และ ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  ในระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุม
พญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอ านาจเจริญ  
 

 
 
 

ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     
จัด “การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12” ระหว่างวันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2561 ภายใต้หัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต (Research and Innovation for Quality of Life Improvement)”  วัตถุประสงค์การจัด
ประชุมครั้งนี้ เพ่ือเป็นเวทีการน าเสนอผลงานวิจัยคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา รวมทั้งผลงาน กิจกรรมวิจัยที่เกิดจาก
ความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหน่วยงานภายนอก และเพ่ือให้เกิดการพบปะและ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักวิจัยในสาขาต่าง ๆ กระตุ้น และสร้างบรรยากาศการวิจัยในมหาวิทยาลัย เกิดการ
สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่และกลุ่มนักวิจัยในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซึ่งจะเป็นผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ที่สามารถ
ประยุกต์พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนได้ โดยเปิดรับในทุกสาขาวิชาเพ่ือสร้างความเชื่อมโยงและร่วมมือในทุกภาคส่วน  
ณ ห้องประชุม โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561  
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ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
น าผลงานวิจัย จ านวน 3 ผลงานภายให้แนวคิดการผลิตข้าวครบวงจร โดยจังหวัดอุบลราชธานีได้ประกาศวิสัยทัศน์ 
“อุบลราชธานีราชธานีแห่งเกษตรอินทรีย์” ซึ่งเป็นนวัตกรรมโดดเด่นเข้าร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 
(Thailand Research Expo 2018)  ภายใต้แนวคิด "วิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" เพ่ือเฉลิม
พระเกียรติและน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศ์ ที่ทรงมีต่องานวิจัยของประเทศมาโดยตลอด โดยความร่วมมือของส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 
9-13 สิงหาคม 2561  
 

 
 

 

 

ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ได้จัดกิจกรรม “Meet the Coach” โดย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) จับมือกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มอบ.)  พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยสร้างนักวิจัยที่มี
คุณภาพตอบสนองความต้องการของประเทศผ่านโครงการ Multi Mentoring System (MMS) ทั้งนี้โครงการ MMS 
เป็นโครงการต่อเนื่อง ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ กรกฎาคม พ.ศ. 2561 – มิถุนายน พ.ศ. 2566 ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เช่น การติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัย และการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพ่ือ      
ส่งตีพิมพ์ เป็นต้น ณ ห้องประชุมบุณฑริก ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561  
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ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี       
จัดงานนิทรรศการผลงานวิจัย “การแสดงผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์” ณ ชั้น 1 ลานกิจกรรม ศาลากลางจังหวัด
อุบลราชธานี โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว.) 
ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการท างานวิจัยเพ่ือสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ณ ชั้น 4 ห้องประชุมปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 
2561   
 

 
 
 

 

ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการ
ประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2562 มีวัตถุประสงค์ในการจัดการ
ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้ เพ่ือเป็นเวทีการน าเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา รวมทั้งกิจกรรมวิจัยที่
เกิดจากความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหน่วยงานภายนอก และ เพ่ือให้เกิดการพบปะ 
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักวิจัยในสาขาต่าง ๆ  ตลอดจนกระตุ้น และสร้างบรรยากาศการวิจัยในมหาวิทยาลัย     
เกิดการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่และกลุ่มนักวิจัยทั้งในและระหว่างสถาบัน ส าหรับการจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้    
จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ (Research and 
Innovations to Strengthen the New Economy)” ณ ห้องประชุม โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 
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ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้น า

นักวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่จัดเวทีสรุปคืนข้อมูลโครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัย
ครบวงจร ซึ่ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมทุนเพ่ือด าเนินโครงการ
“นวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัยครบวงจร” ซึ่งได้มีการจัดสรรทุนวิจัยแบบบูรณาการในประเด็น “ห่วงโซ่
คุณค่าส าหรับการบริหารจัดการตลาดสด” โดยโครงการก าหนดให้มีเวทีคืนข้อมูล เพ่ือคืนข้อมูลที่ได้จากการแจก
แบบสอบถาม สัมภาษณ์ และสังเกตการณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนของโครงการวิจัย รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของผู้ค้า 
ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นและแนวทางในการพัฒนาตลาดในระยะต่อไป เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 
2562 

 

 
 
  

 

ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จัดโครงการอบรม เรื่อง ท าวิจัยอย่างไร ให้ได้มาตรฐานระดับโลก เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีให้ก้าวสู่มาตรฐานระดับสากล รวมทั้งเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั ้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยด้วย รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชวลิต ถิ ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
นวัตกรรมและบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม ณ ห้องประชุม U2 โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562  
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ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “The Use of 

Corpora in the 21st Century” โดย Dr Akira Murakami Ph.D. Linguistics (University of Cambridge) โดย เป็น
กิจกรรมภายใต้โครงการ การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษผ่านประสบการณ์จริง กิจกรม Inspiring of Learning English เพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษผ่านประสบการณ์จริง โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีทั้งนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท นักวิเทศสัมพันธ์ ครูและอาจารย์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
โรงเรียนมารีย์นิรมล วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี   ใน
ระหว่างวันที่ 17 – 18 เมษายน 2561 

 

 
 

ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซึ่ ง
เป็นลูกข่ายเครือข่ายมหาวิทยาลัยส่งเสริมงานสร้างสรรค์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการด าเนินการโครงการ
ศูนย์กลางนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการ Innovation Hubs เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
ของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ได้จัดกิจกรรมอบรม ”การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพารา โดยมี เกษตรกร
และผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับยางพารา” มีผู้เข้าร่วมกว่า 70 คน ณ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2562  
 

 
 

พันธกิจที่ 3:   การส่งเสริม และสนับสนุนการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
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ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส านักงานอธิการบดี ได้จัดการ
อบรม ในหัวข้อ ข้อก าหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดลองและห้องปฏิบัติการ สอบเทียบ 
ISO/IEC 17025:2017 ทั้งนี้ รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม กล่าว
ให้การต้อนรับและขอบคุณคณะวิทยากร พร้อมรับมอบของที่ระลึก และผู้ร่วมจัดการอบรม จาก สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)   ระหว่างวันพุธที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

 
 
 

ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษในหลักสูตรต่าง ๆ โดยเพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้การนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มีความรู้ ความสามารถ ทางด้านภาษาอังกฤษในแต่ละวิชาชีพและความถนัดของตนเอง เพ่ือสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากรให้สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการสมัคร
งานและประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ แบ่งออกเป็นจ านวน          
4 หลักสูตร ประกอบไปด้วย หลักสูตร English for Factory Staff, Business English at International Firms, 
English in Workplace ,English in Business ทั้งนี้ ก าหนดให้มีการจัดการอบรมในครั้งต่อไป ในวันที่ 12, 19, 26 
มกราคม 2562 และ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 
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ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จัดการอบรมเตรียมสอบ UBU TEST เพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร้อม เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ภาษาอังกฤษ และเป็นแนวทางในการท าข้อสอบแก่ผู้สมัคร ที่เข้าทดสอบทักษะ
ความสามารถด้านภาษษอังกฤษ UBU TEST ของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร และห้อง
ประชุมวารินช าราบ ชั้น 3อาคารส านักงานอธิการบดี ในระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2562 
 

 
 
 

ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย จัดกิจกรรม Motivating English Language Learners
แก่นักเรียน โรงเรียนปทุมพิทยาคม โดยมี นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมพิทยาคม ให้การต้อนรับ
ทีมงาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนปทุมพิทยาคม  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 
 

 
 

 

 
ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมการจัดการขยะและของเสียอันตราย ภายในห้องปฏิบัติการ 

โดยมี ผศ.ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรม โดยมี ผศ.สุดารัตน์ 
หอมหวล จาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนายคีรีวัตน์ จันทร์ตรี นักวิทยาศาสตร์ ช านาญงานพิเศษ 
คณะวิทยาศาสตร์ บรรยายและชี้แจงค าอธิบาย คู่มือการจัดการของเสียอัตราย ภายในห้องปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน  
2562 
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ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษในหลักสูตรต่าง ๆ โดยเพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้การนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
มีความรู้ ความสามารถ ทางด้านภาษาอังกฤษในแต่ละวิชาชีพและความถนัดของตนเอง เพ่ือสร้างประสบการณ์การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากรให้สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการสมัครงานและประกอบวิชาชีพ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ณ อาคารเรียนรวม 4 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562  

 

 
 
ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดอบรมหลักสูตร   

“เกษตรอัจฉริยะ (Smart farm)” ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งการอบรมมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับการท าระบบต่าง ๆ เช่น การประยุกต์ใช้ระบบ IOT ในการใช้ในโรงเรือน ให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมจักรกล
ทางการเกษตร (Drone) โดยมีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญแนะน าให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562   

 

 

 
ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการอบรมเตรียมสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEFL 

และ IELTS ฟรี แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ทั้งนี้เพ่ือเป็นการให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับการสอบ TOEFL และ IELTS ตลอดจนได้
เรียนรู้เทคนิควิธีการท าข้อสอบโดยตรงจากวิทยากรศูนย์สอบ และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเตรียม
สอบ TOEFL และ IELTS ได ้ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 และ วันที่ 10 กันยายน 2562  
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 ส านักงานพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม “งานประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษาอุบลราชธานี ประจ าปี 2561” โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บุคลากร และนักศึกษา 
ร่วมขบวนพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี วัตถุประสงค์ในการจัดประเพณีแห่เทียนครั้งนี้       
เพ่ือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 117 ภายใต้ชื่อ “ฮีตศรัธรา-ราช
ธานีแห่งเทียน” เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561  

 

 
 

 
 

ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรม ค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 8 ณ จังหวัด
อุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมโครงการจ านวน 24 คน เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดขึ้น ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมบัดดี้ การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี การเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี การเรียนภาษาไทยเบื้องต้น การเรียนนาฏศิลป์ไทย 
การเรียนท าอาหารไทย การละเล่นพื้นบ้าน และการศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอีสานใต้ ณ จังหวด
ศรีสะเกษ นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้พบปะกับเพ่ือนต่างชาติ พร้อมทั้งได้เรียนรู้
ภาษา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และได้ฝึกฝนการสื่อสารกับเพ่ือนต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี เรียนรู้การท างาน
ร่วมกัน ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2561 

 

 
 
 
 

พันธกิจที่ 4:   การส่งเสริม และสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ สร้าง
ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
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ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สนองพระราชด าริฯ จัดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยมี 
นายมงคล เดชวรรณ ที่ปรึกษาประสานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ผู้อ านวยการฝึกอบรมฯ เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมี
บุคลากรในสังกัดหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 21 หน่วยงาน 53 คน มุ่งหวังให้
ผู้อบรมเกิดความเข้าใจในแนวทางการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 23 – 26 กรกฎาคม 2561   
 

 
 
 

ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการ Mini International Fair ครั้งที่ 2/2561          
ณ บริเวณโรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
ร่วมจัดแสดงบูทนิทรรศการ จ านวน 8 บูท ประกอบด้วย บูทจากประเทศกัมพูชา ประเทศญี่ปุ่น ประเทศจีน ประเทศ
อินโดนีเซีย ประเทศอิสราเอล ประเทศเวียดนาม ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศโมซัมบิก โดยภายในงานมีการน าเสนอ
ข้อมูลของแต่ละประเทศ ได้แก่ ภาษา ศิลปวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยว การละเล่นพ้ืนบ้าน การแต่งกาย อาหารและ
เครื่องดื่มที่ขึ้นชื่อของแต่ละประเทศ นอกจากนั้น ยังมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้และฝึกฝนการพูดภาษาอังกฤษกับ
นักศึกษาต่างชาติ และได้รับของที่ระลึกจากทาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มากมาย โดยมีทั้งนักศึกษาและบุคลากร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 300 คน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 
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ส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ น าบุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วม โครงการสานสัมพันธ์
มิตรภาพ ไทย – ลาว ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่งมีการก าหนดให้แต่ละสถาบันได้ร่วมท ากิจกรรม
ร่วมกับ ได้แก่ การปลูกต้นไม้ประจ าสถาบัน กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง 15 สถาบัน และกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ความหลากหลายของวัฒนธรรมในจังหวัดพะเยา ภายในแหล่งเรียนรู้ของชุมชนรอบกว๊านพะเยาและวัฒนธรรม
ของภูมิภาคสถาบันตนเอง และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของแต่ละสถาบัน เมื่อวันที่ 15 – 18 พฤศจิกายน 2561 

 
 

 
 
 

ส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี น าโดยสโมสรนักศึกษา จัดโครงการ สืบสานประเพณี
สักการะหลวงปู่ชาร่วมเดินเท้าจากมหาวิทยาลัยไปยังวัดหนองป่าพง ระยะทาง 14 กิโลเมตร เพ่ือกราบนมัสการและ
สักการะพระอัฐิธาตุหลวงปู่ชา พระโพธิญาณเถระ อันเป็นที่เคารพนับถือและสักการะบูชาของชาวจังหวัดอุบลราชธานี 
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 
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ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิปลวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

จัดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (5 องค์ประกอบ) รุ่นที่ 1 ประจ าปี 2562 ภายใต้โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.) ซึ่งมี

วัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการสนองพระราชด าริ การบริหารและการจัดการ การสร้างความ

ตระหนักในการอนุรักษ์และการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ ซึ่งมี บุคลากรทางการศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษาจ านวน 38 แห่ง 

106 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ หาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2562 
 

 
 

 
จากผลการด าเนินงานในรอบปี 2561-2562 ของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้วยความ

มุ่งมั่นพัฒนางานและพัฒนาองค์กรเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ตามวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดร่วมกัน  “องค์กรแห่งความเป็น
เลิศในการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย” ท าให้ประสบความส าเร็จในระดับที่ค่อนข้างน่าพอใจ จากการประเมิน
การของบุคลกรและนักศึกษา มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของบุคลากรส านักงานอธิการบดี โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งเมื่อคิดเป็นร้อยละความพึงพอใจพบว่า บุคลากร มีความพึงพอใจร้อยละ 79.84 และนักศึกษามีความ      
พึงพอใจ ร้อยละ 77.61 โดยจ าแนกตามหน่วยงานดังนี้ 
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2.2.3 ผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
 

กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
เป้าประสงค์   ส านักงานอธิการบดีมีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง สามารถขับเคลื่อน   

ให้บรรลุวิสัยทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการอบรมเพ่ือเสริมสร้างและปลูกฝังพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและพัฒนาวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตของหน่วยงาน ณ โรงแรมยูเพลสมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยมีผู้บริหารและบุคลากรจากคณะ ส านักและหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนาย
ราชัย อัศเวศน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน Good Goverment หลักนิติรัฐและหลักธรรมาภิบาล อ านาจและประเภทของ
อ านาจ การมอบอ านาจ และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการแทนทางปกครอง ฯลฯ  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 

 

 
 
 
 

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการประชุมสัมมนา “เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560” ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้แก่บุคลากรสายวิชาการ และได้รับเกียรติจาก นางสาวสุทิศา จั่นมุกดา ผู้อ านวยการกลุ่ม
มาตรฐานการบริหารงานบุคคล และคณะ บรรยายพิเศษ หัวข้อ “แนวทางการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560”  เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561  
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กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ าปีงบประมาณ 2561  โดยมีบุคลากรใหม่จากคณะ/ส านัก เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 30 คน มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ความรู้และถ่ายทอดทิศทาง เป้าหมายของมหาวิทยาลัย และของประเทศบทบาทของบุคลากรที่สนับสนุนการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทาง เป้าหมายฯ และการบริหารงานบุคคล จรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและระบบฐานข้อมูลบุคลากร บทบาทของอาจารย์ต่อการประกันคุณภาพ และบทบาทของ
บุคลากรสายสนับสนุนต่อการประกันคุณภาพการศึกษา สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561  

 

 
 

 
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารหลักสูตร

และการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามแนวทาง Outcome-based Education (OBE) ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามแนวทาง Outcome-based Education (OBE) มากยิ่งขึ้น และ
สามารถบริหารจัดการหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-based Education (OBE) ก าหนด learning outcomes 
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และก าหนดวิธีการวัดประเมินผลสอดคล้องกับวิธีการเรียนการสอนและผลลัพธ์ของการ
เรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในรายวิชาหรือหลักสูตรได้ วิทยากร คือ รศ.ดร.บวร ปภัสราทร จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรีนั้น เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 ณ สถานปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
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ส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการ “ม.อุบลฯ ยุคใหม่ บริหารงานโปร่งใส ร่วมใจ
ต้านภัยทุจริต” (UBU Say No To Corruption) ประจ าปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหาร
และปฏิบัติราชการร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารและปฏิบัติงานที่สุจริต เที่ยงธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งเสริมสร้ างความ
ตระหนักถึงภัยอันเกิดจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน และสนับสนุนการมีส่วนร่วมต่อการป้องกันปัญหาการการทุจริต
คอร์รัปชั่นในภาครัฐ อันจะเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
มหาวิทยาลัยต่อไป ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 

 

 
 

 
 

กองคลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
หลักการและนโยบายบัญชี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีงบประมาณ 2561” ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ อาคาร
ส านักงานอธิการบดี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวน ก าหนดหลักการและนโยบายบัญชี ส าหรับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
รวมทั้งเพ่ือให้บุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดท าและน าเสนอรายงานการเงินในระดับคณะ/หน่วยงาน มีความเข้าใจถูกต้อง 
ตรงกัน ตามหลักการและนโยบายบัญชี ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 47 คน โดยมีที่ปรึกษา
ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ อาจารย์เฟ่ืองฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน  
อาจารย์นภดล  พัฒนะศิษอุบล ได้ชี้แจง และซักซ้อมความเข้าใจให้บุคลากรที่มีหน้าที่จัดท าและน าเสนอรายงานการเงิน 
มีความเข้าใจในหลักการและนโยบายบัญชี รวมทั้งรูปแบบการน าเสนอรายงานการเงิน เพ่ือให้ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลใน
การตัดสินใจ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 
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2.3 กิจกรรมส าคัญอ่ืน ๆ  
 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต ขอบคุณ รศ.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อดีต
อธิการบดี ในโอกาสครบวาระการด ารงต าแหน่ง โดยมี นางนลินี  ธนสันติ ผู้อ านวยการกองกลาง ตัวแทนบุคลากร 
ส านักงานอธิการบดี กล่าวแสดงความขอบคุณ และมอบของที่ระลึก โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข 
อดีตอธิการบดี ได้กล่าวขอบคุณ บุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุกคน ที่ร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยมาโดยตลอด 
พร้อมให้ข้อคิดหลักแนวทางในการท างานแก่บุคลากร ทั้งนี้ ท่านอธิการบดี นับว่าเป็นต้นแบบในการท าหน้าที่ข้าราชการ
ที่ดี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 
 

 
 
 

ส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีมอบทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือสนับสนุนสวัสดิการ
เป็นทุนการศึกษา ส าหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
โดยพิจารณาสอบคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุน รวมนักศึกษาที่ได้รับทุน ครั้งนี้ จ านวน 178 คน แบ่งเป็นทุนสนับสนุน
การศึกษาจ านวน 145 ทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,892,000 บาท พร้อมนี้ สมาคมอีสานมหานครชิคาโก แห่งรัฐอิลลินอยส์ 
สหรัฐอเมริกา ได้ร่วมมอบทุนการศึกษา จ านวน 5 ทุน รวมเป็นเงิน 100,000 บาท และทุนการศึกษาจากผู้ประกอบการ
กิจการภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 28 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 430 ,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
2,422,000 บาท ทั้งนี้ส านักงานพัฒนานักศึกษา จะด าเนินการก ากับดูแลนักศึกษาทุน รวมถึงการขออนุมัติและเบิกจ่าย
ทุนการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ได้น าเงินไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเกี่ยวกับการการศึกษาและ
การด ารงชีพ 
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ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย นายสุพัฒน์  เงาะปก หัวหน้างานสวน

และสิ่งแวดล้อม พร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดงาน “ชื่นสุขี ศรีวนาลัย ปีใหม่ และกาชาด 2562” 
โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงาน
วัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ โดยก าหนดจัดขึ้นในระหว่างวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 ถึงวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 
2562 รวมระยะเวลา 10 วัน 10 คืน ณ บริเวณลานขวัญเมือง อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี   เมื่อวันที่ 
29 ธันวาคม 2561 

 

 
 
 

 
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี โดยผู้อ านวยการกองกลาง ส านักงานอธิการบดี พร้อมผู้บริหาร และบุคลากร

กองกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม น าทีม
โดย ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยกรรมการสภาคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สภาคณาจารย์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานของกองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้  “โครงการ
พัฒนาและส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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         ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
องค์กรและการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน “การพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรและการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน” โดยมี ผู้อ านวยการกองแผนงาน พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ ณ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 
 

 
 

 

 

ส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร น าโดย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่าย
ระหว่างผู้น านักศึกษาภายนอกที่มีการจัดรูปแบบการบริหารงานด้านกิจกรรมที่ใกล้เคียงกัน เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยน 
แนวคิด กระบวนการและประสบการณ์การท างาน ระหว่างทั้งสองสถาบัน เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 
 

 
 

 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ และผู้อ านวยการ

ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พร้อมด้วยบุคลากร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าศึกษาดูงาน ด้านการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเพ่ือเป็นการสร้างเครือข่าย 
ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 
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ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ อธิการบดีและคณะผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัย
ฮานอย (Hanoi University) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมี รองอธิการบดีฝายบริหารงานบุคคลและวิเทศ
สัมพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ และคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เจ้าหน้าที่ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ให้การ
ต้อนรับ ผศ.ดร. Nguyen Van Trao อธิการบดี และคณะผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัยฮานอย (Hanoi University) 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกันกับ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมเยี่ยมชม หารือ ความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เมื่อวันที่     
29 สิงหาคม 2561 
 

 
 

 
ส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดการประชุมการให้ค าปรึกษาและสร้างมูลค่าเพ่ิม

ให้กับหน่วยรับตรวจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการจัดท า
รายงานผลการจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ จ านวน 7 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 
1 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 2 ส านักงานอธิการบดี 

 
 

ในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดให้ค าปรึกษา/แนะน าการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจเกี่ยวกับการ

เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา (ในฐานะผู้จัดโครงการ)ให้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบและข้อก าหนด

ของทางราชการ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 24 คน จากหน่วยรับตรวจที่ได้รับการบรรจุไว้ในแผนการตรวจสอบภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 8 หน่วยงาน  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 
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กองแผนงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จัดโครงการ “ทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี        

พ.ศ. 2563 – 2567” เพ่ือทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์เดิม ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ 
และนโยบายของกระทรวงเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต ผู้เข้า
โครงการได้แก่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับ และส่วนได้ส่วนเสียในการก าหนดทิศทางและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
จ านวน 60 คน เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562   
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



ข้อมูล
สารสนเทศ
สาํนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ส่วนที่ 3 

ข้อมูลสารสนเทศ 
 
3.1 ด้านงบประมาณ 
 3.1.1   งบประมาณรับจัดสรร 

 

หน่วย: ล้านบาท 
 
 

ส านักงานอธิการบดี 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ
การเพิ่ม-
ลดลง 

เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน 

เงินรายได้ รวม
งบประมาณ 

เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน 

เงินรายได้ รวม
งบประมาณ 

กองกลาง 1.30 6.08 7.38 0.41 5.36 5.77 -27.84 

กองคลัง 0.31 2.12 2.43 - 1.60 1.60 -52.18 

กองบริการการศึกษา 22.50 18.68 41.18 15.37 18.74 34.11 -20.73 

กองแผนงาน 0.15 1.16 1.30 - 0.35 0.35 -268.29 

กองการเจ้าหน้าที่ 0.34 7.32 7.67 0.17 5.17 5.33 -43.79 

ส านักงานกฎหมายและนิติการ 0.06 1.13 1.19 - 0.62 0.62 -90.49 

ส านักงานพัฒนานักศึกษา 4.15 19.84 23.99 2.89 23.51 26.41 9.14 

ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 1.82 8.23 10.06 - 6.67 6.67 -50.75 

ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 3.39 2.36 5.75 1.42 2.25 3.67 -56.85 

ส านักงานส่งเสริมบริหารการวิจัย บริการ
วิชาการและศิลปวัฒนธรรม 

9.76 21.67 31.44 13.07 14.92 27.99 -12.31 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 0.03 1.91 1.94 - 1.81 1.81 -7.15 

ส านักงานสภาอาจารย์ - 0.77 0.77 - 0.60 0.60 -28.17 

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและ
สารสนเทศ 

0.03 1.62 1.65 - 2.19 2.19 24.66 

ส านักงานตรวจสอบภายใน 0.01 0.26 0.27 - 0.17 0.17 -57.08 

ส่วนกลางส านักงานอธิการบดี 2.04 47.98 50.02 1.72 43.70 45.42 -10.12 

ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 0.33 1.57 1.90 - 1.68 1.68 -13.19 

ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา 0.47 1.19 1.65 - 0.50 0.50 -230.76 

ส านักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพ
บุคลากร 

0.11 16.64 16.75 - 14.64 14.64 -14.38 

ส่วนกลางมหาวิทยาลัย 586.91 0.20 587.10 567.72 - 567.72 -3.41 

รวมงบประมาณรับจัดสรร 633.71 160.73 794.44 602.77 144.48 747.25 -6.31 
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3.1.2   งบประมาณรายจ่าย 

หน่วย: ล้านบาท 
 
 

ส านักงานอธิการบดี 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ
การเพิ่ม-
ลดลง 

เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน 

เงินรายได้ รวม
งบประมาณ 

เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน 

เงินรายได้ รวม
งบประมาณ 

กองกลาง 1.30 5.39 6.69 0.41 5.06 5.47 -22.28 

กองคลัง 0.31 1.56 1.87 - 1.35 1.35 -38.41 

กองบริการการศึกษา 22.50 15.90 38.39 15.37 16.88 32.24 -19.07 

กองแผนงาน 0.15 0.65 0.80 - 0.24 0.24 -232.88 

กองการเจ้าหน้าที่ 0.34 4.72 5.06 0.17 3.75 3.92 -29.23 

ส านักงานกฎหมายและนิติการ 0.06 0.72 0.78 - 0.49 0.49 -60.66 

ส านักงานพัฒนานักศึกษา 4.15 16.31 20.45 2.89 17.92 20.82 1.73 

ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 1.82 6.51 8.33 - 5.97 5.97 -39.52 

ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 3.39 1.97 5.36 1.42 0.91 2.32 -130.57 

ส านักงานส่งเสริมบริหารการวิจัย บริการ
วิชาการและศิลปวัฒนธรรม 

9.76 15.77 25.53 13.07 11.73 24.80 -2.96 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 0.03 1.13 1.17 - 1.24 1.24 6.16 

ส านักงานสภาอาจารย์ - 0.64 0.64 - 0.47 0.47 -36.01 

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและ
สารสนเทศ 

0.03 0.94 0.96 - 1.17 1.17 17.43 

ส านักงานตรวจสอบภายใน 0.01 0.19 0.20 - 0.12 0.12 -73.20 

ส่วนกลางส านักงานอธิการบดี 2.04 47.55 49.59 1.72 42.25 43.97 -12.79 

ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 0.33 1.27 1.61 - 1.35 1.35 -19.12 

ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา 0.47 0.87 1.34 - 0.33 0.33 -309.42 

ส านักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพ
บุคลากร 

0.11 14.46 14.57 - 12.56 12.56 -15.97 

ส่วนกลางมหาวิทยาลัย 576.39 0.12 576.51 566.79 - 566.79 -1.72 

รวมงบประมาณรายจ่าย 623.20 136.67 759.87 601.84 123.77 725.61 -4.72 
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3.2 ด้านบุคลากร 
 

ส านักงานอธิการบดี เงินงบประมาณ เงินรายได้ รวม
ทั้งหมด ข้าราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลยั 
ลูกจ้าง 
ประจ า 

รวม พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวม 

กองกลาง 7 
 

8 15 6 8 14 29 

กองการเจ้าหน้าที่ 6 5 3 14 3 
 

3 17 

กองคลัง 15 10 
 

25 5 6 11 36 

กองบริการการศึกษา 5 3 
 

8 8 9 17 25 

กองแผนงาน 4 2 1 7 1 
 

1 8 

ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
     

1 1 1 

ส านักงานกฎหมายและนิติการ 1 1 
 

2 6 
 

6 8 

ส านักงานตรวจสอบภายใน 1 2 
 

3 4 
 

4 7 

ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 8 2 6 16 14 42 56 72 

ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา 
    

2 
 

2 2 

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 1 1 
 

2 3 
 

3 5 

ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2 
  

2 7 
 

7 9 

ส านักงานพัฒนานักศึกษา 7 2 3 12 12 4 16 28 

ส านักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพ
บุคลากร 

  
4 4 1 

 
1 5 

ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 
 

2 
 

2 2 
 

2 4 

ส านักงานส่งเสริมบริหารการวิจัยฯ 
 

3 
 

3 11 
 

11 14 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
    

2 
 

2 2 

รวมบุคลากรทั้งหมด 57 33 25 115 87 70 157 272 
 

 

 

 
 
 
 
 
   



 
 

สาํนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

HTTP://WWW.UBU.AC.TH/ 

สาํนักงานอธกิารบดี
มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 
ตําบลเมอืงศรไีค อําเภอวารนิชาํราบ 
จงัหวดัอุบลราชธาน ี 34190


