
ล ำดับ ช่ือโครงกำร คณะ/สังกัด/หน่วยงำน หัวหน้ำโครงกำร

งบประมำณ ข้อเสนอแนะปรับแผนกำรด ำเนินงำน

1 พัฒนาศักยภาพครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนเครือข่ายทางวิชาการ ประจ าปี 2562

กองบริการการศึกษา รัชดา โสภาคะยัง      3,510,000.00 

2 โครงการฝึกอบรมและประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพการเกษตร

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให้เกษตรกรในเขตอีสานใต้

คณะเกษตรศาสตร์ กาญจนา พยุหะ         500,000.00 

3 การเพาะและเก็บไข่ไรแดง และการเพาะไรน  านางฟ้า เพ่ือใช้

เป็นอาหารสัตว์น  าวัยอ่อน

คณะเกษตรศาสตร์ จรุงจิต กรุดพันธ์           67,500.00 

4 การพัฒนาการผลิตไก่พื นเมืองครบวงจรตามหลักวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ ชวลิต ศิริบูรณ์         220,800.00 

5 ขนมไทย: การผลิตและออกแบบรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ ชุติมา ทองแก้ว           72,700.00 

6 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสู่ความย่ังยืน ตามโครงการ

อาหารกลางวันในพระราชด าริ (ปีท่ี 4)

คณะเกษตรศาสตร์ ณัชพล สามารถ           87,200.00 

7 เกษตรอินทรีย์วิถีเศรษฐกิจพอเพียง คณะเกษตรศาสตร์ ทวีศักด์ิ วิยะชัย           70,000.00 

8 การผลิตปลานิลปลอดภัย คณะเกษตรศาสตร์ ธนาทิพย์ แหลมคม         150,000.00 พิจารณาด าเนินการต่อเน่ืองจากปี 2561 ในพื นท่ี

ต าบลโพธ์ิใหญ่

9 การเพาะพันธ์ุปลาในระบบน  าหมุนเวียน คณะเกษตรศาสตร์ ช านาญ แก้วมณี         150,000.00 พิจารณาปรับรูปแบบการด าเนินงานเพ่ือรองรับกับ

ความต้องการของผู้สูงอายุในพื นท่ีต าบลโพธ์ิใหญ่

10 การผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีเพ่ือใช้ในการเลี ยงปศุสัตว์

แบบย่ังยืน

คณะเกษตรศาสตร์ ประพนธ์ บุญเจริญ           67,500.00 

11 การผลิตและเก็บเมล็ดพันธ์ุผักอินทรีย์อย่างง่ายส าหรับ

เกษตรกร

คณะเกษตรศาสตร์ นิมมานรดี พรหมทอง           60,000.00 

12 การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ : การปลูกพืชไม่ใช้ดินใน

ระบบการปลูกผักในวัสดุทดแทนดิน (Substrate culture)

คณะเกษตรศาสตร์ นิมมานรดี พรหมทอง           44,300.00 

13 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีสู่เยาวชน

 ปีท่ี 2

คณะเกษตรศาสตร์ ยุวดี ชูประภาวรรณ           79,600.00 

14 การเพาะเห็ดหลินจือ//การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ คณะเกษตรศาสตร์ ยุวดี ชูประภาวรรณ         110,000.00 พิจารณาด าเนินการในพื นท่ีเดิมของโครงการ

บูรณาการความรู้สู่ชุมชนฯ

15 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเลี ยงแพะเนื อ" คณะเกษตรศาสตร์ สราญ ปริสุทธิกุล           36,000.00 

16 การอบรมการเพาะเลี ยงจิ งหรีด คณะเกษตรศาสตร์ สุกัญญา คลังสินศิริกุล         284,400.00 

17 การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรในโรงเรียนต ารวจ

ตระเวนชายแดน ปีท่ี 8

คณะเกษตรศาสตร์ รักเกียรติ แสนประเสริฐ           63,300.00 

18 ฟาร์มมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะเกษตรศาสตร์ ภาคภูมิ สืบนุการณ์         350,000.00 

19 การผลิตและแปรรูปแมลงเพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร คณะเกษตรศาสตร์ ชุติมา ทองแก้ว         150,000.00 

20 เทคโนโลยีการปลูกมะเขือเทศเชอร่ีและการแปรรูปเบื องต้น คณะเกษตรศาสตร์ บุญส่ง เอกพงษ์         180,600.00 

21 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพริกขี หนูและพืชประกอบใน

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ในระบบการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม

 ระยะท่ี 1

คณะเกษตรศาสตร์ ณัชพล สามารถ         250,000.00 

22 สินค้าเกษตรออนไลน์ คณะเกษตรศาสตร์ สุภาวดี ชัยวิวัฒน์ตระกูล           50,000.00 

ผลกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน ประจ ำปี 2562

ผ่ำนมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน คร้ังท่ี 3/256 วันท่ี 16 สิงหำคม 2561



ล ำดับ ช่ือโครงกำร คณะ/สังกัด/หน่วยงำน หัวหน้ำโครงกำร

งบประมำณ ข้อเสนอแนะปรับแผนกำรด ำเนินงำน

23 การพัฒนาศูนย์ให้บริการข้อมูลยาและสุขภาพแก่ประชาชน 

และฐานข้อมูลการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลใน

ประเทศไทย (ระยะท่ี 2)

คณะเภสัชศาสตร์ ธีราพร ชนะกิจ         194,700.00 

24 โครงการชีวเภสัชศาสตร์สัญจร การสร้างเสริมสุขภาพใน

โรงเรียนเครือข่าย ม.ทราย

คณะเภสัชศาสตร์ ศิริมา สุวรรณกูฏ 

จันต๊ะมา

          85,500.00 

25 โครงการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุข

การแพทย์ ครั งท่ี 7

คณะเภสัชศาสตร์ สุทธาสินี สุวรรณกุล           85,500.00 

26 ร่วมพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน คณะเภสัชศาสตร์ กุสุมา จิตแสง         100,000.00 ขอความอนุเคราะห์ให้คณะด าเนินการเน่ืองจากมี

บุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญและได้ด าเนินการ

ต่อเน่ืองมาหลายปี

27 โครงการเผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 

ประจ าปีงบประมาณ 2562

คณะนิติศาสตร์ มณฑิรา แก้วตา           89,900.00 

28 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบกฎหมายประเทศอาเซียน 

ประจ าปีงบประมาณ 2562

คณะนิติศาสตร์ รักขิต รัตจุมพฏ           31,200.00 

29 โครงการอบรมกฎหมายส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562

คณะนิติศาสตร์ สหรัฐ โนทะยะ         139,200.00 ควรจัดอบรมและเก็บค่าลงทะเบียนตามโครงการ

ครูปองครู

30 โครงการค่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิ ประจ าปีงบประมาณ 2562 คณะนิติศาสตร์ สหรัฐ โนทะยะ         148,500.00 

31 วางแผนการเงินและการใช้ IT ส าหรับวัยเก๋า ยุค 4.0 คณะบริหารศาสตร์ เคียงขวัญ อักษรวงศ์           67,500.00 

32 พัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันส าหรับผู้ประกอบการSMEs 

เพ่ือความย่ังยืนทางธุรกิจ

คณะบริหารศาสตร์ ใจแก้ว แถมเงิน         104,700.00 

33 เยาวชนไทยกับวิถีพอเพียง (เข้าใจ รู้วิธี มีภูมิต้านทาน) คณะบริหารศาสตร์ ไกรศักด์ิ ยงกุลวณิช 90000

34 เปิดโลกทัศน์ผลิตภัณฑ์ไทยมองไกลสู่ตลาด AEC คณะบริหารศาสตร์ ไกรศักด์ิ ยงกุลวณิช           67,500.00 

35 การเรียนรู้สัญญาซื อขายล่วงหน้าเพ่ือบริหารความเส่ียงสินค้า

เกษตร

คณะบริหารศาสตร์ ดุสิต จักรศิลป์           69,900.00 

36 การพัฒนารูปแบบธุรกิจและผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าอย่าง

ย่ังยืน

คณะบริหารศาสตร์ ดุสิต จักรศิลป์           61,000.00 

37 สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับชุมชนในโครงการบัญชีสัญจร 

เพ่ือการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Beak Event Point) ส าหรับ

วิสาหกิจชุมชน // การวิเคราะห์ต้นทุนผลิตผลการเกษตรเพ่ือ

วางแผนก าไร ( Profit planning)  และการถ่ายทอดรูปแบบ

การบริหารหนี สินเพ่ือความย่ังยืนของเกษตรกร

คณะบริหารศาสตร์ ธีรวิทย์ กาปัญญา         120,000.00 ขอให้ด าเนินการในพื นท่ีเป้าหมายหลักท่ีเป็น

เกษตรกรของโครงการบูรณาการความรู้ฯ

38 การวางแผนและจัดท าบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีส าเร็จรูป 

(Express) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพธุรกิจ Startup

คณะบริหารศาสตร์ นภาพร หงษ์ภักดี           60,000.00 

39 การอบรมหลักการบริหารธุรกิจอย่างมืออาชีพ ในยุค 4.0 

ส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน

คณะบริหารศาสตร์ ปวีณา ทองบุญยัง           38,600.00 

40 การบริหารต้นทุนผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าว

กล้องงอกร่องมาลี อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ พรพิพัฒน์ แก้วกล้า           28,500.00 

41 การพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการภายใต้

โครงการประชารัฐด้วยดิจิทัล 4.0

คณะบริหารศาสตร์ พิมลพรรณ อุดมพันธ์         114,200.00 



ล ำดับ ช่ือโครงกำร คณะ/สังกัด/หน่วยงำน หัวหน้ำโครงกำร

งบประมำณ ข้อเสนอแนะปรับแผนกำรด ำเนินงำน

42 การจัดท าเอกสารทางบัญชีและรายงานงบการเงินของกองทุน

หมู่บ้านฯ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของหน่วยงานก ากับดูแล ปีท่ี 2

คณะบริหารศาสตร์ ภัทราจิตร แสงสว่าง           56,700.00 

43 การบริหารการเงินล่วงหน้าด้วยการจัดท างบประมาณ เพ่ือ

เสริมสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจและวางแผนก าไร

ในอนาคต

คณะบริหารศาสตร์ มงคล กิตติวุฒิไกร           58,300.00 

44 การพัฒนาความรู้เกษตรกรเพ่ือการส่งออก คณะบริหารศาสตร์ รชยา อินทนนท์         194,400.00 

45 การเป็นเจ้าบ้านท่ีดีในยุคไทยแลนด์ 4.0 คณะบริหารศาสตร์ วรารัตน์ บุญแฝง           45,000.00 

46 เทคนิคในการจัดท าบัญชีต้นทุนและบริหารต้นทุนให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือเสริมสร้างความสามารถใน

การแข่งขันแก่กลุ่มเกษตรกร

คณะบริหารศาสตร์ สัจวัฒก์ วรโยธา           29,500.00 

47 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษส าหรับพนักงาน

โรงแรม

คณะบริหารศาสตร์ สายรุ้ง ดินโคกสูง           56,900.00 

48 การพัฒนาทักษะการบริการอย่างมืออาชีพส าหรับ

นักท่องเท่ียวกลุ่มพิเศษเพ่ือเข้าสู่ยุคของการท่องเท่ียว 4.0

คณะบริหารศาสตร์ สิริรัตน์ ชอบขาย           45,200.00 

49 พัฒนาคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลตามหลักปฏิบัติ

ส าหรับผู้สูงวัย

คณะบริหารศาสตร์ สืบพงศ์ หงษ์ภักดี           85,500.00 

50 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)

ในการให้บริการชุมชนและผู้สูงวัย

คณะบริหารศาสตร์ สืบพงศ์ หงษ์ภักดี           81,000.00 

51 การส่งเสริมศักยภาพการแข่งขัน ทางการตลาดของกลุ่มผู้ผลิต

ดอกไม้ บ้านตาติด ต าบลโนนผึ ง อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด

อุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์           50,800.00 

52 การบริหารต้นทุนและวางแผนก าไรอย่างมีประสิทธิภาพ

ส าหรับวิสาหกิจชุมชน เพ่ือเพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายอย่างม่ัง

ค่ัง ม่ันคงและย่ังยืน

คณะบริหารศาสตร์ น.ส.มนัสดา  ชัยสวนียากร 80,000              ขอให้ด าเนินการในพื นท่ีเป้าหมายหลักท่ีเป็น

เกษตรกรของโครงการบูรณาการความรู้ฯ

53 การพัฒนาสินค้าชุมชนอย่างครบวงจรเพ่ือยกระดับสินค้า

คุณภาพเชิงพาณิชย์วิสาหกิจชุมชน 4 องค์การบริหารส่วน

ต าบลรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ ดร.อุทัย  อันพิมพ์ 90,000              

54 การใช้เคร่ืองมือทางการเงินและบัญชี เสริมสร้างค่านิยมการใช้

จ่ายอย่างพอเพียงและการสร้างค่านิยมการจัดท าบัญชี อย่างมี

ส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน เพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิมเชิง

เศรษฐกิจให้กับชุมชน

คณะบริหารศาสตร์ นายมงคล  กิตติวุฒิไกร 80,000              ขอให้ด าเนินการในพื นท่ีเป้าหมายหลักท่ีเป็น

เกษตรกรของโครงการบูรณาการความรู้ฯ

55 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน ปีท่ี 3 คณะพยาบาลศาสตร์ เกษร สายธนู           56,200.00 ควรปรับรวมกับโครงการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง

ทางใจวัยผู้สูงอายุ เพ่ือด าเนินโครงการให้มีความ

สอดคล้องและพัฒนาสุขภาพจิตของคนในชุมชน

โดยภาพรวม

56 เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางใจวัยสูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ เกษร สายธนู           52,000.00 

57 การให้ความรู้ด้านอนามัยเจริญพันธ์ุและการป้องกันการ

ตั งครรภ์ท่ีไม่พึงประสงค์ ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปี 2

คณะพยาบาลศาสตร์ จารุวรรณ ชุปวา           61,600.00 

58 พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุในเขตสุขภาพท่ี 10 คณะพยาบาลศาสตร์ นางสาวณิชา ว่องไว         500,000.00 ปรับงบประมาณค่าตอบแทนก าหนดไม่เกินร้อยละ

 30 ของงบประมาณรวม



ล ำดับ ช่ือโครงกำร คณะ/สังกัด/หน่วยงำน หัวหน้ำโครงกำร

งบประมำณ ข้อเสนอแนะปรับแผนกำรด ำเนินงำน

59 เสริมสร้างสุขภาวะทางโภชนาการเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ ภรณี แก้วลี           37,900.00 ควรปรับการด าเนินงานรวมกับโครงการส่งเสริม

พัฒนาการเด็กปฐมวัย

60 โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ปีท่ี 4 คณะพยาบาลศาสตร์ ภูษณิศา มีนาเขตร           71,200.00 ควรระบุรายละเอียดกิจกรรมให้ชัดเจนว่า

ด าเนินการอย่างไรในการสร้างเสริมสุขภาพ

61 โครงการศึกษาสุขภาวะชุมชนและให้บริการวิชาการโดยใช้

ชุมชนเป็นฐาน (โครงการลูกฮักลูกแพง) ปีท่ี 7

คณะพยาบาลศาสตร์ ยมนา ชนะนิล         108,300.00 ควรปรับรูปแบบการด าเนินงานและการเสนอ

โครงการเพ่ือสอดคล้องกับกิจกรรม/ผลผลิตท่ีได้

จากการโครงการ

62 โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุรุ่นท่ี 5 คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะพยาบาลศาสตร์ สาวิตรี สิงหาด           81,000.00 

63 ส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม คณะพยาบาลศาสตร์ สิริทรัพย์ สีหะวงษ์           35,200.00 

64 ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ สุพัตรา ดีดวงพันธ์           16,600.00 

65 การพัฒนารูปแบบการจัดการโรคเรื อรัง คณะพยาบาลศาสตร์ สุนันทา ครองยุทธ         100,000.00 โครงการย่อยภายใต้โครงการรากแก้ว มอบ.

66 นวัตกรรมสังคมกับการบริหารจัดการท่ีดินสาธารณะของ

ท้องถ่ิน

คณะรัฐศาสตร์ จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์         208,400.00 

67 จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายระดับจังหวัดและสร้างเครือข่าย

องค์กรปกครองท้องถ่ินพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาใน

ด้านการจัดการความเส่ียงภัยพิบัติและการรับมือการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีส่วนร่วม ในพื นท่ีจังหวัด

อุบลราชธานี

คณะรัฐศาสตร์ พิสมัย ศรีเนตร         194,300.00 

68 สร้างหุ้นส่วนในการจัดบริการสาธารณะเพ่ือยกระดับธรรมาภิ

บาลท้องถ่ิน

คณะรัฐศาสตร์ อรุณี สัณฐิติวณิชย์         164,900.00 

69 การมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอน

ในระดับอุดมศึกษาสู่การผลิตบัณฑิตรับใช้ชุมชนท้องถ่ิน

คณะรัฐศาสตร์ ก่ิงกาญจน์ ส านวนเย็น         100,000.00 โครงการย่อยภายใต้โครงการรากแก้ว มอบ.

70 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย คณะวิทยาศาสตร์ กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา         149,500.00 

71 วันนวัตนกรรมการสอน นวัตกรและนักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สุรสิทธ์ิ สุทธิค าภา         632,700.00 

72 KICKOFF Young YouTube Creator ค่ายสร้างไอเดียแชร์ท่ัว

โลก

คณะวิทยาศาสตร์ ธวัชชัย สลางสิงห์           64,600.00 

73 โครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน

การท างาน ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์

คณะวิทยาศาสตร์ นิภาพร ค าหลอม         117,600.00 

74 การบ าบัดน  าเสียจากครัวเรือนด้วยถังดักไขมันอย่างง่าย คณะวิทยาศาสตร์ รัชวุฒิ โคตรลาค า           67,800.00  - ควรมีการท าความร่วมมือกับหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง เช่น อบต. เทศบาล รพ.สต. สาธารณสุข 

เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมและการสนับสนุน

งบประมาณ / บุคลากร ในการร่วมพัฒนาชุมขน

75 ธนาคารขยะครัวเรือน แยกท่ีต้นทาง อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ รัชวุฒิ โคตรลาค า           85,200.00  - ควรมีการท าความร่วมมือกับหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง เช่น อบต. เทศบาล รพ.สต. สาธารณสุข 

เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมและการสนับสนุน

งบประมาณ / บุคลากร ในการร่วมพัฒนาชุมขน

76 การออกแบบสร้างส่ือการเรียนการสอนและทักษะการใช้

ส าหรับบทปฏิบัติการทางฟิสิกส์ ส าหรับครูระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย

คณะวิทยาศาสตร์ สายชล พิมพ์มงคล           89,200.00  - ควรร่วมด าเนินโครงการกับกองบริการ

การศึกษาท่ีมีแผนงานพัฒนาศักยภาพครูใน

โรงเรียนมัธยม เพ่ือให้มีการติดตามผลลัพธ์ของ

โครงการได้ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย



ล ำดับ ช่ือโครงกำร คณะ/สังกัด/หน่วยงำน หัวหน้ำโครงกำร

งบประมำณ ข้อเสนอแนะปรับแผนกำรด ำเนินงำน

77 การดูแลและซ่อมบ ารุงรักษากล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงใน

โรงเรียน

คณะวิทยาศาสตร์ สายชล พิมพ์มงคล           57,000.00 

78 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าโครงงานในโรงเรียน คณะวิทยาศาสตร์ สุรสิทธ์ิ สุทธิค าภา           53,000.00 

79 STEM Camps คณะวิทยาศาสตร์ สุระ วุฒิพรหม         140,160.00 

80 การสร้างเคร่ืองมือวัดปริมาณต่างๆส าหรับโครงงาน

วิทยาศาสตร์ด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์

คณะวิทยาศาสตร์ อมร เทศสกุลวงศ์         118,000.00 

81 Young Developer Academy ปีท่ี 1 - การพัฒนา Website

 ในยุค Thailand 4.0

คณะวิทยาศาสตร์ อาทิตย์ บุญเริง           69,400.00 

82 จากคุณประโยชน์ของข้าวกล้องงอกสู่การสร้างอาชีพ. คณะวิทยาศาสตร์ จันทรพร ทองเอกแก้ว         100,000.00 

83 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเตรียมการสอบโอเนตส าหรับ

นักเรียนโรงเรียนเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะวิทยาศาสตร์ สุรสิทธ์ิ สุทธิค าภา         200,000.00 

84 ร่วมพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน คณะวิทยาศาสตร์ ช่อทิพย์ กัณฑโชติ         150,000.00 

85 การจัดการน  า

ปรับปรุงคุณภาพน  าบาดาล น  าประปาเพ่ือการอุปโภค

คณะวิทยาศาสตร์ รัชวุฒิ โคตรลาค า         100,000.00 โครงการย่อยภายใต้โครงการรากแก้ว มอบ.

86 อิเล็กทรอนิกส์สร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์เพ่ือพัฒนาศักยภาพและ

สมรรถนะนักเรียน ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ธนกร ลิ มสุวรรณ           63,000.00 

87 อบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและ

ระบบควบคุมมอเตอร์ป้ัมน  าระบบประปาหมู่บ้าน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ธนกร ลิ มสุวรรณ           64,700.00 

88 อบรมเชิงปฏิบัติการ“พัฒนาศักยภาพเชิงวิศวกรรมไทย ให้ก้าว

ไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จักรกฤษณ์ อัมพุช         330,800.00 

89 อบรมปฏิบัติการ การตรวจสอบความปลอดภัย การ

บ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและการประหยัดไฟฟ้าในโรงเรียน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผดุง กิจแสวง           66,000.00 

90 ความปลอดภัย การตรวจสอบ การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า

และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในโรงเรียน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผดุง กิจแสวง           61,900.00 

91 โรงเรียนวิศวกรรุ่นเยาว์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประสิทธ์ิ นครราช         189,200.00  ควรปรับกลุ่มเป้าหมายของโครงการเป็นนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย เพ่ือให้

สอดคล้องกับความรู้ท่ีจะถ่ายทอดให้กลุ่มเป้าหมาย

 โดยร่วมด าเนินโครงการกับกองบริการการศึกษา 

เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ของการด าเนินงานท่ีเป็นรูปธรรม

92 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things กับระบบ 

Smart Farm

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รัฐพงศ์ ปฏิกานัง           58,900.00  ควรปรับแผนการด าเนินงานในลักษณะการ

ประดิษฐ์อุปกรณ์เพ่ือใช้ในระบบ smartfarm เพ่ือ

ใช้กับโครงการท่ีมหาวิทยาลัยด าเนินการอยู่ เม่ือ

ทดสอบได้ผลของส่ิงประดิษฐืแล้ว จึงถ่ายทอด

เทคโนโลยีสู่เกษตรกรท่ีร่วมโครงการ

93 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี GIS สมัยใหม่ส าหรับการบริหาร

จัดการทรัพยากรน  า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ           56,940.00 

94 อบรมเขียนโปรแกรมระบบควบคุมอัตโนมัติในการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิชชุกร อุดมรัตน์           53,500.00 

95 อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแอพ Android ส าหรับผู้เร่ิมต้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิชชุกร อุดมรัตน์           54,900.00 

96 อบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาศักย์ภาพนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ตัวน้อย

ด้วยระบบสมองกลฝังตัว

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สมนึก เวียนวัฒนชัย           60,200.00 



ล ำดับ ช่ือโครงกำร คณะ/สังกัด/หน่วยงำน หัวหน้ำโครงกำร

งบประมำณ ข้อเสนอแนะปรับแผนกำรด ำเนินงำน

97 โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของครูนักเรียนด้านสมอง

กลฝ่ังตัวในการเกษตรเพ่ือพัฒนาชุมชน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สมนึก เวียนวัฒนชัย           55,100.00 

98 การถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการในการแก้ปัญหา

ของชุมชน เพ่ิมประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายของธุรกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมหรือหน่วยงานของรัฐ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สมบัติ สินธุเชาวน์           43,500.00 

99 สัปดาห์วิถีคนเมืองกับการออกแบบ (Urbanization and 

Design Week)

คณะศิลปประยุกต์และ

สถาปัตยกรรม

ศิริพร ฉัตรสุวรรณ์         277,600.00 

100 การพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศท่ีสองสู่ประเทศลุ่มน  าโขง

และอาเซียน

คณะศิลปศาสตร์ เมชฌ สอดส่องกฤษ         218,500.00 

101 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผลงานทางวิชาการ

ภาษาจีนของคณาจารย์ระดับอุดมศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะศิลปศาสตร์ ชิดหทัย ปุยะติ         157,500.00 

102 การอบรมเยาวชนมัคคุเทศภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ประภาพร ศศิประภา         146,800.00 

103 อบรมครูแนะแนวในศตวรรษท่ี 21 คณะศิลปศาสตร์ สุรสม กฤษณะจูฑะ         121,100.00 

104 การพัฒนาทักษะผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ อ่านง่ายเขียนคล่อง คณะศิลปศาสตร์ ภาสพงศ์ ผิวพอใช้           66,300.00 

105 การพัฒนาศักยภาพยุวมัคคุเศก์ผ่านกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรค์

คณะศิลปศาสตร์ ยุวดี จิตต์โกศล         116,100.00 

106 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาชุมชนวิถีชีวิตริมน  าโขง

 จังหวัดอุบลราชธานีเพ่ือรองรับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

อย่างสร้างสรรค์

คณะศิลปศาสตร์ สุวภัทร ศรีจองแสง         160,200.00 

107 การพัฒนาจิตตปัญญาและการคิดเชิงวิเคราะห์เพ่ือพัฒนา

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี21ของครูและนักเรียนโรงเรียน

เในพื นท่ี 4 ต าบลรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะศิลปศาสตร์ อนันท์ธนา เมธานนท์         116,700.00 

108 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมจากภูมิ

ปัญญาท้องถ่ินในชุมชน          

ริมฝ่ังแม่น  าโขง ของจังหวัดอุบลราชธานี

คณะศิลปศาสตร์ เขมจิรา หนองเป็ด         200,000.00 ขอให้ด าเนินการในพื นท่ีเป้าหมายหลักท่ีเป็น

เกษตรกรของโครงการบูรณาการความรู้ฯด้วย

109 ตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังเบาหวาน ความดันโลหิต และโรค

อ้วนในชุมชนร่วมกับหน่วยบริการปฐมภูมิ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์

และการสาธารณสุข

จารุวรรณ์ วงบุตดี           86,900.00 สามารถบูรณาการร่วมกันกับโครงการการส่งเสริม

การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการดูแลสุขภาพ

ตนเองในผู้ป่วยสูงอายุท่ีเป็นโรคเรื อรัง คือ

โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และความดันโลหิต

สูง
110 โรงเรียนสุขภาพ ป้องกันไข้เลือดออก ผ่านส่ือสารสนเทศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์

และการสาธารณสุข

จารุวรรณ์ วงบุตดี           69,800.00 

111 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านความปลอดภัยและ

ส่ิงแวดล้อมของโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วิทยาลัยแพทยศาสตร์

และการสาธารณสุข

จิราภรณ์ หลาบค า           71,200.00 

112 การเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนสู่การเป็นสถานศึกษา

ปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี

วิทยาลัยแพทยศาสตร์

และการสาธารณสุข

จีราพร ทิพย์พิลา           52,000.00 

113 สร้างเสริมการเรียนรู้ทุกภาคส่วนผ่านระบบสุขภาพและ

คุณภาพชีวิตของคนไทย

วิทยาลัยแพทยศาสตร์

และการสาธารณสุข

ฐิติมา อินทรา         161,100.00 



ล ำดับ ช่ือโครงกำร คณะ/สังกัด/หน่วยงำน หัวหน้ำโครงกำร

งบประมำณ ข้อเสนอแนะปรับแผนกำรด ำเนินงำน

114 โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเพ่ือ

เข้าสู่โรงเรียนต้นแบบความปลอดภัยด้านสุขภาพและอนามัย

ส่ิงแวดล้อม โครงการต่อเน่ือง 3 ปี (พ.ศ.2560-2562) (ปีท่ี 3)

วิทยาลัยแพทยศาสตร์

และการสาธารณสุข

มินตรา สาระรักษ์         200,000.00 โครงการต่อเนืองปีท่ี 3 เป็นปีสุดท้ายของแผนงานท่ี

เสนอไว้กับ กก.ตชด. 22

115 พัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือการพ่ึงตัวเองด้านสุขภาพ ครั งท่ี 6 วิทยาลัยแพทยศาสตร์

และการสาธารณสุข

รัตติยา ทองรุ่ง         161,900.00 

116 การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการดูแลสุขภาพ

ตนเองในผู้ป่วยสูงอายุท่ีเป็นโรคเรื อรัง คือโรคเบาหวาน ไขมัน

ในเลือดสูง และความดันโลหิตสูง

วิทยาลัยแพทยศาสตร์

และการสาธารณสุข

ลติพร อุดมสุข           69,800.00 สามารถบูรณาการร่วมกันกับโครงการคัดกรอง

โรคเบาหวาน ฯ

117 อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพแกนน าผู้สูงอายุผ่าน

กองทุนสร้างเสริมสุขภาพ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์

และการสาธารณสุข

วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ           80,300.00 

118 ค่ายหมอมอทราย เพ่ือสุขภาพประชาชนในชนบท วิทยาลัยแพทยศาสตร์

และการสาธารณสุข

ศุทธินี ธิราช           88,200.00 

119 อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เทคนิคการจัดการข้อมูลสารสนเทศ

และการวิเคราะห์ในงานวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์

และการสาธารณสุข

สง่า ทับทิมหิน           40,800.00 

120 การพัฒนาแกนน าด้านสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อมในอีสาน

ใต้

วิทยาลัยแพทยศาสตร์

และการสาธารณสุข

สิทธิชัย ใจขาน           67,500.00 

121 การพัฒนาคุณภาพน  าด่ืมโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

วิทยาลัยแพทยศาสตร์

และการสาธารณสุข

สุภาณี จันทร์ศิริ         100,000.00 

122 โครงการ “UBU WATCH ม.อุบลฯ และชุมชน น่าอยู่” 

ประจ าปีงบประมาณ 2562

ส านักงานพัฒนา

นักศึกษา

ตรีภพ เดชภิมล         276,600.00 

123 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษ

ของเยาวชนในเขตอีสานใต้

ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ อรนุช ปวงสุข      1,415,200.00 

124 ติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน มอบ. ส านักงานส่งเสริม

บริหารงานวิจัย บริการ

วิชาการและ

ศิลปวัฒนธรรม

โฉมสอางค์ ไชยยงค์           71,200.00 

125 อบรมเชิงปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐาน

ทรัพยากรท้องถ่ิน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ

ส านักงานส่งเสริม

บริหารงานวิจัย บริการ

วิชาการและ

ศิลปวัฒนธรรม

ณัชชา อักษรศรี         396,300.00 

126 การสร้างองค์ความรู้และส่งเสริมศักยภาพในการพ่ึงพาตนเอง

ของชุมชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน

ส านักงานส่งเสริม

บริหารงานวิจัย บริการ

วิชาการและ

ศิลปวัฒนธรรม

พรทิพย์ ไววุฒิ      3,693,900.00 

127 โครงการบูรณาการความรู้สู่ชุมชนเพ่ือพัฒนาอาชีพและส่งเสริม

เศรษฐกิจฐานราก

ส านักงานส่งเสริม

บริหารงานวิจัย บริการ

วิชาการและ

ศิลปวัฒนธรรม

พรทิพย์ ไววุฒิ      1,500,000.00 

128 โครงการบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติจริง ประจ าปี 2562 ส านักงานส่งเสริม

บริหารงานวิจัย บริการ

วิชาการและ

ศิลปวัฒนธรรม

พรทิพย์ ไววุฒิ         800,000.00 



ล ำดับ ช่ือโครงกำร คณะ/สังกัด/หน่วยงำน หัวหน้ำโครงกำร

งบประมำณ ข้อเสนอแนะปรับแผนกำรด ำเนินงำน

129 โครงการขับเคล่ือนปรัชาญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลัง

นิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ส านักงานส่งเสริม

บริหารงานวิจัย บริการ

วิชาการและ

ศิลปวัฒนธรรม

สุภวัฒน์ โสวรรณี         300,000.00 

130 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับการร่วมพัฒนาโรงเรียนต ารวจ

ตระเวนชายแดน

ส านักงานส่งเสริม

บริหารงานวิจัย บริการ

วิชาการและ

ศิลปวัฒนธรรม

สุภวัฒน์ โสวรรณี         118,400.00 

131 โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

ส านักงานส่งเสริม

บริหารงานวิจัย บริการ

วิชาการและ

ศิลปวัฒนธรรม

สุภวัฒน์ โสวรรณี         314,000.00 

132 โครงการพันาระบบสารสนเทศชุมชนและพื นท่ีเพ่ือรองรับการ

ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ส านักงานส่งเสริม

บริหารงานวิจัย บริการ

วิชาการและ

ศิลปวัฒนธรรม

สุภวัฒน์ โสวรรณี         100,000.00 

133 เอกสารสนเทศเพ่ือการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานวิจัย 

บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

ส านักงานส่งเสริม

บริหารงานวิจัย บริการ

วิชาการและ

ศิลปวัฒนธรรม

ณัชชา อักษรศรี         356,200.00 

134 โครงการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับการพัฒนาห้องสมุด

โรงเรียนขั นพื นฐานในสังกัดเขตพื นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี

ส านักวิทยบริการ นางสาวมะลิวัลย์ สิน

น้อย

        178,100.00 

    26,694,200.00 

   (26,694,200.00)


