จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายในรูปแบบอื่นๆ
เช่น การจัดค่าย การจัดอภิปราย สัมมนาหรือเสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อต่างๆ ที่จาเป็นหรืออยู่ใน
ความสนใจของประชาชน เช่น โครงการค่ายเยาวชนพิทักษสิทธิมนุษยชน ครั้งมี่ 1- 10 , โครงการพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนและชุมชน โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ , อภิปรายสาธารณะใน
หัวข้อ “เล่นเน็ตติดคุก เล่นเฟสบุ๊คถูกฟ้อง” , เสวนาวิชาการ“สาขาวิชาสังคมศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 และ
มหาวิทยาลัยภายใต้กระทรวงใหม่ ” , วิชาการระดับชาติ เรื่อง“พลวัตกฎหมายภายใต้ประชาคมอาเซี ยน”
เป็นต้น

กิจกรรมประชุมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการให้บริการวิชาการทางกฎหมายซึ่งจัด
กิจกรรมเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม Business Center ชั้น 2 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ฯ อาเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมค่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิ ครั้งที่ 6 ในวันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม U2 โรงแรมยูเพลส
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการค่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิมนุษยชน
สถานที่

ครั้งที่

วันที่

1

18 - 20 สิงหาคม 2553

2

21 – 23 มีนาคม 2554

3

20 – 22 มีนาคม 2555

4

20 – 22 มีนาคม 2556

5

17 – 19 กันยายน 2557

6

19 - 21 สิงหาคม 2558

7

19 – 21 ตุลาคม 2559

8

13 - 15 มีนาคม 2560

9

25-27 ธันวาคม 2560

10

12 - 14 ธันวาคม 2561

ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ณ ห้องประชุม EN 6601 คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ณ ห้องประชุม EN 6601 คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ณ ห้องประชุม EN 6601 คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสาธารณสุขอาเภอโขงเจียม
(ศอข.) อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
ณ ห้องประชุม U2 โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ณ บ้านสวนคุณตาฯ อาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี
ณ ห้อง Ballroom C โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
ณ ห้อง Ballroom C โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
ณ ห้องประชุม Pol.301 ชั้น 3
อาคารปฏิบัติการรวมด้านสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี

จานวน
ผู้เข้าร่วม
40
77
69
64
81

108
115
87

โครงการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนและชุมชน โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่
ประจาปีงบประมาณ 2555
ลาดับ
วันที่
สถานที่
การดาเนินกิจกรรม
จานวน
ที่
ผู้เข้าร่วม
1
20 เมษายน 2555 -โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน ลงพื้นทีเ่ พื่อประสานงาน
10
บ้านหนองใหญ่
โรงเรียน/ชุมชน/องค์กร
-องค์การบริหารส่วนตาบลรุง
ปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 1
-ที่ว่าการอาเภอกันทรลักษณ์
จังหวัดศรีสะเกษ
2
4 พฤษภาคม 2555 -โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน ลงพื้นทีเ่ พื่อประสานงาน
33
บ้านหนองใหญ่
โรงเรียน/ชุมชน/องค์กร
-ที่ทาการบ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้านหัว ปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 2
ทด หมู่ที่ 7 ต.เสาธงชัย
-ที่ทาการบ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนน
แดงห้วยทิพย์ หมู่ที่ 6 ต.รุง
อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ
3
24 พฤษภาคม 2555 ณ โรงเรียนตารวจตะเวนชายแดน กิจกรรมสัมมนาเพื่อ
60
บ้านหนองใหญ่ ตาบลรุง อาเภอ
จัดทาแผนพัฒนาสังคม
กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
และสิ่งแวดล้อมโรงเรียน
และชุมชนโรงเรียน
ตระเวนชายแดนบ้าน
หนองใหญ่
4
28 กุมภาพันธ์ 2556
กิจกรรมลงพื้นที่เพื่อ
45
นาเสนอแผนพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อมฯ

ลาดับที่

วันที่

1

9 ธันวาคม 2554

2
3
4

การจัดอภิปราย
เรื่อง

สถานที่

อภิปรายเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ ณ ห้องเรียน 2305
2553
อาคารคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
22 กันยายน 2554 อภิปรายสาธารณะในหัวข้อ
ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่
“เล่นเน็ตติดคุก เล่นเฟสบุ๊คถูก อาคารสานักงานอธิการบดี
ฟ้อง”
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9 ธันวาคม 2554 อภิปรายในหัวข้อ “สิทธิ
ณ ห้องเรียน 2305
มนุษยชนและรัฐธรรมนูญใน
อาคารคณะนิติศาสตร์
สถานการณ์ปัจจุบัน”
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
26 มิถุนายน 2555 อภิปรายในหัวข้อ “80 ปี การ ณ ห้องเรียน 2305
เปลี่ยนแปลงการปกครอง
อาคารคณะนิติศาสตร์
(อานาจสูงสุดของประเทศเป็น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ของราษฎรจริงหรือ?”

จานวน
ผู้เข้าร่วม
128
46

การสัมมนาหรือเสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อต่างๆ ที่จาเป็นหรืออยู่ในความสนใจของประชาชน
ลาดับที่
วันที่
เรื่อง
สถานที่
1
2

8 สิงหาคม 2549
เวลา 08.00-16.00 น.
8 ธันวาคม 2549
เวลา 08.00–12.00 น.

3

8 ธันวาคม 2549
เวลา 13.00-17.00 น

4

28 สิงหาคม 2552

5

9 ธันวาคม 2552

6

9 ธันวาคม 2554

7

26 มิถุนายน 2555

12 กันยายน 2557

1 กุมภาพันธ์ 2557

28 มีนาคม 2560

22 มกราคม 2562

การปฏิรปู ตารเมืองครั้งที่ 2
ทาไมและอย่างไร

ณ ห้องประชุมมันปลา
อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การดาเนินคดีปกครองสาหรับประชาชน ณ ห้องประชุมสัตตบงกช
โรงแรมอุบลบุรรี ีสอร์ท
อาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี
บทบาทของประชาชนกับการมีส่วนร่วม ณ ห้องสัตตบรรณ
ในการยกร่างรัฐธรรมนูญ
โรงแรมอุบลบุรรี ีสอร์ท
อาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี
กิจกรรมสอบถามความคาดหวัง ความ ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร
ต้องการและแนวทางในการทางาน
สานักงานอธิการบดี
ร่วมกัน ในการบริการวิชาการด้าน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กฎหมายของคณะนิติศาสตร์
การสนับสนุนกิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ
ณ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
อาเภอพิบูลมังสาหาร
จังหวัดอุบลราชธานี
ประชุมสัมมนาในประเด็นปัญหาที่
ณ ห้องเรียน 2305
น่าสนใจทางกฎหมาย ครั้งที่ 1: “สิทธิ อาคารคณะนิติศาสตร์
มนุษยชนและรัฐธรรมนูญในสถานการณ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปัจจุบัน”
ผู้เข้าร่วมจานวน 248 คน
ประชุมสัมมนาในประเด็นปัญหาที่
ณ ห้องเรียน 2305
น่าสนใจทางกฎหมาย ครั้งที่ 1 : “80 ปี อาคารคณะนิติศาสตร์
การเปลีย่ นแปลงการปกครอง (อานาจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สูงสุดของประเทศเป็นของราษฎรจริง
ผู้เข้าร่วมจานวน 231 คน
หรือ?”
กิจกรรมย่อย 1
ณ ห้องประชุม Business Center
ประชุมและรับฟังแลกเปลี่ยนความ
ชั้น 2 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ฯ
คิดเห็นแนวทางการให้บริการทาง
อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
กฎหมาย
ผู้เข้าร่วมจานวน 30 คน
กิจกรรมเวทีเสวนา
ณ ห้อง CBL5104 อาคารเรียนรวม 5
“ถอดบทเรียนกระบวนการยุติธรรมไทย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สู่การขับเคลื่อนขบวนการประชาชน
ผู้เข้าร่วมจานวน 39 คน
อีสาน”
กิจกรรมฉายภาพยนตร์และเสวนาเรื่อง ณ ห้องเรียน 2305
“การยุติความรุนแรงต่อสตรี”
อาคารคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้เข้าร่วมจานวน 151 คน
เสวนาวิชาการ
ณ โรงละคร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
“สาขาวิชาสังคมศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ อุบลราชธานี
4.0 และมหาวิทยาลัยภายใต้กระทรวง
ใหม่”

ลาดับ
1

เรื่อง
9 กันยายน 2554

2

24 มีนาคม 2560

วิชาการระดับชาติ
วันที่
กฎหมายกับการกระจายอานาจสู่
ท้องถิ่น”คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“พลวัตกฎหมายภายใต้ประชาคม
อาเซียน”

สถานที่
ณ ห้องประชุม Ballroom A – B
อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จานวนผู้ร่วมโครงการ 332 คน
ณ ห้อง CTB 201
อาคารศูนย์เครื่องมือกลางฯ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

