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เรียน คณาจารย์และบุคลากรทุกท่านครับ 

 

“อธิการบดี คุยกับประชาคม” ฉบับนี้ เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ผมจะใช้สื่อสารกับประชาคมชาวมหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อบอกเล่าการท างานที่ผมและทีมบริหารได้ด าเนินการไปแล้วหรือก าลังจะท าในอนาคต

อันใกล้นี้ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ได้เสนอไว้กับสภามหาวิทยาลัยและประชาคมชาวราชภัฏ

อุบลราชธานี นอกจากนั้นยังมีเป้าหมายเพื่อเป็นช่องทางให้ทุกท่านได้ใช้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือ

ใช้ตรวจสอบติดตามการท างานของฝ่ายบริหารและร่วมกันพัฒนาให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเป็น

มหาวิทยาลัยแห่งความสุขของทุก ๆ คน 
 

ผมเริ่มปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 10 

มกราคม 2560 ที่ผ่านมา นับถึงวันนี้ได้ 27 วันแล้วครับ การปฏิบัติหน้าที่ช่วงแรกระหว่างวันที่ 10 – 20 

มกราคม 2560 นั้น เวลาส่วนใหญ่จะใช้ไปกับการลงนามในเอกสาร เนื่องจากยังไม่สามารถแต่งตั้งรองอธิการบดี

มาช่วยปฏิบัติหน้าที่ได้ จนวาระประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา จึงได้รับความ

เห็นชอบแต่งตั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี มาช่วยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้   
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี  ไชยเสนา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ท าหน้าที่ก ากับดูแลงานวิชาการ

และแผนงาน โดยได้วางแนวทางการท างานให้พิจารณาลดขั้นตอนที่เก่ียวกับงานวิชาการให้น้อยลง เพื่อความ

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ลดขั้นตอนการลงนาม (โดยยังยึดตามระเบียบที่เก่ียวข้องเหมือนเดิม) การ

ยื่นเรื่องใบค าร้องต่าง ๆ การเพิ่มบทบาทของสภาวิชาการ ก ากับงานแผนและงบประมาณให้เป็นไปในแนวทาง

เดียวกับวิสัยทัศน์ และเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาคมให้มากขึ้น เป็นต้น 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์  กุลบุญญา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จะดูแลงาน

สวัสดิการของนักศึกษาให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสถานที่นั่งท างาน ที่พักผ่อน สถานที่ออกก าลังกาย   

โรงอาหารและอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เวลาอยู่ในมหาวิทยาลัยมากขึ้น พัฒนางานและประสานงานกับ

สมาคมศิษย์เก่าฯ รวมทั้งวางแผนพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยให้กลับมามีชื่อเสียงอีกครั้ง 
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3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา  เกาะสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ช่วยก ากับดูแลและพัฒนา

งานอุทยานการศึกษาเฉลิมพระเกียรติและศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้เป็น “ศูนย์

การเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา” รวมทั้งผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา  วุฒิช่วย ผู้ช่วยอธิการบดี  ช่วยก ากับดูแลงานที่ เ ก่ียวกับ

ศิลปวัฒนธรรมและดูแลการใช้ประโยชน์จากศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษกให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชกร  เจตินัย ผู้ช่วยอธิการบดี ช่วยก ากับดูแลและหาแนวทางเพื่อพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้เป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญเพื่อการจัดการองค์กร และพร้อมเข้าสู่ยุค

ไทยแลนด์ 4.0 

6. อาจารย์ไวกูณฐ์  ครองยุทธ ผู้ช่วยอธิการบดี ช่วยทบทวน ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศต่าง ๆ ของ

มหาวิทยาลัยให้เป็นปัจุบัน ทันสมัย รวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่น ๆ 

 

ผมมอบหมายให้ อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีเชษฐ์  ศรีไมตรี ช่วยปรับรูปแบบและวิธีการท างานของฝ่าย

ประชาสัมพันธ์ให้ทันต่อสถานการณ์และให้เป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย และ

ปรับปรุงการสื่อสารภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ น าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้อย่างคุ้มค่า ลดการสื่อสารผ่าน

กระดาษต่าง ๆ หรือช่องทางที่ไม่มีประสิทธิภาพให้น้อยลง 

 

ผมมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดา  บุญยืด ช่วยดูแลการปรับปรุงภูมิทัศน์ การปรับปรุงสนาม

กีฬา สถานที่ออกก าลังกายให้เหมาะสม เพื่อรองรับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า  

ส าหรับสนามกีฬาจะมีการติดตั้งไฟแสงสว่างมาตรฐาน เปลี่ยนหญ้าสนามฟุตบอลและปรับปรุงลู่วิ่ง ส่วนสนาม

เทนนิส สนามฟุตซอล สนามตะกร้อ และสนามกีฬาอื่น ๆ ก็จะปรับปรุงไปพร้อม ๆ กัน รวมทั้งประสานขอใช้สนาม

ฟุตบอลของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (ศนอ.) เพื่อน ามาเปิดบริการให้มีพื้นที่ส าหรับการ

ออกก าลังกายเพิ่มขึ้น และจะมีการลงนามความร่วมมือระหว่างกันในเร็ว ๆ นี้ 

 

ความร่วมมืออื่น ๆ ที่ได้ด าเนินการไปแล้วหรือก าลังจะเกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้ ได้แก่ การประสานความร่วมมือ

กับหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อก าหนดให้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษกเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด  

มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการที่พักและชมการแสดงทุกสัปดาห์ 

 

 มอบหมายให้ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 

โรงเรียนนารีนุกูล และโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี มาท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  (MOU) เพื่อใช้

ทรัพยากรร่วมกัน หลัก ๆ ก็คือ ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ห้องสมุด ห้องประชุม สื่อออนไลน์ สนาม เพื่อเป็นการใช้

ทรัพยากรให้คุ้มค่าและบริการชุมชน 
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 มอบหมายให้ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปรับระเบียบการให้ทุนการศึกษา โดยได้

เพิ่มทุนส าหรับบุตร – ธิดา ของบุคลากร โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน และนักศึกษาต่างชาติ ซ่ึงปีนี้จะให้ทุน 

นักศึกษาต่างชาติ คือ ลาว กัมพูชา และภูฎาน สาขาละ 2 ทุน รวมประมาณ 360 ทุน เพื่อเรียนฟรีในระดับ

ปริญญาตรี 
 

มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร  นันทพานิช เป็นผู้ประสานงานพัฒนาหลักสู ตร “การ

จัดการเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนา (Integrated Management for Development)” ซ่ึงเป็นการบูรณาการ

หลักสูตรข้ามศาสตร์ จะท าให้สามารถบริหารจัดการเรื่องอาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา อาจารย์ควบคุม

วิทยานิพนธ์ และจ านวนนักศึกษา รวมทั้งท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
 

มอบหมายให้ กองบริหารงานบุคคลตั้งคณะกรรมการโดยมีอธิการบดีเป็นประธาน เพื่อช่วยกันดูเรื่องการ

ขยายเพดานเงินเดือนของบุคลากรทั้งระบบ ทั้งนี้ต้องดูความสัมพันธ์ของเงินคงคลังและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

ควบคู่กันไป 
 

ผมได้ปรับวิธีการรับนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2560 โดยให้รับรายงานตัวนักศึกษาโควตาเร็วขึ้น

ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากการประกาศผล และแจ้งเพิ่มเติมโควตาในสาขาที่ยังคงมีศักยภาพในการรับได้ให้กับ

โรงเรียนเพิ่มมากขึ้น ส าหรับนโยบายในการรับนักศึกษาประเภทสอบตรงก็จะเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 

วันที่ 26 มกราคม ที่ผ่านมา เจ้าแขวงจ าปาสัก สปป.ลาว ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมมหาวิทยาลัย คณะ

ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยจึงได้ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ท่านจะเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซ่ึงเป็นนิมิตหมายที่ดีต่อความร่วมมือที่จะเกิดขึ้น  ระหว่าง    

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกับแขวงจ าปาสัก ในโอกาสต่อไป 
 

ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการของกัมพูชาจะมาเยี่ยมมหาวิทยาลัย 

ซ่ึงก็จะท าให้เกิดความร่วมมือในหลายเรื่อง 
   
อาคารใหม่ที่ก าลังก่อสร้างติดกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษกนั้น คาดว่าจะเสร็จประมาณเดือน

เมษายนหรือใกล้เคียง ผมได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดา  บุญยืด วางแผนย้ายส านักงานอธิการบดี 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยฯ และห้องของผู้บริหารไปอยู่ตึกใหม่ ส าหรับตึกเก่าจะอนุรักษ์ไว้ให้ เป็นอาคาร

ศิลปวัฒนธรรม สมาคมศิษย์เก่าฯ หอประวัติและห้องเชิดชูเกียรติ ห้องแสดงผลงาน แสดงสินค้าของมหาวิทยาลัย  

เอาไว้เล่าเรื่องราวร้อยกว่าปีที่ผ่านมาของราชภัฏอุบลฯ 
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ผมได้มอบหมายให้ คณะกรรมการบริหารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษกชุดใหม่  ไปปรับให้เป็นศูนย์

การประชุม โรงแรมและแหล่งท่องเที่ยว ปรับวิธีการที่จะให้คณาจารย์และนักศึกษาได้มาใช้ประโยชน์ในการฝึก

ประสบการณ์มากขึ้น 
 

ผมได้ประชุมคณะกรรมการเตรียมจัดกิจกรรม “วันราชภัฏ 14 กุมภา คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” 

ที่จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและส านึกในพระมหา

กรุณาธิคุณ รวมทั้งถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 

9 ในงานจะมีกิจกรรมหลายอย่าง อาทิ พิธีถวายราชสักการะและถวายความอาลัย การแสดงทางวัฒนธรรม การ

เสวนาทางวิชาการ การวิ่งเทิดพระเกียรติ จักรยานเพื่อสุขภาพ การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ตลาดนัดสินค้าเกษตร

อินทรีย์ และ OTOP เป็นต้น จึงขอเชิญชวนทุกท่านชาวราชภัฏอุบลฯ เข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว  
 

ผมขอเชิญชวนทุกท่านร่วมออกก าลังกายทุกวันพุธ เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ตามนโยบายของรัฐบาล 

ท่านไหนสะดวกกีฬาชนิดใดก็ตามสะดวก หรือเดินเล่นรอบ ๆ มหาวิทยาลัยก็ได้ ส าหรับผมเองนั้นถ้ามีเวลาก็จะออก

ก าลังกายทุกวัน เพราะมีแนวคิดอยู่ว่า “สมองที่ดี ต้องอยู่บนร่างกายที่แข็งแรง” 
 

ท้ายที่สุดนี้ ท่านใดอยากจะให้ค าแนะน า แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือท้วงติงเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยที่

รักของเราทุกคน ถ้าในเวลาราชการก็เรียนเชิญได้ครับที่ห้องอธิการบดี แต่ถ้าหากเป็นนอกเวลาราชการ ก็เชิญที่

ข้าง ๆ สนามฟุตบอล ครับ 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์  ละอองนวล 

 

 

 

 


