สรุปประเด็นความต้องการในการรับบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัย ฯ ได้จัดประชุมเพื่อรับทรำบปัญหำและควำมต้องกำรในกำรรับบริกำรทำง
วิชำกำรจำกมหำวิทยำลัย ของผู้บริหำรสถำนศึกษำในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ำยพันธมิตร มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี จำนวน 24
แห่ง กลุ่มโรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดน ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนรอบมหำวิทยำลัย เพื่อนำปัญหำ
และควำมต้ อ งกำรของกลุ่ ม เป้ ำ หมำยดั ง กล่ ำ ว มำใช้ ใ นกำรวำงแผน / ก ำหนดแนวทำงในกำรให้ บ ริ ก ำรวิ ช ำกำรของ
มหำวิทยำลัย ให้สอดรับกับควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย ในปีงบประมำณ 2559-2560 โดยสรุป ดังนี้
ข้อเสนอและความต้องการรับบริการวิชาการของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายพันธมิตร
ควำมต้องกำร ในกำรที่จะได้รับควำมรู้ เพื่อนำไปสู่กำรปฏิบัตงิ ำนและชีวติ ประจำวัน
1. ด้านเทคนิคการปฏิบัติงานในการประกอบอาชีพ
1.1. กำรอบรมทักษะกำรคิด
1.2 กำรอบรมทักษะกำรสอนภำษำอังกฤษ
1.3 กำรอบรมทักษะกำรสอนศิลปะ
1.4 กำรพัฒนำนักเรียนเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม
1.5 กำรดำเนินงำนตำมแนวทำงของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
1.6 กำรออกค่ำยวิชำกำร เช่น กำรออกค่ำย English Camp ,กำรออกค่ำยศิลปะ
1.7 กำรฝึกทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ (ผู้บริหำร/ครู) แบบสนทนำ
1.8 กำรอบรมบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย
1.9 กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนระดับปฐมวัย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อย่ำงเต็มศักยภำพ ตำมแนวคิด
มอนเทสซอริ ( Montessori)
2. ด้านการใช้อุปกรณ์/เครื่องมือในการปฏิบัติงาน/กระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการทางาน
2.1 กำรพัฒนำห้องสมุด
2.2 กำรพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอน วิชำอังกฤษ และกำรใช้ภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำร
2.3 กำรใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อกำรเรียน กำรสอน
2.4 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์/สื่ออิเล็กทรอนิกส์
2.5 กำรเตรียมควำมพร้อมของโรงเรียน(ผู้บริหำร ครู นักเรียน) องค์กร ชุมชน และประชำชนเข้ำสู่ ประชำคม
อำเซียน ( ASEAN / ASEAN+3/ ASEAN+6)
3. ด้านสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัตงิ าน
3.1 อบรมกำรกำลัง สมอง เบรนยิม
3.2 กำรพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์/กำรจัดกำรชั้นเรียน
3.4 กำรพัฒนำสุขำภิบำลด้ำนอำหำร โรงอำหำร ห้องน้ำ ห้องครัว
3.5 กำรพัฒนำด้ำนสมองเป็นฐำนในกำรเรียนรู้ (BRAIN BASED LEARNING : BBL) และกำรดำรงชีวิตประจำวัน
4. ด้านคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ เครื่องมือในชีวิตประจาวัน
4.1 กำรอบรมกำรใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่ำงๆ
4.2 กำรออกค่ำยดูแลและซ่อมคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน

4.3 กำรขอใช้ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์สำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนนักเรียน
4.4 กำรจัดหำโปรแกรมสหกรณ์สำหรับโรงเรียน
4.5 กำรจัดหำโปรแกรมธนำคำรในโรงเรียน (ฝำก –ถอนเงิน)
4.6 กำรติดตั้ง บำรุงดูแลรักษำ และกำรแก้ปัญหำกำรใช้ WI-FI ในกำรเรียนรู้ และในชีวิตประจำวัน
4.7 กำรใช้โปรแกรม Social Network เพื่อกำรเรียนรู้อย่ำงสร้ำงสรรค์ และสร้ำงควำมสุขให้กับตนเอง
ครอบครัว สถำนที่ทำงำนและชุมชน

2

สรุปการประชุมหารือการเตรียมแนวทางการพัฒนาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมดารงราชานุภาพ กองกากับการโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน ที่ 22
ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
---------------------------------------รายชื่อผู้ร่วมประชุม
พ.ต.อ. พรหมวุฒิ วุฒวิวัฒชัยน์
พ.ต.ท. สุริทธิ์ สกุลพำณิช
พ.ต.ท. กวีพงษ์ ชลกำร
พ.ต.ท. หญิง ดรุณี มีสวัสดิ์
พ.ต.ต.คัณทรง บัวภำเรือง
ร.ต.ท.วีระพล วิลำนันท์
ร.ต.ท.วิชัย ชัยนำ
ร.ต.ท.ประเสริฐ บุญศรี
ผศ.ดร.อินทิรำ ซำฮีร์
นำยรักเกียรติ แสนประเสริฐ
นำยสมเจตน์ ทองดำ
นำงสำวภำวิณี คำแผ่น
นำยสุภวัฒน์ โสวรรณี
นำงสำวโฉมสอำงค์ ไชยยงค์

ผกก.ตชด. 22
ประธำน
รอง ผกก. ตชด. 22
รอง ผกก. ตชด. 22
ผบ.ร้อย ตชด. 22
ครูใหญ่ รร.ตชด.แก่งศรีโคตร
ครูใหญ่ รร.ตชด. ศ.ดร.เนวิน สคริมชอร์
ครูใหญ่ รร.ตชด.ชุมชนป่ำหญ้ำคำ
ครูใหญ่ ศ.กร.ภูดำนกอย
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและพันธกิจสังคม
คณะเกษตรศำสตร์
วิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข
คณะวิทยำศำสตร์
สำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัย ฯ
สำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัย ฯ

เริ่มประชุมเวลา 09.45 น.
หลังเริ่มประชุมประธำนได้แจ้งที่ประชุมและร่วมปรึกษำหำรือ ดังนี้
ประเด็นที่ 1

ความเป็นมาของการประชุม
ประธำนแจ้งว่ำ ตำมที่ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ได้จัดกิจกรรมเพื่อร่วมพัฒนำโรงเรียนตำรวจตระเวน
ชำยแดนมำอย่ำงต่อเนื่อง ในหลำกหลำยประเด็น ซึ่งเมื่อช่วงต้นปีท่ำนผ่ำนมำ ท่ำนกรมวังผู้ใหญ่ ได้ประชุมร่วมกับท่ำน
อธิกำรบดี และคณะบุคลำกร มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี เพื่อปรึกษำถึงแนวทำงกำรดำเนินโครงกำรในระยะต่อไป แต่ยังไม่ได้
ข้อสรุปในขณะนั้น
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ท่ ำ นกรมวั ง ผู้ ใ หญ่ ได้ โ ทรศั พ ท์ ถึ ง ท่ ำ นประธำน เพื่ อ ให้ แ นวทำงในกำรด ำเนิ น งำนของมหำวิ ท ยำลั ย
อุบลรำชธำนี เพื่อไม่ให้เกิดควำมซ้ำกับหน่วยงำนอื่น ๆ ที่ร่วมสนองพระรำชดำริ ฯ ในกำรร่วมพัฒนำตำรวจตระเวนชำยแดน
รวมถึงกำรกำหนดโรงเรียนเป้ำหมำยในกำรดำเนินงำนระย 3 ปี เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำจนเห็นผลชัดเจน สำมำรถเป็นต้นแบบ
ให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ได้ ดังนั้น วันนี้จึงได้มีกำรประชุมเพื่อร่วมปรึกษำหำรือกำรดำเนินงำนร่วมกันต่อไป
ประเด็นที่ 2

โรงเรียนเป้าหมายในการดาเนินงาน
จำกข้อเสนอสั่งกำรของท่ำนกรมวังผู้ใหญ่ ประธำนได้เสนอให้มหำวิทยำลัยพิจำรณำดำนินงำนในโรงเรียน
เป้ำหมำย 4 แห่ง คือ
1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนแก่งศรีโคตร ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลรำชธำนี
2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดนชุมชนป่ำหญ้ำคำ ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลรำชธำนี
3. โรงเรี ย นต ำรวจตระเวนชำยแดน ศำสตรำจำรย์ ดร.เนวิ น สคริ ม ชอว์ ต.คอแลน อ.บุ ณ ฑริ ก
จ.อุบลรำชธำนี (โรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดนป่ำไม้)
4. ศูนย์กำรเรียนรู้ ตำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนภูดำนกอย อ.ปทุมรำชวงศำ จ.อำนำจเจริญ
ประเด็นที่ 3

ขอบเขตการดาเนินงาน
ประธำนขอให้ที่ประชุม เสนอควำมเห็นในกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัย ว่ำควรจะมีขอบเขต/กิจกรรม
กำรดำเนินงำนในประเด็นใดบ้ำง เพื่อไม่ให้เกิดควำมซ้ำซ้อนกับหน่วยงำนอื่นที่ดำเนินงำนเพื่อร่วมพัฒนำโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชำยแดน หลังจำกที่ประชุมได้อภิปรำยแล้วมีข้อสรุปว่ำ ขอให้มหำวิทยำลัยดำเนินงำนใน 3 ประเด็น คือ
1. กำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีกำรเกษตร ให้ดำเนินงำนต่อยอดจำกหน่วยงำนทำงเกษตร ปศุสัตว์ ที่
มอบปัจจัยกำรผลิตให้กับโรงเรียนแต่ไม่ได้เน้นกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นและมีควำมสำคัญในกำรปฏิบัติ ดังนัน้
ขอให้มหำวิทยำลัยจัดกิจกรรมเสริมในเชิงเทคนิค วิธีกำรต่ำง ๆ เช่น กำรปลูกพืชไร้ดิน ระบบน้ำหยด กำรจัดกำรน้ำเพื่อ
กำรเกษตร
2. กำรอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ (อพสธ.) เน้นงำนสวนพฤกศำสตร์ในโรงเรียนซึ่ง
มีกรอบกำรดำเนินงำนที่ชัดเจนแล้ว นอกจำกนี้ ยังอยำกให้เน้นกำรจัดทำธนำคำรเมล็ดพันธุ์ / พิพิธภัณฑ์ พืชในท้องถิ่น กำร
เก็บเมล็ดพันธุ์พืชผัก เพื่อกำรเพำะปลูกในโรงเรียน
3. กำรพัฒนำโรงเรียนต้นแบบควำมปลอดภัยอนำมัยสิ่งแวดล้อม เป็นโครงกำรที่มหำวิทยำลัยดำเนินกำร
อยู่แล้วในโรงเรียนขนำดเล็กรอบมหำวิทยำลัย ซึ่งมีขอบเขตกำรดำเนินงำน ได้แก่ ต้นแบบด้ำนกำรจัดกำรขยะ ด้ำนสนำมเด็ก
เล่นปลอดภัย ด้ำนห้องเรียนปลอดภัย ด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและด้ำนกำรสุขำภิบำลอำหำร
โรงเรียน ตชด.ศ.ดร.เนวิน สคริมชอร์ อยำกให้เพิ่มกำรดำเนินงำนด้ำนภำวะโภชนำกำรของนักเรียนด้วย
เนื่องจำก โรงเรียนได้บรรจุเรื่องดังกล่ำวไว้ในแผนพัฒนำโรงเรียนซึ่งได้ทูลถวำยรำยงำนสมเด็จฯ เมื่อครำวท่ำนเสด็จเยี่ย ม
โรงเรียน
ประธำน ขอให้มหำวิทยำลัยพิจำรณำดำเนินกำรเพิ่มเติม ที่ ศ.กร.ภูดำนกอย โดยเฉพำะเรื่องกำรวำงผังกำร
ใช้ประโยชน์ของพื้นที่ ซึ่งขณะนี้ยังมีอำคำรเรียนไม่มำก หำกมหำวิทยำลัยสำมำรถกำหนดตำแหน่งของตัวอำคำร แปลง
เกษตร และกำรใช้ประโยชน์ด้ำนอื่น ๆ รวมถึงเส้นทำงเสด็จ จะช่วยได้มำก ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ มีกำหนดกำร
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เสด็จ ศ.กร.ภูดำนกอย ในช่วงเดือนธันวำคมนี้ มหำวิทยำลัยสำมำรถถวำยรำยงำนในเรื่องดังกล่ำวและทำเป็นแผนกำรพัฒนำ
ระยะยำวเพื่อถวำยรำยงำนได้อย่ำงต่อเนื่องทุกปี
ปิดประชุมเวลำ

11.00 น.

-นำยสุภวัฒน์ โสวรรณีเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรงำนทั่วไป

ผู้จดบันทึกกำรประชุม

-ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อินทริ ซำฮีร์- ผู้ตรวจบันทึกกำรประชุม
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและพันธกิจสังคม
-------------------------------------------------------
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ร่าง รายงานการประชุมการรายงานความคืบหน้าการดาเนินงานและให้ข้อเสนอแนะในการดาเนิน
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2
วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร ชั้น 3 สานักงานอธิการบดีหลังใหม่
รายชื่อผู้มาประชุมจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1. ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำร
สำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัยฯ
2. ผศ.ดร.กำญจนำ พยุหะ
รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศำสตร์
3. นำงสำววิภำจันทร์ ยิ่งกำแหง (แทน) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิจัยและพันธกิจสังคม คณะนิติศำสตร์
4. รศ.ดร.จักรกฤษณ์ อัมพุช
รองคณะบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร คณะวิศวกรรมศำสตร์
6. ดร.ติ๊ก แสนบุญ
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย
คณะศิลปประยุกต์และสถำปัตยกรรมศำสตร์
7. ดร.ณัฐวุฒิ สุขประสงค์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ คณะศิลปศำสตร์
8. ดร.สุรชัย จูมพระบุตร
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำรและสำรสนเทศ สำนักวิทยบริกำร
9. นำงลลิตภัทรำ ริมทอง
นักวิชำกำรศึกษำ คณะวิทยำศำสตร์
10. นำงสำวจิรำภรณ์ หลำบคำ
อำจำรย์ วิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข
11. นำงสำวจีรำพร ทิพย์พิลำ
อำจำรย์ วิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข
12. ดร.ทวีศักดิ์ วิยะชัย
อำจำรย์ คณะเกษตรศำสตร์
13. ผศ.ดร.ธนำทิพย์ แหลมคม
อำจำรย์ คณะเกษตรศำสตร์
14. ดร.นิมมำนรดี พรหมทอง
อำจำรย์ คณะเกษตรศำสตร์
15. นำงอุไรวรรณ บัวสอน พนักงำนธุรกำร คณะเกษตรศำสตร์
16. ดร.ธีรวิทย์ กำปัญญำ
อำจำรย์ คณะบริหำรศำสตร์
17. นำงสำวเกษร สำยธนู
อำจำรย์ คณะพยำบำลศำสตร์
18. นำยชูไท วอทอง
กองบริกำรกำรศึกษำ
19. นำงสำวนำวินี สุตัญตั้งใจ
หัวหน้ำสำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัยฯ
สำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัยฯ
20. นำยสุภวัฒน์ โสวรรณี
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป สำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัยฯ
21. นำงสำวโฉมสอำงค์ ไชยยงค์ นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร สำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัยฯ
22. นำงสำวชัชชญำ ผิวอ่อน
ผู้ช่วยนักวิจัย สำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัยฯ
23. นำงสำวกัญญณัช กุศลกำรณ์ ผู้ช่วยนักวิจัย สำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัยฯ
24. นำงสำวพัชรำภรณ์ ดวงดี
ผู้ช่วยนักวิจัย สำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัยฯ
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25. นำงสำววนิสำ ตุมพิทักษ์
รายชื่อผู้มาประชุมจากชุมชน
1. นำงสุวิชำ ทองเถำว์
2. นำยธนพัฒน์ สุตัญตั้งใจ
3. นำงสมัย สูหญ้ำนำง
4. นำยพิเชษฐ์ วิเศษรอด
5. นำยอนันต์ ศรีรักษำ
6. นำยสรศักดิ์ กุจะพันธ์
7. นำยทศพล ไกรพันธ์
8. นำงลัดดำพรรณ หนูสวัสดิ์
9. นำงบุปผำ พัฒนพันธ์
10. นำยทองสุข ศรีตะบุตร
11. นำงพัทรียำ แก้ววงษำ
12. นำยปัญญำ เผ่ำเพ็ง
13. นำงสมปอง กุจะพันธ์
14. นำงสุนี ดำพะธิก
15. นำยอินทำ จัรรญำกรณ์
16. นำงสมรัก วรรณสิทธิ
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
1. ดร.จินตนำ นภำพร
2. ดร.จักริน วชิรเมธิน

นักวิชำกำร สำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัยฯ
ครู โรงเรียนบ้ำนโนนจิก
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจำตำบล ตำบลธำตุ
นักวิชำกำรสำธำรณสุชชำนำญกำร
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลธำตุ
(แทน) นำยกเทศมนตรี สำนักงำนเทศบำลตำบลเมืองศรีไค
รองนำยกเทศมนตรี สำนักงำนเทศบำลตำบลเมืองศรีไค
สำรวัตรกำนัน ตำบลเมืองศรีไค
ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ 4 ตำบลเมืองศรีไค
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ 3 ตำบลเมืองศรีไค
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ 3 ตำบลเมืองศรีไค
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน โรงเรียนบ้ำนโพธิ์
เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลโพธิ์ใหญ่
ประธำนอำสำสมัครสำธำรณสุขประจำตำบล ตำบลโพธิ์ใหญ่
ประธำนชมรมผู้สูงอำยุ ตำบลโพธิ์ใหญ่
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ 9 ตำบลโพธิ์ใหญ่
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ 2 ตำบลโพธิ์ใหญ่
ประธำนอำสำสมัครสำธำรณสุขประจำตำบล ตำบลคำขวำง

ผู้ช่วยคณบดีฝำ่ ยบริกำรวิชำกำร คณะเภสัชศำสตร์ ติดรำชกำร
ผู้ช่วยคณบดีฝำ่ ยวิจัยและบริกำรวิชำกำร คณะบริหำรศำสตร์
ติดรำชกำร
3. นำงสำวสุนันทำ ครองยุทธ
รองคณบดีฝ่ำยวิจยั บริกำรวิชำกำร ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
และวิเทศสัมพันธ์ คณะพยำบำลศำสตร์ ติดรำชกำร
4. นำยปฐวี โชติอนันต์
รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ บริกำรวิชำกำร และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม คณะรัฐศำสตร์ ติดรำชกำร
5. ดร.สุรสิทธิ์ สุทธิคำภำ
รองคณบดีฝ่ำยวิจยั และบริกำรวิชำกำร คณะวิทยำศำสตร์
ติดรำชกำร
6. นพ.วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ
รองคณบดีฝ่ำยวิจยั และพันธกิจสังคม วิทยำลัยแพทยศำสตร์และ
กำรสำธำรณสุข ติดรำชกำร
7. ผศ.ดร.กำนต์ตะรัตน์ วุฒิเสลำ อำจำรย์ คณะวิทยำศำสตร์ ติดรำชกำร
8. ผศ.ดร.ช่อทิพย์ กัณฑโชติอำจำรย์ คณะวิทยำศำสตร์ ติดรำชกำร
9. ผศ.ดร.สุระ วุฒิพรหม
อำจำรย์ คณะวิทยำศำสตร์ ติดรำชกำร
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10. ดร.ภำสพงศ์ ผิวพอใช้
อำจำรย์
11. ดร.อำรี บุตรสอน
อำจำรย์
12. ผศ.ดร.อภิญญำ เอกพงษ์
13. ผศ.ดร.ศิริมำ สุวรรณกูฏ จันต๊ะมำ
14. ดร.ทวนธน บุญลือ
15. นำงจีริสุดำ คำสีเขียว
16. ดร.อุทัย อันพิมพ์
17. นำยดุสิต จักรศิลป์
18. รศ.ดร.ธนรัฐ ศรีวีระกุล
19. นำงสำวเดือนเพ็ญ บุญมำชู
20. นำงณิชำ ว่องไว
21. นำงยมนำ ชนะนิล

คณะศิลปศำสตร์ ติดรำชกำร
วิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข ติดรำชกำร
อำจำรย์ คณะเกษตรศำสตร์ ติดรำชกำร
อำจำรย์ คณะเภสัชศำสตร์ ติดรำชกำร
อำจำรย์ คณะเภสัชศำสตร์ ติดรำชกำร
อำจำรย์ คณะเภสัชศำสตร์ ติดรำชกำร
อำจำรย์ คณะบริหำรศำสตร์ ติดรำชกำร
อำจำรย์ คณะบริหำรศำสตร์ ติดรำชกำร
อำจำรย์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ ติดรำชกำร
อำจำรย์ คณะพยำบำลศำสตร์ ติดรำชกำร
อำจำรย์ คณะพยำบำลศำสตร์ ติดรำชกำร
อำจำรย์ คณะพยำบำลศำสตร์ ติดรำชกำร

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำร กล่ำวต้อนรับและเปิดกำรประชุม ดังนี้
ประเด็นที่ 1
ผลกำรดำเนินโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนรอบ 6 เดือน ที่มีกลุ่มเป้ำหมำยในพื้นที่ 4 อปท.
รำยงำนสรุปกำรดำเนินโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน ประจำปี 2561 รอบ 6 เดือน ในพื้นที่ 4 อปท. รำยละเอียด
ดังนี้
ที่
1
2

3
4
5
6

โครงการ
พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรงำนบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ปี 2561
อบรมเชิงปฏิบัติกำรสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนและงำน
ฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น ภำยใต้โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ
โครงกำรขับเคลื่อนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
พลังนิสิตนักศึกษำ
โครงกำรส่งเสริมสุขภำพเด็กก่อนวัยเรียนปีที่ 5
บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย
โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
สู่กำรสอบ O-NETสำหรับนักเรียนโรงเรียนรอบพื้นที่
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ระดับชั้นประถมศึกษำปี 6
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
นำงสำวโฉมสอำงค์ ไชยยงค์

คณะ หน่วยงาน
สำนักงำนอธิกำรบดี

นำงสำวณัชชำ อักษรศรี

สำนักงำนอธิกำรบดี

นำยสุภวัฒน์ โสวรรณี

สำนักงำนอธิกำรบดี

นำงสำวเดือนเพ็ญ บุญมำชู
ผศ.ดร.กำนต์ตะรัตน์ วุฒิเสลำ
ผศ.ดร.ช่อทิพย์ กัณฑโชติ

คณะพยำบำลศำสตร์
คณะวิทยำศำสตร์
คณะวิทยำศำสตร์

ที่
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22

23

โครงการ
กิจกรรมสะเต็มศึกษำเพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่
21
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
กำรพัฒนำศักยภำพด้ำนควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ของโรงเรียนเครือข่ำยมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
กำรพัฒนำแนวทำงกำรจัดทำแผนเพื่อกำรป้องกันและ
ระงับเหตุฉุกเฉินในโรงเรียนเครือข่ำย มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี
พัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้สำหรับนักเรียนโรงเรียน
เครือข่ำยมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
โครงกำรพัฒนำทักษะทำงด้ำนภำษำอังกฤษเพื่อยกระดับ
คุณภำพของบัณฑิตมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและบุคลำกร
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
ฟำร์มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
กำรเพิ่มศักยภำพกำรผลิตปลำนิลในระบบอินทรีย์
กำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยวและกำรแปรรูปผัก
โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เครืองสำอำงจำกน้ำมันงำ
โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สุขภำพจำกจิ้งหรีด
โครงกำรพัฒนำชุดทดสอบกำรปนเปื้อนยำฆ่ำแมลง
ต้นแบบเพื่อกำร certification ผลผลิตทำงกำรเกษตร
อันตรำยจำกกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตร วิธีกำรรักษำ
อำกำรพิษเบื้องต้นและกำรป้องกัน
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรจัดทำบัญชีสำหรับกำร
วำงแผนกำไร โดยกำรวิเครำะห์จุดคุ้มทุน (Beak Event
Point) สำหรับวิสำหกิจชุมชน
โครงกำรกำรพัฒนำสินค้ำชุมชนครบวงจรเพื่อยกระดับ
สินค้ำคุณภำพเชิงพำณิชย์วิสำหกิจชุมชน 4 องค์กร
ส่วนตำบลรอบมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรร่วมกลุ่มเกษตรกรเพื่อ
เพิ่มรำยได้และลดหนี้
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผศ.ดร.สุระ วุฒิพรหม

คณะ หน่วยงาน
คณะวิทยำศำสตร์

ดร.ภำสพงศ์ ผิวพอใช้

คณะศิลปศำสตร์

นำงสำวจิรำภรณ์ หลำบคำ

วิทยำลัยแพทยศำสตร์และ
กำรสำธำรณสุข
วิทยำลัยแพทยศำสตร์และ
กำรสำธำรณสุข

นำงสำวจีรำพร ทิพย์พิลำ

นำยสุภวัฒน์ โสวรรณี

สำนักงำนอธิกำรบดี

ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยกำรศึกษำ สำนักงำนอธิกำรบดี
นำนำชำติ
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร
สำนักงำนอธิกำรบดี
ดร.ทวีศักดิ์ วิยะชัย
ผศ.ดร.ธนำทิพย์ แหลมคม
ผศ.ดร.อภิญญำ เอกพงษ์
ดร.จินตนำ นภำพร
ดร.จินตนำ นภำพร
ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริ
ปรีชำ
ผศ.ดร.ศิริมำ สุวรรณกูฏ
จันต๊ะมำ
ดร.ธีรวิทย์ กำปัญญำ

คณะเกษตรศำสตร์
คณะเกษตรศำสตร์
คณะเกษตรศำสตร์
คณะเภสัชศำสตร์
คณะเภสัชศำสตร์
คณะเภสัชศำสตร์

ดร.อุทัย อันพิมพ์

คณะบริหำรศำสตร์

นำยดุสิต จักรศิลป์

คณะบริหำรศำสตร์

คณะเภสัชศำสตร์
คณะบริหำรศำสตร์

ที่
โครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
24 กำรคัดเลือกและจำแนกจุลนิ ทรีย์รอบรำกพืชที่ส่งเสริม ผศ.ดร.สุรสิทธิ์ สุทธิคำภำ
กำรเจริญของพืช เพื่อพัฒนำเป็นปุ๋ยชีวภำพแบบจำเพำะ
26 โครงกำรออกแบบและจัดสร้ำงเครื่องล้ำงเมล็ดงำต้นแบบ รศ.ดร.ธนรัฐ ศรีวีระกุล
และกำรปรับปรุงเครื่องร่อนคัดแยกเมล็ดงำ
27 ศูนย์เรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
ผศ.ดร.มงคล ปุษยตำนนท์
28 โครงกำรบูรณำกำรควำมรู้สู่กำรปฏิบัติจริง ระยะ 2
29 กำรบูรณำกำรควำมรู้สชู่ ุมชนเพือ่ พัฒนำอำชีพและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก
30 โครงกำรอบรมควำมรู้เรื่อง “โรคและยำเพื่อกำรดูแล
ผู้สูงอำยุ”
31 โครงกำรพัฒนำศักยภำพผูด้ ูแลผู้สูงอำยุในเขตวำรินชำ
รำบ จังหวัดอุบลรำชธำนี
32 โครงกำรศึกษำสุขภำวะชุมชนและให้บริกำรวิชำกำรโดย
ใช้ชุมชนเป็นฐำน (โครงกำรลูกฮักลูกแพง) ปีที่ ๖
33 โครงกำรส่งเสริมสุขภำพจิตครอบครัวในชุมชน ปีที่ ๒
34 โครงกำรส่งเสริมจัดกำรสิ่งแวดล้อมและประกวดบ้ำน
ตัวอย่ำงบ้ำนน้อยเจริญ หมู่ที่ ๙ ตำบลธำตุ อำเภอวำริน
ชำรำบ จังหวัดอุบลรำชธำนี
35 โครงกำรเผยแพร่และช่วยเหลือประชำชนทำงกฎหมำย
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๑
36 โครงกำรพัฒนำศักยภำพชุมชนเพื่อกำรดูแลสุขภำพผูป้ ่วย
โรคเรื้อรัง
37 โครงกำรพัฒนำศักยภำพแกนนำสุขภำพประจำครอบครัว
เพื่อกำรดูแลสุขภำพชุมชนที่ต่อเนื่องยั่งยืน ตำบลธำตุ
อำเภอวำรินชำรำบ จังหวัดอุบลรำชธำนี

คณะ หน่วยงาน
คณะวิทยำศำสตร์
คณะวิศวกรรมศำสตร์

ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ

สำนักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ำย
สำนักงำนอธิกำรบดี
สำนักงำนอธิกำรบดี

ดร.ทวนธน บุญลือ

คณะเภสัชศำสตร์

นำงณิชำ ว่องไว

คณะพยำบำลศำสตร์

นำงยมนำ ชนะนิล

คณะพยำบำลศำสตร์

นำงสำวเกษร สำยธนู
ดร.อำรี บุตรสอน

คณะพยำบำลศำสตร์
วิทยำลัยแพทยศำสตร์และ
กำรสำธำรณสุข

นำงสำวมณฑิรำ แก้วตำ

คณะนิติศำสตร์

นำงจีริสดุ ำ คำสีเขียว

คณะเภสัชศำสตร์

ดร.อำรี บุตรสอน

วิทยำลัยแพทยศำสตร์และ
กำรสำธำรณสุข

ผลกำรดำเนินงำนรอบ 6 เดือนของโครงกำรมีดังนี้
1. โครงกำรที่พัฒนำด้ำนกำรศึกษำและส่งเสริมกำรเรียนรู้แก่ชุมชน จำนวน 10 โครงกำร
 โครงกำรส่ ง เสริ ม สุ ข ภำพเด็ ก ก่ อ นวั ย เรี ย นปี ที่ 5 คณะพยำบำลศำสตร์ มี น ำงสำวเดื อ นเพ็ ญ
บุญมำชู เป็ นผู้รับผิดชอบโครงกำร จัดกิจกรรมให้ควำมรู้ในกำรดูแลสุขภำพพร้อมตรวจสุ ขภำพเด็ ก
ปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแมดและศูนย์พัฒนำเด็กบ้ำนแขม เมื่อ 16 มี.ค. 61 มีเด็ก ครูประจำ
ศูนย์เข้ำร่วมโครงกำร 120 คน คิดเป็นร้อยละ 80 (150 คน)
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 โครงกำรบ้ ำ นนั ก วิ ท ยำศำสตร์ น้ อ ย คณะวิ ท ยำศำสตร์ มี ผศ.ดร.กำนต์ ต ะรั ต น์ วุ ฒิ เ สลำ
เป็นผู้รับผิดชอบโครงกำร ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่องโครงงำนวิทยำศำสตร์ สำหรับครูที่จะขอรับตรำ
พระรำชทำนในปีกำรศึกษำ 2560 วันที่ 11 พ.ย. 2560 ณ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี มี
ครูจำกโรงเรียนต่ำง ๆ เข้ำร่วมอบรม 57 คน คิดเป็นร้อยละ 38 (150 คน / โครงกำรยังไม่เสร็จสิ้น)
 โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์- สู่กำรสอบ O-NET สำหรับนักเรียนโรงเรียนรอบ
พื้ น ที่ ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย อุ บ ล ร ำ ช ธ ำ นี ร ะ ดั บ ชั้ น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ ำ ปี 6 ค ณ ะ วิ ท ย ำ ศ ำ ส ต ร์
มี ผศ.ดร.ช่อทิพย์ กัณฑโชติ เป็นผู้รับผิดชอบโครงกำร ได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อเตรียมสอบโอเนตใน
วิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ ให้กับนักเรียนจำกโรงเรียนเครือข่ำย 9 แห่งในช่วงเดือนมกรำคม 2561
มีนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 เข้ำร่วมโครงกำร 100 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 (160 คน)
 โครงกำรกิ จ กรรมสะเต็ ม ศึ ก ษำเพื่ อ กำรจั ด กำรเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21 คณะวิ ท ยำศำสตร์ มี
ผศ.ดร.สุระ วุฒิพรหม เป็นผู้รับผิดชอบโครงกำร อยู่ระหว่ำงเตรียมกำรจัดอบรมในเดือนมิถุนำยน 2561
 โครงกำรกำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอนภำษำไทยเพื่ อ ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท ำงกำรเรี ย น คณะ
ศิลปศำสตร์มี ดร.ภำสพงศ์ ผิวพอใช้ เป็นผู้รับผิดชอบโครงกำรอยู่ระหว่ำงเตรียมกำรจัดอบรมในเดือน
มิถุนำยน 2561
 โครงกำรกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนควำมปลอดภัยและสิ่ง แวดล้อมของโรงเรียนเครือข่ำยมหำวิท ยำลั ย
อุบลรำชธำนี วิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข มีนำงสำวจิรำภรณ์ หลำบคำ เป็นผู้รับผิดชอบ
โครงกำร ได้จัดกิจกรรมคัดเลือกโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรจำนวน 6 โรงเรียน จัดกิจกรรมศึกษำดูงำนใน
โรงเรียนต้นแบบในแต่ละด้ำน ทั้ง 6 โรงเรียน และจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักกำรจัดกำรโรงเรียนด้นแบบ
ด้ำนควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้แต่ละโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนจัดทำแผนพัฒนำและดำเนินโครงกำร
ด้ำนควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่ต้องกำรพัฒนำ (เป้ำหมำย 70 คน)
 โครงกำรกำรพัฒนำแนวทำงกำรจัดทำแผนเพื่อกำรป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินในโรงเรียนเครื อข่ำ ย
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี วิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข มีนำงสำวจีรำพร ทิพย์พิลำ เป็น
ผู้รับผิดชอบโครงกำร ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรดับเพลิงและซ้อมแผนอพยพตำมโครงกำร และกำร
พัฒนำแนวทำงกำรจัดทำแผนเพื่อกำรป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินฯ ในแต่ละโรงเรียน (เป้ำหมำย 100 คน)
 โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้สำหรับนักเรียนโรงเรียนเครือข่ำยมหำวิทยำลัย อุบลรำชธำนีสำนักงำน
อธิกำรบดี มีนำยสุภวัฒน์ โสวรรณี เป็นผู้รับผิดชอบโครงกำร ได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อเตรียมสอบโอ
เนตในวิชำภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ให้กับนักเรียนจำกโรงเรียนเครือข่ำย 9 แห่ง ระหว่ำงเดือนธันวำคม
2560-กุมภำพันธ์ 2561 มีนักเรียนชั้นประถมศึกษำปี ที่ 6 เข้ำร่วมโครงกำร 90 คน คิดเป็นร้อยละ 45
(200 คน / โครงกำรยังไม่สิ้นสุด)
 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนและงำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น ภำยใต้โครงกำร
อนุ รั ก ษ์ พั นธุ กร ร มพื ชอั นเนื่ อ งมำจ ำก พร ะร ำชด ำริ ฯ ส ำ นั กง ำนอธิ ก ำรบ ดี มี น ำงสำว
ณั ช ชำ อั ก ษรศรี เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงกำร ได้ จั ด อบรมให้ ค วำมรู้ เ กี่ ย วกั บ กำรด ำเนิ น งำน
สวนพฤกษศำสตร์และฐำนทรัพยำกรท้องถิ่นในโรงเรียนและชุมชน มีผู้ร่วมโครงกำรจำกโรงเรียนต่ำง ๆ ใน
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พื้นที่ ผู้แทนจำกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ประชำชนรอบพื้นที่มหำวทิยำลัยเข้ำร่วมโครงกำร 912 คน คิด
เป็นร้อยละ 152 (600 คน)
 โครงกำรขั บ เคลื่ อ นปรั ช ญำของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งด้ ว ยพลั ง นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษำ ส ำนั ก งำนอธิ ก ำรบดี
มีนำยสุภวัฒน์ โสวรรณี เป็นผู้รับผิดชอบโครงกำร ได้จัดประชุมประชำคมจัดทำแผนพัฒนำชุมชนร่วมกับ
ตัวแทนจำกส่วนรำชกำร ผู้นำชุมชนและประชำชนบ้ำนศรีไคออก ม.4 เมื่อเดือนมกรำคม 2561 โดยมีผู้ร่วม
ประชุม 95 คน คิดเป็นร้อยละ 190 (50 คน) จำกกำรประชำคมได้นำมำจัดทำข้อเสนอโครงกำรจำนวน 3
โครงกำร คือ 1. ประเด็นด้ำนสุขภำพ ชื่อโครงกำร กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรโรคเรื้อรัง ต.เมืองศรีไค
2. ประเด็นด้ำนสิ่งแวดล้อมและกำรจัดกำรน้ำ ชื่อโครงกำรกำรปรับปรุงคุณภำพน้ำบำดำล ประปำบำดำล
เพื่อกำรอุปโภค 3. ประเด็นด้ำนเกษตรอินทรีย์ ชื่อโครงกำร เกษตรกรพึ่งพำตนเอง ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรวำงแผนกำรดำเนินงำน
 โ ค ร ง ก ำ ร เผ ย แ พ ร่ แ ล ะ ช่ ว ย เ หลื อป ร ะ ช ำ ช น ท ำ ง ก ฎ หม ำ ย ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม ำ ณ 2 5 6 1
คณะนิติศำสตร์ มีนำงสำวมณฑิรำ แก้วตำ เป็นผู้รับผิดชอบโครงกำร ได้จัดกิจกรรม 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1.
จัดกิจกรรค่ำยเยำวชนพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ในวันที่ 25-27 ธ.ค. 60 ณ โรงแรมยูเพลส มีนักเรียนระดับชั้น
ประถมและมัธยมศึกษำในพื้นที่เข้ำร่วมโครงกำร 100 คน ครั้งที่ 2. จัดกิจกรรมอบรมกฏหมำยที่จำเป็น
สำหรับครูมัธยม ในวันที่ 25-26 ธ.ค. 60 ณ โรงแรมยูเพลส มีครูจำกโรงเรียนเครือข่ำยเข้ำร่วมอบรม 40
คน คิดเป็นร้อยละ 20.89 (670 คน / ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร)
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2. โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำอำชีพ 14 โครงกำร
 โ ค ร ง ก ำ ร ฟ ำ ร์ ม หำ วิ ท ย ำ ลั ย อุ บ ล ร ำ ช ธ ำ นี ค ณ ะ เก ษ ต ร ศ ำ ส ต ร์ มี ด ร . ท วี ศั ก ดิ์ วิ ย ะ ชั ย
เป็นผู้รับผิดชอบโครงกำร ได้ดำเนินกำรผลิตผัก ได้แก่ ผักบุ้ง มะเขือม่วง ข้ำวโพดหวำน ผักกำด มะเขือเทศ
ผักโขม เพื่อส่งจำหน่ำยตลำดเชียวมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีทุกวันพุธ
 โ ค ร ง ก ำ ร ก ำ ร เ พิ่ ม ศั ก ย ภ ำ พ ก ำ ร ผ ลิ ต ป ล ำ นิ ล ใ น ร ะ บ บ อิ น ท รี ย์ ค ณ ะ เ ก ษ ต ร ศ ำ ส ต ร์ มี
ผศ.ดร. ธนำทิพย์ แหลมคม เป็นผู้รับผิดชอบโครงกำร ได้จัดอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรผลิตปลำนิลแบบ
อินทรีย์ให้เกษตรกรผู้สนใจในพื้นที่รอบมมหำวิทยำลัย เมื่อวันที่ 11-13 พ.ค. 61 มีผู้สนใจร่วมโครงกำร 60
คน คิดเป็นร้อยละ 200 (30 คน)
 โครงกำรกำรจั ด กำรหลั ง กำรเก็ บ เกี่ ย วและกำรแปรรู ป ผั ก คณะเกษตรศำสตร์ มี ผศ.ดร.อภิ ญ ญำ
เอกพงษ์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงกำร ได้จัดกิจกรรมแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรจำกฟกเขียวให้เป็นน้ำฟัก
เขียวผสมวุ นฟกเขียว เพื่อทดลองให้ผู้ร่วมงำนเกษตอีสำนใต้ทดสอบรสชำด ซึ่งมีผู้สนใจเข้ำรับควำมรู้
จำนวน 414 คน คิดเป็นร้อยละ 80 (150 คน)
 โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เครืองสำอำงจำกน้ำมันงำ คณะเภสัชศำสตร์ มี ดร.จินตนำ นภำพร
เป็นผู้รับผิดชอบโครงกำร อยู่ระหว่ำงดำเนินงำน
 โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สุขภำพจำกจิ้งหรีด คณะเภสัชศำสตร์ มี ดร.จินตนำ นภำพร
เป็นผู้รับผิดชอบโครงกำร อยู่ระหว่ำงดำเนินงำน
 โครงกำรพัฒนำชุดทดสอบกำรปนเปื้อนยำฆ่ำแมลงต้นแบบเพือ่ กำร certification ผลผลิตทำงกำรเกษตร
คณะเภสัชศำสตร์ มี ผศ.ดร.ชุตนิ ันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชำ เป็นผู้รบั ผิดชอบโครงกำร
อยู่ระหว่ำงดำเนินงำน
 โครงกำรอันตรำยจำกกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตร วิธีกำรรักษำอำกำรพิษเบื้องต้นและกำรป้องกัน คณะ
เภสัชศำสตร์ มี ผศ.ดร.ศิริมำ สุวรรณกูฎ จันต๊ะมำ เป็นผู้รับผิดชอบโครงกำร ได้จัดอบรมให้ควำมรู้แก่
เกษตรกรในพื้นที่รอบมหำวิทยำลัยเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 61 ณ คณะเภสัชศำสตร์ โดยมีเกษตรกรที่สนใจเข้ำ
ร่วมโครงกำร 80 คน คิดเป็นร้อยละ 66.66 (120 คน)
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 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรจัดทำบัญชีสำหรับกำรวำงแผนกำไร โดยกำรวิเครำะห์จุดคุ้มทุน สำหรับ
วิ ส ำหกิ จ ชุ ม ชน คณะบริ ห ำรศำสตร์ มี ดร.ธี ร วิ ท ย์ กำปั ญ ญำ เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงกำร
อยู่ระหว่ำงดำเนินงำน
 โครงกำรกำรพัฒนำสินค้ำชุมชนครบวงจรเพื่อยกระดับสินค้ำคุณภำพเชิงพำณิชย์วิสำหกิจชุมชน 4 องค์กร
ส่วนตำบลรอบมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี คณะบริหำรศำสตร์ มี ดร.อุทัย อันพิมพ์ เป็นผู้รับผิดชอบ
โครงกำร ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยผลผลิตทำงกำรเกษตรให้กลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงกำรนำผลผลิต
มำจำหน่ำย ณ คณะบริหำรศำสตร์ทุกวันจันทร์และวันศุกร์
 โครงกำรส่ ง เสริม และพั ฒ นำกำรร่ว มกลุ่ ม เกษตรกรเพื่ อเพิ่ ม รำยได้ และลดหนี้ คณะบริหำรศำสตร์มี
นำยดุสิต จักรศิลป์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงกำร อยู่ระหว่ำงวำงแผนกำรดำเนินงำน
 กำรคัดเลือกและจำแนกจุลินทรีย์รอบรำกพืชที่ส่งเสริมกำรเจริญ ของพืช เพื่อพัฒนำเป็นปุ๋ยชีวภำพแบบ
จำเพำะ คณะวิทยำศำสตร์ มี ดร.สุรสิทธิ์ สุทธิคำภำ เป็นผู้รับผิดชอบโครงกำร อยู่ระหว่ำงดำเนินงำน
 โครงกำรออกแบบและจัดสร้ำงเครื่องล้ำงเมล็ดงำต้นแบบ และกำรปรับปรุงเครื่องร่อนคัดแยกเมล็ดงำ คณะ
วิศวกรรมศำสตร์ มี รศ.ดร.ธนรัฐ ศรีวีระกุล เป็นผู้รับผิดชอบโครงกำร อยู่ระหว่ำงดำเนินงำน
 ศูนย์เรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย มี
ผศ.ดร.มงคล ปุษยตำนนท์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงกำร อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน
 กำรบูรณำกำรควำมรู้สชู่ ุมชนเพือ่ พัฒนำอำชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก สำนักงำนอธิกำรบดี
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ เป็นผู้รบั ผิดชอบโครงกำร อยู่ระหว่ำงดำเนินงำน

3. โครงกำรด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพและสิ่งแวดล้อม มีจำนวน 7 โครงกำร
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 โครงกำรอบรมควำมรู้เรื่อง “โรคและยำเพื่อกำรดูแลผู้สูงอำยุ ” คณะเภสัชศำสตร์ มี ดร.ทวนธน บุญลือ
เป็นผู้รับผิดชอบโครงกำร ได้จัดกิจกรรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับโรคและกำรใช้ยำรักษำโรคให้กับผู้สูงอำยุใน
ชุมชนจำนวน 3 ครั้ง คือ
o ครั้ง ที่ 1 วั น ที่ 22 ก.พ. 2561 ณ โรงพยำบำลส่ ง เสริม สุ ขภำพต ำบลบั ว วั ด จ ำนวนผู้ เข้ำ ร่ ว ม
กิจกรรม 50 คน
o ครั้งที่ 2 วันที่ 12 มี.ค. 2561 ณ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลโพธิ์ใหญ่ จำนวนผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม 45 คน
o ครั้งที่ 3 วันที่๑๔ มี.ค. 2561 ณ ศำลำวัดบ้ำนมดง่ำม ตำบลเมืองศรีไค จำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
60 คน
คิดเป็นร้อยละ 77.5 (เป้ำหมำย 200 คน / โครงกำรยังไม่สิ้นสุด)
 โครงกำรพั ฒ นำศั ก ยภำพชุ ม ชนเพื่ อ กำรดู แ ลสุ ข ภำพผู้ ป่ ว ยโรคเรื้ อ รั ง คณะเภสั ช ศำสตร์ มี
นำงจีริสุดำ คำสีเขียว เป็นผู้รับผิดชอบโครงกำร จัดกิจกรรมให้ควำมรู้แก่ผู้นำชุมชนและ อสม. 4 ครั้ง ณ
คณะเภสั ช ศำสตร์ มหำวิ ท ยำลั ย อุ บ ลรำชธำนี มี ผู้ ร่ ว มโครงกำรทั้ ง สิ้ น 120 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100
(เป้ำหมำย 120 คน)
 โครงกำรพั ฒ นำศั ก ยภำพผู้ ดู แ ลผู้ สู ง อำยุ ใ นเขตวำริ น ช ำรำบ จั ง หวั ด อุ บ ลรำชธำนี คณะ
พยำบำลศำสตร์ มีนำงณิชำ ว่องไว เป็นผู้รับผิดชอบโครงกำร ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ควำมรู้เพื่อพัฒนำ
ศักยภำพกำรดูแลผู้สูงอำยุให้กับ อสม. เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 61 มีผู้ร่วมโครงกำร 43 คน คิดเป็นร้อยละ
107.5 (เป้ำหมำย 40 คน)
 โครงกำรศึกษำสุ ขภำวะชุ ม ชนและให้ บ ริกำรวิ ช ำกำรโดยใช้ ชุ ม ชนเป็ น ฐำน คณะพยำบำลศำสตร์ มี
นำงยมนำ ชนะนิล เป็นผู้รับผิดชอบโครงกำร ได้จัดกิจกรรมสร้ำงเครือข่ำยดูแลครอบครัวในชุมชน และ
มอบลูกฮักสู่ครอบครัวอุปถัมภ์ เมื่อวันที่ 2 ธันวำคม 2560 ณ วัดบ้ำนศรีไค ซึ่งนักศึกษำได้ดำเนินกิจกรรม
ให้ควำมรู้และดูแลสุขภำพของคนในครอบครัวอุปถัมภ์มำต่อเนื่อง มีผู้ร่วมโครงกำร 430 คน คิดเป็นร้อยละ
69.35 (เป้ำหมำย 620 คน/ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร)
 โครงกำรส่งเสริมสุขภำพจิตครอบครัวในชุมชน ปีที่ 2 คณะพยำบำลศำสตร์ มี นำงสำวเกษร สำยธนู เป็น
ผู้รับผิดชอบโครงกำร ได้จัดกิจกรรม ส่งเสริมป้องกันสุขภำพจิตในชุมชนสำหรับประชำชนทั่วไป โดยดำเนิน
กิจกรรมในวันที่ 26 ธันวำคม 2560 ณ โรงเรียนชุมชนบ้ำนศรีไค มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 80 คน คิดเป็นร้อย
ละ 33.33 (เป้ำหมำย 240 คน/ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร)
 โครงกำรส่งเสริมจัดกำรสิ่งแวดล้อมและประกวดบ้ำนตัวอย่ำงบ้ำนน้อยเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลธำตุ อำเภอวำ
รินชำรำบ จังหวัดอุบลรำชธำนี วิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข มี
ดร.อำรี บุตรสอน เป็นผู้รบั ผิดชอบโครงกำร อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
 โครงกำรพัฒนำศักยภำพแกนนำสุขภำพประจำครอบครัวเพื่อกำรดูแลสุขภำพชุมชนที่ต่อเนื่องยั่งยืน ตำบล
ธำตุ อำเภอวำรินชำรำบ จังหวัดอุบลรำชธำนี วิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข มี
ดร.อำรี บุตรสอน เป็นผู้รบั ผิดชอบโครงกำร อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
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ประเด็นที่ 2
ข้อเสนอแนะและควำมต้องกำรพัฒนำของผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่
กำรแบ่งย่อยเพื่อเสนอควำมต้องกำรในกำรรับบริกำรวิชำกำรเพื่อจัดทำข้อเสนอ โครงกำรปีงบประมำณ 2563 จำก
4 อปท. โดยสรุปดังนี้
กลุ่มที่ 1 การให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่เด็ก เยาวชนและชุมชน
1.1 ตำบลเมืองศรีไค
 ตั้งสภำเด็กและเยำวชนเพื่อแก้ปัญหำเด็กและเยำวชน ที่ไม่เรียนหนังสือ และสร้ำงปัญหำให้ชุมชน
 กำรพัฒนำเว็บไซต์ของชุมชนเพื่อรวบรวมข้อมูล ทรัพยำกรที่มีในชุมชน
 โครงกำรคุณแม่วัยใส สอนวิธีดูแลเด็กให้คุณแม่คนใหม่ที่ขำดประสบกำรณ์ กำรเตรียมควำมพร้อม
ในกำรเลี้ยงดูทำรก
 โครงกำรยกระดับผลกำรสอบ O-net ควรขยำยกำรให้บริกำรไปยังโรงเรียนต่ำงๆ ให้มำกขึ้น
เพรำะมีโรงเรียนที่สนใจอยำกเข้ำร่วมโครงกำรหลำยโรงเรียน
 กำรจัดอบรมให้ควำมรู้กับเด็กในชุมชนด้ำนกำรพัฒนำตนเอง กำรอยู่ร่วมกันในสังคม กำรเป็น
พลเมืองที่ดีของประเทศ ภำวะกำรเป็นผูน้ ำ
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1.2 ตำบลธำตุ
1.3 ตำบลคำขวำง
 กำรให้ควำมรู้แก่กลุ่มวัยรุ่นที่ไม่เรียนหนังสือ ที่มีควำมสนใจเรื่องรถจักรยำนยนต์ โดยกำรจัดทำ
โครงกำรในลักษณะให้ควำมรู้ด้ำนช่ำงยนต์ ช่ำงซ่อมรถจักรยำนยนต์ ซึ่งนำควำมสนใจของกลุ่ม
วัยรุ่นมำสร้ำงรำยได้ และเกิดประโยชน์ ต่อชุมชน
1.4 ตำบลโพธิ์ใหญ่
 กำรอบรมกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
 กำรขยำยกลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย โครงกำร Stem ศึกษำ และ
โครงกำรยกระดับกำรสอบ O-net โดยเน้นทักษะกำรสอนคณิตศำสตร์ จินตคณิต
 กำรจัดอบรมในด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชน เช่น กำรแกะสลักเทียน และดนตรีพนื้ เมือง
 มีกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนอำชีพ เช่น งำนช่ำงไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์ ช่ำงตัดผม เพื่อเป็นทำงเลือก
ให้กับเด็กที่จะศึกษำต่อ ในระยะสั้น 3 เดือน
กลุ่มที่ 2 การให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความมั่นคงด้านอาชีพ
1.1 ตำบลเมืองศรีไค
 ต้องกำรพัฒนำควำมรู้ด้ำนกำรทำเกษตรอินทรีย์ครบวงจร ทั้ง กำรทำปุ๋ยอินทรีย์ กำรปลูกผัก
อินทรีย์ และต้องกำรให้จัดพื้นที่กำรจำหน่ำยผลผลิตภำยในมหำวิทยำลัยให้กับกลุ่มเกษตรกรที่
ไม่ได้เข้ำร่วมโครงกำรกับมหำวิท ยำลัยด้วย เนื่องจำกในพื้ นที่ตำบลเมืองศรีไค เริ่มมีผู้ผลิตผัก
อินทรีย์เพิ่มมำกขึ้น
 ต้องกำรอบรมกำรใช้คอมพิวเตอร์และภำษำอังกฤษ
 แนวทำงกำรป้องกัน/กำจัดโรค แมลงศัตรูข้ำว กำรป้องกันโรคในพืช เช่น พืชสวน พืชผัก
 กำรอบรมเพิ่มควำมรู้ด้ำนปศุสัตว์ (กำรป้องกันโรค)
1.2 ตำบลธำตุ
1.3 ตำบลคำขวำง
 ต้องกำรโครงกำรดูแลผู้สงู อำยุแบบครบกระบวนกำร เช่น เรื่องอำหำร กำรดูแลรักษำ กำรป้องกัน
อันตรำย เป็นต้น
1.4 ตำบลโพธิ์ใหญ่
 กำรดำเนินโครงกำรเลี้ยงปลำนิลอินทรีย์ ที่ได้จัดอบรมไปแล้ว อยำกให้มีกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
โดยกำรส่งเสริมคุณภำพกำรผลิตปลำนิลในพื้นที่จริง รวมทั้งกำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรแปรรูป
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กลุ่มที่ 3 การให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
1.1 ตำบลเมืองศรีไค
 โครงกำรคุณแม่วัยใส ขำดประสบกำรดูแลเด็ก (พยำบำล)
1.2 ตำบลธำตุ
 ต้องกำรพัฒนำผู้ดูแลผู้สูงอำยุ ให้มีควำมรู้ในกำรดูแลผู้ป่วยติดเตียง กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในบ้ำน
โดยให้เป็นโครงกำรที่ดำเนินกำรต่อเนื่อง
 กำรให้ควำมรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อม อำหำรและกำรบริหำรกำยภำพ สำหรับผู้สงู อำยุ
1.3 ตำบลคำขวำง
 ต้องกำรให้อบรมให้ควำมรู้ คำแนะนำ กำรดูแลสุขภำพ กำรป้องกัน โรคผู้ป่วยเรื้อรัง (เบำหวำน
ควำมดัน) เนื่องจำกในพืน้ ที่มีจำนวนผูป้ ่วยเรื่อรังเพิ่มขึ้น และเริ่มเป็นโรคเรื้องรังตั้งแต่อำยุยังน้อย
 กำรพัฒนำควำมรู้เกี่ยวกับอำหำรและโภชนำกำรสำหรับผูส้ ูงอำยุ
1.4 ตำบลโพธิ์ใหญ่
 กำรจัดกำรขยะชุมชน โรงเรียน สุขภำวะในชุมชน
 อยำกให้มหำวิทยำลัย จัดโครงกำรเกี่ยวกับผู้สูงอำยุให้ทำอย่ำงต่อเนื่องและครอบคลุมในหลำย
ประเด็น เช่น กำรสร้ำงอำชีพสำหรับผู้สูงอำยุ กำรดูแลผู้สูงอำยุ และอื่นๆ นอกจำกอบรมแล้ว
ต้องกำรให้มีกำรปฏิบัติจริงและมีกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนด้วย
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. มหำวิทยำลัยควรประชำสัมพันธ์กำรดำเนินโครงกำรให้ชุมชนและหน่วยงำนภำยนอกได้รับทรำบ เพื่อขยำยผล
กำรดำเนินงำน

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