ผลกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน ประจำปี 2562
ผ่ำนมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน ครั้งที่ 3/256 วันที่ 16 สิงหำคม 2561
งบประมำณ
ข้อเสนอแนะปรับแผนกำรดำเนินงำน
ลำดับ
ชื่อโครงกำร
1 พัฒนาศักยภาพครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนเครือข่ายทางวิชาการ ประจาปี 2562

คณะ/สังกัด/หน่วยงำน หัวหน้ำโครงกำร
กองบริการการศึกษา รัชดา โสภาคะยัง

3,510,000.00

2 โครงการฝึกอบรมและประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้เกษตรกรในเขตอีสานใต้

กาญจนา พยุหะ

500,000.00

3 การเพาะและเก็บไข่ไรแดง และการเพาะไรนานางฟ้า เพื่อใช้
เป็นอาหารสัตว์นาวัยอ่อน

คณะเกษตรศาสตร์

จรุงจิต กรุดพันธ์

67,500.00

4 การพัฒนาการผลิตไก่พืนเมืองครบวงจรตามหลักวิชาการ

คณะเกษตรศาสตร์

ชวลิต ศิริบูรณ์

220,800.00

5 ขนมไทย: การผลิตและออกแบบรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ใหม่

คณะเกษตรศาสตร์

ชุตมิ า ทองแก้ว

72,700.00

6 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสู่ความยั่งยืน ตามโครงการ
อาหารกลางวันในพระราชดาริ (ปีที่ 4)

คณะเกษตรศาสตร์

ณัชพล สามารถ

87,200.00

7 เกษตรอินทรีย์วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

คณะเกษตรศาสตร์

ทวีศักดิ์ วิยะชัย

70,000.00

8 การผลิตปลานิลปลอดภัย

คณะเกษตรศาสตร์

ธนาทิพย์ แหลมคม

150,000.00 พิจารณาดาเนินการต่อเนื่องจากปี 2561 ในพืนที่
ตาบลโพธิ์ใหญ่

9 การเพาะพันธุ์ปลาในระบบนาหมุนเวียน

คณะเกษตรศาสตร์

ชานาญ แก้วมณี

150,000.00 พิจารณาปรับรูปแบบการดาเนินงานเพื่อรองรับกับ
ความต้องการของผู้สงู อายุในพืนที่ตาบลโพธิ์ใหญ่

10 การผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีเพื่อใช้ในการเลียงปศุสตั ว์
แบบยั่งยืน

คณะเกษตรศาสตร์

ประพนธ์ บุญเจริญ

67,500.00

11 การผลิตและเก็บเมล็ดพันธุ์ผกั อินทรีย์อย่างง่ายสาหรับ
12 เกษตรกร
การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ : การปลูกพืชไม่ใช้ดนิ ใน

คณะเกษตรศาสตร์

นิมมานรดี พรหมทอง

60,000.00

คณะเกษตรศาสตร์

นิมมานรดี พรหมทอง

44,300.00

13 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีสู่เยาวชน คณะเกษตรศาสตร์
ปีที่ 2

ยุวดี ชูประภาวรรณ

79,600.00

14 การเพาะเห็ดหลินจือ//การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ

คณะเกษตรศาสตร์

ยุวดี ชูประภาวรรณ

15 การอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร "การเลียงแพะเนือ"

คณะเกษตรศาสตร์

สราญ ปริสทุ ธิกุล

16 การอบรมการเพาะเลียงจิงหรีด

คณะเกษตรศาสตร์

สุกัญญา คลังสินศิริกุล

284,400.00

17 การถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการเกษตรในโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดน ปีที่ 8

คณะเกษตรศาสตร์

รักเกียรติ แสนประเสริฐ

63,300.00

18 ฟาร์มมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเกษตรศาสตร์

ภาคภูมิ สืบนุการณ์

350,000.00

19 การผลิตและแปรรูปแมลงเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร

คณะเกษตรศาสตร์

ชุตมิ า ทองแก้ว

150,000.00

20 เทคโนโลยีการปลูกมะเขือเทศเชอรี่และการแปรรูปเบืองต้น

คณะเกษตรศาสตร์

บุญส่ง เอกพงษ์

180,600.00

21 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพริกขีหนูและพืชประกอบใน คณะเกษตรศาสตร์
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ในระบบการตรวจรับรองแบบมีสว่ นร่วม
ระยะที่ 1

ณัชพล สามารถ

250,000.00

22 สินค้าเกษตรออนไลน์

สุภาวดี ชัยวิวัฒน์ตระกูล

ระบบการปลูกผักในวัสดุทดแทนดิน (Substrate culture)

คณะเกษตรศาสตร์

110,000.00 พิจารณาดาเนินการในพืนที่เดิมของโครงการ
บูรณาการความรู้สู่ชุมชนฯ
36,000.00

50,000.00

งบประมำณ
ลำดับ
ชื่อโครงกำร
23 การพัฒนาศูนย์ให้บริการข้อมูลยาและสุขภาพแก่ประชาชน
และฐานข้อมูลการพิสจู น์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลใน
ประเทศไทย (ระยะที่ 2)

คณะ/สังกัด/หน่วยงำน หัวหน้ำโครงกำร
คณะเภสัชศาสตร์
ธีราพร ชนะกิจ

ข้อเสนอแนะปรับแผนกำรดำเนินงำน

194,700.00

24 โครงการชีวเภสัชศาสตร์สญ
ั จร การสร้างเสริมสุขภาพใน
โรงเรียนเครือข่าย ม.ทราย

คณะเภสัชศาสตร์

ศิริมา สุวรรณกูฏ
จันต๊ะมา

85,500.00

25 โครงการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุข
การแพทย์ ครังที่ 7

คณะเภสัชศาสตร์

สุทธาสินี สุวรรณกุล

85,500.00

26 ร่วมพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน คณะเภสัชศาสตร์

กุสมุ า จิตแสง

27 โครงการเผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
ประจาปีงบประมาณ 2562

คณะนิตศิ าสตร์

มณฑิรา แก้วตา

89,900.00

28 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารระบบกฎหมายประเทศอาเซียน คณะนิตศิ าสตร์
ประจาปีงบประมาณ 2562

รักขิต รัตจุมพฏ

31,200.00

29 โครงการอบรมกฎหมายสาหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2562

คณะนิตศิ าสตร์

สหรัฐ โนทะยะ

139,200.00 ควรจัดอบรมและเก็บค่าลงทะเบียนตามโครงการ
ครูปองครู

30 โครงการค่ายเยาวชนพิทักษ์สทิ ธิ ประจาปีงบประมาณ 2562

คณะนิตศิ าสตร์

สหรัฐ โนทะยะ

148,500.00

31 วางแผนการเงินและการใช้ IT สาหรับวัยเก๋า ยุค 4.0

คณะบริหารศาสตร์

เคียงขวัญ อักษรวงศ์

32 พัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันสาหรับผู้ประกอบการSMEs
เพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจ

คณะบริหารศาสตร์

ใจแก้ว แถมเงิน

33 เยาวชนไทยกับวิถีพอเพียง (เข้าใจ รู้วิธี มีภูมิตา้ นทาน)

คณะบริหารศาสตร์

ไกรศักดิ์ ยงกุลวณิช

90000

34 เปิดโลกทัศน์ผลิตภัณฑ์ไทยมองไกลสู่ตลาด AEC

คณะบริหารศาสตร์

ไกรศักดิ์ ยงกุลวณิช

67,500.00

35 การเรียนรู้สญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยงสินค้า
เกษตร

คณะบริหารศาสตร์

ดุสติ จักรศิลป์

69,900.00

36 การพัฒนารูปแบบธุรกิจและผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าอย่าง
คณะบริหารศาสตร์
ยั่งยืน
37 สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับชุมชนในโครงการบัญชีสญ
ั จร คณะบริหารศาสตร์
เพื่อการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Beak Event Point) สาหรับ
วิสาหกิจชุมชน // การวิเคราะห์ตน้ ทุนผลิตผลการเกษตรเพื่อ
วางแผนกาไร ( Profit planning) และการถ่ายทอดรูปแบบ
การบริหารหนีสินเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกร

ดุสติ จักรศิลป์

61,000.00

38 การวางแผนและจัดทาบัญชีดว้ ยโปรแกรมบัญชีสาเร็จรูป
(Express) เพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจ Startup

คณะบริหารศาสตร์

นภาพร หงษ์ภักดี

60,000.00

39 การอบรมหลักการบริหารธุรกิจอย่างมืออาชีพ ในยุค 4.0
สาหรับผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน

คณะบริหารศาสตร์

ปวีณา ทองบุญยัง

38,600.00

40 การบริหารต้นทุนผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าว
กล้องงอกร่องมาลี อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์

พรพิพัฒน์ แก้วกล้า

28,500.00

41 การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการภายใต้
โครงการประชารัฐด้วยดิจิทัล 4.0

คณะบริหารศาสตร์

พิมลพรรณ อุดมพันธ์

114,200.00

ธีรวิทย์ กาปัญญา

100,000.00 ขอความอนุเคราะห์ให้คณะดาเนินการเนื่องจากมี
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและได้ดาเนินการ
ต่อเนื่องมาหลายปี

67,500.00
104,700.00

120,000.00 ขอให้ดาเนินการในพืนที่เป้าหมายหลักที่เป็น
เกษตรกรของโครงการบูรณาการความรู้ฯ

งบประมำณ
ลำดับ
ชื่อโครงกำร
คณะ/สังกัด/หน่วยงำน หัวหน้ำโครงกำร
42 การจัดทาเอกสารทางบัญชีและรายงานงบการเงินของกองทุน คณะบริหารศาสตร์
ภัทราจิตร แสงสว่าง
หมู่บ้านฯ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของหน่วยงานกากับดูแล ปีที่ 2

56,700.00

43 การบริหารการเงินล่วงหน้าด้วยการจัดทางบประมาณ เพื่อ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจและวางแผนกาไร
ในอนาคต

คณะบริหารศาสตร์

มงคล กิตติวุฒิไกร

58,300.00

44 การพัฒนาความรู้เกษตรกรเพื่อการส่งออก

คณะบริหารศาสตร์

รชยา อินทนนท์

194,400.00

45 การเป็นเจ้าบ้านที่ดใี นยุคไทยแลนด์ 4.0

คณะบริหารศาสตร์

วรารัตน์ บุญแฝง

45,000.00

46 เทคนิคในการจัดทาบัญชีตน้ ทุนและบริหารต้นทุนให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
การแข่งขันแก่กลุ่มเกษตรกร

คณะบริหารศาสตร์

สัจวัฒก์ วรโยธา

29,500.00

47 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารภาษาอังกฤษสาหรับพนักงาน
โรงแรม

คณะบริหารศาสตร์

สายรุ้ง ดินโคกสูง

56,900.00

48 การพัฒนาทักษะการบริการอย่างมืออาชีพสาหรับ
นักท่องเที่ยวกลุ่มพิเศษเพื่อเข้าสู่ยุคของการท่องเที่ยว 4.0

คณะบริหารศาสตร์

สิริรัตน์ ชอบขาย

45,200.00

49 พัฒนาคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลตามหลักปฏิบัติ คณะบริหารศาสตร์
สาหรับผู้สงู วัย

สืบพงศ์ หงษ์ภักดี

85,500.00

50 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) คณะบริหารศาสตร์
ในการให้บริการชุมชนและผู้สงู วัย

สืบพงศ์ หงษ์ภักดี

81,000.00

51 การส่งเสริมศักยภาพการแข่งขัน ทางการตลาดของกลุ่มผู้ผลิต คณะบริหารศาสตร์
ดอกไม้ บ้านตาติด ตาบลโนนผึง อาเภอวารินชาราบ จังหวัด
อุบลราชธานี

ข้อเสนอแนะปรับแผนกำรดำเนินงำน

50,800.00

52 การบริหารต้นทุนและวางแผนกาไรอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะบริหารศาสตร์
สาหรับวิสาหกิจชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายอย่างมั่ง
คั่ง มั่นคงและยั่งยืน

น.ส.มนัสดา ชัยสวนียากร

80,000 ขอให้ดาเนินการในพืนที่เป้าหมายหลักที่เป็น
เกษตรกรของโครงการบูรณาการความรู้ฯ

53 การพัฒนาสินค้าชุมชนอย่างครบวงจรเพื่อยกระดับสินค้า
คุณภาพเชิงพาณิชย์วิสาหกิจชุมชน 4 องค์การบริหารส่วน
ตาบลรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร.อุทัย อันพิมพ์

90,000

54 การใช้เครื่องมือทางการเงินและบัญชี เสริมสร้างค่านิยมการใช้ คณะบริหารศาสตร์
จ่ายอย่างพอเพียงและการสร้างค่านิยมการจัดทาบัญชี อย่างมี
ส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มเชิง
เศรษฐกิจให้กับชุมชน

นายมงคล กิตติวุฒิไกร

80,000 ขอให้ดาเนินการในพืนที่เป้าหมายหลักที่เป็น
เกษตรกรของโครงการบูรณาการความรู้ฯ

55 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน ปีที่ 3

คณะพยาบาลศาสตร์

เกษร สายธนู

56,200.00 ควรปรับรวมกับโครงการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ทางใจวัยผู้สงู อายุ เพื่อดาเนินโครงการให้มีความ
สอดคล้องและพัฒนาสุขภาพจิตของคนในชุมชน
โดยภาพรวม

56 เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางใจวัยสูงอายุ

คณะพยาบาลศาสตร์

เกษร สายธนู

52,000.00

57 การให้ความรู้ดา้ นอนามัยเจริญพันธุ์และการป้องกันการ
ตังครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปี 2

คณะพยาบาลศาสตร์

จารุวรรณ ชุปวา

61,600.00

58 พัฒนาศักยภาพผู้ดแู ลผู้สงู อายุในเขตสุขภาพที่ 10

คณะพยาบาลศาสตร์

นางสาวณิชา ว่องไว

คณะบริหารศาสตร์

500,000.00 ปรับงบประมาณค่าตอบแทนกาหนดไม่เกินร้อยละ
30 ของงบประมาณรวม

งบประมำณ
ลำดับ
ชื่อโครงกำร
59 เสริมสร้างสุขภาวะทางโภชนาการเด็กปฐมวัย

คณะ/สังกัด/หน่วยงำน หัวหน้ำโครงกำร
คณะพยาบาลศาสตร์ ภรณี แก้วลี

ข้อเสนอแนะปรับแผนกำรดำเนินงำน

37,900.00 ควรปรับการดาเนินงานรวมกับโครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย

60 โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ปีที่ 4

คณะพยาบาลศาสตร์

ภูษณิศา มีนาเขตร

61 โครงการศึกษาสุขภาวะชุมชนและให้บริการวิชาการโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน (โครงการลูกฮักลูกแพง) ปีที่ 7

คณะพยาบาลศาสตร์

ยมนา ชนะนิล

62 โรงเรียนสร้างสุขผู้สงู อายุรุ่นที่ 5 คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะพยาบาลศาสตร์

สาวิตรี สิงหาด

81,000.00

63 ส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดยกระบวนการมีสว่ นร่วม

คณะพยาบาลศาสตร์

สิริทรัพย์ สีหะวงษ์

35,200.00

64 ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

คณะพยาบาลศาสตร์

สุพัตรา ดีดวงพันธ์

16,600.00

65 การพัฒนารูปแบบการจัดการโรคเรือรัง

คณะพยาบาลศาสตร์

สุนันทา ครองยุทธ

100,000.00 โครงการย่อยภายใต้โครงการรากแก้ว มอบ.

66 นวัตกรรมสังคมกับการบริหารจัดการที่ดนิ สาธารณะของ
67 ท้จัดอทงถิาข้่นอเสนอเชิงนโยบายระดับจังหวัดและสร้างเครือข่าย

คณะรัฐศาสตร์

จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์

208,400.00

คณะรัฐศาสตร์

พิสมัย ศรีเนตร

194,300.00

คณะรัฐศาสตร์

อรุณี สัณฐิตวิ ณิชย์

164,900.00

69 การมีสว่ นร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน คณะรัฐศาสตร์
ในระดับอุดมศึกษาสู่การผลิตบัณฑิตรับใช้ชุมชนท้องถิ่น

กิ่งกาญจน์ สานวนเย็น

100,000.00 โครงการย่อยภายใต้โครงการรากแก้ว มอบ.

70 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

คณะวิทยาศาสตร์

กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา

149,500.00

71 วันนวัตนกรรมการสอน นวัตกรและนักวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

สุรสิทธิ์ สุทธิคาภา

632,700.00

72 KICKOFF Young YouTube Creator ค่ายสร้างไอเดียแชร์ทั่ว คณะวิทยาศาสตร์
โลก

ธวัชชัย สลางสิงห์

64,600.00

73 โครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน คณะวิทยาศาสตร์
การทางาน สาหรับบุคลากรทางการแพทย์

นิภาพร คาหลอม

117,600.00

74 การบาบัดนาเสียจากครัวเรือนด้วยถังดักไขมันอย่างง่าย

คณะวิทยาศาสตร์

รัชวุฒิ โคตรลาคา

67,800.00 - ควรมีการทาความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น อบต. เทศบาล รพ.สต. สาธารณสุข
เพื่อให้เกิดการมีสว่ นร่วมและการสนับสนุน
งบประมาณ / บุคลากร ในการร่วมพัฒนาชุมขน

75 ธนาคารขยะครัวเรือน แยกที่ตน้ ทาง อย่างมีสว่ นร่วมของชุมชน คณะวิทยาศาสตร์

รัชวุฒิ โคตรลาคา

85,200.00 - ควรมีการทาความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น อบต. เทศบาล รพ.สต. สาธารณสุข
เพื่อให้เกิดการมีสว่ นร่วมและการสนับสนุน
งบประมาณ / บุคลากร ในการร่วมพัฒนาชุมขน

76 การออกแบบสร้างสื่อการเรียนการสอนและทักษะการใช้
สาหรับบทปฏิบัตกิ ารทางฟิสกิ ส์ สาหรับครูระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

สายชล พิมพ์มงคล

89,200.00 - ควรร่วมดาเนินโครงการกับกองบริการ
การศึกษาที่มีแผนงานพัฒนาศักยภาพครูใน
โรงเรียนมัธยม เพื่อให้มีการติดตามผลลัพธ์ของ
โครงการได้ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

องค์กรปกครองท้องถิ่นพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาใน
ด้านการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัตแิ ละการรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีสว่ นร่วม ในพืนที่จังหวัด
อุบลราชธานี
68 สร้างหุ้นส่วนในการจัดบริการสาธารณะเพื่อยกระดับธรรมาภิ
บาลท้องถิ่น

คณะวิทยาศาสตร์

71,200.00 ควรระบุรายละเอียดกิจกรรมให้ชัดเจนว่า
ดาเนินการอย่างไรในการสร้างเสริมสุขภาพ
108,300.00 ควรปรับรูปแบบการดาเนินงานและการเสนอ
โครงการเพื่อสอดคล้องกับกิจกรรม/ผลผลิตที่ได้
จากการโครงการ

งบประมำณ
ลำดับ
ชื่อโครงกำร
77 การดูแลและซ่อมบารุงรักษากล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงใน
โรงเรียน

ข้อเสนอแนะปรับแผนกำรดำเนินงำน

คณะ/สังกัด/หน่วยงำน หัวหน้ำโครงกำร
คณะวิทยาศาสตร์
สายชล พิมพ์มงคล

57,000.00

78 การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการจัดทาโครงงานในโรงเรียน

คณะวิทยาศาสตร์

สุรสิทธิ์ สุทธิคาภา

53,000.00

79 STEM Camps

คณะวิทยาศาสตร์

สุระ วุฒิพรหม

140,160.00

80 การสร้างเครื่องมือวัดปริมาณต่างๆสาหรับโครงงาน
วิทยาศาสตร์ดว้ ยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์

คณะวิทยาศาสตร์

อมร เทศสกุลวงศ์

118,000.00

81 Young Developer Academy ปีที่ 1 - การพัฒนา Website คณะวิทยาศาสตร์
ในยุค Thailand 4.0

อาทิตย์ บุญเริง

69,400.00

82 จากคุณประโยชน์ของข้าวกล้องงอกสู่การสร้างอาชีพ.

คณะวิทยาศาสตร์

จันทรพร ทองเอกแก้ว

100,000.00

83 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมการสอบโอเนตสาหรับ
นักเรียนโรงเรียนเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะวิทยาศาสตร์

สุรสิทธิ์ สุทธิคาภา

200,000.00

84 ร่วมพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน คณะวิทยาศาสตร์

ช่อทิพย์ กัณฑโชติ

150,000.00

85 การจัดการนา
ปรับปรุงคุณภาพนาบาดาล นาประปาเพื่อการอุปโภค

รัชวุฒิ โคตรลาคา

100,000.00 โครงการย่อยภายใต้โครงการรากแก้ว มอบ.

คณะวิทยาศาสตร์

86 อิเล็กทรอนิกส์สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาศักยภาพและ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สมรรถนะนักเรียน ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ธนกร ลิมสุวรรณ

63,000.00

87 อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร การตรวจสอบบารุงรักษาระบบไฟฟ้าและ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ระบบควบคุมมอเตอร์ปั้มนาระบบประปาหมู่บ้าน

ธนกร ลิมสุวรรณ

64,700.00

88 อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร“พัฒนาศักยภาพเชิงวิศวกรรมไทย ให้ก้าว คณะวิศวกรรมศาสตร์
ไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0

จักรกฤษณ์ อัมพุช

330,800.00

89 อบรมปฏิบัตกิ าร การตรวจสอบความปลอดภัย การ
บารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและการประหยัดไฟฟ้าในโรงเรียน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผดุง กิจแสวง

66,000.00

90 ความปลอดภัย การตรวจสอบ การบารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า
และเครื่องใช้ไฟฟ้าในโรงเรียน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผดุง กิจแสวง

61,900.00

91 โรงเรียนวิศวกรรุ่นเยาว์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประสิทธิ์ นครราช

189,200.00 ควรปรับกลุ่มเป้าหมายของโครงการเป็นนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย เพื่อให้
สอดคล้องกับความรู้ที่จะถ่ายทอดให้กลุ่มเป้าหมาย
โดยร่วมดาเนินโครงการกับกองบริการการศึกษา
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ของการดาเนินงานที่เป็นรูปธรรม

92 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things กับระบบ
Smart Farm

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รัฐพงศ์ ปฏิกานัง

58,900.00 ควรปรับแผนการดาเนินงานในลักษณะการ
ประดิษฐ์อุปกรณ์เพื่อใช้ในระบบ smartfarm เพื่อ
ใช้กับโครงการที่มหาวิทยาลัยดาเนินการอยู่ เมื่อ
ทดสอบได้ผลของสิ่งประดิษฐืแล้ว จึงถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่เกษตรกรที่ร่วมโครงการ

93 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี GIS สมัยใหม่สาหรับการบริหาร
จัดการทรัพยากรนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ

56,940.00

94 อบรมเขียนโปรแกรมระบบควบคุมอัตโนมัตใิ นการเกษตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิชชุกร อุดมรัตน์

53,500.00

95 อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเขียนแอพ Android สาหรับผู้เริ่มต้น

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิชชุกร อุดมรัตน์

54,900.00

96 อบรมเชิงปฏิบัตพิ ัฒนาศักย์ภาพนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ตวั น้อย
ด้วยระบบสมองกลฝังตัว

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สมนึก เวียนวัฒนชัย

60,200.00

งบประมำณ
ลำดับ
ชื่อโครงกำร
คณะ/สังกัด/หน่วยงำน หัวหน้ำโครงกำร
97 โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของครูนักเรียนด้านสมอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สมนึก เวียนวัฒนชัย
กลฝั่งตัวในการเกษตรเพื่อพัฒนาชุมชน
98 การถ่ายทอดความรู้ดา้ นวิศวกรรมอุตสาหการในการแก้ปัญหา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ของชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมหรือหน่วยงานของรัฐ

ข้อเสนอแนะปรับแผนกำรดำเนินงำน

55,100.00

สมบัติ สินธุเชาวน์

43,500.00

คณะศิลปประยุกต์และ ศิริพร ฉัตรสุวรรณ์
สถาปัตยกรรม

277,600.00

100 การพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศที่สองสู่ประเทศลุ่มนาโขง
และอาเซียน

คณะศิลปศาสตร์

เมชฌ สอดส่องกฤษ

218,500.00

101 การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ
ภาษาจีนของคณาจารย์ระดับอุดมศึกษาภาค
นออกเฉียงเหนือคคุเทศภาษาจีน
102 ตะวั
การอบรมเยาวชนมั

คณะศิลปศาสตร์

ชิดหทัย ปุยะติ

157,500.00

คณะศิลปศาสตร์

ประภาพร ศศิประภา

146,800.00

103 อบรมครูแนะแนวในศตวรรษที่ 21

คณะศิลปศาสตร์

สุรสม กฤษณะจูฑะ

121,100.00

104 การพัฒนาทักษะผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ อ่านง่ายเขียนคล่อง คณะศิลปศาสตร์

ภาสพงศ์ ผิวพอใช้

66,300.00

105 การพัฒนาศักยภาพยุวมัคคุเศก์ผา่ นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง คณะศิลปศาสตร์
สร้างสรรค์

ยุวดี จิตต์โกศล

116,100.00

106 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการพัฒนาชุมชนวิถีชีวิตริมนาโขง คณะศิลปศาสตร์
จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
อย่างสร้างสรรค์

สุวภัทร ศรีจองแสง

160,200.00

107 การพัฒนาจิตตปัญญาและการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อพัฒนา
คณะศิลปศาสตร์
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ของครูและนักเรียนโรงเรียน
เในพืนที่ 4 ตาบลรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อนันท์ธนา เมธานนท์

116,700.00

108 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
ริมฝั่งแม่นาโขง ของจังหวัดอุบลราชธานี

เขมจิรา หนองเป็ด

200,000.00 ขอให้ดาเนินการในพืนที่เป้าหมายหลักที่เป็น
เกษตรกรของโครงการบูรณาการความรู้ฯด้วย

99 สัปดาห์วิถีคนเมืองกับการออกแบบ (Urbanization and
Design Week)

คณะศิลปศาสตร์

109 ตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังเบาหวาน ความดันโลหิต และโรค วิทยาลัยแพทยศาสตร์
อ้วนในชุมชนร่วมกับหน่วยบริการปฐมภูมิ
และการสาธารณสุข

จารุวรรณ์ วงบุตดี

110 โรงเรียนสุขภาพ ป้องกันไข้เลือดออก ผ่านสื่อสารสนเทศ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข

จารุวรรณ์ วงบุตดี

86,900.00 สามารถบูรณาการร่วมกันกับโครงการการส่งเสริม
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการดูแลสุขภาพ
ตนเองในผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นโรคเรือรัง คือ
โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และความดันโลหิต
สูง
69,800.00

111 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข

จิราภรณ์ หลาบคา

71,200.00

112 การเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนสู่การเป็นสถานศึกษา
ปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข

จีราพร ทิพย์พิลา

52,000.00

113 สร้างเสริมการเรียนรู้ทุกภาคส่วนผ่านระบบสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตของคนไทย

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข

ฐิตมิ า อินทรา

161,100.00

งบประมำณ
ลำดับ
ชื่อโครงกำร
คณะ/สังกัด/หน่วยงำน หัวหน้ำโครงกำร
114 โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนเพื่อ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มินตรา สาระรักษ์
เข้าสู่โรงเรียนต้นแบบความปลอดภัยด้านสุขภาพและอนามัย และการสาธารณสุข
สิ่งแวดล้อม โครงการต่อเนื่อง 3 ปี (พ.ศ.2560-2562) (ปีที่ 3)
115 พัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการพึ่งตัวเองด้านสุขภาพ ครังที่ 6

ข้อเสนอแนะปรับแผนกำรดำเนินงำน

200,000.00 โครงการต่อเนืองปีที่ 3 เป็นปีสดุ ท้ายของแผนงานที่
เสนอไว้กับ กก.ตชด. 22

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข

รัตติยา ทองรุ่ง

116 การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการดูแลสุขภาพ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
ตนเองในผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นโรคเรือรัง คือโรคเบาหวาน ไขมัน และการสาธารณสุข
ในเลือดสูง และความดันโลหิตสูง

ลติพร อุดมสุข

69,800.00 สามารถบูรณาการร่วมกันกับโครงการคัดกรอง
โรคเบาหวาน ฯ

117 อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร พัฒนาศักยภาพแกนนาผู้สงู อายุผา่ น
กองทุนสร้างเสริมสุขภาพ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข

วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ

80,300.00

118 ค่ายหมอมอทราย เพื่อสุขภาพประชาชนในชนบท

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข

ศุทธินี ธิราช

88,200.00

119 อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง เทคนิคการจัดการข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการวิเคราะห์ในงานวิจัยวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
และการสาธารณสุข

สง่า ทับทิมหิน

40,800.00

120 การพัฒนาแกนนาด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในอีสาน วิทยาลัยแพทยศาสตร์
ใต้
และการสาธารณสุข

สิทธิชัย ใจขาน

67,500.00

121 การพัฒนาคุณภาพนาดื่มโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

สุภาณี จันทร์ศิริ

100,000.00

122 โครงการ “UBU WATCH ม.อุบลฯ และชุมชน น่าอยู”่
สานักงานพัฒนา
ตรีภพ เดชภิมล
ประจาปีงบประมาณ 2562
นักศึกษา
123 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษ สานักงานวิเทศสัมพันธ์ อรนุช ปวงสุข
ของเยาวชนในเขตอีสานใต้

276,600.00

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข

124 ติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน มอบ. สานักงานส่งเสริม
โฉมสอางค์ ไชยยงค์
บริหารงานวิจัย บริการ
วิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม
125 อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐาน สานักงานส่งเสริม
ณัชชา อักษรศรี
ทรัพยากรท้องถิ่น ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน บริหารงานวิจัย บริการ
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
วิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม
126 การสร้างองค์ความรู้และส่งเสริมศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง สานักงานส่งเสริม
พรทิพย์ ไววุฒิ
ของชุมชนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
บริหารงานวิจัย บริการ
วิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม
127 โครงการบูรณาการความรู้สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริม สานักงานส่งเสริม
พรทิพย์ ไววุฒิ
เศรษฐกิจฐานราก
บริหารงานวิจัย บริการ
วิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม
128 โครงการบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัตจิ ริง ประจาปี 2562
สานักงานส่งเสริม
พรทิพย์ ไววุฒิ
บริหารงานวิจัย บริการ
วิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม

161,900.00

1,415,200.00
71,200.00

396,300.00

3,693,900.00

1,500,000.00

800,000.00

งบประมำณ
ลำดับ
ชื่อโครงกำร
129 โครงการขับเคลื่อนปรัชาญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลัง
นิสติ นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
130 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับการร่วมพัฒนาโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดน

คณะ/สังกัด/หน่วยงำน หัวหน้ำโครงกำร
สานักงานส่งเสริม
สุภวัฒน์ โสวรรณี
บริหารงานวิจัย บริการ
วิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม
สานักงานส่งเสริม
สุภวัฒน์ โสวรรณี
บริหารงานวิจัย บริการ
วิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม

131 โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

สานักงานส่งเสริม
สุภวัฒน์ โสวรรณี
บริหารงานวิจัย บริการ
วิชาการและ
ลปวักงานส่
ฒนธรรม
132 โครงการพันาระบบสารสนเทศชุมชนและพืนที่เพื่อรองรับการ ศิสานั
งเสริม
สุภวัฒน์ โสวรรณี
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บริหารงานวิจัย บริการ
วิชาการและ
ศิสานั
ลปวักงานส่
ฒนธรรม
133 เอกสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานวิจัย
งเสริม
ณัชชา อักษรศรี
บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
134 โครงการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับการพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียนขันพืนฐานในสังกัดเขตพืนที่การศึกษาอุบลราชธานี

บริหารงานวิจัย บริการ
วิชาการและ
ศิสานั
ลปวักวิฒทนธรรม
ยบริการ
นางสาวมะลิวัลย์ สิน
น้อย

300,000.00

118,400.00

314,000.00

100,000.00

356,200.00

178,100.00

26,694,200.00
(26,694,200.00)

ข้อเสนอแนะปรับแผนกำรดำเนินงำน

