
ก ำหนดกำรรำยงำนควำมก้ำวโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน ประจ ำปีงบประมำณ 2563  โดยวำจำ

ระหว่ำงวันท่ี 18 - 19 มิถุนำยน 2563

ณ ห้องประชุม CTB 202  ช้ัน 2 ศูนย์เคร่ืองมือกลำงและปฏิบัติกำรเทคโนโลยีชีวภำพ (CTB)

ท่ี
เวลำ

น ำเสนอ
ช่ือโครงกำร หัวหน้ำโครกำรชุด/ย่อย

วันพฤหัสบดีท่ี 18 มิถุนำยน 2563 ณ ห้องประชุม 202 ณ ศูนย์เคร่ืองมือวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
คณะเภสัชศำสตร์

1 09.00 น. โครงการชุดการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ (health literacy) เพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะท่ีดี
แก่ประชาชน

รศ.ธีราพร สุภาพันธ์ุ

1.1 การพัฒนาศูนย์ให้บริการข้อมูลยาและสุขภาพแก่ประชาชน และฐานข้อมูลการพิสูจน์
เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลในประเทศไทย (ระยะท่ี 3)

รศ.ธีราพร สุภาพันธ์ุ

1.2 ความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ คร้ังท่ี 8 ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์
1.3 การคัดกรองความเส่ียงโรคเร้ือรังในประชากรวัยท างาน ผศ.ทวนธน บุญลือ

2 09.15 น. โครงการชีวเภสัชศาสตร์สัญจรเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียนเครือข่าย ม.ทราย ปีท่ี 2 นางสาวธนวดี ปรีเปรม
วิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข

1 09.30 น. แผนการพัฒนาศักยภาพโรงเรียน และสร้างเสริมการเรียนรู้เด็ก เยาวชนและชุมชน นางสาวจิราพร ทิพย์พิลา
1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนด้านการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
และและอนามัยส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน ส าหรับโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนใหม่ 2 โรงเรียน
 ประจ าปีงบประมาณ 2563

ผศ.มินตรา สาระรักษ์

1.2 การพัฒนาเยาวชนด้านสาธารณสุขในเขตอีสาน นายสิทธิชัย ใจขาน
1.3 การพัฒนาศักยภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัย นางสาวจีราพร ทิพย์พิลา
1.4 พัฒนาคุณภาพน้ าด่ืมโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีท่ี 2 นางสาวสุภาณี จันทร์ศิริ

2 09.45 น. แผนงานเสริมสร้างสุขภาวะท่ีดีของประชาชนและชุมชน นพ.วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ
2.1 เสริมสร้างสุขภาวะท่ีดีด้านสุขภาพช่องปาก และฟัน แก่ผู้สูงอายุชุมชนศรีไค ผศ.ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์
2.2 การคัดกรอง รักษาโรคทางตาและให้ค าแนะน าด้านการดูแลสุขภาพตาในผู้ต้องขังพิการ ณ
 เรือนจ ากลางจังหวัดอุบลราชธานี

นพ.ศิริพงษ์ สิระมนต์

2.3 การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการดูแลสุขภาพตนเองในผู้ป่วยสูงอายุท่ีเป็นโรค
เร้ือรัง คือโรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และความดันโลหิตสูง

ผศ.ดร.ลติพร อุดมสุข

2.4 การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และผู้ดูแลผู้สูงอายุในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในท่ีอยู่
อาศัย

นางสาวจิราภรณ์ หลาบค า

2.5 การบูรณาการในการบริหารจัดการสารเคมีทางการเกษตรอย่างครบวงจร นางลักษณีย์ บุญขาว
คณะบริหำรศำสตร์

1 10.00 น. ยุวชนสร้างสรรค์ สร้างเสริมการเรียนรู้แบบบูณาการบัญชี การเงิน การบริหารศาสตร์ส าหรับ
นักเรียน เยาวชนและชุมชน

นายธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

1.1 Accounting Game เกมส์ยุวชนสร้างสรรค์ส าหรับโรงเรียนเครือข่ายพันธมิตร ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์
1.2 Improving the English Skills of Thai English Teachers in schools around the 
University

นางกฤตยา อุทโธ

1.3 เยาวชนไทยกับวิถีพอเพียง (เข้าใจ รู้วิธี มีภูมิต้านทาน) ผศ.นภาพร หงษ์ภักดี
1.4 โครงการเตรียมความพร้อมทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการส าหรับนักเรียนประถมศึกษา
ตอนปลายเพ่ือก้าวสู่ศตวรรษท่ี 21

นางเจียระไน ไชยกาล เจ้ิง

1.5 คลินิกออมไว้ไม่จน เยาวชนฉลาดคิด นายธีนทัต โกศัลวิตร
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2 10.15 น. การพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณค่ามูลค่าผลิตภัณฑ์และการท่องเท่ียวของชุมชนเพ่ือมุ่งสู่

การเป็นไทยแลนด์ 4.0
ผศ.พิมลสินี อุดมพันธ์

2.1 การใช้กลยุทธ์ทางการเงินและความรู้ทางการบัญชีสร้างมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจ เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน:กลุ่มโฮมสเตย์และผู้ผลิตกลุ่มหัตถกรรมพ้ืนบ้าน มุ่งสู่การ
เป็นปะเทศไทย 4.0 ประจ าปี 2563

นางสาวมนัสดา ชัยสวนียากรณ์

2.2 การยกระดับผลิตภัณชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถีเพ่ือเพ่ิมคุณค่ามูลค่าด้วยกลยุทธ์
การตลาดิจิทัลข้ันสูง

ผศ.พิมลสินี อุดมพันธ์

2.3 การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางการตลาดของสินค้าชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัด
อุบลราชธานีและศรีสะเกษ

ผศ.กมลพร นครชัยกุล

2.4 การวิเคราะห์ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของธนาคารชุมชน หรือ
วิสาหกิจชุมชน

ผศ.ภัทราจิตร แสงสว่าง

3 10.30 น. การเพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายแก่กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์ นายดุสิต จักรศิลป์
3.1 การสร้างผู้ประกอบการด้านสินค้าเกษตรอินทรีย์ นายดุสิต จักรศิลป์
3.2 การสร้างรายได้และลดรายจ่ายแก่กลุ่มเกษตรชาวสวนยางพารา นายดุสิต จักรศิลป์

4 10.45 น. การพัฒนาสินค้าชุมชนอย่างครบวงจรเพ่ือยกระดับสินค้าคุณภาพเชิงพาณิชย์ และ
เศรษฐศาสตร์การเงินในครัวเรือนของชุมชนรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.อุทัย อันพิมพ์

4.1 การวิเคราะห์ต้นทุนผลิตผลการเกษตรเพ่ือวางแผนก าไร ( Profit planning) และการ
ถ่ายทอดรูปแบบการบริหารหน้ีสินเพ่ือความย่ังยืนของเกษตรกร

ผศ.รินทร์ลภัส ชัยหิรัญกิตต์ิ

4.2 การพัฒนาสินค้าชุมชนอย่างครบวงจรเพ่ือยกระดับสินค้าคุณภาพเชิงพาณิชย์ ของชุมชน
รอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.ดร.อุทัย อันพิมพ์

4.3 การวางแผนการเพาะปลูกผักอินทรีย์ตามแผนความต้องการของตลาด ผศ.ดร.สุมาลี เงยวิจิตร
4.4 เศรษฐศาสตร์การเงินในครัวเรือน (Household Finance) นายธีนทัต โกศัลวิตร

5 11.00 น. การพัฒนาความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากโดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับชุมชน นายธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์
5.1  ถอดบทเรียนและติดตามผลการด าเนินโครงการการจัดท าบัญชีส าหรับการวางแผนก าไร 
โดยการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break Even Point) ส าหรับวิสาหกิจชุมชน รุ่นท่ี 1 และ 2 (ตาม
ค าแนะน าผู้น าชุมชน)

ผศ.รินทร์ลภัส ชัยหิรัญกิตต์ิ

5.2 สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับชุมชนในโครงการบัญชีสัญจร เพ่ือการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 
(Break Even Point) ส าหรับวิสาหกิจชุมชน รุ่นท่ี 3

นายธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

5.3  โครงการอบรมกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ (รู้ทัน เข้าใจ ใช้เป็น) ผศ.กมลพร นครชัยกุล
6 11.15 น. การพัฒนาความเข้มแข็งด้านอาชีพแกชุมชนและผู้ประกอบการ SME

6.1 การสร้างตราสินค้าและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางธุรกิจ ผศ.ใจแก้ว แถมเงิน
6.2  วางแผนภาษี วางแผนธุรกิจ เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน นางสาวเคียงขวัญ อักษรวงศ์
6.3 การวางแผนและจัดท าบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีส าเร็จรูป (Express) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ธุรกิจ Startup

ผศ.นภาพร หงษ์ภักดี

7 11.45 น. การพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจเพ่ือการแข่งขันส าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผศ.นภาพร หงษ์ภักดี
7.1 แผนธุรกิจ พิชิตเงินล้าน ผศ.ใจแก้ว แถมเงิน
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7.2 เปิดโลกทัศน์ผลิตภัณฑ์ไทยมองไกลสู่ตลาด AEC นางสาวสิริรัตน์ ชอบขาย
7.3 การสร้างอาชีพเสริมพร้อมเรียนรู้การด าเนินธุรกิจเพ่ือสร้างรายได้เพ่ิม นางอรุณี มะฎารัก

8 13.00 น. การสร้างทัศนคติด้านบวกด้านการให้บริการเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผศ.สืบพงศ์ หงษ์ภักดี
8.1 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)ในการให้บริการชุมชนและผู้
สูงวัย

ผศ.สืบพงศ์ หงษ์ภักดี

8.2 พัฒนาคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลตามหลักปฏิบัติส าหรับผู้สูงวัย ผศ.สืบพงศ์ หงษ์ภักดี
คณะศิลปประยุกต์และสถำปัตยกรรมศำสตร์

1 13.15 น. นวัตกรรมการออกแบบเพ่ือคุณภาพชีวิต (Innovative Design for Smart Life) นายภูดิศ หอมพิกุล
ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย

1 13.30 น. พัฒนาการศักยภาพการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือรองรับไทยแลนด์ 4.0 นางสาววาสนา สะอาด
ส ำนักวิทยบริกำร

1 13.45 น. โครงการ Green Library for Life นางสาวมะลิวัลย์ สินน้อย
กองบริกำรกำรศึกษำ

1 14.00 น. โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพ่ือเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2564

นางวิชชุดา มงคล

คณะนิติศำสตร์
1 14.15 น. โครงการอบรมกฎหมายส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ

 2563
นางมณฑิรา แก้วตา

2 14.30 น. โครงการค่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิมนุษยชน คร้ังท่ี 11 นายอรรถพงศ์ กาวาฬ
3 14.45 น. โครงการเผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ประจ าปีงบประมาณ 2563 นางมณฑิรา แก้วตา

ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัยฯ
1 15.00 น. เอกสารสนเทศเพ่ือการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นางสาวปัญจีรา ศุภดล

2 15.15 น. การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตอีสานตอนล่าง 2 นางสาวนาวินี  สุตัญต้ังใจ
3 15.30 น. อบรมเชิงปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ภายใต้โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ ประจ าปีงบประมาณ 2563
นางสาวณัชชา อักษรศรี

4 15.45 น. พัฒนาสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการงานบริการวิชาการแก่ชุมชน นายสุภวัฒน์ โสวรรณี
5 16.00 น. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการ

วิชาการฯ
6 16.15 น. โรงเรียนเครือข่ายพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการ

วิชาการฯ
7 16.30 น. ขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา

1. ส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเร้ือรังและกลุ่มเส่ียง
2. การจัดการศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพเพ่ือสนับสนุนและการพัฒนาสุขภาวะในผู้สูงอายุจาก
การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการ
วิชาการฯ

8 16.45 น. พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือสนับสนุนการบริการวิชาการ นางสาวโฉมสอางค์ ไชยยงค์



ก ำหนดกำรรำยงำนควำมก้ำวโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน ประจ ำปีงบประมำณ 2563  โดยวำจำ

ระหว่ำงวันท่ี 18 - 19 มิถุนำยน 2563

ณ ห้องประชุม CTB 202  ช้ัน 2 ศูนย์เคร่ืองมือกลำงและปฏิบัติกำรเทคโนโลยีชีวภำพ (CTB)

ท่ี
เวลำ

น ำเสนอ
ช่ือโครงกำร หัวหน้ำโครกำรชุด/ย่อย

วันพฤหัสบดีท่ี 18 มิถุนำยน 2563 ณ ห้องประชุม 202 ณ ศูนย์เคร่ืองมือวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
9 17.00 น. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบูรณาการงานด้านบริการวิชาการ การวิจัยและการเรียนการ

สอน
นางสาวโฉมสอางค์ ไชยยงค์



ก ำหนดกำรรำยงำนควำมก้ำวโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน ประจ ำปีงบประมำณ 2563  โดยวำจำ
ระหว่ำงวันท่ี 18 - 19 มิถุนำยน 2563

ณ ห้องประชุม CTB 202  ช้ัน 2 ศูนย์เคร่ืองมือกลำงและปฏิบัติกำรเทคโนโลยีชีวภำพ (CTB)

ท่ี
เวลำ

น ำเสนอ
ช่ือโครงกำร หัวหน้ำโครกำรชุด/ย่อย

วันศุกร์ท่ี 19 มิถุนำยน 2563 ณ ห้องประชุม 202 ณ ศูนย์เคร่ืองมือวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
คณะเกษตรศำสตร์

1 09.00 น. การพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีการเกษตรให้กับโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ผศ.ณัชพล สามารถ

1.1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน และ
ชุมชนป่าหญ้าคา ปีท่ี 9

นางสาวนิมานรดี พรมทอง

1.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตามโครงการอาหารกลางวันในพระราชด าริ ผศ.ดร.ณัชพล สามารถ
2 09.15 น. การเพ่ิมทักษะเกษตรสมัยใหม่เพ่ือเพ่ิมขีดความสามรถให้แก่เกษตรกรในเขตอีสานใต้ ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ

2.1 การฝึกอบรมและประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพการเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถให้เกษตรกรในเขตอีสานใต้

ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ

2.2  การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนามาตรฐานฟาร์มจ้ิงหรีด นางสาวสุกัญญา คลังสินศิริกุล

2.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสุขาภิบาลสัตว์เล้ียงและการดูแลสุขภาพสัตว์
เพ่ือยกระดับสู่การเกษตรแบบปลอดภัย

ผศ.ดร.เรืองยศ พิลาจันทร์

2.4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนต าบลโพธ์ิใหญ่: การพัฒนาระบบการ
เล้ียงปลาอัตโนมัติให้เหมาะสมกับผู้สูงวัย

นายช านาญ แก้วมณี

2.5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนต าบลโพธ์ิใหญ่: การผลิตปลาหมอ
ปลอดภัย

รศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม

2.6  โครงการฝึกอบรมการผลิตอาหารปลาโดยใช้วัตถุดิบในชุมชน ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ
3 09.30 น. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรอินทรีย์และพืชเศรษฐกิจ นางสาวนิมมานรดี พรหมทอง

3.1 เทคโนโลยีการผลิตและการประเมินคุณภาพเมล็ดพันธ์ุส าหรับเกษตรกร นางสาวนิมานรดี พรมทอง
3.2 โครงการฟาร์มเกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายภาคภูมิ สืบนุการณ์
3.3 เกษตรอินทรีย์วิถึเศรษฐกิจพอเพียง นายทวีศักด์ิ วิยะชัย
3.4 การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ผศ.ดร.ยุวดี ชูประภาวรรณ
3.5 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพริกข้ีหนูและพืชประกอบในการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ในระบบการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee 
System: PGS) ระยะท่ี 2

ผศ.ณัชพล สามารถ

3.6 การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ : การปลูกพืชไม่ใช้ดิน แบบใช้วัสดุทดแทน 
(Substrate culture)

นายรักเกียรติ แสนประเสริฐ



ก ำหนดกำรรำยงำนควำมก้ำวโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน ประจ ำปีงบประมำณ 2563  โดยวำจำ
ระหว่ำงวันท่ี 18 - 19 มิถุนำยน 2563

ณ ห้องประชุม CTB 202  ช้ัน 2 ศูนย์เคร่ืองมือกลำงและปฏิบัติกำรเทคโนโลยีชีวภำพ (CTB)

ท่ี
เวลำ

น ำเสนอ
ช่ือโครงกำร หัวหน้ำโครกำรชุด/ย่อย

วันศุกร์ท่ี 19 มิถุนำยน 2563 ณ ห้องประชุม 202 ณ ศูนย์เคร่ืองมือวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
4 09.45 น. การสร้างความเป็นเลิศด้านการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปด้วย

บรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติกและการตลาดออนไลน์
ผศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธ

4.1 การสร้างความเป็นเลิศด้านการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปด้วย
บรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติก

ผศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธ

4.2 สินค้าเกษตรออนไลน์ ปีท่ี 2 นางสาวสุภาวดี ชัยวิวัฒน์
ตระกูล

คณะรัฐศำสตร์
1 10.00 น. ค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ นางสาวพิสมัย ศรีเนตร
2 10.15 น. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบเป็นฐานการเรียนรู้การจัดการท่ีดินโดยชุมชนท้องถ่ิน

เป็นศูนย์กลาง
นางสาวจันทรา ธนะวัฒนาวงศ์

คณะวิทยำศำสตร์
1 10.30 น. วันนวัตกรรม นวัตกร และนักวิทยาศาสตร์ 2563 นายสุรสิทธ์ิ สุทธิค าภา
2 10.45 น. UBU STEM Professional Learning Community Model ผศ.สุระ วุฒิพรหม
3 11.00 น. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยบ่มเพาะนักวิทย์วัยอนุบาล ผศ.กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา
4 11.15 น. การสร้างอุปกรณ์เช่ือมต่อบอร์ดคิทไบรท์ส าหรับการเรียนรู้ นายสมคิด เพ็ญชารี
5 11.30 น. ดอกไม้และผักปลอดภัย อนามัยส่ิงแวดล้อมสดใส สร้างเสริมสุขภาวะของประชาชน ผศ.นิภาพร ค าหลอม

คณะวิศวกรรมศำสตร์
1 11.45 น. การพัฒนาทักษะเชิงวิศวกรรมและนวัตกรรมเพ่ือเยาวชน ZUBU Engineering 

Camp)
นายประชา ค าภักดี

1.1 โรงเรียนวิศวกรรุ่นเยาว์ นายประชา ค าภักดี
1.2 โครงการ “พัฒนาทักษะเชิงวิศวกรรมให้วิศวกรรุ่นเยาว์ไทย ก้าวไกลสู่ไทยแลนด์
 4.0”

นายธิติกานต์ บุญแข็ง

1.3 อบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้พลังงานไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เพ่ือ
เกษตรกรรม

นายผดุง กิจแสวง

1.4 Electronic is fun for kids นายวุฒิไกร สร้อยสิงห์
2 13.00 น.  การถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการในการแก้ปัญหาของชุมชน เพ่ิม

ประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือหน่วยงาน
ของรัฐ

ผศ.ดร.สมบัติ สินธุเชาวน์

3 13.15 น. ศูนยเรียนรู้ด้านเกษตรอัจฉริยะ ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์



ก ำหนดกำรรำยงำนควำมก้ำวโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน ประจ ำปีงบประมำณ 2563  โดยวำจำ
ระหว่ำงวันท่ี 18 - 19 มิถุนำยน 2563

ณ ห้องประชุม CTB 202  ช้ัน 2 ศูนย์เคร่ืองมือกลำงและปฏิบัติกำรเทคโนโลยีชีวภำพ (CTB)

ท่ี
เวลำ

น ำเสนอ
ช่ือโครงกำร หัวหน้ำโครกำรชุด/ย่อย

วันศุกร์ท่ี 19 มิถุนำยน 2563 ณ ห้องประชุม 202 ณ ศูนย์เคร่ืองมือวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
4 13.30 น. โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี GIS สมัยใหม่ส าหรับการ

ปฎิบัติงาน
ผศ.ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ

คณะศิลปศำสตร์
1 13.45 น. เสริมสร้างพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับครูและกลุ่มเยาวชน ผศ.ดร.ป่ินวดี ศรีสุพรรณ

1.1 อบรมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับครู ผศ.ดร.ป่ินวดี ศรีสุพรรณ
1.2 การการฝึกอบรมหลักสูตรออนไลน์ "จิตอาสากับการพัฒนานวัตกรทางสังคม" ผศ.ดร.ป่ินวดี ศรีสุพรรณ

2 14.00 น. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาในระบบเพ่ือยกระดับทักษะการเรียนการสอนของ
ผู้เรียนและผู้สอนด้านภาษาจีนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รศ.เมชฌ สอดส่องกฤษ

2.1  โครงการพุ่งเป้า:การพัฒนาทักษะภาษาท่ีสองในโรงเรียนเครือข่ายพันธมิตร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีท่ี2 : การพัฒนาส่ือการเรียนรู้

รศ.เมชฌ สอดส่องกฤษ

2.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการและประชุมวิชาการหลักสูตรภาษาจีน ระดับปริญญา
ตรีบัณฑิต สถาบันอุดมศึกษาตะวันออกเฉียงเหนือ

นางประภาพร ศศิประภา

2.3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการผลิตส่ือการเรียนการสอนภาษาจีนและภาษา
ต่างประะเทศแก่ครูผู้สอนภาษาจีนและภาษาต่างประเทศ สู่ศตวรรษท่ี 21 ในระดับ
มัธยมศึกษาของสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีอีสานใต้ รุ่นท่ี 1

นางสาวณัฐพัชร์ เตชะรุ่ง
ไพศาล

2.4 การอบรมเพ่ือพัฒนาผลงานทางวิชาการส าหรับเข้าสู้ต าแหน่งทางวิชาการสาขา
ภาษาจีน ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังท่ี 2

ผศ.ดร.ชิดหทัย ปุยะติ

3 14.15 น. การพัฒนาทักษะสู่ครูภาษาไทยมืออาชีพ ผศ.ภาสพงศ์ ผิวพอใช้
3.1 การพัฒนาคู่มือและส่ือการสอนภาษาบาลีและสันสกฤตท่ีใช้ได้จริงส าหรับครู
ภาษาไทยเพ่ือการเรียนรู้ในยุค 4.0

นายสุทธินันท์ ศรีอ่อน

3.2 สอนอ่านเขียนภาษาไทยตามแนวคิด brain-based learning (BBL) ผศ.ภาสพงศ์ ผิวพอใช้
4 14.30 น. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนายกระดับความสามารถด้านทักษะ

ภาษาอังกฤษหรือเทคนิคสอนภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของรัฐ
ผศ.เสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลก
ซานเดอร์

4.1  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนให้กับ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
โดยเฉพาะครูท่ีไม่มีวุฒิเก่ียวกับการสอนภาษาอังกฤษ (English Teaching 
Development for Teachers of English with Non-English Majors)

นายกันตพัฒน์ ตรินันท์

4.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่เจ้าหน้าท่ีต ารวจใน
เขตจังหวัดอุบลราชธานี

ผศ.เสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลก
ซานเดอร์

5 14.45 น. อบรมพัฒนาผู้น าชุมชนในการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาวะสุขภาพชุมชนท่ีเข้มแข็ง ผศ.อรัญญา บุทธิจักร์



ก ำหนดกำรรำยงำนควำมก้ำวโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน ประจ ำปีงบประมำณ 2563  โดยวำจำ
ระหว่ำงวันท่ี 18 - 19 มิถุนำยน 2563

ณ ห้องประชุม CTB 202  ช้ัน 2 ศูนย์เคร่ืองมือกลำงและปฏิบัติกำรเทคโนโลยีชีวภำพ (CTB)

ท่ี
เวลำ

น ำเสนอ
ช่ือโครงกำร หัวหน้ำโครกำรชุด/ย่อย

วันศุกร์ท่ี 19 มิถุนำยน 2563 ณ ห้องประชุม 202 ณ ศูนย์เคร่ืองมือวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
6 15.00 น. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านสมุนไพรพ้ืนบ้าน

เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวในชุมชนพ้ืนท่ีจังหวัดอุบลราชธานี
ผศ.ดร.สุวภัทร ศรีจองแสง


