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1.

บทนำ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) โดยจัดให้มีการระดมสมองจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และตัวแทนชุมชนท้องถิ่นจาก เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในเขต
พื้นที่โดยรอบ เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ตลอดจนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค แนวโน้ม สภาวการณ์ปัจจุบัน เพื่อปรับทิศทาง เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย ให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา แผนยุทธศาสตร์อาเซีย นของ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอัน จะนำไปสู่การยอมรับร่วมกันใน
เป้าหมาย ตัวชี้วัดผลลัพธ์/ผลผลิตในด้านต่าง ๆ และการกระจายความรับผิดชอบตามแผนยุทธศาสตร์ลงสู่หน่วยงานแ ละบุคคลโดยทั่วถึง และเพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงระบบการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย อันจะนำไปสู่การบรรลุภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพต่อไป
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วาระพิเศษ ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 17
กันยายน 2562 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
ปรัชญา

: สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง

วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม
อัตลักษณ์ : สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม
เอกลักษณ์ : ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
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ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน
เสาหลักที่ 1 : Academic Excellence
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างโดดเด่นและพัฒนากำลังคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
เป้าประสงค์ที่ (Goals)
1. บัณฑิตมีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้และทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ พร้อมทำงานและทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
2. บัณฑิตมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถสร้างนวัตกรรม หรือเป็นผู้ประกอบการ
3. บัณฑิตเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยและสังคมโลก
4. คนทุกช่วงวัยมีสมรรถนะพร้อมเข้าสู่อาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ (Strategic Initiatives)
1. พัฒนาหลักสูตรเดิมสู่กระบวนทัศน์ใหม่ (Paradigm) และพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ ผู้เรียน ประเทศ และโลก
2. พัฒนารูปแบบการรับเข้าศึกษาทุกระดับเชิงรุกและเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเข้าศึกษา ให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน
3. ส่งเสริมความเป็นนานาชาติและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาต่างประเทศ
4. พัฒนารูปแบบการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (Disruptive Technology) สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนยุค
ใหม่และ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
5. บัณฑิตมีความรู้และทักษะในการสร้างนวัตกรรม หรือเป็นผู้ประกอบการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของการ ทำงานในโลกอนาคต
6. ส่งเสริมความเป็นพลเมืองที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และมีคุณค่าต่อสังคมไทยและสังคมโลกเพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต
7. สร้างแรงจูงใจสู่การเป็นพลเมืองที่สมบูรณ์
8. พัฒนาหลักสูตรเพื่อเพิ่มสมรรถนะและยกระดับคุณภาพชีวิตสำหรับทุกช่วงวัย
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ท้องถิ่น และพัฒนาสู่ระดับสากล
เป้าประสงค์ที่ (Goals)
1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่และยกระดับเศรษฐกิจพื้นที่ได้จริง
2. บุคลากรมีความสามารถด้านการวิจัย และสามารถผลิตผลงานวิจัยในระดับสากลได้
3. รายได้จากการทำงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ (Strategic Initiatives)
1. สร้างชุดโครงการวิจัยบูรณาการขนาดใหญ่เพื่อพัฒนาพื้นที่ และสนองนโยบายของประเทศ
2. เพิ่มจำนวนนักวิจัยใหม่และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยไปสู่ระดับสากล
3. จัดตั้งหน่วยวิจัยที่เข้มแข็งและมีความสามารถทางการวิจัยระดับสากล
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
5. เพิ่มรายได้จากการนำผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์
6. เพิ่มความร่วมมือการวิจัยกับภาคเอกชนและอุตสาหกรรม
7. ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรเพื่อเอื้อต่อการทำงานวิจัยเชิงรุก
เสาหลักที่ 2 : Shared Future with Community
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและยกระดับเศรษฐกิจของอีสานใต้ จากฐาน BCG
เป้าประสงค์ที่ (Goals)
1. เป็นหุ้นส่วนหลักในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแก่กลุ่มจังหวัดอีสานใต้ 2
2. ประชาชน ชุมชนเป้าหมาย มีความเข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
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กลยุทธ์ (Strategic Initiatives)
1. ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานบริการเชิงรุกในพื้นที่
2. สร้างกลุ่ม หรือหน่วยบริการวิชาการที่เข้มแข็งและเป็นมืออาชีพ เพื่อรองรับภาระงานบริการวิชาการ
3. เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพื่อการจัดหางบประมาณในการพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน
4. สร้างชุดโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาขนาดใหญ่ที่สามารถส่งมอบผลกระทบต่อพื้นที่เป้าหมายได้
5. สร้างหุ้นส่วนการทำงานบริการวิชาการในพื้นที่เป้าหมาย
6. เชื่อมโยงงานบริการวิชาการกับภาระกิจด้านการเรียนการสอน วิจัยและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าให้แก่ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ (Goals)
1. ภูมิปัญญา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์ และสืบสาน
2. สร้างมูลค่าจากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
กลยุทธ์ (Strategic Initiatives)
1. สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเป็นศูนย์กลางการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญา ศิลปะและวัฒนธรรมหลักของมหาวิทยาลัย
2. สร้างและส่งเสริมความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในการทำงานทำนุบำรุงของมหาวิทยาลัย
3. เชื่อมโยงงานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมกับภาระกิจด้านการเรียนการสอน วิจัยและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
4. สร้างและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตามแนวทาง Creative Economy
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรสร้างมูลเพิ่มเชิงสร้างสรรค์จากฐานวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น
เสาหลักที่ 3 : Smart University
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
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เป้าประสงค์ที่ (Goals)
มีโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการแบบครบวงจร รองรับการจัดการศึกษาในยุคที่มี การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรรู้เท่าทัน
และเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล
กลยุทธ์ (Strategic Initiatives)
1. มีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานมีความรวดเร็ว มีเสถียรภาพ มีความปลอดภัย และครอบคลุมพื้นที่การ ให้บริการ
2. มีเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการบริหารจัดการแบบครบวงจร และรองรับการจัดการศึกษาในยุคที่มีการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruption)
3. นักศึกษาและบุคลากรมีความรู้เท่าทันและเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเป็นมหาวิทยาลัย ดิจิทัล (Digital Literacy and Accessibility)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ที่ (Goals)
1. มีภูมิทัศน์ที่สวยงามอย่างมีอัตลักษณ์รวมทั้งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีบรรยากาศทางวิชาการ
2. มีโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบสนองต่อความต้องการของ บุคลากรและนักศึกษา รวมทั้งสอดคล้ องกับทิศทางการดำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย
3. มีความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน และปลอดจากอบายมุข
กลยุทธ์ (Strategic Initiatives)
1. พัฒนาผังแม่บทของมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมทั้งการใช้พื้นที่ การจัดวางและออกแบบอาคาร และภูมิทัศน์ อย่างสวยงามและมีอัตลักษณ์
2. บริหารจัดการอาคารและภูมิทัศน์ให้เป็นไปตามผังแม่บทมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 10 ปี ให้สวยงาม มีอัตลักษณ์ และส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ
3. สร้างอาคารใหม่ที่มีความจำเป็นและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย หรือปรับปรุงอาคารสถานที่เดิม ให้ มีความทันสมัย สวยงาม และ
สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ
4. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับต่อการใช้งานของประชากรภายใน มหาวิทยาลัย
5. พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรและนักศึกษา
6. ฟื้นฟูและพัฒนาระบบนิเวศ และพื้นที่อนุรักษ์
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7. สนับสนุนมาตรการลดมลพิษภายในมหาวิทยาลัย
8. สนับสนุนการใช้ทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
9. พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการดูแลความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
10. ส่งเสริมให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ปลอดจากอบายมุข
เสาหลักที่ 4 : Sustainable Growth
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ (Goals)
1. มีอัตรากำลังที่เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรหรือบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
2. บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะสูงและมีทักษะและองค์ความรู้ที่ส่งเสริมความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ของ มหาวิทยาลัย
3. บุคลากรมีค่านิยม มีความสุข และมีความผูกพันต่อองค์กร
กลยุทธ์ (Strategic Initiatives)
1. ปรับอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรที่ปรับเปลี่ยนโครงสร้างไป
2. พัฒนาระบบการสรรหา บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่ เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีสมรรถนะสูงสอดคล้องกับการ พัฒนาองค์กร และสรรหาหรือเชิญบุ คคลที่มีความรู้ความสามารถสูง
มาร่วมงาน
3. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงและเป็นไปตามเกณฑ์สมรรถนะที่มหาวิทยาลัยกำหนด
4. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและองค์ความรู้ที่สูงขึ้น มีความก้าวหน้าตามตำแหน่งและพัฒนาผู้บริหารให้มี ศักยภาพเพื่อสนับสนุนความสำเร็จของวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย
5. ปลูกฝังค่านิยมองค์กรให้ทั่วถึงบุคลากรทุกระดับ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
6. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน และมีความผูกพันต่อองค์กร
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 : มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพทางการเงินเพื่อการจัดการศึกษาสู่ความยั่งยืน
เป้าประสงค์ที่ (Goals)
มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพทางการเงินการคลังที่เพียงพอต่อการดำเนินงานและการพัฒนาในอนาคต
กลยุทธ์ (Strategic Initiatives)
1. พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการทางการเงินของทุกส่วนงานให้มีประสิทธิภาพ
2. การจัดหารายได้จากการระดมทุนจากศิษย์เก่า ประชาชนทั่วไป องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและ ภายนอกประเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่สำคัญ
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทางด้านการเงินและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
4. เพิ่มขีดความสามารถและสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และการบริหารสินทรัพย์ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
ฐานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 9 : บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
เป้าประสงค์ที่ (Goals)
1. เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
2. มีโครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่น คล่องตัว และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
3. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารงานที่เป็นเลิศ
4. สร้างภาพลักษณ์ใหม่ที่ดีและยกระดับการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ (Strategic Initiatives)
1. ผลักดันมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
2. จัดทำแผนปรับปรุงโครงสร้างองค์กร (Organization Structure Redesign Planning) ที่ได้จากการ ประเมินผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างองค์กร (Change Impact
Analysis)
3. ลดขั้นตอนการทำงาน เพื่อลดระยะเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
4. บริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยการใช้เกณฑ์คุณภาพ EdPEx หรือ TQA เป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน
5. ส่งเสริมและพัฒนาให้ทุกกระบวนการงานมีการทำงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
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6. ส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนสู่การจัดอันดับของ THE ในอันดับ 101-200
7. พัฒนากระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ที่ส่งเสริมความสำเร็จของวิสัยทัศน์ และบูรณาการทั่วทั้งองค์กร และปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว เมื่อสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลง
8. พัฒนาแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อสนับสนุนความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์
9. พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
10. สร้างภาพลักษณ์ใหม่ (Rebranding)
11. ยกระดับการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 งานบริการวิชาการแก่ชุมชน หน้า 8 จาก 61

ส่วนที่ 2
แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและยกระดับเศรษฐกิจของอีสานใต้ จากฐาน BCG
เป้าประสงค์ที่ (Goals)
1. เป็นหุ้นส่วนหลักในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแก่กลุ่มจังหวัดอีสานใต้ 2
2. ประชาชน ชุมชนเป้าหมาย มีความเข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ (Strategic Initiatives)
1. ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานบริการเชิงรุกในพื้นที่
2. สร้างกลุ่ม หรือหน่วยบริการวิชาการที่เข้มแข็งและเป็นมืออาชีพ เพื่อรองรับภาระงานบริการวิชาการ
3. เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพื่อการจัดหางบประมาณในการพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน
4. สร้างชุดโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาขนาดใหญ่ที่สามารถส่งมอบผลกระทบต่อพื้นที่เป้าหมายได้
5. สร้างหุ้นส่วนการทำงานบริการวิชาการในพื้นที่เป้าหมาย
6. เชื่อมโยงงานบริการวิชาการกับภาระกิจด้านการเรียนการสอน วิจัยและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets)
ตัวชี้วัด
1. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ร่วมโครงการ หรือประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น
2. ร้อยละประชาชนของชุมชนที่ได้รับบริการ มีสุขภาวะที่ดีขึ้น
3. จำนวนชุมชนที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน
โครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

2563
5,000
80
5

2564
6,000
81
6
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ค่าเป้าหมายรายปี
2565
7,000
82
7

2566
8,000
83
8

2567
9,000
84
9

1. โครงการจัดตั้งหน่วยส่งเสริมและบริหารงานบริการวิชาการ เพื่อประสานและ สนับสนุนการบริการวิชาการที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (Facilitating
Monitoring and Managing Unit)
2. โครงการปรับปรุงระบบและกลไกการบริการวิชาการที่คล่องตัวเพื่อรองรับการทำงาน ร่วมกับหน่วยงานภายนอก
3. การขึ้นทะเบียนหน่วยงานเพื่อเป็นผู้รับทำงานวิจัยและงานบริการวิชาการด้านต่าง ๆ
4. โครงการสร้างและพัฒนาบุคลากรมืออาชีพด้านการบริการวิชาการ
5. การจัดตั้งกลุ่มหรือหน่วยบริการวิชาการเพื่อรับทำงานบริการวิชาการร่วมกับหน่วยงาน ภายนอก (Fund Raising / Project Operating Unit)
6. โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกเพื่อสร้างความร่วมมือและวาระ การทำงานร่วมกัน
7. โครงการประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการเชิงรุก
8. โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
9. โครงการนวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสังคมสูงวัย
10. โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนในพื้นที่เป้าหมาย
11. โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมชุมชน
12. โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย
13. โครงการส่งเสริม สนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเพื่อ แก้ปัญหาชุมชน
14. โครงการสนับสนุนรายวิชา และการเรียนการสอนที่ใช้โจทย์จากพื้นที่เป้าหมายเป็น กรณีตัวอย่าง
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กรอบการดำเนินงานบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2563
เพื่อให้การดำเนินงานมีเป้าหมายที่ชัดเจน สอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้กำหนด
กรอบการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
1. การให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่เด็ก เยาวชนและชุมชน
2. การให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความมั่นคงด้านอาชีพ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs / OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ภาคธุรกิจ เอกชน
3. การให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้กับประชาชนในทุกช่วงวัย
4. การให้บริการวิชาการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. การจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อสร้างรายได้
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
แนวทางการดำเนินกิจกรรม
ในการจัดกิจกรรมภายใต้กรอบการดำเนินงานข้างต้น มหาวิทยาลัยกำหนดพื้นที่ในการให้บริการเน้นกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พื้นที่ 4
ตำบลรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีเป้าหมายหลักในการให้บริการวิชาการ ดังนี้
 โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เด็ก เยาวชนและชุมชน เป็นโครงการที่ให้บริการวิชาการเพื่อส่งเสริมความสามารถของครู นักเรียนในระบบโรงเรียน ให้สามารถ
พัฒนาผลการเรียนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับต่าง ๆ ซึ่งการให้บริการวิชาการดังกล่าวเป็นการสนองพระราชดำริ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ตามแผนพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารด้วย โดยโครงการในกลุ่มนี้ จะเน้นการศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มเป้าหมาย
• โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในกองกำกับการ
ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

โครงการพุ่งเป้า

ตัวชี้วัดสำคัญ

• โครงการอนุ ร ั ก ษ์ พ ั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื ่ อ งมาจาก • โรงเรียนที่ได้รับป้ายพระราชทานสวนพฤกษศาสตร์ใน
พระราชดำริ
โรงเรียน
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(1)
(2)
(3)
(4)

กลุ่มเป้าหมาย
รร.ตชด.ศ.ดร.เนวิน
สกริมชอร์
รร.ตชด.บ้านแก่ง
ศรีโคตร
รร.ตชด.ภูหญ้าคา
ศกร.ภูดานกอย

• โรงเรียนประถม/ขยายโอกาส
รอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 24 แห่ง / โรงเรียน
มัธยมในโครงการเครือข่ายความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัย
• โรงเรียนเครือข่าย บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ร่วมกับ
โครงการในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
• โรงเรียนอื่น ๆ ในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย
• ชุมชน
• สภาเด็กและเยาวชนในชุมชน

โครงการพุ่งเป้า

ตัวชี้วัดสำคัญ

• โครงการจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร
• โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง/ระดับเพชร
• โครงการพั ฒ นาโรงเรี ย นต้ น แบบปลอดภั ย อนามั ย
สิ่งแวดล้อมดี
• โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการ

• โรงเรียนเครือข่ายการส่งเสริมวิชาการด้านภาษาไทย /
ภาษาต่างประเทศ
• โรงเรียนเครือข่ายการส่งเสริมวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์
• ส่งเสริม พัฒนาทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยให้คล่อง
• ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์
• ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ
(STEM)
• ส่งเสริม พัฒนาการสอนโดยใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ใน
ทุกระดับ
• ส่งเสริม พัฒนาทักษะการใช้ภาษาที่สอง
• พัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและ
ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21
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• จำนวนโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เมื่อ
ร่วมโครงการกับมหาวิทยาลัยแล้ว 3 ปี
• จำนวนนักเรียนที่อ่าน เขียนภาษาไทยคล่อง
• จำนวนโรงเรียนที่ได้รับตราพระทานบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย
• จำนวนโครงงานวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนที่ร่วม
โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

โครงการพุ่งเป้า

ตัวชี้วัดสำคัญ

• การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามสาระการ
เรียนรู้ เพื่อให้ได้มาตรฐานระดับชาติ
• การยกระดับหรือส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
• การใช้คอมพิวเตอร์
 โครงการพัฒนาความเข้มแข็งด้านอาชีพแก่ชุมชน / กลุ่มวิชาชีพ /เศรษฐกิจฐานราก
ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ในด้านการประกอบอาชีพทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่ มเกษตรกร ผู้ประกอบการ SMEs
OTOP ตลอดจนภาคธุรกิจ เอกชนหรือภาคอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้เพิ่มหรือลดรายจ่ายในครัวเรือน การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การพัฒนาผลิตภาพ
การผลิต
กลุ่มเป้าหมาย

โครงการพุ่งเป้า

ตัวชี้วัดสำคัญ

• เกษตรกร ประชาชนเป้ า หมายบ้ า นศรี ไ คออก • การอบรมเพื่อสร้างอาชีพเสริมหลังนา เช่น การปลูกผัก • รายได้ที่เพิ่มขึ้น / รายจ่ายที่ลดลง หลังจากร่วมโครงการ
ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
การเลี้ยงจิ้งหรีด การเลี้ยงปลา
• เกษตรกร ประชาชนเป้าหมายบ้านหนองบัว ต.ขามใหญ่ • การอบรมเพิ่มทักษะด้านช่าง
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
• การอบรมสร้างอาชีพเสริม หลักสูตรระยะสั้น เช่น การ
ทำพวงหรีด การทำของที่ระลึก การทำดอกไม้จัน ทำ
• เกษตรกร ประชาชนเป้าหมาย จ.ศรีสะเกษ
เทียน หัตถกรรม ฯลฯ
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กลุ่มเป้าหมาย

โครงการพุ่งเป้า

ตัวชี้วัดสำคัญ

• การอบรมพัฒนาอาชีพหลัก ในกลุ่มเกษตรกรที่มี
ศักยภาพ เช่น การเลี้ยงโค การเลี้ยงแพะ การเพาะเห็ด
• กลุ่มเครือข่ายเกษตรกร วิสากิจชุมชน ผู้ประกอบการ • การเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการกลุ่ม การ
บริษัท ห้างร้าน ภาคอุตสาหกรรม
บริหารองค์กร การเพิ่มผลิตภาพการผลิต
• การพัฒนาภาพลักษณ์ การออกแบบ การตลาด
• การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การแปรรูปผลผลิต
• การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
• กลุ่มนักศึกษาที่รอจบหรือจบการศึกษาใหม่
• ผู้ท่ตี ้องการเป็นผู้ประกอบการ

• การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ในกลุ่มอุตสาหกรรม
เกษตร อุตสาหกรรมดิจิตอล

• กลุ่มองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ

• การอบรมเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญ ของบุคคลกลุ่ม
วิชาชีพต่าง ๆ

• รายได้ที่เพิ่มขึ้น / รายจ่ายที่ลดลง หลังจากร่วมโครงการ
• จำนวนกลุม่ ที่ได้รับการพัฒนาและสามารถเพิ่มผลิตภาพ
การผลิตได้หลังจากร่วมโครงการ
• จำนวนผลิ ต ภั ณ ฑ์ / ผลผลิ ต ที ่ ไ ด้ ร ั บ การพั ฒ นาหรื อ
แปรรู ป และสามารถนำออกสู ่ ต ลาดได้ / ได้ ร ั บ การ
รับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
• จำนวนผู้ประกอบการรายใหม่
• จำนวนผู้ร่วมโครงการที่ได้รับการรับรอง/ผ่านมาตรฐาน
วิชาชีพ

 โครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชน / ชุมชน
ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานเกี่ยวกับการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟู การให้คำปรึกษาแนะนำด้านยาและสมุนไพร เพื่อให้
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ การเฝ้าระวังป้องกันโรคและภัยสุขภาพ
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ขอบเขตการดำเนินงาน
สุขภาพอนามัย

กลุ่มเป้าหมาย
• กลุ่มแม่และเด็กเล็ก

โครงการมุ่งเป้า

• กลุ่มเด็ก เยาวชน

•
•
•
•

• กลุ่มสูงอายุ
• กลุม่ อาสาสมัคร ผู้นำชุมชน ปราชญ์
ชาวบ้าน
• ประชาชนทั่วไป

• การดูแลสุขภาพในวัยสูงอายุ
• การพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพของคนใน
ชุมชน
• การให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสข

การส่งเสริมภาวะโภชนาการ
การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
คุณแม่วัยใส
การสร้างความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย

ตัวชี้วัดสำคัญ
• จำนวนเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย
• จำนวนประชาชนที่มีสุขภาพดีตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
• จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแล

 โครงการบริการวิชาการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
ขอบเขตการดำเนินงาน
กลุ่มเป้าหมาย
โครงการมุ่งเป้า
ตัวชี้วัดสำคัญ
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

• ประชาชนทั่วไป

•
•
•
•
•

การจัดการขยะในชุมชน
การจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค
การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน
การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น
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• ปริมาณขยะที่ได้รับการจัดการอย่าง
ถูกวิธี/การนำกลับมาใช้ใหม่
• จำนวนชุมชนที่มีการจัดการแหล่งน้ำ
/ มีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค
• จำนวนชุมชนที่มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ดี ได้มาตรฐาน

ขอบเขตการดำเนินงาน

กลุ่มเป้าหมาย

โครงการมุ่งเป้า

ตัวชี้วัดสำคัญ

• การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน พลังงาน
ทางเลือก
• การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
• การเฝ้าระวังภัยพิบัติจากธรรมชาติ
 จัดการศึกษาผ่านหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ตามความต้องการของผู้รับบริการโดยมีค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและได้รับประกาศนียบัตร เช่น อบรมทักษะอาชีพระยะ
สั้น อบรมด้านภาษา อบรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการแก่ชุมชน เช่น ระบบฐานข้อมูลชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ การฝึกอบรมเพื่อ
เสริมสร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เป็นต้น
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ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ในการจัดทำแผนปฏิบัติงานบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้จัดทำแผนปฏิบัติงาน โดยยึดตามยุทธศาสตร์และกล
ยุทธ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการ ซึ่งมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้การดำเนินงานได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2563 นี้ คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เห็ นชอบร่วมกันในการขยายพื้นที่การบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยให้ครอบคลุมพื้นที่ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 4 จังหวัดอีสานตอนล่าง 2 ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธรและอำนาจเจริญ โดยใช้ความสำเร็จจากการ
ดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมายหลัก 4 ตำบล คือ ตำบลเมืองศรีไค ตำบลธาตุ ตำบลคำขวางและตำบลโพธิ์ใหญ่ เป็นต้นแบบในการขยายการดำเนินงาน
กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนประจำปี งบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ดำเนินงานมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่ การให้ความเห็น เสนอความต้องการพัฒนา/รับบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัย การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน/การเตรียมกิจกรรมก่อนลงมือ
การดำเนินงาน การมีส่วนร่วมในการลงมือ/รับบริการวิชาการ การให้ความเห็นในการปรับปรุง/ประเมินผลการดำเนินงาน โดยมีกระบวนการมีส่วนร่วมที่หลากหลายช่องท่าง เช่น การตอบ
สำรวจ/แบบเสนอความต้องการรับบริการวิชาการ การมีส่าวนร่วมในการประชุมย่อยเพื่อเสนอความต้องการ การจัดทำแผนการดำเนินงาน การตอบแบบประเมินผล การประชุมกลุ่มย่อย
เพื่อคืนข้อมูล สะท้อนผลการดำเนินงาน เป็นต้น ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมดังกล่าวจะแตกต่างกันตามความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่การดำเนินงาน ซึ่งโครงการบริการวิชาการแก่
ชุมชนที่มีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายหลัก 4 ตำบลรอบมหาวิทยาลัยนั้น สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในพื้นที่ พร้อมทั้งเปิดรับฟังความเห็นความต้องการพัฒนา/รับบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปจัดทำข้อเสนอโครงการในปีถัดไป ด้วย โดยเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากพื้นที่
เป้าหมายหลักที่กำหนด ได้แก่ ผู้บริหารหรือผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล สถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนชุมชน ร่วมประชุมเพื่อให้
ความคิดเห็นและกำหนดแผนกิจกรรมการดำเนินงานเพื่อพัฒนาร่วมกับ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม U 2 อาคาร
เทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีตัวแทนจากชุมชนเป้าหมายหลัก 4 ตำบลเข้าร่วมประชุม รวม 121 คน เพื่อนำมาจัดทำแผนการให้บริการวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมาย ตาม
กรอบการดำเนินงาน 4 ด้าน ดังนี้
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1) โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เด็ก เยาวชนและชุมชน ประกอบด้วย 40 โครงการ
2) โครงการพัฒนาความเข้มแข็งด้านอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประกอบด้วย 40 โครงการ
3) โครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชน / ชุมชน ประกอบด้วย 13 โครงการ
4) โครงการบริการวิชาการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 3 โครงการ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดบริการวิชาการแก่ชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและทิศทางการพั ฒนาประเทศ
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน องค์กรและผู้รับประโยชน์จากการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย
3. เพื่อยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา ผ่านการเสริมสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพของครู ผู้เรียน ตลอดจนการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
4. เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีของคนทุกช่วงวัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ
5. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการประกอบสัมมาชีพของประชาชน ผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพต่าง ๆ
6. เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสในการเรียนรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ของประชาชน
แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการแก่ชุมชน
ประโยชน์ต่อนักศึกษา
มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญในการบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยนอกเหนือจากประโยชน์ที่ประชาชน ชุมชนจะได้รับจากการร่วมโครงการแล้ว ยังเห็นประโยชน์ที่จะเกิด
ขึ้นกับนักศึกษาด้วย จึงได้กำหนดให้นักศึกษาทุกสาขาวิชา มีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริการวิชาการผ่านการบูรณาการงานบริการวิชาการและการวิจัย ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การมอบหมาย
งานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาได้ออกพื้นที่เก็บรวมรวบข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายการให้บริการวิชาการของอาจารย์ การที่อาจารย์ผู้สอนได้นำสถานการณ์ปัญหาที่เกิดใน
พื้นที่ / ชุมชน ที่ให้บริการวิชาการมาเป็นประเด็นในการเรียนรู้ของนักศึกษา ทั้งนี้ จากโครงการในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 99 โครงการ มีแผนการใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษา
โดยการบูรณาการผ่านวิชาเรียนจำนวน 85 โครงการ
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ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
ชุมชน และสังคม ได้รับการบริการวิชาการที่นำไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการแก้ปัญหาและพัฒนาเชิงพื้นที่ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
บัญชีรายชื่อโครงการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า (โครงการงบประมาณแผ่นดิน)
กลุ่มที่ 1 การเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เด็ก เยาวชนและชุมชน
ลำดับ
ที่

กลุ่มโครงการ/ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

1

การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรในโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดน และชุมชนป่าหญ้าคา ปีที่8

ครู และนักเรียนและ
ผู้ปกครอง โรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดนชุมชนป่า
หญ้าคา ตำบลโนนก่อ
อำเภอสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี

2

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตามโครงการอาหาร
กลางวันในพระราชดำริ

1. เพื่อ สนองข้อเสนอแนะของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีในการ
ช่วยเหลือโรงเรียนประถมและ
มัธยมในท้องถิ่น
2. เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ทางการเกษตรในโรงเรียนให้ได้ผล
ผลิตอย่างพอเพียง
1. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมใน
โครงการอาหารกลางวันใน
พระราชดำริ

กำหนดการดำเนินงาน
5-7 พฤศจิกายน 2562

นักเรียน ศกร.ตชด.บ้านบ๋าฮี 15 พฤศจิกายน 2562 - 17
อำเภอเขมราฐ และศกร.
มกราคม 2563
ตชด.บ้านดงตาหวาน
อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัด
อุบลราชธานี
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งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

80,200.00

คณะ
เกษตรศาสตร์

150,000.00

คณะ
เกษตรศาสตร์

ลำดับ
ที่

กลุ่มโครงการ/ชื่อโครงการ

3

โครงการอบรมกฎหมายสำหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

4

โครงการค่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 11

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
2. เพื่อให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสามารถ
ปฏิบัติหน้าทีไ่ ด้อย่างเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมาย
ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
1. เพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนให้แก่
เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่าย
เยาวชนพิทักษ์สิทธิ

กลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

กำหนดการดำเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1. ครูมัธยมผู้สอนวิชา
1 พฤศจิกายน 2562 - 30
กฎหมาย สังคมศึกษาและ มิถุนายน 2563
บุคลากรทางการศึกษา จาก
โรงเรียนมัธยมในพื้นที่

140,000.00

คณะนิติศาสตร์

นักเรียนมัธยมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

150,000.00

คณะนิติศาสตร์

แผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 งานบริการวิชาการแก่ชุมชน หน้า 20 จาก 61

1 ตุลาคม 2562 - 28
กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับ
ที่
5

กลุ่มโครงการ/ชื่อโครงการ
โครงการเผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
ประจำปีงบประมาณ 2563

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทาง
กฎหมายให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้
และด้อยโอกาสในชนบทหรือ
ประชาชนที่มีปัญหาทางกฎหมาย
เฉพาะเรื่องในรูปแบบของ
นิติศาสตร์สัญจร ด้วยการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการ
ให้บริการวิชาการกับองค์การ
บริหารส่วนตำบล เทศบาล และ
องค์กรภาคประชาชน
2. เพื่อให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
ให้แก่นักศึกษา บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป
3. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกีย่ วกับ
กฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง
กฎหมายพาณิชย์ กฎหมายอาญา
กฎหมายปกครองและกฎหมาย
อื่นผ่านสื่อออนไลน์

กลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

กำหนดการดำเนินงาน

1. ประชาชนทั่วไปในชนบท 1 พฤศจิกายน 2562 - 31
และประชาชนในเขตพื้นที่ สิงหาคม 2563
ตำบลเมืองศรีไค ตำบลธาตุ
ตำบลโพธิ์ใหญ่ และตำบลคำ
ขวาง นักศึกษา บุคลากร
ของมหาวิทยาลัย

แผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 งานบริการวิชาการแก่ชุมชน หน้า 21 จาก 61

งบประมาณ
108,000.00

ผู้รับผิดชอบ
คณะนิติศาสตร์

ลำดับ
ที่

กลุ่มโครงการ/ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

กำหนดการดำเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

145,000.00

คณะรัฐศาสตร์

6

ค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การศึกษาทางรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์
2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้รับ
องค์ความรู้เชิงบูรณาการ ความ
เป็นพลเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตย เสริมสร้าง
วัฒนธรรมทางการเมือง อันจะ
นำไปสู่การพัฒนาประเทศและ
ประชาธิปไตยให้ยั่งยืน

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
คณะทำงาน นักศึกษา
ช่วยงาน

1 พฤศจิกายน 2562 - 31
มกราคม 2563

7

วันนวัตกรรม นวัตกร และนักวิทยาศาสตร์ 2563

1. เพื่อส่งเสริมผู้มคี วามสามารถ
พิเศษ ให้เป็นนักนวัตกร
นักวิทยาศาสตร์
2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรูเ้ ชิง
ปฏิบัติการ การสร้างโครงงาน
วิทยาศาสตร์
3. เพื่อเผยแพร่และเปิดโลกทัศน์
ความก้าวหน้า ด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

ครู นักเรียน นักการศึกษา
อาจารย์ และประชาชน
ทั่วไป

13-18 สิงหาคม 2563

แผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 งานบริการวิชาการแก่ชุมชน หน้า 22 จาก 61

800,000.00

คณะวิทยาศาสตร์

ลำดับ
ที่

กลุ่มโครงการ/ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

8

UBU STEM Professional Learning Community
Model

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียนให้
สูงขึ้นด้วยการจัดการเรียนรู้สะ
เต็มศึกษา
2. นักเรียนและครูมผี ลงานหรือ
นวัตกรรมจากการจัดการเรียนรู้
สะเต็มศึกษา

นักเรียนและครูโรงเรียนใน
พื้นที่ 4 ตำบลรอบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
และ โรงเรียนกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2

9

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยบ่มเพาะนักวิทย์วัยอนุบาล

10

การสร้างอุปกรณ์เชื่อมต่อบอร์ดคิทไบรท์สำหรับการ
เรียนรู้

1. พัฒนาคุณภาพครูด้านเทคนิค
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
สำหรับเด็กปฐมวัยและนักเรียนใน
ระดับประถมศึกษาด้วยการ
จัดการเรียนรู้ลงมือทำ ทำนายสังเกต-อธิบายและโครงงาน
วิทยาศาสตร์เป็นฐาน
2. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียน
เครือข่ายโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับ
ปฐมวัย เข้ารับตราพระราชทาน
อย่างต่อเนื่อง
1. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับ
บอร์ดคิทไบรท์
2. สร้างอุปกรณ์เชื่อมต่อเข้ากับ
บอร์ดคิทไบรท์เพื่อใช้สำหรับการ
เรียนรู้ของนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษาตอนปลายและ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้

กำหนดการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

200,000.00

คณะวิทยาศาสตร์

- ครูโรงเรียนอนุบาลทุก
1 ตุลาคม 2562 - 30
สังกัดของจังหวัด
กันยายน 2563
อุบลราชธานีและจังหวัด
ใกล้เคียง จำนวน 100 คน ครูโรงเรียนอนุบาลในสังกัด
อบต.คำขวาง อบต.ธาตุ
อบต.โพธิ์ใหญ่ อบต.ศรีไค
จำนวน 100 คน

200,000.00

คณะวิทยาศาสตร์

เด็ก เยาวชน บุคลากร
ทางการศึกษา ในกลุ่ม
โรงเรียนเครือข่าบ และ
บุคคลทั่วไปทีส่ นใจ

77,500.00

คณะวิทยาศาสตร์

แผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 งานบริการวิชาการแก่ชุมชน หน้า 23 จาก 61

1 ตุลาคม 2562 - 1
กันยายน 2563

งบประมาณ

20-21 เมษายน 2563

ลำดับ
ที่

กลุ่มโครงการ/ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

กำหนดการดำเนินงาน

11

โรงเรียนวิศวกรรุ่นเยาว์

1. ยกระดับและส่งเสริมความรู้
โรงเรียนมัธยม อาชีวศึกษา
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่สนใจในเขตจ.อุบล และ
ให้แก่เยาวชน
จังหวัดใกล้เคียง
2. ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้าน
วิศวกรรมแบบบูรณาการ
3. ก่อให้เกิดกลุ่มเยาวชนที่สนใจ
โครงงานสิ่งประดิษฐ์เชิงวิศวกรรม
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนภายใต้
การดูแลของโครงการ

12

โครงการ “พัฒนาทักษะเชิงวิศวกรรมให้วิศวกรรุ่นเยาว์
ไทย ก้าวไกลสูไ่ ทยแลนด์ 4.0”

1. เพื่อพัฒนาทักษะเชิงวิศวกรรม
ในการนำมาประยุกต์ใช้ในการ
เรียนและการทำงานให้ได้ดมี าก
ยิ่งขึ้น
2. เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศ
ด้านงานวิจัยและการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ /โครงงานของ
นักเรียน ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการ
สร้างนวัตกรรมตามแนวนโยบาย
รัฐบาลได้ดยี ิ่งขึ้น

13

อบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกย์ใช้พลังงานไฟฟ้าเซลล์
แสงอาทิตย์เพื่อเกษตรกรรม

1. ประกอบติดตั้งและทดสอบ
ครู นักเรียน ระดับ
28-29 มีนาคม 2563
ระบบโซลาร์เซลส์เพื่อเกษตรกรรม มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา
ได้
บคคลทัว่ ไป
2. ออกแบบเบื้องต้นระบบโซลาร์
เซลส์เพื่อเกษตรกรรมได้

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1 ตุลาคม 2562 - 30
สิงหาคม 2563

237,400.00

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

นักเรียน นักศึกษา
20-31 มกราคม 2563
คณาจารย์ ใน
สถาบันการศึกษาต่างๆ
ตลอดจน บุคลากรใน
หน่วยงานภาครัฐ/เอกชนใน
พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
และจังหวัดใกล้เคียงในเขต
อีสานใต้

398,800.00

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

92,000.00

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

แผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 งานบริการวิชาการแก่ชุมชน หน้า 24 จาก 61

ลำดับ
ที่

กลุ่มโครงการ/ชื่อโครงการ

14

Electronic is fun for kids

15

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
GIS สมัยใหม่สำหรับการปฎิบัติงาน

16

อบรมครูแนะแนวในศตวรรษที่ 21

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการ
พัฒนาความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อพัฒนาทักษะความคิดริเริ่ม
อันจะเป็นรากฐานทีส่ ำคัญยิ่งต่อ
การพัฒนาความรูด้ ้าน
อิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต
1. เพื่อถ่ายทอดความรูส้ มัยใหม่
ด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์พร้อม
การฝึกปฏิบัติจริง

ครู , นักเรียนในเขตพื้นที่
และบุคคลทั่วไป

1. เพื่อส่งเสริมศักยภาพครูให้มี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. เพื่อพัฒนาครูมีมุมมองที่เปิด
กว้างเห็นทิศทางของโลกใน
อนาคต และรู้ศักยภาพของ
นักเรียนว่าควรก้าวไปในทิศทางใด
ในโลกยุคศตวรรษที่ 21

ครูแนะแนวระดับ
มัธยมศึกษา ในเขตจังหวัด
ศรีสะเกษ ยโสธร
อุบลราชธานี มุกดาหาร
และนครพนม

กำหนดการดำเนินงาน
20 มิถุนายน 2563

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปที่ต้องการ 13 พฤษภาคม - 30
เรียนรู้และนำเทคโนโลยี
มิถนุ ายน 2563
สมัยใหม่ด้านสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้งาน

แผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 งานบริการวิชาการแก่ชุมชน หน้า 25 จาก 61

1 ตุลาคม 2562 - 30
กันยายน 2563

งบประมาณ
52,000.00

73,200.00

100,000.00

ผู้รับผิดชอบ
คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

ลำดับ
ที่

กลุ่มโครงการ/ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

17

โครงการพุ่งเป้า:การพัฒนาทักษะภาษาที่สองในโรงเรียน
เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีท2ี่

1. เพื่อบูรณาการการจัดการเรียน
การสอนกับงานบริการทาง
วิชาการ สร้างนักศึกษาแกนนำ
ผู้นำค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน
2. เพื่อให้บริการทางวิชาการด้าน
ภาษาและวัฒนธรรมจีนแก่
โรงเรียนเครือข่ายพันธมิตรอย่าง
ต่อเนื่อง ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
เป็นรูปธรรม

นักศึกษาและบุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครูผสู้ อนภาษาจีน หรือ
ภาษาต่างประเทศของ
โรงเรียนเครือข่ายพันธมิตร
นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีน

1 ตุลาคม 2562 - 30
กันยายน 2563

136,500.00

คณะศิลปศาสตร์

18

การอบรมเชิงปฏิบัติการและประชุมวิชาการหลักสูตร
ภาษาจีน ระดับปริญญาตรีบณ
ั ฑิต สถาบันอุดมศึกษา
ตะวันออกเฉียงเหนือ

1. เพื่อจัดอบรมเชิงปฎิบตั ิการ
และประชุมวิชาการด้านภาษา
วัฒนธรรมจีน ระดับปริญญาตรี
ของสถาบันอุดมศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
2. เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ
ด้านภาษาจีน กับสถานบัน
การศึกษาระดับอุดมศึกษา สร้าง
การรับรูเ้ กี่ยวกับการพัฒนาทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

นักศึกษาและบุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครูผสู้ อนภาษาจีน หรือ
ภาษาต่างประเทศของ
สถาบันอุดมศึกษา

1 ตุลาคม 2562 - 30
กันยายน 2563

162,000.00

คณะศิลปศาสตร์

แผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 งานบริการวิชาการแก่ชุมชน หน้า 26 จาก 61

กำหนดการดำเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ลำดับ
ที่

กลุ่มโครงการ/ชื่อโครงการ

19

การสอนภาษาบาลีและสันสกฤตสำหรับครูภาษาไทยยุค
4.0

20

วัตถุประสงค์

1. 1.เพื่อให้ผู้รับบริการ (ครู
ภาษาไทย) มีความรู้ความสามารถ
ทางวิชาการด้านภาษาบาลีและ
สันสกฤตในแบบเรียนวิชา
ภาษาไทย และสามารถวิเคราะห์
ศัพท์และที่มาของศัพท์ภาษาบาลี
สันสกฤตในแบบเรียนวิชา
ภาษาไทยได้
2. เพื่อจัดการองค์ความรู้และ
แลกเปลีย่ นเรียนรูภ้ าษาบาลีและ
สันสกฤตสำหรับครูภาษาไทยยุค
4.0
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน 1. เพื่อจัดประชุมฝึกอบรมเชิง
ภาษาจีนและภาษาต่างประะเทศแก่ครูผสู้ อนภาษาจีน
ปฏิบัติการด้านการผลิตสื่อการ
และภาษาต่างประเทศ สู่ศตวรรษที่ 21 ในระดับ
เรียนการสอนภาษาจีนและ
มัธยมศึกษาของสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่อีสานใต้ รุ่น ภาษาต่างประเทศ แก่ครูสอน
ที่ 1
ภาษาจีนและภาษาต่างประเทศ สู่
ศตวรรษที่ 21 ในระดับ
มัธยมศึกษาของสถาบันการศึกษา
ในเขตพื้นที่ อีสานใต้
2. เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ
ด้านภาษาจีนและ
ภาษาต่างประเทศในระดับ
มัธยมศึกษาของสถาบันการศึกษา
ในเขตพื้นที่อีสานใต้

กลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ครูภาษาไทยในเขตพื้นที่
บริการ จ.อุบลราชธานี จ.
อำนาจเจริญ จ.ศรีสะเกษ

กำหนดการดำเนินงาน
10-11 กรกฏาคม 2563

ครูผสู้ อนภาษาจีน หรือสอน 1 ตุลาคม 2562 - 15
ภาษาต่างประเทศในระดับ สิงหาคม 2563
มัธยมศึกษาของ
สถาบันการศึกษาในเขต
พื้นที่อีสานใต้

แผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 งานบริการวิชาการแก่ชุมชน หน้า 27 จาก 61

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

85,000.00

คณะศิลปศาสตร์

90,000.00

คณะศิลปศาสตร์

ลำดับ
ที่

กลุ่มโครงการ/ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

21

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนให้กับ ครูผสู้ อน
ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะครูที่ไม่มวี ุฒิเกี่ยวกับการสอน
ภาษาอังกฤษ (English Teaching Development for
Teachers of English with Non-English Majors)

1. เพื่อพัฒนาการสอน
ภาษาอังกฤษของครูโดยเฉพาะครู
ที่สอนในเขตพื้นที่ให้บริการให้อยู่
ในระดับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไป
2. เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในด้านการสอน
ภาษาอังกฤษให้กับครูผสู้ อน
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
ตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น

ครูระดับประถมศึกษาตอน
ปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น
ในเขตกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2

13 มกราคม - 31
กรกฏาคม 2563

61,500.00

คณะศิลปศาสตร์

22

สอนอ่านเขียนภาษาไทยตามแนวคิด brain-based
learning (BBL)

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับ
ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักและวิธีการจัดการเรียนการ
สอนอ่านเขียนในระดับ
ประถมศึกษาโดยใช้แนวคิดสมอง
เป็นฐาน
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้นำ
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนอ่านเขียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ครูอาจารย์ผสู้ อนระดับ
ประถมศึกษา คณาจารย์
ผู้สอนวิชาภาษาไทยใน
ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาในเขต
อีสานใต้

31 สิงหาคม 2563

71,600.00

คณะศิลปศาสตร์

แผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 งานบริการวิชาการแก่ชุมชน หน้า 28 จาก 61

กำหนดการดำเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ลำดับ
ที่

กลุ่มโครงการ/ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

23

การส่งเสริมและพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนสู่การทำงาน
จิตอาสาในชุมชน

เด็กและเยาวชนในจังหวัด
อุบลราชธานี (เน้นสภาเด็ก
และเยาวชน)

24

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ให้แก่เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองในเขตจังหวัด
อุบลราชธานี

25

การอบรมเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการสำหรับเข้าสู้
ตำแหน่งทางวิชาการสาขาภาษาจีน ระดับอุดมศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของเด็กและเยาวชนใน
สภาเด็็กและเยาวชนในด้านการ
ทำงานจิตอาสา
2. เพื่อสร้างการตระหนักรู้
บทบาทของตนเองและส่งเสริม
สำนึกรักษ์บ้านเกิดของเด็กใน
ชุมชน
1. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน
และหน่วยงานอื่นๆของรัฐ 2.เพื่อ
เพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษและ
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมแก่
เจ้าหน้าที่ทางการ
1. เพื่ออบรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับ
การผลิตผลงานวิชาการสำหรับ
คณาจารย์ระดับอุดมศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับการ
ประเมินการสอน ประเภทเอกสาร
ประกอบการสอน เอกสารคำสอน
และตำรา
2. เพื่อส่งเสริมและยกระดับ
คุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาจีนระดับอุดมศึกษาให้มี
มาตรฐาน

กำหนดการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

101,400.00

คณะศิลปศาสตร์

เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้า 1 ตุลาคม 2562 - 30
เมือง อ.พิบูลมังสาหาร และ กันยายน 2563
จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก อ.
สิรินธร จ.อุบลราชธานี

75,000.00

คณะศิลปศาสตร์

ผู้รับบริการคือ คณาจารย์
หลักสูตรภาษาจีนและ
ภาษาต่างประเทศอื่นใน
สถาบันอุดมศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

100,000.00

คณะศิลปศาสตร์

แผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 งานบริการวิชาการแก่ชุมชน หน้า 29 จาก 61

1 ตุลาคม 2562 - 30
กันยายน 2563

งบประมาณ

17 - 18 กรกฏาคม 2563

ลำดับ
ที่

กลุ่มโครงการ/ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

26

โครงการชีวเภสัชศาสตร์สัญจรเพือ่ การสร้างเสริมสุขภาพ
ในโรงเรียนเครือข่าย ม.ทราย ปีที่ 2

1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่
แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพให้
นักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้
ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง คนในครอบครัว และ
ชุมชน และมีความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการใช้ยา
2. เพื่อให้นักศึกษาคณะเภสัช
ศาสตร์ได้รับทราบปัญหาและ
ความต้องการของชุมชน และมี
ส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการ
ทางด้านสุขภาพผ่านกิจกรรม
ต่างๆ ที่สร้างความสัมพันธ์อันดีแก่
โรงเรียนในเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นักเรียนอายุระหว่าง 5-14
ปี ในโรงเรียนเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จำนวน 1 แห่ง และครู
อนามัยประจำโรงเรียน

1 ตุลาคม 2562 - 30
กันยายน 2563

80,000.00

คณะเภสัชศาสตร์

27

โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ด้านการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนและและอนามัย
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดนใหม่ 2 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563

1. เพื่อพัฒนาศัยภาพนักเรียนด้าน
การดูแลและส่งเสริมสุขภาพ
รวมถึงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน

ผู้บริหารโรงเรียน ครูใน
โรงเรียน นักเรียนแกนนำ
ตัวแทนผู้ปกครองเด็ก
นักเรียน/ผู้นำชุมชน

13 - 14 มกราคม 2563

80,000.00

วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข

แผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 งานบริการวิชาการแก่ชุมชน หน้า 30 จาก 61

กำหนดการดำเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ลำดับ
ที่

กลุ่มโครงการ/ชื่อโครงการ

28

การพัฒนาเยาวชนด้านสาธารณสุขในเขตอีสาน

29

การพัฒนาศักยภาพโรงเรียนสูม่ าตรฐานสถานศึกษา
ปลอดภัย และสุขภาพอนามัย

30

พัฒนาคุณภาพน้ำดื่มโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ปีที่ 2

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างทักษะเกีย่ วกับ
การปฏิบัติการการสาธารณสุข
และอนามัยสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้
ด้านสาธารณสุข
1. เพื่อให้นักเรียนและบุคลกรใน
โรงเรียนเครือข่ายทีเ่ ข้าร่วม
โครงการมีความรู้ในเรื่องความ
ปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัยและ
สุขภาพอนามัย
2. เพื่อการพัฒนาศักยภาพของ
โรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
สามารถดำเนินการตามเกณฑ์
สถานศึกษาปลอดภัยสุขภาพ
อนามัยดีในระดับจังหวัดได้

กลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

กำหนดการดำเนินงาน

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 1 ตุลาคม 2562 - 30
ตอนปลาย ในเขตพื้นที่
กันยายน 2563
จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัด
ยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดอำนาจเจริญ
นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนเครือข่าย

1. เพื่อปรับปรุงระบบเครื่องกรอง ผู้ดูแลน้ำดื่มโรงเรียน และ
น้ำดื่มโรงเรียนเครือข่าย
นักเรียนแกนนำ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 งานบริการวิชาการแก่ชุมชน หน้า 31 จาก 61

8 ตุลาคม 2562 - 30
กันยายน 2563

1 ตุลาคม 2562 - 30
กันยายน 2563

งบประมาณ
98,800.00

80,600.00

80,000.00

ผู้รับผิดชอบ
วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข

วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข

วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข

ลำดับ
ที่

กลุ่มโครงการ/ชื่อโครงการ

31

Accounting Game เกมส์ยุวชนสร้างสรรค์สำหรับ
โรงเรียนเครือข่ายพันธมิตร

32

Improving the English Skills of Thai English
Teachers in schools around the University

33

เยาวชนไทยกับวิถีพอเพียง (เข้าใจ รู้วิธี มีภูมิต้านทาน)

วัตถุประสงค์
1. 1. เพื่อให้เยาวชนตระหนึกถึง
ความสำคัญของการจัดทำบัญชี
อย่างง่าย ตลอดจนเห็น
ความสำคัญและประโยชน์
สามารถนำข้อมูลที่บันทึกมาวาง
แผนการออมในครอบครัวได้
2. 2. เพื่อเป็นการปลูกฝังเยาวชน
เกิดการตระหนึกและมีจิตสำนึก
คุณค่าของเงิน
1. To improve English
teaching skill amongst Thai
English language teachers
2. To encourage the
development and
improvement of 21st
century skills in the teaching
and learning of English
1. เพื่อให้ความรู้กับผู้เข้าร่วม
โครงการให้รู้จัก การวางแผนการ
ดำเนินชีวิต (แผนที่ชีวิต) และการ
จัดการรายได้ของตนเองหรือ
ครอบครัว
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
ตระหนักถึงความสำคัญและ
ประโยชน์ของการออม และสร้าง
วินัยทางการเงิน ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

กำหนดการดำเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
จำนวน 2 โรงเรียน

1 ตุลาคม 2562 - 30
กันยายน 2563

150,000.00

คณะบริหาร
ศาสตร์

คุณครูในโรงเรียนเครือข่าย
ใน 4 ตำบล รอบ
มหาวิทยาลัย

1 พฤศจิกายน 2562 - 30
เมษายน 2563

74,000.00

คณะบริหาร
ศาสตร์

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนใน จ.อุบลราชธานี

1 ตุลาคม 2562 - 30
กันยายน 2563

50,000.00

คณะบริหาร
ศาสตร์

แผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 งานบริการวิชาการแก่ชุมชน หน้า 32 จาก 61

ลำดับ
ที่

กลุ่มโครงการ/ชื่อโครงการ

34

โครงการเตรียมความพร้อมทักษะการเรียนรู้แบบบูรณา
การสำหรับนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายเพื่อก้าวสู่
ศตวรรษที่ 21

35

คลินิกออมไว้ไม่จน เยาวชนฉลาดคิด

36

พัฒนาการศักยภาพการเรียนรูด้ ้านเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อ
รองรับไทยแลนด์ 4.0

วัตถุประสงค์
1. พัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาตอนปลายเพื่อให้มี
ความรู้และทักษะ ในด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้
สามารถพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สร้างชุมชนการเรียนรู้ขึ้นใน
ระดับพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการ
แลกเปลีย่ นองค์ความรู้
ประสบการณ์ ทักษะการทำงาน
ใหม่ๆ ที่เหมาะสม กับสภาพสังคม
1. 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
ได้รับการตรวจสุขภาพทางการ
เงินและส่งเสริมการออมใน
สถานศึกษาภายใต้หลักการ
ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ
1. เพื่อเพิ่มความรู้และเพิม่ ทักษะ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่เด็ก
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา
นักศึกษาประชาชนทั่วไป และ
ชุมชน
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์
ผู้สอนให้มีทักษะด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อไปประยุกต์ใช้ในการ
ถ่ายทอดความรู้

กลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

กำหนดการดำเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

นักเรียนระดับชั้น
1 พฤศจิกายน 2562 - 31
ประถมศึกษาตอนปลาย (ป. ธันวาคม 2562
4-6) จากโรงเรียนเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

95,000.00

คณะบริหาร
ศาสตร์

นักเรียนในโรงเรียนจ.
อุบลราชธานี

1 ตุลาคม 2562 - 30
กันยายน 2563

75,000.00

คณะบริหาร
ศาสตร์

1. นักเรียน นักศึกษา 2.
บุคลากรทางการศึกษา
บุคลากรของรัฐ 3.
ประชาชนทั่วไป 4. ชุมชน
และเยาวชนในชุมชน

1 ตุลาคม 2562 - 30
กันยายน 2563

95,000.00

สำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย

แผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 งานบริการวิชาการแก่ชุมชน หน้า 33 จาก 61

ลำดับ
ที่

กลุ่มโครงการ/ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
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โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือก
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ชั้นปีที่ 4-6 ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนเครือข่ายทาง
วิชาการและโรงเรียนใน
พื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 20
จังหวัด

1 ตุลาคม 2562 - 30
กันยายน 2563

400,000.00

กองบริการ
การศึกษา

38

เอกสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
งานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1. เพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจใน
การเลือกศึกษาต่อและแนวทาง
ประกอบอาชีพ รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ ตลอดจนข้อมูล
สารสนเทศที่สำคัญประกอบการ
ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อใน
คณะ/หลักสูตรต่าง ๆ ใน
ระดับอุดมศึกษา
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการและผลงานวิจัยของ
อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา
ผู้สนใจ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

นักศึกษา นักวิจัย
นักวิชาการ

ตุลาคม 2562 – กันยายน
2563

353,400.00

สำนักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจัย
บริการวิชาการ
และ
ศิลปวัฒนธรรม
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โรงเรียนเครือข่ายพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในด้าน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียน
2. เพื่อจัดกิจกรรมเสริมทักษะการ
เรียนรู้นอกเหนือจากการเรียนใน
ชั้นเรียนแก่นักเรียน
3. เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของผูเ้ รียน

ครู นักเรียน ในกลุม่ โรงเรียน 1 ตุลาคม 2562 - 30
เครือข่ายมหาวิทยาลัย
กันยายน 2563
อุบลราชธานีระดับ
ประถมศึกษา โรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดนใน
การกำกับของ ตชด.23

1,000,000.00

สำนักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจัย
บริการวิชาการ
และ
ศิลปวัฒนธรรม

แผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 งานบริการวิชาการแก่ชุมชน หน้า 34 จาก 61

กำหนดการดำเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ลำดับ
ที่
40

กลุ่มโครงการ/ชื่อโครงการ
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสติ
นักศึกษา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนให้เกิดการทำงาน
อย่างบูรณาการกับหน่วยงาน
ภายนอกในการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. เพื่อสนับสนุนการดำเนิน
โครงการของคณะ หน่วยงานต่าง
ๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

กำหนดการดำเนินงาน

บุคลากรมหาวิทยาลัย
1 ตุลาคม 2562 - 30
อุบลราชธานี ประชาชนบาน กันยายน 2563
ศรีไคออก หมู่ 4 ส่วน
ราชการในพื้นที่

แผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 งานบริการวิชาการแก่ชุมชน หน้า 35 จาก 61

งบประมาณ
600,000.00

ผู้รับผิดชอบ
สำนักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจัย
บริการวิชาการ
และ
ศิลปวัฒนธรรม

กลุ่มที่ 2 การพัฒนาความเข้มแข็งด้านอาชีพแก่ชุมชน / กลุม่ วิชาชีพ /เศรษฐกิจฐานราก
ลำดับ
ที่
1

2

3

4

กลุ่มโครงการ/ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย/
กำหนดการ
คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
ดำเนินงาน
โครงการ
การฝึกอบรมและประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ 1. เพื่อเผยแพร่ความรู้และความก้าวหน้าทางการเกษตร บุคคล ทั่วไปในเขต 7-16 กุมภาพันธ์
การเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้เกษตรกร ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้แก่เกษตรกร นักเรียน ภาค
2563
ในเขตอีสานใต้
นักศึกษาและผู้สนใจ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัยในด้านการเรียน ตอนล่าง
การสอน การวิจยั การบริการชุมชนและการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
เทคโนโลยีการผลิตและการประเมินคุณภาพ
1. ชุมชนสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์โดยใช้เทคโนโลยี คุณสมบัตผิ ู้เข้าร่วม 15-16 กุมภาพันธ์
เมล็ดพันธุ์สำหรับเกษตรกร
อย่างง่ายได้อย่างถูกต้อง
โครงการ เกษตรกร 2563
2. เกษตรกรในชุมชนปลูกและเก็บเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ ในชุมชนตำบลเมือง
และสามารถประเมินคุณภาพอย่างง่ายได้เพื่อสามารถเก็บ ศรีไค
เมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองได้ในครัวเรือน
โครงการฟาร์มเกษตรอินทรียม์ หาวิทยาลัย
1. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และศูนย์ถา่ ยทอดเทคโนโลยี และ เกษตรกรและ
1 ตุลาคม 2562 อุบลราชธานี
นวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ให้บริการวิชาการแก่
ประชาชนทั่วไปใน 30 กันยายน 2563
ประชาชนและผู้สนใจได้เข้ามาศึกษา เรียนรู้วิธีการ
พื้นที่เป้าหมาย
ขั้นตอนการทำเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานตามแนวทาง ภายใต้โครงการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
และเศรษฐกิจฐาน
ราก และนักศึกษา
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนามาตรฐาน
1. สร้างฟาร์มตัวอย่างที่เป็นไปตามมาตรฐาน มกอช.
เกษตรกรผู้
1 ตุลาคม 2562 ฟาร์มจิ้งหรีด
มาตรฐานการปฏิบตั ิการทางเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์ม
เพาะเลี้ยงจิ้งหรีด ที่ 30 กันยายน 2563
แผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 งานบริการวิชาการแก่ชุมชน หน้า 36 จาก 61

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

608,000.00

คณะเกษตรศาสตร์

120,000.00

คณะเกษตรศาสตร์

2,000,000.00 คณะเกษตรศาสตร์

220,000.00

คณะเกษตรศาสตร์

ลำดับ
ที่

กลุ่มโครงการ/ชื่อโครงการ

5

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสุขาภิบาลสัตว์
เลี้ยงและการดูแลสุขภาพสัตว์เพื่อยกระดับสู่
การเกษตรแบบปลอดภัย

6

เกษตรอินทรีย์วิถึเศรษฐกิจพอเพียง

7

การสร้างความเป็นเลิศด้านการผลิตและ
การตลาดผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปด้วยบรรจุ
ภัณฑ์ฟลิ ์มพลาสติก

8

การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย/
คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
โครงการ
จิ้งหรีด เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบสำหรับเกษตรกร
ต้องการพัฒนาฟาร์ม
2. พัฒนามาตรฐาน ฟาร์มจิ้งหรีด ให้เป็นไปตาม
ให้ได้มาตรฐาน และ
มาตรฐาน มกอช. มาตรฐานการปฏิบัติการทางเกษตรที่ดี ผู้สนใจ
สำหรับฟาร์มจิ้งหรีด หรือมาตรฐานโนเวลฟู้ด (Novel
Food) ของ EU
1. ส่งเสริมเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งสัตว์ในพื้นที่โดยรอบ
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผลิสัตว์แบบปลอดภัย ลดการ สำหรับบริโภค เช่น
ใช้สารเคมีและยาปฏิชีวนะ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร โค
ผลิต และเป็นพื้นฐานสู่การปศุสตั ว์แบบอินทรี
เนื้อ โคนม แพะ เป็น
ต้น
1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านเกษตรอินทรีย์
เกษตรกรและ
2. บูรณาการองค์ความรู้ดา้ นเกษตรอินทรีย์เพื่อให้บริการ ประชาชนทั่วไป
วิชาการแก่เกษตรกร
1. จัดนิทรรศการในงานเกษตรอีสานใต้ ปี 2563 เพื่อ
ผู้ประกอบการ
ถ่ายทอดความรู้ที่เกีย่ วข้องกับการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์อาหาร
สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
แปรรูป บุคคลทั่วไป
2. จัดอบรมเรื่อง การสร้างความเป็นเลิศด้านการผลิตและ
การตลาดผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปด้วยบรรจุภณ
ั ฑ์ฟิลม์
พลาสติก 2 วัน ในช่วงเดือน มีนาคม-เมษายน 2563
1. เพื่อให้ความรู้ด้านการเพาะเห็ดที่ถูกต้องเหมาะสม
ผู้ประกอบการเพาะ
2. เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย
เห็ด เกษตรกร ครู
อุบลราชธานี
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
แผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 งานบริการวิชาการแก่ชุมชน หน้า 37 จาก 61

กำหนดการ
ดำเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1 พฤศจิกายน
2562 - 31
กรกฏาคม 2563

145,100.00

คณะเกษตรศาสตร์

21-23 มีนาคม
2563

56,000.00

คณะเกษตรศาสตร์

1 ตุลาคม 2562 30 กันยายน 2563

70,000.00

คณะเกษตรศาสตร์

12-13 มีนาคม
2563

96,000.00

คณะเกษตรศาสตร์

ลำดับ
ที่

9

10

11

กลุ่มโครงการ/ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตำบลโพธิ์ 1. เพื่อส่งเสริมระบบการเลี้ยงปลาให้เหมาะสมกับ
ใหญ่: การพัฒนาระบบการเลี้ยงปลาอัตโนมัติให้ เกษตรกรผู้สูงวัยในตำบลโพธิ์ใหญ่
เหมาะสมกับผู้สูงวัย
2. เพื่อเพิ่มเป็นแหล่งโปรตีนและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
ให้กับเกษตรกรผู้สูงวัยตำบลโพธิ์ใหญ่
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตำบลโพธิ์ 1. เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลีย้ งปลาหมอในระบบอินทรีย์
ใหญ่: การผลิตปลาหมอปลอดภัย
ให้กับเกษตรกรและผู้สูงอายุตำบลโพธิ์ใหญ่
2. เพื่อเพิ่มรายได้จากการเลี้ยงปลาหมอในระบบอินทรีย์
ให้กับเกษตรกรและผู้สูงอายุตำบลโพธิ์ใหญ่
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพริกขี้หนูและพืช 1. การผลิตพริกขี้หนูและพืชประกอบปลอดภัยในระบบจี
ประกอบในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในระบบการ
เอพี (ลำดับขั้นที่ 2 จาก 3 ลำดับของการผลิตพริก
ตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory
อินทรีย์)
Guarantee System: PGS) ระยะที่ 2

12

โครงการฝึกอบรมการผลิตอาหารปลาโดยใช้
วัตถุดิบในชุมชน

13

สินค้าเกษตรออนไลน์ ปีที่ 2

1. เพื่อให้ชุมชนสามารถผลิตอาาหารปลาได้เองโดยใช้
วัตถุดิบในท้องถิ่น
2. เพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงปลาในชุมชน
1. ดำเนินการจัดอบรมการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์
ให้แก่เกษตรกร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ
เพื่อเป็นผู้ประกอบการสินค้าเกษตรออนไลน์

กลุ่มเป้าหมาย/
กำหนดการ
คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
ดำเนินงาน
โครงการ
ลูกจ้าง รวมทั้งบุคคล
ทั่วไป
เกษตรกรและผู้สูงวัย 1 ตุลาคม 2562 ตำบลโพธิ์ใหญ่
30 กันยายน 2563

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

80,000.00

คณะเกษตรศาสตร์

เกษตรกรและ
ผู้สูงอายุตำบลโพธิ์
ใหญ่

1 ตุลาคม 2562 30 กันยายน 2563

80,000.00

คณะเกษตรศาสตร์

เกษตรกรผู้ทำ
การเกษตรบ้านคำ
ลือชาและเกษตรกร
ในพื้นที่ตำบลรอบ
มหาวิทยาลัยและ
นักศึกษา
เกษตรกรตำบลโพธิ์
ใหญ่

20 พฤศจิกายน 11 ธันวาคม 2562

162,000.00

คณะเกษตรศาสตร์

30 มีนาคม - 1
เมษายน 2563

80,000.00

คณะเกษตรศาสตร์

เกษตรกร นักศึกษา
และประชนทั่วไป ที่
สนใจเป็น

1 ตุลาคม 2562 30 กันยายน 2563

56,000.00

คณะเกษตรศาสตร์

แผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 งานบริการวิชาการแก่ชุมชน หน้า 38 จาก 61

ลำดับ
ที่

14

15

กลุ่มโครงการ/ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย/
คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
โครงการ
ผู้ประกอบการสินค้า
เกษตรออนไลน์
การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ : การปลูกพืช 1. เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม เกีย่ วกับการปลูกผักใน
1. ครู นักเรียนและ
ไม่ใช้ดิน แบบใช้วัสดุทดแทน (Substrate
วัสดุทดแทนดิน (Substrate culture)
ผู้ปกครองโรงเรียน
culture)
2. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชผักปลอดภัยจาก
ชุมชนบ้านศรีไค
สารพิษ ยกระดับการเกษตรพื้นบ้านสู่ การเกษตรแบบ
โรงเรียนบ้านโพธิ์
ปลอดภัย ส่งเสริมให้ชุมชนเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย นักเรียนการศึกษา
เพื่อบริโภคเองในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง
นอกโรงเรียนตำบล
เมืองศรีไค 7.1.2
ประชาชน ผู้สนใจ
ทั่วไป ในเขตพื้นที่
รอบๆ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
การถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการใน 1. เพื่อแก้ปัญหาด้านต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ผู้ประกอบการหรือ
การแก้ปัญหาของชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพและ และลดค่าใช้จ่ายให้แก่ชุมชน กิจการ ธุรกิจ ขนาดกลาง ภาคธุรกิจที่ต้องการ
ลดค่าใช้จ่ายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และขนาดย่อมหรือหน่วยงานของรัฐ
ให้ความช่วยเหลือ
หรือหน่วยงานของรัฐ
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน หน่วยงาน
ของรัฐและเอกชน และบุคลากรรวมทั้งนักศึกษาของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์
3. เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาใน
การแก้ปัญหาให้แก่ชุมชน กิจการ องค์กร ธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมหรือหน่วยงานของรัฐ
แผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 งานบริการวิชาการแก่ชุมชน หน้า 39 จาก 61

กำหนดการ
ดำเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

27 -29 พฤษภาคม
2563

74,400.00

คณะเกษตรศาสตร์

18 ตุลาคม 2562 30 กันยายน 2563

61,000.00

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับ
ที่

กลุ่มโครงการ/ชื่อโครงการ

16

ศูนยเรียนรู้ด้านเกษตรอัจฉริยะ

17

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ภมู ิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวในชุมชนพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

18

การใช้กลยุทธ์ทางการเงินและความรู้ทางการ
บัญชีสร้างมูลค่าเพิม่ เชิงเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพกลุม่ วิสาหกิจชุมชน:กลุ่มโฮมสเตย์และ
ผู้ผลิตกลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้าน มุ่งสูก่ ารเป็นปะ
เทศไทย 4.0 ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย/
กำหนดการ
คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
ดำเนินงาน
โครงการ
1. เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และ กลุ่มเกษตรกรและ 1 ตุลาคม 2562 เป็นสถานที่ทดลองให้แก่เกษตรกรเพื่อนำไปปฏิบตั ิได้จริง ประชาชนทั่วไป
28 กันยายน 2563
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพและองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรให้
สามารถนำเทคโนโลยีดิจิตอลไปประยุกต์ใช้ได้ในภาค
การเกษตร
1. เพื่อส่งเสริมอาชีพของชาวบ้านในชุมชนจากการอบรม ปราชญ์ชาวบ้าน
1 ตุลาคม 2562 เชิงปฏิบัติการการการแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อเป็น
กลุ่มอาชีพชาวบ้าน 30 กันยายน 2563
ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน
ในชุมชนและกลุ่ม
2. เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นด้าน
วิสาหกิจชุมชนที่
สมุนไพรพื้นบ้านของชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานีที่เอื้อ สนใจเข้าร่วม
ต่อการประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน
โครงการ
3. เพื่อนำเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน
พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี อันเป็นการเพิ่มรายได้เสริม
ให้กับชาวบ้านและเยาวชนในชุมชน
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการและ
สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ 1 มกราคม - 30
ศักยภาพด้านการเงินและการบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผู้ให้บริการ
มิถุนายน 2563
ชุมชน ทั้งด้านการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด การ
ท่องเที่ยวแบบโฮมส
วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด การวางแผนกลยุทธ์ทาง
เตย์และกลุม่
การเงินและบัญชี การนำความรู้ดา้ นบัญชีและการเงินการ หัตถกรรมพื้นบ้านใน
บริหารต้นทุนและวางแผนบริหารความเสีย่ ง เพื่อพัฒนา จังหวัดอุบลราชธานี
วิสาหกิจชุมชนให้มีประสิทธิภาพเพื่อการเข้าสู่ประเทศ
ไทย 4.0
แผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 งานบริการวิชาการแก่ชุมชน หน้า 40 จาก 61

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

250,000.00

คณะวิศวกรรมศาสตร์

112,000.00

คณะศิลปศาสตร์

96,000.00

คณะบริหารศาสตร์

ลำดับ
ที่

19

กลุ่มโครงการ/ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากวิสาหกิจชุมชน
โดยใช้ความรูด้ ้านการบัญชีและการเงิน เพื่อความเข้มแข็ง
ทางการเงินและความยั่งยืนของสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน
การสร้างผู้ประกอบการด้านสินค้าเกษตรอินทรีย์ 1. ส่งเสริมความรู้วิชาการเพื่อสนับสนุนการสร้าง
ผู้ประกอบการด้านเกษตรอินทรีย์ให้มีศักยภาพทางธุรกิจ
2. สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในการ
สร้างผู้ประกอบการด้านสินค้าเกษตรอินทรีย์

20

ปั้นแบรนด์ เพิ่มยอดขาย ด้วย LINE Sticker

21

การสร้างรายได้และลดรายจ่ายแก่กลุ่มเกษตร
ชาวสวนยางพารา

กลุ่มเป้าหมาย/
คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
โครงการ

กำหนดการ
ดำเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ประกอบการ หรือ
ผู้ที่สนใจจะดำเนิน
ธุรกิจด้านเกษตร
อินทรีย์ในเขต
จังหวัดอุบลราชธานี
และอำนาจเจริญ
เจ้าของธุรกิจ
ผู้ประกอบการ ใน
พื้นที่จังหวัด
อุบลราชธานี

1 มีนาคม - 31
กรกฏาคม 2563

125,000.00

คณะบริหารศาสตร์

1 ตุลาคม 2562 25 กันยายน 2563

55,500.00

คณะบริหารศาสตร์

21 มีนาคม - 28
มิถุนายน 2563

100,000.00

คณะบริหารศาสตร์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของ
สติ๊กเกอร์ Line ที่มตี ่อภาพลักษณ์และเครื่องมือสื่อสาร
ทางธุรกิจในยุคปัจจุบัน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรูเ้ กี่ยวกับเครื่องมือ วิธีการ
ออกแบบ เพื่อสร้างสติ๊กเกอร์ Line สำหรับการสร้างหรือ
ส่งเสริมแบรนด์
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างสติ๊กเกอร์ Line ได้
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเผยแพร่สติ๊กเกอร์ Liner
ผ่านระบบ Line Creator สำหรับนำไปใช้สำหรับการ
สร้างแบรนด์ของธุรกิจ
1. เพิ่มแนวทางการสร้างรายได้อาชีพเสริมแก่เกษตรกร เกษตรกรชาวสวน
ชาวสวนยางพารา
ยางพารา
แผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 งานบริการวิชาการแก่ชุมชน หน้า 41 จาก 61

ลำดับ
ที่

กลุ่มโครงการ/ชื่อโครงการ

22

การวิเคราะห์ต้นทุนผลิตผลการเกษตรเพื่อ
วางแผนกำไร ( Profit planning) และการ
ถ่ายทอดรูปแบบการบริหารหนี้สินเพื่อความ
ยั่งยืนของเกษตรกร

23

ถอดบทเรียนและติดตามผลการดำเนินโครงการ
การจัดทำบัญชีสำหรับการวางแผนกำไร โดยการ
วิเคราะห์จุดคุม้ ทุน (Break Even Point) สำหรับ
วิสาหกิจชุมชน รุ่นที่ 1 และ 2 (ตามคำแนะนำ
ผู้นำชุมชน)

24

การพัฒนาสินค้าชุมชนอย่างครบวงจรเพื่อ
ยกระดับสินค้าคุณภาพเชิงพาณิชย์ ของชุมชน
รอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วัตถุประสงค์

2. ลดรายจ่ายในชีวิตประจำวันแก่เกษตรชาวสวน
ยางพารา
1. เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนเห็นความสำคัญของข้อมูล
ทางการบัญชี โดยนำไปประยุกต์ใช้ได้กับการจัดทำบัญชี
เพื่อการวางแผนกำไร และนำไปใช้ในการวิเคราะห์ลด
ค่าใช้จ่ายในการผลิตได้
2. เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารหนี้สินเพื่อความยั่งยืน
ของเกษตรกรหลักการเศรษฐกิจพอเพียง

1. เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน ตลอดจน
สามารถนำข้อมูลทีไ่ ด้จากการให้บริการในครั้งก่อนมา
ใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ
2. เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐาน
รากผ่านวิสาหกิจชุมชน
3. เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการถ่ายทอดความรู้ และเกิเด
ประโยชน์สูงสุด
1. เพื่อสร้างเครือข่ายการจัดการตลาดเกษตรอินทรีย์ของ
เกษตรกรรายย่อย
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กับชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการฟาร์มใน
ระบบเกษตรอินทรีย์ และการตลาดตามแนวทาง

กลุ่มเป้าหมาย/
คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
โครงการ

กำหนดการ
ดำเนินงาน

กลุ่มเกษตรกรบ้าน 1 ตุลาคม 2562 เกษตรสามัคคี (เน้น 30 กันยายน 2563
กลุ่มปลูกดอกไม้)
กลุ่มเกษตรกรบ้าน
เกษตรสมบูรณ์ (เน้น
กลุ่มปลูกพืช) ตำบล
คำขวาง จังหวัด
อุบลราชธานี
1 ตุลาคม 2562 30 กันยายน 2563

เกษตรกรในเขต
18 - 19 มิถุนายน
ตำบลธาตุ ตำบล
2563
เมืองศรีไค ตำบลคำ
ขวาง และตำบลโพธิ์
ใหญ่ อำเภอวารินชำ

แผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 งานบริการวิชาการแก่ชุมชน หน้า 42 จาก 61

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

96,000.00

คณะบริหารศาสตร์

104,000.00

คณะบริหารศาสตร์

72,000.00

คณะบริหารศาสตร์

ลำดับ
ที่

กลุ่มโครงการ/ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

25

การยกระดับผลิตภัณชุมชนท่องเทีย่ ว OTOP
นวัตวิถีเพื่อเพิ่มคุณค่ามูลค่าด้วยกลยุทธ์การตลา
ดิจิทัลขั้นสูง

เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนต้นแบบเพื่อการพึ่งพาตนเอง
4. เพื่อสร้างตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์สำหรับเกษตรกร
ในชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1. พัฒนาทักษะด้านการตลาดดิจทิ ัลสำหรับผลิตภัณฑ์
ชุมชน OTOP นวัตวิถีในจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ศรี
สะเกษ และอำนาจเจริญ
2. การบูรณาการองค์ความรู้ด้านการบัญชี การเงิน
การตลาด การจัดการ และดิจิทัล เพือ่ ยกคุณค่ามูลค่า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP นวัตวิีถีสำหรับตลาดดิจิทัลขั้นสูง

26

การวางแผนการเพาะปลูกผักอินทรีย์ตามแผน
ความต้องการของตลาด

1. เพื่อให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตตามความ
ต้องการของตลาดได้อย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อให้เกษตรกรรู้วิธีการหาความต้องการของตลาด

27

สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับชุมชนในโครงการ
บัญชีสัญจร เพื่อการวิเคราะห์จุดคุม้ ทุน (Break
Even Point) สำหรับวิสาหกิจชุมชน รุ่นที่ 3

1. เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนเห็นความสำคัญของข้อมูล
ทางการบัญชี โดยนำไปประยุกต์ใช้ได้กับการจัดทำบัญชี
เพื่อการวางแผนกำไร และนำไปใช้ในการวิเคราะห์ลด
ค่าใช้จ่ายในการผลิตได้
2. เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจที่ดีตามหลักการ
เศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มเป้าหมาย/
คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
โครงการ
ราบ จังหวัด
อุบลราชธานี
ผู้ประกอบการหรือ
เจ้าของกิจการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชุน
ท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี ในจังหวัด
อุบลราชธานี ยโสธร
ศรีสะเกษ และ
อำนาจเจริญ
เกษตรกรผู้ปลูกผัก
อินทรีย์ที่ร่วม
โครงการเศรษฐกิจ
ฐานรากในจังหวัด
อุบลราชธานี
กลุ่มเกษตรกร
อำเภอวารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี

แผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 งานบริการวิชาการแก่ชุมชน หน้า 43 จาก 61

กำหนดการ
ดำเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1- 31 มีนาคม
2563

80,000.00

คณะบริหารศาสตร์

25 มกราคม - 30
มีนาคม 2563

90,000.00

คณะบริหารศาสตร์

1 ตุลาคม 2562 30 กันยายน 2563

105,000.00

คณะบริหารศาสตร์

ลำดับ
ที่
28

29

30

กลุ่มโครงการ/ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย/
คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
โครงการ
โครงการอบรมกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ (รู้ทัน 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกล กลุ่มผู้ประกอบการ
เข้าใจ ใช้เป็น)
ยุทธ์การตลาดออนไลน์
ชุมชน
2. เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ ผู้ประกอบการ
พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดในธุรกิจของตนเองได้
OTOP กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน และ
ผู้ประกอบการ SME
การพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของสินค้า 1. เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของสินค้า
เป็นกลุ่มผู้ผลิตใน
ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัด
ชุมชน วิสาหกิจชุมชนและผูป้ ระกอบการ SME ให้เป็นที่ ชุมชน กลุ่มผู้ผลิต
อุบลราชธานีและศรีสะเกษ
ต้องการของตลาดมากขึ้น
สินค้า OTOP กลุม่
2. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะด้านการตลาดในการคิด
วิสาหกิจชุมชน และ
ปัญหา วิเคราะห์ และนำความรู้ดา้ นการตลาดมาใช้ใน
ผู้ประกอบการ SME
สถานการณ์จริง
ในจังหวัด
อุบลราชธานีและศรี
สะเกษ
การสร้างตราสินค้าและพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อ
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้ถึงความสำคัญของการ
ผู้ประกอบการSME
เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ
สร้างตราสินค้าและบรรจุภณ
ั ฑ์ ได้เรียนรู้กระบวนการ
กลุ่มOTOP และ
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ และการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจด้วย
ผู้สนใจทั่วไป
บรรจุภัณฑ์
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจจริง และได้รับการ
ออกแบบตราสินค้าและบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อการเพิ่มมูลค่าทาง
ธุรกิจ
แผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 งานบริการวิชาการแก่ชุมชน หน้า 44 จาก 61

กำหนดการ
ดำเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1 ตุลาคม 2562 30 กันยายน 2563

81,200.00

คณะบริหารศาสตร์

1 ตุลาคม 2562 30 กันยายน 2563

90,000.00

คณะบริหารศาสตร์

1 ธันวาคม 2562 29 กุมภาพันธ์
2563

50,000.00

คณะบริหารศาสตร์

ลำดับ
ที่

กลุ่มโครงการ/ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

31

เศรษฐศาสตร์การเงินในครัวเรือน (Household
Finance)

32

แผนธุรกิจ พิชิตเงินล้าน

33

การวิเคราะห์ระบบการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยงของธนาคารชุมชน หรือ
วิสาหกิจชุมชน

34

วางแผนภาษี วางแผนธุรกิจ เพื่อสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน

1. เพื่อให้ทราบเทคนิคการจัดการปัญหาภาระหนีส้ ิน
ครัวเรือน
2. เพื่อให้รู้จักแนวทางในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
สินทรัพย์และหนีส้ ิน
3. เพื่อให้รู้จักการวางแผนใช้จ่ายเงิน การส่งเสริมวินัยทาง
การเงินและการตัดสินใจในลงทุนในกองทุน
4. เพื่อให้รู้จักการวางแผนก่อนวัยเกษียณให้มีความสุข
และมั่นคง
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในกระบวนการวางแผน
ธุรกิจ ได้แก่ การตลาด การจัดการธุรกิจ การบัญชี และ
การเงิน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบการประกอบธุรกิจให้
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจ ด้วย
การวางแผนธุรกิจ เพื่อพิชิตเงินล้าน
1. เพื่อให้ธนาคารชุมชนเข้าใจหลักการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงิน ซึ่งเป็น
วิธีการวิธีการบริหารเชิงรุก
2. เพื่อให้ธนาคารทราบวิธีการประเมินการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง และแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาของธนาคารชุมชน
1. เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในการ
วางแผนภาษีและการวางแผนธุรกิจ

กลุ่มเป้าหมาย/
กำหนดการ
คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
ดำเนินงาน
โครงการ
ผู้นำชุมชน
1 ตุลาคม 2562 เทศบาลจ.
30 กันยายน 2562
อุบลราชธานี

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

77,000.00

คณะบริหารศาสตร์

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
หรือผู้เริ่มต้นทำ
ธุรกิจ ในจังหวัด
อุบลราชธานีและ
จังหวัดใกล้เคียง

1 มกราคม - 30
เมษายน 2563

150,000.00

คณะบริหารศาสตร์

คณะกรรมการ และ
สมาชิกธนาคาร
ชุมชนออมทรัพย์
เพื่อการผลิตดอน
กลาง ตำบลธาตุ

7 ตุลาคม 2562 30 กันยายน 2563

71,500.00

คณะบริหารศาสตร์

ผู้ประกอบการSME
หรือผู้เริ่มต้นทำ

1 มีนาคม 2563 30 มิถุนายน 2563

55,000.00

คณะบริหารศาสตร์

แผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 งานบริการวิชาการแก่ชุมชน หน้า 45 จาก 61

ลำดับ
ที่

กลุ่มโครงการ/ชื่อโครงการ

35

การวางแผนและจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชี
สำเร็จรูป (Express) เพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจ
Startup

36

เปิดโลกทัศน์ผลิตภัณฑ์ไทยมองไกลสู่ตลาด AEC

37

การสร้างอาชีพเสริมพร้อมเรียนรู้การดำเนิน
ธุรกิจเพื่อสร้างรายได้เพิม่

38

นวัตกรรมการออกแบบเพื่อคุณภาพชีวิต
(Innovative Design for Smart Life)

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย/
คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
โครงการ
2. เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการ ธุรกิจ ในจังหวัด
วางแผนภาษีและการวางแผนธุรกิจไปประยุกต์ใช้ได้จริง อุบลราชธานีและ
เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
จังหวัดใกล้เคียง
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรูค้ วามเข้าใจและสามารถ ผู้ประกอบการธุรกิจ
จัดทำบัญชีด้วยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชีได้
Startup และผู้ที่
สนใจเข้าสู่ธรุ กิจ
Startup
1. เพื่อให้ผู้อบรมได้รู้จัก ให้ความสำคัญ และเข้าใจถึง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดอาเซียน
จ.อุบลราชธานี
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ OTOP ของตนให้ตรงกับความต้องการของ
ตลาดผู้บริโภคกลุ่มประเทศอาเซียน
1. เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจการดำเนินธุรกิจ เกษตรกร ประชาชน
เบื้องต้น ได้แก่ ด้านการตลาด การจัดทำบัญชีอย่างง่าย เป้าหมาย ต.เมืองศรี
และการตลาดออนไลน์ ด้วย Social Media
ไค อ.วารินชำราบ จ.
2. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพเสริมตามบริบทของ
อุบลราชธานี
พื้นที่เป้าหมาย
1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ เกี่ยวกับวิถีคนเมืองกับการ
นักเรียน นักศึกษา
ออกแบบจาก งานศิลปนิพนธ์ งานวิจัย งานทำนุบำรุง
ครู อาจารย์ นัก
ศิลปวัฒนธรรม และ งานสร้างสรรค์ของนักศึกษา
ออกแบบ สถาปนิก
อาจารย์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ประชาชนทั่วไป
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. มุ่งเน้นส่งเสริมเยาวชน นักศึกษา กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
แผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 งานบริการวิชาการแก่ชุมชน หน้า 46 จาก 61

กำหนดการ
ดำเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1 ตุลาคม 2562 30 กันยายน 2563

96,000.00

คณะบริหารศาสตร์

1 ตุลาคม 2562 30 กันยายน 2563

70,000.00

คณะบริหารศาสตร์

1 พฤศจิกายน
2562 - 29
กุมภาพันธ์ 2563

81,800.00

คณะบริหารศาสตร์

1 ตุลาคม 2562 30 กันยายน 2563

379,000.00

คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรม

ลำดับ
ที่

กลุ่มโครงการ/ชื่อโครงการ

39

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ
เศรษฐกิจฐานราก

40

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนในเขตอีสานตอนล่าง 2

วัตถุประสงค์

ชุมชน ประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงคุณค่า ด้านด้าน
นวัตกรรมและการออกแบบ เกิดการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ความร่วมมือทางวิชาการทั้งภาครัฐและ
เอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ
1. เพื่อส่งเสริมเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้
ด้านต่าง ๆ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้
ตอบสนองต่อการประกอบอาชีพด้านการเกษตรของ
ประชาชนในพื้นที่
2. เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตรให้
ประชาชนสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ
3. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับ
เกษตรกรทีร่ ่วมโครงการในการจำหน่ายผลผลิตทางการ
เกษตร
1. เพื่อส่งเสริมการนำผลงานที่เกิดจากการวิจัย การ
บริการวิชาการแก่ชุมชนของมหาวิยาลัยไปใช้ในการ
พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ภาค
อีสานตอนล่าง 2 ในด้านต่าง ๆ อาทิ การแก้ปัญหาความ
ยากจน การพัฒนาด้านการศึกษา การลดความเหลื่อมล้ำ

กลุ่มเป้าหมาย/
คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
โครงการ

กำหนดการ
ดำเนินงาน

1. เกษตรกร
1 ตุลาคม 2562 ประชาชน ในพื้นที่ 30 กันยายน 2563
จังหวัดอุบลราชธานี
ศรีสะเกษ ยโสธร
อำนาจเจริญ
2. คณาจารย์และ
นักวิชาการ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
1. ประชาชนในพื้นที่ ธันวาคม 2562 จังหวัดอุบลราชธานี กันยายน 2563
ศรีสะเกษ อนาจ
เจริญและยโสธร

แผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 งานบริการวิชาการแก่ชุมชน หน้า 47 จาก 61

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

2,000,000.00 สำนักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัย บริการวิชาการ
และศิลปวัฒนธรรม

800,000.00

สำนักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัย บริการวิชาการ
และศิลปวัฒนธรรม

กลุ่มที่ 3 การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชน / ชุมชน
ลำดับ
กลุ่มโครงการ/ชื่อโครงการ
ที่
1 อบรมพัฒนาผู้นำชุมชนในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาวะ
สุขภาพชุมชนที่เข้มแข็ง

2

การให้ความรูด้ ้านอนามัยเจริญพันธุ์และการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 3

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
กำหนดการ
โครงการ
ดำเนินงาน
1. กลุ่มผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่
ผู้นำชุมชนด้านสุขภาพ เจ้าหน้าที่
1 ตุลาคม 2562
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่ ้าน ใน - 30 กันยายน
หมู่บ้าน ในเขต อำเภอเขมราฐ
เขต อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
2563
จังหวัดอุบลราชธานี สามารถนำไป จำนวน 80 คน นักศึกษา บุคลากร
ประยุกต์ใช้กับชุมชนของตนได้
อาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. เพื่อพัฒนาผู้นำชุมชน ให้มี
จำนวน 20 คน
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
หลักการออกกำลังกาย กิจกรรม
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
เพื่อสุขภาวะสุขภาพ และการเป็น
ผู้นำด้านการออกกำลังกายใน
ชุมชนได้อย่างถูกต้อง
1. เพื่อให้เข้าใจแนวคิดและวิธีการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 โรงเรียน
15 ตุลาคม
ประยุกต์การส่งเสริมสุขภาพในการ เบญจะมะมหาราช โรงเรียนขยายโอกาสใน 2562 - 15
ให้คำแนะนำด้านอนามัยเจริญพันธุ์ 4 อปท. ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กันยายน 2563
และการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่ รับผิดชอบ นักเรียนในสังกัดศูนย์การศึกษา
พึงประสงค์
นอกโรงเรียนตำบลเมืองศรีไค และ
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
อาสาสมัครครอบครัวตำบลเมืองศรีไค
เกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ และ
การป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึง
ประสงค์ในกลุ่มวัยรุ่น
3. เพื่อส่งเสริมการให้คำแนะนำ
ด้านอนามัยเจริญพันธุ์และการ
แผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 งานบริการวิชาการแก่ชุมชน หน้า 48 จาก 61

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

100,000.00

คณะศิลป
ศาสตร์

83,000.00

คณะพยาบาล
ศาสตร์

ลำดับ
ที่

3

กลุ่มโครงการ/ชื่อโครงการ

การพัฒนาศูนย์ให้บริการข้อมูลยาและสุขภาพแก่ประชาชน
และฐานข้อมูลการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลใน
ประเทศไทย (ระยะที่ 3)

วัตถุประสงค์
ป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึง
ประสงค์ ในโรงเรียน
4. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของ
โรงเรียนด้านอนามัยเจริญพันธุ์
และการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่
พึงประสงค์ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
1. เพีอพัฒนาศูนย์ให้บริการข้อมูล
ยาและสุขภาพ ในการให้บริการ
ตอบคำถามและเผยแพร่ข้อมูลด้าน
ยาและสุขภาพแก่ประชาชนและ
บุคลากรทางการแพทย์ ในการ
สืบค้นข้อมูลเรื่องยาและอื่น ๆ
รวมทั้งการพัฒนาแอพพลิเคชัน
สำหรับสืบค้นข้อมูลความรู้ด้านยา
และสุขภาพ ให้สามารถบริการ
ต่อเนื่องได้จากระยะที่ 2
(ปีงบประมาณ 2562)
2. เพีอพัฒนาศูนย์ให้บริการข้อมูล
ยาและสุขภาพ ในการให้บริการ
ตอบคำถามและเผยแพร่ข้อมูลด้าน
ยาและสุขภาพแก่ประชาชนและ
บุคลากรทางการแพทย์ ในการ
สืบค้นข้อมูลเรื่องยาและอื่น ๆ
รวมทั้งการพัฒนาแอพพลิเคชัน

กลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
โครงการ

กำหนดการ
ดำเนินงาน

1.ประชาชนทั่วไปที่ขอรับบริการข้อมูลยา 1 ตุลาคม
และสุขภาพ โดยดูจากจำนวนครั้งที่
2562 - 30
ประชาชนเข้ามาสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูล กันยายน 2563
และการสอบถามทางเว็บไซต์ จำนวน
1,000 คน 2. บุคลากรทางการแพทย์ที่เข้า
รับการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
ฐานข้อมูลด้านยาและสุขภาพของคณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
และแนวทางการตอบคำถามด้านการใช้
การแพทย์ทางเลือกโฮมีโอพาธีย์ ให้แก่
บุคลากรทางการแทพย์และอาสาสมัคร
ด้านสาธารณสุข และวิทยากรผู้จัดอบรม
รวมจำนวน 70 คน

แผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 งานบริการวิชาการแก่ชุมชน หน้า 49 จาก 61

งบประมาณ

200,000.00

ผู้รับผิดชอบ

คณะเภสัช
ศาสตร์

ลำดับ
ที่

กลุ่มโครงการ/ชื่อโครงการ

4

ความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์
ครั้งที่ 8

5

การคัดกรองความเสีย่ งโรคเรื้อรังในประชากรวัยทำงาน

วัตถุประสงค์
สำหรับสืบค้นข้อมูลความรู้ด้านยา
และสุขภาพ ให้สามารถบริการ
ต่อเนื่องได้จากระยะที่ 2
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เภสัช
กรและบุคลากรทางสาธารณสุขให้
ทันสมัยและสอดคล้องกับแนว
ทางการดูแลผู้ป่วยที่เป็นปัจจุบัน
2. พัฒนาความสามารถในการบูร
ณาการองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ ในการค้นหาปัญหา
วางแผนแก้ไข ติดตาม และป้องกัน
ปัญหาจากการใช้ยา เพื่อให้เกิด
การใช้ยาอย่างเหมาะสม ปลอดภัย
และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย
และประชาชน
1. เพื่อคัดกรองความเสี่ยงโรค
เรื้อรังในประชากรวัยทำงานใน
พื้นที่รอบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
2. เพื่อให้ประชากรวัยทำงานเห็น
ความสำคัญของการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงการ
เกิดโรคเรื้อรัง
3. เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยด้วย

กลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
โครงการ

กำหนดการ
ดำเนินงาน

งบประมาณ

เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์และการ
สาธารณสุข ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
และจังหวัดใกล้เคียง (อำนาจเจริญ ยโสธร
ร้อยเอ็ด มุกดาหาร ศรีสะเกษ สุรนิ ทร์
บุรีรัมย์) และผู้สนใจ

1 ตุลาคม 2562
- 30 กันยายน
2563

82,400.00

คณะเภสัช
ศาสตร์

ประชากรวัยทำงาน ได้แก่ ผู้ที่มีอายุ
ระหว่าง 20-59 ปี ที่ยังไม่ได้ป่วยเป็นโรค
เรื้อรัง

1 ตุลาคม 2562
- 30 กันยายน
2563

88,600.00

คณะเภสัช
ศาสตร์

แผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 งานบริการวิชาการแก่ชุมชน หน้า 50 จาก 61

ผู้รับผิดชอบ

ลำดับ
ที่

กลุ่มโครงการ/ชื่อโครงการ

6

เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีด้านสุขภาพช่องปาก และฟัน แก่
ผู้สูงอายุชุมชนศรีไค

7

การคัดกรอง รักษาโรคทางตาและให้คำแนะนำด้านการดูแล
สุขภาพตาในผู้ต้องขังพิการ ณ เรือนจำกลางจังหวัด
อุบลราชธานี

วัตถุประสงค์
โรคเรื้อรังโดยการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในผู้ป่วยกลุม่ เสี่ยง
1. เพื่อสร้างเครือข่ายส่งเสริม
พัฒนาสุขภาพผูส้ ูงอายุ ด้าน
สุขภาพช่องปาก และฟัน ให้มีการ
ดำเนินงานแบบบูรณาการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปใน
อย่างสอดประสานและมีทิศทาง
เดียวกัน
2. สร้างระบบมีระบบติดตาม
สภาวะคุณภาพชีวิต ด้านช่องปาก
และฟัน ของผู้สูงอายุทุกปี และส่ง
ต่อผู้สูงอายุที่มีปญ
ั หาสุขภาพนั้นๆ
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้ความรู้เรื่อง โรคในช่อง
ปากและฟัน ในผู้ป่วยสูงอายุ
4. เพื่อให้การบำบัดรักษาเบื้องต้น
ฟื้นฟูแบบองค์รวมในโรคช่องปาก
และฟัน ในผู้ป่วยสูงอายุโดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. เพื่อตรวจคัดกรองโรคทางตาใน
ผู้ต้องขังพิการ ที่ถูกคุมขังใน
เรือนจำกลาง จังหวัดอุบลราชธานี
2. ให้การรักษา อุปกรณ์ช่วยการ

กลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
โครงการ

กำหนดการ
ดำเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มตัวอย่างต่อเนื่องจากจากโครงการเดิม
(โครงการโรคกระดูกและกล้ามเนือ้ ใน
ผู้สูงอายุ ปี 2560, โครงการโปรแกรม
ชะลอภาวะกระดูกพรุน ในผู้สูงอายุ ปี
2561) คือประชาชนที่สมัครใจร่วม
โครงการ จำนวน 60 คน อายุ 45 ปีขึ้นไป

1 ตุลาคม 2562
- 30 กันยายน
2563

210,000.00

วิทยาลัย
แพทยศาสตร์
และการ
สาธารณสุข

ผู้ต้องขังพิการที่ถูกคุมประพฤติ ณ เรือนจำ 1 ตุลาคม 2562
กลาง จังหวัดอุบลราชธานี
- 30 กันยายน
2563

131,000.00

วิทยาลัย
แพทยศาสตร์
และการ
สาธารณสุข

แผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 งานบริการวิชาการแก่ชุมชน หน้า 51 จาก 61

ลำดับ
ที่

8

9

กลุ่มโครงการ/ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

มองเห็นพร้อมคำแนะนำในการ
ดูแลสุขภาพตาในผู้ต้องขังพิการ ที่
ถูกคุมขังในเรือนจำกลาง จังหวัด
อุบลราชธานี
การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการดูแลสุขภาพ
1. ให้ความรู้เพื่อส่งเสริมการใช้ยา
ตนเองในผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นโรคเรือ้ รัง คือโรคเบาหวาน ไขมัน อย่างสมเหตุผลในผู้ป่วยสูงอายุที่
ในเลือดสูง และความดันโลหิตสูง
เป็นโรคเรื้อรัง คือโรคเบาหวาน
ไขมันในเลือดสูง และความดัน
โลหิตสูง
2. ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ
ตนเองแบบองค์รวมในผู้ป่วย
สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรัง คือ
โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง
และความดันโลหิตสูง
3. ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น
คือ วัดระดับน้ำตาลในเลือด วัด
ความดันโลหิต และค่า BMI โดย
ทีมสหวิชาชีพ
การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และผู้ดูแลผูส้ ูงอายุในการ
1. เพื่อประเมินความเสี่ยงของ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในที่อยู่อาศัย
สภาพที่อยู่อาศัยต่อการเกิด
อุบัติเหตุของผูส้ ูงอายุ
2. 2) ประเมินภาวะสุขภาพของ
ผู้สูงอายุที่ส่งผลต่อการเกิด
อุบัติเหตุ

กลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
โครงการ

กำหนดการ
ดำเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้สูงอายุที่มีปญ
ั หากลุ่มโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ
คือโรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และ
ความดันโลหิตสูง ในชุมชนรอบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1 ตุลาคม 2562
- 30 กันยายน
2563

67,500.00

วิทยาลัย
แพทยศาสตร์
และการ
สาธารณสุข

- ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) - ผู้ดูแลผูส้ ูงอายุ หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

1 ตุลาคม 2562
- 30 สิงหาคม
2563

98,000.00

วิทยาลัย
แพทยศาสตร์
และการ
สาธารณสุข

แผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 งานบริการวิชาการแก่ชุมชน หน้า 52 จาก 61

ลำดับ
ที่

10

11

กลุ่มโครงการ/ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

3. 3) เพื่อประเมินความรู้ของ
ผู้สูงอายุ และผูด้ ูแลผู้สูงอายุในการ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในที่อยู่
อาศัย
4. 4) เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้สูงอายุ และผูด้ ูแลผู้สูงอายุในการ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในที่อยู่
อาศัย
การบูรณาการในการบริหารจัดการสารเคมีทางการเกษตร
1. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรหันมา
อย่างครบวงจร
ให้ความสำคัญในการทำเกษตร
ปลอดภัย เพื่อนำไปสู่การทำเกษ
ตรินทรียต์ ่อไป
2. เพื่อสนับสนุนต้นแบบการทำ
เกษตรกอินทรีย์ในโรงเรียน ใน
พื้นที่ต.ขี้เหล็กเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
เกษตรปลอดภัยให้แก่เกษตรกรใน
พื้นที่
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ
ในการให้บริการชุมชนและผูส้ ูงวัย
ธรรมชาติและความคาดหวังของ
ผู้รับบริการที่เป็นผู้สูงวัย
2. เพื่อให้ผู้เข้าอลรมรู้จักพัฒนา
และรักษาความสัมพันธ์เชิงรุก กับ
ผู้สูงวัย
3. เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีจติ สำนึก

กลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
โครงการ

กำหนดการ
ดำเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

เป็นเกษตรกรผู้ปลูกผักในตำบลขี้เหล็ก อ.
เมือง จ.อุบลราชธานี และโรงเรียนในพื้นที่
ต.ขี้เหล็ก จำนวน 3 โรงเรียนประกอบด้วย
โรงเรียนสว่าง-หนองเสือ รร.หนองแต้. รร.
หนองตอแก้ว

1 ตุลาคม 2562
- 31 ตุลาคม
2562

124,800.00

วิทยาลัย
แพทยศาสตร์
และการ
สาธารณสุข

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่ ้าน (อส 1 ตุลาคม 2562
ม.) ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
- 30 กันยายน
2563

60,000.00

คณะบริหาร
ศาสตร์

แผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 งานบริการวิชาการแก่ชุมชน หน้า 53 จาก 61

ลำดับ
ที่

12

13

กลุ่มโครงการ/ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

มีเทคนิค และความภาคภูมิใจใน
งานบริการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลตามหลักปฏิบตั ิ 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ
สำหรับผู้สูงวัย
ธรรมชาติและความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ ที่เป็นกลุ่มผูส้ ูงวัย
2. เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีเทคนิค
ความรู้ความเข้าใจเพื่อนำไปใช้ใน
งานบริการกับผูส้ ูงวัยที่มารับ
บริการ
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้จัก
พัฒนาและรักษาความสัมพันธ์เชิง
รุก กับผู้สูงวัยที่มารับบริการ
ดอกไม้และผักปลอดภัย อนามัยสิง่ แวดล้อมสดใส สร้างเสริม
สุขภาวะของประชาชน

กลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
โครงการ

กำหนดการ
ดำเนินงาน

งบประมาณ

ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจังหวัด
อุบลราชธานี

1 ตุลาคม 2562
- 30 กันยายน
2563

96,000.00

คณะบริหาร
ศาสตร์

1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การจัดการ
ป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีป้องกัน
และกำจัดศัตรูพืช
2. เพื่อตรวจวัดการปนเปื้อนของสารเคมี
ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อสร้างแกนนำในการใช้สารเคมี
ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย

1 ตุลาคม 2562
- 30 กันยายน
2563

100,000.00

คณะ
วิทยาศาสตร์
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ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มที่ 4 การบริการวิชาการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลำดับ
กลุ่มโครงการ/ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
ที่
1 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเป็นศูนย์การเรียนรู้การจัดการ 1. เพื่อขยายและเพิม่ ขีด
ที่ดินโดยชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง
ความสามารถให้กับเครือข่ายการ
จัดการที่ดินโดยชุมชนท้องถิ่น
ศูนย์กลาง
2. เพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบให้เป็น
ฐานการเรียนรู้การจัดการที่ดินโดย
ชุมชนท้องถิน่ เป็นศูนย์กลาง
2 โครงการ Green Library for Life
1. สร้างแนวความคิดในการ
บริหารจัดการห้องสมุดที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อสร้างความตระหนักในการ
บริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว เพือ่
เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3 อบรมเชิงปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐาน 1. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการ
ทรัพยากรท้องถิ่น ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ 2563
เนื่องมาจากพระราชดำริฯ
2. เพื่อให้โรงเรียนสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน และ
องค์การบริหารส่วนตำบล มี
ความรู้ ความเข้าใจในแนวทาง
วิธีการดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน และงาน

กลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
โครงการ
ระดับชุมชน ประกอบด้วย แกนนำชุมชน
ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน เยาวชน
และประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจาก
การสร้างเขื่อนและปัญหาที่ทำกิน

กำหนดการ
ดำเนินงาน
1 มกราคม 31 กรกฏาคม
2563

โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ การศึกษา 1 ธันวาคม
เขต 1 -5 จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 10 2562 - 31
โรงเรียน
สิงหาคม
2563

ครูโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน และสมาชิก องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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1 ตุลาคม
2562 - 30
กันยายน
2563

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

300,000.00

คณะรัฐศาสตร์

80,000.00

สำนักวิทย
บริการ

350,000.00

สำนักงาน
ส่งเสริมบริหาร
งานวิจัย
บริการวิชาการ
และ
ศิลปวัฒนธรรม

ลำดับ
ที่

กลุ่มโครงการ/ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
โครงการ

กำหนดการ
ดำเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

สำรวจและจัดทำฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น ได้อย่างถูกต้องตามแนว
ทางการดำเนินงานของ อพ.สธ.
กลุ่มที่ 5 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพ ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและประเทศ
ลำดับ
กลุ่มโครงการ/ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย/
กำหนดการดำเนินงาน
ที่
คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
โครงการ
1 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อ
1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการงาน หัวหน้าโครงการบริการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
สนับสนุนการบริการวิชาการ
บริการวิชาการภายในมหาวิทยาลัยให้มี
วิชาการ ผู้ประสานงาน
ประสิทธิภาพ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ระดับคณะ ผู้รับบริการ
ตามพันธกิจหลักและมาตรฐานการ
วิชาการจาก
ให้บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัย
2. เพื่อพัฒนาระบบในการกำกับติดตามการ อุบลราชธานี
ดำเนินงานและประเมินผลการดำเนินงาน
ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด
2 พัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหาร 1. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ พื้นที่เป้าหมายการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
จัดการงานบริการวิชาการแก่
รองรับการบริหารจัดการงานบริการ
ให้บริการวิชาการแก่
ชุมชน
วิชาการแก่ชุมชนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชุมชน
2. เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นที่เป้าหมายการ
ให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ให้เป็น
ระบบสามารถนำมาใช้ประกอบการ
ตัดสินใจดำเนินโครงการได้
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งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

100,000.00

สำนักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัย บริการวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม

50,000.00

สำนักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัย บริการวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม

ลำดับ
ที่
3

กลุ่มโครงการ/ชื่อโครงการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
การบูรณาการงานด้านบริการ
วิชาการ การวิจัยและการเรียน
การสอน

วัตถุประสงค์

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ให้มีทักษะในการบูรณาการ
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการบริการ
วิชาการ ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กับการเรียนการสอน หรือบูรณาการ
ร่วมกับด้านใดด้านหนึ่งที่สอดคล้องกัน
2. สร้างกลุ่มคนทำงานด้านการวิจยั และ
นวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการ ด้านการ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในลักษณะกลุ่มที่
มีบุคลากรสหสาขาวิชา

กลุ่มเป้าหมาย/
คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
โครงการ
บุคลากรมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

กำหนดการดำเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

200,000.00

สำนักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัย บริการวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม
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โครงการบริการวิชาการภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
ที่

ชื่อโครงการ

คณะ/หน่วยงาน

1

โครงการการให้บริการคำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี สำนักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ

รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและพันธกิจ
สังคม

ม.ค. - ก.ย. 63

งบประมาณ หน่วยงานที่ให้
(บาท)
ความร่วมมือ
กระทรวงการ
222,500
อุดมศึกษา วิจัย
นวัตกรรม

2

ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(อพ.สธ.มอบ.)

รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและพันธกิจ
สังคม

ม.ค. - ก.ย. 63

925,000

สำนักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ

ผู้รับผิดชอบ

กำหนดการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย
ในการประเมินผลสำเร็จของแผนการดำเนินงาน ได้กำหนดตัวชี้วัดตามประเด็นการดำเนินงานดังนี้
กลุ่มที่ 1 การเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เด็ก เยาวชนและชุมชน
เชิงปริมาณ
1. จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ 200 คน
2. จำนวนนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ 5,000 คน
3. จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้ 10 โรงเรียน
4. จำนวนประชาชนที่ได้รับความรู้ข่าวสาร 2,000 คน
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนในโรงเรียนที่ร่วมโครงการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นสูงกว่าปีก่อนหน้า ไม่น้อยกว่า 10 โรงเรียน
2. ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้
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สำนักงานจังหวัด
อุบลราชธานี

กลุ่มที่ 2 การพัฒนาความเข้มแข็งด้านอาชีพแก่ชุมชน / กลุ่มวิชาชีพ /เศรษฐกิจฐานราก
เชิงปริมาณ
1. จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านอาชีพ 50,000 คน
2. ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า 1,200 คน
เชิงคุณภาพ
1. ผู้ร่วมโครงการ ร้อยละ 80 สามารถนำความรู้ไปพัฒนาอาชีพ หลักหรืออาชีพเสริมได้
2. ผู้ร่วมโครงการ ร้อยละ 50 มีรายได้เพิ่มขึ้น 5,000 บาท/ครัวเรือน/เดือน
กลุ่มที่ 3 การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชน / ชุมชน
เชิงปริมาณ
1. จำนวนประชาชนที่ได้รับความรู้และการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขไม่น้อยกว่า 2,100 คน
2. จำนวนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการพัฒนาศักยภาพในการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน ไม่น้อยกว่า 350 คน
เชิงคุณภาพ
1. ประชาชนที่ร่วมโครงการร้อยละ 80 มีความรอบรู้ด้านสุขภาพและสามารถดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี
2. บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ร่วมโครงการร้อยละ 80 สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดูแลประชาชน
กลุ่มที่ 4 การบริการวิชาการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เชิงปริมาณ
1. จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม/พลังงาน 16 ชุมชน
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการพัฒนาแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม/พลังงาน มีการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
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กลุ่มที่ 5 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพ ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและประเทศ
เชิงปริมาณ
1 มีข้อมูลเชิงพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานและความต้องการพัฒนาของชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี อย่างน้อย 5 ชุมชน
2 มีระบบในการเสนอของบประมาณ กำกับติดตามการดำเนินโครงการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 1ระบบ
เชิงคุณภาพ
1 ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ร้อยละ 95
2. ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 95
การกำกับติดตามการดำเนินงาน
เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีระบบกำกับติดตามการดำเนินโครงการ โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เนต ซึ่งกำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานทุก 3 เดือน คือ
- ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563
- ครั้งที่ 3 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563
- ครั้งที่ 4 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563
เมื่อสิ้นสุดการดำเนินโครงการตามแผนแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดส่งรายงานผลการดำเนินโครงการฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้ง ทำการประเมินผลสำเร็จการดำเนิน
โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดในโครงการ
ในระดับคณะ หน่วยงาน ทำการรวบรวมผลการดำเนินงานเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในระดับแผนงานและรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ
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การประเมินผลการดำเนินงานตามแผน
มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ โดยประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในแผนปฏิบัติงาน
ประจำปี รวมถึงการประเมินประโยชน์และผลกระทบของโครงการที่เกิดกับชุมชน สังคม
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