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งานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา
ด าเนินงานต่างๆ เพ่ือเป็นการพัฒนาและสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตโดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อ งานกิจการ
นักศึกษายังรับผิดชอบดูแลให้นักศึกษา มีความสุขและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดการสวัสดิการ
เพ่ือการศึกษาต่างๆเช่น ทุนการศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา สถานที่ออกก าลังกาย สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ ฯลฯ และยังดูแลรับผิดชอบให้นักศึกษาอยู่ดี มีสุข ด้วยการดูแลด้านสวัสดิภาพ การป้องกันอุบัติเหตุ 
อุบัติภัย เหตุด่วน เหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นกับนักศึกษา ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สามารถศึกษาเล่า
เรียนจนส าเร็จอย่างมีความสุข 
 รายงานประจ าปี 2554 ฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการด าเนินงานของงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ตามภารกิจหลักที่กล่าวมา โดยน าเสนอข้อมูลให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของ       
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตลอดจนเกณฑ์มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
 คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  รายงานประจ าปีฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจในกิจการและ 
การด าเนินงานของงานกิจการนักศึกษาต่อไป 
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งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทและภาระหน้าที่รับผิดชอบ
ในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา ได้รับการเรียนรู้ประสบการณ์เสริมจากด้านวิชาการ เพ่ือเป็นการพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาให้เป็นผู้มีความเจริญสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม สมกับเป็นบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศชาติ  ซึ่งสามารถสรุปผลการด าเนินงานของงานกิจการ
นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี 2554 ดังนี้ 

1. หน่วยบริหารและธุรการ มีการรับและส่งหนังสือ จ านวน 2,884 ฉบับและ 7,079 ฉบับ ตามล าดับ 
บุคลากรมีการลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน และเข้าร่วมการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม จ านวน 27 รายการ 

2. หน่วยกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มีการจัดตั้งและต่อทะเบียนชมรม ทั้งกิจกรรม 5 ด้าน 
จ านวน 42 ชมรม  นักศึกษาจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรม  ทั้ง 5 ด้าน จ านวน 72 โครงการ คณะ/
หน่วยงาน ขอใช้บริการสถานกีฬา ทั้งสิ้น 114 หน่วยงาน มีผู้ใช้บริการสระว่ายน้ ายอดเศรณี จ านวน 3,960 
คน และห้องออกก าลังกาย 7,747 คน ให้บริการรถตู้รถตู้ ทัง้ภายในและภายนอกจังหวัด จ านวน 167 วัน และ 
ให้บริการรถตู้รถบัส ทั้งภายในและภายนอกจังหวัด จ านวน 129 วัน 
 3. หน่วยสวัสดิการเพื่อการศึกษา นักศึกษาได้รับการช่วยเหลือด้านสวัสดิการนักศึกษา ประกอบด้วย 
ด้านทุนการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2554 จ านวน 263 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 6,393,750 บาท (ทุนส่งเสริม
การศึกษา, ทุนเรียนดีและทุนสนับสนุนที่พักอาศัย) ด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มีจ านวนผู้กู้ยืม กยศ.
และกรอ. ทั้งสิ้น 7,269  คน เป็นเงิน 387,136,500 บาท จ านวนการตัดโอนเงินนักศึกษา กยศ. จ านวน 7,910 
คน เป็นเงิน 102,251,500 บาท และด้านแนะแนวและจัดหางาน มีการให้บริการข้อมูลข่าวสารการศึกษาต่อ
ทั้งในและต่างประเทศแก่นักศึกษา บริการให้ค าแนะน าและค าปรึกษา ได้รับเงินสนับสนุนให้นักศึกษาท างาน
ระหว่างเรียนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 110 คน เป็นเงิน 500,000 บาท มีบริษัทติดต่อ
ขอรับสมัครนักศึกษาเข้าท างานและบริษัทที่มารับสมัครนักศึกษาเอง รวมถึงจัดอบรมบริการวิชาการและอบรม
พัฒนานักศึกษา 

4. หน่วยสวัสดิภาพนักศึกษา มีตรวจสอบข้อมูลและประวัติ 14 ครั้ง สอบสวนความผิดกรณีทั่วไป 
จ านวน 12 ครั้ง และสอบสวนความผิดกรณีสอบประจ าภาค จ านวน 2 ครั้ง มีป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุ จ านวน 
80 ครั้ง แจ้งเหตุศูนย์วิทยุ จ านวน 284 ครั้ง  หน่วยเคลื่อนที่เร็วออกตรวจพ้ืนที่ จ านวน 104 ครั้ง สืบสวน 
สอบสวนคดี จ านวน 12 ครั้งและประสานงานเครือข่ายความร่วมมือ จ านวน 21 ครั้ง  ก ากับนักศึกษาวิชา
ทหารและฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จ านวน 300 ราย ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร จ านวน 1,500 รายและผ่อนผัน
การเรียกระดมพลเพ่ือฝึก จ านวน 1,000 ราย มีการจัดโครงการกิจกรรมภายใต้ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร  
ชมรมอาสากู้ชีพ  ชมรมคุณธรรมจริยธรรม และชมรมต้านเอดส์และยาเสพติด 
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 เมื่อปี พุทธศักราช   2515  รัฐบาลได้มีด าริในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่
จังหวัดอุบลราชธานี   โดยได้มีการริเริ่มจากการก่อตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น   ซึ่ง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่  9  ตุลาคม  พ.ศ.2530   วิทยาลัยอุบลราชธานีจัดตั้งขึ้นเพ่ือด าเนิน
โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ณ  จังหวัดอุบลราชธานี   โดยมี   รศ.ดร.สมจิตต์  ยอดเศรณี  เป็นผู้อ านวยการ
และนายเอก  วัฒนา เป็นรองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา   ต่อมาเมื่อภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 
2531 (วันที่  4 มิถุนายน  พ.ศ.2531)  วิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับนักศึกษารุ่นแรกเข้าศึกษาในสาขา
เกษตรศาสตร์  38  คน  และสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล)  29  คน  โดยเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น  หลังจากนั้นมีการก่อสร้างอาคารและอ่ืน ๆ  ณ บริเวณพ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
กิโลเมตรที่ 10   ถนนวารินช าราบ-เดชอุดม อ าเภอวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี    ต่อมาวิทยาลัย
อุบลราชธานีได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  29 
กรกฎาคม พ.ศ.2533 จากนั้นนักศึกษาได้ย้ายมาเรียนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ทั้งหมดในปีการศึกษา  
2534 

งานกิจการนักศึกษา  เป็นส่วนราชการสังกัด  ส านักงานอธิการบดี โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา ดูแลการบริหารและด าเนินงานตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย  และมีหัวหน้างานกองกิจการนักศึกษา
ดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปโดยเรียบร้อยตามนโยบาย  วัตถุประสงค์ และแนวปฏิบัติที่รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษามอบหมาย 
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2531 ในขณะที่สังกัด
วิทยาลัยอุบลราชธานี  ต่อมาเมื่อวิทยาลัยอุบลราชธานีถูกสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเมื่อวันที่ 29 
กรกฎาคม พ.ศ.2533  การดูแลนักศึกษาจึงถูกตั้งเป็นงานกิจการนักศึกษาสังกัดกองบริการการศึกษา  
ส านักงานอธิการบดี   หลังจากนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับนักศึกษามีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นมาโดยล าดับ  
งานกิจการนักศึกษาจึงมีปริมาณงานเพ่ิมมากขึ้น  และการปฏิบัติงานต้องอาศัยความละเอียด   และต้องการ
ความคล่องตัวในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น   บุคลากรงานกิจการนักศึกษาจึงมีด าริในการยกระดับงานกิจการ
นักศึกษาเป็นกองกิจการนักศึกษา  แต่อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาอุปสรรค์ด้านความพร้อมบางประการ  การ
ยกระดับเป็นกองกิจการนักศึกษาจึงระงับไป   จนกระทั่งปลายปี  พ.ศ.2547 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้มี
ด าริปรับเปลี่ยนโครงสร้างมหาวิทยาลัยให้มีส านักงานพัฒนานักศึกษา  เพ่ือเน้นการเห็นความตั้งใจของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่เห็นความส าคัญของการดูแลและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณสมบัติเป็นบัณฑิตพ่ึง
ประสงค์ของสังคมไทย  โครงสร้างหน่วยงานใหม่ได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   เมื่อวันที่   21 ธันวาคม  พ.ศ.2547  และงานกิจการนักศึกษาได้เสนอโครงการ
จัดตั้งส านักงานพัฒนานักศึกษา  เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2548  ขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างการพิจารณาจาก
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มหาวิทยาลัย1  และในปี พ.ศ.2551 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีด าริให้หน่วยงานต่างๆ ที่มีความ
ประสงค์จะปรับเปลี่ยนหน่วยงานจัดท าเอกสารน าเสนอเพ่ือพิจารณาการจัดตั้งเป็นกอง และงานกิจการ
นักศึกษาได้ด าเนินการเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาจัดตั้งเป็นกองกิจการนักศึกษาซึ่งอยู่ในระหว่างการด าเนินการ
พิจารณาจัดตั้งจนถึงปัจจุบัน 
 

 
มุ่งพัฒนานกัศึกษาให้ใช้คุณธรรม  จริยธรรม  น าความรู ้ มุ่งสูป่ัญญา  พาชีวติใหม้ีศานติสขุ 

 

 
 “ศูนย์กลางการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตในอุดมคติ มีการบริหารงานแบบมืออาชีพ และ
สนองตอบต่อทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย” 
 

 
1. สร้างระบบประสานงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักศึกษาผ่านการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพของ

องค์การนักศึกษา 
3. สนับสนุนด้านสวัสดิการแก่นักศึกษาเพ่ือให้มีความพร้อมด้านเศรษฐฐานะส าหรับการศึกษา 
4. สร้างเครือข่ายงานเพ่ือพัฒนาทัศนคติของนักศึกษาให้มีความสามารถในการอยู่ร่วมกันในสังคม

อย่างศานติสุขและมีวินัย 
5. เผยแพร่ข่าวสารด้านกิจการนักศึกษาให้สาธารณชนรับรู้เพ่ือเสริมสร้างเกียรติภูมิแก่มหาวิทยาลัย 

 

  
1. เพ่ือให้เกิดระบบการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาลโดยเน้นความคล่องตัว ลดขั้นตอนการท างานมี

การให้บริการแบบจุดเดียว โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
2. เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาเป็นบัณฑิตในอุดมคติโดยการท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 5 

ด้าน ได้แก่ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และ
รักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมผ่านการบริหารงาน
ขององค์การนักศึกษาท่ีมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

                                                 

1. รสสุคนธ์  เหล่าไพบูลย์. รายงานประจ าปีงานกิจการนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2548. หน้า  4 
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3. เพ่ือให้นักศึกษา ได้รับบริการด้านสวัสดิการการศึกษาอย่างทั่วถึงโดยเน้นการท างานเชิงรุก และ

ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
4. เพ่ือให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาทางทัศนคติในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างศานติสุข และมีวินัย 

โดยเน้นการท างานเป็นทีมและสร้างเครือข่ายงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
5. เพ่ือให้ประชาคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรวมถึงสาธารณะชนภายนอกรับรู้และ

เกิดความเชื่อมั่นต่อการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อธิการบดี
รศ.ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ดร.นรินทร  บุญพราหมณ์

หัวหน้างาน

หัวหน้าหน่วย

ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า/
ลูกจ้างชั่วคราว/ลูกจ้างโครงการ
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รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

หัวหน้างานกิจการนักศึกษา

หน่วยบริหารและ
ธุรการ

ด้านสารบรรรณ

ด้านบริหารงานทั่วไป

ด้านเลขานุการ

หน่วยกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ด้านองค์การนักศึกษา

ด้านบริการสถานกีฬา

ด้านกิจกรรมและกีฬา

ด้านยานพาหนะ

หน่วยสวัสดิการ
เพ่ือการศึกษา

ด้านทุนการศึกษา

ด้านกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ด้านแนะแนวและ
จัดหางาน

หน่วยสวัสดิภาพ
นักศึกษา

ด้านวินัยนักศึกษา

ด้านสวัสดิภาพนักศึกษา

ด้านวิชาทหาร

ด้านพัฒนานักศึกษา

หน่วยประกันคุณภาพ
และนวัตกรรมสื่อ

ด้านประกันคุณภาพ

ด้านประชาสัมพันธ์
และสารสนเทศ

ด้านนวัตกรรมสื่อ
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รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

• ดร.นรินทร บุญพราหมณ์

หัวหน้างานกิจการนักศึกษา

• นายครรคิด  เครือวัลย์

หัวหน้าหน่วยบริหารและธุรการ

• นางสุชาฎา ไกรพันธ์

นางสายพิณ พลสินธุ์

นางปทัดตา  มุขขันธ์
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หัวหน้าหน่วยสวัสดิภาพนักศึกษา

• นายตรีภพ   เดชภิมล

ว่าที่ร้อยตรีอินธนู   สร้อยผาบ

นายชัยณรงค์  นิยมวงศ์

ว่าที่ร้อยตรีกฤษกร ปาริโชติ

นางสาวเจนจิรา ไชยทะ

นายภูดิท  กุจะพันธ์
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หัวหน้าหน่วยกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

• นางอมร  วิชัยวงศ์

นางบุปผา  สามารถ

นางแมนวดี  พงษ์ผล

นางสาวจันทร์จิรา  กาฬบุตร

นายอุทัย  กุจะพันธ์

นางสาวนงนุช  อุทัยกรม

นายยุทธนา  กวางทอง

นายชาญชัย  พลสินธุ์

นายอาชัญณัฐ  ทัพอาสา

นายพิชิต    สิงห์สนาม

นายชยุต  แก้วสนิท

นายศักดิ์ชัย รัศมี

นายอุทิศ ภูโท
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หัวหน้าหน่วยสวัสดิการเพื่อการศึกษา

• นางสาวรมิตา  ผูกรักษ์

นางสิริกร    สุมาลี

นางเสาวนิตย์  มีสวัสดิ์

นางภัทรนิษฐ์  บุญชื่น

นางธัญดา  ศรีพิทักษ์

นางสุกัญญา  รัตนโสภา

นางธัญญพัทธ์  ในเกษตรธนพัฒน์

นางชิดชญา  กุจะพันธ์

นางสาวปริยากร พิมเงิน



10 |  รายงานประจ าปี 2554  

 
จ านวนบุคลากรงานกิจการนักศึกษา  กองบริการการศึกษา 

ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

ข้าราชการ   จ านวน  8 คน 
ลูกจ้างประจ า   จ านวน  5 คน 
พนักงานมหาวิทยาลัย 

- งบประมาณ  จ านวน  1 คน 
- เงินรายได้  จ านวน          11 คน 

ลูกจ้างชั่วคราว   จ านวน          7 คน 
 รวมบุคลากรทั้งสิ้น           32 คน 
 
 

 
แผนภูมิที่ 1 แสดงจ านวนบุคลากรงานกิจการนักศึกษา 
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งานกิจการนักศึกษา แบ่งออกเป็นส่วนราชการออกเป็น   5  หน่วย    ดังนี ้
        1. หน่วยบริหารและธุรการ 
       2. หน่วยกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
 3. หน่วยสวัสดิการเพื่อการศึกษา 
 4. หน่วยสวัสดภิาพนักศึกษา 
 5. หน่วยประกันคุณภาพและนวัตกรรมสื่อ 

 

โดยมีภาระหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  1. หน่วยบริหารและธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านสารบรรณ งบประมาณ วัสดุและ

อุปกรณ์ รวมทั้งการด าเนินประสานความร่วมมือ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการท างานแก่หน่วยต่างๆ ภายใน
งานกิจการนักศึกษา ซึ่งมีภารกิจหลัก ดังนี้ 

1.1  ด้านบริหารงานทั่วไป 
     - บุคคล   
     - ควบคุมภายใน     
     - บริหารความเสี่ยง       
     - แผนและงบประมาณ 
   - ใบรับรองความประพฤติ 
   - การเงินและบัญชี 

1.2  ด้านเลขานุการผู้บริหาร 
- กลั่นกรองหนังสือรับ-ส่ง  
- การเดินทางไปราชการของผู้บริหาร  
- ค่าตอบแทนผู้บริหาร  
- หนังสือรับสั่งการ 

    - นัดหมายประชุมผู้บริหาร 
1.3  ด้านสารบรรณ 

- รับ-ส่งหนังสือ 
- ลงทะเบียนหนังสือส่ง 
- 3 มิติ   
- จดหมายเหตุ 
- พัสดุ 
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2. หน่วยกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะในการพัฒนาตนเองทั้งด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ ให้
มีความพร้อมในการศึกษาและมีพัฒนาการในด้านต่างๆ โดยสมบูรณ์    เพ่ือให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของสังคม    ซึ่งประกอบด้วยงานด้านต่างๆ  ดังนี้ 

2.1   ด้านองค์การนักศึกษา 
   - สโมสรนักศึกษา 

- สภานักศึกษา 
- สโมสรนักศึกษาคณะ 
- ชมรมต่างๆ 
- ใบรับรองกิจกรรม 

2.2   ด้านบริการสถานกีฬา 
   - ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ 

- สระว่ายน้ ายอดเศรณี 
- โรงพลศึกษา 
- อาคารกิจกรรม 
- เวทีมวย 
- สนามกีฬากลางแจ้ง 

2.3   ด้านกิจกรรมและกีฬา 
  - กิจกรรมด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์       
  - กิจกรรมด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 

- กิจกรรมด้านบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

  - กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 
2.4   ด้านยานพาหนะ 

   - ให้บริการรถตู้และรถบัส 
      - ดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงรถ 
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  3. หน่วยสวัสดิการเพื่อการศึกษา มีหน้าที่ให้บริการสนับสนุนด้านสวัสดิการแก่นักศึกษา  

เพ่ือให้มีความพร้อมด้านเศรษฐฐานะส าหรับการศึกษา ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษา สามารถศึกษาได้ส าเร็จ
การศึกษา ออกไปประกอบอาชีพเป็นก าลังส าคัญของประเทศน าไปสู่การพัฒนาชุมชน สังคม  และ
ประเทศชาติต่อไป แบ่งเป็น  3  ด้าน รายละเอียดดังนี้ 

3.1  ด้านทุนการศึกษา 
-  ทุนส่งเสริมการศึกษา    
-  ทุนเรียนดี  

3.2  ด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
-  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 

         -  กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกติดกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) 
3.3  ด้านแนะแนวและจัดหางาน 

         -  แนะแนวการศึกษาต่อ 
         -  แนะแนวให้ค าปรึกษา 
         -  จัดหางาน 
          *  จัดหางานพิเศษให้นักศึกษาท าในเวลาว่างระหว่างเรียน 
         *  จัดหางานให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

                 *  พัฒนาความพร้อมและประสบการณ์เพ่ือการประกอบอาชีพ 
       -  บริการวิชาการและอบรมพัฒนานักศึกษา 
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4. หน่วยสวัสดิภาพนักศึกษา มีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล ประวัติ สอบสวนความผิด ดูแล

รับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัย ป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย รับแจ้งเรื่องราวเหตุการณ์ทางศูนย์วิทยุบ้านบัว
และโทรศัพท์ ประสานความร่วมมือ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน ก ากับดูแล
นักศึกษาวิชาทหาร การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม
และยาเสพติด โดยแบ่งภาระงานหลักได้ 4 ด้าน ดังนี้ 

4.1 ด้านวินัยนักศึกษา 
-  ตรวจสอบข้อมูลและประวัติ 
-  สอบสวนความผิดกรณีท่ัวไป 
-  สอบสวนความผิดกรณีสอบประจ าภาค 

4.2 ด้านสวัสดิภาพนักศึกษา 
- ดูแลป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัย         
- ศูนยว์ิทยุบ้านบัว    

    - หน่วยเคลื่อนที่เร็ว 1669   
4.3 ด้านวิชาทหาร 

- ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร  
- ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  
- ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร    
- ผ่อนผันการเรียกระดมพล 

4.4 ด้านพัฒนานักศึกษา 
        - ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร 

- ชมรมอาสากู้ชีพ         
- ชมรมคุณธรรมจริยธรรม 
- ชมรมต้านเอดส์ 

        - ชมรมต้านยาเสพติด 
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  5. หน่วยประกันคุณภาพและนวัตกรรมสื่อ มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ติดตามองค์ประกอบ
คุณภาพ ศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพแจ้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวบรวมผลวิเคราะห์การ
ด าเนินงาน จัดท ารายงานการประเมินตนเอง โดยรวบรวมข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการประกันคุณภาพที่เป็น
ระบบ พร้อมทั้งให้บริการข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆ จัดท าวารสารกองกิจการนักศึกษา 
และออกแบบคิดค้นสื่อสิ่งพิมพ์ใหม่ๆ เพ่ือการพัฒนางานกิจการนักศึกษา โดยแบ่งภาระงานหลักได้ 4 ด้าน 
ดังนี้ 
  5.1 ด้านการประกันคุณภาพตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้องกองกิจการนักศึกษา 
   - สนับสนุน ส่งเสริมและติดตามองค์ประกอบคุณภาพ 
   - จัดท าคู่มือหรือแนวทางด้านการประกันคุณภาพกองกิจการนักศึกษา 
   - จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) 
   - รวบรวมผลวิเคราะห์การด าเนินงานรายตัวบ่งชี้จากผู้รับผิดชอบ 
   - รวบรวมข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษาลงระบบ E-Document และ CHE 
QA ONLINE 
  5.2 ด้านการประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
   - ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆ ตามแผนของหน่วยงาน
ทั้งข่าวสารกิจกรรมล่วงหน้าและเสร็จสิ้นแล้ว 
   - จัดท าวารสารกองกิจการนักศึกษา “วารสารช่อกันเกรา” รายภาคการศึกษา 
   - จัดเก็บฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ รายงานประจ าปี และการบริหารจัดการ
ภายในหน่วยฯ ในรูปแบบเอกสารและสารสนเทศ 
  5.3 การจัดการองค์ความรู้ (KM) 
   - อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในงานประกันคุณภาพและการประชาสัมพันธ์ 
   - สืบค้นข้อมูลด้านกิจการนักศึกษาที่เป็นประโยชน์และน ามาประยุกต์ใช้ 
   - สืบค้นสาระน่ารู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรกิจการนักศึกษา 
   - ส ารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ 
   - รวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท ารายงานประจ าปีกองกิจการนักศึกษา 
  5.4 นวัตกรรมสื่อ 

- ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์  
- ออกแบบ template แบบฟอร์ม อาท ิแบบฟอร์มการขอประชาสัมพันธ์ รายงาน

ประจ าปี วารสาร ใบประกาศ ประกาศนียบัตร ฯลฯ 
- ออกแบบสอบถาม แบบประเมินผลและรายงานผล 
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  หน่วยบริหารและธุรการ ได้ด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนในเรื่องของงานด้านสารบรรณ งบประมาณ วัสดุ
และอุปกรณ์ รวมทั้งการด าเนินประสานความร่วมมือ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการท างานแก่หน่วยต่างๆ 
ภายในงานกิจการนักศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดในการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
 
1. การรับ-ส่งหนังสือของงานกิจการนักศึกษา 
 การรับ-ส่งหนังสือของงานกิจการนักศึกษา ประจ าปี 2554 มีการรับหนังสือทั้งหมด  จ านวน  2,884  
ฉบับ  และมีการส่งหนังสือทั้งหมด    7,079   ฉบับ  รวมมีการรับหนังสือและส่งหนังสือทั้งหมด  9,963  ฉบับ 
ดังรายละเอียดตามตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 การรับ-ส่งหนังสือของงานกิจการนักศึกษา 

 

ประจ าเดือน หนังสือรับ (ฉบับ) หนังสือส่ง (ฉบับ) 

ตุลาคม 2553 200 386 

พฤศจิกายน 2553 244 583 

ธันวาคม 2553 211 707 

มกราคม 2554 211 445 

กุมภาพันธ์ 2554 220 597 

มีนาคม 2554 259 554 

เมษายน 2554 159 454 

พฤษภาคม 2554 172 614 

มิถุนายน 2554 275 566 

กรกฎาคม 2554 270 642 

สิงหาคม 2554 350 887 

กันยายน 2554 313 644 

รวม 2,884 7,079 
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2. การมาปฏิบัติราชการของบุคลากร งานกิจการนักศึกษา 
 หน่วยบริหารและธุรการ ได้ดูแลและรับผิดชอบในเรื่องการดูแลการมาปฏิบัติราชการของบุคลากรงาน
กิจการนักศึกษา  ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ภายในงานกิจการนักศึกษา มีทั้ งหมด จ านวน 5 หน่วย  รวมจ านวน
บุคลากรทั้งหมด 32 คน และในปีงบประมาณ 2554 ( 1 ตุลาคม 2553 ถึง 30 กันยายน 2554) บุคลากรงาน
กิจการนักศึกษามีการลากิจ, ลาป่วย, ลาพักผ่อน, ลาคลอด และขาดราชการ  ดังรายละเอียดตามตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 2 การมาปฏิบัติราชการของบุคลากร งานกิจการนักศึกษา 
 

ประจ าเดือน 
ลาป่วย 
(คน) 

ลากิจ 
(คน) 

ลาพักผ่อน 
(คน) 

ลาคลอด 
(คน) 

ขาดราชการ 
(คน) 

ตุลาคม 2553 2 1 4 - - 

พฤศจิกายน 2553 4 - 4 - - 

ธันวาคม 2553 4 3 6 - - 

มกราคม 2554 3 4 6 - - 

กุมภาพันธ์ 2554 2 1 14 - - 

มีนาคม 2554 4 3 15 - - 

เมษายน 2554 5 5 11 - - 

พฤษภาคม 2554 1 1 8 - - 

มิถุนายน 2554 6 2 8 - - 

กรกฎาคม 2554 7 2 3 - - 

สิงหาคม 2554 7 3 9 - - 

กันยายน 2554 8 3 12 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานกิจการนักศึกษาได้ไปศึกษาดูงาน  ในวันที่      
22 เมษายน 2554   ณ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธุรกิจบัณฑิต กรุงเทพฯ 
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3. การประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม 
 งานกิจการนักศึกษา  มีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรทุกคน  ได้พัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างาน  โดยได้สนับสนุนให้บุคลากรของงานกิจการนักศึกษา  เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม
ประจ าปี 2554  ดังรายละเอียดตามตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 การเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมของบุคลากร งานกิจการนักศึกษา 
 

ที ่ รายการ ผู้เข้าร่วม ระยะเวลา สถานที่ 

1 อบรมเชิงวิชาการวิทยาศาสตร์ทางการ
กีฬา 

อมร วิชัยวงศ์  
กฤษกร ปาริโชติ 

28-30 ต.ค.2553 โรงแรมเอเชีย 
กรุงเทพฯ 

2 ประชุมคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่
3/2553 

อมร วิชัยวงศ์ 15-16 พ.ย.2553 มหาวิทยาลัย
รามค าแหง กรุงเทพฯ 

3 ประชุมมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ
และประชุมคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

นรินทร บุญพราหมณ์ 13-17 ม.ค.2554 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  
กรุงเทพฯ 

4 น านักศึกษาเข้าท าการฝึกภาคสนาม
ประจ าปีการศึกษา 2553 

อินธนู สร้อยผาบ 23-29 ม.ค.2554 เขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี 

5 ประชุมคณะอนุกรรมการด าเนิน
กิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต-นักศึกษานอก
ชั้นเรียน 

นรินทร บุญพราหมณ์
อมร วิชัยวงศ์ 

1 ก.พ.2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จ.ขอนแก่น 

6 น านักศึกษาท าการฝึกกระโดดร่มพารา
เซล 

อินธนู สร้อยผาบ 9-14 ก.พ.2554 เขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี 

7 สัมมนา 1 อ าเภอ 1 ทุน สัญจร 4 
ภูมิภาค 

ภัทรนิษฐ์ บุญชื่น 10-12 ก.พ.2554 โรงแรมเจริญธานี 
จ. ขอนแก่น 

8 น านักเรียนทุนฯเฝ้ารับเสด็จสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

ภัทรนิษฐ์ บุญชื่น 9 ก.พ.2554 โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน จ. ศรีสะเกษ 

9 น านักเรียนทุนฯเฝ้ารับเสด็จสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สุกัญญา รัตนโสภา 10 ก.พ.2554 จังหวัดอุบลราชธานี 

10 อบรมหลักสูตร ผู้น ากิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์ 

อุทัย กุจะพันธ์ 
ยุทธนา กวางทอง 

10-11 ก.พ.2554 โรงแรมกานต์มณีพาเลซ 
กรุงเทพฯ 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 

ที ่ รายการ ผู้เข้าร่วม ระยะเวลา สถานที่ 

11 ประชุมชี้แจงผู้บรหิารและผู้ปฏบิัติงาน
กองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาฯ 

ธัญญพัทธ์ ในเกษตร-
ธนพัฒน์ 

21-23 ก.พ.2554 สกอ. กรุงเทพฯ 

12 เข้ารับโล่ห์และเข็มเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการดีเด่น 

อินธนู สร้อยผาบ 31 มี.ค-2 เม.ย.
2554 

ท าเนียบรัฐบาล 
กรุงเทพฯ 

13 ประชุมสัมมนากองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษาประจ าปีงบประมาณ2554 

เสาวนิตย์ มีสวัสดิ ์
ธัญญพัทธ์ ในเกษตร-
ธนพัฒน์ 

31 มี.ค.-2 เม.ย.
2554 

กรุงเทพฯ 

14 สัมมนาและศึกษาดูงานด้านกิจการ
นักศึกษา 

บุคลากร 
งานกิจการนักศึกษา 

21-24 เม.ย.2554 มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิต กรุงเทพฯ
,ประจวบคีรีขันธ์ 

15 ประชุมคณะท างานโครงการสาน
สัมพันธ์ไทย-ลาว 

นรินทร บุญพราหมณ์ 16-17 มี.ค.2554 สกอ. กรุงเทพฯ 

16 ประชุมผู้จัดการทีมกรีฑา แข่งขัน
กีฬาบุคลากร สกอ. 

ครรคิด เครือวัลย์ 3-6 เม.ย.2554 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
จ.เชียงใหม่ 

17 ประชุมสัมมนาการจัดกิจกรรมปลอด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา 

อมร วิชัยวงศ์ 5-7 พ.ค.2554 สนามกีฬาแห่งชาติ
กรุงเทพฯ 

18 ประชุมสัมมนาการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยกับความเหมาะสมใน
ภาพการณ์ปัจจุบัน 

อมร วิชัยวงศ์ 
กฤษกร ปาริโชติ 
อาชัญณัฐ ทัพอาสา 

18-22 พ.ค.2554 โรงแรมภูเขางาม  
จ.นครนายก 

19 ประชุมประกวดสุนทรพจน์ประจ า
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

อมร วิชัยวงศ์ 17-18 มิ.ย.2554 สมาคมนิสิตเก่า
จุฬาฯ กรุงเทพฯ 

20 ร่วมบรรยายในการอบรมสัมมนา
โครงการสร้างเครือข่ายการแนะแนว
อาชีพ ประจ าปี 2554 

รมิตา ผูกรักษ์ 
สุกัญญา รัตนโสภา 
สิริกร  สุมาลี 

7 ก.ค.2554 โรงแรมแอลเจ 
จ.อ านาจเจริญ 

21 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การ
ท าคู่มือปฏิบัติงานหลัก/การท างาน
วิเคราะห์/การท างานสังเคราะห์/
ประสบการณ์วิจัยและการวิพากษ์
ผลงานทางวิชาการ 

สุชาฎา ไกรพันธ์ 23-29 ก.ค.2554 โรงแรมเพลิร์ล 
จ.ภูเก็ต 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 

ที ่ รายการ ผู้เข้าร่วม ระยะเวลา สถานที่ 

22 ร่วมบรรยายในการอบรมโครงการ
สร้างเครือข่ายแนะแนวอาชีพ 

รมิตา ผูกรักษ์ 
สุกัญญา รัตนโสภา 
สิริกร สุมาลี 

26 ก.ค.2554 จังหวัดศรีสะเกษ 

23 ประชุมสัมมนาการเตรียมความพร้อม
ผลิตบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 

อมร  วิชัยวงศ์ 28-30 ก.ค.2554 โรงแรมการ์เด้น 
กรุงเทพฯ 

24 ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาไทย 
บริดจสโตน ประจ าปีการศึกษา  
2554 

นรินทร บุญพราหมณ์ 
ภัทรนิษฐ์ บุญชื่น 
ปริยากร พิมเงิน 

6 ก.ค.2554 มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 
จ.ขอนแก่น 

25 ประชุมรับฟังการน าเสนอแผนการ
ด าเนินกิจกรรมและพิจารณาโครงการ
กิจกรรมในปีงบประมาณ 2554 

ครรคิด เครือวัลย์ 
อมร  วิชัยวงศ์ 

11 ส.ค.2554 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
จ.มหาสารคาม 

26 ประชุมคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษา
มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระ
บรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.) ประจ าปี 
2554 

สิริกร สุมาลี 29-31 ส.ค.2554 กรุงเทพฯ 

27 ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองเด็ก
ด้านข้อมูลสารสนเทศประจ าจังหวัด
อุบลราชธานี 

รมิตา ผูกรักษ์ 16 ก.ย.2554 ห้องประชุม ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานกิจการนักศึกษา ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฎจันเกษม กรุงเทพฯ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2554  ณ  ห้อง
ประชุมวารินช าราบ  ส านักงานอธิการบดีหลังใหม่ 
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หน่วยบริหารและธุรการ  งานกิจการ
นักศึกษา ร่วมกับชมรมสร้างสังคมที่ยั่ งยืน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ได้จัดท าโครงการ
วันเด็กมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเชื่อมสัมพันธ์
ชุ ม ช น บ้ าน ศ รี ไค ออก  ค รั้ งที่  5   โด ย มี        
ดร.นรินทร  บุญพราหมณ์ รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด ในวัน
เสาร์ที่ 8 มกราคม 2554  ณ บ้านศรีไคออก 
หมู่ 4 ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ  
จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่ วยบริหารและธุรการ  งาน
กิจการนักศึกษา ร่วมกับชมรมสร้างสังคมที่
ยั่ ง ยื น  ม ห า วิ ท ย า ลั ย อุ บ ล ร า ช ธ า นี           
ดร.นรินทร  บุญพราหม์ รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็ก
และเยาวชน ต าบลเมืองศรีไค ในวันที่  8 
มกราคม 2554 ณ บ้านเลขที่ 144 หมู่ 4  
ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี 
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  หน่วยกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มีภาระหน้าที่หลักในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  โดยใช้
กิจกรรมนักศึกษาเป็นสื่อในการพัฒนาตนเอง ตลอดจนก ากับดูแลการจัดกิจกรรมนักศึกษาทั้งภายนอกและ
ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเน้นกิจกรรม 5 ด้าน ดังนี้  

 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

 กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  

 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม   

 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม    

 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา รวมถึงหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนในการด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ  ให้ค าปรึกษาและแนะน าในการขออนุมัติจัดท า/ยืมเงิน  
ตรวจสอบความถูกต้อง การเบิกจ่ายงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมนักศึกษาขององค์การนักศึกษา ชมรม
ทุกชมรม  และสโมสรนักศึกษาคณะ    โดยก ากับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และสอดคล้อง
กับระเบียบของกระทรวงการคลัง  และประกาศ/ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการน าและส่งนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการต่างๆในหน่วยงานของรัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆที่มีอยู่ได้แ สดงออกถึง
ความสามารถของตนเอง เพ่ือเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์   ซึ่งประกอบด้วยงานด้านต่างๆ  ดังนี้ 

 ด้านองค์การนักศึกษา 

 ด้านกิจกรรมและกีฬา 

 ด้านบริการสถานกีฬา 

 ด้านยานพาหนะ 
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ปฏิทินการปฏิบัติงานของหน่วยกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  งานกิจการนักศึกษา 

 

ระยะเวลา กิจกรรม สถานที ่

ตุลาคม 2553 ค่าย ม.อุบลฯวิชาการ ครั้งที่ 14 ม.อุบลฯ 
ตุลาคม 2553 ค่ายวิชาการ ม.อุบลฯสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 จ.อุบลราชธานี 
ตุลาคม 2553 ค่ายเกษตรอาสา  ครั้งที่ 9 จ.อุบลราชธานี 
ตุลาคม 2553 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ (รอบคัดเลือก) จ.นครราชสีมา 

พฤศจิกายน 2553 การแข่งขันกีฬา Unity  Games ม.อุบลฯ 
พฤศจิกายน 2553 งานประเพณีลอยกระทง  ประจ าปี 2553 ม.อุบลฯ 
พฤศจิกายน 2553 สัมมนาองค์การนักศึกษา ม.อุบลฯ ภาคเหนือ 
5 ธันวาคม 2553 งาน 5 ธันวามหาราช ม.อุบลฯ 

ธันวาคม53-มกราคม 54 เลือกตั้งองค์การนักศึกษา ม.อุบลฯ ม.อุบลฯ 
มกราคม 2554 มอบงานระหว่างองค์การนักศึกษา ม.อุบลฯ 
มกราคม 2554 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ (รอบมหกรรม) กรุงเทพฯ 
มกราคม 2554 งานวันเด็กแห่งชาติ   ม.อุบลฯ 

มีนาคม-เมษายน 2554 ค่ายอาสาพัฒนาชนบท จังหวัดอุบลราชธานี 
เมษายน 2554 งานประเพณีวันสงกรานต์ จังหวัดอุบลราชธานี 

พฤษภาคม 2554 อบรมแกนน านศ.ในการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 
พฤษภาคม 2554 ค่ายสายเลือดกิจกรรม ม.ทราย ม.อุบลฯ 
พฤษภาคม 2554 งานปฐมนิเทศนักศึกษาและพิธีบายศรีสู่ขวัญ ม.อุบลฯ 
พฤษภาคม 2554 ต้อนรับนักศึกษาใหม่สู่จังหวัดอุบลราชธานี วัดหนองป่าพง จ.อุบลฯ 
มิถุนายน 2554 พิธีไหว้ครู ม.อุบลฯ 
มิถุนายน 2554 เปิดโลกกิจกรรม ม.อุบลฯ 
กรกฎาคม 2554 งานวันสถาปนามหาวิทยาลัย ม.อุบลฯ 
กรกฎาคม 2554 งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี 

 12 สิงหาคม 2554 งานวันแม่แห่งชาติ ม.อุบลฯ 
สิงหาคม 2554 กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย ม.อุบลฯ 

สิงหาคม-กันยายน2554 การประกวด Freshy Boy & Girl  ม.อุบลฯ 
กันยายน 2554 วันร าลึกสืบ  นาคะเสถียร อาคารกิจกรรมนักศึกษา 
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1. ด้านองค์การนักศึกษา 

องค์การนักศึกษา   ซึ่งประกอบด้วย  สโมสรนักศึกษา  สภานักศึกษา  สโมสรนักศึกษาคณะ  และ
ชมรมต่างๆ    ในปัจจุบันนักศึกษาให้ความส าคัญและสนใจท ากิจกรรมมากยิ่งขึ้น โดยมีการจัดตั้งชมรมและต่อ
ทะเบียนชมรมเป็นประจ าทุกปี ซึ่งได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยเน้นกิจกรรม 5 ด้าน  

 

 
แผนภูมิที่ 2  สรุปจ านวนชมรมจ าแนกตามประเภทกิจกรรม 5 ด้าน 
 
2. ด้านกิจกรรมและกีฬา 

นักศึกษาให้ความส าคัญ สนใจในการเข้าร่วมและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทัง้นักศึกษาริเริ่มจัดขึ้นเองหรือกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
  

 
 

แผนภูมิที่ 3 แสดงจ านวนโครงการจ าแนกตามประเภทกิจกรรม 5 ด้าน 
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วิชาการ กีฬาฯ บ าเพ็ญประโยชน์ฯคุณธรรมจริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม

22 22

11
13

4

0

5

10

15

20

25
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โครงการ / กิจกรรมนักศึกษา จ าแนกตามประเภทกิจกรรม 5 ด้าน 

1. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  จ านวน 22 โครงการ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 

1 โครงการสานฝันสัมพันธ์วันวานเติมฝันให้น้องสู่รั้วมหาวิทยาลัย 

2 โครงการส ารวจโรงเรียนก่อนออกค่าย 54 

3 โครงการสานฝันสัมพันธ์สัญจรเพื่อน้องครั้งที่ 4 

4 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา 

5 โครงการสัมมนาค่ายชมรม 

6 โครงการเตรียมตัวสู่โลกอาชีพ ครั้งที่ 2 

7 โครงการสัมมนาค่าย ม.อุบลฯวิชาการ 

8 โครงการสร้างเครือข่ายด้านการให้ค าปรึกษา 

9 โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ 

10 โครงการยุวชนทหาร 

11 โครงการฝึกภาคปกติ นักศึกษาวิชาทหาร ประจ าปี 2553 

12 โครงการค่ายจุดประกายฝันน้อง 

13 โครงการค่ายส านึกรักบ้านเกิดสัญจร ครั้งที่ 2 

14 โครงการค่ายภาวะผู้น าสู่การพัฒนาครั้งที่ 3 

15 โครงการถ่ายเอกสารสภานักศึกษา  

16 โครงการอบรมนักศึกษาเครือข่ายประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

17 โครงการถ่ายเอกสารสโมสรนักศึกษา 

18 โครงการสัมมนากลุ่มสภานิสิต – นักศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 52 

19 โครงการอบรมการบริหารโครงการกิจกรรมนักศึกษา 

20 โครงการศึกษาดูงานขององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

21 โครงการถ่ายเอกสารสภานักศึกษา งวดที่ 2 

22 โครงการอบรมแกนน านักศึกษาในการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ 
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2. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 22 โครงการ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เพื่อพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา 

2 โครงการจัดแข่งขัน Street Basketball UBU ครั้งที่ 4 

3 โครงการอบรมกติกาบาสเกตบอล 

4 โครงการฝึกอบรมกีฬาดาบสากลสู่ความเป็นเลิศ 

5 โครงการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เพ่ือใช้ในการซ่อมแซมสนามยุทธกีฬา 

6 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา เพ่ือใช้ในการฝึกซ้อม 

7 โครงการเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

8 คัดใบเสร็จค่าลงทะเบียน 

9 ช าระบ ารุงสมาชิก 

10 โครงการเชื่อมสัมพันธ์น้องพ่ี VUBU 

11 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาเทควันโด 

12 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาบาสเกตบอล 

13 โครงการการแข่งขัน UBU BASKETBALL OPEN ครั้งที่ 2 

14 โครงการการแข่งขันเอทีซีเอส ยูบียู โอเพ่น ครั้งที่ 1 

15 โครงการการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาฟุตซอล 

16 โครงการการแข่งขัน BADMINTON UBU OPEN ครั้งที่ 2 

17 โครงการอบรมบริดจ์และหมากกระดาน 

18 โครงการการจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงถ้วยอธิการบดี ครั้งที่ 3 

19 โครงการสัมมนากีฬาเซปักตะกร้อ 

20 โครงการการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน UBU FA CUP ครั้งที่ 2 

21 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาฟุตบอล 

22 โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์อุดมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี 
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3. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จ านวน 11 โครงการ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 

1 โครงการ UBU Music Contest #5 

2 โครงการสร้างสัมพันธ์สานสายใยสร้างคนค่ายเพ่ือสังคม 

3 โครงการอบรมทรัยพากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4 โครงการอบรมให้ความรู้วิทยุสื่อสาร ซีบี 

5 โครงการรถฉุกเฉินงานกิจการนักศึกษา 

6 โครงการ ส านึกดี แต่งกายดี เพ่ือศักดิ์ศรี ม.อุบลฯ 

7 โครงการอบรมการบรรเทาสาธารณภัยและการกู้ชีพเบื้องต้น ประจ าปี 2554 

8 โครงการ ม.อุบลฯ ร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สวมใส่หมวกกันน็อค ประจ าปี 2554 

9 โครงการสร้างฝันปันรักสู่น้องโรงเรียนชนบท 

10 โครงการ 3 ม.สัมพันธ์ สานฝนัปันรัก 

11 โครงการค่ายส่งความรักและความห่วงใยสู่พี่น้องชายแดนไทยอีสาน 

 
4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  จ านวน 13 โครงการ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 

1 โครงการน้องใหม่ตักบาตร 

2 โครงการตักบาตรประจ าสัปดาห์ทุกวันพฤหัสดี 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าและท างานร่วมกันเป็นทีม 

4 โครงการแผนที่ความดี 

5 โครงการไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2554 

6 โครงการจากใจสู่ใจรวมเราไว้เป็นหนึ่งเดียว 

7 โครงการเชิดชูเกียรติบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2554 

8 โครงการเลือกตั้งองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี 2554 

9 ประชุมองค์การนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2554 งวดที่ 2 

10 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2554 

11 กิจกรรม Walk Rally 

12 โครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2554 

13 โครงการ UBU FRESHY CONTEST 2011 
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5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 4 โครงการ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 

1 โครงการสัปดาห์ดนตรี ครั้งที่ 4 

2 โครงการสัมมนาภูไทสานสายใยน้องพ่ี 

3 โครงการรู้ชาติพันธ์สองฝั่งโขง 

4 โครงการบายศรีสู่ขวัญเกศแก้วนิโรบล เอิ้นขวัญน้องใหม่ 
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3.  ด้านบริการสถานกีฬา 
         สถานกีฬา ประกอบด้วย  ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์  โรงพลศึกษา  สระว่ายน้ ายอดเศรณี  อาคาร
กิจกรรมนักศึกษา สนามกีฬากลางแจ้ง สนามกีฬากลาง และสถานกีฬาต่างๆ มุ่งเน้นให้บริการแก่นักศึกษา 
อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตลอดจนบุคคลภายนอกทั่วไป 
 

ตารางท่ี 4  แสดงจ านวนคณะ/หน่วยงาน ที่ขอใช้บริการสถานกีฬา 
 

ประจ าเดือน ศูนย์กีฬาฯ โรงพละ สระว่ายน้ า อาคารกิจกรรม สนามกีฬากลางแจ้ง สนามกีฬากลาง อ่ืนๆ 

ตุลาคม 2553 - - 1 - - - - 

พฤศจิกายน 2553 - - - 1 1 - - 

ธันวาคม 2553 1 2 - 3 2 - - 

มกราคม 2554 2 3 - 2 - 1 1 

กุมภาพันธ์ 2554 3 5 - 5 1 2 1 

มีนาคม 2554 4 2 - 1 1 - - 

เมษายน 2554 2 2 - 1 1 - - 

พฤษภาคม 2554 3 1 - 1 1 - - 

มิถุนายน 2554 6 5 - 5 1 - 1 

กรกฎาคม 2554 7 1 - 4 1 - - 

สิงหาคม 2554 5 3 - 7 1 - - 

กันยายน 2554 2 4 - 1 1 2 - 

รวม 35 28 1 31 11 5 3 

หมายเหตุ ไม่รวมการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษา 
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ตารางท่ี 5 แสดงจ านวนผู้ใช้บริการ สระว่ายน้ ายอดเศรณี และห้องออกก าลังกาย 
 

ประจ าเดือน สระว่ายน้ ายอดเศรณี (คน) ห้องออกก าลังกาย (คน) 

ตุลาคม 2553 225 625 

พฤศจิกายน 2553 228 750 

ธันวาคม 2553 184 435 

มกราคม 2554 ปิดปรับปรุงซ่อมแซม 873 

กุมภาพันธ์ 2554 ปิดปรับปรุงซ่อมแซม 685 

มีนาคม 2554 ปิดปรับปรุงซ่อมแซม 570 

เมษายน 2554 420 417 

พฤษภาคม 2554 590 675 

มิถุนายน 2554 716 712 

กรกฎาคม 2554 696 687 

สิงหาคม 2554 521 728 

กันยายน 2554 380 590 

รวม 3,960 7,747 

หมายเหตุ ไม่รวมการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษา 
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4. ด้านยานพาหนะ 

ให้บริการรถตูแ้ละรถบัสองค์การนักศึกษา เพ่ือใช้ในการติดต่อประสานงานหรือเดินทางไปราชการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย  ตลอดจนการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง 
 
ตารางท่ี 6 แสดงการใช้รถตู้และรถบัส องค์การนักศึกษาภายในและภายนอกจังหวัด (วัน) 
 

ประจ าเดือน 

รถตู้ รถบัส 

ภายใน
จังหวัด 

ภายนอก
จังหวัด 

รวม 
(วัน) 

ภายใน
จังหวัด 

ภายนอก
จังหวัด 

รวม 
(วัน) 

ตุลาคม 2553 - 19 19 5 12 17 

พฤศจิกายน 2553 12 14 26 3 7 10 

ธันวาคม 2553 6 4 10 11 - 11 

มกราคม 2554 5 15 20 - 20 20 

กุมภาพันธ์ 2554 7 2 9 4 7 11 

มีนาคม 2554 4 5 9 8 5 13 

เมษายน 2554 2 6 8 1 1 2 
พฤษภาคม 2554 4 12 16 7 4 11 

มิถุนายน 2554 1 - 1 1 4 5 

กรกฎาคม 2554 8 7 15 5 1 6 

สิงหาคม 2554 8 11 19 11 3 14 

กันยายน 2554 8 7 15 5 4 9 

รวม 65 102 167 61 68 129 
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หน่วยสวัสดิการเพ่ือการศึกษา  มีหน้าที่ให้บริการสนับสนุนด้านสวัสดิการแก่นักศึกษา หลายด้านได้แก่  

 ด้านทุนการศึกษา  

 ด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 ด้านแนะแนวและจัดหางาน 
เพ่ือให้มีความพร้อมด้านเศรษฐฐานะส าหรับการศึกษา ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษา สามารถศึกษาได้ส าเร็จ
การศึกษา ออกไปประกอบอาชีพเป็นก าลังส าคัญของประเทศน าไปสู่การพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป 

 

ปฏิทินการปฏิบัติงานของหน่วยสวัสดิการเพื่อการศึกษา งานกิจการนักศึกษา 
 

 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา 

1 บริการแนะแนวให้ค าปรึกษานักศึกษาทุกคณะ (ด้านการศึกษา  ส่วนตัว งาน
ระหว่างเรียน) เป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

ตลอดปี 

2 ติดต่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือช่วยเหลือนักศึกษา ตลอดปี 
3 ให้บริการด้านเงินทุนการศึกษา กับนักศึกษาทุกคณะ ตลอดปี 
4 ติดต่อประสานงานกับเจ้าของทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดปี 
5 ด าเนินการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาให้นักศึกษาแต่ละเดือน ตลอดปี 
6 บริการจัดหางานให้นักศึกษาทุกคณะท าระหว่างเรียน ตลอดปี 
7 ติดต่อประสานงานกับบริษัทต่างๆ ที่มีต าแหน่งงานว่าง ตลอดปี 
8 รับสมัครนักศึกษาทุกคณะตามที่บริษัทต่างๆ จัดส่งให้ ตลอดปี 
9 ให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับต าแหน่งงานว่าง ตลอดปี 
10 ประสานงานกับบริษัทที่มีความประสงค์รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน ตลอดปี 
11 ประชาสัมพันธ์และประกาศเรื่อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ตลอดปี 
12 จัดเก็บเอกสาร สัญญากู้ยืม หลักฐานเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาเพ่ือ

การตรวจสอบ 
ตลอดปี 

13 แนะน าและให้ค าปรึกษานักศึกษากู้ยืม ตลอดปี 
14 ประสานงานกับคณะกรรมการ อนุกรรมการประจ าคณะทุกคณะและหน่วยงาน

ภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ตลอดปี 

 
15 ตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชีกองทุน  (EL 018) ตลอดปี 
16 ตัดโอนเงินนักศึกษากองทุนฯ ตาม  (EL 018)  ตลอดปี 
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  ในปีการศึกษา 2554 มีนักศึกษาได้รับการช่วยเหลือนักศึกษาได้รับการช่วยเหลือด้านสวัสดิการนักศึกษา 
ประกอบด้วย ด้านทุนการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2554 จ านวน 263 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 6,393,750 บาท ด้าน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มีจ านวนผู้กู้ยืม กยศ.และกรอ. ทั้งสิ้น 7,269  คน เป็นเงิน 387,136,500 บาท 
และด้านแนะแนวและจัดหางาน ได้รับเงินสนับสนุนให้นักศึกษาท างานระหว่างเรียนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จ านวน 110 คน เป็นเงิน 500,000 บาท โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา 

17 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการกองทุนฯ    พ.ค. 2553 
18 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการพิจารณาให้กู้ยืมฯ  เม.ย.-พ.ค. 2553 
19 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากู้ยืมฯ พ.ค. 2553 
20 เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาทุนการศึกษา มิ.ย. 2553 
21 สอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาทุน ก.ค.,พ.ย. 2553 
22 จัดส่งสัญญากู้ยืมให้กับธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน)  ก.ค.-ธ.ค. 2553 
23 แก้ไขสัญญากู้ยืมจากธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ม.ค. 2554 
24 จัดส่งคู่สัญญากู้ยืมคืนให้นักศึกษากองทุนฯ  พ.ย. 2553 
25 ติดต่อประสานงานบริษัทต่างๆ ร่วมจัดโครงการมหกรรมตลาดนัดงาน พ.ย.-ธ.ค. 2553 
26 เตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ธ.ค. 2553 
27 จัดโครงการสู่โลกอาชีพ ม.ค. 2554 
28 ประกาศหลักเกณฑ์  คุณสมบัติ  ขอบเขต ระเบียบการกู้ยืมของกองทุนฯ ม.ค. 2554 

29 คณะรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์จะกู้ยืมในระบบ  e-Student loan ม.ค. 2554 

30 คณะอนุกรรมการของแต่ละคณะพิจารณาคุณสมบัติผู้กู้ยืมในเบื้องต้น ก.พ. 2554 
31 ประชุมนักศึกษาทุนเพ่ือติดตามผลการศึกษา มี.ค. 2554 
32 คณะรวบรวมเอกสารแบบฟอร์มและสัญญากู้ยืมส่งกองทุนฯ พร้อมข้อมูล

ในรูปแบบไฟล์ข้อมูล 
มี.ค.-พ.ค. 2554 

33 ตรวจสอบเอกสารการกู้ยืม มี.ค.-พ.ค. 2554 
34 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาตรวจสอบข้อมูลเอกสารการกู้ยืมทุกคณะ เม.ย.-พ.ค. 2554 
35 คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาประจ าสถานศึกษา

พิจารณาการอนุมัติให้กู้ยืม 
เม.ย.-พ.ค. 2554 

36 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการพิจารณาให้กู้ยืมฯ เม.ย.-พ.ค. 2554 
37 เบิกเงินทุนการศึกษาประจ าเดือน ทุกเดือน 
38 เบิกจ่ายเงินท างานระหว่างเรียน ทุกเดือน 
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1. ด้านทุนการศึกษา   
  ได้รับงบประมาณสนับสนุนเงินทุนการศึกษาจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประจ าภาคการศึกษาที่ 
1/2554  จ านวน 263 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 6,393,750 บาท (หกล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบ
บาทถ้วน) ดังแสดงในตารางที่ 7 
 
ตารางท่ี 7  สรุปทุนการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2554 
 

ล าดับ ชื่อทุนการศึกษา 
ประเภททุน จ านวน

ทุน 
เงินทุน รวมเงินทุน 

รายปี ต่อเนื่อง 

1 ทุนในพระบรมราชานุเคราะห์องค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  / 4 20,000.00    80,000.00  

2 
ทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
(53,000x3 ,58,000x2 ,63,000x2 ,100,000x1) 

 / 8 53,000-100,000  501,000.00  

3 
ทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจนสภาสังคม
สงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ระดับอุดมศึกษา 

 / 1  6,000.00   6,000.00  

4 
ทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา(ศ.เกียรติคุณคุณหญิง
ไขศรี ศรีอรุณเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา) 

 / 13  50,000.00   650,000.00  

5 ทุนเฉลิมราชกุมารี  / 13  30,000.00   390,000.00  

6 
ทุนมูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นท่ีกันดารใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 

  / 1  4,000.00   4,000.00  

7 ทุนคิงฟิชเชอร์ (เดวิดเกียง)   / 1  15,000.00   15,000.00  

8 ทุนมูลนิธิทาคาฮาชิ   / 2  30,000.00   60,000.00  

9 ทุน 1 อ าเภอ 1 ทุนท่ีศึกษาต่อในประเทศ รุ่นท่ี 1 และรุ่นท่ี 2   / 1  63,000.00   63,000.00  

10 
ทุนมูลนิธิเทสโก้ โลตัสบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานเพื่อ
นิสิตนักศึกษาฯ 

  / 8  10,000.00   80,000.00  

11 ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้    / 10  40,000.00  400,000.00   

12 
ทุนโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษาส าหรับนิสิต
นักศึกษาพิการฯ 

 / 1  8,000.00   8,000.00  

13 ทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์   / 13  15,000.00  195,000.00   

14 ทุนบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จ ากัด  (15,000x2, 30,000x2)   / 4 15,000-30,000   90,000.00  

15 ทุนหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย   / 12  25,000.00  300,000.00   

16 ทุนส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อสร้างบัณฑิต   / 2  20,000.00   40,000.00  

17 ทุนองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าลาด   / 1  10,800.00   10,800.00  

18 ทุนมัสกาตีมูลนิธิ   / 4  4,000.00   16,000.00  

19 ทุนมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย และวัดดอยเจดีย์   / 2  50,000.00  100,000.00   
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ตารางท่ี 7 (ต่อ) 
 
 

 

ล าดับ ชื่อทุนการศึกษา 
ประเภททุน จ านวน

ทุน 
เงินทุน รวมเงินทุน 

รายปี ต่อเนื่อง 

20 ทุนมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์   / 11 20,400.00             224,400.00   

21 
ทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนท่ีขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์
(6,000x9, 8,000x6, 10,000x1) 

   / 18  6,000-10,000  112,000.00   

22 ทุนมูลนิธิซิเมนต์ไทย    / 4  20,000.00   80,000.00  
23 ทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล    / 4  12,000.00   48,000.00  
24 ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หน่ึง    / 7  25,000.00  175,000.00   
25 ทุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย    / 6  20,000.00  120,000.00   

26 
ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ 

   / 2  7,000.00   14,000.00  

27 ทุนมูลนิธิแองโกล-ไทย    / 24  20,000.00  480,000.00   
28 ทุนมูลนิธิงานสวัสดิการสังคมเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ    / 1  10,000.00   10,000.00  

29 ทุนโครงการช้างเผือก (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)  / 8  60,000.00  480,000.00   

30 ทุนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร    / 2  45,000.00   90,000.00  

31 ทุนโครงการทุนระดับปริญญาตรีแก่บุตรหลาน   /  1  40,000.00  40,000.00 

32 ทุนมูลนิธิด ารงชัยธรรม    / 1  69,550.00   69,550.00  

33 ทุนบริษัทคาโอ อินดัสเตรียล(ประเทศไทย) จ ากัด  /   1  8,000.00   8,000.00  

34 ทุนไทยบริดจสโตน  (30,000x8, 35,000x14)  /   22 
 30,000-

35,000  
730,000.00   

35 ทุนสมาคม-มูลนิธิชาวอุบลราชธานี   /   3  4,000.00   20,000.00  

36 ทุนสมาคมอีสานมหานครชิคาโกแห่งรัฐอิลลินนอยส ์สหรัฐอเมริกา  /   10  15,000.00  150,000.00   

37 
ทุนธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
 (10,000x1, 15,000x13, 20,000x9) 

/   23 10,000-20,000  385,000.00   

38 ทุนมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช  /   1  15,000.00   15,000.00  

39 ทุนมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ  /   3  20,000.00   60,000.00  

40 
ทุนมูลนิธินายประจักษ์และนางสาลี่  คนตรงและมูลนิธิพ่อ
เคนน้อย แม่บุญ วัดพระศรีเจริญ 

 / 
  

4  4,500.00   18,000.00  

41 ทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์   /   1  8,000.00   16,000.00  

42 ทุนกองทุน Dr. and Mrs.Pendleton  /   5  8,000.00   40,000.00  

 รวม   263  6,393,750.00 
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ตารางที่ 8 แสดงจ านวนนักศึกษาผู้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่1/2554 จ าแนกตามคณะ 

 

ล าดับ คณะ จ านวน (คน)  จ านวนเงิน (บาท)  

1 วิทยาศาสตร์ 40 871,000.00                             

2 เกษตรศาสตร์ 24 690,600.00                             

3 วิศวกรรมศาสตร์ 58 1,433,100.00                           

4 ศิลปศาสตร์ 24 582,000.00                             

5 เภสัชศาสตร์ 11 330,000.00                             

6 บริหารศาสตร์ 40 798,500.00                             

7 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 31 896,000.00                             

8 ศิลปประยุกต์และการออกแบบ 5 169,050.00                             

9 นิติศาสตร์ 16 331,500.00                             

10 รัฐศาสตร์ 7 180,000.00                             

11 พยาบาลศาสตร์ 2 57,000.00                               
12 วิทยาเขตมุกดาหาร 5 55,000.00                               

รวม 263 6,393,750.00 
 

การสัมภาษณ์ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภณัฑ ์  
วันท่ี 29 มิถุนายน 2554  
ณ ห้องประชุมโพธิ์ไทรและห้องประชุมบุณฑริก 

 
 

พิธีมอบทุนการศึกษาเครือเจรญิโภคภณัฑ ์  
วันท่ี 24 สิงหาคม 2554  
ณ ห้องประชุมวารินช าราบ 
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2.  ด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้รับจัดสรรงบประมาณ ภาคการศึกษาที่ 1/2554  จากกองทุนเงินให้กู้
เพ่ือการศึกษา      ทั้ง กยศ.และกรอ.  จ านวน 387,136,500 บาท (สามร้อยแปดสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนสาม
หมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) มีจ านวนผู้กู้ยืม กยศ.และกรอ. ทั้งสิ้น 7,269  คน รายละเอียดดังตารางที่ 9 
 

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา KM  
 
 

 
 

 

สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาเทสโกโ้ลตสั 
บูรณาการเรียนรู้กับการท างานฯ 

วันท่ี 3 สิงหาคม 2554 
ณ ห้องประชุมโพธิ์ไทร 

 
 

  
 
 
 

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิแองโกล-ไทย   
วันท่ี 2 มิถุนายน 2554 

ณ ห้องประชุมวารินช าราบ 

 
 
 
 
 

 
พิธีมอบทุนการศึกษาไทยบริดจสโตน 

วันท่ี 6 กรกฎาคม 2554 
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
 

 
 
 

สัมภาษณ์ทุนมลูนิธินายห้าง 
โรงปูนผู้หนึ่ง  

วันท่ี 12 กรกฎาคม 2554 
ณ ห้องงานกิจการนักศึกษา 

 
 
 
 
 

 
การตรวจเยี่ยมนักเรยีนในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

วันที่ 1 สิงหาคม 2554 
ณ ห้องประชุมโพธิ์ไทร 

 
 
 
 
 

 
พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธ ิ

นายประจักษ์ นางสาลี่ คนตรง  
วันท่ี 26 กันยายน 2554 
ณ ห้องประชุมบณุฑริก 

  

ครั้งท่ี 4 
วันท่ี 5 สิงหาคม 2554 
ณ คณะศิลปศาสตร ์

ครั้งท่ี 3 
วันท่ี 1กรกฎาคม2554 
ณ คณะวิทยาศาสตร ์
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ตารางที่ 9 แสดงจ านวนนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.)ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2554 
 

คณะ 
จ านวนทุน ( คน ) จ านวนเงินทุน (บาท) 

กยศ. ราย
เก่า ม.อุบล 

กยศ.  
รายใหม่ 

กรอ. รวม 
กยศ. รายเก่า  

ม.อุบล 
กยศ.  

รายใหม่ 
กรอ. รวม 

วิทยาศาสตร ์ 900 65 1 966 46,800,000      3,380,000         32,000          50,212,000       

เกษตรศาสตร ์ 531 61 - 592 27,081,000      3,111,000           -   30,192,000       

วิศวกรรมศาสตร ์ 1,077 135 - 1,212 58,158,000      7,290,000           -  65,448,000       

ศิลปศาสตร ์ 684 77 - 761 35,568,000      4,004,000           -   39,572,000       

เภสัชศาสตร ์ 95 3 13 111 5,225,000         165,000            377,000      5,767,000         

บริหารศาสตร ์ 1,590 135 - 1,725 85,860,000      7,290,000           -   93,150,000       

นิติศาสตร ์ 711 46 - 757 35,550,000      2,300,000           -   37,850,000       

รัฐศาสตร ์ 626 54 - 680 31,926,000      2,754,000           -   34,680,000       

ศิลปประยุกตฯ์ 85 14 - 99 4,590,000         756,000              -   5,346,000         

แพทยศาสตร์ฯ  270 11 12 293 14,850,000      605,000            960,000       16,415,000       

พยาบาลศาสตร ์ 57 16 - 73 6,640,500         1,864,000           -   8,504,500         

รวม 6,626 617 26 7,269 352,248,500    33,519,000       1,369,000    387,136,500     

 
ตารางที่ 10  แสดงจ านวนการตัดโอนเงินนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  
 

ล าดับที่ ภาคการศึกษา จ านวน (คน) จ านวนเงิน (บาท) 

1 ภาคการศึกษาที่ 2/2553 7,566 97,296,400.00 

2 ภาคการศึกษาที่ 1/2554 344 4,955,100.00 

รวม 7,910 102,251,500.00 
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ตารางที่ 11  แสดงจ านวนการขอรับบริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
 

ประจ าเดือน 
ประเภทท่ีขอรับบริการ (คน) 

ติดต่อขอรับริการ ให้ค าปรึกษา แนะน า ขอรับบริการด้านอิเล็กทรอนิกส์ 

มกราคม 2554 124 76 

กุมภาพันธ์ 2554 88 99 

มีนาคม 2554 203 73 

เมษายน 2554 125 140 
พฤษภาคม 2554 194 269 

มิถุนายน 2554 152 425 

กรกฎาคม 2554 385 231 

สิงหาคม 2554 134 167 

กันยายน 2554 189 65 

รวม 1,594 1,545 

 
3. ด้านแนะแนวและจัดหางาน 

ให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อ, แนะแนวให้ค าปรึกษา  จัดหางานพิเศษให้นักศึกษาท าในเวลาว่าง
ระหว่างเรียน,  จัดหางานให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาและอบรมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมและประสบการณ์
เพ่ือการประกอบอาชีพ   รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.1   ด้านแนะแนว  ให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อ  ให้ค าปรึกษามีหลายด้านส่วนใหญ่จะขอรับ
ค าปรึกษาเรื่องงาน เรื่องส่วนตัว และการศึกษา โดยด าเนินการให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม  นักศึกษา
สามารถขอรับค าปรึกษาได้ในวันและเวลาราชการ หรือ ทางโทรศัพท์โดยตรง เบอร์ 045-353033 และ 045-
353090  มีจ านวนนักศึกษาที่ขอรับค าปรึกษาประจ าปี 2554 จ านวนทั้งสิ้น 639 คน รายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 12 แสดงจ านวนนักศึกษาที่ติดต่อขอรับค าปรึกษา ประจ าปี 2554 
 

ล าดับ การให้ค าปรึกษา จ านวนนักศึกษาที่ขอรับค าปรึกษา (คน) 

1 ด้านการศึกษา 213 

2 ด้านจัดหางาน 413 

3 ด้านส่วนตัวและสังคม 13 

รวม 639 
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ตารางที่ 13 แสดงจ านวนนักศึกษาที่ติดต่อขอรับค าปรึกษา ประจ าปี 2554 จ าแนกตามคณะ 
 

คณะ จ านวน (คน) 

วิทยาศาสตร์ 76 

เกษตรศาสตร์ 46 

วิศวกรรมศาสตร์ 163 

ศิลปศาสตร์ 60 

เภสัชศาสตร์ 3 

บริหารศาสตร์ 260 

นิติศาสตร์ 15 

รัฐศาสตร์ 14 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 2 

รวม 639 

 
3.2 จัดหางาน   เป็นการบริการจัดหางานเพ่ือการฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษาที่ก าลังศึกษา 

นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาและศิษย์เก่า โดยประสานงานกับบริษัทและหน่วยงานต่างๆ เพ่ือรับสมัคร
นักศึกษาท างานพิเศษ ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน รายละเอียดดังนี้ 

3.2.1 จัดหางานให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาและศิษย์เก่า  โดยการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล
ต าแหน่งงานว่างในระบบบริการการศึกษาและแจ้งเวียนไปยังคณะที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ข้อมูลบริษัทต่างๆเน้นให้
นักศึกษา สมัครและสอบถามรายละเอียดต่างๆ ในเว็ปไซต์ของบริษัท  ซึ่งมีบริษัทติดต่อขอรับสมัครนักศึกษา
เข้าท างาน 35 บริษัท จ านวนต าแหน่ง 210 อัตรา 

3.2.2  จัดหางานพิเศษให้นักศึกษาท างานระหว่างเรียน  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจ านวน 
500,000 บาท จากเงินรายได้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถช่วยเหลือนักศึกษาท างานระหว่างเรียนได้ 
จ านวน 110 ราย ดังตารางที่ 14 
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ตารางที่ 14 แสดงจ านวนหน่วยงานที่จ้างงานนักศึกษาท างานระหว่างเรียน ประจ าป ี2554 

 
 

ล าดับ หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร จ านวน (คน) งบประมาณ (บาท) 

1 งานกิจการนักศึกษา   

 1.1 หน่วยกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 5 18,000.00 

 1.2 หน่วยบริหารและธุรการ 4 18,000.00 

 1.3 หน่วยสวัสดิภาพนักศึกษา 5 18,000.00 

 1.4 ด้านทุนการศึกษา 6 90,000.00 

 1.5 ด้านกองทุนเงินให้กู้เพ่ือการศึกษา 4 36,000.00 

 1.6 ด้านแนะแนวและจัดหางาน 4 32,000.00 

2 คณะเกษตรศาสตร์ 6 18,000.00 

3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 13 18,000.00 

4 คณะบริหารศาสตร์ 4 18,000.00 
5 คณะวิทยาศาสตร์ 10 18,000.00 
6 คณะศิลปศาสตร์ 3 18,000.00 
7 คณะเภสัชศาสตร์ 2 18,000.00 
8 คณะรัฐศาสตร์ 4 18,000.00 
9 คณะนิติศาสตร์ 6 18,000.00 
10 คณะศิลปประยุกต์และการอกแบบ 9 18,000.00 
11 วิทยาลัยการแพทย์และการสารธารณสุข 4 18,000.00 
12 คณะพยาบาลศาสตร์ 3 18,000.00 
13 กองคลัง 4 18,000.00 
14 กองกลาง 2 18,000.00 
15 กองบริการการศึกษา 6 18,000.00 
16 กองแผนงาน 2 18,000.00 
17 โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ 4 18,000.00 

รวมทั้งสิ้น 110 500,000.00 
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3.3 จัดอบรมบริการวิชาการและพัฒนานักศึกษา   เพ่ือให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาตนเองให้เป็น

บุคคลที่มีความสมบูรณ์ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม   ก่อนส าเร็จการศึกษาและออกไปรับใช้
ประเทศชาติต่อไป 
 
ตารางที่ 15 แสดงจ านวนโครงการจัดอบรมบริการวิชาการและพัฒนานักศึกษา 
 

ล าดับ โครงการ ระยะเวลา สถานที ่ ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1 

โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ 
 
 
 
 

18 มิถุนายน 2554 
–  

21 สิงหาคม 2554 

ห้อง 5102 
อาคารเรียน

รวม 5 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
จ านวน 55 คน 

2 

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ 
 
 
 
 

30 กรกฎาคม 
2554 

ห้องประชุม
ศรีเมืองใหม่ 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
จ านวน 100 คน 

3 

โครงการสร้างเครือข่ายด้านการให้
ค าปรึกษา 
 
 
 
 

27-28 สิงหาคม 
2554 

ห้องประชุม
ศรีเมืองใหม่ 

นักศึกษาและ 
ศิษย์เก่า  

จ านวน 60 คน 
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หน่วยสวัสดิภาพนักศึกษา มีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล ประวัติ สอบสวนความผิด ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ

ความปลอดภัย ป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย รับแจ้งเรื่องราวเหตุการณ์ทางศูนย์วิทยุบ้านบัวและโทรศัพท์ ประสาน
ความร่วมมือ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน ก ากับดูแลนักศึกษาวิชาทหาร การผ่อนผัน
การเกณฑ์ทหาร และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรมและยาเสพติด 

 
ปฏิทินการปฏิบัติงานของหน่วยสวัสดิภาพนักศึกษา งานกิจการนักศึกษา 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา 

ด้านวินัยนักศึกษา  
1 สอบสวนนศ.กระท าความผิดวินัยนศ.กรณีทั่วไป ตลอดปี 
2 สอบสวนนศ.กระท าผิดวินัยนศ.กรณีการสอบประจ าภาค ตลอดปี 
3 สรุปความเห็นเสนอโทษต่อมหาวิทยาลัย ตลอดปี 
4 พิมพ์บันทึกการสอบสวน ตลอดปี 
5 พิมพ์บันทึกเสนอโทษ ตลอดปี 
6 ท าค าสั่งลงโทษ ตลอดปี 
7 ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ตลอดปี 
8 ติดตามผลการด าเนินงานในชั้นสอบสวนและในชั้นศาล ตลอดปี 
9 ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลนศ.เพื่อออกหนังสือรับรองความประพฤติ ตลอดปี 
10 ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลนศ.กระท าผิดวินัยนักศึกษา ตลอดปี 

ด้านสวัสดิภาพนักศึกษา  
1 ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนศ. ตลอดปี 
2 รับแจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย เหตุฉุกเฉิน ทางศูนย์วิทยุบ้านบัวและทางโทรศัพท์ ตลอดปี 
3 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ตลอดปี 
4 จัดทีมเวรออกตรวจเพ่ือจัดระเบียบสังคม สัปดาห์ละ2วัน 
5 สืบสวนสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน ตลอดปี 

ด้านวิชาทหาร  
1 รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร พ.ค. -มิ.ย.2553 
2 น านศท.ฝึกภาคปกติ ต.ค.2553 
3 น านศท.สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ธ.ค.2553 
4 น านศท.ฝึกภาคสนาม ม.ค.-มี.ค.2554 
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การด าเนินงานของหน่วยสวัสดิภาพนักศึกษา ประจ าปี  2554  มีหน้าที่ในการด าเนินการใดๆ เพ่ือให้

นักศึกษาปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบ  แบบแผน  โดยการออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และลงโทษผู้ฝ่าฝืนเพ่ือให้
นักศึกษามีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง  อีกทั้งยังดูแลรับผิดชอบให้นักศึกษามีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน สามารถศึกษาเล่าเรียนอย่างมีความสุขตามอัตภาพจนส าเร็จการศึกษา   ปรากฏรายละเอียดผล
การด าเนินงานแต่ละด้านดังนี้ 

 ด้านวินัยนักศึกษา 

 ด้านสวัสดิภาพนักศึกษา 

 ด้านวิชาทหาร 

 ด้านพัฒนานักศึกษา 

 

 
 

 
 
 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา 

5 น าปลดนศท.ที่ส าเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ต.ค.2553 
6 ขอแต่งตั้งยศส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาทหาร มี.ค.-เม.ย.2554 
7 ผ่อนผันการเกณฑ์ทหารนศ.ที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต.ค.-ธ.ค.2553 
8 ผ่อนผันการเกณฑ์ทหารนศ.ที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาและอายุยังไม่ครบ 26ปี ต.ค.-ธ.ค.2553 

9 ผ่อนผันการเรียกระดมพลให้นศท.ชั้นปีที่ 3 ที่ยังไม่เคยถูกเรียกระดมพล มิ.ย.-ส.ค.2554 
10 ผ่อนผันการเรียกระดมพลให้นักศึกษาท่ีถูกเรียกระดมพล พ.ค.-ก.ค.2554 
11 ผ่อนผันการเรียกระดมพลให้นักศึกษาท่ีไปศึกษาต่อต่างประเทศ มิ.ย.-ก.ย.2554 

ด้านพัฒนานักศึกษา  
1 โครงการส านึกดี แต่งกายดี เพ่ือศักดิ์ศรี ม.อุบลฯ ตลอดปี 
2 โครงการ ม.อุบลฯร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย คาดเข็มขัดนิรภัย สวมใส่หมวก

กันน๊อค 
ก.พ.2554 

3 โครงการอบรมแกนน านศ.ต้านยาเสพติด มี.ค.2554 
4 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ม.อุบลฯ มิ.ย.2554 
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ตารางท่ี 16 แสดงผลการด าเนินงานของหน่วยสวัสดิภาพนักศึกษาแต่ละด้าน ประจ าปี 2554 

 

 
 

 
 

ล าดับ การด าเนินงาน จ านวน 

ด้านวินัยนักศึกษา  

1 ตรวจสอบทะเบียนประวัติ 14 ครั้ง 

2 สอบสวนความผิดกรณีทั่วไป 12 ครั้ง 

3 สอบสวนความผิดกรณีสอบประจ าภาค 2 ครั้ง 

ด้านสวัสดิภาพนักศึกษา  

1 ป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุ เหตุด่วน เหตุร้าย 80 ครั้ง 

2 แจ้งเหตุศูนย์วิทยุสื่อสารมหาวิทยาลัย 284 ครั้ง 

3 เคลื่อนที่เร็วออกตรวจพ้ืนที่ 104 ครั้ง 

4 สืบสวน สอบสวนคดี 12 ครั้ง 

5 ประสานงานเครือข่ายความร่วมมือ 21 ครั้ง 

ด้านวิชาทหาร  

1 ก ากับดูแลนักศึกษาวิชาทหาร 300 ราย 

2 ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 300 ราย 

3 ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร 1,500 ราย 

4 ผ่อนผันการะดมการเรียกพลเพ่ือฝึก 1,000 ราย 

ด้านพัฒนานักศึกษา ผู้เข้าร่วม  

1 โครงการส านึกดี แต่งกายดี เพ่ือศักดิ์ศรี ม.อุบลฯ 10,000 คน 

2 
โครงการ ม.อุบลฯร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย คาดเข็มขัดนิรภัย สวมใส่
หมวกกันน๊อค 10,000 คน 

3 โครงการอุปสมบทและอบรมแกนน านักศึกษาต้านยาเสพติด 80 คน 

4 โครงการรถฉุกเฉินกู้ชีพ ม.อุบลฯ 300 คน 

5 โครงการอบรมการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น 60 คน 
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หน่วยประกันคุณภาพและนวัตกรรมสื่อ มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ติดตามองค์ประกอบคุณภาพ 
ศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวบรวมผลวิเคราะห์การด าเนินงาน ข้อมูล
และสถิติที่ใช้ในการประกันคุณภาพที่เป็นระบบ พร้อมทั้งให้บริการข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ 
และออกแบบคิดค้นสื่อสิ่งพิมพ์ใหม่ๆ เพ่ือการพัฒนางานกิจการนักศึกษา 

 

ปฏิทินการด าเนินงานของหน่วยประกันคุณภาพและนวัตกรรมสื่อ งานกิจการนักศึกษา 
 

 
 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา 

1 ประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2552 ส.ค.53 
2 จัดท าแผนการปฏิบัติงาน ส.ค.-ก.ย.53 
3 ติดตามและรายงานความคืบหน้า IQA รอบ 3 เดือน (มิ.ย.-ส.ค.) ส.ค.-ก.ย.53 
4 เสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ส.ค.53 
5 ส่ง Template เตรียมต้นฉบับภายในงาน ก.ย.53 
6 จัดท ารายงานประจ าปี 2554 ต.ค.-พ.ย.53 
7 เสนอรายงานประจ าปีต่อสภามหาวิทยาลัย ธ.ค.53 
8 เสนอประกาศ ตัวบ่งชี้ 2.8 ข้อที่ 1-2 (สภา-บริหาร) พ.ย.-ธ.ค.53 
9 ติดตามและรายงานความคืบหน้า IQA รอบ 6 เดือน ธ.ค.53 
10 จัดท าแบบสอบถามประเมินโครงการ ตลอดปี 
11 ประชุมงานกิจการนักศึกษา ตลอดปี 
12 ติดตามและรายงานความคืบหน้า IQA รอบ 9 เดือน มี.ค.54 
13 ติดตามและรายงานความคืบหน้า IQA รอบ 10 เดือน (SAR) เม.ย.54 
14 ติดตามและรายงานความคืบหน้า IQA รอบ 12 เดือน มิ.ย.54 
15 เตรียมความพร้อมตรวจ กพร. มิ.ย.54 
16 ประเมินคุณภาพภายในระดับส านักงานอธิการบดี ก.ค.54 
17 รายงานผลการด าเนินงานการปรับปรุงและพัฒนาตามข้อเสนอแนะจากการตรวจ

ประเมินรอบที่ผ่านมา 
ก.ค.54 

18 ประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553 ส.ค.54 
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1.ด้านการประกันคุณภาพตวับ่งชี้ท่ีเกี่ยวข้องกับงานกิจการนักศึกษา 
 หน่วยประกันคุณภาพและนวัตกรรมสื่อ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
และติดตามประสิทธิผลของงานกิจการนักศึกษา เพ่ือให้การด าเนินงานมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม มีความ
คล่องตัว โดยให้รายงานผลการด าเนินงานตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาแล้วประมวลจัดท ารายงาน
เพ่ือเสนอต่องานประกันคุณภาพและงานติดตามประสิทธิผลงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใช้ฐานข้อมูลส าหรับ
การตรวจประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
 
 1.1 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ส านักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 29-30 
มิถุนายน 2554 ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพภายในระดับส านักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2553 (ตัวบ่งชี้ที่
1.2.1, 7.6.2 และ 7.6.3) โดยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักงานอธิการบดี องค์ประกอบ
และตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้องดังนี้ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  

1.2.1 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมิน ผลงานเทียบกับเป้าหมาย เหตุผลของการประเมิน 

4 4 (1,2,3,4) 4 / - 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 ตัวบ่งชี้สะท้อนภารกิจของหน่วยงาน 

7.6.2 ระบบบริการและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมิน ผลงานเทียบกับเป้าหมาย เหตุผลของการประเมิน 

4 4  (1,2,3,5) 4 / ข้อ 4 ผลการประเมินไม่ถึง 3.51 ทุกด้าน 

 
7.6.3 ระบบและกลไกการแนะแนวการใช้ชีวิตและบริการด้านข้อมูลข่าวสารแกน่ักศึกษา 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมิน ผลงานเทียบกับเป้าหมาย เหตุผลของการประเมิน 

4 4  (1,2,3,4,5) 5 / - 

 
1.2  ผลการประเมินคุณภาพภายในด้านพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่   1-3 

สิงหาคม 2554 ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553 (ตัวบ่งชี้ที่ 2.8, 
3.1, 3.2) โดยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่
เกี่ยวข้องดังนี ้
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ  (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

5 5 5 บรรลเุป้าหมาย 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

7 6.20 4.43 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

6 4.23 3.53 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

 
2.การประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ผ่านเว็บไซต์และ
ระบบถามตอบ ดังแสดงในตารางที่ 17 
 
ตารางท่ี 17 แสดงจ านวนครั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์และระบบถามตอบ 
 

ประจ าเดือน 
จ านวนครั้งการประชาสัมพันธ์ 

ผ่านเว็บไซต์ ระบบถามตอบ รวม (ครั้ง) 

มกราคม 2554 5 17 22 

กุมภาพันธ์ 2554 3 27 30 

มีนาคม 2554 4 22 26 

เมษายน 2554 7 19 26 
พฤษภาคม 2554 4 13 17 

มิถุนายน 2554 7 2 9 

กรกฎาคม 2554 2 10 12 

สิงหาคม 2554 9 10 19 

กันยายน 2554 19 5 24 

รวม 60 125 185 
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  หน่วยบริหารและธุรการ ได้ด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนในเรื่องของงานด้านสารบรรณ งบประมาณ วัสดุ
และอุปกรณ์ รวมทั้งการด าเนินประสานความร่วมมือ และสร้างภาพพจน์ที่ดีในการท างานแก่หน่วยต่างๆ 
ภายในงานกิจการนักศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดในการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
 
1. การรับ-ส่งหนังสือของงานกิจการนักศึกษา 
 การรับ-ส่งหนังสือของงานกิจการนักศึกษา ประจ าปี 2554 มีการรับหนังสือทั้งหมด  จ านวน  2,884  
ฉบับ  และมีการส่งหนังสือทั้งหมด    7,079   ฉบับ  รวมมีการรับหนังสือและส่งหนังสือทั้งหมด  9,963  ฉบับ 
ดังรายละเอียดตามตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 การรับ-ส่งหนังสือของงานกิจการนักศึกษา 

 

ประจ าเดือน หนังสือรับ (ฉบับ) หนังสือส่ง (ฉบับ) 

ตุลาคม 2553 200 386 

พฤศจิกายน 2553 244 583 

ธันวาคม 2553 211 707 

มกราคม 2554 211 445 

กุมภาพันธ์ 2554 220 597 

มีนาคม 2554 259 554 

เมษายน 2554 159 454 

พฤษภาคม 2554 172 614 

มิถุนายน 2554 275 566 

กรกฎาคม 2554 270 642 

สิงหาคม 2554 350 887 

กันยายน 2554 313 644 

รวม 2,884 7,079 
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2. การมาปฏิบัติราชการของบุคลากร งานกิจการนักศึกษา 
 หน่วยบริหารและธุรการ ได้ดูแลและรับผิดชอบในเรื่องการดูแลการมาปฏิบัติราชการของบุคลากรงาน
กิจการนักศึกษา  ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ภายในงานกิจการนักศึกษา มีทั้ งหมด จ านวน 5 หน่วย  รวมจ านวน
บุคลากรทั้งหมด 32 คน และในปีงบประมาณ 2554 ( 1 ตุลาคม 2553 ถึง 30 กันยายน 2554) บุคลากรงาน
กิจการนักศึกษามีการลากิจ, ลาป่วย, ลาพักผ่อน, ลาคลอด และขาดราชการ  ดังรายละเอียดตามตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 2 การมาปฏิบัติราชการของบุคลากร งานกิจการนักศึกษา 
 

ประจ าเดือน 
ลาป่วย 
(คน) 

ลากิจ 
(คน) 

ลาพักผ่อน 
(คน) 

ลาคลอด 
(คน) 

ขาดราชการ 
(คน) 

ตุลาคม 2553 2 1 4 - - 

พฤศจิกายน 2553 4 - 4 - - 

ธันวาคม 2553 4 3 6 - - 

มกราคม 2554 3 4 6 - - 

กุมภาพันธ์ 2554 2 1 14 - - 

มีนาคม 2554 4 3 15 - - 

เมษายน 2554 5 5 11 - - 

พฤษภาคม 2554 1 1 8 - - 

มิถุนายน 2554 6 2 8 - - 

กรกฎาคม 2554 7 2 3 - - 

สิงหาคม 2554 7 3 9 - - 

กันยายน 2554 8 3 12 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานกิจการนักศึกษาได้ไปศึกษาดูงาน  ในวันที่      
22 เมษายน 2554   ณ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธุรกิจบัณฑิต กรุงเทพฯ 
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3. การประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม 
 งานกิจการนักศึกษา  มีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรทุกคน  ได้พัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างาน  โดยได้สนับสนุนให้บุคลากรของงานกิจการนักศึกษา  เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม
ประจ าปี 2554  ดังรายละเอียดตามตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 การเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมของบุคลากร งานกิจการนักศึกษา 
 

ที ่ รายการ ผู้เข้าร่วม ระยะเวลา สถานที่ 

1 อบรมเชิงวิชาการวิทยาศาสตร์ทางการ
กีฬา 

อมร วิชัยวงศ์  
กฤษกร ปาริโชติ 

28-30 ต.ค.2553 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ 

2 ประชุมคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่
3/2553 

อมร วิชัยวงศ์ 15-16 พ.ย.2553 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
กรุงเทพฯ 

3 ประชุมมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ
และประชุมคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

นรินทร บุญ
พราหมณ์ 

13-17 ม.ค.2554 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  กรุงเทพฯ 

4 น านักศึกษาเข้าท าการฝึกภาคสนาม
ประจ าปีการศึกษา 2553 

อินธนู สร้อยผาบ 23-29 ม.ค.2554 เขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี 

5 ประชุมคณะอนุกรรมการด าเนิน
กิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต-นักศึกษานอก
ชั้นเรียน 

นรินทร บุญ
พราหมณ์ 
อมร วิชัยวงศ์ 

1 ก.พ.2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จ.ขอนแก่น 

6 น านักศึกษาท าการฝึกกระโดดร่มพารา
เซล 

อินธนู สร้อยผาบ 9-14 ก.พ.2554 เขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี 

7 สัมมนา 1 อ าเภอ 1 ทุน สัญจร 4 
ภูมิภาค 

ภัทรนิษฐ์ บุญชื่น 10-12 ก.พ.2554 โรงแรมเจริญธานี 
จ. ขอนแก่น 

8 น านักเรียนทุนฯเฝ้ารับเสด็จสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

ภัทรนิษฐ์ บุญชื่น 9 ก.พ.2554 โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน จ. ศรีสะเกษ 

9 น านักเรียนทุนฯเฝ้ารับเสด็จสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สุกัญญา รัตนโสภา 10 ก.พ.2554 จังหวัดอุบลราชธานี 

10 อบรมหลักสูตร ผู้น ากิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์ 

อุทัย กุจะพันธ์ 
ยุทธนา กวางทอง 

10-11 ก.พ.2554 โรงแรมกานต์มณีพาเลซ 
กรุงเทพฯ 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 

ที ่ รายการ ผู้เข้าร่วม ระยะเวลา สถานที่ 

11 ประชุมชี้แจงผู้บรหิารและผู้ปฏบิัติงาน
กองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาฯ 

ธัญญพัทธ์ ในเกษตร-
ธนพัฒน์ 

21-23 ก.พ.2554 สกอ. กรุงเทพฯ 

12 เข้ารับโล่ห์และเข็มเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการดีเด่น 

อินธนู สร้อยผาบ 31 มี.ค-2 เม.ย.
2554 

ท าเนียบรัฐบาล 
กรุงเทพฯ 

13 ประชุมสัมมนากองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษาประจ าปีงบประมาณ2554 

เสาวนิตย์ มีสวัสดิ ์
ธัญญพัทธ ์ในเกษตรธนพัฒน ์

31 มี.ค.-2 เม.ย.
2554 

กรุงเทพฯ 

14 สัมมนาและศึกษาดูงานด้านกิจการ
นักศึกษา 

บุคลากร 
งานกิจการนักศึกษา 

21-24 เม.ย.2554 มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิต กรุงเทพฯ
,ประจวบคีรีขันธ์ 

15 ประชุมคณะท างานโครงการสาน
สัมพันธ์ไทย-ลาว 

นรินทร บุญพราหมณ์ 16-17 มี.ค.2554 สกอ. กรุงเทพฯ 

16 ประชุมผู้จัดการทีมกรีฑา แข่งขัน
กีฬาบุคลากร สกอ. 

ครรคิด เครือวัลย์ 3-6 เม.ย.2554 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
จ.เชียงใหม่ 

17 ประชุมสัมมนาการจัดกิจกรรมปลอด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา 

อมร วิชัยวงศ์ 5-7 พ.ค.2554 สนามกีฬาแห่งชาติ
กรุงเทพฯ 

18 ประชุมสัมมนาการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยกับความเหมาะสมใน
ภาพการณ์ปัจจุบัน 

อมร วิชัยวงศ์ 
กฤษกร ปาริโชติ 
อาชัญณัฐ ทัพอาสา 

18-22 พ.ค.2554 โรงแรมภูเขางาม  
จ.นครนายก 

19 ประชุมประกวดสุนทรพจน์ประจ า
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

อมร วิชัยวงศ์ 17-18 มิ.ย.2554 สมาคมนิสิตเก่า
จุฬาฯ กรุงเทพฯ 

20 ร่วมบรรยายในการอบรมสัมมนา
โครงการสร้างเครือข่ายการแนะแนว
อาชีพ ประจ าปี 2554 

รมิตา ผูกรักษ์ 
สุกัญญา รัตนโสภา 
สิริกร  สุมาลี 

7 ก.ค.2554 โรงแรมแอลเจ 
จ.อ านาจเจริญ 

21 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การ
ท าคู่มือปฏิบัติงานหลัก/การท างาน
วิเคราะห์/การท างานสังเคราะห์/
ประสบการณ์วิจัยและการวิพากษ์
ผลงานทางวิชาการ 

สุชาฎา ไกรพันธ์ 23-29 ก.ค.2554 โรงแรมเพลิร์ล 
จ.ภูเก็ต 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 

ที ่ รายการ ผู้เข้าร่วม ระยะเวลา สถานที่ 

22 ร่วมบรรยายในการอบรมโครงการ
สร้างเครือข่ายแนะแนวอาชีพ 

รมิตา ผูกรักษ์ 
สุกัญญา รัตนโสภา 
สิริกร สุมาลี 

26 ก.ค.2554 จังหวัดศรีสะเกษ 

23 ประชุมสัมมนาการเตรียมความพร้อม
ผลิตบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 

อมร  วิชัยวงศ์ 28-30 ก.ค.2554 โรงแรมการ์เด้น 
กรุงเทพฯ 

24 ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาไทย 
บริดจสโตน ประจ าปีการศึกษา  
2554 

นรินทร บุญพราหมณ์ 
ภัทรนิษฐ์ บุญชื่น 
ปริยากร พิมเงิน 

6 ก.ค.2554 มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 
จ.ขอนแก่น 

25 ประชุมรับฟังการน าเสนอแผนการ
ด าเนินกิจกรรมและพิจารณาโครงการ
กิจกรรมในปีงบประมาณ 2554 

ครรคดิ เครือวัลย ์

อมร  วิชัยวงศ์ 
11 ส.ค.2554 มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 
จ.มหาสารคาม 

26 ประชุมคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษา
มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระ
บรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.) ประจ าปี 
2554 

สิริกร สุมาลี 29-31 ส.ค.2554 กรุงเทพฯ 

27 ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองเด็ก
ด้านข้อมูลสารสนเทศประจ าจังหวัด
อุบลราชธานี 

รมิตา ผูกรักษ์ 16 ก.ย.2554 ห้องประชุม ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี 

 

งานกิจการนักศึกษา ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฎจันเกษม กรุงเทพฯ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2554  ณ  ห้อง
ประชุมวารินช าราบ  ส านักงานอธิการบดีหลังใหม่ 
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หน่วยบริหารและธุรการ  งานกิจการ
นักศึกษา ร่วมกับชมรมสร้างสั งคมที่ ยั่ งยืน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ได้จัดท าโครงการวัน
เด็กมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เชื่อมสัมพันธ์
ชุมชนบ้านศรีไคออก ครั้งที่ 5  โดยมีนายนรินทร      
บุญพราหมณ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 
2554  ณ บ้านศรีไคออก หมู่ 4 ต าบลเมืองศรีไค 
อ าเภอวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยบริหารและธุรการ  งานกิจการ
นักศึกษา ร่วมกับชมรมสร้างสังคมที่ยั่งยืน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     นายนรินทร  
บุ ญ พราหม์  รองอธิก ารบดี ฝ่ าย พั ฒ นา
นั กศึกษา เยี่ ยมชมศูนย์ พัฒ นาเด็ กและ
เย าวชน  ต าบ ล เมื อ งศ รี ไค  ใน วั น ที่   8 
มกราคม 2554 ณ บ้านเลขที่  144 หมู่  4  
ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี 
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  หน่วยกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มีภาระหน้าที่หลักในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  โดยใช้
กิจกรรมนักศึกษาเป็นสื่อในการพัฒนาตนเอง ตลอดจนก ากับดูแลการจัดกิจกรรมนักศึกษาทั้งภายนอกและ
ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเน้นกิจกรรม 5 ด้าน ดังนี้  

 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

 กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  

 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม   

 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม    

 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา รวมถึงหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนในด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ  การให้ค าปรึกษาและแนะน าในการขออนุมัติจัดท า/ยืมเงิน  
ตรวจสอบความถูกต้องในการเบิกจ่ายงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมนักศึกษาขององค์การนักศึกษา ชมรม
ทุกชมรม  และสโมสรนักศึกษาคณะ    โดยก ากับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และสอดคล้ อง
กับระเบียบของกระทรวงการคลัง  และประกาศ/ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการน าและส่งนักศึกษาเข้ าร่วม
โครงการต่างๆในหน่วยงานของรัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆที่มีอยู่ได้แ สดงออกถึง
ความสามารถในตนเอง เพ่ือเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์   ซึ่งประกอบด้วยงานด้านต่างๆ  ดังนี้ 

 ด้านองค์การนักศึกษา 

 ด้านกิจกรรมและกีฬา 

 ด้านบริการสถานกีฬา 

 ด้านยานพาหนะ 
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ปฏิทินการปฏิบัติงานของหน่วยกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  งานกิจการนักศึกษา 

 

ระยะเวลา กิจกรรม สถานที ่

ตุลาคม 2553 ค่าย ม.อุบลฯวิชาการ ครั้งที่ 14 ม.อุบลฯ 
ตุลาคม 2553 ค่ายวิชาการ ม.อุบลฯสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 จ.อุบลราชธานี 
ตุลาคม 2553 ค่ายเกษตรอาสา  ครั้งที่ 9 จ.อุบลราชธานี 
ตุลาคม 2553 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ (รอบคัดเลือก) จ.นครราชสีมา 

พฤศจิกายน 2553 การแข่งขันกีฬา Unity  Games ม.อุบลฯ 
พฤศจิกายน 2553 งานประเพณีลอยกระทง  ประจ าปี 2553 ม.อุบลฯ 
พฤศจิกายน 2553 สัมมนาองค์การนักศึกษา ม.อุบลฯ ภาคเหนือ 
5 ธันวาคม 2553 งาน 5 ธันวามหาราช ม.อุบลฯ 

ธันวาคม53-มกราคม 54 เลือกตั้งองค์การนักศึกษา ม.อุบลฯ ม.อุบลฯ 
มกราคม 2554 มอบงานระหว่างองค์การนักศึกษา ม.อุบลฯ 
มกราคม 2554 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ (รอบมหกรรม) กรุงเทพฯ 
มกราคม 2554 งานวันเด็กแห่งชาติ   ม.อุบลฯ 

มีนาคม-เมษายน 2554 ค่ายอาสาพัฒนาชนบท จังหวัดอุบลราชธานี 
เมษายน 2554 งานประเพณีวันสงกรานต์ จังหวัดอุบลราชธานี 

พฤษภาคม 2554 อบรมแกนน านศ.ในการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 
พฤษภาคม 2554 ค่ายสายเลือดกิจกรรม ม.ทราย ม.อุบลฯ 
พฤษภาคม 2554 งานปฐมนิเทศนักศึกษาและพิธีบายศรีสู่ขวัญ ม.อุบลฯ 
พฤษภาคม 2554 ต้อนรับนักศึกษาใหม่สู่จังหวัดอุบลราชธานี วัดหนองป่าพง จ.อุบลฯ 
มิถุนายน 2554 พิธีไหว้ครู ม.อุบลฯ 
มิถุนายน 2554 เปิดโลกกิจกรรม ม.อุบลฯ 
กรกฎาคม 2554 งานวันสถาปนามหาวิทยาลัย ม.อุบลฯ 
กรกฎาคม 2554 งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี 

 12 สิงหาคม 2554 งานวันแม่แห่งชาติ ม.อุบลฯ 
สิงหาคม 2554 กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย ม.อุบลฯ 

สิงหาคม-กันยายน2554 การประกวด Freshy Boy & Girl  ม.อุบลฯ 
กันยายน 2554 วันร าลึกสืบ  นาคะเสถียร อาคารกิจกรรมนักศึกษา 
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1. ด้านองค์การนักศึกษา 

องค์การนักศึกษา   ซึ่งประกอบด้วย  สโมสรนักศึกษา  สภานักศึกษา  สโมสรนักศึกษาคณะ  และ
ชมรมต่างๆ    ในปัจจุบันนักศึกษาให้ความส าคัญและสนใจท ากิจกรรมมากยิ่งขึ้น โดยมีการจัดตั้งชมรมและต่อ
ทะเบียนชมรมเป็นประจ าทุกปี ซ่ึงได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยเน้นกิจกรรม 5 ด้าน  

 

 
แผนภูมิที่ 2  สรุปจ านวนชมรมจ าแนกตามประเภทกิจกรรม 5 ด้าน 
 
2. ด้านกิจกรรมและกีฬา 

นักศึกษาให้ความส าคัญ สนใจในการเข้าร่วมและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทัง้นักศึกษาริเริ่มจัดขึ้นเองหรือกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
  

 
 

แผนภูมิที่ 3 แสดงจ านวนโครงการจ าแนกตามประเภทกิจกรรม 5 ด้าน 
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โครงการ / กิจกรรมนักศึกษา จ าแนกตามประเภทกิจกรรม 5 ด้าน 

1. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  จ านวน 22 โครงการ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 

1 โครงการสานฝันสัมพันธ์วันวานเติมฝันให้น้องสู่รั้วมหาวิทยาลัย 

2 โครงการส ารวจโรงเรียนก่อนออกค่าย 54 

3 โครงการสานฝันสัมพันธ์สัญจรเพื่อน้องครั้งที่ 4 

4 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา 

5 โครงการสัมมนาค่ายชมรม 

6 โครงการเตรียมตัวสู่โลกอาชีพ ครั้งที่ 2 

7 โครงการสัมมนาค่าย ม.อุบลฯวิชาการ 

8 โครงการสร้างเครือข่ายด้านการให้ค าปรึกษา 

9 โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ 

10 โครงการยุวชนทหาร 

11 โครงการฝึกภาคปกติ นักศึกษาวิชาทหาร ประจ าปี 2553 

12 โครงการค่ายจุดประกายฝันน้อง 

13 โครงการค่ายส านึกรักบ้านเกิดสัญจร ครั้งที่ 2 

14 โครงการค่ายภาวะผู้น าสู่การพัฒนาครั้งที่ 3 

15 โครงการถ่ายเอกสารสภานักศึกษา  

16 โครงการอบรมนักศึกษาเครือข่ายประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

17 โครงการถ่ายเอกสารสโมสรนักศึกษา 

18 โครงการสัมมนากลุ่มสภานิสิต – นักศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 52 

19 โครงการอบรมการบริหารโครงการกิจกรรมนักศึกษา 

20 โครงการศึกษาดูงานขององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

21 โครงการถ่ายเอกสารสภานักศึกษา งวดที่ 2 

22 โครงการอบรมแกนน านักศึกษาในการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ 
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2. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 22 โครงการ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เพื่อพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา 

2 โครงการจัดแข่งขัน Street Basketball UBU ครั้งที่ 4 

3 โครงการอบรมกติกาบาสเกตบอล 

4 โครงการฝึกอบรมกีฬาดาบสากลสู่ความเป็นเลิศ 

5 โครงการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เพ่ือใช้ในการซ่อมแซมสนามยุทธกีฬา 

6 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา เพ่ือใช้ในการฝึกซ้อม 

7 โครงการเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

8 คัดใบเสร็จค่าลงทะเบียน 

9 ช าระบ ารุงสมาชิก 

10 โครงการเชื่อมสัมพันธ์น้องพ่ี VUBU 

11 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาเทควันโด 

12 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาบาสเกตบอล 

13 โครงการการแข่งขัน UBU BASKETBALL OPEN ครั้งที่ 2 

14 โครงการการแข่งขันเอทีซีเอส ยูบียู โอเพ่น ครั้งที่ 1 

15 โครงการการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาฟุตซอล 

16 โครงการการแข่งขัน BADMINTON UBU OPEN ครั้งที่ 2 

17 โครงการอบรมบริดจ์และหมากกระดาน 

18 โครงการการจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงถ้วยอธิการบดี ครั้งที่ 3 

19 โครงการสัมมนากีฬาเซปักตะกร้อ 

20 โครงการการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน UBU FA CUP ครั้งที่ 2 

21 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาฟุตบอล 

22 โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์อุดมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี 
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3. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จ านวน 11 โครงการ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 

1 โครงการ UBU Music Contest #5 

2 โครงการสร้างสัมพันธ์สานสายใยสร้างคนค่ายเพ่ือสังคม 

3 โครงการอบรมทรัยพากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4 โครงการอบรมให้ความรู้วิทยุสื่อสาร ซีบี 

5 โครงการรถฉุกเฉินงานกิจการนักศึกษา 

6 โครงการ ส านึกดี แต่งกายดี เพ่ือศักดิ์ศรี ม.อุบลฯ 

7 โครงการอบรมการบรรเทาสาธารณภัยและการกู้ชีพเบื้องต้น ประจ าปี 2554 

8 โครงการ ม.อุบลฯ ร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สวมใส่หมวกกันน็อค ประจ าปี 2554 

9 โครงการสร้างฝันปันรักสู่น้องโรงเรียนชนบท 

10 โครงการ 3 ม.สัมพันธ์ สานฝนัปันรัก 

11 โครงการค่ายส่งความรักและความห่วงใยสู่พี่น้องชายแดนไทยอีสาน 

 
4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  จ านวน 13 โครงการ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 

1 โครงการน้องใหม่ตักบาตร 

2 โครงการตักบาตรประจ าสัปดาห์ทุกวันพฤหัสดี 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าและท างานร่วมกันเป็นทีม 

4 โครงการแผนที่ความดี 

5 โครงการไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2554 

6 โครงการจากใจสู่ใจรวมเราไว้เป็นหนึ่งเดียว 

7 โครงการเชิดชูเกียรติบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2554 

8 โครงการเลือกตั้งองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี 2554 

9 ประชุมองค์การนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2554 งวดที่ 2 

10 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2554 

11 กิจกรรม Walk Rally 

12 โครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2554 

13 โครงการ UBU FRESHY CONTEST 2011 
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5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 4 โครงการ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 

1 โครงการสัปดาห์ดนตรี ครั้งที่ 4 

2 โครงการสัมมนาภูไทสานสายใยน้องพ่ี 

3 โครงการรู้ชาติพันธ์สองฝั่งโขง 

4 โครงการบายศรีสู่ขวัญเกศแก้วนิโรบล เอิ้นขวัญน้องใหม่ 
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3.  ด้านบริการสถานกีฬา 
         สถานกีฬา ประกอบด้วย  ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์  โรงพลศึกษา  สระว่ายน้ ายอดเศรณี  อาคาร
กิจกรรมนักศึกษา สนามกีฬากลางแจ้ง สนามกีฬากลาง และสถานกีฬาต่างๆ มุ่งเน้นให้บริการแก่นักศึกษา 
อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตลอดจนบุคคลภายนอกทั่วไป 
 

ตารางท่ี 4  แสดงจ านวนคณะ/หน่วยงาน ที่ขอใช้บริการสถานกีฬา 
 

ประจ าเดือน ศูนย์กีฬาฯ โรงพละ สระว่ายน  า อาคารกิจกรรม สนามกีฬากลางแจ้ง สนามกีฬากลาง อ่ืนๆ 

ตุลาคม 2553 - - 1 - - - - 

พฤศจิกายน 2553 - - - 1 1 - - 

ธันวาคม 2553 1 2 - 3 2 - - 

มกราคม 2554 2 3 - 2 - 1 1 

กุมภาพันธ์ 2554 3 5 - 5 1 2 1 

มีนาคม 2554 4 2 - 1 1 - - 

เมษายน 2554 2 2 - 1 1 - - 

พฤษภาคม 2554 3 1 - 1 1 - - 

มิถนุายน 2554 6 5 - 5 1 - 1 

กรกฎาคม 2554 7 1 - 4 1 - - 

สิงหาคม 2554 5 3 - 7 1 - - 

กันยายน 2554 2 4 - 1 1 2 - 

รวม 35 28 1 31 11 5 3 

หมายเหตุ ไม่รวมการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษา 
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ตารางท่ี 5 แสดงจ านวนผู้ใช้บริการ สระว่ายน  ายอดเศรณี และห้องออกก าลังกาย 
 

ประจ าเดือน สระว่ายน  ายอดเศรณี (คน) ห้องออกก าลังกาย (คน) 

ตุลาคม 2553 225 625 

พฤศจิกายน 2553 228 750 

ธันวาคม 2553 184 435 

มกราคม 2554 ปิดปรับปรุงซ่อมแซม 873 

กุมภาพันธ์ 2554 ปิดปรับปรุงซ่อมแซม 685 

มีนาคม 2554 ปิดปรับปรุงซ่อมแซม 570 

เมษายน 2554 420 417 

พฤษภาคม 2554 590 675 

มิถุนายน 2554 716 712 

กรกฎาคม 2554 696 687 

สิงหาคม 2554 521 728 

กันยายน 2554 380 590 

รวม 3,960 7,747 

หมายเหตุ ไม่รวมการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษา 
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4. ด้านยานพาหนะ 

ให้บริการรถตูแ้ละรถบัสองค์การนักศึกษา เพ่ือใช้ในการติดต่อประสานงานหรือเดินทางไปราชการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย  ตลอดจนการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง 
 
ตารางท่ี 6 แสดงการใช้รถตู้และรถบัส องค์การนักศึกษาภายในและภายนอกจังหวัด (วัน) 
 

ประจ าเดือน 

รถตู้ รถบัส 

ภายใน
จังหวัด 

ภายนอก
จังหวัด 

รวม 
(วัน) 

ภายใน
จังหวัด 

ภายนอก
จังหวัด 

รวม 
(วัน) 

ตุลาคม 2553 - 19 19 5 12 17 

พฤศจิกายน 2553 12 14 26 3 7 10 

ธันวาคม 2553 6 4 10 11 - 11 

มกราคม 2554 5 15 20 - 20 20 

กุมภาพันธ์ 2554 7 2 9 4 7 11 

มีนาคม 2554 4 5 9 8 5 13 

เมษายน 2554 2 6 8 1 1 2 

พฤษภาคม 2554 4 12 16 7 4 11 

มิถุนายน 2554 1 - 1 1 4 5 

กรกฎาคม 2554 8 7 15 5 1 6 

สิงหาคม 2554 8 11 19 11 3 14 

กันยายน 2554 8 7 15 5 4 9 

รวม 65 102 167 61 68 129 
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หน่วยสวัสดิการเพ่ือการศึกษา  มีหน้าที่ให้บริการสนับสนุนด้านสวัสดิการแก่นักศึกษา หลายด้านได้แก่  

 ด้านทุนการศึกษา  

 ด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 ด้านแนะแนวและจัดหางาน 
เพ่ือให้มีความพร้อมด้านเศรษฐฐานะส าหรับการศึกษา ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษา สามารถศึกษาได้ส าเร็จ
การศึกษา ออกไปประกอบอาชีพเป็นก าลังส าคัญของประเทศน าไปสู่การพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป 

 

ปฏิทินการปฏิบัติงานของหน่วยสวัสดิการเพื่อการศึกษา งานกิจการนักศึกษา 
 

 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา 
1 บริการแนะแนวให้ค าปรึกษานักศึกษาทุกคณะ (ด้านการศึกษา  ส่วนตัว งาน

ระหว่างเรียน) เป็นรายบุคคลและกลุ่ม 
ตลอดปี 

2 ติดต่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือช่วยเหลือนักศึกษา ตลอดปี 
3 ให้บริการด้านเงินทุนการศึกษา กับนักศึกษาทุกคณะ ตลอดปี 
4 ติดต่อประสานงานกับเจ้าของทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดปี 
5 ด าเนินการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาให้นักศึกษาแต่ละเดือน ตลอดปี 
6 บริการจัดหางานให้นักศึกษาทุกคณะท าระหว่างเรียน ตลอดปี 
7 ติดต่อประสานงานกับบริษัทต่างๆ ที่มีต าแหน่งงานว่าง ตลอดปี 
8 รับสมัครนักศึกษาทุกคณะตามที่บริษัทต่างๆ จัดส่งให้ ตลอดปี 
9 ให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับต าแหน่งงานว่าง ตลอดปี 
10 ประสานงานกับบริษัทที่มีความประสงค์รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน ตลอดปี 
11 ประชาสัมพันธ์และประกาศเรื่อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ตลอดปี 
12 จัดเก็บเอกสาร สัญญากู้ยืม หลักฐานเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาเพ่ือ

การตรวจสอบ 
ตลอดปี 

13 แนะน าและให้ค าปรึกษานักศึกษากู้ยืม ตลอดปี 
14 ประสานงานกับคณะกรรมการ อนุกรรมการประจ าคณะทุกคณะและหน่วยงาน

ภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ตลอดปี 

 
15 ตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชีกองทุน  (EL 018) ตลอดปี 
16 ตัดโอนเงินนักศึกษากองทุนฯ ตาม  (EL 018)  ตลอดปี 
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  ในปีการศึกษา 2554 มีนักศึกษาได้รับการช่วยเหลือนักศึกษาได้รับการช่วยเหลือด้านสวัสดิการนักศึกษา 
ประกอบด้วย ด้านทุนการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2554 จ านวน 263 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 6,393,750 บาท ด้าน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มีจ านวนผู้กู้ยืม กยศ.และกรอ. ทั้งสิ้น 7,269  คน เป็นเงิน 387,136,500 บาท 
และด้านแนะแนวและจัดหางาน ได้รับเงินสนับสนุนให้นักศึกษาท างานระหว่างเรียนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จ านวน 110 คน เป็นเงิน 500,000 บาท โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา 
17 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการกองทุนฯ    มี.ค. 2553 
18 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการพิจารณาให้กู้ยืมฯ  เม.ย.-พ.ค. 2553 
19 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากู้ยืมฯ พ.ค. 2553 
20 เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาทุนการศึกษา มิ.ย. 2553 
21 สอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาทุน มิ.ย.,ก.ย. 2553 
22 จัดส่งสัญญากู้ยืมให้กับธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน)  มิ.ย.-ก.ค. 2553 
23 แก้ไขสัญญากู้ยืมจากธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ต.ค. 2553 
24 จัดส่งคู่สัญญากู้ยืมคืนให้นักศึกษากองทุนฯ  พ.ย. 2553 
25 ติดต่อประสานงานบริษัทต่างๆ ร่วมจัดโครงการมหกรรมตลาดนัดงาน พ.ย.-ธ.ค. 2553 
26 เตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ธ.ค. 2553 
27 จัดโครงการสู่โลกอาชีพ ม.ค. 2554 
28 ประกาศหลักเกณฑ์  คุณสมบัติ  ขอบเขต ระเบียบการกู้ยืมของกองทุนฯ ม.ค. 2554 

29 คณะรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์จะกู้ยืมในระบบ  e-Student loan ม.ค. 2554 

30 คณะอนุกรรมการของแต่ละคณะพิจารณาคุณสมบัติผู้กู้ยืมในเบื้องต้น ก.พ. 2554 
31 ประชุมนักศึกษาทุนเพ่ือติดตามผลการศึกษา มี.ค. 2554 
32 คณะรวบรวมเอกสารแบบฟอร์มและสัญญากู้ยืมส่งกองทุนฯ พร้อมข้อมูล

ในรูปแบบไฟล์ข้อมูล 
มี.ค.-พ.ค. 2554 

33 ตรวจสอบเอกสารการกู้ยืม มี.ค.-พ.ค. 2554 
34 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาตรวจสอบข้อมูลเอกสารการกู้ยืมทุกคณะ เม.ย.-พ.ค. 2554 
35 คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาประจ าสถานศึกษา

พิจารณาการอนุมัติให้กู้ยืม 
เม.ย.-พ.ค. 2554 

36 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการพิจารณาให้กู้ยืมฯ เม.ย.-พ.ค. 2554 
37 เบิกเงนิทุนการศึกษาประจ าเดือน ทุกเดือน 
38 เบิกจ่ายเงินท างานระหว่างเรียน ทุกเดือน 
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1. ด้านทุนการศึกษา   
  ได้รับงบประมาณสนับสนุนเงินทุนการศึกษาจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประจ าภาคการศึกษาที่ 
1/2554  จ านวน 263 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 6,393,750 บาท (หกล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบ
บาทถ้วน) ดังแสดงในตารางที่ 7 
 
ตารางท่ี 7  สรุปทุนการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2554 
 

ล าดับ ชื่อทุนการศึกษา ประเภททุน จ านวน
ทุน 

เงินทุน รวมเงินทุน 

รายปี ต่อเนื่อง 

1 ทุนในพระบรมราชานุเคราะห์องค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  / 4 20,000.00    80,000.00  

2 ทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
(53,000x3 ,58,000x2 ,63,000x2 ,100,000x1) 

 / 8 53,000-100,000  501,000.00  

3 ทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจนสภาสังคม
สงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ระดับอุดมศึกษา 

 / 1  6,000.00   6,000.00  

4 ทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา(ศ.เกียรติคุณคุณหญิง
ไขศรี ศรีอรุณเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา) 

 / 13  50,000.00   650,000.00  

5 ทุนเฉลิมราชกุมารี  / 13  30,000.00   390,000.00  

6 ทุนมูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นท่ีกันดารใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 

  / 1  4,000.00   4,000.00  

7 ทุนคิงฟิชเชอร์ (เดวิดเกียง)   / 1  15,000.00   15,000.00  

8 ทุนมูลนิธิทาคาฮาชิ   / 2  30,000.00   60,000.00  

9 ทุน 1 อ าเภอ 1 ทุนท่ีศึกษาต่อในประเทศ รุ่นท่ี 1 และรุ่นท่ี 2   / 1  63,000.00   63,000.00  

10 ทุนมูลนิธิเทสโก้ โลตัสบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานเพื่อ
นิสิตนักศึกษาฯ 

  / 8  10,000.00   80,000.00  

11 ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้    / 10  40,000.00  400,000.00   

12 ทุนโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษาส าหรับนิสิต
นักศึกษาพิการฯ 

 / 1  8,000.00   8,000.00  

13 ทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์   / 13  15,000.00  195,000.00   

14 ทุนบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จ ากัด  (15,000x2, 30,000x2)   / 4 15,000-30,000   90,000.00  

15 ทุนหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย   / 12  25,000.00  300,000.00   

16 ทุนส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อสร้างบัณฑิต   / 2  20,000.00   40,000.00  

17 ทุนองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าลาด   / 1  10,800.00   10,800.00  

18 ทุนมัสกาตีมูลนิธิ   / 4  4,000.00   16,000.00  

19 ทุนมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย และวัดดอยเจดีย์   / 2  50,000.00  100,000.00   
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ตารางท่ี 7 (ต่อ) 
 

 

 

ล าดับ ชื่อทุนการศึกษา ประเภททุน จ านวน
ทุน 

เงินทุน รวมเงินทุน 

รายปี ต่อเนื่อง 

20 ทุนมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์   / 11 20,400.00             224,400.00   

21 ทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนท่ีขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์
(6,000x9, 8,000x6, 10,000x1) 

   / 18  6,000-10,000  112,000.00   

22 ทุนมูลนิธิซิเมนต์ไทย    / 4  20,000.00   80,000.00  

23 ทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล    / 4  12,000.00   48,000.00  

24 ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หน่ึง    / 7  25,000.00  175,000.00   

25 ทุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย    / 6  20,000.00  120,000.00   

26 ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ 

   / 2  7,000.00   14,000.00  

27 ทุนมูลนิธิแองโกล-ไทย    / 24  20,000.00  480,000.00   

28 ทุนมูลนิธิงานสวัสดิการสังคมเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ    / 1  10,000.00   10,000.00  

29 ทุนโครงการช้างเผือก (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)  / 8  60,000.00  480,000.00   

30 ทุนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร    / 2  45,000.00   90,000.00  

31 ทุนโครงการทุนระดับปริญญาตรีแก่บุตรหลาน   /  1  40,000.00  40,000.00 

32 ทุนมูลนิธิด ารงชัยธรรม    / 1  69,550.00   69,550.00  

33 ทุนบริษัทคาโอ อินดัสเตรียล(ประเทศไทย) จ ากัด  /   1  8,000.00   8,000.00  

34 ทุนไทยบริดจสโตน  (30,000x8, 35,000x14)  /   22  30,000-
35,000  

730,000.00   

35 ทุนสมาคม-มูลนิธิชาวอุบลราชธานี   /   3  4,000.00   20,000.00  

36 ทุนสมาคมอีสานมหานครชิคาโกแห่งรัฐอิลลินนอยส ์สหรัฐอเมริกา  /   10  15,000.00  150,000.00   

37 ทุนธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
 (10,000x1, 15,000x13, 20,000x9) 

/   23 10,000-20,000  385,000.00   

38 ทุนมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช  /   1  15,000.00   15,000.00  

39 ทุนมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ  /   3  20,000.00   60,000.00  

40 ทุนมูลนิธินายประจักษ์และนางสาลี่  คนตรงและมูลนิธิพ่อ
เคนน้อย แม่บุญ วัดพระศรีเจริญ 

 /   4  4,500.00   18,000.00  

41 ทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์   /   1  8,000.00   16,000.00  

42 ทุนกองทุน Dr. and Mrs.Pendleton  /   5  8,000.00   40,000.00  

 รวม   263  6,393,750.00 
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ตารางที่ 8 แสดงจ านวนนักศึกษาผู้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่1/2554 จ าแนกตามคณะ 

 

ล าดับ คณะ จ านวน (คน)  จ านวนเงิน (บาท)  

1 วิทยาศาสตร์ 40 871,000.00                             

2 เกษตรศาสตร์ 24 690,600.00                             

3 วิศวกรรมศาสตร์ 58 1,433,100.00                           

4 ศิลปศาสตร์ 24 582,000.00                             

5 เภสัชศาสตร์ 11 330,000.00                             

6 บริหารศาสตร์ 40 798,500.00                             

7 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 31 896,000.00                             

8 ศิลปประยุกต์และการออกแบบ 5 169,050.00                             

9 นิติศาสตร์ 16 331,500.00                             

10 รัฐศาสตร์ 7 180,000.00                             

11 พยาบาลศาสตร์ 2 57,000.00                               

12 วิทยาเขตมุกดาหาร 5 55,000.00                               

รวม 263 6,393,750.00 
 

การสัมภาษณ์ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภณัฑ ์  
วันท่ี 29 มิถุนายน 2554  
ณ ห้องประชุมโพธิ์ไทรและห้องประชุมบุณฑริก 

 
 

พิธีมอบทุนการศึกษาเครือเจรญิโภคภณัฑ ์  
วันท่ี 24 สิงหาคม 2554  
ณ ห้องประชุมวารินช าราบ 
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2.  ด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้รับจัดสรรงบประมาณ ภาคการศึกษาที่ 1/2554  จากกองทุนเงินให้กู้
เพ่ือการศึกษา      ทั้ง กยศ.และกรอ.  จ านวน 387,136,500 บาท (สามร้อยแปดสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนสามา
หมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) มีจ านวนผู้กู้ยืม กยศ.และกรอ. ทั้งสิ้น 7,269  คน รายละเอียดดังตารางที่ 9 
 

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา KM  
 
 

 
 

 

สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาเทสโกโ้ลตสั 
บูรณาการเรียนรู้กับการท างานฯ 

วันท่ี 3 สิงหาคม 2554 
ณ ห้องประชุมโพธิ์ไทร 

 
 

  
 
 
 

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิแองโกล-ไทย   
วันท่ี 2 มิถุนายน 2554 

ณ ห้องประชุมวารินช าราบ 

 
 
 
 
 

 
พิธีมอบทุนการศึกษาไทยบริดจสโตน 

วันท่ี 6 กรกฎาคม 2554 
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
 

 
 
 

สมัภาษณ์ทุนมลูนิธินายห้าง 
โรงปูนผู้หนึ่ง  

วันท่ี 12 กรกฎาคม 2554 
ณ ห้องงานกิจการนักศึกษา 

 
 
 
 
 

 
การตรวจเยี่ยมนักเรยีนในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

วันที่ 1 สิงหาคม 2554 
ณ ห้องประชุมโพธิ์ไทร 

 
 
 
 
 

 
พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธ ิ

นายประจักษ์ นางสาลี่ คนตรง  
วันท่ี 26 กันยายน 2554 
ณ ห้องประชุมบณุฑริก 

  

ครั้งท่ี 4 
วันท่ี 5 สิงหาคม 2554 
ณ คณะศิลปศาสตร ์

ครั้งท่ี 3 
วันท่ี 1กรกฎาคม2554 
ณ คณะวิทยาศาสตร ์
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ตารางที่ 9 แสดงจ านวนนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.)ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2554 
 

คณะ จ านวนทุน ( คน ) จ านวนเงินทุน (บาท) 

กยศ. ราย
เก่า ม.อุบล 

กยศ.  
รายใหม่ 

กรอ. รวม กยศ. รายเก่า  
ม.อุบล 

กยศ.  
รายใหม่ 

กรอ. รวม 

วิทยาศาสตร ์ 900 65 1 966 46,800,000      3,380,000         32,000          50,212,000       

เกษตรศาสตร ์ 531 61 - 592 27,081,000      3,111,000           -   30,192,000       

วิศวกรรมศาสตร ์ 1,077 135 - 1,212 58,158,000      7,290,000           -  65,448,000       

ศิลปศาสตร ์ 684 77 - 761 35,568,000      4,004,000           -   39,572,000       

เภสัชศาสตร ์ 95 3 13 111 5,225,000         165,000            377,000      5,767,000         

บริหารศาสตร ์ 1,590 135 - 1,725 85,860,000      7,290,000           -   93,150,000       

นิติศาสตร ์ 711 46 - 757 35,550,000      2,300,000           -   37,850,000       

รัฐศาสตร ์ 626 54 - 680 31,926,000      2,754,000           -   34,680,000       

ศิลปประยุกตฯ์ 85 14 - 99 4,590,000         756,000              -   5,346,000         

แพทยศาสตร์ฯ  270 11 12 293 14,850,000      605,000            960,000       16,415,000       

พยาบาลศาสตร ์ 57 16 - 73 6,640,500         1,864,000           -   8,504,500         

รวม 6,626 617 26 7,269 352,248,500    33,519,000       1,369,000    387,136,500     

 
ตารางที่ 10  แสดงจ านวนการตัดโอนเงินนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  
 

ล าดับที่ ภาคการศึกษา จ านวน (คน) จ านวนเงิน (บาท) 

1 ภาคการศึกษาที่ 2/2553 7,566 97,296,400.00 

2 ภาคการศึกษาที่ 1/2554 344 4,955,100.00 

รวม 7,910 102,251,500.00 
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ตารางที่ 11  แสดงจ านวนการขอรับบริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
 

ประจ าเดือน ประเภทท่ีขอรับบริการ (คน) 

ติดต่อขอรับริการ ให้ค าปรึกษา แนะน า ขอรับบริการด้านอิเล็กทรอนิกส์ 

มกราคม 2554 124 76 

กุมภาพันธ์ 2554 88 99 

มีนาคม 2554 203 73 

เมษายน 2554 125 140 

พฤษภาคม 2554 194 269 

มิถุนายน 2554 152 425 

กรกฎาคม 2554 385 231 

สิงหาคม 2554 134 167 

กันยายน 2554 189 65 

รวม 1,594 1,545 

 
3. ด้านแนะแนวและจัดหางาน 

ให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อ, แนะแนวให้ค าปรึกษา  จัดหางานพิเศษให้นักศึกษาท าในเวลาว่าง
ระหว่างเรียน,  จัดหางานให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  อบรมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมและประสบการณ์เพ่ือ
การประกอบอาชีพ   รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.1   ด้านแนะแนว  ให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อ  ให้ค าปรึกษามีหลายด้านส่วนใหญ่จะขอรับ
ค าปรึกษาเรื่องงาน เรื่องส่วนตัว และการศึกษา โดยด าเนินการให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม  นักศึกษา
สามารถขอรับค าปรึกษาได้ในวันและเวลาราชการ หรือ ทางโทรศัพท์โดยตรง เบอร์ 045-353033 และ 045-
353090  มีจ านวนนักศึกษาที่ขอรับค าปรึกษาประจ าปี 2554 จ านวนทั้งสิ้น 639 คน รายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 12 แสดงจ านวนนักศึกษาที่ติดต่อขอรับค าปรึกษา ประจ าปี 2554 
 

ล าดับ การให้ค าปรึกษา จ านวนนักศึกษาที่ขอรับค าปรึกษา (คน) 

1 ด้านการศึกษา 213 

2 ด้านจัดหางาน 413 

3 ด้านส่วนตัวและสังคม 13 

รวม 639 
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ตารางที่ 13 แสดงจ านวนนักศึกษาที่ติดต่อขอรับค าปรึกษา ประจ าปี 2554 จ าแนกตามคณะ 
 

คณะ จ านวน (คน) 

วิทยาศาสตร์ 76 

เกษตรศาสตร์ 46 

วิศวกรรมศาสตร์ 163 

ศิลปศาสตร์ 60 

เภสัชศาสตร์ 3 

บริหารศาสตร์ 260 

นิติศาสตร์ 15 

รัฐศาสตร์ 14 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 2 

รวม 639 

 
3.2 จัดหางาน   เป็นการบริการจัดหางานเพ่ือการฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษาที่ก าลังศึกษา 

นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาและศิษย์เก่า โดยประสานงานกับบริษัทและหน่วยงานต่างๆ เพ่ือรับสมัคร
นักศึกษาท างานพิเศษ ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน รายละเอียดดังนี้ 

3.2.1 จัดหางานให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาและศิษย์เก่า  โดยการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล
ต าแหน่งงานว่างในระบบบริการการศึกษาและแจ้งเวียนไปยังคณะที่เกี่ ยวข้อง  ทั้งนี้ข้อมูลบริษัทต่างๆเน้นให้
นักศึกษา สมัครและสอบถามรายละเอียดต่างๆ ในเว็ปไซต์ของบริษัท  ซึ่งมีบริษัทติดต่อขอรับสมัครนักศึกษา
เข้าท างาน 35 บริษัท จ านวนต าแหน่ง 210 อัตรา 

3.2.2  จัดหางานพิเศษให้นักศึกษาท างานระหว่างเรียน  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจ านวน 
500,000 บาท จากเงินรายได้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถช่วยเหลือนักศึกษาท างานระหว่างเรียนได้ 
จ านวน 110 ราย ดังตารางที่ 14 
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ตารางที่ 14 แสดงจ านวนหน่วยงานที่จ้างงานนักศึกษาท างานระหว่างเรียน ประจ าป ี2554 

 
 

ล าดับ หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร จ านวน (คน) งบประมาณ (บาท) 

1 งานกิจการนักศึกษา   

 1.1 หน่วยกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 5 18,000.00 

 1.2 หน่วยบริหารและธุรการ 4 18,000.00 

 1.3 หน่วยสวัสดิภาพนักศึกษา 5 18,000.00 

 1.4 ด้านทุนการศึกษา 6 90,000.00 

 1.5 ด้านกองทุนเงินให้กู้เพ่ือการศึกษา 4 36,000.00 

 1.6 ด้านแนะแนวและจัดหางาน 4 32,000.00 

2 คณะเกษตรศาสตร์ 6 18,000.00 

3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 13 18,000.00 

4 คณะบริหารศาสตร์ 4 18,000.00 

5 คณะวิทยาศาสตร์ 10 18,000.00 

6 คณะศิลปศาสตร์ 3 18,000.00 

7 คณะเภสัชศาสตร์ 2 18,000.00 

8 คณะรัฐศาสตร์ 4 18,000.00 

9 คณะนิติศาสตร์ 6 18,000.00 

10 คณะศิลปประยุกต์และการอกแบบ 9 18,000.00 

11 วิทยาลัยการแพทย์และการสารธารณสุข 4 18,000.00 

12 คณะพยาบาลศาสตร์ 3 18,000.00 

13 กองคลัง 4 18,000.00 

14 กองกลาง 2 18,000.00 

15 กองบริการการศึกษา 6 18,000.00 

16 กองแผนงาน 2 18,000.00 

17 โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ 4 18,000.00 

รวมทั งสิ น 110 500,000.00 
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3.3 จัดอบรมบริการวิชาการและพัฒนานักศึกษา   เพ่ือให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาตนเองให้เป็น

บุคคลที่มีความสมบูรณ์ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม   ก่อนส าเร็จการศึกษาและออกไปรับใช้
ประเทศชาติต่อไป 
 
ตารางที่ 15 แสดงจ านวนโครงการจัดอบรมบริการวิชาการและพัฒนานักศึกษา 
 

ล าดับ โครงการ ระยะเวลา สถานที ่ ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1 โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ 
 
 
 
 

18 มิถุนายน 2554 
–  

21 สิงหาคม 2554 

ห้อง 5102 
อาคารเรียน

รวม 5 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
จ านวน 55 คน 

2 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ 
 
 
 
 

30 กรกฎาคม 
2554 

ห้องประชุม
ศรีเมืองใหม่ 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
จ านวน 100 คน 

3 โครงการสร้างเครือข่ายด้านการให้
ค าปรึกษา 
 
 
 
 

27-28 สิงหาคม 
2554 

ห้องประชุม
ศรีเมืองใหม่ 

นักศึกษาและ 
ศิษย์เก่า  

จ านวน 60 คน 
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หน่วยสวัสดิภาพนักศึกษา มีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล ประวัติ สอบสวนความผิด ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ

ความปลอดภัย ป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย รับแจ้งเรื่องราวเหตุการณ์ทางศูนย์วิทยุบ้านบัวและโทรศัพท์ ประสาน
ความร่วมมือ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน ก ากับดูแลนักศึกษาวิชาทหาร การผ่อนผัน
การเกณฑ์ทหาร และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรมและยาเสพติด 

 
ปฏิทินการปฏิบัติงานของหน่วยสวัสดิภาพนักศึกษา งานกิจการนักศึกษา 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา 
ด้านวินัยนักศึกษา  

1 สอบสวนนศ.กระท าความผิดวินัยนศ.กรณีทั่วไป ตลอดปี 
2 สอบสวนนศ.กระท าผิดวินัยนศ.กรณีการสอบประจ าภาค ตลอดปี 
3 สรุปความเห็นเสนอโทษต่อมหาวิทยาลัย ตลอดปี 
4 พิมพ์บันทึกการสอบสวน ตลอดปี 
5 พิมพ์บันทึกเสนอโทษ ตลอดปี 
6 ท าค าสั่งลงโทษ ตลอดปี 
7 ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ตลอดปี 
8 ติดตามผลการด าเนินงานในชั้นสอบสวนและในชั้นศาล ตลอดปี 
9 ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลนศ.เพื่อออกหนังสือรับรองความประพฤติ ตลอดปี 
10 ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลนศ.กระท าผิดวินัยนักศึกษา ตลอดปี 

ด้านสวัสดิภาพนักศึกษา  
1 ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนศ. ตลอดปี 
2 รับแจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย เหตุฉุกเฉิน ทางศูนย์วิทยุบ้านบัวและทางโทรศัพท์ ตลอดปี 
3 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ตลอดปี 
4 จัดทีมเวรออกตรวจเพ่ือจัดระเบียบสังคม สัปดาห์ละ2วัน 
5 สืบสวนสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน ตลอดปี 

ด้านวิชาทหาร  
1 รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร พ.ค. -มิ.ย.2553 
2 น านศท.ฝึกภาคปกติ ต.ค.2553 
3 น านศท.สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ธ.ค.2553 
4 น านศท.ฝึกภาคสนาม ม.ค.-มี.ค.2554 
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การด าเนินงานของหน่วยสวัสดิภาพนักศึกษา ประจ าปี  2554  มีหน้าที่ในการด าเนินการใดๆ เพ่ือให้

นักศึกษาปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบ  แบบแผน  โดยการออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และลงโทษผู้ฝ่าฝืนเพ่ือให้
นักศึกษามีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง  อีกทั้งยังดูแลรับผิดชอบให้นักศึกษามีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน สามารถศึกษาเล่าเรียนอย่างมีความสุขตามอัตภาพจนส าเร็จการศึกษา   ปรากฏรายละเอียดผล
การด าเนินงานแต่ละด้านดังนี้ 

 ด้านวินัยนักศึกษา 

 ด้านสวัสดิภาพนักศึกษา 

 ด้านวิชาทหาร 

 ด้านพัฒนานักศึกษา 

 

 
 

 
 
 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา 
5 น าปลดนศท.ที่ส าเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ต.ค.2553 
6 ขอแต่งตั้งยศส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาทหาร มี.ค.-เม.ย.2554 
7 ผ่อนผันการเกณฑ์ทหารนศ.ที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต.ค.-ธ.ค.2553 
8 ผ่อนผันการเกณฑ์ทหารนศ.ที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาและอายุยังไม่ครบ 26ปี ต.ค.-ธ.ค.2553 
9 ผ่อนผันการเรียกระดมพลให้นศท.ชั้นปีที่ 3 ที่ยังไม่เคยถูกเรียกระดมพล มิ.ย.-ส.ค.2554 
10 ผ่อนผันการเรียกระดมพลให้นักศึกษาท่ีถูกเรียกระดมพล พ.ค.-ก.ค.2554 
11 ผ่อนผันการเรียกระดมพลให้นักศึกษาท่ีไปศึกษาต่อต่างประเทศ มิ.ย.-ก.ย.2554 

ด้านพัฒนานักศึกษา  
1 โครงการส านึกดี แต่งกายดี เพ่ือศักดิ์ศรี ม.อุบลฯ ตลอดปี 
2 โครงการม.อุบลฯร่วมใจ ขับข่ีปลอดภัย คาดเข็มขัดนิรภัย สวมใส่หมวก

กันน๊อค 
ก.พ.2554 

3 โครงการอบรมแกนน านศ.ต้านยาเสพติด มี.ค.2554 
4 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ม.อุบลฯ มิ.ย.2554 



รายงานประจ าปี  2554  | 45 

 
ตารางท่ี 16 แสดงผลการด าเนินงานของหน่วยสวัสดิภาพนักศึกษาแต่ละด้าน ประจ าปี 2554 

 

 
 
 
 
 
 

ล าดับ การด าเนินงาน จ านวน 

ด้านวินัยนักศึกษา  

1 ตรวจสอบทะเบียนประวัติ 14 ครั้ง 

2 สอบสวนความผิดกรณีทั่วไป 12 ครั้ง 

3 สอบสวนความผิดกรณีสอบประจ าภาค 2 ครั้ง 

ด้านสวัสดิภาพนักศึกษา  

1 ป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุ เหตุด่วน เหตุร้าย 80 ครั้ง 

2 แจ้งเหตุศูนย์วิทยุสื่อสารมหาวิทยาลัย 284 ครั้ง 

3 เคลื่อนที่เร็วออกตรวจพ้ืนที่ 104 ครัง้ 

4 สืบสวน สอบสวนคดี 12 ครั้ง 

5 ประสานงานเครือข่ายความร่วมมือ 21 ครั้ง 

ด้านวิชาทหาร  

1 ก ากับดูแลนักศึกษาวิชาทหาร 300 ราย 

2 ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 300 ราย 

3 ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร 1,500 ราย 

4 ผ่อนผันการะดมการเรียกพลเพ่ือฝึก 1,000 ราย 

ด้านพัฒนานักศึกษา ผู้เข้าร่วม  

1 โครงการส านึกดี แต่งกายดี เพ่ือศักดิ์ศรี ม.อุบลฯ 10,000 คน 

2 โครงการม.อุบลฯร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย คาดเข็มขัดนิรภัย สวมใส่หมวกกันน๊อค 10,000 คน 

3 โครงการอุปสมบทและอบรมแกนน านักศึกษาต้านยาเสพติด 80 คน 

4 โครงการรถฉุกเฉินกู้ชีพ ม.อุบลฯ 300 คน 

5 โครงการอบรมการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น 60 คน 
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หน่วยประกันคุณภาพและนวัตกรรมสื่อ มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ติดตามองค์ประกอบคุณภาพ 
ศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวบรวมผลวิเคราะห์การด าเนินงาน ข้อมูล
และสถิติที่ใช้ในการประกันคุณภาพที่เป็นระบบ พร้อมทั้งให้บริการข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ 
และออกแบบคิดค้นสื่อสิ่งพิมพ์ใหม่ๆ เพ่ือการพัฒนางานกิจการนักศึกษา 

 

ปฏิทินการด าเนินงานของหน่วยประกันคุณภาพและนวัตกรรมสื่อ งานกิจการนักศึกษา 
 

 
 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา 
1 ประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2552 ส.ค.53 
2 จัดท าแผนการปฏิบัติงาน ส.ค.-ก.ย.53 
3 ติดตามและรายงานความคืบหน้า IQA รอบ 3 เดือน (มิ.ย.-ส.ค.) ส.ค.-ก.ย.53 
4 เสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ส.ค.53 
5 ส่ง Template เตรียมต้นฉบับภายในงาน ก.ย.53 
6 จัดท ารายงานประจ าปี 2554 ต.ค.-พ.ย.53 
7 เสนอรายงานประจ าปีต่อสภามหาวิทยาลัย ธ.ค.53 
8 เสนอประกาศ ตัวบ่งชี้ 2.8 ข้อที่ 1-2 (สภา-บริหาร) พ.ย.-ธ.ค.53 
9 ติดตามและรายงานความคืบหน้า IQA รอบ 6 เดือน ธ.ค.53 
10 จัดท าแบบสอบถามประเมินโครงการ ตลอดปี 
11 ประชุมงานกิจการนักศึกษา ตลอดปี 
12 ติดตามและรายงานความคืบหน้า IQA รอบ 9 เดือน มี.ค.54 
13 ติดตามและรายงานความคืบหน้า IQA รอบ 10 เดือน (SAR) เม.ย.54 
14 ติดตามและรายงานความคืบหน้า IQA รอบ 12 เดือน มิ.ย.54 
15 เตรียมความพร้อมตรวจ กพร. มิ.ย.54 
16 ประเมินคุณภาพภายในระดับส านักงานอธิการบดี ก.ค.54 
17 รายงานผลการด าเนินงานการปรับปรุงและพัฒนาตามข้อเสนอแนะจากการตรวจ

ประเมินรอบที่ผ่านมา 
ก.ค.54 

18 ประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553 ส.ค.54 



รายงานประจ าปี  2554  | 47 

 
1.ด้านการประกันคุณภาพตวับ่งชี ท่ีเกี่ยวข้องกับงานกิจการนักศึกษา 
 หน่วยประกันคุณภาพและนวัตกรรมสื่อ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
และติดตามประสิทธิผลของงานกิจการนักศึกษา เพ่ือให้การด าเนินงานมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม มีความ
คล่องตัว โดยให้รายงานผลการด าเนินงานตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาแล้วประมวลจัดท ารายงาน
เพ่ือเสนอต่องานประกันคุณภาพและงานติดตามประสิทธิผลงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใช้ฐานข้อมูลส าหรับ
การตรวจประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
 
 1.1 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ส านักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 29-30 
มิถุนายน 2554 ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพภายในระดับส านักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2553 (ตัวบ่งชี้ที่
1.2.1, 7.6.2 และ 7.6.3) โดยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักงานอธิการบดี องค์ประกอบ
และตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้องดังนี้ 
 
ตัวบ่งชี ที่ 1.2 ตัวบ่งชี อัตลักษณ์  

1.2.1 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน  าหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมิน ผลงานเทียบกับเป้าหมาย เหตุผลของการประเมิน 

4 4 (1,2,3,4) 4 / - 

 
ตัวบ่งชี ที่ 7.6 ตัวบ่งชี สะท้อนภารกิจของหน่วยงาน 

7.6.2 ระบบบริการและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมิน ผลงานเทียบกับเป้าหมาย เหตุผลของการประเมิน 

4 4  (1,2,3,5) 4 / ข้อ 4 ผลการประเมินไม่ถึง 3.51 ทุกด้าน 

 
7.6.3 ระบบและกลไกการแนะแนวการใช้ชีวิตและบริการด้านข้อมูลข่าวสารแกน่ักศึกษา 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมิน ผลงานเทียบกับเป้าหมาย เหตุผลของการประเมิน 

4 4  (1,2,3,4,5) 5 / - 

 
1.2  ผลการประเมินคุณภาพภายในด้านพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่   1-3 

สิงหาคม 2554 ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553 (ตัวบ่งชี้ที่ 2.8, 
3.1, 3.2) โดยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่
เกี่ยวข้องดังนี ้
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ตัวบ่งชี ที่ 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ  (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

5 5 5 บรรลเุป้าหมาย 

 
ตัวบ่งชี ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

7 6.20 4.43 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

 
ตัวบ่งชี ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

6 4.23 3.53 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

 
2.การประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ผ่านเว็บไซต์และ
ระบบถามตอบ ดังแสดงในตารางที่ 17 
 
ตารางท่ี 17 แสดงจ านวนครั งการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์และระบบถามตอบ 
 

ประจ าเดือน 
จ านวนครั งการประชาสัมพันธ์ 

ผ่านเว็บไซต์ ระบบถามตอบ รวม (ครั ง) 

มกราคม 2554 5 17 22 

กุมภาพันธ์ 2554 3 27 30 

มีนาคม 2554 4 22 26 

เมษายน 2554 7 19 26 

พฤษภาคม 2554 4 13 17 

มิถุนายน 2554 7 2 9 

กรกฎาคม 2554 2 10 12 

สิงหาคม 2554 9 10 19 

กันยายน 2554 19 5 24 

รวม 60 125 185 
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ที่ปรึกษา 
 ดร.นรินทร  บุญพราหมณ์  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

 
ข้อมูล 
 นายครรคิด  เครือวัลย์  รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานกิจการนักศึกษา 
 นางสุชาฎา  ไกรพันธ์   หัวหน้าหน่วยบริหารและธุรการ 
 นางอมร   วิชัยวงศ์   หัวหน้าหน่วยกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
 นางสาวรมิตา  ผูกรักษ์   หัวหน้าหน่วยสวัสดิการเพื่อการศึกษา 
 นายตรีภพ  เดชภิมล   หัวหน้าหน่วยสวัสดภิาพนักศึกษา 

 
รวบรวมข้อมูลและจัดท ารูปเล่ม 
 นางสาวเจนจิรา  ไชยทะ   นักวิชาการศึกษา 
 นายภูดิท  กุจะพันธ์  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
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