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ส่วนที ่ 1 
ยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย  

 
1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (พ.ศ. 2563-2567) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ในการ
ดำเนินงานตามกรอบภารกิจของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 
ปรัชญา     :  สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง 
วิสัยทัศน์   :  มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่มุ่งเนน้การพัฒนาคุณภาพชวีิตและนวัตกรรม (Leading university in ASEAN  
                 Focusing on Transforming Life Quality and Innovations)  
ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ : University Impact Rankings ของ THE ในลำดบั 101-200 ภายในปี พ.ศ. 2567 
อัตลักษณ์    : สร้างสรรค์ สามคัคี สำนึกดีต่อสังคม 
เอกลักษณ์   : ภูมิปัญญาแห่งภมูิภาคลุ่มนำ้โขง 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เสาหลักที่ 1 : Academic Excellence  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างโดดเด่นและพัฒนากำลังคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก  
เป้าประสงค์ที่ (Goals)   1. บัณฑิตมีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้และทักษะทางวชิาการและวชิาชีพ พร้อม
ทำงานและทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก  
    2. บัณฑิตมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง  สามารถสร้างนวัตกรรม หรือเป็นผู้ประกอบการ  
    3. บัณฑิตเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยและสังคมโลก  
    4. คนทุกช่วงวัยมีสมรรถนะพร้อมเข้าสู่อาชีพและทนัต่อการเปลี่ยนแปลง  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ท้องถิ่น และพัฒนาสู่ระดับสากล  
เป้าประสงค์ที่ (Goals)   1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่และยกระดับเศรษฐกิจพื้นที่
ได้จริง  
    2. บุคลากรมีความสามารถด้านการวิจัย และสามารถผลิตผลงานวิจัยในระดบัสากลได้  
    3. รายได้จากการทำงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลยัเพิ่มข้ึน  
  
เสาหลักที่ 2 : Shared Future with Community  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและยกระดับเศรษฐกิจของอีสานใต้ จากฐาน BCG  
เป้าประสงค์ที่ (Goals)   1. เป็นหุ้นส่วนหลักในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแก่กลุ่มจังหวัดอีสานใต้ 2  
     2. ประชาชน ชุมชนเป้าหมาย มีความเข้มแข็ง และมีคุณภาพชวีิตอย่างยั่งยนื  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าให้แก่ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
เป้าประสงค์ที่ (Goals)   1. ภูมิปัญญา ศิลปะและวฒันธรรมท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์ และสืบสาน  
    2. สร้างมูลค่าจากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
  
เสาหลักที่ 3 : Smart University  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล  
เป้าประสงค์ที่ (Goals) มีโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการแบบครบวงจร รองรับการจัดการศึกษาใน
ยุคที่มี การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรรู้เท่าทันและเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล  
  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
เป้าประสงค์ที่ (Goals)   1. มีภูมิทัศน์ที่สวยงามอย่างมีอตัลักษณ์รวมทั้งเปน็มหาวิทยาลยัที่มีบรรยากาศทางวชิาการ  
    2. มีโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของ บุคลากรและนักศึกษา รวมทั้งสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย  
    3. มีความพร้อมสู่การเป็นมหาวทิยาลัยสีเขียว และเปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 4. เป็นมหาวิทยาลยัที่
มีความปลอดภัยต่อชีวติและทรพัย์สิน และปลอดจากอบายมุข  
  
เสาหลักที่ 4 : Sustainable Growth  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและมีประสทิธิภาพ  
เป้าประสงค์ที่ (Goals)   1. มีอัตรากำลังที่เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรหรือบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป  
    2. บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะสูงและมีทักษะและองค์ความรูท้ี่ส่งเสริมความสำเร็จตาม
วิสัยทัศน์ของ มหาวิทยาลัย  
    3. บุคลากรมีค่านิยม มีความสุข และมีความผูกพนัต่อองค์กร  
  
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพทางการเงินเพื่อการจัดการศึกษาสู่ความย่ังยืน  
 เป้าประสงค์ที่ (Goals) มหาวทิยาลัยมีเสถียรภาพทางการเงินการคลังที่เพียงพอต่อการดำเนนิงานและการพัฒนาในอนาคต  
  
ฐานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ 9 : บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  
เป้าประสงค์ที่ (Goals)   1. เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  
    2. มีโครงสร้างองค์กรที่มีประสทิธิภาพ ยืดหยุ่น คล่องตัว และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง  
    3. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารงานที่เป็นเลิศ  
    4. สร้างภาพลักษณ์ใหม่ที่ดีและยกระดับการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ  
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์และนโยบายการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 

 
1. ยุทธศาสตรก์ารบริการวิชาการ 
 มหาวิทยาลยัได้กำหนดยุทธศาสตร์ ด้านการบริการวชิาการแก่ชุมชน ไว้ในประเดน็ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ดังนี้  
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและยกระดับเศรษฐกิจของอีสานใต้ จากฐาน BCG  
   เป้าประสงค์ที่ (Goals)  
  1. เป็นหุ้นส่วนหลักในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแก่กลุ่มจังหวัดอีสานใต้ 2  
  2. ประชาชน ชุมชนเป้าหมาย มีความเข้มแข็ง และมีคุณภาพชวีิตอย่างยั่งยนื  
   กลยุทธ์ (Strategic Initiatives)  
  1. ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรเพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนการทำงานบริการเชิงรุกในพืน้ที่  
  2. สร้างกลุ่ม หรือหน่วยบริการวิชาการที่เข้มแข็งและเปน็มืออาชีพ เพื่อรองรับภาระงานบริการวิชาการ  
  3. เป็นหุ้นส่วนทางยทุธศาสตร์เพื่อการจัดหางบประมาณในการพัฒนาพื้นที่ร่วมกนั  
  4. สร้างชุดโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาขนาดใหญ่ที่สามารถส่งมอบผลกระทบต่อพื้นที่เป้าหมายได้  
  5. สร้างหุ้นส่วนการทำงานบริการวิชาการในพื้นที่เป้าหมาย  
  6. เชื่อมโยงงานบริการวิชาการกับภาระกิจด้านการเรียนการสอน วิจัยและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
 
  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 2567 

1. รายได้เฉลี ่ยต่อเดือนของผู ้ร ่วมโครงการ หรือ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น 

5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 

2. ร้อยละประชาชนของชุมชนที่ได้รับบริการ มีสุข
ภาวะที่ดีขึ้น 

80 81 82 84 85 

3. จำนวนชุมชนที ่ม ีการจัดการสิ ่งแวดล้อม ตาม
มาตรฐาน 

5 6 7 8 9 

 
2. นโยบายในการดำเนินโครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 จากกลยุทธ มาตรการ ที่คณะและมหาวิทยาลัยต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งระดับยุทธศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคม  จึงได้กำหนดนโยบายการดำเนินโครงการบริการวิชาการ
เพื่อให้มีความชัดเจนเห็นผลเป็นรูปธรรม สร้างประโยชน์และผลกระทบด้านบวกแก่ชุมชน สังคมในพื้นที่ มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 2.1 แนวทางการดำเนินงาน 
 มุ่งเน้นการดำเนินงานบริการวิชาการแบบบูรณาการทั้งในสาขาวิชาและสหสาขาวิชาการ อย่างต่อเนื่องทั้งในระดับ
พื้นที่ดำเนินการและกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างชัดเจน สามารถพึ่งพาตนเองได้ สร้างผลกระทบเชิงบวกอย่าง
เป็นรูปธรรม 
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2.2 นโยบายการดำเนินงาน 
  จากการประมวลศักยภาพ ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ คณะกรรมการ

บริหารงานบริการวิชาการแก่ชุมชน ได้กำหนดนโยบายในการดำเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชนไว้ ดังนี้   
  1. การให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษาในระบบและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
  2. การให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก   
  3. การให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี   
  4. การให้บริการวิชาการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
  5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 

 
3. กรอบแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการ 
 จากนโยบายที่กำหนด  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายดังกล่าว มีความชัดเจนเห็นผลเป็ นรูปธรรม เกิด
ประโยชน์ต่อกลุ่มผู้รับบริการจากมหาวิทยาลัย  จึงได้กำหนดพื้นที่ในการให้บริการเน้นกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2 และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พื้นที่ 4 ตำบลรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีเป้าหมายหลักในการให้บริการวิชาการ  
ดังนี้ 
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 โครงการส่งเสริมการศึกษาในระบบและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เป็นโครงการที่ให้บริการวิชาการเพื่อส่งเสริมความสามารถของครู นักเรียนในระบบโรงเรียน  ให้สามารถพัฒนาผลการเรียน
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับต่าง ๆ   ซึ่งการให้บริการวิชาการดังกล่าวเป็นการสนองพระราชดำริ ฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ถิ่นทุรกันดารด้วย   โดยโครงการในกลุ่มนี้ จะเน้นการศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายและประชาชนทั่วไป 

นโยบาย แนวทางการดำเนินงาน เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายหลกั โครงการสำคัญเพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

การส่งเสริมการศึกษา
ในระบบและการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต   

1) พัฒนากระบวนการเรียนรู ้ของผู้เรียน
ทุกระดับ รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะ
เพื่อพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 มี
การผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื ้อหา
และว ิ ธ ี การสอน โดยใช ้ เทคโนโลยี
สนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการ
พ ัฒนา เน ื ้ อหาและท ั กษะแบบใหม่  
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ควรมีค ุณลักษณะที ่ม ีช ีว ิต ม ีพลวัต มี
ปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม 

1) คนไทยมีการศึกษาที่มี
ค ุณภาพตามมาตรฐาน 
สากล ม ีท ักษะที ่จำเป็น
ของโลกศตวรรษท ี ่  21 
สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล 
ม ีน ิส ัย ใฝ ่ เร ี ยนร ู ้ อย ่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

1) บุคลากรในโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดน  ในกอง
กำกับการตำรวจตระเวน
ชายแดนที่ 22  
2) บุคลากรในโรงเรียน
ประถม/ขยายโอกาส 
รอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
24 แห่ง  
3) บุคลากรในโรงเรียนมัธยม
ในโครงการเครือข่ายความ 

1) โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาแก่บคุลากรในโรงเรียน 
2) โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์แก่
บุคลากรในโรงเรียน  

1) ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนเพิ่มขึ้น 
2) อ ัตราการเข ้าศ ึกษาใน
ระดับตา่ง ๆ เพิ่มขึ้น 
3) อัตราความแตกตา่งของ
คะแนน PISA ในแต่ละกลุ่ม
โรงเรียนลดลง 

2) ยกระดับศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้ม ี

ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 4) สัดส่วนครผู่านการทดสอบ
สมรรถนะรายสาขาใน
ระดับสูงตามมาตรฐาน
นานาชาติ 

3) เผยแพร่องค์ความรู้ที่ทันสมัยเพื่อ
พัฒนาทักษะของประชาชนให้มี
ความสามารถในการปรับตัว เรียนรู้สิ่งใหม่
ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 

2) คนไทยท ุกช ่วงว ัยมี
คุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการ
พัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้าน
ร ่างกาย สติป ัญญาและ

4) ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด
อุบลราชธานี ศรสีะเกษ 
อำนาจเจรญิและยโสธร 

3) โครงการพัฒนาทักษะ
บุคลากรวัยทำงาน 

5) อัตราการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรวยัแรงงานท่ีได้รับ
การพัฒนา 
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นโยบาย แนวทางการดำเนินงาน เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายหลกั โครงการสำคัญเพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

คุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้
ท ี ่ม ีความรู ้และทักษะใน
ศตวรรษท ี ่  21 ร ักการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต 

 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก  
ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ในด้านการประกอบอาชีพทั้งในระดับครัวเรือน  ชุมชน  กลุ่มวิสาหกิจ  กลุ่มเกษตรกร  ผู้ประกอบการ SMEs 

OTOP ตลอดจนภาคธุรกิจ เอกชนหรือภาคอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้เพิ่มหรือลดรายจ่ายในครัวเรือน การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  การพัฒนาผลิตภาพ 
การผลิต  

นโยบาย แนวทางการดำเนินงาน เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายหลกั โครงการสำคัญเพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนและเศรษฐกิจฐาน
ราก   

1) ส ่งเสร ิมและสนับสนุนเกษตรกร
ช ุมชน ท ้องถ ิ ่น ผ ู ้ประกอบการ ให้
สามารถผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มี
คุณภาพ ปลอดภัยตามหลักปฏิบัติที่ดี
ทางการเกษตร เกษตรปลอดภัย เกษตร
อินทรีย์ 

1) ผลิตภาพการผลิตของภาค
เกษตรเพิ่มขึ้น 

1 )  เ กษตรกร  ประชาชน
เป ้ าหมายบ ้ านศร ี ไ คออก 
ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ  
จ.อุบลราชธานี 
2 )  เ กษตรกร  ประชาชน
เป้าหมายบ้านหนองบัว ต.ขาม
ใหญ่  อ.เมือง จ.อุบลราชธาน ี
3) เกษตรกร ประชาชน

1) การส่งเสรมิเกษตรอินทรีย์
ครบวงจร  
2) การบริการวิชาการเพื่อเพ่ิม
ผลิตภาพการผลติแก่ วิสาหกจิ
ชุมชน ผู้ประกอบการ 
SMEs/OTOP    
3) โครงการนำองค์ความรูด้้าน
การวิจัยและพัฒนาบนฐาน 

1) รายได้ที่เพิ่มขึ้น
/ รายจ่ายที่ลดลง 
ห ล ั ง จ า ก ร ่ ว ม
โครงการ 
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นโยบาย แนวทางการดำเนินงาน เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายหลกั โครงการสำคัญเพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

2 )  ส ่ ง เ ส ร ิ ม ก า รแปร ร ู ป โ ดยกา ร
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
ทันสมัยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความ
แตกต่างของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
และผู้บริโภค 

เป ้าหมายบ้านกาจ ับ ต.กุด
กระเสียน  อ.ตระการพืชผล 
จ.อุบลราชธานี 
4 )  เ กษตรกร  ประชาชน
เป้าหมายในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ
5) กลุ่มเครือข่ายเกษตรกร

bioeconomy เพื่อการ พัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก  
4) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ของมหาวิทยาลัยเพื่อการ
ถ่ายทอดความรูสู้่ชุมชน 

3) ส่งเสริมการสร้างตราสินค้าและเพิ่ม
ช ่ องทางการตลาดของส ินค ้ าทาง
การ เกษตรผ ่ านระบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ 
บริษัท ห้างร้าน ภาคเอกชน
อุตสาหกรรม 

4) ส่งเสริมและสนับสนุนการทำฟาร์ม
อัจฉริยะโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
การสนับสนุนองค์ความรู้แก่เกษตรกร 
5) พัฒนาทักษะด้านการบริการจัดการ
บัญชี การจัดการการผลิต ที่ครบวงจร
ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ 

2) รายได้ของประชาชนผู้มี
ร าย ได ้น ้ อย เพิ่ มข ึ ้ นอย ่ าง
กระจายและต่อเนื่อง 

1) กลุ ่มเครือข่ายเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ 
บริษัท ห้างร้าน ภาคเอกชน 

1) การบริการวิชาการเพื่อเพ่ิม
ผลิตภาพการผลติแก่ วิสาหกจิ
ชุมชน ผู้ประกอบการ  

6) พัฒนาและส่งเสริมการจัดการการเงิน
วินัยทางการเงิน บัญชีครัวเรือน ของ
กลุ ่มผู ้ม ีรายได้น้อย โดยการนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 

อุตสาหกรรม SMEs/OTOP    
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ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

7) สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการให้มี
ทักษะและจิตวิญญาณในการประกอบ
ธุรกิจ โดยการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่า
ให้กับสินค้าและบริการ 

3) ผู้ประกอบการทุกระดับเปน็
ผู้ประกอบการย ุคใหม่ ท ี ่ มี
บทบาทต่อระบบเศรษฐกิจ 

1) ผู้ประกอบการ บริษัท ห้าง
ร้ า น  ภ า ค ธ ุ ร ก ิ จ เ อ ก ช น 
ภาคอุตสาหกรรม 

8) สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ ่มให ้กับ
สินค้าและบริการบนฐานของทุนทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4) รายได้จากการท่องเที่ยวเชงิ
วัฒนธรรมที่เพ่ิมขึ้น 

1) ชุมชน ว ิสาหก ิจช ุมชน
ผ ู ้ ประกอบการด ้ าน ธุรกิจ
ท่องเที่ยวและบริการ 

1) โครงการบริการวิชาการเพื่อ
ส่งเสริมเศรษฐกิจ สร้างสรรค์  

9) พัฒนาชุมชน ผู ้ประกอบการและ
บุคลากรด้านการท่องเที ่ยวให้มีความ
พร ้อมเพ ื ่อรองร ับการขยายต ัวของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

 โครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี 
ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานเก่ียวกับการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟู  การให้คำปรึกษาแนะนำด้านยาและสมุนไพร  เพื่อให้

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ การเฝ้าระวังป้องกันโรคและภัยสุขภาพ    
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ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

การเสริมสร้างสุข 
ภาวะที่ดี     

1) พัฒนาประชาชนให้มีความร ู ้ ในการ
จัดการ ป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี ่ยงที่
คุกคามสุขภาวะได้ด้วยตนเอง 

1) คนไทยมีสุขภาวะดีขึ้น
และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

1) ประชาชนท่ัวไป ผู้นำชุมชน
กลุ่มผูสู้งอายุ กลุ่มเสีย่งต่อโรค
เรื้อรัง กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

1) โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพ caregiver สำหรับผู้
สูงวัย  

จำนวนประชาชนท่ีมี
สุขภาวะที่ดีขึ้น 

2) สร้างการมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสุขภาพและการพัฒนา
บริการอนามัยแบบบูรณาการร่วมกับชุมชน 

2) ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์
และสาธารณสุข 

2) โครงการถ่ายทอดความรู้และ
ผลงานวิจัยด้านสุขภาพและ
สาธารณสุขสู่ชุมชน เป้าหมาย 

 โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน  การสร้างจิตสำนึกให้เกิดความหวงแหน การรักษา การใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

นโยบาย แนวทางการดำเนินงาน เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายหลกั โครงการสำคัญเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

1) จัดการขยะมลูฝอย มูลฝอยตดิเช้ือ ของเสีย
อันตราย ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 
2) จัดการสารเคมีในภาคเกษตรใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐาน 
3) จัดการคุณภาพน้ำบนดิน ผิวดนิ ใต้ดินให้
เป็นไปตามมาตรฐาน 
4) ส่งเสริมด้านคณุลักษณะและพฤติกรรมทีพ่ึง
ประสงคด์้านสิ่งแวดล้อมและคณุภาพชีวิตที่ดีของ
คนไทย 

สภาพแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้นอย่าง
ยั่งยืน 

ชุมชนในพื้นที่
จังหวัดอุบลราชธาน ี

1) โครงการจัดการน้ำเสียในชุมชนรอบ
มหาวิทยาลยั 
2) โครงการลดปริมาณการใช้ขยะพลาสติก
ภายในร้านค้ารอบมหาวิทยาลัย 
3) โครงการบริการวิชาการด้านเศรษฐกิจ
หมุนเวียนและเศรษฐกิจสเีขียวเพือ่ พัฒนา
สิ่งแวดล้อมของพื้นที่เป้าหมาย  
4) โครงการสร้างแหล่งเรียนรูด้้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเพื่อ เป็นต้นแบบ 

จำนวนชุมชนที่มี
การจัดการ
สิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐาน 
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 การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการแก่ชุมชน เช่น ระบบฐานข้อมูลชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ การฝึกอบรมเพื่อ
เสริมสร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เป็นต้น 

นโยบาย แนวทางการดำเนินงาน เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายหลัก โครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการงานบริการ
วิชาการแก่ชุมชน 

พัฒนาหน่วยงานภาครัฐ
ให้เป็นภาครัฐทันสมัย 
เปิดกว้างมีสมรรถนะสูง 
สามารถปฏิบัต ิงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความคุ้มค่า เทียบได้กับ
มาตรฐานสากล 

บริ ก ารชองหน ่ วย ง านมี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
เป็นท่ียอมรับของผู้ใช้บริการ
และประชาชน 

1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนิน
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
ในพื้นท่ี 
2) บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

1) โครงการจัดต้ังหน่วยส่งเสริมและบริหารงานบริการวิชาการ เพื่อ
ประสานและ สนับสนุนการบริการวิชาการที่มีความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก 
2) โครงการปรับปรุงระบบและกลไกการบริการวิชาการที่คล่องตัว
เพื่อรองรับการทำงาน ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
3) โครงการสร้างและพัฒนาบุคลากรมืออาชีพด้านการบริการ
วิชาการ 
4) การจัดตั้งกลุ่มหรือหน่วยบริการวิชาการเพื่อรับทำงานบริการ
วิชาการร่วมกับหน่วยงาน ภายนอก /จัดตั้งกลุ่มหรือหน่วยทำงาน
ร่วมกับพ้ืนท่ี 
5) โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกเพื่อสร้าง
ความร่วมมือและวาระการทำงานร่วมกันในการคัดเลือกปัญหาและ
ทำข้อเสนอโครงการบริการ วิชาการร่วมกัน เพื่อตอบโจทย์ความ
ต้องการของพื้นท่ี 
6) โครงการประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการเชิงรุก
7) โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นท่ี
เป้าหมาย 
8) โครงการส่งเสริม สนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัยเพื่อแก้ปัญหาชุมชน 
9) โครงการสนับสนุนรายวิชา และการเรียนการสอนท่ีใช้โจทย์จาก
พื้นท่ีเป้าหมายเป็น กรณีตัวอย่าง 

มี ร ะ บ บ บ ร ิ ห า ร
จ ัดการงานบร ิการ
ว ิชาการแก ่ช ุมชน
ผ่ า น เ ค ร ื อ ข ่ า ย
อินเตอร์เนต สามารถ
ใช้ประโยชน์ในการ
ตัดสินใจได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 3 
การจัดทำข้อเสนอโครงการเพ่ือของบประมาณ 

 
1.          คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอของบประมาณ (หัวหน้าโครงการ) 

• บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สายวชิาการ / สายสนบัสนนุวิชาการ ที่ไม่ใช่ลูกจ้างชั่วคราว  ลูกจ้าง
โครงการ  ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ  ลาฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวชิาการ  

• ไม่ติดค้างรายงานฉบบัสมบูรณ์และหรือรายงานทางการเงิน  ที่ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัยตั้งแต่
ปีงบประมาณ  2562 ลงไป  

• บุคลากรหนึ่งคนสามารถเสนอโครงการได้ 1  โครงการเท่านั้น ยกเว้น สำหรับผู้บริหารระดบัคณะ หน่วยงาน ทุก
ระดับและบุคลากรสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 

 
2.  การจัดทำข้อเสนอโครงการ 

• ในปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยจะรับข้อเสนอโครงการที่เป็นโครงการบูรณาการเท่านั้น ไม่รับข้อเสนอ
โครงการเดี่ยวทุกกรณี ยกเว้น โครงการของหน่วยงานในสังกัดสำนัก  

• การเสนอโครงการแบบบูรณาการจะดำเนินการภายในคณะหรือข้ามคณะก็ได้ โดยต้องกิจกรรมการดำเนินงาน
ภายในโครงการต้องสอดคล้องกัน เมื่อดำเนินการแล้วสามารถส่งผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมต่อกลุ่มเป้าหมาย ตาม
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนตัวชี้วัดหรือเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศได้  

 
3.   การพิจารณาข้อเสนอโครงการ 
 3.1 การประเมินข้อเสนอโครงการ  ผู้รับผดิชอบโครงการต้องนำเสนอรายละเอียดโครงการ ต่อคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมินข้อเสนอโครงการ ในกรณีที่ไม่สามารถนำเสนอโครงการได้ด้วยตนเอง ต้องมอบหมายผู้แทนนำเสนอ
โครงการ หากมีผู้นำเสนอโครงการ จะไม่รับเข้าสู่การพิจารณา 
  2.2 เกณฑ์การประเมินโครงการ 
 

รายการประเมิน คะแนน 

• ความสอดคล้องเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์ระดับต่าง ๆ       10 

• ที่มาความสำคัญ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมการดำเนินงาน ผลลัพธ์ มีความสอดคล้องกัน  30 

• มีความต้องการของพื้นที่ชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายของโครงการเป็นสำคัญ และชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายมี
ส่วนร่วมดำเนินงานเพื ่อมีผลต่อความยั่งยืน หรือ เป็นโครงการสำคัญตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

10 

• แผนการดำเนินงานมีความชัดเจน สามารถดำเนินงานและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  20 

• ตัวชี้วัดของโครงการทั้งระดับผลผลิต ผลลัพธ์มีความชัดเจน สามารถวัดประเมินผลได้ ตอบสนองตัวชี้วัด
มหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

10 

• ความคุ้มค่าด้านงบประมาณของโครงการกับผลที่คาดว่าจะได้รับจากการ 10 
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รายการประเมิน คะแนน 

• ความสมบรูณ์ของโครงการและความสมบรูณ์ของรายงานความก้าวหน้าและรายงานผลการดำเนินงานฉบับ
สมบูรณ์  ปี 2560 - 2561 ในระบบบริหารโครงการบริการวิชาการ (คิดเป็นสดัส่วนในภาพรวมของ
หน่วยงาน) 

10 
 

รวม 100 

 
  ข้อเสนอโครงการที่ผ่านการประเมิน จะถูกนำมาจัดเรียงลำดับตามคะแนนการประเมินสูงสุดไปต่ำสุด เพื่อนำส่ง
ให้กับกองแผนงานเสนอของบประมาณต่อไป 
 
4. การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
 เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับแจ้งผลการจัดสรรงบประมาณประจำปี จากสำนักงบประมาณแล้ว  คณะกรรมการ ฯ จะ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการต่าง ๆ  ตามแนวทางดังนี้ 

1. หัวหน้าโครงการต้องเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สายวิชาการ/สนับสนุนวิชาการ ที่ไม่ใช่ลูกจ้าง
ชั่วคราว  ลูกจ้างโครงการ  ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ  ลาฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิ ชาการ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

2. ไม่ติดค้างรายงานผลการดำเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม  รายงานผลการดำเนินโครงการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม และ/หรือ รายงานทางการเงิน  ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ย้อนหลังไป 

3. การจัดสรรงบประมาณ คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการตามลำดับที่ได้ประเมินไว้แล้ว  
ทั้งนี้ โครงการต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการที่เสนอของบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ 

4. การจัดสรรงบประมาณ  อาจปรับลดตามหลักเกณฑ์  ระเบียบของทางราชการ ตลอดจนงบประมาณทีไ่ด้รับ
จัดสรรและเป้าหมายการดำเนนิงานตามที่สำนักงบประมาณกำหนด 

5. ผลการพิจารณาจดัสรรงบประมาณของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิน้สุดเมื่อมีการแจ้งให้คณะ หน่วยงานทราบ 
กรณีโครงการไม่ได้จัดสรรงบประมาณ สามารถสอบถามข้อมูลได้จากสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  
 
5.     หลักการเขียนโครงการ  
 โครงการ หมายถึง กระบวนการทำงานที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมหลายๆกิจกรรม ซึ่งมีการทำโครงการเป็นไป
ตามลำดับ โดยการทำงานจะต้องเป็นไปตามวตัถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เช่น  การผลิตสินค้า หรือ ทำงานบริการ โดยจะมีการกำหนด
ระยะเวลาและงบประมาณที่จำกัด ในการดำเนินงานโครงการจะต้องมีผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อโครงการ มีหน้าที่ทำ การ
บริหารงาน กิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน เหมาะสมกับเวลา และงบประมาณที่ตั ้งไว้ และคาดหวังที ่จะได้
ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า 
 ลักษณะโครงการที่ด ี

• มีรายละเอียด วัตถุประสงค์เป้าหมายต่าง ๆ ชัดเจน สามารถดำเนินงานได้ 

• รายละเอียดของโครงการต่อเนื่องสอดคล้องสัมพันธ์กัน 

• ตอบสนองความต้องการของชุมชน  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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• สอดคล้องกับแผนงานของคณะ สำนัก  มหาวทิยาลัย 

• มีระยะเวลาในการดำเนนิงานชดัเจน ระบุวนัเวลาเร่ิมต้นและสิน้สุดโครงการ 

• สามารถติดตามประเมินผลได้ 
 
  รูปแบบการเขียนข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน   
 การเขียนข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประกอบดว้ยองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี ้

1. ชื่อโครงการ  เป็นการระบุเพือ่ให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติและการคาดหวังผลตอบแทนทีส่ืบเนื่องจากการปฏบิัติ
โครงการ ตลอดจนทิศทางของการดำเนินโครงการนัน้ 

2. หลักการและเหตุผล เป็นการระบุถึงสภาพปัญหาและความจำเป็นในการจัดทำโครงการขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ  เป็นการแสดงให้เห็นถึงสิ่งหรือผลงานที่เป็นจุดหมายปลายทางทีต่้องการจะให้เกิดขึ้น
จากการปฏิบัตงิานนัน้  การกำหนดวัตถุประสงคท์ี่ดีจะเปน็การช่วยให้การกำหนดขั้นตอนสำหรับการปฏิบัติเป็นไปอย่างรัดกุม  
โดยควรมีองค์ประกอบที่เรียกว่า “SMART”  

S = Sensible   ต้องมีความเปน็ไปได ้
M = Measurable  ต้องสามารถวัดและประเมินผลได้ 
A = Attainable  ต้องระบสุิ่งทีต่้องการดำเนินงานอยา่งชดัเจนและเฉพาะเจาะจง 
R = Reasonable  ต้องมีความเป็นเหตุเป็นผลในการปฏิบตัิงาน 
T = Time  ต้องมีขอบเขตระยะเวลาทีช่ัดเจนในการปฏิบัต ิ

4. กลุ่มเป้าหมาย  ระบุคุณสมบตัิของกลุ่มเป้าหมายและจำนวนให้ชัดเจนว่า เป็นใคร มีคุณสมบตัิเฉพาะเจาะจง
หรือไม่อย่างไร   จำนวนผูท้ี่เข้าร่วมโครงการนั้นกำหนดไว้กี่คน 

5. สถานที่ดำเนินการ ระบุสถานที่ดำเนนิการโครงการ อาจระบุพื้นที่ หมู่บา้น ตำบล อำเภอ จังหวัด  
6. ระยะเวลาดำเนนิโครงการ เป็นการกำหนดช่วงเวลาการปฏบิัติโครงการตั้งแต่ระยะเร่ิมต้นปฏิบัติ 

โครงการจนถึงสิน้สุดโครงการนัน้ 
7. วิธีดำเนินการ เปน็การแสดงถึงกิจกรรมและกระบวนการปฏบิัติงานที่สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ แสดง

รายละเอียดกิจกรรมเพียงพอและมีกำหนดระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมที่สมเหตุสมผลและมกีำหนดการการฝึกอบรม หัวข้อ
ที่จะฝึกอบรม 

8. งบประมาณ  แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ โดยจำแนกตามวิธีงบประมาณ 
9. การประเมินโครงการ เป็นกระบวนการในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของการดำเนินโครงการและ

พิจารณาบ่งชี้ให้ทราบถงึจุดเด่นจุดด้อยของโครงการนั้น 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รบั  เป็นผลที่เกิดจากการที่โครงการบรรลวุัตถุประสงค์ ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัตโิครงการ  

สามารถแสดงให้เห็นผลที่เป็นประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม 
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  แนวทางการกำหนดค่าใช้จ่าย โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
เพื่อให้การจัดทำคำของบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปและ

มีความเหมาะสมในการกำหนดค่าใช้จ่าย  จงึได้กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดทำคำของบประมาณ ดังนี้ 
(1) หมวดค่าตอบแทน กำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 30 ของงบประมาณทั ้งหมด     โดยมีอัตราการเบิก

ค่าตอบแทน ดังนี้ 
1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร สำหรับบุคลากร ภายในมหาวิทยาลยั อัตรา 600 บาท / ชั่วโมง / 6 ชั่วโมง / วัน โดย

แบ่งเป็น  

• ชั่วโมงการบรรยายให้เบิกจ่ายได ้1 คน / ชั่วโมง 

• การสัมมนา / อภิปราย  เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 5 คน/ชั่วโมง รวมผูด้ำเนินรายการ 

• การแบ่งกลุ่มเพื่อฝึกปฏิบัติ เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร ไดไ้ม่เกิน 2 คน/กลุ่ม/ชั่วโมง  โดยมผีู้เข้าร่วม
กิจกรรมอย่างน้อย 20 คน / กลุ่ม 

1.2 ค่าตอบแทนวิทยากรจากภายนอกที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรฐั อัตรา 600 - 1,200 บาท / ชั่วโมง / 6 ชั่วโมง / วนั 
1.3 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ วันจันทร์ - ศุกร์ 200 บาท/วัน (16.30-20.30 น.) วันเสาร์ - 

อาทิตย์ 420 บาท/วัน (8.30 - 16.30 น.)  
 1.4 ค่าตอบแทนนักศึกษา อัตรา 300 บาท/ วนั  

1.5 ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ สามารถเบิกจ่ายได้ โดยพิจารณาถึงความจำเป็น ประหยัด 
 
(2) หมวดค่าใช้สอย 
2.1 ค่าอาหารกลางวัน 100 บาท / คน / มื้อ 
2.2 ค่าอาหารว่างเคร่ืองดื่ม 30 บาท / คน / มื้อ 
2.3 ค่าที่พัก (เหมาจ่าย) 800 บาท / คืน หรือเบิกจ่ายตามสิทธิ ์
2.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (รถโดยสาร/เครื่องบิน) ตามอัตราที่เบิกจ่ายจริง  รวมถึงค่า 

เบี้ยเลี้ยง (240 บาท/วัน) 
2.5  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  ให้ระบุรายละเอียดที่ชัดเจนและอัตราต่อหน่วย  เช่น 

• ค่าจ้างเหมารถตู้ 1 คัน คันละ 1,800 บาท/วัน จำนวน 2 วัน 
 (3) หมวดค่าวัสดุ    ให้ระบุรายละเอียดของวัสดุที่ต้องการใช้ จำนวนและราคาต่อหน่วย 
3.1 ค่าวัสดุสำนักงาน  เช่น  

• ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 รีมละ 100 บาท จำนวน 1 รีม 
3.2 ค่าวัสดุโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 

• ค่าป้ายผ้า ไวนลิ ขนาด 2*2 ตร.ม. ๆ ละ 80 บาท  
3.3 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  

• ค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ 24 A  หลอดละ 1,500 บาท  จำนวน 1 หลอด 
3.4 ค่าวัสดุไฟฟ้า/วัสดุการเกษตร 

• ค่าหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 32 วัตต์ หลอดละ 85 บาท จำนวน 10 หลอด 
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• ค่าปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 จำนวน 1 กระสอบ (50 กก.)  กระสอบละ 1,000 บาท 
 (4) หมวดค่าครุภัณฑ์ 

• Flash drive  1 อัน ราคา   200 บาท 

• ที่เย็บกระดาษ 1 อัน ราคา  200 บาท 
หมายเหตุ 
1. อัตราค่าใช้จ่ายตามหมวดรายจ่ายที่กำหนดข้างต้น เป็นเพียงแนวทางในการจัดทำประมาณการค่าใช้จ่าย 
ประกอบข้อเสนอโครงการเท่านัน้ ในการดำเนินงานจริงให้เบิกจ่ายโดยยึดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใชจ้่ายใน
การฝึกอบรมของทางราชการ ระเบียบการเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
2. กรณีจัดประชุมที่โรงแรม  ขอให้พิจารณาจัดที่โรงแรมมหาวทิยาลัยอุบลราชธานีเป็นสถานทีแ่รก 
3. ไม่อนุมัติให้ตั้งงบประมาณค่าเสื้อทุกกรณี 
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ส่วนที่  4 
ปฏิทินการดำเนินงาน 

 
1.  ปฏิทินการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

1 พิจารณากรอบแนวทางการจัดทำคำของบประมาณ
ประจำปี 2564 แผนงานบริการวชิาการแก่ชุมชน 

คณะกรรมการบรหิารงานบริการ
วิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

16 สิงหาคม 2561 

2 ประกาศรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
ประจำปี 2564 

สำนักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ 

18 ตุลาคม 2562 

3 ผู้สนใจจดัทำข้อเสนอโครงการฯ เพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ 

หัวหน้าโครงการ 20 ตุลาคม – 14 
พฤศจิกายน 2562 

4 คณะ หน่วยงาน สรุป รวบรวมนำส่งข้อเสนอโครงการ
พร้อมผลการประเมิน ท่ีสำนักงานส่งเสริม บริหาร
งานวิจัย ฯ 

คณะ หน่วยงาน 15 พฤศจิกายน  2562 

5 ประเมิน ข้อเสนอโครงการ คณะกรรมการ 1-15 ธันวาคม 2562 
6 รวบรวมและสรุปผลการประเมินขอ้เสนอโครงการ   สำนักงานส่งเสริมบริหาร

งานวิจัยฯ 
20 ธันวาคม 2562 

7 ประชุมพิจารณาผลการประเมิน จดัลำดบัความสำคัญ
ข้อเสนอโครงการ / นำเสนอรายละเอียดโครงการโดย
วาจา กรณโีครงการทีไ่มผ่่านเกณฑ์การประเมิน 

คณะกรรมการบรหิารงาน ฯ 25 ธันวาคม 2562 

8 จัดส่งคำของบประมาณประจำปี 2564 ให้กองแผนงาน สำนักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ 

27 ธันวาคม 2562 

9 จัดส่งคำของบประมาณต่อสำนักงบประมาณ กองแผนงาน 30 ธันวาคม 2562 
10 พิจารณาจัดสรรงบประมาณ คณะกรรมการบรหิารงาน ฯ สิงหาคม 2563 
11 ตอบรับยืนยันการดำเนินโครงการ คณะ หน่วยงาน กันยายน 2563 

12 เสนออนุมัตโิครงการ สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย 
ฯ 

30 กันยายน 2563 

13 ดำเนินโครงการตามแผน คณะ หน่วยงาน ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

 
2.    การส่งข้อเสนอโครงการ 
 2.1 ผู้ที่ประสงค์ยืน่ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ บนัทึกข้อมูลรายละเอียดโครงการผ่านระบบ
สารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการจัดการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่ http://www.ubuniserv.ubu.ac.th/ 
 2.2  ให้คณะ / สำนัก หน่วยงาน รวบรวมข้อเสนอโครงการตาม 2.1  และเอกสารที่เก่ียวข้อง  ดังนี ้

1. บันทึกข้อความ นำส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม จากคณะ หน่วยงาน 
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2. แบบสรุปรายชื่อโครงการบรกิารวิชาการแก่ชุมชนและงบประมาณ 
2.3  คณะ สำนัก หน่วยงาน นำส่งเอกสารตามข้อ 2.2  ที่สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บรกิาร 

วิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ภายในวันศุกรท์ี่  15 พฤศจิกายน 2562 
2.4  ข้อเสนอโครงการที่ไม่ผา่นการดำเนินงานตามขั้นตอนของคณะ จะไมน่ำเข้าสู่กระบวนการพิจารณา  
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ภาคผนวก 
 
 

ข้อมูลความต้องการในการรับบริการวิชาการของผู้รับบริการวิชาการ  
ที่มหาวิทยาลัยจัดการประชุมและใช้แบบสอบถามเพ่ือสำรวจความต้องการ 
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สรุปประเด็นความต้องการในการรับบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
  

 สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย  ฯ ได้จัดประชุมเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการในการรับบริการทาง
วิชาการจากมหาวิทยาลัย  ของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายพันธมิตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 24 
แห่ง กลุ่มโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนรอบมหาวิทยาลัย  เพื่อนำปัญหา
และความต้องการของกลุ ่มเป้าหมายดังกล่าว  มาใช้ในการวางแผน / กำหนดแนวทางในการให้บริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย ให้สอดรับกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยสรุป ดังนี้ 
 
ข้อเสนอและความต้องการรับบริการวิชาการของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายพันธมิตร 
ความต้องการ ในการที่จะได้รับความรู้    เพื่อนำไปสู่การปฏบิัตงิานและชีวติประจำวัน  

1. ด้านเทคนิคการปฏิบัติงานในการประกอบอาชีพ 
   1.1. การอบรมทักษะการคิด 
   1.2  การอบรมทักษะการสอนภาษาอังกฤษ 
    1.3  การอบรมทักษะการสอนศิลปะ 
    1.4 การพัฒนานักเรียนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อมและวฒันธรรม  

1.5  การดำเนินงานตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
1.6 การออกค่ายวิชาการ  เช่น  การออกค่าย English Camp  ,การออกค่ายศิลปะ 
1.7 การฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (ผู้บริหาร/ครู) แบบสนทนา 
1.8 การอบรมบ้านนักวิทยาศาสตรน์้อย 
1.9 การพัฒนาการเรียนการสอนระดับปฐมวัย โดยเนน้ผู้เรียนเปน็สำคัญ อย่างเต็มศักยภาพ ตามแนวคิด  

มอนเทสซอริ ( Montessori) 
2.  ด้านการใช้อุปกรณ์/เครื่องมือในการปฏิบัติงาน/กระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการทำงาน 
2.1 การพัฒนาห้องสมุด  

          2.2 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน วิชาอังกฤษ และการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  
        2.3 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการเรียน การสอน 
           2.4 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์/สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
           2.5  การเตรียมความพร้อมของโรงเรียน(ผู้บริหาร ครู  นักเรียน)  องค์กร  ชุมชน  และประชาชนเข้าสู่  ประชาคม
อาเซียน ( ASEAN / ASEAN+3/ ASEAN+6)   
  3.  ด้านสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัตงิาน 
    3.1  อบรมการกำลัง สมอง เบรนยิม 
        3.2  การพัฒนาการด้านอารมณ/์การจัดการชั้นเรียน 
        3.4   การพัฒนาสุขาภบิาลด้านอาหาร  โรงอาหาร  ห้องน้ำ  ห้องครัว 
        3.5   การพัฒนาด้านสมองเปน็ฐานในการเรียนรู้ (BRAIN  BASED  LEARNING : BBL) และการดำรงชีวิตประจำวนั 
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4.  ด้านคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ เครื่องมือในชีวิตประจำวัน 
4.1  การอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ 

           4.2  การออกค่ายดูแลและซ่อมคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน 
           4.3  การขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการเรียนการสอนนักเรียน 
           4.4  การจัดหาโปรแกรมสหกรณ์สำหรับโรงเรียน 
           4.5 การจัดหาโปรแกรมธนาคารในโรงเรียน  (ฝาก –ถอนเงิน) 
           4.6  การติดตั้ง  บำรุงดูแลรักษา  และการแก้ปัญหาการใช้ WI-FI ในการเรียนรู้ และในชีวิตประจำวนั 
           4.7  การใช้โปรแกรม Social  Network  เพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์   และสร้างความสุขให้กับตนเอง  
ครอบครัว  สถานที่ทำงานและชุมชน 
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ร่าง รายงานการประชุมการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนิน 

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คร้ังที่ 2 
วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร  ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดีหลังใหม ่

 
รายชื่อผู้มาประชุมจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

1. ผศ.ดร.พรทิพย์  ไววุฒิ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ   
    สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 
2. ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  คณะเกษตรศาสตร์ 
3. นางสาววิภาจันทร์  ยิ่งกำแหง (แทน) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม  คณะนิติศาสตร์  
4. รศ.ดร.จักรกฤษณ์  อมัพุช รองคณะบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
6. ดร.ติ๊ก  แสนบุญ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
7. ดร.ณัฐวุฒิ  สุขประสงค์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 
8. ดร.สุรชัย  จูมพระบุตร  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและสารสนเทศ  สำนักวิทยบริการ  
9. นางลลิตภัทรา  ริมทอง  นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
10. นางสาวจิราภรณ์ หลาบคำ อาจารย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
11. นางสาวจีราพร ทิพย์พิลา อาจารย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
12. ดร.ทวีศักดิ์ วิยะชัย  อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ 
13. ผศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ 
14. ดร.นิมมานรดี พรหมทอง อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ 
15. นางอุไรวรรณ บัวสอน พนักงานธุรการ คณะเกษตรศาสตร์ 
16. ดร.ธีรวิทย์ กาปัญญา  อาจารย์ คณะบริหารศาสตร์ 
17. นางสาวเกษร สายธนู  อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
18. นายชูไท  วอทอง   กองบริการการศึกษา  
19. นางสาวนาวินี สุตัญตั้งใจ หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ   

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  
20. นายสุภวัฒน์ โสวรรณี  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  
21. นางสาวโฉมสอางค์ ไชยยงค์  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  
22. นางสาวชัชชญา ผิวอ่อน ผู้ช่วยนักวิจัย  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  
23. นางสาวกัญญณัช กุศลการณ์ ผู้ช่วยนักวิจัย สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  
24. นางสาวพัชราภรณ์ ดวงดี ผู้ช่วยนักวิจัย สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  
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25. นางสาววนิสา ตุมพิทักษ์ นักวิชาการ สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 
รายชื่อผู้มาประชุมจากชุมชน 
 1. นางสุวิชา  ทองเถาว์  ครู  โรงเรียนบ้านโนนจิก 

2. นายธนพัฒน์  สุตัญตั้งใจ  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำตำบล  ตำบลธาตุ   
3. นางสมัย สูหญ้านาง  นักวิชาการสาธารณสุชชำนาญการ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุ 
4. นายพิเชษฐ์  วิเศษรอด  (แทน) นายกเทศมนตรี  สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองศรีไค 
5. นายอนันต์  ศรีรักษา  รองนายกเทศมนตรี  สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองศรีไค 
6. นายสรศักดิ์  กุจะพันธ์  สารวัตรกำนัน ตำบลเมืองศรีไค 
7. นายทศพล  ไกรพันธ์  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตำบลเมืองศรีไค 
8. นางลัดดาพรรณ  หนูสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลเมืองศรีไค 
9. นางบุปผา  พัฒนพันธ์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3  ตำบลเมืองศรีไค 
10. นายทองสุข  ศรีตะบุตร   ผู้อำนวยการโรงเรียน  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 
11.  นางพัทรียา  แก้ววงษา  เจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ใหญ่ 
12. นายปัญญา  เผ่าเพ็ง  ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำตำบล  ตำบลโพธิ์ใหญ่  
13. นางสมปอง  กุจะพันธ์   ประธานชมรมผู้สูงอายุ ตำบลโพธิ์ใหญ่  
14. นางสุนี  ดำพะธิก  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9  ตำบลโพธิ์ใหญ่  
15. นายอินทา  จัรรญากรณ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2  ตำบลโพธิ์ใหญ่  
16. นางสมรัก  วรรณสิทธิ  ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำตำบล ตำบลคำขวาง 

 
ประเด็น   ข้อเสนอแนะและความต้องการพัฒนาของผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ 

การแบ่งย่อยเพื่อเสนอความต้องการในการรับบริการวชิาการเพื่อจัดทำข้อเสนอ โครงการปีงบประมาณ 2563 จาก 
4 อปท. โดยสรุปดังนี้  
 กลุ่มที่ 1    การให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่เด็ก เยาวชนและชุมชน 
  1.1 ตำบลเมืองศรีไค  

• ตั้งสภาเด็กและเยาวชนเพื่อแก้ปัญหาเด็กและเยาวชน ที่ไม่เรียนหนังสือ และสรา้งปัญหาให้ชุมชน 

• การพัฒนาเว็บไซต์ของชุมชนเพื่อรวบรวมข้อมูล ทรัพยากรที่มีในชุมชน 

• โครงการคุณแม่วัยใส สอนวิธีดูแลเด็กให้คุณแม่คนใหม่ที่ขาดประสบการณ์ การเตรียมความพร้อม
ในการเลี้ยงดูทารก 

• โครงการยกระดับผลการสอบ O-net ควรขยายการให้บริการไปยังโรงเรียนตา่งๆ ให้มากข้ึน 
เพราะมีโรงเรียนที่สนใจอยากเข้าร่วมโครงการหลายโรงเรียน 

• การจัดอบรมให้ความรู้กับเด็กในชุมชนดา้นการพฒันาตนเอง  การอยู่ร่วมกันในสังคม   การเปน็
พลเมืองที่ดีของประเทศ   ภาวะการเป็นผูน้ำ 

  



แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการ ประจำปี  2564  แผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน สำนักงานส่งเสริม บริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

24 
 

  1.2 ตำบลธาตุ  
   - 
  1.3 ตำบลคำขวาง 

• การให้ความรู้แก่กลุ่มวัยรุ่นที่ไม่เรียนหนังสือ ที่มีความสนใจเรื่องรถจักรยานยนต์ โดยการจัดทำ
โครงการในลักษณะให้ความรู้ด้านช่างยนต์ ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์  ซึ่งนำความสนใจของกลุ่ม
วัยรุ่นมาสร้างรายได้ และเกิดประโยชน์ ต่อชุมชน 

 
  1.4 ตำบลโพธิ์ใหญ่  

• การอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

• การขยายกลุ่มเป้าหมายโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตรน์้อย  โครงการ Stem ศึกษา และ
โครงการยกระดับการสอบ O-net โดยเนน้ทักษะการสอนคณิตศาสตร ์ จินตคณิต 

• การจัดอบรมในด้านศลิปะและวฒันธรรมของชุมชน เช่น การแกะสลักเทียน และดนตรีพืน้เมือง 

• มีการอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ เช่น งานชา่งไฟฟ้า อิเล็กทรอนกิส์ ช่างตดัผม เพื่อเป็นทางเลือก
ให้กับเด็กที่จะศึกษาต่อ ในระยะสั้น 3 เดือน 

 
 กลุ่มที่ 2   การให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความมั่นคงด้านอาชีพ  
  1.1 ตำบลเมืองศรีไค 

• ต้องการพัฒนาความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์ครบวงจร ทั้งการทำปุ๋ยอินทรีย์ การปลูกผัก
อินทรีย์ และต้องการให้จัดพื้นที่การจำหน่ายผลผลิตภายในมหาวิทยาลัยให้กับกลุ่มเกษตรกรที่
ไม่ได้เข้าร่วมโครงการกับมหาวิทยาลัยด้วย เนื่องจากในพื้นที่ตำบลเมืองศรีไค เริ่มมีผู้ผลิตผัก
อินทรีย์เพิ่มมากข้ึน  

• ต้องการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ 

• แนวทางการป้องกัน/กำจัดโรค แมลงศัตรูข้าว การป้องกันโรคในพืช เชน่ พืชสวน พชืผัก 

•  การอบรมเพิ่มความรู้ด้านปศุสัตว์ (การป้องกันโรค) 
1.2 ตำบลธาตุ  
 - 

  1.3 ตำบลคำขวาง 

• ต้องการโครงการดูแลผู้สงูอายุแบบครบกระบวนการ เชน่ เร่ืองอาหาร การดูแลรักษา การป้องกัน
อันตราย เป็นตน้ 

  1.4 ตำบลโพธิ์ใหญ ่

• การดำเนินโครงการเลี้ยงปลานิลอินทรีย์ที่ได้จัดอบรมไปแล้ว อยากให้มีการดำเนินงานต่อเนื่อง 
โดยการส่งเสริมคุณภาพการผลิตปลานิลในพื้นที่จริง รวมทั้งการให้ความรู้ด้านการแปรรูป 

กลุ่มที่ 3   การให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
 1.1 ตำบลเมืองศรีไค 
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• โครงการคุณแม่วัยใส ขาดประสบการดูแลเด็ก (พยาบาล) 
1.2 ตำบลธาตุ  

• ต้องการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ ให้มีความรู้ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง การจัดการสิ่งแวดล้อมในบา้น 
โดยให้เป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่อง 

• การให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม อาหารและการบริหารกายภาพ สำหรับผู้สงูอาย ุ
  1.3 ตำบลคำขวาง 

• ต้องการให้อบรมให้ความรู้ คำแนะนำ การดูแลสุขภาพ  การป้องกัน โรคผู้ป่วยเร้ือรัง (เบาหวาน 
ความดัน) เนื่องจากในพืน้ที่มีจำนวนผูป้่วยเร่ือรังเพิ่มข้ึน และเร่ิมเป็นโรคเร้ืองรังตั้งแต่อายุยังนอ้ย   

• การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการสำหรับผูสู้งอายุ 
  1.4 ตำบลโพธิ์ใหญ ่

• การจัดการขยะชุมชน โรงเรียน สุขภาวะในชุมชน 

• อยากให้มหาวิทยาลัย จัดโครงการเกี่ยวกับผู้สูงอายุให้ทำอยา่งตอ่เนื่องและครอบคลุมในหลาย
ประเด็น เช่น การสร้างอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุ และอ่ืนๆ นอกจากอบรมแล้ว
ต้องการให้มีการปฏิบัติจริงและมีการติดตามผลการดำเนนิงานด้วย 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
 1.  มหาวิทยาลัยควรประชาสัมพันธ์การดำเนนิโครงการให้ชุมชนและหน่วยงานภายนอกได้รับทราบ เพื่อขยายผล
การดำเนินงาน 
 
 

----------------------------------------------- 
 


