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สรุปการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการรวมดำเนินโครงการและจัดทำแผนปฏิบัตงิานบริการวิชาการแกชุมชน 

ประจำป 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

วันจันทรท่ี 9 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. เปนตนไป 

ณ หองประชุม U2 ช้ัน 1 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

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

รายช่ือผูเขารวมประชุมจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 1. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา บุญจูง  ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและมาตรฐานการวิจัย   

      สำนักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ  

2. ผูชวยศาสตราจารยกาญจนา พยุหะ รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ   คณะเกษตรศาสตร 

3. ผูชวยศาสตราจารยณัชพล สามารถ อาจารย คณะเกษตรศาสตร 

4. นายภาคภูมิ สืบนุการณ  อาจารย คณะเกษตรศาสตร 

5. นายชำนาญ แกวมณี   อาจารย คณะเกษตรศาสตร 

6. ผศ.ดร.สุภาวดี แกวระหัน  อาจารย คณะเกษตรศาสตร 

7. นายรักเกียรติ แสนประเสริฐ  นักวิชาการเกษตร คณะเกษตรศาสตร 

8. ผูชวยศาสตราจารยสุระ วฒุิพรหม อาจารย คณะวิทยาศาสตร 

9. ผูชวยศาสตราจารยกานตตะรัตน วุฒิเสลา อาจารย คณะวิทยาศาสตร 

10. นายกันตพัฒน ตรินันท  อาจารย คณะศิลปศาสตร 

11. ผศ.ดร.สุวภัทร  ศรีจองแสง  อาจารย คณะศิลปศาสตร 

12. นางสาวปยะนุช สิงหแกว   เจาหนาท่ีวิจัยปฏิบัติการ  คณะศิลปศาสตร 

13. นางสาวพรพิพัฒน แกวกลา   รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารศาสตร 

14. ผูชวยศาสตราจารยสุมาลี เงยวิจิตร อาจารย คณะบริหารศาสตร 

15. นางอรุณี มะฎารัก   อาจารย คณะบริหารศาสตร 

16. นางสาวพิสมัย ศรีเนตร  ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร 

17. นางสาวสุนันทา ครองยุทธ  รองคณบดีฝายวิจัย บริการวิชาการทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 

     และวิเทศสัมพันธ  คณะพยาบาลศาสตร 

18. ผูชวยศาสตราจารยรัตนา เล็กสมบูรณ อาจารย วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
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19. นางสาวธนวดี ปรีเปรม  อาจารย คณะเภสัชศาสตร 

20. นางสาวดาวินี นามหอ  ผูปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะเภสัชศาสตร 

21. นางสาวขนิษฐา จูมลี   นักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักวิทยบริการ  

22. ผูชวยศาสตราจารยสุรศักดิ์ แวนรัมย รองผูอำนวยการฝายบริหารและบริการ  

สำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 

23. นางสาววาสนา สะอาด  นักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 

24. นายสุภวัฒน โสวรรณี   หัวหนาสำนักงาน สำนักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ  

25. นางสาวโฉมสอางค ไชยยงค   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ  

26. นางสาวชัชชญา ผิวออน  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สำนักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ  

27. นางสาวกัญญณัช กุศลการณ  ผูชวยนักวิจัย สำนักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ  

28. นางสาวกฤษณา สมตา   ผูชวยนักวิจัย สำนักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ  

29. นายศุภชัย บุญเฉลียว   นักวิชาการ สำนักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ 

รายช่ือผูเขารวมประชุมตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

1. นายรังสรรค บุญราศรี   ผูอำนวยการโรงเรียนบานธาตุ 

2. นายบุญกอง ผลประดง   ผูชวยผูใหญบานหนองโก หมู 1 

3. คุณอุทัย สายแวว   อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานหนองโก หมู 1 

4. นางเฟองฝน นามหอ   ผูชวยผูใหญบานหนองสองหอง หมู 2 

5. นางทองสุข สุตัญตั้งใจ   อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานหนองสองหอง หมู 2 

6. นางสุมาลี อุดมศรี   ผูชวยผูใหญบานเกานอย หมู 3 

7. นางสำราญ ถมหิรัญ   อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานเกานอย หมู 3 

8. นางสาวบุญชวย บัวศรียอด  สารวัตรกำนัน หมู 4 

9. นางนันพา กอนคำดี   บานบัว หมู 4 

10. นางลำใย มุงหมาย   ผูชวยผูใหญบานวัด หมู 5  

11. นางคำเบย สารัง   กลุมอาสาบานวัด หมู 5 

12. นายมังกร นิตอินทร    บานเดิ่น หมู 6 

13. นางอุไรวรรณ ศรีมันตะ  บานเดิ่น หมู 6 

14. นางพิน สืบศรี   อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานเดิ่น หมู 6 

15. นางสาวกัลยกร ศิลามน  ผูชวยผูใหญบานดอนกลางเหนือ หมู 7  

16. นางออนสี จันดี   บานดอนกลางหนือ หมู 7 

17. นางชูศรี ราตรี   ผูนำชุมชน (แพทย บานดอนกลางใต หมู 8  
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18. นางแกนจันทร คำมุงคุล  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานดอนกลางใต หมู 8 

19. นายบุญลอด พงษก่ิง   ผูใหญบานนอยเจริญ หมู 9 

20. นางดวงใจ ทิพยอามาตย  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานนอยเจริญ หมู 9 

21. นางจารุณี ปอมหิน   กลุมอาชีพบานนอยเจริญ หมู 9 

22. นายรัศมี ธุรี    ผูใหญบานโนนสมบูรณ หมู 10 

23. นายเหมา ไตรภู   ผูชวยผูใหญบานโนนสมบูรณ หมู 10  

24. นางมะลิ ราชบุญคุณ   ผูใหญบานดวงเจริญ หมู 11 

25. นางรำไพ ลานอก   อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานดวงเจริญ หมู 11 

รายช่ือผูเขารวมประชุมตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

 1. นายวุฒิศักดิ์ วงศาสุข   ผูอำนวยการโรงเรียนบานคำขวาง 

2. นายประสงค เพชรชัย   ท่ีปรึกษานายกสำนักงานเทศบาลตำบลคำขวาง 

3. นางสาววรรณภา เปนสุข  นักวิเคราะหนโยบายและแผนสำนักงานเทศบาลตำบลคำขวาง 

4. นางสาววราภร นาคำ   พนักงานท่ัวไปสำนักงานเทศบาลตำบลคำขวาง 

5. นางศตวรรษ ศรีสมบัติ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลคำขวาง 

6. นายสมศักดิ์ พุฒตม   กำนันตำบลคำขวาง 

7. นายเข็มพร คำแนน   อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานแฮ หมู 1 

8. นางหนูจร สดชื่น   อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานแฮ หมู 1 

9. นางมนตฤดี เนตรศรี   อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานแฮ หมู 1 

10. นางเกตศรี สิงหาลุน   ผูชวยผูใหญบานแฮ หมู 1 

11. นางเหรียญ ชามาตย   อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานแค หมู 2 

12. นายประมวล แสนทวีสุข  ผูใหญบานแค หมู 2 

13. นายเสรี หอคุม    กลุมอาชีพบานแค หมู 2 

14. นางสาวมณีจันทร นามสินธ   ผูชวยผูใหญบานหนามแทง หมู 3 

15. นางรสสุคนธ คำแนน   บานหนามแทง หมู 3 

16. นางคำภา เชื้อแกว    ผูชวยผูใหญบานโนนแดง หมู 4 

17. นายสุรสีห คุณสมบัติ   ผูใหญบานคำขวาง หมู 5 

18. คุณอนุตรีย ธัมมะลิน   อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานคำขวาง หมู 5 

19. นางสาวนุจรี คุณสมบัติ   อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานคำขวาง หมู 5 

20. นางอุไรวรรณ มวลสุข   อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานแต หมู 6 
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21. นางดาวเรือง ศรีมะณี   อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานแต หมู 6 

22. นางอรุณ บุญแท   อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานแต หมู 6 

23. นางสาวศิริพร แสงจันทร  ผูชวยผูใหญบานเกษตรสามัคคี หมู 9 

24. นางถาวร สุวรรณภูมิ   ผูชวยผูใหญบานเกษตรพัฒนา หมู 7 

25. นายวรภัทร ยืนนาน   ผูชวยผูใหญบานเกษตร หมู 9 

26. นายคำภู กงใจ   กรรมการหมูบานเกษตรสามัคคี หมู 9 

27. นายยงยุทธ พุฒโท   ผูชวยผูใหญบานรวมพลัง หมู 10 

รายช่ือผูเขารวมประชุมตำบลโพธิ์ใหญ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

 1. นายศุภลักษณ อุปลาบัติ  ผูอำนวยการโรงเรียนบานโพธิ์ 

2. นายอดิศร สุทนต   นักพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตำบลโพธิ์ใหญ 

3. นางหนูกุล รุงเรือง   ผูชวยผูใหญบานสรางขุนศรี หมู 1 

4. นางพวง ผาทว ี   อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานสรางขุนศรี หมู 1 

5. นายพงศ สุธรรมวิจิตร   ผูใหญบานคำลือชา หมู 2 

6. นายนิคม เนตรสาร   ผูชวยผูใหญบานคำลือชา หมู 2 

7. นายอินทา จรรยากรณ   กรรมการผูทรงคุณวุฒิบานคำลือชา หมู 2 

8. คุณอุดร บุเงิน    อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานคำลือชา หมู 2 

9. นายคำสิงห บุญประดิษฐ  ผูใหญบานหนองไขนก หมู 3 

10. นางอรุณี ปะถะมา   ผูชวยผูใหญบานหนองไขนก หมู 3 

11. นางวิไลวรรณ คำประเสริฐ  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานหนองไขนก หมู 3 

12. นางจิระนันท สุบุญ   บานหนองไขนก หมู 3  

13. นายคำแปลง  สารทอง  ผูชวยผูใหญบานสรางเม็ก หมู 4 

14. นายสุดใจ ประสานทม   บานสรางเม็ก หมู 4 

15. คุณอุดร ชูเนตร   อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานสรางเม็ก หมู 4 

16. นางสาวสำเนียง มูลเสง  บานสรางเม็ก หมู 4 

17. นางสมหญิง สุวรรณะ   สารวัตรกำนัน 

18. นายกอง วงสลัม   ผูชวยผูใหญบานโนนแดง หมู 5 

19. นางทองจันทร ธีระปญโญ  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานโนนแดง หมู 5 

20. นางสาวทองสี สันทมาตย   อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานโนนแดง หมู 5 

21. นางภัคจิรา ดวงศรี   ผูชวยผูใหญบานโพธิ์ออก หมู 6 

22. นายไมตรี ดวงศรี   กรรมการหมูบานโพธิ์ออก หมู 6 
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23. นางสาวสุคริง ถินถาวร  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานบานบงม่ัง หมู 7 

24. นางสาวเทียมจันทร เสาสี  ผูใหญบานบงม่ัง หมู 7 

25. นางสาวกังวน กำพันธ   ผูชวยผูใหญบานบงม่ัง หมู 7 

26. นายกมล หวานใจ   ผูใหญบานโพธิ์ตก หมู 8 

27. นางบัวเรียน กุจะพันธ   ผูชวยผูใหญบานโพธิ์ตก หมู 8 

28. นางหนูกร ประถามา   อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานโพธิ์ตก หมู 8 

29. นายสุกุล แสงดี   บานโพธิ์ตก หมู 8 

30 .นายวินัยศักดิ์ ศรีภักดี   ผูชวยผูใหญบานรองกอ หมู 9 

31. คุณหนูเปง    ผูชวยผูใหญบานรองกอ หมู 9 

32. นางกองแพง ดำพะธิก  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานรองกอ หมู 9 

33. นายแทง ราชชื่น   อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานรองกอ หมู 9 

34. นายสอ แสงบุตร   ผูใหญบานโนนไร หมู 10 

35. นายจันทรี จันทาพุฒ   ผูชวยผูใหญบานโนนไร หมู 10 

36. นางบัวกัน บรรทะทาว  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานโนนไร หมู 10 

37. นายทองสา เผาเพ็ง   ผูชวยผูใหญบานนาดง หมู 11 

38. นางบัวผัน สาคัมภี   อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานนาดง หมู 11 

39. นางสาวอะรุณณี กอนเรณู  ผูชวยผูใหญบานนาดง หมู 11 

40. นางสาวบุญเพ็ง ปะถะมา  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานนาดง หมู 11 

41. นางสมคิด สำราญวงศ  ผูใหญบานหนองฝาง หมู 12 

42. นางสมคิด จันทรแกว   ผูชวยผูใหญบานหนองฝาง หมู 12 

43. นางแปลง พัฒธะพันธ   อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานหนองฝาง หมู 12 

44. นายณรงค ทวีพันธ   ผูใหญบานลิ้นไม หมู 13 

45. นายสมศรี ทางาม   บานลิ้นไม หมู 13 

46. นายสมพร กุคำจัด   ผูชวยผูใหญบานลิ้นไม หมู 13 

47. นายบุญสี บุญไพโรจน   อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานลิ้นไม หมู 13 

รายช่ือผูเขารวมประชุมตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

1. นายสรศักดิ์ วิริยะสุชน   ผูอำนวยการโรงเรยีนบานศรีไค 

2. นายปญญาพล บุเงิน   นักวิชาการสิ่งแวดลอม สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองศรีไค 

3. นายสรรพวุธ นนทตุลา   นักวิชาการสุขภิบาล สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองศรีไค 

4. นางสาวนัชชา สังขมูล   นักวิชาการศึกษา สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองศรีไค 



หนา 6 จาก 12 

 

5. นายองอาจ วิสาพล   ผูชวยผูใหญบานคอ หมู 1  

6. นายคำไหล สุวรรณทา   ผูชวยผูใหญบานแขม หมู 2 

7. นางวาสนา สีดำ   ผูชวยผูใหญบานแขม หมู 2 

8. นางบุบผา พัฒนะพันธ   ผูชวยผูใหญบานศรีไคตก หมู 3 

9. นางลัดดารรณ หนูสวัสดิ์  ผูชวยผูใหญบานศรีไคตก หมู 3 

10. นายทศพล ไกรพันธ   ผูใหญบานศรีไคออก หมู 4 

11. นายพรมมา ทองให   ผูชวยผูใหญบานศรีไคออก หมู 4 

12. นางสาวลมัยพร กุจะพันธ  ผูชวยผูใหญบานแมด หมู 5 

13. นางอุดร พลอามาตร   ผูชวยผูใหญบานแมด หมู 5 

14. นายจันทา วงมาเกษ   ผูชวยผูใหญบานมดงามเหนือ หมู 6 

15. นางสวัสดิ์ วงพรม   อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานมดงามเหนือ หมู 6 

16. นางสมหนึก คำบุญมา   ผูชวยผูใหญบานโนนงาม หมู 7 

17. นายสำฤทธิ์ ไชยะวง   สารวัตรกำนัน 

18. นายบรรเทิง แชมชื่น   ผูชวยผูใหญบานอุดมชาติ หมู 8 

19. นายสหัสวรรษ โคตรบุดดี  ผูชวยผูใหญบานมดงามใต หมู 9 

20. นายคำสิงห เนตรสาร   ผูชวยผูใหญบานดอนบาก หมู 10 

21. นายพวง บุญมาเกษ   ผูชวยผูใหญบาน  

22. นางอุดร พลมาตร 

 

เริ่มประชุม 09.30 น.  

 

 ผูชวยศาสตราจารยปรีชา บุญจูง  ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและมาตรฐานการวิจัย  มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีกลาวตอนรับผูรวมประชุม ชี้แจงวัตถุประสงคของการประชุม  และสรุปการดำเนินโครงการบริการ

วิชาการแกชุมชน ประจำป 2560-2562 ในพื้นที่ 4 องคกรปกครองสวนทองถิ่นรอบมหาวิทยาลัย รายละเอียด 

ดังเอกสารการประชุม  จากนั้นมีการแบงกลุมยอยเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติงาน เพ่ือระดมความคิดเห็นของผูรวมประชุม 

จำนวน 4 กลุม โดยสรุปผลไดดังนี้  
 

กลุมท่ี 1 การเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรูเด็ก เยาวชนและชุมชน  ณ หองประชุม U7 

 ประเด็นท่ี 1 ขอเสนอคณะ/หนวยงาน เพ่ือพิจารณาดำเนินการในป 2563 



หนา 7 จาก 12 

 

  ผูเขารวมประชุมใหความเห็นวาขอเสนอโครงการป 2563 มีความสอดคลองกับความตองการและ

การดำเนินงานโรงเรียนอยูแลว ซ่ึงเปนประโยชนอยางมาก และยินดีเขารวมกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดไว 

 ประเด็นท่ี 2 พิจารณาเสนอแนะแผนปฏิบัติการ ประจำป 2563 

1. ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ อยากใหจัดในชวงกอนเปดภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ซ่ึงเปน 

ชวงท่ีโรงเรียนยังไมเปดทำการ ครูสะดวกในการเขารวมกิจกรรมไดหรือหากจัดในชวงท่ีมีการเรียนการสอนก็อาจเปน

ชวงวันหยุด 

2. กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีตองการใหเพ่ิมเติม เชน การพัฒนาดานภาษาตางประเทศท่ีนอกเหนือจาก 

ภาษาอังกฤษ เชน ภาษาจีน ซ่ึงสวนหนึ่งเปนเกณฑในการพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบล 

3. การฝกอบรมใหความรูแกครูและนักเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ หากมหาวิทยาลัยสามารถจัด 

นักศึกษาออกไปใหบริการเปนประจำทุกสัปดาหอยางตอเนื่อง จะเปนสิ่งท่ีดี เพราะจะทำใหนักเรียนเรียนรูไดมากข้ึน

จากการไดฝกฝนบอย ๆ  รวมถึงบางโรงเรีนยมีครูท่ีเชี่ยวชาญดานภาษาไมเพียงพอ 

ประเด็นท่ี 3 การวางแผนการเสนอโครงการ/ขอมูลสำหรับการจัดทำโครงการในป 2564  

1. ในปตอไป อยากใหมหาวิทยาลัยมีโครงการเก่ียวกับการซอมบำรุง/หรือการซอมแซม

คอมพิวเตอรภายในโรงเรยีน ท้ังนี้เปนการสรางองคความรูเรื่องคอมพิวเตอรใหกับครู เพ่ือใหสามารถนำไปตอยอดสู

การเรียนการสอนใหเด็กได 

2. ตองการใหมหาวิทยาลัยจัดโครงการเสริมทักษะภาษาท่ีสอง ท่ีเปนภาษาตางประเทศใหกับครู

และนักเรียน เพ่ือชวยยกระดับของโรงเรียนใหเปนโรงเรียนดีประจำตำบล  

  3. มหาวิทยาลัยอาจจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือชวยสรางศักยภาพดานการศึกษาใหกับโรงเรียนตาง ๆ ท่ี

อยูใกลกับมหาวิทยาลัยใหมีการพัฒนาท่ีดีข้ึน  

  4. การจดักิจกรรมเครือขายทนายหมูบาน เพ่ือใหความรูดานกฎหมายแกประชาชน 

  5. การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำโรงเรียน  

  6. กิจกรรมเพ่ิมเติมความรูในชุมชน เรื่องการตั้งครรภ การดูตั้งแตแรกเกิด  

 

กลุมท่ี 2 การพัฒนาความเขมแข็งดานอาชีพแกชุมชน/กลุมวิชาชีพ/เศรษฐกิจฐานราก ณ หองประชุม U2 

ประเด็นท่ี 1 ขอเสนอคณะ/หนวยงาน เพ่ือพิจารณาดำเนินการในป 2563 

  1. ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผูเขารวมโครงการใหครอบคลุมในหมูบานอ่ืน ๆ ดวย เพ่ือเปดโอกาสให

ประชาชนไดเขารวมโครงการมากข้ึน 

  2. การจัดกิจกรรมท่ีมีกลุมเปาหมายเปนผูสูงอายุ  ควรจัดกิจกรรมในพ้ืนท่ี เพ่ือใหผูสูงอายุเขารวม

กิจกรรมได 



หนา 8 จาก 12 

 

  3. ตองการใหมหาวิทยาลัยประสานการดำเนินโครงการใหมีความตอเนื่อง เชื่อมโยงการผลิต การ

แปรรูป และการขาย 

  4. ลดตนทุนการผลิต วัสดุเพาะกลา ซ่ึงชุมชนขาดองคความรู 

  5. การเก็บเมล็ดพันธุเพ่ือใชในฤดูการถัดไป  

 ประเด็นท่ี 2 พิจารณาเสนอแนะแผนปฏิบัติการ ประจำป 2563  

  1. โครงการท่ีกำหนดแผนการดำเนินงานในชวงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 ขอใหปรับระยะเวลา

ในการจัดกิจกรรมในชวงเดือนกุมภาพันธ-เมษายน  ซ่ึงเปนชวงท่ีชุมชนไมมีกิจกรรม 

 

ประเด็นท่ี 3 การวางแผนการเสนอโครงการ/ขอมูลสำหรับการจัดทำโครงการในป 2564  

 ตำบลธาตุ  

  1. กิจกรรม/โครงการเพ่ือสงเสริมการคาขายในชุมชน  

  2. กิจกรรม/โครงการเพ่ือแกไขปญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ 

  3. กิจกรรม/โครงการเพ่ือแกปญหาเรื่องโรคแมลงในศัตรูพืช  

  4. กิจกรรม/โครงการเก่ียวกับการพัฒนางานหัตถกรรม งานจักสาน เพ่ือสรางอาชีพเสริม ซ่ึง

ปจจุบันชุมชนมีกิจกรรมการทำเหรียญโปรยทาน การทำพรมเช็ดเทา  

  ตำบลเมืองศรีไค 

  1. กิจกรรม/โครงการสงเสริมคาขายเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจในชุมชน 

  2. กิจกรรม/โครงการ การปลูกผักสวนครัว   

  3. กิจกรรม/โครงการ ท่ีตอยอดการผลิตผักปลอดสารใหครอบคลุมทุกหมูบาน ในตำบลเมืองศรีไค 

  ตำบลโพธิ์ใหญ 

  1. กิจกรรม/โครงการการแปรรูปขาว ใหมีเกิดผลิตภัณฑท่ีหลากหลายเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 

  2. กิจกรรม/โครงการการเลี้ยงปลา ซ่ึงทำตอเนื่องจากป 2563   

ท้ังนี้กิจกรรม/โครงการตาง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยดำเนินการ ขอใหมีความตอเนื่องและบูรณาการการ 

ทำงานรวมกันทุกหมูบาน 

ตำบลคำขวาง 

1.  กิจกรรม/โครงการ การผลิตผักปลอดภัยและขยายกำลังการผลิตเพ่ือขยายชองทางการตลาด

ไปสูการจำหนายในหางสรรพสินคา  

2. กิจกรรมสนับสนุนการผลิตผักปลอดภัย ไดแก การทำโรงเรือนปลูกผัก และระบบน้ำในโรงเรือน   

 

กลุมท่ี 3 การบริการวิชาการดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และกลุมท่ี 4 การเสริมสรางสุข

ภาวะท่ีดีของประชาชน/ชุมชน   หองประชุม U3 

ประเด็นท่ี 1 ขอเสนอคณะ/หนวยงาน เพ่ือพิจารณาดำเนินการในป 2563 



หนา 9 จาก 12 

 

1. กิจกรรมที่มีแผนการดำเนินงานชวงเดือนพฤษภาคม –มิถุนายน 2563 , ตุลาคม-พฤศจิกายน 

2562 ควรปรับแผนการดำเนินงานใหม เนื่องจากชวงเวลาดังกลาวเปนฤดูทำนา เก็บเก่ียวของเกษตรกร ซ่ึงไมสะดวก

ท่ีจะเขารวมกิจกรรม อาจสงผลใหการดำเนินโครงการไมประสบผลสำเร็จ  โดยชวงเวลาที่เหมาะสมในการรวม

กิจกรรมของชุมชนคือ ชวงเดือน กุมภาพันธ-เมษายน , กรกฎาคม-กันยายน 

ประเด็นท่ี 2 พิจารณาเสนอแนะแผนปฏิบัติการ ประจำป 2563 

 1. การจัดกิจกรรมขอใหมีท้ังการอบรมใหความรูภาคทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือใหผูรวม

โครงการไดเรียนรูและสามารถทำเปน   

  

ประเด็นท่ี 3 การวางแผนการเสนอโครงการ/ขอมูลสำหรับการจัดทำโครงการในป 2564   

ตำบลเมืองศรีไค  

ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การเสรมิสรางสุขภาวะท่ีดีของประชาชน/ชุมชน 

1. ตองการใหจัดกิจกรรม/โครงการปรับปรุงคุณภาพ

น้ำประปา ซ่ึงปจจุบันมีปญหาคุณภาพน้ำต่ำ อาจเกิดจาก

แหลงน้ำดิบหรือกระบวนการผลิต  

2. การจัดโครงการเพ่ือปรับปรุงคุณภาพแหลงน้ำหวยตอง

แวด ซ่ึงมีปญหาน้ำเนาเสียอยางรุนแรง ท้ังน้ำเสียจาก

ชุมชน /มหาวิทยาลัย โดยในป 2562 มีปลาตายเปน

จำนวนมาก 

3. โครงการการจัดการขยะระดับครัวเรือน เชนการคัด

แยกขยะเพ่ือกำจัด การนำมาใชใหม การทำบอดักไขมัน

จากครัวเรือน 

4. โครงการสรางอนักรักษทรัพยากรธรรมชาติเครือขาย

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว เชน การปลูกตนไม ปลูกปา  

5. การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมดานตาง ๆ ในชุมชน 

เชน น้ำ อากาศ  ใหชุมชนไดจัดกิจกรรมเฝาระวังและ

ผลักดันใหคนในชุมชน เชน รานคา รานอาหาร หอพัก  

รวมจัดการสิ่งแวดลอมใหปลอดภัยและไดมาตรฐาน  

6. การปรับปรุงภูมิทัศนรอบๆมหาวิทยาลัย เชน เขตรั้ว

ฝงประตู3 คลอง ฯลฯ  

7. การจัดตั้งหนวยกิจกรรมนักศึกษา (ชมรม จิตอาสา 

ดานสิ่งแวดลอม เพ่ือเขาพัฒนาชุมชน 

- 
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ตำบลคำขวาง 

 ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การเสริมสรางสุขภาวะท่ีดีของประชาชน/ชุมชน 

1. การจัดการขยะใหถูกวิธี และการเฝาระวังการนำขยะ

จากนอกพ้ืนท่ีเขามาท้ิง 

2. การจัดการและพัฒนาระบบประปาหมูบาน  

1. ใหบริการตรวจสุขภาพหู ตา ในผูสูงอายุ 

 

  ตำบลโพธิ์ใหญ  

ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การเสริมสรางสุขภาวะท่ีดีของประชาชน/ชุมชน 

1. การจัดการสิ่งแวดลอมในชุมชน ท้ังเรื่องขยะ น้ำเสีย  

กลิ่นเหม็นจากโรงงาน ซ่ึงสงผลตอคุณภาพชีวิตประชาชน

และแหลงน้ำธรรมชาติ 

 

2. ปญหาเก่ียวกับสาธารณูปโภค ถนนภายในชุมชนท่ีเน

หลุมเปนบอและการเกิดอุบัติเหตุ  

1. การใหบริการดานการแพทยแกผูสูงอายุ ผูปวยติด

เตียง 

   

ตำบลธาตุ 

ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การเสริมสรางสุขภาวะท่ีดีของประชาชน/ชุมชน 

1. โครงการกวดขัน/แกไขผลกระทบทางเส ียงจาก

รานอาหารรอบมหาวิทยาลัยและปญหาการจราจรติดขัด

และเกิด อุบัติเหตุ  

2. โครงการจัดการปญหาน้ำเสียและขยะ จากบานเรือน

และ หอพัก   

บานหนองสองหอง ม.2  

1. กิจกรรมการทำถังขยะอยางงายจากทอ PVC เพ่ิมมาก

ข้ึน ทุกครัวเรือน  

2. อยากให มหาวิทยาลัยชวยออกแบบ วางผังการ

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหนองกระจับใหเปนแหลง

ทองเท่ียว  

1. โครงการท่ีเก่ียวกับผูท่ีกำลังจะเขาวัยผูสูงอายุ เพ่ือ

จะไดเปนผูสูงอายุทีมีคุณภาพ 
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ภาพประกอบกิจกรรม 
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