แผนปฏิบัติงานประจําปิการศิกษา ๒๕๖๐
โครงการบริ
ิการวิชาการแก่ชุมชนิมหาวทยาลัยอุบลราชธาน

สํานักงานส่งเสรมบรหารงานวจัยิบรการวชาการและทํานุบํารุงศลปวัฒนธรรม
สํานักงานอธการบด

คํานํา
สํานกงานส่งเสรมบรหารงานวจย ฯ สํานกงานอธการบด หน่วยงานกลางในการประสาน กํากบ ตดตามการดําเนนโครงการบรการวชาการแก่สงคมของ ทุก
คณะ หน่ว ยงานภายในมหาวทยาลย ไดจ ดทําแผนปฏบตงานดานการบรการวชาการแก่สงคม ประจําปการศกษา ๒๕๖๐ มหาวทยาลยอุบลราชธาน ประกอบดวย
โครงการบรการวชาการ ๑๓๒ โครงการ งบประมาณ ๘๔,๔๖๗,๘๖๒ บาท ซ่งโครงการท้ง ๑๓๒ โครงการน้ ดําเนนการตามกรอบยุทธศาสตร์การพฒนามหาวทยาลย ใน
การท่จะผลกดนการพฒนาคุณภาพชวตของประชาชนในพ้นทโ่ ดยรอบมหาวทยาลยและในเขตภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนล่าง ๔ จงหวด ใหมความเปนอย่ทด่ ขน้ ทง้ ในดาน
อาชพ การศกษา สุขภาพอนามยและการเรยนร เพ่อใหเป็นพลเมองท่มคุณภาพของประเทศ ต่อไป

รองอธการบดฝ่ายวจยและพนธกจสงคม
พฤศจกายน ๒๕๖๐

สารบญ
ัิ
หนา
บทนํา
ปรชญา วสยทศน์ พนธกจ มหาวทยาลยอุบลราชธาน

๑-๒

ยุทธศาสตร์การดิําเนนงาน
ยุทธศาสตร์ท่ิ๑ิด้านการผลตบัณฑต
ิ

๓

จดการศกษาท่ไดมาตรฐานสากล เพ่อเป็นกําลงในการพฒนาประเทศ และเป็นทย่ อมรบในภมภาคลุ่มน้ําโขง
ยุทธศาสตร์ท่ิ๒ิด้านการวจัยิิ

๔

พฒนางานวจยแบบมุ่งเป้าเพ่อสรางองค์ความรและนวตกรรม ท่มุ่งเนนการพฒนาคุณภาพชวตของประชาชนและสงคมใน
ภมภาคลุ่มน้ําโขงอย่างย่งยน
ิ

ยุทธศาสตร์ท่ิ๓ิด้านการบรการวชาการิิิิ

๔

ส่งเสรม สนบสนุนการบรณาการงานบรการวชาการอย่างมส่วนร่วม เพ่อเสรมสรางความเขมแขงและเพ่มศกยภาพของชุมชนและสงคม
บนพ้นฐานความพอเพยง เพ่อการพฒนาท่ย่งยน
ิ

ยุทธศาสตร์ท่ิ๔ิด้านการทํานุบํารุงศลปวัฒนธรรมิิิ

๕

อนุรกษ์ สบสาน ภมปัญญาทองถ่น ศลปะและวฒนธรรม เพ่อใหเกดจตสํานกรกทองถ่นและประเทศชาต
ิ

ยุทธศาสตร์ท่ิ๕ิด้านการบรหารจัดการิิ
ิ
บรหารจดการภายใตหลกธรรมาภบาล สามารถปรบตวใหทนกบพลวตรการเปล่ยนแปลง ยกระดบคุณภาพใหเป็นมาตรฐานสากล และ สราง
สภาพแวดลอมท่เอ้อต่อการเรยนรและการทํางานอย่างมความสุข

๖

สารบญ
ัิ
หน้า
ิ

ยุทธศาสตร์ท่ิ๖ิด้านการบรหารทรัพยากรมนุษย์ิิิ
บรหารและพฒนาทรพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและต่อเน่องใหสอดรบกบบรบทท่เปล่ยนแปลงไป
ส่วนท่ิ๒
ิ
แผนยุทธศาสตร์ด้านการบรการวชาการแก่ชุมชนิ
ส่วนท่ิ๓ิ
ิ

แผนปฏบัตงานด้านการบรการวชาการแก่ชุมชนิประจําปีิ๒๕๖๐

๗

๘
๑๓

หลกการเหตุผล
วตถุประสงค์

๑๓
๑๕

แผนการใชประโยชน์จากการบรการวชาการแก่ชุมชน
บญชรายช่อโครงการ กจกรรม

๑๕
๑๖

ตวช้วดและค่าเป้าหมาย
การกํากบตดตามการดําเนนงาน

๓๖
๓๗

การประเมนผลการดําเนนงานตามแผน

๓๘

๑.

บทนำ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการจัดทาแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยจัดให้มีการระดม

สมองจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์ เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และตัวแทนชุมชนท้องถิ่นจาก
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบลในเขตพื้นที่โดยรอบ เพื่อทบทวนผลการดาเนินงานที่ผ่านมา ตลอดจนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค แนวโน้ม สภาวการณ์ปัจจุบัน
เพื่อปรับทิศทาง เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑
ของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา แผนยุทธศาสตร์อาเซียนของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจแ ละสังคมใน
ปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอันจะนาไปสู่การยอมรับร่วมกันในเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลลัพธ์/ผลผลิตในด้านต่าง ๆ และการกระจายความรับผิดชอบตามแผน
ยุทธศาสตร์ลงสู่หน่วยงานและบุ คคลโดยทั่ว ถึง และเพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริห ารงานของมหาวิทยาลั ย อันจะนาไปสู่การบรรลุ ภารกิจหลั ก ของ
มหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพต่อไป
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันที่ ๒๘
พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
ปรัชญำ

: สร้ำงสติและปัญญำแก่สังคม บนพื้นฐำนควำมพอเพียง

วิสัยทัศน์ : มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี เป็นมหำวิทยำลัยชั้นนำแห่งกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน
อัตลักษณ์ : สร้ำงสรรค์ สำมัคคี สำนึกดีต่อสังคม
เอกลักษณ์ : ภูมิปัญญำแห่งภูมิภำคลุ่มน้ำโขง

แผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการแก่ชมุ ชน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ หน้า ๑

พันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์
พั น ธกิ จ
๑. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ
๒. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่น้าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้าโขง
๓. บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้าโขง
๔. ท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ สร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายของภูมิภาคลุ่มน้าโขง

แผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการแก่ชมุ ชน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ หน้า ๒

ยุทธศาสตร์การดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต
ยุทธศาสตร์ จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อเป็นก้าลังในการพัฒนาประเทศ และเป็นทีย่ อมรับในภูมิภาคลุ่มน้าโขง
เป้าประสงค์ บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการและเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพ สามารถสร้าง
นวัตกรรมและเป็นผู้ประกอบการ มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศ ทันต่อเทคโนโลยี มีความอุตสาหะในการท้างาน มีภาวะผู้น้า มี
คุณธรรมจริยธรรมและความพอเพียง และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
กลยุทธ์

1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยมีกิจกรรมเชิงบูรณาการใน

หลักสูตรที่ส่งเสริมอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยก้าหนด มีทักษะในการด้ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 และพร้อมเข้าสู่
ตลาดแรงงาน พร้อมทังจัดการเรียนการสอนบางรายวิชา/บางหัวข้อ ด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ
กลยุทธ์ 2. พัฒนาระบบและกลไก และการจัดการเรียนการสอน เพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนวัยท้างาน และผู้สูงวัย
กลยุทธ์ 3. พัฒนาการเรียนการสอน และการเรียนรู้แบบ Active Learning
กลยุทธ์ 4. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน/หน่วยงาน/องค์กร ทังในและต่างประเทศ รวมทังเครือข่ายศิษย์เก่า
กลยุทธ์ 5. พัฒนาระบบสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่นักศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์ 6. พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่ มหาวิทยาลัยก้าหนด
กลยุทธ์ 7. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพื่อรองรับการเรียนการสอนแบบไร้พรมแดน
แผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการแก่ชมุ ชน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ หน้า ๓

กลยุทธ์ 8. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) ของผู้เรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัย
ยุทธศาสตร์ พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุ่มน้าโขงอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ ประชาชนและสังคมได้รับองค์ความรู้และนวัตกรรมเฉพาะด้านที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ และน้าองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในมิติ
ด้านนโยบายชุมชนสังคม อุตสาหกรรม และเชิงพาณิชย์
กลยุทธ์ 1. พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยและการบริหารทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ 2. สร้างระบบพัฒนานักวิจัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยและสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่
กลยุทธ์ 3. สร้างศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆของงานวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและกลุ่มจังหวัด เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
กลยุทธ์ 4. การเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อขยายผลในมิตินโยบายชุมชน สังคม อุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ และเกิดผลกระทบที่
น้าไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุ่มน้าโขง
กลยุทธ์ 5. พัฒนางานวิจัยของนักศึกษาให้เป็นที่ยอมรับทังในประเทศและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ
ยุทธศาสตร์ ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคมบนพืนฐานความ
พอเพียง เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน

แผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการแก่ชมุ ชน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ หน้า ๔

เป้าประสงค์ ประชาชน ชุมชน และสังคม ได้รับการบริการวิชาการที่น้าไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการแก้ปัญหาและพัฒนาเชิงพืนที่ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และสอดคล้องกับนโยบายของประเทศ
กลยุทธ์ 1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพ ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและประเทศ
กลยุทธ์ 2. สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในด้านสังคมสูงวัย การยกระดับคุณภาพการศึกษา การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม และการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่
กลยุทธ์ 3. ให้บริการวิชาการตามแผนบริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม บนพืนฐานความพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน
กลยุทธ์ 4. พัฒนางานบริการทางการแพทย์ในระบบสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ 5. ส่งเสริมการจัดหารายได้จากการด้าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ อนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดจิตส้านึกรักท้องถิ่นและประเทศชาติ
เป้าประสงค์ นักศึกษา บุคลากร และชุมชน ร่วมอนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนคุณค่าภูมิปัญญา ศิลปะและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้าโขง
กลยุทธ์ 1. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างงานท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาเกิดจิตส้านึกรักท้องถิ่นและประเทศชาติ
กลยุทธ์ 2. ส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร และชุมชน ร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนคุณค่าภูมิปัญญา ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้า โขง
กลยุทธ์ 3. สร้างแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ
แผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการแก่ชมุ ชน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ หน้า ๕

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตรการเปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพให้เป็นมาตรฐานสากล และ สร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอือต่อการเรียนรู้และการท้างานอย่างมีความสุข
เป้าประสงค์ องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด มีสภาพแวดล้อมที่เอือต่อการเรียนรู้และการ
ท้างานอย่างมีความสุข และได้รับความชื่นชมในภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 1. บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สร้างวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์ 2. พัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยดิจิทัลภายใต้นโยบายดิจิตอลไทยแลนด์
กลยุทธ์ 3. พัฒนาระบบบริหารงบประมาณ การเงินที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเงินของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 4. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพย์สินและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรายได้ให้เพิ่มขึน และเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านงบประมาณ
กลยุทธ์ 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดท้ากฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก้ากับของรัฐ
กลยุทธ์ 6. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด้าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และพัฒนา
องค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ 7. พัฒนาระบบโครงสร้างพืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และเอือต่อการเรียนรู้และ
การท้างานที่มีประสิทธิภาพและมีความสุขและมีสวัสดิภาพ
กลยุทธ์ 8. พัฒนาระบบการสื่อสารเชิงรุกทังภายในมหาวิทยาลัยและสู่สาธารณาชนเพื่อเผยแพร่ผลงาน ชื่อเสียง และภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาวะที่ดี สามารถขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอย่างมีความสุขและความผูกพันต่อองค์กร
กลยุทธ์ 1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้บุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรมและเป็นก้าลังในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์
กลยุทธ์ 2. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สอดคล้องกับภาระงานและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
กลยุทธ์ 3. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม
กลยุทธ์ 4. สร้างเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดี มีความสุข ผูกพันกับองค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย เพื่อพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ การบริการทางการศึกษา การบริหารจัดการ และการเพิ่ม
ศักยภาพนักศึกษา และบุคลากร เพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน
กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย
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ส่วนที่ ๒
แผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร
ยุทธศำสตร์
เป้ำประสงค์
กลยุทธ์
มำตรกำร

กลยุทธ์
มำตรกำร

กลยุทธ์
มำตรกำร

ส่งเสริม สนับสนุนกำรบูรณำกำรงำนบริกำรวิชำกำรอย่ำงมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและเพิ่มศักยภำพ ของชุมชนและสังคมบนพื้นฐำนควำม
พอเพียง เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ประชำชน ชุมชน และสังคม ได้รับกำรบริกำรวิชำกำรที่นำไปสู่กำรเพิ่มศักยภำพในกำรแก้ปัญหำและพัฒนำเชิงพื้นที่ ตำมแนวทำงปรัชญำของเศรษ ฐกิจ
พอเพียง และสอดคล้องกับนโยบำยของประเทศ
๑. พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรงำนบริกำรวิชำกำรอย่ำงมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภำพ ตำมนโยบำย/ยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยและประเทศ
(1) จัดทาแผนบริการวิชาการ
- พัฒนาฐานข้อมูลพื้นฐาน ปัญหา และความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น
- สารวจความต้องการของหน่วยงาน/ชุมชน จัดทาแผนที่ (mapping) ความเชี่ยวชาญของพื้นที่ บุคลากร เครือข่าย (หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
(2) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการ
๒. สร้ำงเครือข่ำยกำรบริกำรวิชำกำรกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย ในด้ำนสังคมสูงวัย กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ กำรเสริม สร้ำงควำม
เข้มแข็งและเพิ่มศักยภำพของชุมชนและสังคม และกำรสร้ำงผู้ประกอบกำรรำยใหม่
(1) จัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้านสังคมสูงวัย การยกระดับคุณภาพการศึกษา การเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่ มศักยภาพของชุมชน
และสังคม และการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
(2) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้/ศูนย์เรียนรู้เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือองค์ความรู้
๓. ให้บริกำรวิชำกำรตำมแผนบริกำรวิชำกำร เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและเพิ่มศักยภำพของชุ มชนและสังคม บนพื้นฐำนควำมพอเพียง เพื่อกำรพัฒนำที่
ยั่งยืน
(1) จัดอบรม/ให้บริการวิชาการด้านสังคมสูงวัย การยกระดับคุณภาพการศึกษา การเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม แล ะการสร้าง
ผู้ประกอบการรายใหม่
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กลยุทธ์
มำตรกำร
กลยุทธ์
มำตรกำร

๔. พัฒนำงำนบริกำรทำงกำรแพทย์ในระบบสุขภำพแบบองค์รวม เพื่อให้ได้มำตรฐำนสำกล
(1) พัฒนาเครือข่ายในระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ (Area Based system)
(2) ประสานความร่วมมือกับหน่วยบริการระบบสุขภาพ
๕. ส่งเสริมกำรจัดหำรำยได้จำกกำรดำเนินงำนตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย
(1) จัดการศึกษาผ่านหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรระยะสั้น
- หลักสูตรสาหรับคนวัยทางาน
- หลักสูตรสาหรับผู้สูงวัย
- หลักสูตรดิจิทัลสาหรับผู้ประกอบการ
- อื่นๆ
(2) นาผลงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
(3) บริการทางการแพทย์และสุขภาพ
- โรงพยาบาล
- ร้านยาของคณะ
(4) ศูนย์ทดสอบวิชาชีพ
(5) บริการตรวจวิเคราะห์ต่างๆ
- ศูนย์เครื่องมือกลาง
- ศูนย์ทดสอบวัสดุ
- ศูนย์สอบเทียบ
- ศูนย์โครโมโซม
- ศูนย์วิเคราะห์น้าดื่ม
- ศูนย์ให้คาปรึกษา
(6) จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย

แผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการแก่ชมุ ชน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ หน้า ๙

ตัวชี้วัด

(1) จานวนโครงการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
(2) จานวนโครงการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก
(3) ร้อยละของจานวนโครงการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่นาความรู้ และประสบการณ์มาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยของจานวนโครงการบริการ
วิชาการทั้งหมด
(4) จานวนกิจกรรมหรือโครงการเกิดขึ้นในชุมชน/สังคมเพื่อตอบสนองสังคมสูงวัย
(5) จานวนโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนสูงขึ้นเมื่อเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
(6) จานวนผู้ประกอบการใหม่ที่เกิดขึ้น
(7) ร้อยละของผู้รับบริการที่นาความรู้ไปใช้ประโยชน์
(8) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากบริการ
(9) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก
(10) โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด
(11) ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการบริการวิชาการ
(12) ร้อยละการนาความรู้จากการบริการวิชาการไปใช้อย่างต่อเนื่อง เกิดการนาไปใช้เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม ชุมชน การนาข้อเสนอเชิงนโยบาย

แผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการแก่ชมุ ชน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ หน้า ๑๐

ยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์

ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณา
การงานบริการวิชาการอย่าง
มี ส่ ว นร่ ว ม เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ค ว า ม เ ข้ ม แ ข็ ง แ ล ะ เ พิ่ ม
ศั ก ยภาพของชุ ม ชนและ
สั ง ค ม บ น พื้ น ฐ า น ค ว า ม
พอเพี ย ง เพื่ อ การพั ฒ นาที่
ยั่งยืน

ประชาชน ชุมชน และสังคม
ได้ รั บ การบริ ก ารวิ ช าการที่
นาไปสู่ก ารเพิ่มศักยภาพใน
การแก้ปัญหาและพัฒนาเชิง
พื้ น ที่ ตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และ
สอดคล้ อ งกั บ นโยบายของ
ประเทศ

ประเด็นผลลัพธ์
ตัวชี้วดั
หน่วยวัด
ค่ำเป้ำหมำย
ผู้รับผิดชอบหลัก
ตำมเป้ำประสงค์
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
ประชาชน ชุมชน และสังคม 1. จ านวนโครงการบริ ก ารวิ ช าการ โครงการ
๙๕
๙๕
๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๕ สนง.ส่งเสริมบริหาร
ได้ รั บ การบริ ก ารวิ ช าการที่
อย่ า งมี ส่ ว นร่ ว มที่มี ป ระสิทธิภ าพ
งานวิจยั
นาไปสู่ก ารเพิ่มศักยภาพใน
และสอดคล้ อ งกั บ นโยบายของ
การแก้ปัญหาและพัฒนาเชิง
มหาวิทยาลัย
พื้ น ที่ ตามแนวทางปรัชญา 2. จ านวนโครงการบริ ก ารวิ ช าการ โครงการ
๒๐
๒๕
๒๕
๓๐
๓๐ สนง.ส่งเสริมบริหาร
ของเศรษฐกิจพอเพียง และ
งานวิจัย
อย่างมีสว่ นร่วมภายใต้ความร่วมมือ
สอดคล้ อ งกั บ นโยบายของ
กับองค์กรภายนอก
ประเทศ
๘๐
๘๐
๘๕
๘๕
๘๕ สนง.ส่งเสริมบริหาร
3. ร้อยละของจานวนโครงการบริการ ร้อยละ
งานวิจัย
วิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่นาความรู้
และประสบการณ์มาใช้พัฒนาการ
เรี ย นการสอนและการวิ จั ย ของ
จ านวนโครงการบริ ก ารวิ ช าการ
ทั้งหมด
๕
๑๐
๑๕
๒๐
๒๕ สนง.ส่งเสริมบริหาร
4. จ านวนกิ จ กรรมหรื อ โครงการ กิจกรรม/
งานวิจัย
เ กิ ด ขึ้ น ใ น ชุ ม ช น / สั ง ค ม เ พื่ อ โครงการ
ตอบสนองสังคมสูงวัย
๕๐
๖๐
๖๐
๗๐
๗๐ สนง.ส่งเสริมบริหาร
5. ร้อยละของโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ ร้อยละ
ง า น วิ จั ย /คณะ /
ทางการศึกษาของนักเรียนรายวิชา
ใดวิชาหนึ่งเพิ่มขึ้น
สานัก
ราย
๕
๕
๑๐
๑๐
๑๕ สนง.ส่งเสริมบริหาร
6. จานวนผู้ประกอบการรายใหม่
งานวิจัย
7. ร้อยละของผู้รับบริการที่นาความรู้ ร้อยละ
๙๕
๙๕
๙๕
๙๕
๙๕ สนง.ส่งเสริมบริหาร
ไปใช้ประโยชน์
งานวิจัย
8. ร้ อ ย ล ะ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ร้อยละ
๙๐
๙๐
๙๐
๙๐
๙๐ สนง.ส่งเสริมบริหาร
ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับ
งานวิจัย

หมำยเหตุ

แผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการแก่ชมุ ชน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ หน้า ๑๑

ยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์

ประเด็นผลลัพธ์
ตำมเป้ำประสงค์

ตัวชี้วดั
บริ ก ารวิ ช าการและวิ ช าชี พ ต่ อ
ประโยชน์จากบริการ
9. ร้ อ ย ล ะ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผู้ใช้บริการผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก
10. โรงพยาบาลได้ รั บ การรั บ รอง
คุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด
11. ร้อ ยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้ น จาก
การบริการวิชาการ
12. ร้ อ ยละของโครงการบริ ก าร
วิ ช าการ ที่ มี ก ารด าเนิ น การใน
พื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย
และชุมชนเกิดการนาความรู้จาก
การบริ ก ารวิ ช าการไปใช้ อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง

หน่วยวัด

ค่ำเป้ำหมำย
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

ร้อยละ

๘๕

๘๕

๘๕

๘๕

๘๕

รับรอง

๑

๑

๑

๑

๑

ร้อยละ

๕

๕

๑๐

๑๐

๑๕

ร้อยละ

๕

๑๐

๑๕

๑๕

๒๐

ผู้รับผิดชอบหลัก

หมำยเหตุ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการาธารณสุข
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการาธารณสุข
สนง.ส่งเสริมบริหาร
งานวิจัย
สนง.ส่งเสริมบริหาร
งานวิจัย

แผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการแก่ชมุ ชน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ หน้า ๑๒

ส่วนที่ ๓
แผนปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
ในการจัดทาแผนปฏิบัติงานบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้จัดทาแผนปฏิบัติงาน โดยยึดตามยุทธศาสตร์และกล
ยุทธ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
หลักกำรและเหตุผล
มหาวิทยาลั ยอุบ ลราชธานี ได้จั ดทาแผนปฏิบัติงานด้านการบริ การวิชาการ ซึ่งมีการทบทวนเป็นประจาทุกปี เพื่อให้ การดาเนินงานได้รับการพัฒ นาปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้ คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑ ที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันในการขยายพื้นที่การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยให้ครอบคลุมพื้นที่ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ๔ จังหวัดอีสานตอนล่างได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะ
เกษ ยโสธรและอานาจเจริญ โดยใช้ความสาเร็จจากการดาเนินงานในพื้นที่เป้าหมายหลัก ๔ ตาบล คือ ตาบลเมืองศรีไค ตาบลธาตุ ตาบลคาขวางและตาบลโพธิ์ใหญ่ เป็นต้นแบบในการขยายการ
ดาเนินงาน

สาหรับกิจกรรมการให้บริการวิชาการนั้น ให้ความสาคัญกับกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ๔ ประเด็น คือ ๑) การให้บริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ๒)

การส่งเสริมความเข้มแข็งและมั่นคงด้านอาชีพ/การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ ๓) การให้บริการวิชาการด้านการแพทย์ สาธารณสุขเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัย ๔) การเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
เพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม นอกจากนี้ยังรวมถึงโครงการบริการวิชาการที่ เป็นความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งผลให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับ
หน่วยงานในพื้นที่อีกด้วย
กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยให้ความสาคัญกับการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยในการดาเนินงาน
มีส่วนร่วมในขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่ การให้ความเห็น เสนอความต้องการพัฒนา/รับบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัย การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผน/การเตรียมกิจกรรมก่อนลงมือการดาเนินงาน การมี
ส่วนร่วมในการลงมือ/รับบริการวิชาการ การให้ความเห็นในการปรับปรุง/ประเมินผลการดาเนินงาน โดยมีกระบวนการมีส่วนร่วมที่แหลากหลายช่องท่าง เช่น การตอบสารวจ/แบบเสนอความต้องการ
รับบริการวิชาการ การมีส่าวนร่วมในการประชุมย่อยเพื่อเสนอความต้องการ การจัดทาแผนการดาเนินงาน การตอบแบบประเมินผล การประชุมกลุ่ มย่อยเพื่อคืนข้อมูล สะท้อนผลการดาเนินงาน เป็น
ต้น ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมดังกล่าวจะแตกต่างกันตามความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่การดาเนินงาน ซึ่งโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่มีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายหลัก ๔ ตาบลรอบ
แผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการแก่ชมุ ชน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ หน้า ๑๓

มหาวิทยาลัยนั้น สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติงานร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ พร้อมทั้งเปิดรับฟังความเห็นความต้องการพัฒนา/รับบริการ
วิชาการจากมหาวิทยาลัยเพื่อนาไปจัดทาข้อเสนอโครงการในปีถัดไปด้วย โดยเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากพื้นที่เป้าหมายหลักที่กาหนด ได้แก่ ผู้บริหารหรือผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล สถานศึกษา กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนชุมชน ร่วมประชุมเพื่อให้ความคิดเห็นและกาหนดแผนกิจกรรมการดาเนินงานเพื่อพัฒนาร่วมกับ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการ เมื่อวันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม U ๒ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีตัวแทนจากชุมชนเป้าหมายหลัก ๔ ตาบลเข้าร่วม
ประชุม รวม ๒๒ คน เพื่อนามาจัดทาแผนการให้บริการวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมาย ตามกรอบการดาเนินงาน ๔ ด้าน ดังนี้
๑) การให้บริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย ๑๒ โครงการ
๒) การส่งเสริมความมั่นคงด้านอาชีพและเสณษฐกิจฐานราก ประกอบด้วย ๑๖ โครงการ
๓) การให้บริการวิชาการด้านการแพทย์ สาธารณสุขเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัย ประกอบด้วย ๗ โครงการ
๔) การเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม ประกอบด้วย ๑ โครงการ
สาหรับโครงการที่ดาเนินการนอกพื้นที่เป้าหมายหลักนั้น มหาวิทยาลัยประมวลผลข้อมูลจากการสารวจความต้องการพัฒนา/รับบริการวิชาการจากม หาวิทยาลัยของประชาชนในพื้นที่
บริการจานวน ๒๐๓ คน มาจัดทาแผนการดาเนินงาน โดยใช้ผลสาเร็จจากการทางานในพื้นที่เป้าหมายหลักเป็นต้นแบบการดาเนินงานรวม ๗๔ โครงการ ส่วนโครงการบริการวิชาการที่เป็นความ
ต้องการหรือความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกนั้นมีจานวน ๒๒ โครงการ

แผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการแก่ชมุ ชน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ หน้า ๑๔

วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เพื่อส่งเสริมให้เกิดบริการวิชาการแก่ชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและทิศทางการพัฒนาประเทศ
เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน องค์กรและผู้รับประโยชน์จากการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย
เพื่อยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา ผ่านการเสริมสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพของครู ผู้เรียน ตลอดจนการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีของคนทุกช่วงวัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการประกอบสัมมาชีพของประชาชน ผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพต่าง ๆ
เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสในการเรียนรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ของประชาชน

แผนกำรใช้ประโยชน์จำกกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน
ประโยชน์ต่อนักศึกษำ
มหาวิทยาลัยให้ความสาคัญในการบริการวิชาการแก่ชุ มชน โดยนอกเหนือจากประโยชน์ที่ประชาชน ชุมชนจะได้รับจากการร่วมโครงการแล้ว ยังเห็นประโยชน์ที่จะเกิด
ขึ้นกับนักศึกษาด้วย จึงได้กาหนดให้นักศึกษาทุกสาขาวิชา มีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริการวิชาการผ่านการบูรณาการงานบริการวิชาการและการวิจัย ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การมอบหมาย
งานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาได้ออกพื้นที่เก็บรวมรวบข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายการให้บริการวิชาการของอาจารย์ การที่อาจารย์ผู้สอนได้นาสถานการณ์ปัญหาที่เกิดใน
พื้นที่ / ชุมชน ที่ให้บริการวิชาการมาเป็นประเด็นในการเรียนรู้ของนักศึกษา ทั้งนี้ จากโครงการในปีการศึกษา ๒๕๖๐ จานวน ๑๑๐ โครงการ มีแผนการใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษา
โดยการบูรณาการผ่านวิชาเรียนจานวน ๘๕ โครงการ
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
ชุมชน และสังคม ได้รับการบริการวิชาการที่นาไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการแก้ปัญหาและพัฒนาเชิงพื้นที่ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการแก่ชมุ ชน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ หน้า ๑๕

บัญชีรำยชื่อโครงกำรบริกำรวิชำกำรประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐
โครงกำรบริกำรวิชำกำรแบบให้เปล่ำ (โครงกำรงบประมำณแผ่นดิน)
ที่

โครงกำร

คณะ หน่วยงำน

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

กำหนดกำร

งบประมำณ

พื้นที่

กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและเพิ่มศักยภำพของชุมชนและสังคม
๑

การจัดทาเอกสารทางบัญชีและรายงานงบการเงินของกองทุนหมู่บ้านฯ ให้
เป็นไปตามเกณฑ์ของหน่วยงานกากับดูแล

คณะบริหารศาสตร์

นางสาวภัทราจิตร แสงสว่าง

๒

เกษตรอีสานใต้

คณะเกษตรศาสตร์

ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์

๓

โครงการเผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๑

คณะนิติศาสตร์

นางสาวมณฑิรา แก้วตา

๔

โครงการการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง เศรษฐกิจและสังคมใน
ภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงของ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๑ (International Conference ๒๐๑๘ “The Social and
Economic Prospects in Southern Mekong Sub-Region of
Southeast Asia)

๕

เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนและการสร้างกลไกความร่วมมือในการ
จัดการที่ดินสาธารณะของท้องถิ่น

คณะบริหารศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์

๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๑ กันยายน พ.ศ.
๖๕,๐๐๐
๒๕๖๑
๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.
๑,๐๐๐,๐๐๐
๒๕๖๑
๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๕๙ - ๒๔
๔๐๐,๐๐๐
พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๕๙

หลัก

รอง

รอง

ดร.จักริน วชิรเมทิน

๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๒๘ กันยายน พ.ศ.
๔๐๐,๐๐๐
๒๕๖๑

รอง

ดร.จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์

๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๓๕๐,๐๐๐
๒๕๖๑

รอง

แผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการแก่ชมุ ชน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ หน้า ๑๖

ที่
๖

โครงกำร
นวัตกรรมสังคมกับการลดความเสีย่ งจากภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัด
อุบลราชธานี

คณะ หน่วยงำน
คณะรัฐศาสตร์

๗

การอบรมพื้นฐานระบบกาลังของไหล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

๘

ความปลอดภัย การตรวจสอบ การบารุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและ
ระบบควบคุมมอเตอร์ปั้มน้าระบบประปาหมู่บ้าน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

๙

การสาธิตการผลิตไบโอดีเซลชุมชนจากน้ามันพืชใช้แล้วและน้ามันปาล์มด้วย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ระบบไฮโดรไดนามิกส์คาวิเทชั่น

๑๐

การออกแบบ ติดตั้ง และประยุกต์ใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์
แสงอาทิตย์ระบบไฮบริดสาหรับใช้งานในครัวเรือน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

๑๑

สัปดาห์นวัตกรรมและการออกแบบ (INOVATION AND DESIG WEEK)

คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

๑๒

เปิดบ้านศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

กำหนดกำร
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
นางสาวพิสมัย ศรีเนตร
- ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๖๑
๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๙
นายกฤตยา ไชยยศ
พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๖๑
๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๑๑
นายผดุง กิจแสวง
กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๖๑
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ประชา
- ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.
สันติ ไตรยสุทธิ์
๒๕๖๑
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ประชา
- ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.
สันติ ไตรยสุทธิ์
๒๕๖๐
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
นางสาวปิยะนันท์ กรินรักษ์ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.
๒๕๖๑
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ปรียา
- ๓๐ กันยายน พ.ศ.
ภรณ์ เจริญบุตร
๒๕๖๑

งบประมำณ
๓๕๐,๐๐๐

พื้นที่
รอง
รอง

๒๙,๖๐๐

๑๐๐,๐๐๐

รอง

๑๙๙,๐๐๐

รอง

๒๒๐,๐๐๐

รอง

๔๐๐,๐๐๐

รอง

๑๕๐,๐๐๐

รอง

แผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการแก่ชมุ ชน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ หน้า ๑๗

ที่

โครงกำร

คณะ หน่วยงำน

๑๓

การพัฒนาศักยภาพยุวมัคคุเทศก์เพื่อเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

คณะศิลปศาสตร์

๑๔

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแปลผล การแก้ไขความผิดพลาด ของตรวจ
วิเคราะห์หาสารเคมีในเลือด

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข

๑๕

พัฒนาการบริหารจัดการงานบริการวิชาการแก่ชุมชนมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ปี ๒๕๖๑

สานักงานอธิการบดี

๑๖

เอกสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานวิจัย บริการวิชาการ
และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สานักงานอธิการบดี

๑๗

โครงการประชุมวิชาการ มอบ. วิจยั ครั้งที่ ๑๒

สานักงานอธิการบดี

๑๘

พัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ก้าวสูม่ าตรฐานระดับสากล ประจาปี ๒๕๖๑

สานักงานอธิการบดี

๑๙

หนังสือเสียงเพื่อน้องพิการทางสายตา

สานักวิทยบริการ

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

กำหนดกำร
๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
นางสาวยุวดี จิตต์โกศล
- ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๖๑
๒๙ มีนาคม พ.ศ.
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ภาวนา
๒๕๖๑ - ๒๙ มีนาคม
พนมเขต
พ.ศ. ๒๕๖๑
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
นางสาวโฉมสอางค์ ไชยยงค์ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.
๒๕๖๑
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
นางสาวณัชชา อักษรศรี
- ๓๐ กันยายน พ.ศ.
๒๕๖๑
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
นางสาวนาวินี สุตญ
ั ตั้งใจ
- ๓๐ กันยายน พ.ศ.
๒๕๖๑
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
นางสาวนิตยศรี วงศ์สุวรรณ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.
๒๕๖๑
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๓๐ กันยายน พ.ศ.
นายสุรชัย ศรีใส
๒๕๖๑

งบประมำณ

พื้นที่

๑๕๐,๐๐๐

รอง

๑๐๐,๐๐๐

รอง

๑๐๐,๐๐๐

รอง

๔๔๐,๐๐๐

รอง

๖๐๐,๐๐๐

รอง

๑๐๐,๐๐๐

รอง

๔๐,๐๐๐

รอง

แผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการแก่ชมุ ชน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ หน้า ๑๘

ที่

โครงกำร

คณะ หน่วยงำน

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

กำหนดกำร

งบประมำณ

พื้นที่

กำรให้บริกำรวิชำกำรเพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
๒๐

โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนปีที่ ๕

คณะพยาบาลศาสตร์

นางสาวเดือนเพ็ญ บุญมาชู

๒๑

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

คณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.กานต์
ตะรัตน์ วุฒิเสลา

๒๒

โครงการเสริมสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สู่การสอบ O-NET
สาหรับนักเรียนโรงเรียนรอบพื้นทีม่ หาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับชัน้
คณะวิทยาศาสตร์
ประถมศึกษาปี ๖

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อ
ทิพย์ กัณฑโชติ

๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๓๐ กันยายน พ.ศ.
๘๕,๐๐๐
๒๕๖๑
๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๕๙ - ๑๕
๒๐๐,๐๐๐
พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๕๙
มกราคม ๒๕๖๑

๒๓

กิจกรรมสะเต็มศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

คณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระ
วุฒิพรหม

๒๔

การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณะศิลปศาสตร์

ดร.ภาสพงศ์ ผิวพอใช้

๒๕

การพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข

นางสาวจิราภรณ์ หลาบคา

๒๖

การพัฒนาแนวทางการจัดทาแผนเพื่อการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินใน
โรงเรียนเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข

นางสาวจีราพร ทิพย์พลิ า

๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๕๙ - ๑๔
พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๕๙
กันยายน ๒๕๖๑
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๖๑
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๓๐ กันยายน พ.ศ.
๒๕๖๑

หลัก

หลัก

๒๑๘,๕๐๐

หลัก

๑๕๐,๐๐๐

หลัก

๖๙,๘๐๐

หลัก

๑๐๐,๐๐๐

หลัก

๗๕,๓๐๐

หลัก

แผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการแก่ชมุ ชน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ หน้า ๑๙

ที่

โครงกำร

คณะ หน่วยงำน

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

๒๗

อบรมเชิงปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น ภายใต้โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

สานักงานอธิการบดี

นางสาวณัชชา อักษรศรี

๒๘

โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสติ นักศึกษา

สานักงานอธิการบดี

นายสุภวัฒน์ โสวรรณี

๒๙

พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สาหรับนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

สานักงานอธิการบดี

นายสุภวัฒน์ โสวรรณี

๓๐

โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สานักงานอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
การศึกษานานาชาติ

๓๑

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สานักงานอธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

๓๒

การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน ปี
คณะเกษตรศาสตร์
ที่ ๗

นายรักเกียรติ แสนประเสริฐ

๓๓

ศึกษาพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ “เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง” ศูนย์การเรียน
ตารวจตระเวนชายแดน บ้านภูดานกอย ตาบลคาโพน อาเภอปทุมราชวงศา คณะเกษตรศาสตร์
จังหวัดอานาจเจริญ (ปีที่๓)

ผศ.ณัชพล สามารถ

กำหนดกำร
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๓๐ กันยายน พ.ศ.
๒๕๖๑
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๓๐ กันยายน พ.ศ.
๒๕๖๑
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓๐ กันยายน พ.ศ.
๒๕๖๑
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๓๐ กันยายน พ.ศ.
๒๕๖๑
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๓๐ กันยายน พ.ศ.
๒๕๖๑
๑ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๑
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๓๐ กันยายน พ.ศ.
๒๕๖๑

งบประมำณ

พื้นที่

๔๐๐,๐๐๐

หลัก

๗๐,๐๐๐

หลัก

๓๒๕,๗๐๐

หลัก

๓,๓๐๐,๐๐๐

หลัก

๑,๘๐๐,๐๐๐

หลัก

๑๐๐,๐๐๐

รอง

๑๒๐,๐๐๐

รอง

แผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการแก่ชมุ ชน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ หน้า ๒๐

ที่

โครงกำร

คณะ หน่วยงำน

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

๓๔

โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน

คณะเภสัชศาสตร์

นางสาวกุสุมา จิตแสง

๓๕

การให้ความรูด้ ้านอนามัยเจริญพันธุ์และการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึง
ประสงค์ ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์

นางสาวจารุวรรณ ชุปวา

๓๖

โครงการการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔ Thailand
Chemistry Olympiad (๑๔th TChO)

คณะวิทยาศาสตร์

นายรักเกียรติ จิตคติ

๓๗

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี ๒๕๖๑

คณะวิทยาศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ

๓๘

สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหญ้าคาและ
ศูนย์การเรียนตารวจตระเวนชายแดนภูดานกอย ระยะที่ ๒

คณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อ
ทิพย์ กัณฑโชติ

๓๙

วันเทคโนโลยีวิศวกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ดร.ธิติกานต์ บุญแข็ง

๔๐

อิเล็กทรอนิกส์สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ
นักเรียน ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

นายธนกร ลิ้มสุวรรณ

กำหนดกำร
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๖๐
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๖๐
๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๕๙ - ๒๓
พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๕๙
๑๖ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๑๗ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๖๐
๑๑ มกราคม พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๑๒ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๑
๙ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๑๐ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๑

งบประมำณ

พื้นที่

๗๘,๐๐๐

รอง

๗๗,๐๐๐

รอง

๑๐๐,๐๐๐

รอง

๗๐๐,๐๐๐

รอง

๑๕๐,๐๐๐

รอง

๔๘๕,๐๐๐

รอง

๑๐๐,๐๐๐

รอง

แผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการแก่ชมุ ชน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ หน้า ๒๑

ที่

โครงกำร

คณะ หน่วยงำน

๔๑

ความปลอดภัย การตรวจสอบ การบารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
เครื่องใช้ไฟฟ้าในโรงเรียน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

๔๒

ประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์สร้างโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

๔๓

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาศักย์ภาพนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ตัวน้อยด้วย
ระบบสมองกลฝังตัว

คณะวิศวกรรมศาสตร์

๔๔

ส่งเสริมศักยภายการเรียนรู้ของครูนักเรียนด้านสมองกลฝั่งตัวในการเกษตร
เพื่อพัฒนาชุมชน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

๔๕

การประชุมวิชาการหลักสูตรภาษาจีน ระดับปริญญาตรีบัณฑิต
สถาบันอุดมศึกษาตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะศิลปศาสตร์

๔๖

โครงการพุ่งเป้า:การพัฒนาทักษะภาษาที่สองในโรงเรียนเครือข่ายพันธมิตร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะศิลปศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

กำหนดกำร
๒๓ ธันวาคม พ.ศ.
นายผดุง กิจแสวง
๒๕๖๐ - ๒๔ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐
๑ มิถุนายน พ.ศ.
นายธนกร ลิ้มสุวรรณ
๒๕๖๑ - ๒ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๑๓
นายสมนึก เวียนวัฒนชัย
พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๖๑
๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๑๑
นายสมนึก เวียนวัฒนชัย
กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๖๑
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
นางสาวประภาพร ศศิประภา - ๓๐ กันยายน พ.ศ.
๒๕๖๑
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ดร.ชิดหทัย ปุยะติ
- ๓๐ กันยายน พ.ศ.
๒๕๖๑

งบประมำณ

พื้นที่

๑๐๐,๐๐๐

รอง

๑๐๐,๐๐๐

รอง

๙๕,๐๐๐

รอง

๑๐๐,๐๐๐

รอง

๒๐๐,๐๐๐

รอง

๒๐๐,๐๐๐

รอง

แผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการแก่ชมุ ชน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ หน้า ๒๒

ที่

โครงกำร

คณะ หน่วยงำน

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

๔๗

กิจกรรมวันภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (English
Day) ครั้งที่ ๑๐

คณะศิลปศาสตร์

นางสาวอรนุช ปวงสุข

๔๘

เปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ่ ครั้งที่ ๙

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.มารุต
พงศ์ ปัญญา

๔๙

โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียน ตชด. เพื่อเข้าสูโ่ รงเรียนต้นแบบด้าน
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ มินตรา
สาระรักษ์

๕๐

โครงการพัฒนาศักยภาพครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา

สานักงานอธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

๕๑

๕๒

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่
๔๔ (The ๔๔ th National Graduate Research Conference: ๔๔th
NGRC) และนาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษานานาชาติ ครั้งที่ ๘
สานักงานอธิการบดี
(The ๘th International Graduate Research Conference: ๘th IGRC
๒๐๑๗) (ต่อเนื่อง)
กำรให้บริกำรวิชำกำรด้ำนกำรแพทย์ สำธำรณสุข
โครงการอบรมความรู้เรื่อง “โรคและยาเพื่อการดูแลผูส้ ูงอายุ”

คณะเภสัชศาสตร์

กำหนดกำร
๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๕๙ - ๒๓
พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๕๙
๑๖ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๑๗ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๓๐ กันยายน พ.ศ.
๒๕๖๑
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๓๐ กันยายน พ.ศ.
๒๕๖๑

งบประมำณ

พื้นที่

๑๐๐,๐๐๐

รอง

๘๗,๕๐๐

รอง

๒๐๐,๐๐๐

รอง

๓,๘๐๗,๒๐๐

รอง

นางสาวเกษสุดา จันดาพันธ์

๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.
๓๐๐,๐๐๐
๒๕๖๐

รอง

ดร.ทวนธน บุญลือ

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

หลัก

๕๐,๐๐๐

แผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการแก่ชมุ ชน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ หน้า ๒๓

ที่

โครงกำร

คณะ หน่วยงำน

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

กำหนดกำร
งบประมำณ
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.
๗๓,๐๐๐
๒๕๖๑

พื้นที่

๕๓

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพือ่ การดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

คณะเภสัชศาสตร์

นางจีริสุดา คาสีเขียว

๕๔

โครงการพัฒนาศักยภาพผูด้ ูแลผู้สงู อายุในเขตวารินชาราบ จังหวัด
อุบลราชธานี

คณะพยาบาลศาสตร์

นางณิชา ว่องไว

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๐๐,๐๐๐

หลัก

๕๕

โครงการศึกษาสุขภาวะชุมชนและให้บริการวิชาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
(โครงการลูกฮักลูกแพง) ปีที่ ๖

คณะพยาบาลศาสตร์

นางยมนา ชนะนิล

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๕๐,๐๐๐

หลัก

๕๖

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตครอบครัวในชุมชน ปีที่ ๒

คณะพยาบาลศาสตร์

นางสาวเกษร สายธนู

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

๖๕,๐๐๐

หลัก

๕๗

โครงการส่งเสริมจัดการสิ่งแวดล้อมและประกวดบ้านตัวอย่างบ้านน้อยเจริญ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
หมู่ที่ ๙ ตาบลธาตุ อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
และการสาธารณสุข

ดร.อารี บุตรสอน

๑๔ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๑๕ มิถุนายน ๕๐,๐๐๐
พ.ศ. ๒๕๖๑

หลัก

๕๘

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนาสุขภาพประจาครอบครัวเพื่อการดูแล
สุขภาพชุมชนที่ต่อเนื่องยั่งยืน ตาบลธาตุ อาเภอวารินชาราบ จังหวัด
อุบลราชธานี

ดร.อารี บุตรสอน

๒๑ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๒ มิถุนายน ๑๐๐,๐๐๐
พ.ศ. ๒๕๖๑

หลัก

ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล

๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๐
๑๒๐,๐๐๐
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

รอง

๕๙

ความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ ๖

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข

คณะเภสัชศาสตร์

หลัก

แผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการแก่ชมุ ชน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ หน้า ๒๔

ที่

โครงกำร

คณะ หน่วยงำน

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

๖๐

การพัฒนาศูนย์ให้บริการข้อมูลยาและสุขภาพแก่ประชาชน และฐานข้อมูล
การพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลในประเทศไทย

๖๑

โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัตกิ ารเรื่อง ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม
คณะเภสัชศาสตร์
ครั้งที่ ๒: การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครื่องสาอางเพื่อการตกแต่ง

รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี
รังสีวิจิตรประภา

๖๒

พัฒนาคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลตามหลักปฏิบัตสิ าหรับผูส้ ูงวัย

คณะบริหารศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตรจารย์สืบพงศ์
หงษ์ภักดี

๖๓

โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม

คณะพยาบาลศาสตร์

นางสาวภูษณิศา มีนาเขตร

๖๔

โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ปีที่ ๓ (สุขภาพดี ๔.๐)

คณะพยาบาลศาสตร์

นางสาวภูษณิศา มีนาเขตร

๖๕

โครงการโรงเรียนสร้างสุขผูส้ ูงอายุ

คณะพยาบาลศาสตร์

นางสาวสาวิตรี สิงหาด

๖๖

การสร้างความตระหนักและแนวทางการป้องกันอันตราย จากสารเคมีกาจัด วิทยาลัยแพทยศาสตร์
ศัตรูพืชของเกษตรปลูกผัก บ้านหนองแต้ ต.ขี้เหล็ก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี และการสาธารณสุข

คณะเภสัชศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีราพร
ชนะกิจ

ดร.ลักษณีย์ บุญขาว

กำหนดกำร
๑ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๖๐ - ๓๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑
๒๘ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๑
๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๒
พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๖๑
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๖๑
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๓๑ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๖๑
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๓๐ กันยายน พ.ศ.
๒๕๖๑
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

งบประมำณ

พื้นที่

๑๘๐,๐๐๐

รอง

๒๕๐,๐๐๐

รอง

๘๗,๔๐๐

รอง

๗๓,๕๐๐

รอง

๑๐๐,๐๐๐

รอง

๑๓๐,๐๐๐

รอง

๑๒๐,๐๐๐

รอง

แผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการแก่ชมุ ชน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ หน้า ๒๕

ที่

โครงกำร

คณะ หน่วยงำน

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

การพัฒนาศักยภาคเกษตรกรในการลดการใช้สารเคมีในการเกษตรแบบมี
ส่วนร่วม

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข

๖๘

ค่ายหมอมอทราย พัฒนาสุขภาพประชาชนในชนบท

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข

นางศุทธินี ธิราช

๖๙

พัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการพึ่งตัวเองด้านสุขภาพ ครั้งที่ ๕

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข

ดร.อนุวัตร ภิญญะชาติ

๗๐

พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วม

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข

นางทักษิณ พิมพ์ภักดิ์

๗๑

บริการตรวจเชื้อเลปโตสไปร่า เพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันโรคเลปโต
สไปโรสิส

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข

นางสาวจารุวรรณ์ วงบุตดี

๗๒

รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข

นางสาวจารุวรรณ์ วงบุตดี

๗๓

การพัฒนาแกนนาด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในอีสานใต้

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข

นายสมเจตน์ ทองดา

๖๗

นางนิตยา ชาคารุณ

กำหนดกำร
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๓๐ กันยายน พ.ศ.
๒๕๖๑
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๓๐ กันยายน พ.ศ.
๒๕๖๑
๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๕๙ - ๒๒
พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๕๙
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๓๐ กันยายน พ.ศ.
๒๕๖๑
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๓๐ กันยายน พ.ศ.
๒๕๖๑
๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๑๑
กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๖๑

งบประมำณ
๑๐๓,๒๐๐

พื้นที่
รอง

๑๒๓,๘๐๐

รอง

๑๕๐,๐๐๐

รอง

๑๐๐,๐๐๐

รอง

๑๐๐,๐๐๐

รอง

๑๐๐,๐๐๐

รอง

๑๐๐,๐๐๐

รอง

แผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการแก่ชมุ ชน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ หน้า ๒๖

ที่
๗๔

โครงกำร
สัมนาเชิงวิชาการทางด้านการแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

คณะ หน่วยงำน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

กำหนดกำร
๓๐ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๓๐ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑

แพทย์หญิงฐิติมา อินทรา

งบประมำณ

พื้นที่

๒๒๔,๐๐๐

รอง

หลัก

กำรส่งเสริมควำมมั่นคงด้ำนอำชีพและเศรษฐกิจฐำนรำก
๗๕

ฟาร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเกษตรศาสตร์

ดร.ทวีศักดิ์ วิยะชัย

๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๓๐ กันยายน พ.ศ.
๒๕๐,๐๐๐
๒๕๖๑

๗๖

การเพิ่มศักยภาพการผลิตปลานิลในระบบอินทรีย์

คณะเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ธนา
ทิพย์ แหลมคม

มีนาคม ๒๕๖๑

๑๕๐,๐๐๐

หลัก

๗๗

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปผัก

คณะเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.
อภิญญา เอกพงษ์

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๑๐๐,๐๐๐

หลัก

๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๓๐ กันยายน พ.ศ.
๑๐๐,๐๐๐
๒๕๖๑
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๓๐ กันยายน พ.ศ.
๑๐๐,๐๐๐
๒๕๖๑
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๓๐ กันยายน พ.ศ.
๒๕๐,๐๐๐
๒๕๖๑

๗๘

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครืองสาอางจากน้ามันงา

คณะเภสัชศาสตร์

ดร.จินตนา นภาพร

๗๙

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากจิ้งหรีด

คณะเภสัชศาสตร์

ดร.จินตนา นภาพร

๘๐

โครงการพัฒนาชุดทดสอบการปนเปื้อนยาฆ่าแมลงต้นแบบเพื่อการ
certification ผลผลิตทางการเกษตร

คณะเภสัชศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.
ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภรู ิปรีชา

๘๑

อันตรายจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร วิธีการรักษาอาการพิษเบือ้ งต้น
และการป้องกัน

คณะเภสัชศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ศิรมิ า
สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา

มกราคม – กันยายน
๒๕๖๑

๕๐,๐๐๐

หลัก

หลัก

หลัก
หลัก

แผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการแก่ชมุ ชน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ หน้า ๒๗

ที่

โครงกำร

๘๒

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทาบัญชีสาหรับการวางแผนกาไร โดย
การวิเคราะห์จดุ คุ้มทุน (Beak Event Point) สาหรับวิสาหกิจชุมชน

๘๓

โครงการการพัฒนาสินค้าชุมชนครบวงจรเพื่อยกระดับสินค้าคุณภาพเชิง
พาณิชย์วิสาหกิจชุมชน ๔ องค์กรส่วนตาบลรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะ หน่วยงำน
คณะบริหารศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

กำหนดกำร
มกราคม – กันยายน

ดร.ธีรวิทย์ กาปัญญา

๒๕๖๑

งบประมำณ

พื้นที่

๑๐๐,๐๐๐

หลัก

๙๐,๐๐๐

หลัก

๕๐,๐๐๐

หลัก

๒๐๐,๐๐๐

หลัก

๒๐๐,๐๐๐

หลัก

๓๐๐,๐๐๐

หลัก

มกราคม – กันยายน
คณะบริหารศาสตร์

ดร.อุทัย อันพิมพ์

๒๕๖๑
มกราคม – กันยายน

๘๔

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการร่วมกลุ่มเกษตรกรเพื่อเพิ่มรายได้และลดหนี้ คณะบริหารศาสตร์

นายดุสติ จักรศิลป์

๒๕๖๑
๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๘๕

การคัดเลือกและจาแนกจุลินทรียร์ อบรากพืชที่ส่งเสริมการเจริญของพืช
เพื่อพัฒนาเป็นปุ๋ยชีวภาพแบบจาเพาะ

คณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.
สุทธิคาภา
๒๕๖๑
๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๘๖

โครงการต้นแบบการจัดการน้าเพือ่ การทาเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์
ชัย ศรีวรมาศ

- ๓๐ กันยายน พ.ศ.
๒๕๖๑
๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๘๗

โครงการออกแบบและจัดสร้างเครือ่ งล้างเมล็ดงาต้นแบบ และการปรับปรุง
เครื่องร่อนคัดแยกเมล็ดงา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนรัฐ

- ๓๐ กันยายน พ.ศ.
๒๕๖๑

แผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการแก่ชมุ ชน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ หน้า ๒๘

ที่
๘๘

โครงกำร
ศูนย์เรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะ หน่วยงำน

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

กำหนดกำร
๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

สานักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.มงคล
ปุษยตานนท์

- ๓๐ กันยายน พ.ศ.
๒๕๖๑

งบประมำณ

พื้นที่

๒,๑๗๔,๙๐๐

หลัก

๑,๕๐๐,๐๐๐

หลัก

๒,๑๐๖,๔๐๐

หลัก

๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
สานักงานอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.พร
ทิพย์ ไววุฒิ

๙๐

การบูรณาการความรูส้ ู่ชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก สานักงานอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.พร
ทิพย์ ไววุฒิ

๙๑

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเลี้ยงไก่ดาให้ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ

ดร.ชวลิต ศิริบูรณ์

๙๒

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“ การออกแบบระบบการให้น้าอย่างง่าย
สาหรับเกษตรกร”.

คณะเกษตรศาสตร์

ดร.นิมมานรดี พรหมทอง

๙๓

ฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด

คณะเกษตรศาสตร์

ดร.สุกญ
ั ญา คลังสินศิริกุล

๘๙

๙๔

โครงการบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติจริง ระยะ ๒

เกษตรอินทรีย์ วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

คณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์

ดร.ทวีศักดิ์ วิยะชัย

- ๓๐ กันยายน พ.ศ.
๒๕๖๑
๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๓๐ กันยายน พ.ศ.
๒๕๖๑
มกราคม – กันยายน
๒๕๖๑
๒๑ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๓ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑
มกราคม – กันยายน
๒๕๖๑
๓ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๔
พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๖๑

๕๐,๐๐๐

รอง
รอง

๗๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐

รอง
รอง

๗๐,๐๐๐

แผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการแก่ชมุ ชน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ หน้า ๒๙

ที่

โครงกำร

คณะ หน่วยงำน

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

กำหนดกำร
๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๓๑
พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๖๑

งบประมำณ

๙๕

การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ : การปลูกพืชไม่ใช้ดินในระบบการปลูกผัก
คณะเกษตรศาสตร์
ในวัสดุทดแทนดิน (Substrate culture) ปีที่ ๒

นายรักเกียรติ แสนประเสริฐ

๙๖

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและมูลค่าของถั่วลิสงหลังนา

คณะเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ณัชพล มกราคม – กันยายน
สามารถ
๒๕๖๑

๑๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐

๙๗

การเพาะเห็ดหูหนู

คณะเกษตรศาสตร์

๗ กรกฎาคม พ.ศ.
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ยุวดี ชู
๒๕๖๑ - ๘ กรกฎาคม
ประภาวรรณ
พ.ศ. ๒๕๖๑

๙๘

ต้นแบบการผลิตผักอินทรีย์ในโรงเรือนสาหรับกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจ
ชุมชนอานาจเจริญและอุบลราชธานี

คณะเกษตรศาสตร์

รองศาสตรจารย์ ดร.บุญส่ง
เอกพงษ์

๙๙

การพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ด้วยกลยุทธ์ทางธุรกิจเชิงสร้างสรรค์

๑๐๐

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพช่องทางการจัดจาหน่ายแก่ผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
ผู้ประกอบการสินค้าโอท๊อป

๑๐๑

“การเพิ่มมูลค่าคุณค่าสินค้าสหกรณ์และเกษตรกรรมไทย ก้าวไกลสู่ เกษตร
ดิจิทัล ในยุค ๔.๐“

คณะบริหารศาสตร์

นางสาวใจแก้ว แถมเงิน

คณะบริหารศาสตร์

นางสาวปวีณา ทองบุญยัง

คณะบริหารศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตรจารย์พิมลสินี
อุดมพันธ์

มกราคม – กันยายน
๒๕๖๑

พื้นที่
รอง

๑๐๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

รอง
รอง

๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๓๐ กันยายน พ.ศ.
๑๐๐,๐๐๐
๒๕๖๑
๘ มกราคม พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๕๓,๐๐๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
- ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.
๑๕๖,๓๐๐
๒๕๕๙

รอง
รอง

รอง

รอง

แผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการแก่ชมุ ชน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ หน้า ๓๐

ที่
๑๐๒

๑๐๓

โครงกำร
โครงการการใช้กลยุทธ์ทางการเงินและความรู้ทางการบัญชีสร้างมูลค่าเพิ่ม
เชิงเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มุ่งสู่การเป็นประเทศ
ไทย๔.๐
การพัฒนาทักษะการบริการอย่างมืออาชีพเพื่อเข้าสู่ยุคของการท่องเที่ยว
๔.๐

คณะ หน่วยงำน
คณะบริหารศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นางสาวมนัสดา ชัยสวนียา
กรณ์

คณะบริหารศาสตร์

นางสาวสิรริ ัตน์ ชอบขาย

คณะบริหารศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตรจารย์นภาพร
หงษ์ภักดี

กำหนดกำร
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๓๐ กันยายน พ.ศ.
๒๕๖๑
๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๕๙ - ๑๘
พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๕๙
๒๑ เมษายน พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๒ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๑
๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๓๐ กันยายน พ.ศ.
๒๕๖๑

งบประมำณ

พื้นที่
รอง

๘๖,๐๐๐
รอง
๑๐๐,๐๐๐
รอง

๑๐๔

เจาะธุรกิจ พิชิตต้นทุน

๘๐,๐๐๐

๑๐๕

การประยุกต์ใช้ความรูด้ ้านวิศวกรรมอุตสาหการในการแก้ปัญหาของชุมชน
เพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ
หน่วยงานของรัฐ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สมบัติ
สินธุเชาวน์

๑๐๖

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ พุทธศิลป์ร่วมสมัยจากอัตลักษณ์
ศิลปะพื้นบ้านอีสาน

คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

ดร.ติ๊ก แสนบุญ

มกราคม – กันยายน
๒๕๖๑

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๗

การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าและ
รายได้

คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

นางสาวเทพิญ แก้ววรสูตร

มกราคม – กันยายน
๒๕๖๑

๕๗,๓๐๐

๑๐๘

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

นางสาวพัชริดา ปรีเปรม

มกราคม – กันยายน
๒๕๖๑

๗๐,๐๐๐

๑๐๙

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ออกแบบลายผ้าเยียรบับลาวด้วยกราฟ เพิ่มทักษะ
สาหรับกลุ่มทอผ้าไหมจังหวัดอุบลราชธานี

คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สิทธิ
ชัย สมานชาติ

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๐๐,๐๐๐

รอง
๙๔,๒๐๐
รอง
รอง
รอง
รอง

แผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการแก่ชมุ ชน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ หน้า ๓๑

ที่
๑๑๐

โครงกำร

คณะ หน่วยงำน

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นใน
คณะศิลปศาสตร์
ชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นางสาวเขมจิรา หนองเป็ด

กำหนดกำร
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

งบประมำณ
๒๐๐,๐๐๐

พื้นที่
รอง

โครงกำรบริกำรวิชำกำรภำยใต้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก
ที่

ชื่อโครงกำร

คณะ/หน่วยงำน

ผู้รับผิดชอบ

กำหนดกำร

งบประมำณ
(บำท)

หน่วยงำนที่ให้ควำม
ร่วมมือ

กลยุทธ์ ๓.๕ : จัดหำรำยได้จำกกำรบริกำรวิชำกำรของมหำวิทยำลัย
๑

โครงการส่งเสริมด้านการเกษตร โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์
OGOP ของราชอาณาจักรภูฏาน

คณะเกษตรศาสตร์

นายทศพร สาธรวิศิษฐ์

ตุลาคม ๒๕๖๐ มีนาคม ๒๕๖๑

๑๕๓,๖๘๐

กรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

๒

โครงการการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม
โครงการร่วมมือระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาล
พระศรีมหาโพธิ์ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑
โครงการการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม
โครงการร่วมระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กลุ่มงานเภสัชกรรม และ กลุม่ งานอายุรกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

คณะเภสัชศาสตร์

นายทวนธน บุญลือ

ตุลาคม ๒๕๖๐ มีนาคม ๒๕๖๑

๑๐๐,๐๐๐

รายได้ค่าลงทะเบียน

คณะเภสัชศาสตร์

นาย มานิตย์ แซ่เตียว

ตุลาคม ๒๕๖๐ มีนาคม ๒๕๖๑

-

รายได้ค่าลงทะเบียน

๑๔๔,๐๐๐

ค่าลงทะเบียน

๓

๔

โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานช่างของ คณะนิติศาสตร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายสหรัฐ โนทะยะ
ตุลาคม ๒๕๖๐ นายปริวัฒน์ จันทร์ทรง มีนาคม ๒๕๖๑

แผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการแก่ชมุ ชน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ หน้า ๓๒

ที่

ชื่อโครงกำร

คณะ/หน่วยงำน

ผู้รับผิดชอบ

กำหนดกำร

งบประมำณ
(บำท)
๔๖๒,๖๔๓.๕๐

๕

การอบรมทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และการ
ทาโครงงานของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ

ตุลาคม ๒๕๖๐ มีนาคม ๒๕๖๑

๖

โอลิมปิกวิชาการ สอวน.

คณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ

ตุลาคม ๒๕๖๐ มีนาคม ๒๕๖๑

๕,๑๐๔,๕๐๐

๗

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC)

คณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ

ตุลาคม ๒๕๖๐ มีนาคม ๒๕๖๑

๔๗๖,๖๐๐

๘

โครงการบริการวิชาการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตุลาคม ๒๕๖๐ มีนาคม ๒๕๖๑

๘,๙๖๗,๖๒๕

๙

โครงการบริการวิชาการด้านวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน
และพลังงานทดแทน
ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ตุลาคม ๒๕๖๐ มีนาคม ๒๕๖๑

๑๒,๑๐๐

หน่วยงำนที่ให้ควำม
ร่วมมือ
โรงเรียนขุขันธ์
โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ
อุบลราชธานี
โรงเรียนเบ็ญจะมะ
มหาราช
โรงเรียนเสลภูมิพิทยา
คม
มูลนิธิ สอวน.
ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (NECTEC)
กระทรวงพลังงาน

เงินรายได้คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

แผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการแก่ชมุ ชน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ หน้า ๓๓

ที่

ชื่อโครงกำร

คณะ/หน่วยงำน

งบประมำณ
(บำท)
๔๕,๒๔๐

หน่วยงำนที่ให้ควำม
ร่วมมือ
โรงเรียนเบ็ญจะมะ
มหาราช

๑๐

โครงการอบรมอินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (Internet of Thing :
IOT) สาหรับนักเรียนและครูระดับมัธยมศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ตุลาคม ๒๕๖๐ ฯ
มีนาคม ๒๕๖๑

๑๑

โครงการประชุมวิชาการวิศวกรรมข่ายงานวิศวกรรมอุตสา
หการ ประจาปี ๒๕๖๑ (IE Network Conference ๒๐๑๘)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสา ตุลาคม ๒๕๖๐ หการ
มีนาคม ๒๕๖๑

๑,๔๘๐,๐๐๐

คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

นายกรกิฏ เหล่าสกุล

ตุลาคม ๒๕๖๐ มีนาคม ๒๕๖๑

๑๓๕,๘๒๐

๑. เงินรายได้คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
(๒๐๐๐๐๐)
๒. เงินค่าลงทะเบียน
และเงินสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก
(๑๒๘๐๐๐๐)
กรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

๑๒

โครงการส่งเสริมด้านการเกษตร โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์
OGOP ของราชอาณาจักรภูฏาน

๑๓

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อ
เป็นพลังงานทดแทนใน ครัวเรือนแบบยั่งยืน

คณะบริหารศาสตร์

นายอุทัย อันพิมพ์

ตุลาคม ๒๕๖๐ กันยายน ๒๕๖๑

๑๔๐,๐๐๐

กระทรวงวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย

๑๔

การเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะภาคอีสาน คณะศิลปศาสตร์
ตอนล่าง (โรงเรียนเฮ็ดดีสุขมีสุข)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ

ตุลาคม ๒๕๖๐ มีนาคม ๒๕๖๑

๖,๓๓๑,๔๐๐

โครงการสัมมนาวิชาการผู้หญิงในลุ่มน้าโขงความหลากหลาย
ของความรู้สังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจ และทรัพยากร

รองศาสตราจารย์ ดร.
กนกวรรณ มะโนรมย์

ตุลาคม ๒๕๖๐ มีนาคม ๒๕๖๑

-

สานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาะ(สสส.)
The Professional
Development of
Water Governance
and Regional
Development

๑๕

คณะศิลปศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

กำหนดกำร

แผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการแก่ชมุ ชน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ หน้า ๓๔

ที่

ชื่อโครงกำร

คณะ/หน่วยงำน

ผู้รับผิดชอบ

กำหนดกำร

งบประมำณ
(บำท)

หน่วยงำนที่ให้ควำม
ร่วมมือ
Practitioners in the
Mekong Basin
Progam-MK๓๒

๑๖

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์

สานักงานอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.
ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์

ตุลาคม ๒๕๖๐ กันยายน ๒๕๖๑

๑๒,๕๒๙,๗๔๐

กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

๑๗

กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับเปลี่ยนสู่อุตสาหกรรม
ระบบอัตโนมัติ ภายใต้โครงการยกระดับผลิตภาพสถาน
ประกอบการด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

สานักงานอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.
ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์

ตุลาคม ๒๕๖๐ กันยายน ๒๕๖๑

๒๒๕,๐๐๐

ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ ๗
กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม

๑๘

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี ๒๕๖๑

สานักงานอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.
ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์

ตุลาคม ๒๕๖๐ กันยายน ๒๕๖๑

๑๓,๘๓๗,๐๐๐

สานักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

๑๙

โครงการการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup
Thailand League) จานวน ๑๕ ทีม

สานักงานอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.
ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์

ตุลาคม ๒๕๖๐ กันยายน ๒๕๖๑

๒,๐๐๐,๐๐๐

๒๐

โครงการการให้บริการคาปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี

สานักงานอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.
ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์

ตุลาคม ๒๕๖๐ กันยายน ๒๕๖๑

๒๔๒,๐๐๐

สานักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

แผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการแก่ชมุ ชน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ หน้า ๓๕

ที่

ชื่อโครงกำร

คณะ/หน่วยงำน

ผู้รับผิดชอบ

กำหนดกำร

๒๑

โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)

สานักงานอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.
ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์

ตุลาคม ๒๕๖๐ กันยายน ๒๕๖๑

๒๒

วันเด็กแห่งชาติกับกิจกรรมของห้องสมุดประจาปี ๒๕๖๑

สานักวิทยบริการ

นางสาวมะลิวัลย์
สินน้อย

ตุลาคม ๒๕๖๐ มีนาคม ๒๕๖๑

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จและค่ำเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด

งบประมำณ
(บำท)
๒๔๐,๐๐๐

๔๔,๙๑๓

หน่วยงำนที่ให้ควำม
ร่วมมือ
สานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ
เงินรายได้สานักวิทยบ
รีการ

ค่ำเป้ำหมำย

จานวนโครงการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

๒๐ โครงการ

จานวนโครงการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก

๕ โครงการ

ร้อยละของจานวนโครงการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่นาความรู้ และประสบการณ์มาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยของ

๘๐ ร้อยละ

จานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด
จานวนกิจกรรมหรือโครงการเกิดขึ้นในชุมชน/สังคมเพื่อตอบสนองสังคมสูงวัย

๕ กิจกรรม/โครงการ

ร้อยละของโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเพิ่มขึ้น

ร้อยละ ๕

ร้อยละของผู้รับบริการที่นาความรู้ไปใช้ประโยชน์

ร้อยละ ๙๐

แผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการแก่ชมุ ชน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ หน้า ๓๖

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากบริการ

ร้อยละ ๙๐

ร้อยละของโครงการบริการวิชาการ ที่มีการดาเนินการในพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย และชุมชนเกิดการนาความรู้จากการบริการ

ร้อยละ ๘๐

วิชาการไปใช้อย่างต่อเนื่อง
กำรกำกับติดตำมกำรดำเนินงำน
เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ มหาวิทยาลัยกาหนดให้มีระบบกากับติดตามการดาเนินโครงการ โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เนต ซึ่งกาหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานทุก ๓ เดือน คือ
- ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
- ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
- ครั้งที่ ๓ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
- ครั้งที่ ๔ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
เมื่อสิ้นสุดการดาเนินโครงการตามแผนแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดส่งรายงานผลการดาเนินโครงการฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้ง ทาการประเมินผลสาเร็จการดาเนิน
โครงการตามตัวชี้วัดที่กาหนดในโครงการ
ในระดับคณะ หน่วยงาน ทาการรวบรวมผลการดาเนินงานเพื่อสรุปผลการดาเนินงานในระดับแผนงานและรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ

แผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการแก่ชมุ ชน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ หน้า ๓๗

กำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผน
มหาวิทยาลัยกาหนดให้มีการประเมินผลการดาเนินงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ โดยประเมินผลสาเร็จของการดาเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในแผนปฏิบัติงาน
ประจาปี รวมถึงการประเมินประโยชน์และผลกระทบของโครงการที่เกิดกับชุมชน สังคม

แผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการแก่ชมุ ชน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ หน้า ๓๘

