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1.

บทนำ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการจัดทาแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยจัดให้มีการระดมสมองจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และตัวแทนชุมชนท้ องถิ่นจากเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบล
ในเขตพื้นที่โดยรอบ เพื่อทบทวนผลการดาเนินงานที่ผ่านมา ตลอดจนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค แนวโน้ม สภาวการณ์ปัจจุบัน เพื่อปรับทิ ศทาง เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุด มศึกษา ฉบับที่ 11 ของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา แผนยุทธศาสตร์อาเซียนของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอัน จะนาไปสู่การยอมรับร่วมกันใน
เป้าหมาย ตัวชี้วัดผลลัพธ์/ผลผลิ ตในด้านต่าง ๆ และการกระจายความรับผิดชอบตามแผนยุทธศาสตร์ลงสู่หน่วยงานและบุคคลโดยทั่วถึง และเพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงระบบกา ร
บริหารงานของมหาวิทยาลัย อันจะนาไปสู่การบรรลุภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพต่อไป
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
ปรัชญำ

: สร้ำงสติและปัญญำแก่สังคม บนพื้นฐำนควำมพอเพียง

วิสัยทัศน์ : เป็นมหำวิทยำลัยชั้นนำแห่งกำรเรียนรู้ในภูมิภำคลุ่มน้ำโขง ผลิต บัณฑิตที่มีคุณภำพ สร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
อัตลักษณ์ : สร้ำงสรรค์ สำมัคคี สำนึกดีต่อสังคม
เอกลักษณ์ : ภูมิปัญญำแห่งภูมิภำคลุ่มน้ำโขง
พันธกิจ
๑. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ
๒. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่นาไปประยุกต์ใช้ในภูมิภาคลุ่มน้าโขงเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
๓. บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อสร้างการยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้าโขง
แผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๑

๔. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ สร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายของภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ประเด็นยุทธศำสตร์
๑. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้าโขง
๒. พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุ่มน้าโขงอย่างยั่งยืน
๓. พัฒนาบทบาทในการเป็นผู้นาด้านการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม บนพื้น ฐานความพอเพียง
๔. ปลูกฝังแนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีท้องถิ่น และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในภูมิภาคลุ่มน้าโขง ตลอดจนเกิดสานึก
รักบ้านเกิดและองค์กร
๕. บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตรการเปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพให้เป็นมาตรฐานสากล และ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้และการทางานอย่างมีความสุข
๖. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะ ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข และมีความผูกพันกับองค์กร
๗. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย และนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุน การเรียนรู้แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ การบริการทางการศึกษา การบริหารจัดการ และยกระดับความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
เป้ำหมำยเชิงนโยบำยแผนยุทธศำสตร์ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๑. มีผลการประเมินติดอันดับ ๑ ใน ๒๐ (QS RANKING) เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยของรัฐในภูมิภาคลุ่มน้าโขง
๒. มีสัดส่วนหลักสูตรระดับปริญญาตรี : บัณฑิตศึกษา เป็น ๕๐ : ๕๐
๓. มีสัดส่วนหลักสูตรที่สอนด้วยภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรนานาชาติ : หลักสูตรที่สอนด้วยภาษาไทย เป็น ๑๕ : ๘๕
๔. มีสัดส่วนจานวนนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี : วิทยาศาสตร์สุขภาพ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็น ๓๘ : ๑๒ : ๕๐
๕. มีนักศึกษาต่างชาติเป็นร้อยละ ๕ ของจานวนนักศึกษาที่รับเข้าในแต่ละปีการศึกษา
๖. มีสัดส่วนจานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ระดับบัณฑิตศึกษา เป็น ๘๕ : ๑๕
๗. มีสัดส่วนคุณวุฒิอาจารย์ตรี โท เอก เป็น ๒ : ๓๘ : ๖๐
แผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๒

๘. มีสัดส่วนตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ : ผศ. : รศ. : ศ. เป็น ๕๐ : ๓๓ : ๑๖.๕ : ๐.๕
๙. มีกลุ่มงานวิจัยอย่างน้อย ๑ กลุ่มที่ติดอันดับ ๑ ใน ๕ ของประเทศ
๑๐. ร้อยละของจานวนผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และภาคอุตสาหกรรม เป็นร้อยละ ๕ เมื่อเทียบกับผลงานวิจัยทั้งหมด
๑๑. มีสัดส่วนงบประมาณจากรัฐ : รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา : รายได้จากงานวิจัยบริการวิชาการ เป็น ๕๐ : ๔๐ : ๑๐
๑๒. ผลการประเมินการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวติดอันดับ ๑ ใน ๑๐๐ ของโลก
2.
ยุทธศำสตร์กำรดำเนินงำน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : จัดกำรศึกษำที่ได้มำตรฐำนสำกล เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำประเทศ เป็นที่ยอมรับในภูมิภำคลุ่มน้ำโขง
เป้ำประสงค์ : บัณฑิตมีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรและเชี่ยวชำญในทักษะวิชำชีพ กำรเรียนรู้และสร้ำงสรรค์นวัตกรรม อุตสำหะในกำรทำงำน มีภำวะผู้นำ มีคุณธรรมจริยธรรมและ
ควำมพอเพียง มนุษยสัมพันธ์ดี และ มีควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษหรือภำษำต่ำงประเทศ
กลยุทธ์ 1.1 : พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยมีกิจกรรมเชิงบูรณาการที่ส่งเสริมอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด และมีทักษะในการดารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
กลยุทธ์ 1.2 : พัฒนาการเรียนการสอน และการเรียนรู้แบบ Active Learning
กลยุทธ์ 1.3 : พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน/หน่วยงาน/องค์กร ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเครือข่ายศิษย์เก่า
กลยุทธ์ 1.4 : พัฒนาระบบสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่นักศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศำสตร์ที่ 2 : พัฒนำงำนวิจัยแบบมุ่งเป้ำเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนและสังคมในภูมิภำคลุ่มน้ำโขงอย่ำงยั่งยืน
เป้ำประสงค์ : ประชำชนและสังคมได้รับองค์ควำมรู้และนวัตกรรมเฉพำะด้ำนที่เป็นที่ยอมรับในระดับชำติ/นำนำชำติ และนำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในมิติด้ำน
นโยบำย ชุมชนสังคม อุตสำหกรรม และเชิงพำณิชย์
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กลยุทธ์ 2.1 : พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยและการบริหารทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ 2.2 : สร้างระบบพัฒนานักวิจัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยและสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่
กลยุทธ์ 2.3 : สร้างกลุ่มวิจัยมุ่งเป้าจากความเชี่ยวชาญของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาของประเทศและภูมิภาคลุ่มน้าโขง เพื่อสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่
พัฒนาคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ 2.4 : เผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อขยายผลในมิติ นโยบายชุมชน สังคม อุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ และเกิดผลกระทบที่นาไปสูการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุ่มน้าโขง
กลยุทธ์ 2.5 : พัฒนางานวิจัยของนักศึกษาให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ยุทธศำสตร์ที่ 3. พัฒนำบทบำทในกำรเป็นผู้นำด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรอย่ำงมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและเพิ่มศักยภำพของชุมชนและสังคม บนพื้น ฐำนควำมพอเพียง
เป้ำประสงค์ : ประชำชน ชุมชน และสังคม ได้รับกำรบริกำรวิชำกำรที่ช่วยเพิ่มศักยภำพและพัฒนำควำมควำมเข้มแข็งในกำรดำรงวิถีชีวิตแบบพอเพียง โดยเน้น สังคมสูงวัย กำร
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ กำรสร้ำงผู้ประกอบกำรรำยใหม่ และได้รับกำรบริกำรสุขภำพที่มีคุณภำพได้มำตรฐำน
กลยุทธ์ 3.1 : พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพ ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและประเทศ
กลยุทธ์ 3.2 : สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในด้านสังคมสูงวัย ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านการสร้างผู้ประกอบการราย
ใหม่ และการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม
กลยุทธ์ 3.3 : พัฒนาการบริการรักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพระดับทุติยภูมิและตติยภูมิให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และพัฒนาโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยให้เป็ นที่ยอมรับ
กลยุทธ์ 3.4 : จัดหารายได้จากการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
ยุทธศำสตร์ที่ 4. อนุรักษ์ สืบสำน ประเพณี วัฒนธรรม ศิลปะ และภูมิปัญญำท้องถิ่น ปลูกฝังจิตสำนึกรักบ้ำนเกิด และเชิดชูศักดิ์ศรีของมหำวิทยำลัย
เป้ำประสงค์ : นักศึกษำ บุคลำกร และชุมชนตระหนักรู้ถึงคุณค่ำ และร่วมสืบสำนประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น และ แหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นในภูมิภำคลุ่มน้ำโขงได้รับกำรพัฒนำให้เป็นที่สนใจจำกภำยนอก
กลยุทธ์ 4.1 : พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพอย่างมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๔

กลยุทธ์ 4.2 : สร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของภูมิภาคลุ่มน้าโขง
กลยุทธ์ 4.3 : ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากรตระหนักถึงคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของภูมิภาคลุ่มน้าโขง และอัตลั กษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิด
สานึกรักบ้านเกิดและเชิดชูศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัย
ยุทธศำสตร์ที่ 5. บริหำรจัดกำรภำยใต้หลักธรรมำภิบำล สำมำรถปรับตัวให้ทันกับพลวัตรกำรเปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภำพให้เป็นมำตรฐำนสำกล และ สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
กำรเรียนรู้และกำรทำงำนอย่ำงมีควำมสุข
เป้ำประสงค์ องค์กรมีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีธรรมำภิบำล บริหำรทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด มีสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้และกำรทำงำนอย่ำงมี
ควำมสุข และได้รับควำมชื่นชมในภำพลักษณ์ที่ดีของมหำวิทยำลัย
กลยุทธ์ 5.1 บริหารจัดการแบบรวมศูนย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดาเนินงานของส่วนราชการและส่วนงานภายใน
กลยุทธ์ 5.2 สร้างจิตสานึกและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
กลยุทธ์ 5.3 พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้มีความคล่องตัว เป็นธรรม โปร่งใส
กลยุทธ์ 5.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารการเงินและงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
กลยุทธ์ 5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพย์สินและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น วางแผนการลงทุนระยะยาวเพื่อเพิ่ มขีดความสามารถในการพึ่งพา
ตนเองด้านงบประมาณ
กลยุทธ์ 5.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและกฎหมายเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ 5.7 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเข้าสู่ระดับมาตรฐานสากล โดยใช้หลักการบริหารเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx) และพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้
กลยุทธ์ 5.8 ปรับปรุงอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนและการทางานอย่างมีความสุข ปลอดภัย
กลยุทธ์ 5.9 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
กลยุทธ์ ๕.๑๐ พัฒนาระบบการสื่อสารภายในองค์กร โดยใช้หลัก ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบ และประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเผยแพร่ผลงาน ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย
ยุทธศำสตร์ที่ 6. พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ให้มีประสิทธิภำพ มีสมรรถนะ ปฏิบัติงำนอย่ำงมีควำมสุข และมีควำมผูกพันกับองค์กร
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เป้ำประสงค์ : มหำวิทยำลัยมีบุคลำกรที่มีสมรรถนะสูงในกำรทำงำน สำมำรถขับเคลื่อนมหำวิทยำลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์พันธกิจ และยุทธศำสตร์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
ด้วยควำมสุขและควำมผูกพันต่อองค์กร
กลยุทธ์ 6.1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สอดคล้องกับภาระงาน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
กลยุทธ์ 6.2 จัดให้มีสวัสดิการให้เหมาะสม และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร
ยุทธศำสตร์ที่ ๗
พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย และนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เพื่อสนับสนุน กำร
เรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ กำรบริกำรทำงกำรศึกษำ กำรบริหำรจัดกำร และยกระดับควำมสำมำรถของนักศึกษำและบุคลำกรในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อพัฒนำสู่กำรเป็น
มหำวิทยำลัยดิจิตอล
เป้ำประสงค์ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของมหำวิทยำลัยมีควำมทันสมัย สำมำรถสนับสนุนกำรเรียนรู้ กำรบริกำรทำงกำรศึกษำ กำรบริหำรจัดกำร และกำรเพิ่ม
ศักยภำพนักศึกษำ และบุคลำกร เพื่อเข้ำสู่สังคมดิจิตอลอย่ำงรู้เท่ำทัน
กลยุทธ์ ๗.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย
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ส่วนที่ 2
แผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน
ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์กำรดำเนินงำน
ยุทธศำสตร์ที่ 3. พัฒนำบทบำทในกำรเป็นผู้นำด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรอย่ำงมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและเพิ่มศักยภำพของชุมชนและสังคม บนพื้น ฐำนควำมพอเพียง
เป้ำประสงค์ : ประชำชน ชุมชน และสังคม ได้รับกำรบริกำรวิชำกำรที่ช่วยเพิ่มศักยภำพและพัฒนำควำมควำมเข้มแข็งในกำรดำรงวิถีชีวิตแบบพอเพียง โดยเน้น สังคมสูงวัย กำร
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ กำรสร้ำงผู้ประกอบกำรรำยใหม่ และได้รับกำรบริกำรสุขภำพที่มีคุณภำพได้มำตรฐำน
กลยุทธ์ 3.1 : พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพ ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและประเทศ
กลยุทธ์ 3.2 : สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในด้านสังคมสูงวัย ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านการสร้างผู้ประกอบการราย
ใหม่ และการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม
กลยุทธ์ 3.3 : พัฒนาการบริการรักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพระดับทุติยภูมิและตติยภูมิให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และพัฒนาโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยให้เป็ นที่ยอมรับ
กลยุทธ์ 3.4 : จัดหารายได้จากการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
นโยบำยกำรดำเนินงำน
ที่

ทิศทำง/ประเด็นกำรดำเนินงำน

1

การบริการวิชาการเพื่อ พัฒนาคุณภาพการศึกษา

เป้ำหมำยกำรดำเนินงำน

กลุ่มเป้ำหมำย

1) กระจายโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน เพื่อสร้างตัวป้อนที่มี
คุณภาพ ในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
2) สร้างศูนย์การเรียนรูต้ ้นแบบต้นแบบการพัฒนาให้แก่เยาวชน
มีความรู้ความสามารถเพื่อไปพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น

1) นักเรียน ครูอาจารย์ ในกลุม่ โรงเรียนความร่วมมือ
มหาวิทยาลัย ฯ กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียน ตชด.รวมถึง
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพืน้ ที่บริการ 8 จังหวัดของ
มหาวิทยาลัย

แผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๗

ที่
2

ทิศทำง/ประเด็นกำรดำเนินงำน
การให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความมั่นคง
ด้านอาชีพ

เป้ำหมำยกำรดำเนินงำน
1) นาผลงานวิจยั ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยไปใช้
ประโยชน์
2) เกิดการบูรณาการระหว่างการวิจัย บริการวิชาการและการ
เรียนการสอน
3) ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ทดี่ ีขึ้น ทั้งด้านรายได้และ
คุณภาพชีวิต

กลุ่มเป้ำหมำย
1) ประชาชนในพื้นที่ชุ่มน้าในเขตอาเภอเมืองและอาเภอ
วารินชาราบ
2) ประชาชนในพื้นที่แนวชายแดนไทย-ลาว-กัมพูชา จังหวัดอุบล
ฯ อานาจเจริญ มุกดาหาร ศรีสะเกษ สุรินทร์
3) เครือข่ายผู้ประกอบการ เกษตรกร กลุ่มอาชีพต่าง ๆ

3

การให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ชุมชน

1) สร้างเสริมความเข้มแข็งด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อ 1) ประชาชน ผู้สูงอายุในพื้นที่รับผิดชอบ
พัฒนาสู่สังคมสุขภาพ

4

การเสริมสร้างการเรียนรู้แก่ชุมชน ร่วมกับหน่วยงานราชการ
ภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชน ผ่านการประชุมสัมมนาวิชาการ การ
จัดนิทรรศการ กรเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อต่าง ๆ

1) ประชาชนได้รับสาระความรู้ทที่ ันสมัย ทันต่อเหตุการณ์
นาไปสู่การปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างทันท่วงที
2) เสริมสร้างความแข็งแกร่งเชิงวิชาการขั้นสูงของมหาวิทยาลัย
3) เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัย ของ
นักวิจัย นักวิชาการสาขาต่าง ๆภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

1) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
2) นักวิจัย นักวิชาการสาขาต่าง ๆ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
3) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา
4) ประชาชนทั่วไป

แผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๘

ขอบเขตกำรให้บริกำรวิชำกำร
ที่

กลยุทธ

1

พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการอย่างมี
ส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพ ตามนโยบาย/
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและประเทศ

2

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ถ่ายทอดความรูส้ ู่ชุมชนแบบบูรณาการ โดย
เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

แนวทำงกำรดำเนินงำน

ตัวชี้วัด / ค่ำเป้ำหมำย

กาหนดให้ผรู้ ับผิดชอบโครงการดาเนินงานงาน
โดยบูรณาการกับพันธกิจอื่นของมหาวิทยาลัย
จัดทาแผนการบริการวิชาการแบบบูรณาการทั้ง
หน่วยงานภายในและภายนอก โดยกาหนดพื้นที่
เป้าหมายและขอบเขตการให้บริการวิชาการ

ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่มีการ
บูรณาการกับพันธกิจอื่น
ร้อยละของโครงการที่มีการบูรณาการในพื้นที่
และชุมชนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตาม
ศักยภาพ

สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการกับหน่วยงานทั้ง เพื่อร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการ
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ใน ด้านการ
ถ่ายทอดสาระความรู้ที่ทันสมัยเป็นประโยชน์
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านสังคมสูงวัย ด้าน ต่อประชาชน
การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ และการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและ
สังคม

ส่งเสริมให้เกิดการลงนามความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกในการให้บริการวิชาการ

จานวนหน่วยงานที่มีความร่วมมือในการ
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน

2.1 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา

1) อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้าน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ การ
จัดกิจกรรมเสริมทักษะผู้เรียน
2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะ
ของผู้เรียน
3) จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และปรับ
สภาพแวดล้อมทางการเรียนให้มคี วามปลอดภัย

1) ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาและนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
2) จานวนผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้
3) จานวนสถานศึกษา ที่ได้รับการพัฒนาจน
ได้รับมาตรฐานในระดับต่าง ๆ

1) เพื่อส่งเสริมศักยภาพของครูในด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรูต้ ามหลักสูตรแกนกลาง
2) เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลาง
3) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษาให้มีความปลอดภัย

แผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๙

ที่

กลยุทธ
2.2 ด้านสังคมสูงวัย

3

วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาผู้สูงอายุให้สามารถดาเนินชีวิต
และมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม

แนวทำงกำรดำเนินงำน
1) จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้สูงวัยใน
ด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านอาชีพ การรักษาสุขภาพ
2) ศึกษาและพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและ
ปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสาหรับผูส้ ูงอายุ
3) พัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลผูส้ ูงอายุ / พัฒนา
ทักษะการดูแลสุขภาพตนเองสาหรับผูส้ ูงวัย

ตัวชี้วัด / ค่ำเป้ำหมำย
1) ร้อยละของผู้สูงอายุได้รบั การพัฒนาและนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
2) ร้อยละบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาศักยภาพและนาความรู้
ไปใช้ประโยชน์
3) จานวนผูส้ ูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์

2.3 ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านอาชีพแก่ 1) เพื่ อ ยกระดั บ ความสามารถของ 1) จัดอบรมให้ความรูเ้ พื่อสร้างอาชีพเสริมแก่
ประชาชน / ผู้ประกอบ
ประชาชน ผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจ ประชาชน
ชุมชน ให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพ 2) จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน
แก่ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน
ในการสร้ า งอาชี พ การด าเนิ น กิ จ การ 3) จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการเป็น
ของตนเองให้สามารถแข่งขันได้
ผู้ประกอบการรายใหม่ให้แก่นักศึกษาและ
ประชาชนที่สนใจ

1) ร้อยละของผู้ร่วมโครงการทีส่ ามารถเพิ่ม
รายได้จากการประกอบอาชีพต่อเดือน
2) ร้อยละของผู้ร่วมโครงการทีส่ ามารถเพิ่มผลิต
ภาพการผลิต
3) จานวนนักศึกษา/ประชาชนที่ได้รับการ
พัฒนาเป็นผู้ประกอบการรายใหม่

2.4 ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่ม
ศักยภาพการเรียนรู้ของชุมชนและสังคม

1) ร้อยละของผู้ร่วมโครงการทีส่ ามารถนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน

1) เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการ 1) จัดประชุม สัมมนาเชิงวิชาการ นิทรรศการ
เรียนรู้ของประชาชนและส่งเสริมสู่สังคมแห่ง เพือ่ เผยแพร่ความรู้ ผลงานทางวิชาการ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

พัฒนาการบริการรักษาพยาบาลและดูแลสุ ขภาพ 1) เพื่อให้บริการทางด้านการแพทย์และ
ระดั บ ทุ ติ ย ภู มิ แ ละตติ ย ภู มิ ใ ห้ มี คุ ณ ภาพและได้
สาธารณสุขแก่ประชาชน ชุมชน ให้มี
มาตรฐาน และพัฒนาโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย
ความสามารถในการดูแล บารุงรักษา
ให้เป็นที่ยอมรับ
ควบคุม สุขภาพของตนเองทัง้ ด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ให้มคี วาม

1) จัดอบรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ของประชาชน
2) ประชุมสัมนาเชิงวิชาการเพื่อให้ความรูด้ ้าน
การแพทย์

1) ร้อยละของประชาชนผู้ร่วมโครงการได้รับ
การพัฒนาและนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์
2) ร้อยละของผู้ร่วมโครงการมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์

แผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๑๐

ที่

4

กลยุทธ

จัดหารายได้จากการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์
แข็งแรง สมบูรณ์ สมดุล สามารถมีชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่ดี
เพื่อให้บริการวิชาการขั้นสูงแก่หน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน

แนวทำงกำรดำเนินงำน

1) การเป็นที่ปรึกษางานทางด้านต่าง ๆ แก่
หน่วยงานภาครัฐ
2) บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
3) บริการทดสอบ สอบเทียบ

ตัวชี้วัด / ค่ำเป้ำหมำย

1) ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นต่อปี
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ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน ประจำปีกำรศึกษำ 2559 มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
ในการจัดทาแผนปฏิบัติงานบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจาปีงบประมาณ 2559 สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้จัดทาแผนปฏิบัติงาน โดยยึดตามยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
หลักกำรและเหตุผล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทาแผนปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการ โดยมีการทบทวนแผนการดาเนิน งานเป็นประจาทุกปี ซึ่งการทบทวนเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติงาน
ประจาปี 2559 นั้น คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่ชุมชน ได้คงยึดมติคณะกรรมการ ฯ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ที่กาหนดพื้นที่
เป้าหมายการดาเนิ นงาน คือ ชุมชน องค์กรในพื้น ที่ 4 ตาบลรอบมหาวิทยาลั ย คือ ตาบลธาตุ ตาบลโพธิ์ใหญ่ ตาบลคาขวางและตาบลเมืองศรีไค ซึ่งเป็นชุมชนที่ติดกับที่ตั้ งของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีกรอบในการดาเนินงาน 4 ด้าน คือ 1) การให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่เด็ก ครูอาจารย์ 2) การส่งเสริมความเข้มแข็งและมั่นคงด้าน
อาชีพ 3) การส่งเสริมพัฒนาด้านสุขภาวะ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และ 4) การเสริมสร้างความเข้มแข็งหรือการเรียนรู้แก่ชุมชน โดยการประสานการดาเนินงานของคณะวิชา
ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อจัดทาแผนร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชน ผู้เสนอโครงการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการจัดทาโครงการ
เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 255๙ ณ ห้องประชุม U 2 อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีตัวแทนจากชุมชนเป้าหมายจาก ๔ ตาบลเข้าร่วมประชุม คือ ตาบลเมือง
ศรีไค จานวน ๔ คนตาบลธาตุ จานวน ๗ คน ตาบลโพธิ์ใหญ่ จานวน ๗ คน ตาบลคาขวาง ๔ คน เพื่อนามาจัดทาแผนการให้บริการวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมาย รวม ๒4 โครงการ ดังนี้
1. กำรให้บริกำรวิชำกำรเพื่อพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้แก่เด็ก เยำวน ครูอำจำรย์
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดกิจกรรมฝึกอบรม สัมมนา ถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ที่จัดขึ้นในสถา นศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ เพื่อยกระดับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการเรียนรู้นอกเหนื อจากประสบการณ์ที่ได้รับจากครูในชั้นเรียน ตลอดจน
ยกระดับความรู้ความสามารถของผู้สอนให้มีความเชี่ยวชาญในการสาขาวิชาการที่ทาการสอนและให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มเป้ำหมำย
ครูและนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายพันธมิตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนแดง โรงเรียนบ้านดอนกลาง โรงเรียนบ้านคาขวาง โรงเรียนบ้านโพธิ์
โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) โรงเรียนบ้านบัววัด โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง โรงเรียนบ้านโนนจิก โรง เรียนบ้านแมดคาลือชา โรงเรียนบ้านเกษตร
พัฒนา โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค โรงเรียนบ้านค้อหวาง โรงเรียนบ้านศรีษะกระบือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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กิจกรรม/โครงกำร
1.1 กิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสาหรับครูคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คณะวิทยาศาสตร์)
1.2 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (คณะวิทยาศาสตร์)
1.3 เสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตและสุขภาวะทางเพศ สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข)
1.4 การพัฒนาแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข)
1.5 การพัฒนาศักยภาพโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข)
2. กำรให้บริกำรวิชำกำรเพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง ควำมมั่นคงด้ำนอำชีพ
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดกิจกรรมฝึกอบรม สาธิต สัมนมา เพื่อให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างอาชีพ ทั้งนี้ เพื่อยกระดับความส ามารถของกลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการดาเนินกิจการของตนเองให้สามารถแข่งขันได้
กลุ่มเป้ำหมำย
กลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกร กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กิจกรรม/โครงกำร
2.1 โครงการบูรณาการองค์ความรู้สู่ชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเศรษฐกิจฐานราก (สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ)
2.2 เทคนิคการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ รุ่นที่ 18 (คณะเกษตรศาสตร์)
2.3 การพัฒนาสินค้าชุมชนอย่างครบวงจรเพื่อยกระดับสินค้าคุณภาพเชิงพาณิชย์วิสาหกิจชุมชน 4 องค์การบริหารส่วนตาบลรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (คณะบริหาร
ศาสตร์)
3. กำรให้บริกำรวิชำกำรเพื่อเสริมสร้ำงสุขภำวะที่ดี สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้บริการทางด้านการแพทย์ การอบรมให้ความรู้แก่ชุมชน ให้มีความสามารถในการดูแล บารุงรักษา ควบคุม สุขภาพของตนเองทั้งด้านร่า งกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
ให้มีความแข็งแรง สมบูรณ์ สมดุล สามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี
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กลุ่มเป้ำหมำย
ผู้ปฏิบัติงานด้านให้บริการสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล กลุ่มผู้รับบริการจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล ครูที่ปฏิบัติงานด้านสุข
ศึกษา ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
กิจกรรม/โครงกำร
3.1 โครงการธนาคารขยะในชุมชน (คณะวิทยาศาสตร์)
3.2 โครงการศึกษาคุณภาพน้าบาดาลในอาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี (คณะวิทยาศาสตร์)
3.3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบผลิตน้าประปาของชุมชนรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข)
3.4 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ (วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข)
3.5 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (คณะเภสัชศาสตร์)
3.6 โครงการพัฒนาสุขภาวะชุมชนและให้บริการวิชาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (โครงการลูกฮักลูกแพง) ปีที่ 5 (คณะพยาบาลศาสตร์)
3.7 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน ปีที่ 4 (คณะพยาบาลศาสตร์)
3.8 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน (คณะพยาบาลศาสตร์)
3.9 โครงการใกล้ชิดใจวัยสูงอายุ (คณะพยาบาลศาสตร์)
3.10 โครงการบริการเชิงรุกในการตรวจสมรรถภาพ ป้องกันและรักษาโรคทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสุข ภาวะที่ดีของประชาชน
ในชุมชนตาบลธาตุ อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี (วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข)
3.11 โครงการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อ โครงกระดูกและข้อ ในผู้สูงอายุตาบลเมืองศรีไค (วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข)
3.12 โครงการแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับที่พักอาศัยผู้สูงวัย (สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ)
3.13 โครงการศึกษาเพื่อจัดทาฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมชุมชนและผู้สูงอายุ (สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ)
4. กำรให้บริกำรวิชำกำรเพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งหรือกำรเรียนรู้แก่ชุมชน / สังคม / กลุ่มวิชำชีพ
วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการสาขาต่าง ๆ ที่มีภายในมหาวิทยาลัยให้กับประชาชนในพื้นที่ ได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงความก้าวหน้าของวิทยาการสาขาต่าง ๆ ซึ่งส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชนหรือองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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กลุ่มเป้ำหมำย
นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป
กิจกรรม/โครงกำร
4.1 โครงการเผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (คณะนิติศาสตร์)
4.๒ การบริหารจัดการติดตามหนี้ของกองทุนหมู่บ้าน ในเขตตาบลเมืองศรีไค (คณะบริหารศาสตร์)
๔.๓ โครงการการส่งเสริมความรู้และการบริหารจัดการที่ดินโดยชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง (คณะรัฐศาสตร์)
แผนกำรใช้ประโยชน์จำกกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน
ประโยชน์ต่อนักศึกษำ
มหาวิทยาลัยให้ความสาคัญในการบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยนอกเหนือจากประโยชน์ที่ประชาชน ชุมชนจะได้รับจากการร่วมโครงการแล้ว ยังเห็นประโยชน์ที่จะเกิด
ขึ้นกับนักศึกษาด้วย จึงได้กาหนดให้นักศึกษาทุกสาขาวิชา มีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริการวิชาการผ่านการบูรณาการงานบริการวิชาการและการวิจัย ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การมอบหมาย
งานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาได้ออกพื้นที่เก็บรวมรวบข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายการให้บริการวิชาการของอาจารย์ การที่อาจารย์ผู้สอนได้นาสถานการณ์ปัญหาที่เกิดใน
พื้นที่ / ชุมชน ที่ให้บริการวิชาการมาเป็นประเด็นในการเรียนรู้ของนักศึกษา ทั้งนี้ จากโครงการในปีงบประมาณ 25๕๙ จานวน 147 โครงการ มีแผนการใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนา
นักศึกษาจานวน 18 โครงการ

แผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๑๕

บัญชีรำยชื่อโครงกำรบริกำรวิชำกำรประจำปีกำรศึกษำ 2559
โครงกำรบริกำรวิชำกำรแบบให้เปล่ำระดับสถำบัน (ทุกคณะมีส่วนร่วมดำเนินกำรในพื้นที่เป้ำหมำยที่กำหนด)

๑. กิจกรรมการเรียนรูส้ ะเต็มศึกษาสาหรับ ผศ.สุระ วุฒิพรหม
ค รู ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ผศ.กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา
เทคโนโลยี (คณะวิทยาศาสตร์)
ดร.สุภาพร พรไตร

วิทยาศาสตร์

ครูในสังกัด อบต.
คาขวาง อบต.ธาตุ
อบต.โพธิ์ใหญ่
อบต.ศรีไค

วิทยานิพนธ์
(Thesis) หรือ
1151 792 การ
ค้นคว้าอิสระ

-

130,000

แผนกำรดำเนินงำน
ไตร ไตร ไตร ไตร
มำส มำส มำส มำส
1 2 3 4
 

2. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ผศ.สุระ วุฒิพรหม
ผศ.กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา
ดร.สุภาพร พรไตร

วิทยาศาสตร์

วิชำ :
การค้นคว้าอิสระ
(Independent
Study)

-

150,000



๓. เสริ ม สร้ า งพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต และสุ ข
ภาวะทางเพศ สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้นในโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

นางพัจนภา ธานี
นางทักษิณ พิมพ์ภักดิ์
นายพลากร สืบสาราญ
นายอารี บุตรสอน

วิทยาลัย
แพทยศาสตร์
และการ
สาธารณสุข

ครูโรงเรียน
อนุบาลและ
ประถมศึกษาใน
สังกัด อบต.คา
ขวาง อบต.ธาตุ
อบต.โพธิ์ใหญ่
อบต.ศรีไค
นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนต้นโรงเรียน
เครือข่าย
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

-

110,000

ชื่อโครงกำร

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

คณะ/หน่วยงำน

กลุ่มเป้ำหมำย

กำรบูรณำกำรกับ
กำรเรียนกำรสอน

-

กำรบูรณำกำรกับ
กำรวิจัย

งบประมำณ









แผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๑๖

ชื่อโครงกำร
4. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการ
ป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียนเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

นางสาวจีราพร ทิพย์พลิ า
ผศ.สมเจตน์ ทองดา
นางสาวจิราภรณ์ หลาบคา
นางนิตยา ชาคารุณ
นางสาวจินตนา ศิรบิ ูรณ์
พิพัฒนา
นางสาวสุภาณี จันทร์ศิริ
นายสิทธิชัย ใจขาน
นางสาวนิภาพร คาหลอม
ผศ.มินตรา สาระรักษ์
๕. การพัฒนาศักยภาพโรงเรียนต้นแบบ นางสาวจิราภรณ์ หลาบคา
ด้ า นความปลอดภั ย และสิ่ ง แวดล้ อ ม นางสาวจีราพร ทิพย์พลิ า
โ ร ง เ รี ย น เ ค รื อ ข่ า ย ม ห า วิ ท ย า ลั ย ผศ.สมเจตน์ ทองดา
นางสาวนิตยา จิตบันเทิง
อุบลราชธานี
นางสาวจินตนา ศิรบิ ูรณ์
พิพัฒนา
นายสิทธิชัย ใจขาน
ผศ.มินตรา สาระรักษ์

คณะ/หน่วยงำน

กลุ่มเป้ำหมำย

กำรบูรณำกำรกับ
กำรเรียนกำรสอน

กำรบูรณำกำรกับ
กำรวิจัย

งบประมำณ

วิทยาลัย
แพทยศาสตร์
และการ
สาธารณสุข

นักเรียนและ
วิชา : ความ
บุคลากรใน
ปลอดภัยในงาน
โรงเรียนเครือข่าย อุตสาหกรรม

-

74,000

วิทยาลัย
แพทยศาสตร์
และการ
สาธารณสุข

บุคลากรและ
นักเรียนใน
โรงเรียนบ้านแฮ
หนามแท่ง
โรงเรียนบ้านธาตุ
โรงเรียนบ้านค้อ
หวาง โรงเรียน
บ้านกุดระงุม
โรงเรียนบ้านคา
ขวาง และ
โรงเรียนบ้านบัว
วัด

-

100,000

วิชำ : สุขาภิบาล
อาหาร

แผนกำรดำเนินงำน
ไตร ไตร ไตร ไตร
มำส มำส มำส มำส
1 2 3 4
  







แผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๑๗

ชื่อโครงกำร

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

กำรบูรณำกำรกับ
กำรเรียนกำรสอน

กำรบูรณำกำรกับ
กำรวิจัย

งบประมำณ

คณะ/หน่วยงำน

กลุ่มเป้ำหมำย

6. โครงการบูรณาการองค์ความรูส้ ู่ชุมชน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการ
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเศรษฐกิจ วิชาการ
ฐานราก
รศ.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์
ผศ.บุญส่ง เอกพงษ์
นายภาคภูมิ สืบนุการณ์
นายนรินทร บุญพราหมณ์
นายทศพร สาธรวิศิษฐ์
นายทวีศักดิ์ วิยะชัย
นางสาวสุกัญญา คลังสินศิริ
กุล
นางสาวจินตนา นภาพร
นางสาวสุมาลี เงยวิจิตร
นางสายเพชร อักโข
นายอุทัย อันพิมพ์
นายฐิติ ราศีกลุ
นางสาวเทพิญ แก้ววรสูตร

สานักงาน
ส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ

กลุ่มเกษตรกรใน
พื้นที่บ้านศรีไค
อ.วารินชาราบ
จ.อุบลราชธานี

-

-

๒,๐๐๐,๐๐๐

7. เทคนิคการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ รุ่นที่
18

เกษตรศาสตร์

เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลคาขวาง
ตาบลธาตุ ตาบล
ศรีไค และตาบล
โพธิ์ใหญ่

วิชา : 1202 344
Mushroom
Production

-

100,000

ผศ.ยุวดี ชูประภาวรรณ
ผศ.สุภาวดี แก้วระหัน

แผนกำรดำเนินงำน
ไตร ไตร ไตร ไตร
มำส มำส มำส มำส
1 2 3 4
   



แผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๑๘

ชื่อโครงกำร

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

คณะ/หน่วยงำน

๘. การพัฒนาสินค้าชุมชนอย่างครบวงจร
เพื่อยกระดับสินค้าคุณภาพเชิงพาณิชย์
วิสาหกิจชุมชน 4 องค์การบริหารส่วน
ตาบลรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร.อุทัย อันพิมพ์
ดร.สุมาลี เงยวิจิตร
ดร.สุขวิทย์ โสภาพล
ดร.ธวมินทร์ เครือโสม
ผศ.รินทร์ลภัส ชัยหิรญ
ั กิตต์

บริหารศาสตร์

9. โครงการธนาคารขยะในชุมชน

นายรัชวุฒิ โคตรลาคา
ดร.กติกา สระมณีอินทร์
นางอรชพร วิลามาศ
นางสาวชิดหทัย เพชรช่วย
นางสาวสุพรรณิการ์ ซาเหลา

วิทยาศาสตร์

10. การศึกษาคุณภาพน้าบาดาลใน
อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ดร.ประนอม แซ่จึง
นางสาวมาลี ประจวบสุข
นางอรชพร วิลามาศ

วิทยาศาสตร์

กำรบูรณำกำรกับ
กำรเรียนกำรสอน

กำรบูรณำกำรกับ
กำรวิจัย

เกษตรกรในเขต
พื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตาบล
ที่อยู่รอบๆ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
ประกอบด้วย
ตาบลธาตุ ตาบล
เมืองศรีไค ตาบล
คาขวาง และ
ตาบลโพธิ์ใหญ่
อาเภอวารินชา
ราบ จังหวัด
อุบลราชธานี
ประชาชน ใน
ตาบลเมืองศรีไค

วิชา หลักการจัดการ
ตลาด+การวิเคราะห์
และออกแบบ
ฐานข้อมูลเชิง
ธุรกิจ+การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตร การ
จัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ และ การ
จัดการสารสนเทศ
ทาง

งานวิจัยที่บูรณาการ
: การจัดการความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพือ่ พัฒนาเครือข่าย
การเรียนรู้ตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

90,000

วิชา การจัดการมูล
ฝอยและกากของ
เสียอันตราย

-

89,000

ชุมชนในอาเภอ
วารินชาราบ
จังหวัด
อุบลราชธานี

วิชา เคมีสาหรับ
นักศึกษา
วิทยาศาสตร์ 2

-

100,000

กลุ่มเป้ำหมำย

งบประมำณ

แผนกำรดำเนินงำน
ไตร ไตร ไตร ไตร
มำส มำส มำส มำส
1 2 3 4
  













แผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๑๙

ชื่อโครงกำร

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

คณะ/หน่วยงำน

11. การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบผลิต นางสาวจิราภรณ์ หลาบคา
น้าประปาของชุมชนรอบมหาวิทยาลัย
นางสาวจีราพร ทิพย์พลิ า
อุบลราชธานี
นางสาวสุภาณี จันทร์ศิริ
นางสาวนิตยา จิตบรรเทิง
นางสาวจินตนา ศิรบิ ูรณ์
พิพัฒนา
ผศ.สมเจตน์ ทองดา
นายสิทธิชัย ใจขาน

วิทยาลัย
แพทยศาสตร์
และการ
สาธารณสุข

๑๒. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่

วิทยาลัย
แพทยศาสตร์
และการ
สาธารณสุข

ผศ.ภาวนา พนมเขต
นายวัชรพงษ์ แสงนิล

กลุ่มเป้ำหมำย
ผู้นาชุมชน อสม.
และ
คณะกรรมการผูด้ ู
และระบบผลิต
น้าประปาหมู่บ้าน
รอบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีที่
เป็นเขตการ
ปกครองของ
เทศบาลตาบล
เมืองศรีไค
จานวน 3
หมู่บ้านได้แก่
บ้านศรีไค บ้าน
แมด บ้านแขม
ประชาชน ที่อยู่
พื้นที่บริการของ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
ตาบลศรีไคและคา
ขวาง

กำรบูรณำกำรกับ
กำรเรียนกำรสอน

กำรบูรณำกำรกับ
กำรวิจัย

ปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะห์ด้าน
สิ่งแวดล้อม
หลักสูตร วิทยา
ศาสตรบัณฑิต
(อนามัยสิ่งแวดล้อม)

-

100,000

แผนกำรดำเนินงำน
ไตร ไตร ไตร ไตร
มำส มำส มำส มำส
1 2 3 4
 

100,000



งบประมำณ







แผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๒๐

ชื่อโครงกำร

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

คณะ/หน่วยงำน

13. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อ
การดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

นางจีริสุดา คาสีเขียว

เภสัชศาสตร์

14.โครงการศึกษาสุขภาวะชุมชนและ
ให้บริการวิชาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
(โครงการลูกฮักลูกแพง) ปีที่ 5

นางยมนา ชนะนิล
นางสาวสุนนัทา ครองยุทธ

พยาบาลศาสตร์

กลุ่มเป้ำหมำย
- ผู้รับบริการ
ได้แก่ ผู้ป่วย
เบาหวาน/ความ
ดันโลหิตสูงที่มา
รับบริการ รพ.สต.
ในเครือข่าย
โรงพยาบาลวาริน
ชาราบ จังหวัด
อุบลราชธานี
ได้แก่ รพ.สต.
เมืองศรีไค, รพ.
สต.บัววัด - ผู้
ให้บริการ ได้แก่
คณาจารย์ และ
นักศึกษา คณะ
เภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
ผู้นาชุมชน ( อสม.
กรรมการหมู่บ้าน
บุคลากรของ
หน่วยงาน อบต.)
ประชาชนในพื้นที่
ตาบลธาตุ

กำรบูรณำกำรกับ
กำรเรียนกำรสอน
วิชา : เภสัชกรรม
ชุมชน

วิชำ : การพยาบาล
มารดา ทารก และ
การผดุงครรภ์ 1
รายวิชาการประเมิน
ภาวะสุขภาพราย
วิชาการพยาบาล
พื้นฐาน รายวิชาการ

กำรบูรณำกำรกับ
กำรวิจัย

งบประมำณ

แผนกำรดำเนินงำน
ไตร ไตร ไตร ไตร
มำส มำส มำส มำส
1 2 3 4

70,000

งำนวิจัยที่บูรณำ
กำร : ศึกษาผลของ 150,000.0
รูปแบบการเรียนรู้ 0
โดยการใช้ชุมชนเป็น
ฐาน (Communitybased learning )
ต่อจิตสานึกรักใน







แผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๒๑

ชื่อโครงกำร

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

คณะ/หน่วยงำน

15. โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อน
เรียน

นางสาววิศนีย์ บุญหมั่น
นางสาวสุพัตรา ดีดวงพันธ์
นางภรณี แก้วลี

พยาบาลศาสตร์

16. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน

นางสาวเกษร สายธนู

พยาบาลศาสตร์

กลุ่มเป้ำหมำย

เด็กที่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
จานวน 50 คน
เด็กที่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านแขม
จานวน 30 คน
ครูพี่เลีย้ ง จานวน
10 คน
ประชาชนตาบล
ธาตุ

กำรบูรณำกำรกับ
กำรเรียนกำรสอน

กำรบูรณำกำรกับ
กำรวิจัย

พยาบาลผู้ใหญ่ 1
รายวิชาวิจัยทางการ
พยาบาลรายวิชาฝึก
ปฏิบัติการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิต
เวช

ท้องถิ่น และ
คุณลักษณะเชิง
วิชาชีพด้านความ
รับผิดชอบ ของนักศ

วิชำ : ฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น 1

รายวิชา 1801
327 ฝึกปฏิบัติ
สุขภาพจิตและการ
พยาบาลจิตเวช

งบประมำณ

แผนกำรดำเนินงำน
ไตร ไตร ไตร ไตร
มำส มำส มำส มำส
1 2 3 4


45,000.00

การพัฒนาศักยภาพ 60,000
ในการดูแลตนเอง
ของผู้ป่วยจิตเวชใน
ชุมชนโดยการมีส่วน
ร่วมของครอบครัว





แผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๒๒

ชื่อโครงกำร

กำรบูรณำกำรกับ
กำรเรียนกำรสอน

กำรบูรณำกำรกับ
กำรวิจัย

งบประมำณ

แผนกำรดำเนินงำน
ไตร ไตร ไตร ไตร
มำส มำส มำส มำส
1 2 3 4
 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

คณะ/หน่วยงำน

กลุ่มเป้ำหมำย

17. มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ปีที่ 2
(สร้างเสริมสุขภาพดีวิถไี ทย)

นางสาวภูษณิศา มีนาเขตร
นางสาวสิริทรัพย์ สีหะวงษ์

พยาบาลศาสตร์

วิชา : การสร้างเสริม
สุขภาพ

-

100,000

18. โครงการใกล้ชิดใจวัยสูงอายุ

นางสาวเกษร สายธนู

พยาบาลศาสตร์

ประชาชนในเขต
พืน้ ที่ให้บริการ
ของมหาวิทยาลัย
บุคลากร
สาธารณสุข
อาสาสมัคร
สาธารณสุข
ผู้สูงอายุ และ
ผู้ดูแลหลักของ
ผู้สูงอายุ อสม.
เทศบาลตาบล
ธาตุ

-

-

80,000





19. การบริการเชิงรุกในการตรวจ
สมรรถภาพ ป้องกันและรักษาโรคทาง
ระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดีของ
ประชาชนในชุมชนตาบลธาตุ อาเภอวาริน
ชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี

นางสาวสุวภรณ์ แดนดี
ดร.จุฑารัตน์ จิตติมณี
ผศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์
นายปาริชาติ วงศ์เสนา

วิทยาลัย
แพทยศาสตร์
และการ
สาธารณสุข

ประชาชนใน
ชุมชนตาบลธาตุ
อาเภอวารินชา
ราบ จังหวัด
อุบลราชธานี

วิชาระบบโครงร่าง
และกล้ามเนื้อ

-

100,000





แผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๒๓

ชื่อโครงกำร
20. โครงการศึกษาเพื่อจัดทาฐานข้อมูล
ด้านเศรษฐกิจสังคมผู้สูงอายุ

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

ผศ.อรุณี สันฐิตวิ ณิชย์
นายณรุจน์ วศินปิยมงคล
ผศ.ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ
นายอนิรุธ สืบสิงห์
นายสหรัฐ โนทะยะ
21. แหล่งเรียนรู้เกีย่ วกับที่พักอาศัยผู้สูง ผศ.สุรีย์ ธรรมิกบวร
วัย
ผศ.ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ
นายสรุสม กฤษณะจูฑะ
นางสาวสโรชา มังคลา
นางสาวจันทรา ธนะวัฒนา
วงศ์
นายธิติกานต์ บุญแข็ง
22. เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทาง นายสหรัฐ โนทะยะ
กฎหมาย ประจาปีงบประมาณ 2559
นายสมบัติ วอทอง
นายชัช วงศ์สิงห์
นายขรรค์เพชร ชายทวีป
พ.ต.ท.กิตติวัฒน์ ฉัตรศรีโพธิ์
นายประดิษฐ์ แป้นทอง
นายอรรถพงศ์ กาวาฬ
นายรักขิต รัตจุมพฎ
นางสาวศศิวิมล เสมอใจ
นางสาวกิตติยา พรหมจันทร์

กำรบูรณำกำรกับ
กำรเรียนกำรสอน

กำรบูรณำกำรกับ
กำรวิจัย

งบประมำณ

คณะ/หน่วยงำน

กลุ่มเป้ำหมำย

สานักงาน
ส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ

ประชาชนในพื้นที่
ตาบลเมืองศรีไค

-

-

300,000

สานักงาน
ส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ

ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลคาขวาง

-

-

500,000

คณะนิติศาสตร์

ประชาชนทั่วไป
ในเขตพื้นที่รอบ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

วิชำ : 1. กฎหมาย งำนวิจัยที่บูรณำ
ลักษณะนิติกรรม
กำร :
และหนี้
2. กฎหมายลักษณะ
ละเมิด
3. กฎหมายลักษณะ
ทรัพย์สิน
4.กฎหมายลักษณะ
ครอบครัว
5.กฎหมายเอกเทศ
สัญญา

400,000

แผนกำรดำเนินงำน
ไตร ไตร ไตร ไตร
มำส มำส มำส มำส
1 2 3 4
  















แผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๒๔

ชื่อโครงกำร

23. การบริหารจัดการติดตามหนีข้ อง
กองทุนหมู่บ้าน ในเขตตาบลเมืองศรีไค

24. โครงการการส่งเสริมความรู้และการ
บริหารจัดการทีด่ ินโดยชุมชนท้องถิ่นเป็น
ศูนย์กลาง

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

คณะ/หน่วยงำน

นางสาวภัทราจิตร แสงสว่าง บริหารศาสตร์
ผศ.ศิรริ ัตน์ เจนศิริศักดิ์
นางสาวศุภกัญญา จันทรุกขา
นายฐิติ ราศีกลุ
ดร.จักริน วชิรเมธิน
นายคมทัศน์ ทัศน์วา
นายไกรศักดิ์ ยงกุลวนิช
นางสาวจันทรา ธนะวัฒนา รัฐศาสตร์
วงศ์
นางสาวเพียงกมล มานะรัตน์
นางสาวปิยะมาศ ทัพมงคล
นางสาวกิ่งกาญจน์ สานวน
เย็น
นางสาวพิสมัย ศรีเนตร

กำรบูรณำกำรกับ
กำรเรียนกำรสอน

กำรบูรณำกำรกับ
กำรวิจัย

6. กฎหมายลักษณะ
มรดก
สมาชิก และ
วิชา : การควบคุม
บุคลากรกองทุน และการตรวจสอบ
หมู่บ้านฯ จานวน ภายใน และรายวิชา
3 หมู่บ้านในเขต สัมมนาการสอบ
เทศบาลตาบล
บัญชี
เมืองศรีไค

การบริหารจัดการ
หนี้กองทุนหมู่บ้าน
เพื่อความยั่งยืนของ
ชุมชน

60,000

-

370,000

กลุ่มเป้ำหมำย

ผู้นาชุมชน แกน
นาชุมชน เยาวชน
และสมาชิกชุมชน
ในพื้นที่เป้าหมาย

วิชา 1วิชาการเมือง
กับสิ่งแวดล้อม 2.
วิชานโยบายและ
การจัดการ
สิ่งแวดล้อม 3.วิชา
การเมืองภาค
ประชาชน

งบประมำณ

แผนกำรดำเนินงำน
ไตร ไตร ไตร ไตร
มำส มำส มำส มำส
1 2 3 4








แผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๒๕

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จและค่ำเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
จานวนโครงการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
จานวนโครงการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก
ร้อยละของจานวนโครงการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่นาความรู้ และประสบการณ์มาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยของ
จานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด
จานวนกิจกรรมหรือโครงการเกิดขึ้นในชุมชน/สังคมเพื่อตอบสนองสังคมสูงวัย
ร้อยละของโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเพิ่มขึ้น
ร้อยละของผู้รับบริการที่นาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากบริการ
ร้อยละของโครงการบริการวิชาการ ที่มีการดาเนินการในพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย และชุมชนเกิดการนาความรู้จากการบริการ
วิชาการไปใช้อย่างต่อเนื่อง

ค่ำเป้ำหมำย
20 โครงการ
5 โครงการ
80 ร้อยละ
5 กิจกรรม/โครงการ
ร้อยละ 5
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80

กำรกำกับติดตำมกำรดำเนินงำน
เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ มหาวิทยาลัยกาหนดให้มีระบบกากับติดตามการดาเนินโครงการ โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เนต ซึ่งกาหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานทุก 3 เดือน คือ
- ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559
- ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560
- ครั้งที่ 3 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560
- ครั้งที่ 4 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560

แผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๒๖

เมื่อสิ้นสุดการดาเนินโครงการตามแผนแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดส่งรายงานผลการดาเนินโครงการฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้ง ทาการประเมินผลสาเร็จการดาเนิน
โครงการตามตัวชี้วัดที่กาหนดในโครงการ
ในระดับคณะ หน่วยงาน ทาการรวบรวมผลการดาเนินงานเพื่อสรุปผลการดาเนินงานในระดับแผนงานและรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ

กำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผน
มหาวิทยาลัยกาหนดให้มีการประเมินผลการดาเนินงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ โดยประเมินผลสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนงาน

แผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ หน้า ๒๗

