
แผนปฏบิัต งานประจําปงีบประมาณ ๒๕๖๒
โครงการบร การวิชาการแก่ชุมชนิมหาว ทยาลัยอุบลราชธาน 

สํานักงานส่งเสร มบร หารงานว จัยิบร การว ชาการและทํานุบํารุงศ ลปวัฒนธรรม
สํานักงานอธ การบด 



คํานํา 
 
   สําน  กงานส่งเสร  มบร หารงานว  จ  ย ฯ สําน  กงานอธ  การบด   หน ่วยงานกลางในการประสาน ก ําก  บ ต  ดตามการดําเน  นโครงการบร  การว  ชาการแก่ส งคมของ ทุก
คณะ หน ่วยงานภายในมหาว  ทยาล  ย ได  จ  ดทําแผนปฏ  บ  ต  งานด  านการบร  การว  ชาการแก่ส  งคม ประจ ําป  งบประมาณ ๒๕๖๒ มหาว  ทยาล ยอ ุบลราชธาน   ประกอบด  วย 
โครงการบร  การว  ชาการ ๑๖๑ โครงการ งบประมาณรวม  ๓๔,๕๒๕,๙๖๗ บาท โดยโครงการแบ่งตามท ่มาของงบประมาณ ๒ กลุ่มคือ โครงการท ่ได ร บงบประมาณจาก
งบประมาณแผ่นด นจํานวน ๑๓๔ โครงการ งบประมาณ  ๒๖,๖๙๔,๒๐๐  บาท  และ โครงการท ่ได ร บงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกและจากเง นรายได ของหน่วยงาน 
จํานวน ๒๗ โครงการ งบประมาณ ๗,๘๓๑,๗๖๗ บาท   โดยโครงการท ้งหมดน ้ ดําเน นการตามกรอบยุทธศาสตร์การพ ฒนามหาว ทยาล ย ในการท ่จะผล กด  นการพ  ฒนา
คุณภาพช  ว  ตของประชาชนในพ ื้นท โ่ดยรอบมหาว ทยาล ยและในเขตภาคตะว นออกเฉ ยงเหนือตอนล่าง ๔ จ งหว ด ให  ม ความเป  นอย  ่ท ด่  ขึ้น ท ง้ในด  าน อาช  พ การศ ึกษา สุขภาพ
อนาม ยและการเร ยนร   เพ่ือให เป็นพลเมืองท ่ม คุณภาพของประเทศ  ต ่อไป 
 
 
 
 

รองอธ  การบด  ฝ่ายว  จ ยและพ นธก จส งคม 

พฤศจ กายน ๒๕๖๑ 



 
 
 
 
 
 
 
 

บทนํา 

สารบญั  
 

 
 
 

หน  า 

ปร ชญา ว  ส ยท ศน ์ พ  นธก  จ มหาว  ทยาล ยอ ุบลราชธาน   ๑-๒ 
 
ยุทธศาสตรก์ารดัําเนินงาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ั๑ัด้านการผลิตบ ณฑิต            ัั๓ 

ั จ ดการศึกษาท ่ได มาตรฐานสากล เพื่อเป็นกําล งในการพ ฒนาประเทศ และเป็นท ่ยอมร บในภ ม ภาคลุ่มน้ําโขง 

 ยุทธศาสตร์ที่ั๒ัด้านการวิจ ยัั             ัั๔ 

         พ ฒนางานว จ ยแบบมุ่งเป้าเพ่ือสร างองค์ความร  และนว ตกรรม ท ่มุ่งเน นการพ ฒนาคุณภาพช ว ตของประชาชนและส งคมใน 
ภ ม ภาคลุ่มน้ําโขงอย่างย ่งยืน 

ั ยุทธศาสตร์ที่ั๓ัด้านการบริการวิชาการัััั           ัั๔ 

ส่งเสร ม สน บสนุนการบ รณาการงานบร การว ชาการอย่างม ส่วนร่วม เพื่อเสร มสร างความเข มแข งและเพ ่มศ กยภาพของชุมชนและส งคม 
บนพื้นฐานความพอเพ ยง เพ่ือการพ ฒนาท ่ย ่งยืน 

ั ยุทธศาสตร์ที่ั๔ัด้านการทํานุบํารุงศิลปว ฒนธรรมััั          ัั๕ 

  อนุร กษ์ สืบสาน ภ ม ปัญญาท องถ ่น ศ ลปะและว ฒนธรรม เพ่ือให เก ดจ ตสํานึกร กท องถ ่นและประเทศชาต  

ั ยุทธศาสตร์ที่ั๕ัด้านการบริหารจ ดการัั            ัั๖ 

ั บร หารจ ดการภายใต หล กธรรมาภ บาล สามารถปร บต วให ท นก บพลว ตรการเปล ่ยนแปลง ยกระด บคุณภาพให เป็นมาตรฐานสากล และ สร าง
สภาพแวดล อมท ่เอ้ือต่อการเร ยนร  และการทํางานอย่างม ความสุข 

  



สารบญั  
 
 
 
                 หน้า 

ั ยุทธศาสตร์ที่ั๖ัด้านการบริหารทร พยากรมนุษย์ััั          ๖ 

         บร หารและพ ฒนาทร พยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให สอดร บก บบร บทท ่เปล ่ยนแปลงไป 
ส่วนที่ั๒ 
ั แผนยุทธศาสตร์ด้านการบรกิารวิชาการแก่ชุมชนั           ๗ 
ส่วนที่ั๓ั 

ั แผนปฏิบ ติงานด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนัประจําปีั๒๕๖๒         ั๑๒ 

หล กการเหตุผล ๑๒ 

ว ตถุประสงค์  ๑๓ 

แผนการใช ประโยชน์จากการบร การว ชาการแก่ชุมชน  ๑๔ 

บ ญช รายชื่อโครงการ ก จกรรม ๑๔ 

ต วช ้ว ดและค่าเป้าหมาย ๔๙ 

การกําก บต ดตามการดําเน นงาน ๕๐ 

การประเม นผลการดําเน นงานตามแผน ๕๑ 



แผนปฏิบัติงานด้านบรกิารวิชาการแก่ชมุชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หนา้ ๑ 

๑.   บทน ำ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการจัดท าแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ระยะ  ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยจัดให้มีการระดมสมองจากผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และตัวแทนชุมชนท้องถิ่นจากเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล

ในเขตพ้ืนที่โดยรอบ เพ่ือทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ตลอดจนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค แนวโน้ม สภาวการณ์ปัจจุบัน เพ่ือปรับทิ ศทาง เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยให้

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ฉบับที่  ๑๑ ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา แผนยุทธศาสตร์อาเซียนของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันและอนาคต เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมอัน จะน าไปสู่การยอมรับร่วมกันใน

เป้าหมาย ตัวชี้วัดผลลัพธ์/ผลผลิตในด้านต่าง ๆ และการกระจายความรับผิดชอบตามแผนยุทธศาสตร์ลงสู่หน่วยงานและบุคคลโดยทั่วถึง และเพ่ื อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงระบบการ

บริหารงานของมหาวิทยาลัย  อันจะน าไปสู่การบรรลุภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพต่อไป 

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)   ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วนัที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙  

โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

ปรัชญำ     :  สร้ำงสติและปัญญำแก่สังคม บนพื้นฐำนควำมพอเพียง 

วิสัยทัศน์   :  มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี เป็นมหำวิทยำลัยช้ันน ำแห่งกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน 

อัตลักษณ์    : สร้ำงสรรค์ สำมัคคี ส ำนึกดีต่อสังคม 

เอกลักษณ์   : ภูมิปัญญำแห่งภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง 

พันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์  

พันธกิจ 



แผนปฏิบัติงานด้านบรกิารวิชาการแก่ชมุชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หนา้ ๒ 

 

๑. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
๒. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่น้าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน ้าโขง 
๓. บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน ้าโขง 
๔. ท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ สร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายของภูมิภาคลุ่มน ้าโขง 

 

ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการผลิตบัณฑิต 

ยุทธศาสตร์ จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อเป็นก้าลังในการพัฒนาประเทศ และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน ้าโขง 

เป้าประสงค์ บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการและเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพ สามารถสร้าง 
  นวัตกรรมและเป็นผู้ประกอบการ มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษหรือ 
  ภาษาต่างประเทศ ทันต่อเทคโนโลยี มีความอุตสาหะในการท้างาน มีภาวะผู้น้า มี 
  คุณธรรมจริยธรรมและความพอเพียง และมีมนุษยสัมพันธ์ดี  

กลยุทธ์ ๑.  พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และทิศทางการพัฒนาประเทศ  โดยมีกิจกรรมเชิงบูรณาการใน 

หลักสูตรที่ส่งเสริมอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยก้าหนด มีทักษะในการด้ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ และพร้อมเข้าสู่ 

ตลาดแรงงาน พร้อมทั งจัดการเรียนการสอนบางรายวิชา/บางหัวข้อ ด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ  

 

กลยุทธ์ ๒.  พัฒนาระบบและกลไก และการจัดการเรียนการสอน เพ่ือรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนวัยท้างาน และผู้สูงวัย 

กลยุทธ์ ๓.   พัฒนาการเรียนการสอน และการเรียนรู้แบบ Active Learning 



แผนปฏิบัติงานด้านบรกิารวิชาการแก่ชมุชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หนา้ ๓ 

กลยุทธ์ ๔.   พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน/หน่วยงาน/องค์กร ทั งในและต่างประเทศ รวมทั งเครือข่ายศิษย์เก่า 

กลยุทธ์ ๕.   พัฒนาระบบสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่นักศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 

กลยุทธ์ ๖.   พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยก้าหนด 

กลยุทธ์ ๗.   พัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพ่ือรองรับการเรียนการสอนแบบไร้พรมแดน 

กลยุทธ์ ๘.   พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) ของผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการวิจัย 

ยุทธศาสตร์ พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุ่มน ้าโขงอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ ประชาชนและสังคมได้รับองค์ความรู้และนวัตกรรมเฉพาะด้านที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ และน้าองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในมิติด้านนโยบาย
ชุมชนสังคม อุตสาหกรรม และเชิงพาณิชย์ 

กลยุทธ์ ๑. พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยและการบริหารทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ ๒. สร้างระบบพัฒนานักวิจัยที่มีประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยและสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ 

กลยุทธ์ ๓. สร้างศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆของงานวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและกลุ่มจังหวัด เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

กลยุทธ์ ๔. การเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพ่ือขยายผลในมิตินโยบายชุมชน สังคม อุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ และเกิดผลกระทบที่น้าไปสูการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุ่มน ้าโขง 

กลยุทธ์ ๕. พัฒนางานวิจัยของนักศึกษาให้เป็นที่ยอมรับทั งในประเทศและต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการบริการวิชาการ 



แผนปฏิบัติงานด้านบรกิารวิชาการแก่ชมุชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หนา้ ๔ 

 

ยุทธศาสตร์ ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคมบนพื นฐานความพอเพียง เพ่ือการ
พัฒนาที่ ยั่งยืน 

เป้าประสงค์ ประชาชน ชุมชน และสังคม ได้รับการบริการวิชาการที่น้าไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการแก้ปัญหาและพัฒนาเชิงพื นที่ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และ
สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ   

กลยุทธ์ ๑. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพ ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและประเทศ 

กลยุทธ์ ๒. สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในด้านสังคมสูงวัย  การยกระดับคุณภาพการศึกษา การเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิม
ศักยภาพของชุมชนและสังคม และการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่   

กลยุทธ์ ๓. ให้บริการวิชาการตามแผนบริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม  บนพื นฐานความพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กลยุทธ์ ๔. พัฒนางานบริการทางการแพทย์ในระบบสุขภาพแบบองค์รวม เพ่ือให้ได้มาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ ๕. ส่งเสริมการจัดหารายได้จากการด้าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย   

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์  อนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดจิตส้านึกรักท้องถิ่นและประเทศชาติ 

เป้าประสงค์  นักศึกษา บุคลากร และชุมชน ร่วมอนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนคุณค่าภูมิปัญญา ศิลปะและวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน ้าโขง 

กลยุทธ์ ๑.   สร้างความเชื่อมโยงระหว่างงานท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้นักศึกษาเกิดจิตส้านึกรักท้องถิ่นและประเทศชาติ 

กลยุทธ์ ๒.  ส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร และชุมชน ร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนคุณค่าภูมิปัญญา ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน ้าโขง 



แผนปฏิบัติงานด้านบรกิารวิชาการแก่ชมุชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หนา้ ๕ 

 

กลยุทธ์ ๓.  สร้างแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตรการเปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพให้เป็นมาตรฐานสากล และ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื อต่อการ
เรียนรู้และการท้างานอย่างมีความสุข 

เป้าประสงค์  องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด มีสภาพแวดล้อมที่เอื อต่อการเรียนรู้และการท้างานอย่างมี
ความสุข และได้รับความชื่นชมในภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ ๑.   บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สร้างวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต   

กลยุทธ์ ๒.   พัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยดิจิทัลภายใต้นโยบายดิจิตอลไทยแลนด์ 

กลยุทธ์ ๓.  พัฒนาระบบบริหารงบประมาณ การเงินที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือสร้างเสถียรภาพทางการเงินของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ ๔.  ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพย์สินและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้างรายได้ให้เพ่ิมขึ น และเพ่ิมขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองด้านงบประมาณ    

กลยุทธ์ ๕.  พัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดท้ากฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือเตรียมพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก้ากับของรัฐ 

กลยุทธ์ ๖. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด้าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และพัฒนาองค์กรสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ ๗. พัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และเอื อต่อการเรียนรู้และการท้างานที่มี
ประสิทธิภาพและมีความสุขและมีสวัสดิภาพ 

กลยุทธ์ ๘. พัฒนาระบบการสื่อสารเชิงรุกทั งภายในมหาวิทยาลัยและสู่สาธารณาชนเพ่ือเผยแพร่ผลงาน ชื่อเสียง และภาพลักษณ์ท่ีดีของมหาวิทยาลัย 



แผนปฏิบัติงานด้านบรกิารวิชาการแก่ชมุชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หนา้ ๖ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์   บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 

เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาวะที่ดี สามารถขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อย่างมีความสุขและความผูกพันต่อองค์กร 

กลยุทธ์ ๑.  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้บุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรมและเป็นก้าลังในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์ 

กลยุทธ์ ๒.  พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สอดคล้องกับภาระงานและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ ๓.  ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม 

กลยุทธ์ ๔.  สร้างเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดี มีความสุข ผูกพันกับองค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์   พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย เพื่อพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

เป้าประสงค์   มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ การบริการทางการศึกษา การบริหารจัดการ และการเพิ่มศักยภาพนักศึกษา 
และบุคลากร เพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน 

กลยุทธ์   พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย 



แผนปฏิบัติงานด้านบรกิารวิชาการแก่ชมุชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หนา้ ๗ 

ส่วนที่  ๒ 

แผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบรกิำรวิชำกำรแก่ชุมชน 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 

ยุทธศำสตร์ ส่งเสริม สนับสนุนกำรบูรณำกำรงำนบริกำรวิชำกำรอย่ำงมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและเพ่ิมศักยภำพของชุมชนและสังคมบนพื้นฐำนควำมพอเพียง เพ่ือกำรพัฒนำ
ที่ย่ังยืน 

เป้ำประสงค์ ประชำชน ชุมชน และสังคม ได้รับกำรบริกำรวิชำกำรที่น ำไปสู่กำรเพ่ิมศักยภำพในกำรแก้ปัญหำและพัฒนำเชิงพ้ืนที่ ตำมแนวทำงปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  และสอดคล้อง
กับนโยบำยของประเทศ   

กลยุทธ ์ ๑. พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรงำนบริกำรวิชำกำรอย่ำงมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภำพ ตำมนโยบำย/ยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยและประเทศ 
มำตรกำร (1) จัดท าแผนบริการวิชาการ 

- พัฒนาฐานข้อมูลพื้นฐาน ปัญหา และความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น 
- ส ารวจความต้องการของหน่วยงาน/ชุมชน จัดท าแผนที่ (mapping) ความเชี่ยวชาญของพื้นที่ บุคลากร  เครือข่าย (หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง) 

(2) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการ 
กลยุทธ ์ ๒. สร้ำงเครือข่ำยกำรบริกำรวิชำกำรกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย ในด้ำนสังคมสูงวัย  กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและเพ่ิม

ศักยภำพของชุมชนและสังคม และกำรสร้ำงผู้ประกอบกำรรำยใหม่   
มำตรกำร (1) จัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้านสังคมสูงวัย การยกระดับคุณภาพการศึกษา การเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม และการ

สร้างผู้ประกอบการรายใหม่   โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
(2) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้/ศูนย์เรียนรู้เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือองค์ความรู้ 

กลยุทธ ์ ๓. ให้บริกำรวิชำกำรตำมแผนบริกำรวิชำกำร เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและเพ่ิมศักยภำพของชุมชนและสังคม  บนพื้นฐำนควำมพอเพียง เพ่ือกำรพัฒนำที่ย่ังยืน 
มำตรกำร (1) จัดอบรม/ให้บริการวิชาการด้านสังคมสูงวัย  การยกระดับคุณภาพการศึกษา การเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม และการสร้างผู้ประกอบการราย

ใหม ่

กลยทุธ ์ ๔. พัฒนำงำนบริกำรทำงกำรแพทย์ในระบบสุขภำพแบบองค์รวม เพ่ือให้ได้มำตรฐำนสำกล 
มำตรกำร (1) พัฒนาเครือข่ายในระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ (Area Based system)  



แผนปฏิบัติงานด้านบรกิารวิชาการแก่ชมุชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หนา้ ๘ 

(2) ประสานความร่วมมือกับหน่วยบริการระบบสุขภาพ 
กลยุทธ ์ ๕. ส่งเสริมกำรจัดหำรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย  

มำตรกำร (1) จัดการศึกษาผ่านหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรระยะสั้น 
- หลักสูตรส าหรับคนวัยท างาน 
- หลักสูตรส าหรับผู้สูงวัย 
- หลักสูตรดิจิทัลส าหรับผู้ประกอบการ 
- อื่นๆ 

(2) น าผลงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
(3) บริการทางการแพทย์และสุขภาพ  

- โรงพยาบาล 
- ร้านยาของคณะ 

(4) ศูนย์ทดสอบวิชาชีพ 
(5) บริการตรวจวิเคราะห์ต่างๆ 

- ศูนย์เครื่องมือกลาง 
- ศูนย์ทดสอบวัสดุ 
- ศูนย์สอบเทียบ 
- ศูนย์โครโมโซม 
- ศูนย์วิเคราะห์น้ าดื่ม 
-  ศูนย์ให้ค าปรึกษา 

(6) จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย 



แผนปฏิบัติงานด้านบรกิารวิชาการแก่ชมุชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หนา้ ๙ 

ตัวช้ีวัด (1) จ านวนโครงการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
(2) จ านวนโครงการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก 
(3) ร้อยละของจ านวนโครงการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่น าความรู้ และประสบการณ์มาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยของจ านวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 
(4) จ านวนกิจกรรมหรือโครงการเกิดขึ้นในชุมชน/สังคมเพื่อตอบสนองสังคมสูงวัย 
(5) จ านวนโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักเรียนสูงขึ้นเมื่อเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
(6) จ านวนผู้ประกอบการใหม่ที่เกิดขึ้น 
(7) ร้อยละของผู้รับบริการที่น าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
(8) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากบริการ  
(9) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก 
(10) โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 
(11) ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการบริการวิชาการ 
(12) ร้อยละการน าความรู้จากการบริการวิชาการไปใช้อย่างต่อเนื่อง เกิดการน าไปใช้เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม ชุมชน การน าข้อเสนอเชิงนโยบาย 

ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหำยระยะ ๕ ปี 

ยุทธศำสตร ์ เป้ำประสงค ์ ประเด็นผลลัพธ ์
ตำมเป้ำประสงค ์

ตัวชี้วดั หน่วยวัด ค่ำเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบหลัก หมำยเหต ุ

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณา
การงานบริการวิชาการอย่าง
มีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้าง
ค ว า ม เ ข้ ม แ ข็ ง แ ล ะ เพิ่ ม
ศักยภาพของชุมชนและ
สั ง ค ม บ น พื้ น ฐ า น ค ว า ม

ประชาชน ชุมชน และสังคม 
ได้รับการบริการวิชาการที่
น าไปสู่การเพิ่มศักยภาพใน
การแก้ปัญหาและพัฒนาเชิง
พื้นที่ ตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  และ

ประชาชน ชุมชน และสังคม 
ได้รับการบริการวิชาการที่
น าไปสู่การเพิ่มศักยภาพใน
การแก้ปัญหาและพัฒนาเชิง
พื้นที่ ตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  และ

1. จ านวนโครงการบริการวิชาการ
อย่างมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย

โครงการ ๙๕ ๙๕ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๕ สนง.ส่งเสริมบริหาร 
งานวิจัย 

2. จ านวนโครงการบริการวิชาการ
อย่างมีส่วนร่วมภายใต้ความร่วมมอื
กับองค์กรภายนอก

โครงการ ๒๐ ๒๕ ๒๕ ๓๐ ๓๐ สนง.ส่งเสริมบริหาร 
งานวิจัย 



แผนปฏิบัติงานด้านบรกิารวิชาการแก่ชมุชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หนา้ ๑๐ 

ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหำยระยะ ๕ ปี 

ยุทธศำสตร ์ เป้ำประสงค ์ ประเด็นผลลัพธ ์
ตำมเป้ำประสงค ์

ตัวชี้วดั หน่วยวัด ค่ำเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบหลัก หมำยเหต ุ

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

พอเพียง เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

สอดคล้องกับนโยบายของ
ประเทศ   

สอดคล้องกับนโยบายของ
ประเทศ 

3. ร้อยละของจ านวนโครงการบริการ
วิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่น าความรู้
และประสบการณ์มาใช้พัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจัยของ
จ านวนโครงการบริการวิชาการ
ทั้งหมด

ร้อยละ ๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๕ ๘๕ สนง.ส่งเสริมบริหาร 
งานวิจัย 

4. จ านวนกิจกรรมหรือ โครงการ
เ กิ ด ขึ้ น ใ น ชุ ม ช น / สั ง ค ม เ พื่ อ
ตอบสนองสังคมสูงวัย

กิจกรรม/
โครงการ 

๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ สนง.ส่งเสริมบริหาร 
งานวิจัย 

5. ร้อยละของโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของนักเรียนรายวิชา
ใดวิชาหนึ่งเพิ่มขึ้น

ร้อยละ ๕๐ ๖๐ ๖๐ ๗๐ ๗๐ สนง.ส่งเสริมบริหาร 
ง า น วิ จั ย / คณะ /
ส านัก 

6. จ านวนผู้ประกอบการรายใหม่ ราย ๕ ๕ ๑๐ ๑๐ ๑๕ สนง.ส่งเสริมบริหาร 
งานวิจัย 

7. ร้อยละของผู้รับบริการที่น าความรู้
ไปใช้ประโยชน์

ร้อยละ ๙๕ ๙๕ ๙๕ ๙๕ ๙๕ สนง.ส่งเสริมบริหาร 
งานวิจัย 

8. ร้ อ ย ล ะ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับ
บริการวิชาการและวิชาชีพต่อ
ประโยชน์จากบริการ

ร้อยละ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ สนง.ส่งเสริมบริหาร 
งานวิจัย 

9. ร้ อ ย ล ะ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผู้ใช้บริการผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก

ร้อยละ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ วิทยาลัยแพทยศาสตร ์
และการาธารณสุข 



แผนปฏิบัติงานด้านบรกิารวิชาการแก่ชมุชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หนา้ ๑๑ 

ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหำยระยะ ๕ ปี 

ยุทธศำสตร ์ เป้ำประสงค ์ ประเด็นผลลัพธ ์
ตำมเป้ำประสงค ์

ตัวชี้วดั หน่วยวัด ค่ำเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบหลัก หมำยเหต ุ

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

10. โรงพยาบาลได้รับการรับรอง
คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด

รับรอง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ วิทยาลัยแพทยศาสตร ์
และการาธารณสุข 

11. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจาก
การบริการวิชาการ

ร้อยละ ๕ ๕ ๑๐ ๑๐ ๑๕ สนง.ส่งเสริมบริหาร 
งานวิจัย 

12. ร้ อยละของโครงการบริการ
วิชาการ ที่มีการด าเนินการใน
พื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย
และชุมชนเกิดการน าความรู้จาก
การบริการวิชาการไปใช้อย่าง
ต่อเนื่อง

ร้อยละ ๕ ๑๐ ๑๕ ๑๕ ๒๐ สนง.ส่งเสริมบริหาร 
งานวิจัย 



แผนปฏิบัติงานด้านบรกิารวิชาการแก่ชมุชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หนา้ ๑๒ 

ส่วนที่ ๓ 

แผนปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒  มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

ในการจัดท าแผนปฏิบัติงานบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้จัดท าแผนปฏิบัติงาน โดยยึดตามยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

หลักกำรและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้จัดท าแผนปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการ ซึ่งมีการทบทวนเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้การด าเนินงานได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ นี้ คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เห็นชอบร่วมกันในการขยายพื้นที่การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยให้ครอบคลุม

พื้นที่ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ๔ จังหวัดอีสานตอนล่างได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธรและอ านาจเจริญ โดยใช้ความส าเร็จจากการด าเนินงานในพื้นที่เป้าหมายหลัก  ๔ ต าบล คือ 

ต าบลเมืองศรีไค ต าบลธาตุ ต าบลค าขวางและต าบลโพธิ์ใหญ่ เป็นต้นแบบในการขยายการด าเนินงาน        ส าหรับกิจกรรมการให้บริการวิชาการนั้น ให้ความส าคัญกับกิจกรรมตาม ยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย  ๔ ประเด็น คือ ๑) การให้บริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ๒)  การส่งเสริมความเข้มแข็งและมั่นคงด้านอาชีพ/การสร้างผูป้ระกอบการรายใหม่ ๓) การให้บริการวิชาการด้าน

การแพทย์ สาธารณสุขเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัย ๔) การเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม  นอกจากนี้ยังรวมถึงโครงการบริการวิชาการที่ เป็นความร่วมมือกับ

หน่วยงานภายนอก ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งผลให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับหน่วยงานในพื้นที่อีกด้วย         

กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินงาน 

มีส่วนร่วมในขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่ การให้ความเห็น เสนอความต้องการพัฒนา/รับบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัย  การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน/การเตรียมกิจกรรมก่อนลงมือการด าเนินงาน  การมี

ส่วนร่วมในการลงมือ/รับบริการวิชาการ  การให้ความเห็นในการปรับปรุง/ประเมินผลการด าเนินงาน โดยมีกระบวนการมีส่วนร่วมที่หลากหลายช่องท่าง เช่น การตอบส ารวจ/แบบเสนอความต้องการรบั

บริการวิชาการ การมีส่าวนร่วมในการประชุมย่อยเพื่อเสนอความต้องการ  การจัดท าแผนการด าเนินงาน  การตอบแบบประเมินผล การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อคืนข้อมูล สะท้อนผลการด าเนินงาน เป็นต้น 

ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมดังกล่าวจะแตกต่างกันตามความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่การด าเนินงาน  ซึ่งโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่มีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายหลัก ๔  ต าบลรอบ

มหาวิทยาลัยนั้น ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติงานร่วมกันกับผู้มีส่วนไดส้่วนเสียในพื้นที่ พร้อมทั้งเปิดรับฟังความเห็นความต้องการพัฒนา/รับบริการ



แผนปฏิบัติงานด้านบรกิารวิชาการแก่ชมุชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หนา้ ๑๓ 

วิชาการจากมหาวิทยาลัยเพื่อน าไปจัดท าข้อเสนอโครงการในปีถัดไปด้วย  โดยเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากพื้นที่เป้าหมายหลักที่ก าหนด ได้แก่ ผู้บริหารหรือผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล สถานศึกษา ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนชุมชน ร่วมประชุมเพื่อให้ความคิดเห็นและก าหนดแผนกิจกรรมการด าเนินงานเพื่อพัฒนาร่วมกับ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

ผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุม U ๒ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีตัวแทนจากชุมชนเป้าหมายหลัก  ๔ ต าบลเข้าร่วม

ประชุม รวม ๘๙ คน เพื่อน ามาจัดท าแผนการให้บริการวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมาย ตามกรอบการด าเนินงาน  ๔ ด้าน ดังนี้ 

           ๑) โครงกำรเพ่ือพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้เด็ก เยำวชนและชุมชน ประกอบด้วย ๓๔  โครงการ 

๒)  โครงกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งด้ำนอำชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก ประกอบด้วย ๑๙ โครงการ 

๓) โครงกำรเสริมสร้ำงสุขภำวะที่ดีของประชำชน / ชุมชน   ประกอบด้วย ๑๖ โครงการ 

๔) โครงกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๔ โครงการ 

ส าหรับโครงการที่ด าเนินการนอกพ้ืนที่เป้าหมายหลักนั้น มหาวิทยาลัยประมวลผลข้อมูลจากการส ารวจความต้องการพัฒนา/รับบริการวิชาการจากม หาวิทยาลัยของประชาชนในพ้ืนที่ 
บริการจ านวน ๒๐๓ คน  มาจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยใช้ผลส าเร็จจากการท างานในพื้นที่เป้าหมายหลักเป็นต้นแบบการด าเนินงานรวม  ๖๑ โครงการ  ส่วนโครงการบริการวิชาการที่เป็นความ
ต้องการหรือความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกนั้นมีจ านวน  ๒๗  โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดบริการวิชาการแก่ชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและทิศทางการพัฒนาประเทศ
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน องค์กรและผู้รับประโยชน์จากการบริการวชิาการของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา ผ่านการเสริมสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพของครู ผู้เรียน ตลอดจนการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้
4. เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีของคนทุกช่วงวยัและพฒันาสิ่งแวดลอ้มที่มีคุณภาพ
5. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการประกอบสัมมาชีพของประชาชน ผูป้ระกอบการ กลุ่มอาชีพตา่ง ๆ
6. เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสในการเรียนรูแ้ละเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ของประชาชน



แผนปฏิบัติงานด้านบรกิารวิชาการแก่ชมุชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หนา้ ๑๔ 

แผนกำรใช้ประโยชน์จำกกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน 

ประโยชน์ต่อนักศึกษำ 
มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญในการบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยนอกเหนือจากประโยชน์ที่ประชาชน ชุมชนจะได้รับจากการร่วมโครงการแล้ว ยังเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับนักศึกษา

ด้วย จึงได้ก าหนดให้นักศึกษาทุกสาขาวิชา มีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริการวิชาการผ่านการบูรณาการงานบริการวิชาการและการวิจัย ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การมอบหมายงานที่เก่ียวข้องกับการเรียน
การสอนให้แก่นักศึกษาได้ออกพื้นที่เก็บรวมรวบข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายการให้บริการวิชาการของอาจารย์  การที่อาจารย์ผู้สอนได้น าสถานก ารณ์ปัญหาที่เกิดในพื้นที่ / ชุมชน ที่ให้บริการวิชาการมา
เป็นประเด็นในการเรียนรู้ของนักศึกษา  ทั้งนี้ จากโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จ านวน ๑๑๐ โครงการ มีแผนการใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษาโดยการบูรณาการผ่านวิชาเรียนจ านวน ๘๕ 
โครงการ 

ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 
ชุมชน และสงัคม ได้รับการบริการวิชาการที่น าไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการแก้ปัญหาและพัฒนาเชิงพื้นที่ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

บัญชีรำยช่ือโครงกำรบริกำรวิชำกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ 

โครงกำรบริกำรวิชำกำรแบบให้เปล่ำ (โครงกำรงบประมำณแผ่นดิน) 

ที ่ ชื่อโครงกำร หน่วยงำน ผู้รับผิดชอบ แผนกำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย งบประมำณ 
พ้ืนที่

ด ำเนินงำน 

โครงกำรเพ่ือพัฒนำศักยภำพกำรเรยีนรู้เด็ก เยำวชนและชุมชน

๑ KICKOFF Young YouTube Creator ค่ายสร้างไอเดียแชร์ทั่วโลก คณะวิทยาศาสตร ์ ธวัชชัย สลางสิงห ์ ธันวาคม ๒๕๖๑- มกราคม 
๒๕๖๒ 

นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

๖๔,๖๐๐ หลัก 



แผนปฏิบัติงานด้านบรกิารวิชาการแก่ชมุชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หนา้ ๑๕ 

 

ที ่ ชื่อโครงกำร หน่วยงำน ผู้รับผิดชอบ แผนกำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย งบประมำณ 
พ้ืนที่

ด ำเนินงำน 

๒ การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรในโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน ปีที่ ๘ 

คณะเกษตรศาสตร ์ รักเกียรติ แสน
ประเสริฐ 

๒๐-๒๑ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑  

ครู นักเรียนและ
ผู้ปกครอง ศูนย์การ
เรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนชุมชนป่า
หญ้าคา ต าบลป่าก่อ 
อ าเภอสริินธร จังหวัด
อุบลราชธาน ี 

๖๓,๓๐๐ หลัก 

๓ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสู่ความยั่งยืน ตามโครงการอาหาร
กลางวนัในพระราชด าริ (ปีท่ี ๔) 

คณะเกษตรศาสตร ์ ณัชพล สามารถ ๑๖ ตลุาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ 

นักเรียน ผู้ปกครอง
นักเรียนศูนย์การเรียน
ต ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านภูดาน
กอย ต าบลค าโพน 
อ าเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอ านาจเจริญ  

๘๗,๒๐๐ หลัก 

๔ โครงการพัฒนาและปรบัปรุงสวนสมุนไพรในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้
และอนุรักษส์มุนไพรท้องถิ่น 

คณะเภสัชศาสตร ์ กุสุมา จิตแสง มกราคม - กันยายน 
๒๕๖๒ 

ครูและนักเรียน
โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน 

๑๐๐,๐๐๐ หลัก 

๕ โครงการเผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ 

คณะนติิศาสตร ์ มณฑริา แก้วตา ธันวาคม ๒๕๖๑ - 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ประชาชนในเขตพื้นท่ี
ต าบลเมืองศรีไค 
ต าบลธาตุ ต าบลโพธิ์
ใหญ่ และต าบลค า

๘๙,๙๐๐ หลัก 



แผนปฏิบัติงานด้านบรกิารวิชาการแก่ชมุชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หนา้ ๑๖ 

ที ่ ชื่อโครงกำร หน่วยงำน ผู้รับผิดชอบ แผนกำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย งบประมำณ 
พ้ืนที่

ด ำเนินงำน 

ขวาง และประชาชน
ทั่วไป 

๖ การจัดท าเอกสารทางบัญชีและรายงานงบการเงินของกองทุนหมู่บ้าน
ฯ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของหน่วยงานก ากับดูแล ปีท่ี ๒ 

คณะบริหารศาสตร ์ ภัทราจิตร แสง
สวา่ง 

กุมภาพันธ์ - เมษายน 
๒๕๖๒ 

สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 
คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน   

๕๖,๗๐๐ หลัก 

๗ การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษาสู่การผลิตบัณฑติรับใช้ชุมชนท้องถิ่น 

คณะรัฐศาสตร ์ บุญทิวา พ่วงกลัด ตุลาคม ๒๕๖๑ - สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

นักศกึษา ประชาชน
ในพื้นที่บ้านศรีไคออก 

๑๐๐,๐๐๐ หลัก 

๘ STEM Camps คณะวิทยาศาสตร ์ สุระ วุฒิพรหม มกราคม ๒๕๖๒ นักเรียนและครู 
โรงเรียนกลุ่มจังหวดั
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๒  

๑๔๐,๑๖๐ หลัก 

๙ Young Developer Academy ปีท่ี ๑ - การพัฒนา Website ในยุค 
Thailand ๔.๐  

คณะวิทยาศาสตร ์ อาทิตย์ บุญเริง มกราคม ๒๕๖๒ นักเรียน-นักศึกษา ใน
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย และ
ประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
ของกลุ่มโรงเรียนใน
เขตจังหวัด
อุบลราชธานีและ
ใกล้เคียง 

๖๙,๔๐๐ หลัก 



แผนปฏิบัติงานด้านบรกิารวิชาการแก่ชมุชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หนา้ ๑๗ 

ที ่ ชื่อโครงกำร หน่วยงำน ผู้รับผิดชอบ แผนกำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย งบประมำณ 
พ้ืนที่

ด ำเนินงำน 

๑๐ การดูแลและซ่อมบ ารุงรักษากล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงในโรงเรยีน คณะวิทยาศาสตร ์ สายชล พิมพ์มงคล มีนาคม - กรกฎาคม 
๒๕๖๒   

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีดูแล
รับผิดชอบการใช้งาน
กล้องจุลทรรศน์แบบ
แสง ที่อยู่ภายในพ้ืนท่ี
จังหวัดอุบลราชธานี
และใกลเ้คียง   

๕๗,๐๐๐ หลัก 

๑๑ การสร้างเครื่องมือวัดปริมาณต่างๆส าหรับโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วย
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร ์

คณะวิทยาศาสตร ์ อมร เทศสกลุวงศ ์ มีนาคม ๒๕๖๒ ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียนใน
โรงเรียนเครือข่าย  

๑๑๘,๐๐๐ หลัก 

๑๒ การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าโครงงานในโรงเรยีน คณะวิทยาศาสตร ์ สุรสิทธ์ิ สุทธิค าภา ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน 
๒๕๖๒ 

ครูในโรงเรียน
เครือข่ายมหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

๕๓,๐๐๐ หลัก 

๑๓ การออกแบบสร้างสื่อการเรียนการสอนและทักษะการใช้ส าหรับบท
ปฏิบัติการทางฟสิิกส์ ส าหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

คณะวิทยาศาสตร ์ สายชล พิมพ์มงคล มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๒ ครูระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

๘๙,๒๐๐ หลัก 



แผนปฏิบัติงานด้านบรกิารวิชาการแก่ชมุชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หนา้ ๑๘ 

 

ที ่ ชื่อโครงกำร หน่วยงำน ผู้รับผิดชอบ แผนกำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย งบประมำณ 
พ้ืนที่

ด ำเนินงำน 

๑๔ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย คณะวิทยาศาสตร ์ กานต์ตะรัตน์ วุฒิ
เสลา 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ครูอนุบาลและ
ประถมศึกษาทุกสังกัด
ของจังหวัด
อุบลราชธานีและ
จังหวัดใกล้เคียง  

๑๔๙,๕๐๐ หลัก 

๑๕ พัฒนาศักยภาพผูเ้รียนเพื่อเตรยีมการสอบโอเนตส าหรับนักเรียน
โรงเรียนเครือข่าย มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

คณะวิทยาศาสตร ์ สุรสิทธ์ิ สุทธิค าภา ธันวาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม 
๒๕๖๒ 

นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๕-๖ 
โรงเรียนเครือข่าย 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

๒๐๐,๐๐๐ หลัก 

๑๖ ร่วมพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน คณะวิทยาศาสตร ์ ช่อทิพย์ กัณฑโชติ ตลุาคม ๒๕๖๑ - กันยายน 
๒๕๖๒ 

ครูและนักเรียน
โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน 

๑๕๐,๐๐๐ หลัก 

๑๗ โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของครูนักเรียนด้านสมองกลฝั่ง
ตัวในการเกษตรเพื่อพัฒนาชุมชน 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

สมนึก เวียนวัฒน
ชัย 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ครู-นักเรียนในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี 

๕๕,๑๐๐ หลัก 

๑๘ โรงเรียนวศิวกรรุ่นเยาว ์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

ประสิทธ์ิ นครราช พฤศจิกายน ๒๕๖๑ - 
มกราคม ๒๕๖๒ 

นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา 

๑๘๙,๒๐๐ หลัก 

๑๙ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things กับระบบ Smart 
Farm 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

รัฐพงศ์ ปฏิกานัง มีนาคม ๒๕๖๒ นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา  

๕๘,๙๐๐ หลัก 



แผนปฏิบัติงานด้านบรกิารวิชาการแก่ชมุชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หนา้ ๑๙ 

 

ที ่ ชื่อโครงกำร หน่วยงำน ผู้รับผิดชอบ แผนกำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย งบประมำณ 
พ้ืนที่

ด ำเนินงำน 

๒๐ อบรมเขียนโปรแกรมระบบควบคมุอัตโนมตัิในการเกษตร คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

วิชชุกร อุดมรัตน ์ ธันวาคม ๒๕๖๑ ครู-อาจารย์นักเรียน
มัธยมศึกษาเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี 

๕๓,๕๐๐ หลัก 

๒๑ อบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาศักย์ภาพนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ตัวน้อยด้วยระบบ
สมองกลฝังตัว 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

สมนึก เวียนวัฒน
ชัย 

ธันวาคม ๒๕๖๑ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

๖๐,๒๐๐ หลัก 

๒๒ อิเล็กทรอนิกสส์ร้างสรรค์สิ่งประดษิฐ์เพื่อพัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะนักเรียน ครผูู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

ธนกร ลิ้มสุวรรณ ธันวาคม ๒๕๖๑ ครู นักเรียนระดบั
มัธยมศึกษาและ
อาชีวศึกษาในเขต
พื้นที่บริการและ
เครือข่าย 

๖๓,๐๐๐ หลัก 

๒๓ การพัฒนาจิตตปญัญาและการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี๒๑ของครูและนักเรียนโรงเรียนเในพ้ืนท่ี ๔ ต าบล
รอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

คณะศลิปศาสตร ์ อนันท์ธนา เมธา
นนท์ 

มกราคม - กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ 

ครูและนักเรียน
โรงเรียนในพื้นที่ ๔ 
ต าบลรอบ
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี  

๑๑๖,๗๐๐ หลัก 



แผนปฏิบัติงานด้านบรกิารวิชาการแก่ชมุชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หนา้ ๒๐ 

 

ที ่ ชื่อโครงกำร หน่วยงำน ผู้รับผิดชอบ แผนกำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย งบประมำณ 
พ้ืนที่

ด ำเนินงำน 

๒๔ การพัฒนาทักษะผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ อ่านง่ายเขียนคล่อง คณะศลิปศาสตร ์ ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ สิงหาคม ๒๕๖๒  ครูอาจารยผ์ู้สอน
ระดับประถมศึกษา 
จากสถาบันการศึกษา
ในเขตจังหวัด
อุบลราชธานี และ
ผู้สนใจทั่วไป   

๖๖,๓๐๐ หลัก 

๒๕ การพัฒนาทักษะภาษาตา่งประเทศที่สองสู่ประเทศลุม่น้ าโขงและ
อาเซียน 

คณะศลิปศาสตร ์ เมชฌ สอด
ส่องกฤษ 

มิถุนายน ๒๕๖๒ ครูผูส้อน
ภาษาต่างประเทศของ
โรงเรียนในจังหวัด
อุบลราชธานีและ
อีสานใต ้ 

๒๑๘,๕๐๐ หลัก 

๒๖ การพัฒนาศักยภาพยุวมัคคุเศกผ์่านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค ์

คณะศลิปศาสตร ์ ยุวดี จิตตโ์กศล พฤศจิกายน ๒๕๖๑  โรงเรียนเครือข่ายรอบ
มหาวิทยาลยั นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือโรงเรยีน
เครือข่ายความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลยั 

๑๑๖,๑๐๐ หลัก 



แผนปฏิบัติงานด้านบรกิารวิชาการแก่ชมุชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หนา้ ๒๑ 

 

ที ่ ชื่อโครงกำร หน่วยงำน ผู้รับผิดชอบ แผนกำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย งบประมำณ 
พ้ืนที่

ด ำเนินงำน 

๒๗ โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเพื่อเข้าสู่
โรงเรียนต้นแบบความปลอดภัยดา้นสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
โครงการต่อเนื่อง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) (ปีท่ี ๓) 

วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข 

มินตรา สาระรักษ์  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ผู้บริหารโรงเรียน ครู 
นักเรียนแกนน า 
ตัวแทนผู้ปกครองเด็ก
นักเรียน/ผู้น าชุมชน 
ในพื้นที่ โรงเรียน
ต ารวจตระเวน
ชายแดนศาสตราจารย์ 
ดร.เนวิน สคริมชอว์
แก่งศรีโคตร ป่าหญ้า
คา และภดูานกอย 

๒๐๐,๐๐๐ หลัก 

๒๘ โรงเรียนสุขภาพ ป้องกันไข้เลือดออก ผ่านสื่อสารสนเทศ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข 

จารุวรรณ์ วงบุตด ี กรกฎาคม - สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

นักเรียน ในจังหวัด
อุบลราชธาน ี

๖๙,๘๐๐ หลัก 

๒๙ การเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนสูก่ารเป็นสถานศึกษาปลอดภัย และ
สุขภาพอนามัยด ี

วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข 

จีราพร ทิพย์พิลา ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑- ๒๘ 
กันยายน ๒๕๖๒ 

นักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนเครือข่าย 

๕๒,๐๐๐ หลัก 



แผนปฏิบัติงานด้านบรกิารวิชาการแก่ชมุชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หนา้ ๒๒ 

ที ่ ชื่อโครงกำร หน่วยงำน ผู้รับผิดชอบ แผนกำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย งบประมำณ 
พ้ืนที่

ด ำเนินงำน 

๓๐ การพัฒนาการจดัการเรียนการสอนด้านความปลอดภยัและ
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข 

จิราภรณ์ หลาบค า ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑- ๒๘ 
กันยายน ๒๕๖๒ 

ครูและนักเรียนใน 
โรงเรียนบ้านแฮหนาม
แท่ง โรงเรียนบ้านธาตุ 
โรงเรียนวดับ้านค้อ
หวาง โรงเรียนบ้านกุด
ระงุม โรงเรียนบ้านค า
ขวาง และโรงเรียน
บ้านบัววัด 

๗๑,๒๐๐ หลัก 

๓๑ โครงการ “UBU WATCH ม.อุบลฯ และชุมชน น่าอยู”่ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ 

ส านักงานพัฒนา
นักศึกษา 

ตรีภพ เดชภิมล กันยายน ๒๕๖๒ นักศึกษามหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ีและ
ประชาชน พื้นที่รอบ
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

๒๗๖,๖๐๐ หลัก 

๓๒ โครงการโรงเรยีนเครือข่ายร่วมพฒันาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

ส านักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจัย 
บริการวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 

สุภวัฒน์ โสวรรณ ี ตุลาคม ๒๕๖๑ -  
กันยายน ๒๕๖๒ 

ครู นักเรียน ในกลุม่
โรงเรียนเครือข่าย
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานีระดับ
ประถมศึกษา และ
โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน 
(ตชด.๒๒) 

๔๓๒,๔๐๐ หลัก 



แผนปฏิบัติงานด้านบรกิารวิชาการแก่ชมุชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หนา้ ๒๓ 

ที ่ ชื่อโครงกำร หน่วยงำน ผู้รับผิดชอบ แผนกำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย งบประมำณ 
พ้ืนที่

ด ำเนินงำน 

๓๓ โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสติ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ส านักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจัย 
บริการวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 

สุภวัฒน์ โสวรรณ ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๒ 

ประชาชนบ้านศรไีค
ออก หมู่ ๔ 

๓๐๐,๐๐๐ หลัก 

๓๔ โครงการมหาวิทยาลยัอุบลราชธานีกับการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนขั้น
พื้นฐานในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี  

ส านักวิทยบริการ นางสาวมะลิวัลย์ 
สินน้อย 

มกราคม - สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

โรงเรียน
ประถมศึกษา/ขยาย
โอกาสทางการศึกษา
ในสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษา
อุบลราชธาน ีจ านวน 
๑๐ โรงเรียน  

๑๗๘,๑๐๐ หลัก 

๓๕ โครงการ ส่งเสรมิการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   

กองบริการ
การศึกษา 

วิชุดา มงคล เมษายน - กันยายน 
๒๕๖๒ 

นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ในเขตพื้นท่ี จังหวัด
อุบลราชธานี  ยโสธร  
ศรีสะเกษ 
อ านาจเจรญิ 

๕๐๐,๐๐๐ รอง 

๓๖ พัฒนาศักยภาพครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน
เครือข่ายทางวิชาการ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

กองบริการ
การศึกษา 

รัชดา โสภาคะยัง ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๒๘ 
กันยายน ๒๕๖๒ 

ครูโรงเรียนเครือข่าย
และโรงเรียนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

๓,๕๑๐,๐๐๐ รอง 



แผนปฏิบัติงานด้านบรกิารวิชาการแก่ชมุชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หนา้ ๒๔ 

 

ที ่ ชื่อโครงกำร หน่วยงำน ผู้รับผิดชอบ แผนกำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย งบประมำณ 
พ้ืนที่

ด ำเนินงำน 

๓๗ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคมุศัตรูพืชโดยชีววิธีสู่เยาวชน ปีท่ี ๒ คณะเกษตรศาสตร ์ ยุวดี ชูประภาวรรณ ธันวาคม ๒๕๖๑ นักเรียนระดับประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษา  

๗๙,๖๐๐ รอง 

๓๘ โครงการค่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คณะนติิศาสตร ์ สหรัฐ โนทะยะ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑  นักเรียนมัธยมศึกษา ๑๔๘,๕๐๐ รอง 

๓๙ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบกฎหมายประเทศอาเซียน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

คณะนติิศาสตร ์ มณฑริา แก้วตา พฤศจิกายน ๒๕๖๑ - 
มีนาคม ๒๕๖๒ 

คณาจารย์และ
บุคลากรคณะ
นิติศาสตร์ นักศึกษา
จากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 
ราชอาณาจักรกัมพูชา  

๓๑,๒๐๐ รอง 

๔๐ โครงการอบรมกฎหมายส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

คณะนติิศาสตร ์ สหรัฐ โนทะยะ ตุลาคม ๒๕๖๑ - เมษายน 
๒๕๖๒ 

ครูมัธยมผู้สอนวิชา
กฎหมาย สังคมศึกษา
และบุคลากรทางการ
ศึกษา จากโรงเรยีน
มัธยม 

๑๓๙,๒๐๐ รอง 

๔๑ เยาวชนไทยกับวิถีพอเพียง (เข้าใจ รู้วิธี มีภูมิต้านทาน) คณะบริหารศาสตร ์ ไกรศักดิ์ ยงกุลวณิช มีนาคม ๒๕๖๒ นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา  

๙๐,๐๐๐ รอง 

๔๒ การเป็นเจา้บ้านท่ีดีในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ คณะบริหารศาสตร ์ วรารัตน์ บญุแฝง สิงหาคม ๒๕๖๒ ครูและนักเรียน ๔๕,๐๐๐ รอง 



แผนปฏิบัติงานด้านบรกิารวิชาการแก่ชมุชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หนา้ ๒๕ 

 

ที ่ ชื่อโครงกำร หน่วยงำน ผู้รับผิดชอบ แผนกำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย งบประมำณ 
พ้ืนที่

ด ำเนินงำน 

๔๓ การให้ความรูด้้านอนามัยเจรญิพันธุ์และการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่
พึงประสงค์  

คณะพยาบาล
ศาสตร ์

จารุวรรณ ชุปวา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๒๘ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ 

นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ -๓ 
และอาจารย์โรงเรียน
เบญจะมะมหาราช 
โรงเรียนนารีนุกลู  

๖๑,๖๐๐ รอง 

๔๔ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวยั คณะพยาบาล
ศาสตร ์

สุพัตรา ดีดวงพันธ์ ธันวาคม ๒๕๖๑ - 
กันยายน ๒๕๖๒ 

เด็กปฐมวัย ในเขต
พื้นที่ให้บริการของ
มหาวิทยาลยั  

๑๖,๖๐๐ รอง 

๔๕ จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายระดับจงัหวัดและสร้างเครือข่ายองค์กร
ปกครองท้องถิ่นพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านการจัดการ
ความเสีย่งภัยพิบัติและการรับมือการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ
อย่างมีส่วนร่วม ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธาน ี

คณะรัฐศาสตร ์ พิสมัย ศรเีนตร ตุลาคม ๒๕๖๑ - สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

แกนน าชุมชน ผู้น า
ชุมชน คณะกรรมการ
เครือข่ายชุมชนใน
พื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานท่ี
ปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัยในระดับ
อ าเภอและระดับ
จังหวัด  

๑๙๔,๓๐๐ รอง 



แผนปฏิบัติงานด้านบรกิารวิชาการแก่ชมุชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หนา้ ๒๖ 

ที ่ ชื่อโครงกำร หน่วยงำน ผู้รับผิดชอบ แผนกำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย งบประมำณ 
พ้ืนที่

ด ำเนินงำน 

๔๖ นวัตกรรมสังคมกับการบริหารจดัการที่ดินสาธารณะของท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร ์ จันทรา ธนะวัฒนา
วงศ์ 

ตุลาคม ๒๕๖๑ - สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

แกนน าชุมชน ผู้น า
ชุมชน คณะกรรมการ
ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานท่ีปฏิบัติงาน
ด้านที่ดินและ
นักวิชาการที่สนใจ  

๒๐๘,๔๐๐ รอง 

๔๗ สร้างหุ้นส่วนในการจัดบริการสาธารณะเพื่อยกระดับธรรมาภิบาล
ท้องถิ่น 

คณะรัฐศาสตร ์ อรุณี สณัฐิติวณิชย ์ ธันวาคม ๒๕๖๑ - 
สิงหาคม ๒๕๖๒ 

บุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้น าชุมชน ข้าราชการ
ที่ปฏิบัติงานระดับ
พื้นที ่ 

๑๖๔,๙๐๐ รอง 

๔๘ วันนวัตนกรรมการสอน นวัตกรและนักวิทยาศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร ์ สุรสิทธ์ิ สุทธิค าภา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๒ 

นักเรียน นักศึกษา ครู 
อาจารย์ และ
ประชาชนท่ัวไป  

๖๓๒,๗๐๐ รอง 

๔๙ อบรมเชิงปฏิบัติการ สมองกลฝังตวัสร้างสิ่งประดิษฐ์อินเตอร์เนตทุก
สรรพสิ่งกับการจดัการพลังงานไฟฟ้าในโรงเรียน 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

ผดุง กิจแสวง กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตัวแทนครู นักเรียนใน
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

๖๖,๐๐๐ รอง 

๕๐ อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแอพ Android ส าหรับผู้เริม่ต้น คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

วิชชุกร อุดมรัตน ์ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ครู-นักเรียนในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

๕๔,๙๐๐ รอง 



แผนปฏิบัติงานด้านบรกิารวิชาการแก่ชมุชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หนา้ ๒๗ 

 

ที ่ ชื่อโครงกำร หน่วยงำน ผู้รับผิดชอบ แผนกำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย งบประมำณ 
พ้ืนที่

ด ำเนินงำน 

๕๑ อบรมปฏิบตัิการ การตรวจสอบความปลอดภัย การบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ไฟฟ้าและการประหยัดไฟฟ้าในโรงเรียน 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

ผดุง กิจแสวง กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ครู นักเรียน นักการ
ภารโรง ระดับ
มัธยมศึกษาและ
อาชีวศึกษาในเขต
พื้นที่บริการ 

๖๑,๙๐๐ รอง 

๕๒ สัปดาห์วิถีคนเมืองกับการออกแบบ (Urbanization and Design 
Week) 

คณะศลิปประยุกต์
และสถาปัตยกรรม 

ศิริพร ฉัตรสุวรรณ ์ พฤษภาคม  - กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

นักเรียน นักศึกษา ครู 
อาจารย์ ศิลปิน กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มชุมชน 
ประชาชนท่ัวไป  

๒๗๗,๖๐๐ รอง 

๕๓ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการภาษาจีนของ
คณาจารย์ระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

คณะศลิปศาสตร ์ ชิดหทัย ปุยะต ิ มิถุนายน ๒๕๖๒ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักศึกษา
สาขาภาษาจีน 
ครูผูส้อนภาษาจีน   

๑๕๗,๕๐๐ รอง 

๕๔ การอบรมเยาวชนมัคคุเทศภาษาจนี คณะศลิปศาสตร ์ ณัฐวุฒิ สุขประสงค ์ กรกฏาคม ๒๕๖๒ เยาวชนในจังหวัด
อุบลราชธาน ี 

๑๔๖,๘๐๐ รอง 

๕๕ อบรมครูแนะแนวในศตวรรษที่ ๒๑ คณะศลิปศาสตร ์ สุรสม กฤษณะจูฑะ มิถุนายน ๒๕๖๒ นักเรียนและครูแนะ
แนวในโรงเรียนที่อยู่
ในพื้นที่บริการ  

๑๒๑,๑๐๐ รอง 

๕๖ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดการข้อมูลสารสนเทศและ
การวิเคราะห์ในงานวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข 

สง่า ทับทิมหิน มิถุนายน ๒๕๖๒ บุคลากร นักวิชาการ 
หรือนักวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

๔๐,๘๐๐ รอง 



แผนปฏิบัติงานด้านบรกิารวิชาการแก่ชมุชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หนา้ ๒๘ 

 

ที ่ ชื่อโครงกำร หน่วยงำน ผู้รับผิดชอบ แผนกำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย งบประมำณ 
พ้ืนที่

ด ำเนินงำน 

๕๗ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษของ
เยาวชนในเขตอีสานใต ้

ส านักงานวิเทศ
สัมพันธ์ 

อรนชุ ปวงสุข ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๒ 

เยาวชนในเขตอีสานใต ้ ๑,๔๑๕,๒๐๐ รอง 

๕๘ เอกสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานวิจัย บริการ
วิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

ส านักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจัย 
บริการวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 

นาวินี สุตัญตั้งใจ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ -  
กันยายน ๒๕๖๒ 

นักศึกษา นักวิจัย 
นักวิชาการ  

๓๕๖,๒๐๐ รอง 

๕๙ โครงการบรูณาการความรู้สู่การปฏิบัติจริง ประจ าปี ๒๕๖๒ ส านักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจัย 
บริการวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 

พรทิพย์ ไววุฒ ิ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๒ 

คณาจารย์นักวิชาการ 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี
เกษตรกร ประชาชน 
ผู้น าชุมชน ผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการชุมชน 
กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจ
ชุมชน 

๘๐๐,๐๐๐ รอง 

โครงกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

๑ การจัดการน้ า 
ปรับปรุงคณุภาพน้ าบาดาล น้ าประปาเพื่อการอุปโภค  

คณะวิทยาศาสตร ์ รัชวุฒิ โคตรลาค า กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 
๒๕๖๒ 

ครัวเรือนรอบ
มหาวิทยาลยั ๔ 
ชุมชน 

๑๐๐,๐๐๐ หลัก 

๒ การบ าบัดน้ าเสียจากครัวเรือนด้วยถังดักไขมันอย่างง่าย คณะวิทยาศาสตร ์ รัชวุฒิ โคตรลาค า ตุลาคม ๒๕๖๑ -  
กันยายน ๒๕๖๒ 

ชุมชนบ้านศรีไค ม.๑ ๖๗,๘๐๐ หลัก 



แผนปฏิบัติงานด้านบรกิารวิชาการแก่ชมุชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หนา้ ๒๙ 

 

ที ่ ชื่อโครงกำร หน่วยงำน ผู้รับผิดชอบ แผนกำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย งบประมำณ 
พ้ืนที่

ด ำเนินงำน 

๓ ธนาคารขยะครัวเรือน แยกท่ีต้นทาง อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน  คณะวิทยาศาสตร ์ ณฐพล ทองปลิว พฤษภาคม  - มิถุนายน 
๒๕๖๒ 

ชุมชนโดยรอบ
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี๔ ต าบล 
ได้แก่ ต าบลศรไีค 
ต าบลโพธิ์ใหญ่ ต าบล
ค าขวาง และต าบล
ธาตุ 

๘๕,๒๐๐ หลัก 

๔ อบรมเชิงปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนและงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 

ส านักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจัย 
บริการวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 

ณัชชา อักษรศร ี มกราคม ๒๕๖๒  
มิถุนายน ๒๕๖๒ 

ครูโรงเรียนสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน บุคลากร
สังกัดองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสมาชิก
ฐานทรัพยากร 
โครงการ อพ.สธ. 

๓๙๖,๓๐๐ หลัก 

โครงกำรเสริมสร้ำงสุขภำวะทีด่ีของประชำชน / ชุมชน    

๑ เสรมิสร้างความแข็งแกร่งทางใจวัยสูงอาย ุ คณะพยาบาล
ศาสตร ์

เกษร สายธน ู   ตุลาคม ๒๕๖๑ -   
กันยายน ๒๕๖๒ 

ผู้ดูแลผูสู้งอายุ อสม. 
ผู้ป่วยจิตเวช 

๑๐๘,๒๐๐ หลัก 



แผนปฏิบัติงานด้านบรกิารวิชาการแก่ชมุชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หนา้ ๓๐ 

ที ่ ชื่อโครงกำร หน่วยงำน ผู้รับผิดชอบ แผนกำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย งบประมำณ 
พ้ืนที่

ด ำเนินงำน 

๒ โครงการชีวเภสัชศาสตรส์ัญจร การสรา้งเสริมสุขภาพในโรงเรียน
เครือข่าย ม.ทราย 

คณะเภสัชศาสตร ์ นิภาพร เมืองจันทร ์ ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน 
๒๕๖๒ 

นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาของ
โรงเรียน (บ้านดอน
กลาง) และประชาชน
ที่อาศัยอยู่บริเวณรอบ
โรงเรียน  

๘๕,๕๐๐ หลัก 

๓ การจัดการศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพเพื่อสร้างการมสี่วนร่วมของ
ครอบครัวและชุมชนในการดูแลผูสู้งอายุ 

คณะเภสัชศาสตร ์ ประสิทธิชัย พูลผล กุมภาพันธ์ - กันยายน 
๒๕๖๒ 

ผู้สูงอาย/ุผู้ป่วยท่ีได้รบั
การเยี่ยมบ้าน  

๑๐๐,๐๐๐ หลัก 

๔ เสรมิสร้างสุขภาวะทางโภชนาการเด็กปฐมวัย คณะพยาบาล
ศาสตร ์

ภรณี แก้วล ี มิถุนายน ๒๕๖๒ เด็กท่ีศูนย์พัฒนาเด็ก 
วิทยาลัยแพทย์และ
การสาธารณสุข 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้น
แขม  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านแมด   
ผู้ปกครอง  ครูพี่เลี้ยง 

๓๗,๙๐๐ หลัก 

๕ โครงการศึกษาสุขภาวะชุมชนและให้บริการวิชาการโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐาน  ปีท่ี ๗ 

คณะพยาบาล
ศาสตร ์

ยมนา ชนะนิล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๒ 

ผู้ใหญ่และผูสู้งอายุใน
ต าบลเมืองศรีไค 

๑๐๘,๓๐๐ หลัก 



แผนปฏิบัติงานด้านบรกิารวิชาการแก่ชมุชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หนา้ ๓๑ 

ที ่ ชื่อโครงกำร หน่วยงำน ผู้รับผิดชอบ แผนกำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย งบประมำณ 
พ้ืนที่

ด ำเนินงำน 

๖ โรงเรียนสรา้งสุขผูสู้งอายุรุ่นที่ ๕ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

คณะพยาบาล
ศาสตร ์

สาวิตรี สิงหาด มีนาคม ๒๕๖๒  ผู้สูงอายุในเขตจังหวัด
อุบลราชธาน ี 

๘๑,๐๐๐ หลัก 

๗ การพัฒนารูปแบบการจัดการโรคเรื้อรัง คณะพยาบาล
ศาสตร ์

สุนันทา ครองยุทธ ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน 
๒๕๖๒ 

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กลุ่ม
เสี่ยง ผู้น าชุมชน 

๑๐๐,๐๐๐ หลัก 

๘ พัฒนาศักยภาพผูดู้แลผู้สูงอายุในเขตสุขภาพท่ี ๑๐ คณะพยาบาล
ศาสตร ์

ณิชา ว่องไว ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน 
๒๕๖๒ 

ผู้มีประสบการณ์ใน
การดูแลผูสู้งอายุไม่
น้อยกวา่ ๑ ปี หรือ
เป็นอาสาสมัคร
สาธารณสุข ไม่น้อย
กว่า ๓ ปี ( โดยมี
หนังสือรับรองจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง) 

๕๐๐,๐๐๐ หลัก 

๙ ส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม คณะพยาบาล
ศาสตร ์

สิริทรัพย์ สีหะวงษ์ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๒ 

ประชาชนในเขตพื้นท่ี
แหล่งฝึกภาคปฏิบตัิ
ของนักศึกษา 
เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล 
อาสาสมัคร
สาธารณสุข ผู้น า
ชุมชน  

๓๕,๒๐๐ หลัก 



แผนปฏิบัติงานด้านบรกิารวิชาการแก่ชมุชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หนา้ ๓๒ 

ที ่ ชื่อโครงกำร หน่วยงำน ผู้รับผิดชอบ แผนกำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย งบประมำณ 
พ้ืนที่

ด ำเนินงำน 

๑๐ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการดูแลและสร้างเสริม
สุขภาวะที่ดสี าหรับผูสู้งอายุในชุมชน 

คณะพยาบาล
ศาสตร ์

ภูษณิศา มีนาเขตร มกราคม - กรกฎาคม
๒๕๖๒ 

ผู้ดูแลผูสู้งอายุ อสม. 
แกนน าสุขภาพ
ครอบครัว 

๗๑,๒๐๐ หลัก 

๑๑ การพัฒนาแกนน าด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในอีสานใต ้ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข 

สิทธิชัย ใจขาน ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน 
๒๕๖๒ 

นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ในเขตพื้นท่ี จังหวัด
อุบลราชธานี ยโสธร 
ศรีสะเกษ 
อ านาจเจรญิ 

๖๗,๕๐๐ หลัก 

๑๒ การพัฒนาคุณภาพน้ าดื่มโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข 

สุภาณี จันทร์ศริ ิ ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน 
๒๕๖๒ 

ครูและนักเรียน
โรงเรียนเครือข่าย
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

๑๐๐,๐๐๐ หลัก 

๑๓ การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตผุลและการดูแลสุขภาพตนเองใน
ผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรัง คือโรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และ
ความดันโลหิตสูง 

วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข 

ลติพร อุดมสุข ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๒ 

ผู้สูงอายุท่ีมีปญัหา
กลุ่มโรคเรื้อรังไม่
ติดต่อ คือ
โรคเบาหวาน ไขมันใน
เลือดสูง และความดัน
โลหิตสูง ในบ้านศรไีค
ออกและบ้านศรไีคตก  

๖๙,๘๐๐ หลัก 



แผนปฏิบัติงานด้านบรกิารวิชาการแก่ชมุชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หนา้ ๓๓ 

 

ที ่ ชื่อโครงกำร หน่วยงำน ผู้รับผิดชอบ แผนกำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย งบประมำณ 
พ้ืนที่

ด ำเนินงำน 

๑๔ ตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังเบาหวาน ความดันโลหิต และโรคอ้วนใน
ชุมชนร่วมกับหน่วยบริการปฐมภมูิ 

วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข 

จารุวรรณ์ วงบุตด ี มกราคม - เมษายน 
๒๕๖๒ 

ประชาชนจังหวัด
อุบลราชธาน ี

๘๖,๙๐๐ หลัก 

๑๕ บริการตรวจวัดระดับความเครียดและภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรค
เรื้อรังในชุมชน 

วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข 

สุวภรณ์ แดนด ี มกราคม ๒๕๖๒  
มิถุนายน ๒๕๖๒ 

ผู้ป่วยเรื้อรังในตุบล
ธาตุ 

๘๘,๒๐๐ หลัก 

๑๖ พัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการพึ่งตัวเองด้านสุขภาพ ครั้งท่ี ๖ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข 

อนุวัตร ภิญญะชาต ิ ธันวาคม ๒๕๖๑ - 
มกราคม ๒๕๖๒ 

อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) 
ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. 
อบต. ก านนั ปราชญ์
ชุมชน เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขชุมชน  

๑๖๑,๙๐๐ หลัก 

๑๗ โครงการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตรแ์ละสาธารณสุขการแพทย์ 
ครั้งท่ี ๗ 

คณะเภสัชศาสตร ์ สุทธาสินี สุวรรณ
กุล 

ตุลาคม ๒๕๖๑ -  
กันยายน ๒๕๖๒ 

เภสัชกร บุคลากรทาง
การแพทย์และการ
สาธารณสุข ในเขต
จังหวัดอุบลราชธานี
และใกลเ้คียง  

๘๕,๕๐๐ รอง 



แผนปฏิบัติงานด้านบรกิารวิชาการแก่ชมุชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หนา้ ๓๔ 

 

ที ่ ชื่อโครงกำร หน่วยงำน ผู้รับผิดชอบ แผนกำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย งบประมำณ 
พ้ืนที่

ด ำเนินงำน 

๑๘ การพัฒนาศูนย์ให้บริการข้อมูลยาและสุขภาพแก่ประชาชน และ
ฐานข้อมูลการพสิูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลในประเทศไทย 
(ระยะที่ ๒) 

คณะเภสัชศาสตร ์ ธีราพร ชนะกิจ ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน 
๒๕๖๒ 

ประชาชนท่ัวไปที่
ขอรับบริการข้อมลูยา
และสุขภาพ โดยดูจาก
จ านวนครั้งท่ี
ประชาชนเข้ามา
สืบค้นข้อมูลใน
ฐานข้อมูลและการ
โทรศัพท์สอบถาม 

๑๙๔,๗๐๐ รอง 

๑๙ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)ในการ
ให้บริการชุมชนและผูสู้งวัย 

คณะบริหารศาสตร ์ สืบพงศ์ หงษ์ภักด ี มีนาคม ๒๕๖๒  อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) ในเขต
เทศบาลนคร
อุบลราชธาน ี

๘๑,๐๐๐ รอง 

๒๐ โครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ 

คณะวิทยาศาสตร ์ นิภาพร ค าหลอม ตุลาคม ๒๕๖๑ -  
กันยายน ๒๕๖๒ 

บุคลาการทาง
การแพทย์ในจังหวัด
อุบลราชธาน ีและเขต
อีสานใต ้

๑๑๗,๖๐๐ รอง 



แผนปฏิบัติงานด้านบรกิารวิชาการแก่ชมุชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หนา้ ๓๕ 

ที ่ ชื่อโครงกำร หน่วยงำน ผู้รับผิดชอบ แผนกำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย งบประมำณ 
พ้ืนที่

ด ำเนินงำน 

๒๑ สร้างเสริมการเรียนรู้ทุกภาคส่วนผา่นระบบสุขภาพและคณุภาพชีวิต
ของคนไทย 

วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข 

วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน 
๒๕๖๒ 

คณาจารย์นักวิจัยศูนย์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีและ
เครือข่ายวิจัยภายนอก
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ีบุคลากร
ทางการแพทย์และ
สาธารณสุข 

๑๖๑,๑๐๐ รอง 

๒๒ อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพแกนน าผู้สูงอายผุ่านกองทุนสรา้ง
เสรมิสุขภาพ 

วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข 

วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน 
๒๕๖๒ 

เจ้าหน้าท่ีกองทุน
ต าบล เจา้หน้าท่ีดูแล
ผู้สูงอายุ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล 
องค์การบริหารส่วน
ต าบล/ ส่วนท้องถิ่น 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน
หลักประกันสุขภาพ 
เจ้าหน้าฝา่ยส่งเสรมิ
สุขภาพ ส านักงาน
สาธารณสุข  

๘๐,๓๐๐ รอง 



แผนปฏิบัติงานด้านบรกิารวิชาการแก่ชมุชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หนา้ ๓๖ 

 

ที ่ ชื่อโครงกำร หน่วยงำน ผู้รับผิดชอบ แผนกำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย งบประมำณ 
พ้ืนที่

ด ำเนินงำน 

โครงกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งด้ำนอำชีพและส่งเสริมเศรษฐกจิฐำนรำก 

๑ เทคโนโลยีการปลูกมะเขือเทศเชอรี่และการแปรรูปเบื้องต้น คณะเกษตรศาสตร ์ บุญส่ง เอกพงษ ์ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เกษตรกรและบคุคล
ทั่วไปท่ีสนใจ  

๑๘๐,๖๐๐ หลัก 

๒ การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ คณะเกษตรศาสตร ์ ยุวดี ชูประภาวรรณ มีนาคม ๒๕๖๒ เกษตรกรอ าเภอ
ศรีรัตะ 

๑๑๐,๐๐๐ หลัก 

๓ การเพาะพันธุ์ปลาในระบบน้ าหมนุเวียน คณะเกษตรศาสตร ์ ช านาญ แก้วมณ ี กุมภาพันธ ์๒๕๖๒ เกษตรกรต าบลโพธิ์
ใหญ่ อ าเภอวารินช า
ราบ จังหวัด
อุบลราชธาน ี

๑๕๐,๐๐๐ หลัก 

๔ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติพรกิข้ีหนูและพืชประกอบในการแปร
รูปผลิตภณัฑ ์

คณะเกษตรศาสตร ์ ณัชพล สามารถ ตุลาคม ๒๕๖๑ - มิถุนายน 
๒๕๖๒ 

เกษตรกรบา้นค าลือ
ชา/ผู้สนใจ 

๒๕๐,๐๐๐ หลัก 

๕ การผลิตและเก็บเมลด็พันธ์ุผักอินทรีย์อย่างง่ายส าหรับเกษตรกร คณะเกษตรศาสตร ์ นิมมานรดี พรหม
ทอง 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เกษตรกรในชุมชน
ต าบลเมืองศรีไคและ
ผู้สนใจ 

๖๐,๐๐๐ หลัก 

๖ การผลิตและแปรรูปแมลงเพื่อเป็นผลิตภณัฑ์อาหาร คณะเกษตรศาสตร ์ วิริยา อ่อนสอาด กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เกษตรกรผู้เพาะเลีย้ง
และแปรรูปแมลง 

๑๕๐,๐๐๐ หลัก 



แผนปฏิบัติงานด้านบรกิารวิชาการแก่ชมุชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หนา้ ๓๗ 

 

ที ่ ชื่อโครงกำร หน่วยงำน ผู้รับผิดชอบ แผนกำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย งบประมำณ 
พ้ืนที่

ด ำเนินงำน 

๗ การผลิตปลานิลปลอดภัย คณะเกษตรศาสตร ์ ธนาทิพย์ แหลมคม กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เกษตรกรบา้นศรไีค
ออก ต าบลเมืองศรไีค 
อ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

๑๕๐,๐๐๐ หลัก 

๘ การอบรมการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด  คณะเกษตรศาสตร ์ สุกัญญา คลังสินศริิ
กุล 

มกราคม - กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

เกษตรกรในจังหวดั
อุบลราชธานีและศรี
สะเกษ 

๒๘๔,๔๐๐ หลัก 

๙ ฟาร์มมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี คณะเกษตรศาสตร ์ ภาคภูมิ สืบนุการณ ์ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๒๗ 
กันยายน ๒๕๖๒ 

เกษตรกรและ
ประชาชนท่ัวไป  

๑,๕๐๐,๐๐๐ หลัก 

๑๐ สินค้าเกษตรออนไลน ์ คณะเกษตรศาสตร ์ สุภาวดี ชัยวิวัฒน์
ตระกลู 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เกษตรกรและ
ประชาชนท่ัวไป  

๕๐,๐๐๐ หลัก 

๑๑ การบริหารต้นทุนผลิตภณัฑ์ชุมชน กลุ่มวิสาหกจิชุมชนข้าวกล้องงอก
ร่องมาลี อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 

คณะบริหารศาสตร ์ พรพิพัฒน์ แก้วกล้า มีนาคม ๒๕๖๒ สมาชิกกลุ่มวสิาหกิจ
ชุมชนร่องมาลี อ.วา
รินช าราบ จ.
อุบลราชธานี 
ประชาชนท่ีอาศัยอยู่
ใน หมู่ ๘ ต.สระสมิง 
อ.วารินช าราบ จ. 
อุบลราชธาน ี 

๒๘,๕๐๐ หลัก 



แผนปฏิบัติงานด้านบรกิารวิชาการแก่ชมุชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หนา้ ๓๘ 

 

ที ่ ชื่อโครงกำร หน่วยงำน ผู้รับผิดชอบ แผนกำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย งบประมำณ 
พ้ืนที่

ด ำเนินงำน 

๑๒ การพัฒนาสินค้าชุมชนอย่างครบวงจรเพื่อยกระดับสินคา้คุณภาพเชงิ
พาณิชย์วิสาหกิจชุมชน ๔ องค์การบริหารส่วนต าบลรอบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

คณะบริหารศาสตร ์ อุทัย  อันพิมพ์ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เกษตรกร ๙๐,๐๐๐ หลัก 

๑๓ การวิเคราะห์ต้นทุนผลติผลการเกษตรเพื่อวางแผนก าไร ( Profit 
planning)  และการถ่ายทอดรูปแบบการบริหารหนีส้ินเพื่อความ
ยั่งยืนของเกษตรกร 

คณะบริหารศาสตร ์ ธีรวิทย์ กาปัญญา กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เกษตรกรผู้ปลูก
ดอกไม้ บ้านเกษตร
สามัคคี ต าบลค าขวาง 
กลุ่มผู้ปลูกพืชบ้าน
เกษตรสมบูรณ์ ต าบล
ค าขวาง อ าเภอวาริน
ช าราบ 

๑๒๐,๐๐๐ หลัก 

๑๔ การส่งเสริมศักยภาพการแข่งขัน ทางการตลาดของกลุ่มผูผ้ลิตดอกไม้ 
บ้านตาติด ต าบลโนนผึ้ง อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธาน ี

คณะบริหารศาสตร ์ กุลภา โภคสวสัดิ ์ มีนาคม ๒๕๖๒ กลุ่มเกษตรปลูกไม้
ดอกไม้ประดับ กลุ่ม
ผู้ผลิตดอกไม้ บ้านตา
ติด ต าบลโนนผึ้ง 
อ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

๕๐,๘๐๐ หลัก 

๑๕ จากคุณประโยชน์ของข้าวกล้องงอกสู่การสร้างอาชีพ. คณะวิทยาศาสตร ์ จันทรพร ทองเอก
แก้ว 

ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน 
๒๕๖๒ 

ประชาชนผู้สนใจ ๑๐๐,๐๐๐ หลัก 



แผนปฏิบัติงานด้านบรกิารวิชาการแก่ชมุชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หนา้ ๓๙ 

 

ที ่ ชื่อโครงกำร หน่วยงำน ผู้รับผิดชอบ แผนกำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย งบประมำณ 
พ้ืนที่

ด ำเนินงำน 

๑๖ อบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบ
ควบคุมมอเตอร์ปั้มน้ าระบบประปาหมู่บ้าน 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

ธนกร ลิ้มสุวรรณ ธันวาคม ๒๕๖๑ ผู้น าชุมชน ผู้แทน
หมู่บ้านและชุมชน 
ชาวบ้าน เกษตรกร ที่
ท าหน้าที่รับผดิชอบใน
การดูแลระบบประปา
หมู่บ้านและชุมชน ใน
เขตจังหวัด
อุบลราชธาน ี

๖๔,๗๐๐ หลัก 

๑๗ โครงการพัฒนาผลติภณัฑ์ชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปญัญา
ท้องถิ่นในชุมชนริมฝั่งแม่น้ าโขง ของจังหวัดอุบลราชธาน ี

คณะศลิปศาสตร ์ เขมจิรา หนองเปด็ มกราคม - กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
บ้านสองคอนและบ้าน
ปากกะหลง 

๒๐๐,๐๐๐ หลัก 

๑๘ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาชุมชนวิถีชีวิตริมน้ าโขง 
จังหวัดอุบลราชธานีเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่าง
สร้างสรรค ์

คณะศลิปศาสตร ์ สุวภัทร ศรีจองแสง ธันวาคม ๒๕๖๑ - 
มิถุนายน ๒๕๖๒ 

กลุ่มผู้น าชุมชน กลุ่ม
ชาวบ้านที่มีความ
สนใจในการ
พัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมอย่าง
สร้างสรรค์ ปราชญ์
ชาวบ้าน และเยาวชน
ในชุมชน  

๑๖๐,๒๐๐ หลัก 



แผนปฏิบัติงานด้านบรกิารวิชาการแก่ชมุชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หนา้ ๔๐ 

 

ที ่ ชื่อโครงกำร หน่วยงำน ผู้รับผิดชอบ แผนกำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย งบประมำณ 
พ้ืนที่

ด ำเนินงำน 

๑๙ โครงการบรูณาการความรู้สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานราก 

ส านักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจัย 
บริการวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 

พรทิพย์ ไววุฒ ิ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เกษตรกร ประชาชน 
ผู้น าชุมชน ผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการชุมชน 
กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจ
ชุมชน 

๑,๕๐๐,๐๐๐ หลัก 

๒๐ เกษตรอินทรีย์วิถีเศรษฐกิจพอเพียง คณะเกษตรศาสตร ์ ทวีศักดิ์ วิยะชัย มีนาคม ๒๕๖๒  เกษตรกรและ
ประชาชนท่ัวไป  

๗๐,๐๐๐ รอง 

๒๑ โครงการฝึกอบรมและประกวดแขง่ขันทักษะวิชาชีพการเกษตรเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถให้เกษตรกรในเขตอีสานใต ้

คณะเกษตรศาสตร ์ เรืองยศ พิลาจันทร ์ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ประชาชนทั่วไปในเขต
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 

๕๐๐,๐๐๐ รอง 

๒๒ การเพาะและเก็บไข่ไรแดง และการเพาะไรน้ านางฟ้า เพื่อใช้เป็น
อาหารสตัว์น้ าวัยอ่อน 

คณะเกษตรศาสตร ์ จรุงจิต กรุดพันธ ์ เมษายน ๒๕๖๒ ผู้เพาะเลี้ยงลูกพันธุ์
สัตว์น้ า และ ผูส้นใจ
ในการผลติอาหารมี
ชีวิตส าหรับอนุบาลลูก
สัตว์น้ าวัยอ่อน 

๖๗,๕๐๐ รอง 

๒๓ การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ : การปลูกพืชไม่ใช้ดินในระบบการ
ปลูกผักในวัสดุทดแทนดิน (Substrate culture) 

คณะเกษตรศาสตร ์ รักเกียรติ แสน
ประเสริฐ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เกษตรกรและผู้สนใจ
ทั่วไป 

๔๔,๓๐๐ รอง 



แผนปฏิบัติงานด้านบรกิารวิชาการแก่ชมุชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หนา้ ๔๑ 

ที ่ ชื่อโครงกำร หน่วยงำน ผู้รับผิดชอบ แผนกำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย งบประมำณ 
พ้ืนที่

ด ำเนินงำน 

๒๔ การผลิตพืชอาหารสัตว์คณุภาพดีเพื่อใช้ในการเลี้ยงปศุสัตว์แบบยั่งยนื คณะเกษตรศาสตร ์ อารีรัตน์ ลุนผา ๒๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 
กระบือ และเกษตรกร
ผู้ปลูกหญ้าขาย   

๖๗,๕๐๐ รอง 

๒๕ การพัฒนาการผลิตไก่พ้ืนเมืองครบวงจรตามหลักวิชาการ คณะเกษตรศาสตร ์ ชวลิต ศิริบูรณ ์ ธันวาคม ๒๕๖๑ - 
มิถุนายน ๒๕๖๒ 

เกษตรกรและ
ประชาชนท่ีสนใจเลีย้ง
ไก่พ้ืนเมือง 

๒๒๐,๘๐๐ รอง 

๒๖ การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเลี้ยงแพะเนื้อ" คณะเกษตรศาสตร ์ เรืองยศ พิลาจันทร ์ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เกษตรกรและบคุคล
ทั่วไปท่ีสนใจการเลี้ยง
แพะในจังหวัด
อุบลราชธาน ีและ
จังหวัดใกล้เคียง 

๓๖,๐๐๐ รอง 

๒๗ ขนมไทย: การผลติและออกแบบรปูลักษณผ์ลติภณัฑ์ใหม ่ คณะเกษตรศาสตร ์ ชุติมา ทองแก้ว มิถุนายน ๒๕๖๒ กลุ่มผู้ประกอบวสิาหกิ
จุมชน กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร เจ้าหน้าที่
ภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง 
นักศึกษา อาจารย์ 
และผูส้นใจทั่วไป 

๗๒,๗๐๐ รอง 

๒๘ เทคนิคในการจัดท าบัญชีต้นทุนและบรหิารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพื่อเสรมิสร้างความสามารถในการแข่งขันแก่กลุม่
เกษตรกร 

คณะบริหารศาสตร ์ สัจวัฒก์ วรโยธา มิถุนายน ๒๕๖๒ กลุ่มเกษตรที่เลี้ยงโค
ขุน 

๒๙,๕๐๐ รอง 



แผนปฏิบัติงานด้านบรกิารวิชาการแก่ชมุชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หนา้ ๔๒ 

ที ่ ชื่อโครงกำร หน่วยงำน ผู้รับผิดชอบ แผนกำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย งบประมำณ 
พ้ืนที่

ด ำเนินงำน 

๒๙ เปิดโลกทัศน์ผลิตภณัฑไ์ทยมองไกลสู่ตลาด AEC คณะบริหารศาสตร ์ ไกรศักดิ์ ยงกุลวณิช มีนาคม ๒๕๖๒ กลุ่มวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 
ผู้ประกอบการและ
ผู้สนใจทั่วไป 

๖๗,๕๐๐ รอง 

๓๐ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานโรงแรม คณะบริหารศาสตร ์ สายรุ้ง ดินโคกสูง มิถุนายน ๒๕๖๒ พนักงานโรงแรมทั้ง
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั  

๕๖,๙๐๐ รอง 

๓๑ การเรยีนรู้สญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสีย่งสินค้าเกษตร คณะบริหารศาสตร ์ ดุสิต จักรศิลป ์ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เกษตรกรและวสิาหกิจ
ด้านการเกษตร 

๖๙,๙๐๐ รอง 

๓๒ การใช้เครื่องมือทางการเงินและบญัชี เสรมิสร้างค่านิยมการใช้จ่าย
อย่างพอเพียง 

คณะบริหารศาสตร ์ มนัสดา  ชัยสวนยีา
กร 

มกราคม ๒๕๖๒ กลุ่มผู้ประกอบการโอ
ทอป ผู้ให้บริการดา้น
โฮมสเตย ์

๘๐,๐๐๐ รอง 

๓๓ การบริหารการเงินล่วงหน้าด้วยการจัดท างบประมาณ เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 

คณะบริหารศาสตร ์ มงคล กิตติวุฒไิกร พฤษภาคม ๒๕๖๒ ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน 

๕๘,๓๐๐ รอง 

๓๔ การพัฒนาเพื่อยกระดับคณุภาพสนิค้าและบริการภายใต้โครงการ
ประชารัฐด้วยดิจิทลั ๔.๐ 

คณะบริหารศาสตร ์ พิมลสินี อุดมพันธ์ มีนาคม-มิถุนายน ๒๕๖๒ ผู้ประกอบการ
ผลติภณัฑ์หรือบริการ
ภายใต้โครงการ
ประชารัฐ  

๑๑๔,๒๐๐ รอง 



แผนปฏิบัติงานด้านบรกิารวิชาการแก่ชมุชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หนา้ ๔๓ 

ที ่ ชื่อโครงกำร หน่วยงำน ผู้รับผิดชอบ แผนกำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย งบประมำณ 
พ้ืนที่

ด ำเนินงำน 

๓๕ การพัฒนาความรูเ้กษตรกรเพื่อการส่งออก คณะบริหารศาสตร ์ รชยา อินทนนท์ มกราคม ๒๕๖๒ เกษตรกรใน ๔ อ าเภอ
คือ อ าเภอศรีเมืองใหม่ 
อ าเภอทุ่งศรีอุดม 
อ าเภอน้ าขุ่น และ
อ าเภอนาตาล 

๑๙๔,๔๐๐ รอง 

๓๖ การพัฒนาทักษะการบริการอย่างมืออาชีพเพื่อเข้าสู่ยุคของการ
ท่องเที่ยว ๔.๐ 

คณะบริหารศาสตร ์ สิริรตัน์ ชอบขาย กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ผู้ประกอบการธุรกิจ
หรือบุคลากรในธุรกิจ
บริการตา่งๆ  

๔๕,๒๐๐ รอง 

๓๗ การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้วยการบริหารวงจรรายจา่ย
และการบริหารต้นทุนและวางแผนก าไรอย่างมีประสิทธิภาพส าหรบั
วิสาหกิจชุมชน  

คณะบริหารศาสตร ์ มนัสดา  ชัยสวนยีา
กร 

มิถุนายน ๒๕๖๒ กลุ่มผูผ้ลติและแปรรูป
ผลิตภณัฑ์เกษตรและ
อาหารพื้นบ้าน ของที่
ระลึก 

๘๐,๐๐๐ รอง 

๓๘ การพัฒนารูปแบบธุรกจิและผลิตภัณฑเ์พื่อเพ่ิมมลูค่าอย่างยั่งยืน คณะบริหารศาสตร ์ ดุสิต จักรศิลป ์ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ผู้ประกอบการ SMEs 
และวิสาหกิจชุมน 

๖๑,๐๐๐ รอง 

๓๙ การวางแผนและจัดท าบัญชีด้วยโปรแกรมบญัชีส าเร็จรปู (Express) 
เพื่อเพ่ิมศักยภาพธุรกิจ Startup 

คณะบริหารศาสตร ์ นภาพร หงษ์ภักด ี มกราคม ๒๕๖๒ กลุ่มวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 

๖๐,๐๐๐ รอง 

๔๐ การอบรมหลักการบริหารธุรกิจอยา่งมืออาชีพ ในยุค ๔.๐ ส าหรับ
ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน 

คณะบริหารศาสตร ์ ปวีณา ทองบุญยัง พฤษภาคม ๒๕๖๒ ผู้ประกอบการธุรกิจ
ชุมชน จังหวัด
อุบลราชธานีและ
จังหวัดใกล้เคียง 

๓๘,๖๐๐ รอง 



แผนปฏิบัติงานด้านบรกิารวิชาการแก่ชมุชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หนา้ ๔๔ 

 

ที ่ ชื่อโครงกำร หน่วยงำน ผู้รับผิดชอบ แผนกำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย งบประมำณ 
พ้ืนที่

ด ำเนินงำน 

๔๑ พัฒนาคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลตามหลักปฏิบตัิส าหรับผู้
สูงวัย 

คณะบริหารศาสตร ์ สืบพงศ์ หงษ์ภักด ี มีนาคม ๒๕๖๒ ผู้ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาล 

๘๕,๕๐๐ รอง 

๔๒ พัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันส าหรับผู้ประกอบการSMEs เพื่อความ
ยั่งยืนทางธุรกิจ 

คณะบริหารศาสตร ์ ใจแก้ว แถมเงิน มีนาคม ๒๕๖๒ ผู้ประกอบการSMEs 
ในจังหวัดอุบลราชธานี
และใกลเ้คียง 

๑๐๔,๗๐๐ รอง 

๔๓ วางแผนการเงินและการใช้ IT ส าหรับวัยเก๋า ยุค ๔.๐ คณะบริหารศาสตร ์ เคียงขวัญ อักษร
วงศ์ 

๒๐-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ
ประจ าจังหวัด
อุบลราชธาน ีหรือ
กลุ่มผูสู้งอายุท่ีสนใจ
อายุระหว่าง ๕๐-๗๐ 
ปี  

๖๗,๕๐๐ รอง 

๔๔ การถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการในการแก้ปัญหาของ
ชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพและลดคา่ใช้จ่ายของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมหรือหน่วยงานของรัฐ 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

สมบัติ สินธุเชาวน ์ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๒๗ 
กันยายน ๒๕๖๒ 

ผู้บริหารและพนักงาน
ของกิจการ องค์กร 
และ/หรือธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม
ในองค์กรภาครัฐ 
ภาคอุตสาหกรรม
บริการและ/หรือ
อุตสาหกรรมการผลิต 
ในจังหวัดอุบลราชธานี  

๔๓,๕๐๐ รอง 

๔๕ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี GIS สมยัใหม่ส าหรับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ พฤษภาคม - กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

บุคลากรทั่วไป ๕๖,๙๔๐ รอง 



แผนปฏิบัติงานด้านบรกิารวิชาการแก่ชมุชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หนา้ ๔๕ 

 

ที ่ ชื่อโครงกำร หน่วยงำน ผู้รับผิดชอบ แผนกำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย งบประมำณ 
พ้ืนที่

ด ำเนินงำน 

๔๖ อบรมเชิงปฏิบัติการ“พัฒนาศักยภาพเชิงวิศวกรรมไทย ให้ก้าวไกลสู่
ไทยแลนด์ ๔.๐ 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

จักรกฤษณ์ อัมพุช มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒ บุคลากรภาครัฐและ
เอกชน นักเรียนและ
คร ู

๓๓๐,๘๐๐ รอง 

๔๗ โครงการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใน
การสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้แกป่ระชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคอีสาน
ตอนล่าง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ส านักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจัย 
บริการวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 

พรทิพย์ ไววุฒ ิ เมษายน - กันยายน 
๒๕๖๒ 

ประชาชนในพ้ืนท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 

๑,๒๗๙,๖๐๐ รอง 

๔๘ การสร้างองค์ความรู้และส่งเสรมิศกัยภาพในการพึ่งพาตนเองของ
ชุมชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน 

ส านักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจัย 
บริการวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 

พรทิพย์ ไววุฒ ิ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๒ 

ประชาชนในจังหวัด
อุบลราชธาน ี

๖๖๔,๓๐๐ รอง 

กำรพัฒนำระบบและกลไกในกำรบริกำรวิชำกำร 

๑ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชนและพื้นที่เพ่ือรองรับการ
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี

ส านักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจัย 
บริการวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 

สุภวัฒน์ โสวรรณ ี มกราคม - กันยายน 
๒๕๖๒ 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลเมืองศรีไค 

๑๐๐,๐๐๐ หลัก 

๒ ติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน มอบ.  ส านักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจัย 
บริการวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 

โฉมสอางค์ ไชยยงค์ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
มีนาคม ๒๕๖๒ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ 
กันยายน ๒๕๖๒ 

หัวหน้าโครงการ
บริการวิชาการ ผู้
ประสานงานระดับ
คณะ ผูร้ับบริการ

๗๑,๒๐๐ 
 



แผนปฏิบัติงานด้านบรกิารวิชาการแก่ชมุชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หนา้ ๔๖ 

 

ที ่ ชื่อโครงกำร หน่วยงำน ผู้รับผิดชอบ แผนกำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย งบประมำณ 
พ้ืนที่

ด ำเนินงำน 

วิชาการจาก
มหาวิทยาลยั 

 

โครงกำรบริกำรวิชำกำรภำยใต้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก 

ที ่ ชื่อโครงกำร คณะ/หน่วยงำน ผู้รับผิดชอบ ก ำหนดกำร งบประมำณ 
(บำท) 

หน่วยงำนที่ให้ควำม
ร่วมมือ 

กลยุทธ์ ๓.๕ : จัดหำรำยได้จำกกำรบริกำรวิชำกำรของมหำวิทยำลัย 

๑ โครงการการให้บริการค าปรึกษาและข้อมลูเทคโนโลย ี ส านักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และพันธกิจสังคม 

ม.ค. - ก.ย. ๖๒ ๒๒๒,๕๐๐ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

๒ โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ส านักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และพันธกิจสังคม 

พ.ค. ๖๒ ๕๐๐,๐๐๐ ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

๓ ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (อพ.สธ.มอบ.) 

ส านักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และพันธกิจสังคม 

๑ ต.ค.๖๑ - ๓๐ 
ก.ย.๖๒ 

๗๙๗,๐๐๐ ส านักงานจังหวัด
อุบลราชธาน ี

๔ โครงการบริการวิชาการ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย น.ส.อังคณา ปญัญา ๑ ต.ค.๖๑ - ๓๐ 
ก.ย.๖๒ 

๑๐๖,๐๐๐ เงินรายได้ส านัก
คอมพิวเตอร์ฯ 



แผนปฏิบัติงานด้านบรกิารวิชาการแก่ชมุชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หนา้ ๔๗ 

 

ที ่ ชื่อโครงกำร คณะ/หน่วยงำน ผู้รับผิดชอบ ก ำหนดกำร งบประมำณ 
(บำท) 

หน่วยงำนที่ให้ควำม
ร่วมมือ 

๕ โครงการอุบลราชธานีเกษตรอินทรีย์อัจฉริยะ คณะเกษตรศาสตร ์ นายทวีศักดิ์  วิยะชัย ๑ ต.ค.๖๑ - ๓๐ 
ก.ย.๖๒ 

๕๓๓,๖๐๐ ส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั 

๖ าโครงการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่การแข่งขันระดับสากล 

คณะเกษตรศาสตร ์ ดร.นรินทร  บุญ
พราหมณ ์

๒๐ ธ.ค.๖๑-๑๖ 
ส.ค.๖๒ 

๒,๓๘๐,๐๐๐ ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ ๗ 
กรมส่งเสรมิ
อุตสาหกรรม 

๗ การติดตามและประเมินผลการอบรมทักษะการสอนและการ
ผลิตสื่อการสอน ภายใต้โครงการพัฒนาความสามารถด้านการ
ประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและปา่ไม้แขวงจ าปาสัก 

คณะเกษตรศาสตร ์ ผศ.ดร.กาญจนา  พยุหะ ๕-๖ ก.พ.๖๒ ๑๘,๔๐๐ กรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

๘ หลักสตูรฝึกอบรมวิชาสรีระวิทยาสัตว์น้ าเบื้องต้น ภายใต้
โครงการพัฒนาความสามารถดา้นการประมงแก่วิทยาลัย
กสิกรรมและป่าไม้ แขวงจ าปาสัก สปป.ลาว 

คณะเกษตรศาสตร ์ ผศ.ดร.กาญจนา  พยุหะ ๑๐-๑๖ ก.พ.๖๒ ๑๑๖,๓๘๑ กรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

๙ หลักสตูรฝึกอบรมวิชาปฏิบตัิการพืน้ฐานด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
และพืชน้ า ภายใตโ้ครงการพัฒนาความสามารถดา้นการ
ประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและปา่ไม้ แขวงจ าปาสัก สปป.ลาว 

คณะเกษตรศาสตร ์ ผศ.ดร.กาญจนา  พยุหะ ๒๔ ก.พ.-๒ มี.ค.๖๒ ๑๒๐,๖๔๓ กรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

๑๐ หลักสตูรฝึกอบรมวิชาชลธีวิทยาเบื้องต้น ภายใต้โครงการ
พัฒนาความสามารถด้านการประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและ
ป่าไม้ แขวงจ าปาสัก สปป.ลาว 

คณะเกษตรศาสตร ์ ผศ.ดร.กาญจนา  พยุหะ ๓-๙ มี.ค.๖๒ ๙๑,๓๓๑ กรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 



แผนปฏิบัติงานด้านบรกิารวิชาการแก่ชมุชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หนา้ ๔๘ 

 

ที ่ ชื่อโครงกำร คณะ/หน่วยงำน ผู้รับผิดชอบ ก ำหนดกำร งบประมำณ 
(บำท) 

หน่วยงำนที่ให้ควำม
ร่วมมือ 

๑๑ หลักสตูรฝึกอบรมวิชาเคมีพื้นฐานส าหรับการจัดการคณุภาพ
น้ า ภายใต้โครงการพัฒนาความสามารถด้านการประมงแก่
วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ แขวงจ าปาสัก สปป.ลาว 

คณะเกษตรศาสตร ์ ผศ.ดร.กาญจนา  พยุหะ ๑๗-๒๓ มี.ค.๖๒ ๕๖,๗๔๐ กรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

๑๒ หลักสตูรฝึกอบรมวิชาชีวเคมีพื้นฐานส าหรับโภชนศาสตร์สัตว์
น้ า ภายใต้โครงการพัฒนาความสามารถด้านการประมงแก่
วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ แขวงจ าปาสัก สปป.ลาว 

คณะเกษตรศาสตร ์ ผศ.ดร.กาญจนา  พยุหะ ๒๔-๓๐ มี.ค.๖๒ ๕๖,๗๔๑ กรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

๑๓ หลักสตูรฝึกอบรมวิชาพันธุศาสตรส์ัตว์น้ า ภายใต้โครงการ
พัฒนาความสามารถด้านการประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและ
ป่าไม้ แขวงจ าปาสัก สปป.ลาว 

คณะเกษตรศาสตร ์ ผศ.ดร.กาญจนา  พยุหะ ๓๑ มี.ค.-๖ เม.ย.
๖๒ 

๕๖,๗๔๑ กรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

๑๔ การเสวนาและการน าเสนอนโยบายในหัวข้อเลือกตั้ง ๖๒:  

นัยยะต่ออนาคตเกษตรไทย  

The ๒๐๑๙ Thai General Elections: The implications 

on the future of agriculture 

คณะรัฐศาสตร ์ ดร. ฐิติพล ภักดีวานิช วันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม 

๒๕๖๒ 

๑๔,๐๐๐.๐๐ เงินรายได้คณะ 

๑๕ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลกัสูตรการฝึกอบรม/บรรยาย

สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) ของ

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (ปลัดอ าเภอ) 

คณะรัฐศาสตร ์ ดร.จันทรา ธนะวัฒนา

วงศ์ 

เดือนสิงหาคม 

๒๕๖๒ 

๑๑๓,๐๘๐.๐๐ เก็บค่าลงทะเบยีน 

๑๖ โครงการ "สิงห์แสดปั้นดาวพิชิตสอบ ก.พ. ภาค ก ๒๕๖๒" คณะรัฐศาสตร ์ ดร.จันทรา ธนะวัฒนา

วงศ์ 

เดือนเมษายน - 

พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๒๗๖,๑๕๐.๐๐ เก็บค่าลงทะเบยีน 



แผนปฏิบัติงานด้านบรกิารวิชาการแก่ชมุชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หนา้ ๔๙ 

ที ่ ชื่อโครงกำร คณะ/หน่วยงำน ผู้รับผิดชอบ ก ำหนดกำร งบประมำณ 
(บำท) 

หน่วยงำนที่ให้ควำม
ร่วมมือ 

๑๗ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ

การต่อต้านการทุจรติ 

คณะนติิศาสตร ์ นายสหรัฐ  โนทะยะ ๑๑-๑๒ ก.พ. ๖๒ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ เก็บค่าลงทะเบยีน 

๑๘ หน่วยทดสอบคณุภาพและมาตรฐานผลติภณัฑ์สุขภาพ คณะ

เภสัชศาสตร ์

คณะเภสัชศาสตร ์ ผศ.ดร.อุษณา 

พัวเพิ่มพูลศิร ิ

ต.ค. ๖๑ – ก.ย. ๖๒ ๒๒๔,๗๐๐ รายได้ค่าบริการ 

๑๙ โครงการตรวจสอบการจดัท ามาตรฐานต ารบัยาแผนไทย 

จ านวน ๕ ต ารับ 

คณะเภสัชศาสตร ์ หน่วยทดสอบคณุภาพ

และมาตรฐานผลติภณัฑ์

สุขภาพ 

 คณะเภสัชศาสตร ์

๑๔ สิงหาคม 

๒๕๖๑ 

๓๓๖,๐๐๐ สถาบันการแพทย์

แผนไทย กรมการ

แพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก 

๒๐ โครงการอบรมการผลติสื่อ e-book ด้วยโปแกรม Adobe 

InDesign 

ส านักวิทยบริการ นายสุรชัย  ศรีใส ๕-๖ ก.พ. ๖๒ ๑๒,๕๓๐ รายได้จากส านัก 

๒๑ หลักสตูรอบรมครูประวัตศิาสตรร์ะดับช้ันประถมศึกษาปลาย ศิลปศาสตร ์ ผศ.ปิ่นวดี  ศรสีุพรรณ ๑ พ.ย. ๖๑-๓๐ 

ม.ค. ๖๒ 

๕๐,๐๐๐ เก็บค่าลงทะเบยีน 

(๒,๐๐๐ บ./คน) 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จและค่ำเป้ำหมำย 
จ านวนโครงการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ๑๐๐  โครงการ 
จ านวนโครงการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก ๒๕  โครงการ 



แผนปฏิบัติงานด้านบรกิารวิชาการแก่ชมุชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หนา้ ๕๐ 

ร้อยละของจ านวนโครงการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่น าความรู้ และประสบการณ์มาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยของ
จ านวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 

ร้อยละ ๘๕ 

จ านวนกิจกรรมหรือโครงการเกิดข้ึนในชุมชน/สังคมเพื่อตอบสนองสังคมสูงวัย ๑๕ โครงการ 
ร้อยละของโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖๐ 
จ านวนผู้ประกอบการรายใหม่ ๑๐ ราย 
ร้อยละของผู้รับบริการที่น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๙๕ 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากบริการ ร้อยละ ๙๐ 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก ร้อยละ ๘๕ 
โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด ๑ แห่ง 
ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มข้ึนจากการบริการวิชาการ ร้อยละ ๑๐ 
ร้อยละของโครงการบริการวิชาการ ที่มีการด าเนินการในพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย และชุมชนเกิดการน าความรู้จากการบริการ
วิชาการไปใช้อย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ ๑๕ 

กำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำน 
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีระบบก ากับติดตามการด าเนินโครงการ โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการผ่านเครือข่าย

อินเตอร์เนต ซึ่งก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุก ๓ เดือน คือ  
- ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๖๑  
- ครั้งที่ ๒  ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒  
- ครั้งที่ ๓ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
- ครั้งที ่๔ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 



แผนปฏิบัติงานด้านบรกิารวิชาการแก่ชมุชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หนา้ ๕๑ 

เมื่อสิ้นสุดการด าเนินโครงการตามแผนแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดส่งรายงานผลการด าเนินโครงการฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้ง ท าการประเมินผลส าเร็จการด าเนิน

โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดในโครงการ 

ในระดับคณะ หน่วยงาน  ท าการรวบรวมผลการด าเนินงานเพื่อสรุปผลการด าเนินงานในระดับแผนงานและรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ 

กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน 

มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ โดยประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในแผนปฏิบัติงาน

ประจ าปี รวมถึงการประเมินประโยชน์และผลกระทบของโครงการที่เกิดกับชุมชน สังคม 


