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สรุปแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม  

คณะสาธารณสุขศาสตร์  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
(ตามองค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการแก่สังคม) 

 

 

 
 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 



1. ชื่อโครงการ  แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (พ.ศ.2560-2564)  

      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีและเหมาะสมภายใต้
บริบทของการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Good university and 
appropriated in context of university for local development  to sustainability :G4) 

      มาตรการที่ 4.3 การบริการวิชาการแก่สังคม 

      กลยุทธ์  

    4.1 น้อมนำศาสตร์พระราชา หลักปรัชญเศรษฐกิจพิเพียงเป็นหลักสูตรหรือมาเป็นส่วนหนุ่ง

ของการจัดการศึกษาทุกระดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

  4.2 ปรับและพัฒนาหลักสูตรการเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม และเป็นสหวิทยาการ

มากขึ้น (Interdisciplinary) 

  4.3 ส่งเสริมให้คณะต่างๆ ในมหาวิทายาลัยพัฒนาหลักสูตรเพ่ือสร้างผู้ประกอบการในพื้นที่ 

(Entrepreneurship) และ (Start up) และ/หรือหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาผู้นำท้องถิ่น (local leader) 

3.  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

          [  ] ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาองค์กรเพ่ือเป็นองค์กรแห่งคุณภาพและความสุข  

 [  ] ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากร และองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  

 [✓] ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือการ

พัฒนาท้องถิ่น โดยน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ  

 [   ] ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

          กลยุทธ์ 3.3.1 ส่งเสริม และสนับสนุนให้คณาจารย์และนักศึกษาไปทำงานร่วมกับหน่วยงาน

ภายนอกในการบริการวิชาการกับท้องถิ่นโดยเน้นพื้นที่ Flagship 

 กลยุทธ์ 3.3.2 ผลักดันให้คณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นหน่วยงานส่งเสริมสุขภาวะให้คำปรึกษา 

ตรวจวิเคราะห์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้กับหน่วยงานภายในและภายนอก 



 กลยุทธ์ 3.3.3 สนับสนุน และส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการ

สอนและการวิจัย ด้วยแนวทาง University Social Engagement ในการรับใช้ชุมชน เพ่ือการพัฒนา

ท้องถิ่นในชุมชนพ้ืนที่เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 

 กลยุทธ์ 3.3.4 ปรับภารกิจของศูนย์สุขภาพชุมชนให้เป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานี (UBRU Wellness Center) 

 
4. ความเชื่อมโยงกับการประกนัคุณภาพการศึกษา 
สกอ.    ระดับหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ.1.6) 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (สกอ.4.1) 

สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน 

สกอ.    ระดับหลักคณะ 
 องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  

 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม (สกอ 3.1)   

  ตัวบ่งช้ีที่ 3.1.1  การให้บริการวิชาการ/วิชาชีพที่ส่งผลต่อชุมชน/สังคม (สมศ.13) 

  ตัวบ่งช้ีที่ 3.1.2 การให้บริการวิชาการ/วิชาชีพที่ส่งผลต่อคณะ/สถาบัน (สมซ.14) 

 ระดับมหาวิทยาลัย  

  เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ : ศึกษาดี มีจิตอาสา  

            เชื่อมโยงกับเอกลักษณ์ : สร้างสรรค์ภูมิปัญญา นำพาการพัฒนาท้องถิ่น (Create 
Wisdom and Lead in Local Development) 
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

6.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันต์  ธงชัย 
2) อาจารย์สุมาพร  ทองปรุง 
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา  รักศิลป์ 
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี  จูมจี 
5) รองศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์  ส่งเสริม 



6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา  ล้อพงศ์พานิชย์ 
7) อาจารย์ญาณิฐา  แพงประโคน 
8) อาจารย์ชัยกฤต  ยกพลชนชัย 
9) อาจารย์จารุพร  ดวงศรี 

10) สโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

7. ผลการดำเนินงาน 
7.1 ช่วงเวลาที่ดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2563 ตามแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 

ดำเนินการในช่วง 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 โดยมีขั้นตอนดำเนินงาน (Plan) ดังนี้ 
    1) เขียนและเสนอโครงการ 
    2) ประชุมเพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรม 
    3) ดำเนินการตามแผนโครงการบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม ประจำปี

งบประมาณ 2563 รวม 6 โครงการ ดังนี้ 
       3.1 โครงการบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม  
       3.2 โครงการประชุมจัดทำแผนพันธกิจสัมพันธ์และบริการวิชาการแก่สังคม  
       3.3 โครงการบริการวิชาการสถาบันเครือข่ายวิชาการภายในและภายนอกประเทศ  
       3.4 โครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (โดยหลักสูตร ส.บ.สาธารณสุข

ชุมชน และหลักสูตร วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)  
       3.5 โครงการกิจกรรมบริการวิชาการในพื้นที ่ Flagship Project โดยเน้นพื ้นที ่การ

พัฒนาเป็นหลักในการดำเนินงานเพ่ือให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาอำเภอม่วง
สามสิบ และอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  

       3.6 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื ่อการพัฒนาท้องถิ ่น (งบแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น) 

4) การเผยแพร่ข้อมูลและผลงานทางวิชาการจากงานบริการวิชาการแก่สังคม ผ่านระบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์ สื่อมีเดียและเอกสารรายงานผลโครงการ 

5) สรุปและประเมินผล 
6) รายงานและทบทวนผลการดำเนินงาน 

 
7.2 สถานที่ดำเนินงาน 
      คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี และสถานที่ในหน่วยงานเครือข่าย  
 
 



7.3 ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
     คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 มีผลการดำเนินงาน ทั้ง 6 โครงการ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลกิจกรรมภายใต้แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2563 
กิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ 

1.โครงการบริการวิชาการและพันธ
กิจสัมพันธ์กับสังคม 

10,000 บาท คณะสาธารณสุขศาสตร์ และ
หน่วยงานเครือข่าย 

2.โครงการประชุมจัดทำแผนพันธกิจ
สัมพันธ์และบริการวิชาการแก่สังคม 

18,000 บาท ห้องประชุมคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ 

3.โครงการบร ิการว ิชาการสถาบัน
เครือข่ายวิชาการภายในและภายนอก
ประเทศ 

235,894 บาท คณะสาธารณสุขศาสตร์ และ
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์จำปาสัก 
ป ร ะ เ ท ศ ส า ธ า ร ณ รั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

4.โครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
กับสังคม (โดยหลักสูตร ส.บ.สาธารณสขุ
ชุมชน และหลักสูตร วท.บ.อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย) 

80,000 บาท พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 

5.โครงการกิจกรรมบริการวิชาการใน
พื้นที่ Flagship Project โดยเน้นพื้นที่
ในการพัฒนาอำเภอม่วงสามสิบ และ
อำเภอเม ืองอ ุบลราชธาน ี  จ ั งหวัด
อุบลราชธานี 

140,000 บาท อำเภอม่วงสามสิบ และอำเภอ
เมืองอุบลราชธานี จ ังหวัด
อุบลราชธานี 

6.โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 

481,823 บาท บ้านดอนแดงใหญ่ บ้านหนอง
หลัก อำเภอม่วงสามสิบ และ
บ้านทุ่งขุนน้อย อำเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี 

รวม 965,717  
 

 
 



7.4 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อภาพรวมโครงการ 
 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

 

ประเด็นการดำเนินโครงการ 

ค่าคะแนนการ
ประเมิน 

(Mean  SD) 

ระดับ 

การแปลผล 

ด้านกระบวนการดำเนินการงานบริการวิชาการแก่สังคม 

1. คณะมีการจัดทำแผนบริการวิชาการแก่สังคม 

 

4.34 0.25 

 

มาก 

2. คณะมีคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมอย่างชัดเจน 4.39 0.36 มาก 

3. คณะเลือกช่วงวันและเวลาในการจัดโครงการ/กิจกรรมได้

เหมาะสม 
4.190.38 มาก 

4. แต่ละกิจกรรมบริการวิชาการมีความน่าสนใจและคิดว่ามี
ประโยชน์ต่อชุมชน 

4.460.40 มาก 

5. คณะมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมได้อย่างชัดเจน 4.300.31 มาก 

6. คณะมีขั ้นตอนในการจัดกิจกรรมต่างๆได้อย่างราบรื่นและ
ชัดเจน 

4.35 0.23 มาก 

7. คณะมีการจัดหาวิทยากรที่เหมาะสมกับกิจกรรม 4.42 0.40 มาก 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการจัดกิจกรรม 

1. ความพร้อมของอุปกรณ์/วัสดุใช้งาน แต่ละกิจกรรม 

 

4.220.31 

 

มาก 

2. ความเหมาะสมของสวัสดิการ/เครื ่องดื ่ม/อาหารแต ่ละ
กิจกรรม 

4.450.379 มาก 

3. ความเหมาะสมของสถานที่/บริเวณจัดโครงการ/กิจกรรม 4.250.32 มาก 

4. ความพร้อมของเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับการ
นำเสนอ/อบรม 

4.310.28 มาก 

5. ความสะอาดของสถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม 4.360.29 มาก 

รวม 4.450.31 คะแนน มาก 



หมายเหตุ: ระดับค่าคะแนนการประเมินผลโครงการ จำแนก ดังนี้ 
 ระดับความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด  ให้ค่าคะแนน เป็น 1 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจระดับน้อย  ให้ค่าคะแนน เป็น 2 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจระดับปานกลาง ให้ค่าคะแนน เป็น 3 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจระดับมาก  ให้ค่าคะแนน เป็น 4 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจระดับมากที่สุด ให้ค่าคะแนน เป็น 5 คะแนน 
การแปลผลระดับความพึงพอใจ 
 ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด ค่าคะแนนระหว่าง 1.00 – 1.50 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจน้อย ค่าคะแนนระหว่าง 1.51 – 2.50 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจปานกลาง ค่าคะแนนระหว่าง 2.51 – 3.50 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจมาก ค่าคะแนนระหว่าง 3.51 – 4.50 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าคะแนนระหว่าง 4.51 – 5.00 คะแนน 
 ข้อสรุปจากการประเมินผลความพึงพอใจ ผลการดำเนินตามแผนงานบริการวิชาการแก่
สังคม ประจำปีงบประมาณ 2563 มีระดับคะแนนอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 

4.450.31 คะแนน ซึ่งข้อที่มีระดับคะแนนสูงสุดคือ “แต่ละกิจกรรมบริการวิชาการมีความน่าสนใจ
และคิดว่ามีประโยชน์ต่อชุมชน และความเหมาะสมของสวัสดิการ/เครื่องดื่ม/อาหารแต่ละกิจกรรม” 
รองลงมาคือ “คณะมีการจัดหาวิทยากรที่เหมาะสมกับกิจกรรม” ส่วนข้อที่มีระดับคะแนนต่ำสุดที่พบ
มากที่สุดคือ “คณะเลือกช่วงวันและเวลาในการจัดโครงการ/กิจกรรมได้เหมาะสม” และรองลงมาที่
น้อยที่สุดคือ ความพร้อมของอุปกรณ์/วัสดุใช้งาน แต่ละกิจกรรมจากข้อสังเกตนี้ ควรมีการแก้ไข
ปัญหา ดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะ ได้แก่ 

  1)  ควรมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือนหรือในช่วง 1-2 
สัปดาห์ก่อนดำเนินงาน และมีการประชุมชี้แจงกับตัวแทนนักศึกษาทุกหมู่เรียน 

  2)  ควรมีการวางแผนกิจกรรมของแต่ละกิจกรรมให้มีระยะเวลาพอสมควร ไม่ติดกัน
มากในบางช่วงเวลาและไม่ติดกับวันเวลาที่นักศึกษาดำเนินการสอบไล่กลางภาคและปลายภาคเรียน 

  3) ควรจะหาวิธีการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ รวมถึงการเตรียมพร้อมเรื่องสถานที่ใน
การจัดกิจกรรม และประสานงานกับชุมชนอย่างน้อยให้ชัดเจน 

  4)  จัดหางบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกเพ่ิมด้วย  

  5) จัดหารถสำหรับขนย้ายอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการจัดงานนอกสถานที่ เช่น การจัด
ประชุมวิชาการ หรือการจัดหารถสำหรับใช้ในการขนอุปกรณ ์



   6) ควรมีการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนให้ตรงกับปฏิทินการทำงานของชุมชน เช่น 
กิจกรรมงานบริการวิชาการแบบให้เปล่า หรืออบรมเสริมทักษะ อาจจะเลือกวันกิจกรรมที่ชุมชนนัด
ดำเนินการ เช่น กลุ่ม อสม. หรือการประชุมสภาตำบลหรือที่ประชุมประจำเดือนในแต่ละหมู่บ้าน 
   7) ในกรณีที่โครงการหรือกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ โดยเฉพาะในช่วงกลางปี 
2563 ที่มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า คณะและสาขาวิชา ได้มีการวางแผนปรับกิจกรรมให้
สอดคล้องกับสภาพชุมชนและหากดำเนินการไม่ได้ ให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้สามารถ
ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ 
 

7.5 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
 
ตารางท่ี 3 แสดงข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

รายการกิจกรรม งบประมาณ จำนวนเบิกจ่ายจริง ร้อยละที่เบิกจ่ายจริง 
1.โครงการบริการวิชาการและพันธ
กิจสัมพันธ์กับสังคม 

10,000 บาท 10,000 บาท 100.0 

2.โครงการประชุมจัดทำแผนพันธกิจ
สัมพันธ์และบริการวิชาการแก่สังคม 

18,000 บาท 18,000 บาท 100.0 

3.โครงการบร ิการว ิชาการสถาบัน
เครือข่ายวิชาการภายในและภายนอก
ประเทศ 

235,894 บาท 235,894 บาท 100.0 

4.โ ค ร ง ก า ร พ ั น ธ ก ิ จ ส ั ม พ ั น ธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม (โดยหลักสูตร 
ส.บ.สาธารณสุขชุมชน และหลักสูตร 
วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 

80,000 บาท 80,000 บาท 100.0 

5.โครงการกิจกรรมบริการวิชาการใน
พื้นที่ Flagship Project โดยเน้นพื้นที่
ในการพัฒนาอำเภอม่วงสามสิบ และ
อำเภอเม ืองอ ุบลราชธาน ี  จ ังหวัด
อุบลราชธานี 

140,000 บาท 140,000 บาท 100.0 

6.โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

481,823 บาท 450,000 บาท 93.3 

รวมทั้งสิ้น 965,717 933,894 96.7 
 



8. การประเมินความสำเร็จของโครงการ 
ตารางท่ี 4 ตารางผลการประเมินตามตัวชี้วัดแผนการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2563 

ตัวบ่งชี้แผนบริการวิชาการ ผลการดำเนินงาน ผลการประเมิน 

1) จำนวนโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการ

แก่สังคมที่ตั ้งไว้ในแผนปฏิบัติการ สามารถ

ดำเนินโครงการได้เสร็จสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80.0 

คณะฯ สามารถดำเนินโครงการตามแผนบริการ

วิชาการ ประจำงบประมาณ 2563 จำนวน 6 โครงการ 

จากทั้งหมด 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.0 ดังนี้ 

1) โครงการบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์กับ

สังคม 

2.) โครงการประชุมจัดทำแผนพันธกิจสัมพันธ์และ

บริการวิชาการแก่สังคม 

3.) ครงการบริการวิชาการสถาบันเครือข่ายวิชาการ

ภายในและภายนอกประเทศ 

4) โครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม 

(โดยหลักสูตร ส.บ.สาธารณสุขชุมชน และหลักสูตร 

วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 

5) โครงการกิจกรรมบร ิการว ิชาการในพ ื ้นที่  

Flagship Project โดยเน้นพื้นที่ในการพัฒนาอำเภอ

ม่วงสามสิบ และอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด

อุบลราชธานี จำนวน 2 กิจกรรมย่อย 

6) โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนา

ท้องถิ่น จำนวน 3 กิจกรรมย่อย 

บรรลุ 



ตัวบ่งชี้แผนบริการวิชาการ ผลการดำเนินงาน ผลการประเมิน 

2) ทุกโครงการ/กิจกรรมที่เกี ่ยวข้องกับการ

บริการวิชาการแก่สังคมที่อยู่ในแผนปฏิบัติ

การประจำปี มีผลประเมินความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับดี โดยมีคะแนนมากกว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 คะแนน 

ทุกกิจกรรม มีคะแนนความพึงพอใจต่อการจัด

โครงการ ม ีคะแนนมากกว ่า 3.51 คะแนนทุก

กิจกรรม 

บรรลุ 

3) มีผู ้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการบริการ

วิชาการแก่สังคมในแต่ละครั้ง มีจำนวนไม่น้อย

กว่าร้อยละ 60.0 จากกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด 

1. โครงการประชุมจัดทำแผนบริการวิชาการชุมชน 

จำนวนผู้ร่วมประชุม 13 คนจากทั้งหมด 20 คน คิด

เป็นร้อยละ 65.0   

2.  โครงการบริการวิชาการสถาบันเครือข่ายวิชาการ

ภายในและภายนอกประเทศ  จำนวน 30 คน จาก

ทั้งหมด 35 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25  

3. โครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม 

หลักสูตร ส.บ.สาธารณสุขชุมชน จำนวน 100 คน 

เข้าร่วม 84 คน คิดเป็นร้อยละ 84.0 และหลักสูตร 

วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน  80 

คน เข้าร่วม 80 คน คิดเป็นร้อยละ 100.0 

4.  โครงการกิจกรรมบริการว ิชาการในพื ้นที่  

Flagship Project  ในการพัฒนาอำเภอม่วงสามสิบ 

จ.อุบลราชธานี ดังนี้ 

   4.1 โครงการกิจกรรมอบรมการพัฒนาระบบ

ความปลอดภัยในท้องถนนโรงเรียนระดับ

ประถมศ ึ กษา ในพ ื ้ นท ี ่ ส ำน ั ก งานเขต

การศ ึ กษาข ั ้ นพ ื ้ น ฐ าน  อำ เภอ เ ม ื อ ง

บรรลุ 



ตัวบ่งชี้แผนบริการวิชาการ ผลการดำเนินงาน ผลการประเมิน 

อุบลราชธานี ณ โรงเรียนบ้านทุ ่งขุนน้อย 

จำนวน 65 คน 

  4.2 ก ิจกรรมอบรมการควบคุมและระงับ

อัคคีภัยในชุมชนบ้านบก ตำบลยางสักกะโพลุ่ม 

อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 30 

คน 

5. โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือ

การพัฒนาท้องถิ่น ในพ้ืนที่ 4 พ้ืนที่ ดังนี้ 

   5.1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านหนอง

หลัก จำนวน 50 คน 

  85 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านดอน

แดงใหญ่จำนวน 35 คน 

  5.3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านทุ่งขุน

น้อย จำนวน 38 คน 

  5.4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านโนน

น้อย จำนวน 30 คน 

4) มีจำนวนโครงการการบริการวิชาการแก่

สังคมที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอน

หรือการวิจัย จำนวนไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/

กิจกรรมต่อปีการศึกษา 

คณะดำเนินกิจกรรมโครงารที ่บูรณาการกับการ

เรียนการสอน จำนวน 2 โครงการ คือ 

1) กิจกรรมอบรมการควบคุมและระงับอัคคีภัยใน

ชุมชนบ้านบก ตำบลยางสักกะโพลุ ่ม อำเภอม่วง

สามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี (เอกสาร 3.1 (1)/9) 

บรรลุ 



ตัวบ่งชี้แผนบริการวิชาการ ผลการดำเนินงาน ผลการประเมิน 

2) กิจกรรมอบรมการพัฒนาระบบความปลอดภัยใน

ท้องถนนโรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื ้นที่

สำนักงานเขตการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน อำเภอเมือง

อุบลราชธานี ณ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อย อ.เมือง

อุบล จังหวัดอุบลราชธานี (เอกสาร 3.1 (1)/10 

5) มีการจัดโครงการการบริการวิชาการแก่

สังคมให้กับหน่วยงานหรือชุมชนเครือข่าย 

อย่างน้อย 4 ครั้ง ต่อปีการศึกษา 

 บรรลุ 

6) มีจำนวนโครงการการบริการวิชาการแก่

สังคมที ่ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานหรือ

ชุมชนเครือข่ายไม่น ้อยกว่า 1 โครงการ/

กิจกรรมต่อปีการศึกษา 

1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้

ให้กับชุมชนฐานรากกลุ่มผลิตน้ำผักสมุนไพรเพ่ือ

สุขภาพบ้านหนองหลัก ตำบลเหล่าบก อำเภอม่วง

สามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงาน

สาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 

2) โครงการให้บริการวิชาการแก่สถาบันใน

ต่างประเทศ ในกิจกรรมการอบรมเสริม

ทักษะวิชาการและการคัดกรองโรคมะเร็ง

ใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีแก่บุคลากร

สาธารณสุขเมืองปากเซ ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมวิทยาลัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพจำปาสัก เมืองปากเซ 

สปป.ลาว (ต่อเนื่องปีที่ 2) 

 3) กิจกรรมในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อโรค

ไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 2 กิจกรรม คือ (1) 

โครงการรณรงค์และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

บรรลุ 



ตัวบ่งชี้แผนบริการวิชาการ ผลการดำเนินงาน ผลการประเมิน 

เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพและสุขอนามัย

ส า ธ า ร ณ ะ  ( Public Health & Hygiene 

Project) ในการป้องกันโรค COVID-19 ให้กับ

ประชาชนในพ ื ้ นท ี ่ จ ั งหว ัดอ ุบลราชธานี  

งบประมาณจำนวน 71,577 บาท ได้แก่ การ

จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อเผยแพร่สำหรับ

การป้องกันและควบคุมโรคโควิด 2019 สำหรับ

หน่วยงานที ่ให้บริการสำหรับประชาชนและ

พื้นที่เสี่ยงต่อการรวมกลุ่มกิจกรรม อย่างน้อย 

25 แห ่ ง  และ (2) ก ิจกรรมการอบรมเชิ ง

ปฏิบัติการมาตรฐานการใช้ห้องปฏิบัติการเพื่อ

การป้องกันและควบคุมเชื ้อโรค COVID-19 

ให้กับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ และ

กิจกรรมการผลิตอุปกรณ์ที่จำเป็น หน้ากาก

อนาม ัยและส ื ่อรณรง ค์ในการป ้องก ันโรค 

COVID-19 สำหรับบริการบุคลากร นักศึกษา

และประชาชน ภายใต้โครงการผลิตอุปกรณ์ที่

จำเป็น หน้ากากอนามัยและสื่อรณรงค์ในการ

ป้องกันโรค COVID-19 สำหรับบริการบุคลากร 

น ักศ ึกษาและประชาชนในพ ื ้นท ี ่ จ ั งหวัด

อุบลราชธานี 

7) มีจำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการ

เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศของบุคลากร

และนักศึกษา อย่างน ้อย 2 ผลงานต่อปี

การศึกษา 

จำนวน 2 บทความที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ประกอบด้วย

1) ระดับนานาชาติ 1 บทความ คือ 

Songserm N, Woradet S, Bureelerd O, 

Thongchai C, Thongprung S, Ali A. (2020). 

Effectiveness of leader  

บรรลุ 



ตัวบ่งชี้แผนบริการวิชาการ ผลการดำเนินงาน ผลการประเมิน 

 village health volunteers training program on 

preventing cholangiocarcinoma in Thailand:  

 advantages for high-risk area with limited 

public health personnel.  J Cancer Educ,  

https://doi.org/10.1007/s13187-020-01768-4 (ISI 

Journal Impact factor 2018 = 1.690)  

2) ระดับชาติ จำนวน 1 ผลงาน คือ นางสาวศิร

ประภา พุ่มจันทร์ และนางสาวเกวลิน มนตรี 

ชั ้นปีที่ 4 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย เข้าร่วมประกวดผลงานโครงการ

กายบริหารด้วยไม้พลอง ลดปัญหาการยศาสตร์

ของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเฟอร์นิเจอร์และงานจัก

สานจากไม้ไผ่ ณ ชุมชนบ้านทุ่งขุนน้อย ตำบล

แจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และ

ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทผลงานโครงการ

บริการวิชาการชุมชน ประจำปี 2564 ในงาน

เคร ือข ่ายความร ่วมมือด ้านสาธารณสุข

ศ า ส ต ร ์ แ ล ะ ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ ส ุ ข ภ า พ

ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย ร า ช ภ ั ฏ ก ล ุ ่ ม ภ า ค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 9 “เมืองดอกบัว

เกมส์” ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม พ.ศ.2564 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 



ตารางที่ 5 แสดงผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกิจกรรมแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

 
กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 

1.โครงการบริการวิชาการ
และพันธกิจสัมพันธ์กบั
สังคม 

1) คณะมีโครงการบูรณาการ
ภายใต้แผนพนัธกิจสัมพนัธ์
มหาวิทยาลยักับสังคมร่วมกับ
หลักสูตรอย่างน้อย 1 โครงการ 

2) คณะมีกิจกรรมที่สามารถ
ดำเนินการตามแผนพันธกิจ
สัมพันธ์กับสังคมตามที่วางไว้
อย่างน้อยร้อยละ 80 จากแผน
กิจกรรมที่กำหนด 

3) มีจำนวนหน่วยงานที่
เก่ียวข้องในการดำเนินงานพนัธ
กิจสัมพันธ์กับสังคมอย่างน้อย 
2 หน่วยงาน 

4) มีผลงานดา้นพนัธกิจสัมพนัธ์
กับชุมชนโดยมีการบูรณาการ
กับการเรียนการสอนของ
หลักสูตร อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน 

5) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจในระดับดีต่อการจัด
กิจกรรม โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย
ตั้งแต่ 3.51 จากค่าคะแนนเต็ม 
5 คะแนน 

   1) คณะได้จัดกิจกรรมภายใตแ้ผนโครงการ
บริการวิชาการและพนัธกิจสัมพนัธ์กับสังคม 
จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้ 

    1.1) กิจกรรมการจัดประชุมจัดทำแผนบริการ
วิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563  

   1.2) กิจกรรมการให้บริการเครือข่ายภายใน
และภายนอกประเทศ ประจำปงีบประมาณ 
2563  

   1.3) กิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลยักับ
สังคม (โดยหลักสตูร ส.บ.สาธารณสุขชุมชน และ
หลักสูตร วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
จำนวน 3 กิจกรรมย่อย ประกอบด้วย (1) 
โครงการอบรมการพัฒนาระบบความปลอดภัย
ในท้องถนนโรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่
สำนักงานเขตการศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอเมือง
อุบลราชธานี (2) กิจกรรมโครงการอบรมให้
ความรู้วัฒนธรรมความปลอดภยั ในการป้องกัน
การเกิดเพลิงไหม้ในชุมชน บา้นบก ตำบลหนอง
ไข่นก อำเภอม่วงสามสบิ จังหวดัอุบลราชธานี 
และ (3) โครงการกายบริหารด้วยไม้พลอง ลด
ปัญหาการยศาสตร์ของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
เฟอร์นิเจอร์และงานจักสานจากไม้ไผ่ ณ ชุมชน
บ้านทุ่งขุนน้อย ตำบลแจระแม อำเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดยสาขาวิชาอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย 

   1.4) กิจกรรมพันธกิจสัมพัน์ของหลักสูตร ส.บ.
สาธารณสุขชุมชน คือ กิจกรรมการอบรมให้
ความรู้ในการเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงจาก
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โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกลุ่มเบาหวานและความดัน 
ให้กับชุมชนบ้านหนองกินเพล ณ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลทัพไท อ.เมือง จังหวัด
อุบลราชธาน ี

   1.5)  กิจกรรมในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อ
โรคไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 2 กิจกรรม คือ 
(1) โครงการรณรงค์และจัดทำสือ่ประชาสัมพันธ์
เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพและสุขอนามัย
สาธารณะ (Public Health & Hygiene 
Project) ในการป้องกันโรค COVID-19 ให้กับ
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 
งบประมาณจำนวน 71,577 บาท ได้แก่ การ
จัดทำสื่อประชาสัมพนัธ์และสื่อเผยแพร่สำหรับ
การป้องกันและควบคุมโรคโควดิ 2019 สำหรับ
หน่วยงานที่ให้บริการสำหรับประชาชนและพืน้ที่
เสี่ยงต่อการรวมกลุ่มกิจกรรม อย่างน้อย 25 
แห่ง และ (2) กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
มาตรฐานการใช้ห้องปฏิบัติการเพื่อการป้องกัน
และควบคุมเชื้อโรค COVID-19 ให้กับนักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ และกิจกรรมการผลิต
อุปกรณ์ที่จำเป็น หนา้กากอนามัยและสื่อรณรงค์
ในการป้องกันโรค COVID-19 สำหรับบริการ
บุคลากร นักศึกษาและประชาชน ภายใต้
โครงการผลิตอุปกรณ์ที่จำเป็น หน้ากากอนามัย
และสื่อรณรงค์ในการป้องกันโรค COVID-19 
สำหรับบริการบุคลากร นักศึกษาและประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธาน ี

    2) มีหน่วยงานเครือข่าย ร่วมดำเนินกิจกรรม 
จำนวน 5 หน่วยงาน คือ 

    2.1) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอม่วงสามสบิ  
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    2.2) โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตำบลดอน
แดงใหญ่ รพ.สต.หนองหลัก และ รพ.สต.หนอง
ไข่นก อำเภอม่วงสามสบิ 

   2.4) โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตำบลหนอง
แก แล รพ.สต.ทัพไท ตำบลแจระแม อำเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธาน ี

   2.4) โรงเรียนระดับประถมศกึษาในพื้นที่
สำนักงานเขตการศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอเมือง
อุบลราชธาน ี

   2.5) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพจำปาสัก 
เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว 

   3. คณะฯ ได้รับรางวลัจากผลงานจากการ
ประกวดผลงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการ
ชุมชนของนักศึกษา ในงานเครือข่ายสาธารณสุข
ราชภัฏสัมพันธ์คร้ังที่ ๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สุรินทร์ โดยนักศึกษาได้รางวัลรองชนะเลิศอันดบั
ที่สอง ทักษะการวิจัยด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

  4) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัด
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งมีระดับ
คะแนนอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.450.31 คะแนน 

2.โครงการบริการวิชาการ
สถาบันเครือข่ายวิชาการ
ภ า ย ใ น แ ล ะ ภ า ย น อ ก
ประเทศ 

 1.ผู ้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 

2.มีกิจกรรมการบริการวิชาการ
ทั ้งในและนอกประเทศ อย่าง
น้อย 2 คร้ัง   

1) มีกิจกรรมการบริการวิชาการทั้งในและนอก
ประเทศ ได้แก่ ก ิจกรรมในโครงการบริการ
วิชาการชุมชนในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
ในพื ้นที ่บ ้านท่าลาด อำเภอเขื ่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี ในช่วงวันที่ 12-18 กันยายน 2563 
และกิจกรรมการอบรมเสริมทักษะให้กับแกนนำ
อาสาสมัครครอบครัวของเมืองปากเซ ภายใต้
โครงการ “โครงการการให้บร ิการว ิชาการ
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สถาบันเครือข่ายวิชาการภายในและภายนอก
ประเทศ” ในรูปแบบกิจกรรมการให้บริการการ
อบรมเสริมทักษะวิชาการแก่สถาบันเครือข่าย
ภายนอกประเทศ ณ วิทยาลัยว ิทยาศาสตร์
สุขภาพจำปาสัก เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก 
สปป.ลาว ในวันที่ 23-24 มกราคม 2563 ทั้งนี้ 
เน ื ่องจากกิจกรรมบางส่วนภายใต้ก ิจกรรม
ร่วมกับเครือข่ายในต่างประเทศ ซึ่งดำเนินการ
ไม่ได้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
โรคโควิด 19 คณะฯจึงได้ปรับกิจกรรมและได้
ดำเนินการในพื้นที่ จำนวน 2 กิจกรรม คือ 

    1) โ ค ร ง ก า ร ร ณ ร ง ค ์ แ ล ะ จ ั ด ท ำ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ
และสุขอนามัยสาธารณะ (Public Health & 
Hygiene Project) ในการป้องกันโรค COVID-
19 ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 
งบประมาณจำนวน 71,577 บาท ได้แก่ การ
จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อเผยแพร่สำหรับ
การป้องกันและควบคุมโรคโควิด 2019 สำหรับ
หน่วยงานที่ให้บริการสำหรับประชาชนและพื้นที่
เสี่ยงต่อการรวมกลุ่มกิจกรรม อย่างน้อย 25 แห่ง 

   2) กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐาน
การใช ้ห ้องปฏิบ ัต ิการเพ ื ่อการป้องกันและ
ควบคุมเชื้อโรค COVID-19 ให้กับนักศึกษาคณะ
สาธารณส ุขศาสตร ์  และก ิจกรรมการผลิต
อุปกรณ์ที่จำเป็น หน้ากากอนามัยและสื่อรณรงค์
ในการป้องกันโรค COVID-19 สำหรับบริการ
บ ุคลากร น ักศ ึกษาและประชาชน ภายใต้
โครงการผลิตอุปกรณ์ที่จำเป็น หน้ากากอนามัย
และสื ่อรณรงค์ในการป้องกันโรค COVID-19 
สำหรับบริการบุคลากร นักศึกษาและประชาชน
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ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  จำนวนงบประมาณ 
108,300 บาท 

2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนนความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรมเท่ากับ 4.32 คะแนน คิด
เป็นระดับพึงพอใจระดับดี 

3.โครงการพันธกิจสัมพนัธ์
มหาว ิทยาล ัยก ับส ั งคม 
( โ ด ย ห ล ั ก ส ู ต ร  ส . บ .
สาธารณสุขช ุมชน และ
หลักสูตร วท.บ.อาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย) 

1.จำนวนบุคลากรและนักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์เข้ารว่ม
กิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 60 
ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายในแต่
ละกลุ่ม 

2. คณะได้จัดกิจกรรมที่บรรลุ
เป ้ าหมายตามแผนพ ันธกิจ
สัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม 
ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ 

1) กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ในการเฝ้าระวัง
และป้องกันความเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อเรื ้อรัง
กลุ ่มเบาหวานและความดัน ให้กับชุมชนบ้าน
หนองกินเพล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลทัพไท อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 
43 คน จากจำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 86.6 

2) ผู้เข้าร่วมโครงการมาร่วมกิจกรรมของแต่ละ
โครงการอบรมการพัฒนาระบบความปลอดภัย
ในท้องถนนโรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่
สำนักงานเขตการศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอเมือง
อุบลราชธานี จำนวน 43 คน จากจำนวน 60 คน 
คิดเป็นร้อยละ 72.2 

4.โครงการกิจกรรมบริการ
วิชาการในพื้นที่ Flagship 
Project โดยเน้นพื ้นที ่ใน
การพ ัฒนาอำ เภอม ่วง
สามสิบ และอำเภอเมือง
อ ุบลราชธาน ี  จ ั งหวั ด
อุบลราชธานี 

1. จำนวนผู ้ เข ้าร ่วมกิจกรรม
ร้อยละ 80.0 

2. คะแนนพึงพอใจในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนมากกว่า 
3.51 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 

3. พื้นที่รับบริการวิชาการอย่าง
น้อย 2 พื้นที่ 

1) มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 100 คน เข้าร่วม 
92 คน  คิดเป็นร้อยละ 92.0 

2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนนความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรมเท่ากับ 4.51 

3) มีพื้นที่รับการบริการวิชาการในชุมชน อย่าง
น้อย 2 พื้นที่ จัดโดยสาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย คือ กิจกรรมโครงการอบรมให้
ความรู้วัฒนธรรมความปลอดภัย ในการป้องกัน
การเกิดเพลิงไหม้ในชุมชน บ้านบก ตำบลหนอง
ไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 
และโครงการกายบริหารด้วยไม้พลอง ลดปัญหา
การยศาสตร์ของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเฟอร์นิเจอร์
และงานจักสานจากไม้ไผ่ ณ ชุมชนบ้านทุ่งขุน
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น ้อย ตำบลแจระแม อำเภอเม ือง จ ังหวัด
อุบลราชธานี  

5.โครงการย ุทธศาสตร์
มหาว ิทยาล ัย เพ ื ่ อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

   5.1 กิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายได้ของชุมชนฐานราก 
บ้านดอนแดงใหญ ่และ
บ้านหนองหลัก อำเภอม่วง
ส า ม ส ิ บ  จ ั ง ห วั ด
อุบลราชธานี 

1.ม ีก ิจกรรมการดำเน ินงาน
อย่างน้อย 3 คร้ัง 

2. มีจำนวนหน่วยงานร่วมด้วย
ในการดำเนินงานอย่างน้อย 2 
หน่วยงาน 

3. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่
ละครั ้งมากกว่าร ้อยละ 60.0 
จากจำนวนเป้าหมายที่กำหนด 

-เชิงปริมาณ 
   1. ในการดำเนินการสำหรับกิจกรรมที่ทำเสร็จ

แล้ว พบว่า มีประชาชนสมัครเข้าร่วมโครงการ

พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมเพื่อแก้ไข

ปัญหาความยากจนของประชาชน ประกอบด้วย 

2 พื้นที่หลักคือ บ้านหนองหลัก ตำบลหนองหลัก 

จำนวน 25 ครัวเรือน มีประชาชนที่ได้รับการ

อบรมเพื่อพัฒนาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 103 คน 

และบ้านดอนแดงใหญ่ ตำบลหนองเหล่า จำนวน 

25 คร ัวเร ือน รวมท ั ้ งส ิ ้น 50 คร ัวเร ือน มี

ประชาชนที ่ได้รับการอบรมเพื ่อพัฒนาอาชีพ 

จำนวนทั้งสิ้น 78 คน คิดเป็นร้อยละ 81.3  

      2.มีหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2 

หน่วยงาน คือ รพ.สต.หนองหลัก และ รพ.สต.

ดอนแดงใหญ่ 

-เชิงคุณภาพ 

1) ชุมชนทั้ง 2 พื้นที่ ได้รับการยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นจากเดิม เช่น การได้รับการ
พัฒนาอาชีพ การได้ร ับความรู ้แบบองค์รวม
ทางด้านสุขภาพ หลังจากได้รับการจัดกิจกรรม
ด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมในการ
แก้ไขปัญหายากจนของประชาชน 

3) คณาจารย์และนักศึกษามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมใน
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การแก้ไขป ัญหายากจนของประชาชนและ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
      4) คณาจารย์และนักศึกษาได้รับการพัฒนา
องค์ความรู้ทางการจัดบริการวิชาการแก่สังคม
และต่อยอดเป็นงานวิจัยในการจัดร่วมกิจกรรม
พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมในการ
แก้ไขปัญหายากจนของประชาชน 

5.โครงการย ุทธศาสตร์
มหาว ิทยาล ัย เพ ื ่ อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

  5.2 กิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายได้ของชุมชนฐานราก
โดยนักศึกษา เพื่อพัฒนา
กลุ่มอาชีพเฟอร์นิเจอร์ไม้
ไผ่ บ้านทุ่งขุนน้อย อำเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

1.ม ีก ิจกรรมการดำเน ินงาน
อย่างน้อย 3 คร้ัง 

2. มีจำนวนหน่วยงานร่วมด้วย
ในการดำเนินงานอย่างน้อย 2 
หน่วยงาน 

3. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่
ละครั ้งมากกว่าร ้อยละ 60.0 
จากจำนวนเป้าหมายที่กำหนด 

-เชิงปริมาณ 
   1. ในการดำเนินการสำหรับกิจกรรมที่ทำเสร็จ

แล้ว พบว่า มีประชาชนสมัครเข้าร่วมโครงการ

จำนวน 30 คน จาก 10 ครัวเรือนที่มีอาชีพเสริม

คือการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ บ้านทุ่งขุนน้อย 

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดโครงการจำนวน 

26 คน คิดเป็นร้อยละ 86.6 โดยมีกิจกรรมการ

ดำเนินงานจำนวน 6 กิจกรรม ดังนี้  

   1) กิจกรรมการสำรวจ และวิเคราะห์ปัญหา

ชุมชนบ้านทุ่งขุนน้อย 

   2) การประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกับ

ชุมชนและการค้นหากลุ่มตัวอย่าง 

   3) การอบรมพัฒนาความรู้ให้กับชุมชน โดย

ทีมวิทยากรจากคณะและหน่วยงานเครือข่าย 

   4) การศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานจักสาน เพื่อ

เสริมศักยภาพให้กับชุมชน 

   5) กิจกรรมเวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชนและการ

จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ชุมชนบ้าน

ทุ่งขุนน้อย 



กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 

      2. มีหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2 

หน่วยงาน คือ รพ.สต.หนองแก และสวัสดิการ

และสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อุบลราชธานี 

-เชิงคุณภาพ 

1)  ช ุมชนบ ้านท ุ ่ งข ุนน ้อย  ได ้ร ับการ
ยกระดับคุณภาพชีว ิตให้ดีขึ ้นจากเดิม โดยมี
อาชีพทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ และพัฒนาเป็นศูนย์
การเรียนรู้ชุมชน ด้านการส่งเสริมหัตถกรรมจาก
ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ 

3) คณาจารย์และนักศึกษามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมใน
การแก้ไขป ัญหายากจนของประชาชนและ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
      4) คณาจารย์และนักศึกษาได้รับการพัฒนา
องค์ความรู้ทางวิชาการ เช่น วิชาการยศาสตร์
และสรีรวิทยา วิชา การประเมินความเสี ่ยง 
สำหรับนักศึกษาในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ในกิจกรรมพันธกิจส ัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคมในการแก้ไขปัญหายากจน
ของประชาชน 

 

8.1การประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค ์

 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกข้อ 

 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพราะ.......................... 

8.2การประเมินความสำเร็จตามเป้าหมาย 

 บรรลุตามแผนที่กำหนดไว้ 

 ไม่บรรลุตามแผนที่กำหนดไว้เพราะ...................................... 

      



8.3การประเมินความสำเร็จตามระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 

 เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 

 ไม่เปน็ไปตามแผนที่กำหนดไว้เพราะ...................................................... 

8.4การเบิกจ่ายงบประมาณ (ส่งเอกสารการเบิกจ่ายที่กองคลังแล้ว โดยให้ระบุเพียงข้อใดข้อหนึ่ง
เท่านั้น) 

เบิกจ่ายจริงทั้งหมด จำนวน - บาท 

เบิกจ่ายเพียงบางส่วน จำนวน  933,894 บาท 
ยังไมไ่ด้เบิกจา่ยเพราะ......................................................... ........................ 

8.5ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

ไม่มี 

มี (ระบุ)....ข้อจำกัดในเรื่องสัดส่วนบุคลากรที่รับผิดชอบต่อนักศึกษาในการจัดกิจกรรมและ
การควบคุมกำกับตามแผนบริการวิชาการแก่สังคม ด้านงบประมาณในการเบิกจ่ายเพ่ือ
สนับสนุนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด ๑๙ ทำให้ไม่สามารถดำเนิน
กิจกรรมและเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน เช่น กิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์ร่วมกับชุมชน และ
กิจกรรมการบริการวิชาการให้กับสถาบันเครือข่ายภายนอกประเทศ ทำให้คณะมีการปรับ
แผนกิจกรรมและจัดทำสื่อด้านการให้บริการวิชาการแทน เช่น การจัดทำฐานข้อมูลเผยแพร่
ผลงานบริการวิชาการแก่สังคม การจัดทำสื่อและอุปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้าน
การควบคุมและป้องกันโรคโควิด 2019 ให้กับหน่วยงานและชุมชนพื้นที่บริการของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ 

 
8.6 การประเมินผลแผนดำเนินงาน/โครงการ 
 ตารางที่ 5 ผลการประเมินผลของแผนโครงการ ได้ข้อสรุปดังนี้ 
 

ผลการดำเนินงานแผนโครงการ 1 2 3 4 5 
1. โครงการ/แผนงานสามารถสร้างรายได้ให้แก่คณะได้   ✓   
2. โครงการ/แผนงานมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า    ✓  
3. ความสามารถของบุคลากรในการดำเนินงานโครงการ     ✓ 
4. ความสามารถของผู้รับผิดชอบโครงการในการควบคุมดำเนินงานโครงการ     ✓ 
5. ความพึงพอใจของบุคลากรในหน่วยงานของท่านต่อการดำเนินงาน
โครงการ 

   ✓  



ผลการดำเนินงานแผนโครงการ 1 2 3 4 5 
6.ความร่วมมือภายในหน่วยงานของท่านต่อการดำเนินงานโครงการ    ✓  
7. ผลลัพธ์ของโครงการ/แผนงานสามารถวัดผลได้ชัดเจน   ✓   
8. โครงการ/แผนงานขยายผลต่อได้     ✓ 
9. โครงการ/แผนงานสามารถสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้   ✓   
10. ผลสำเร็จโดยภาพรวมของโครงการ/แผนงาน    ✓  

 
9. ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการในปีถัดไป 

 เห็นควรดำเนินการต่อในปีถัดไป เพราะ โครงการนี้ช่วยทำให้บุคลากรและนักศึกษาได้มี
ประสบการณ์ในการทำกิจกรรมการบริการวิชาการที่บูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอนและการ
บริการแก่สังคม อันที่จะนำไปพัฒนาใช้ในการดำรงชีวิต ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ได้อย่าง
เหมาะสม และสามารถนำไปปรับใช้ในวิถีชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้เป็นอย่างดี  

ทั้งนี้ กิจกรรมตามแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้อง
กับแผนตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีและ
เหมาะสมภายใต้บริบทของการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

สำหรับการปรับปรุงเพื่อจัดทำแผนการบริการวิชาการแก่สังคม ที่ประชุมเสนอแนะให้มีการบริการชุมชนเชิงพื้นที่
เพิ่มมากขึ้น ให้นำผลการประเมินความสําเร็จ ตามตัวบ่งชี้ของโครงการบริการวิชาการชุมชน โดยนำไปใช้ในการปรับปรุง
แผนการให้บริการวิชาการสังคมในปีงบประมาณ 2564 และการส่งเสริมให้เกิดการการบูรณาการการบริการวิชาการ
เข้ากับพันธกิจด้านการเรียนการสอน  การวิจัยและการบริการวิชาการในรูปแบบให้เปล่า และรูปแบบการ
ให้บริการหลักสูตรอบรมระยะสั้นให้กับชุมชนที่ต้องการ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับชุมชนและสร้างรายได้ให้กับ
คณะ  

  เห็นควรยกเลิกโครงการในปีถัดไปเพราะ 

 
 

ลงชื่อ                                              ผู้รายงาน 

                                     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันต์   ธงชัย) 

ตำแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 
วันเดือนปีที่รายงาน  30 พฤศจิกายน พ.ศ.  2563 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

  คณะกรรมการงานบริการวิชาการและพันธกิจสังคม นำโดยคณบดี อ.ดร.ภัทรภร เจริญบุตร 

และคณะกรรมการงานบริการวิชาการและพันธกิจสังคม ประจำปี  พ.ศ.2563 ร่วมประชุมทบทวน

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562  ในวันที่ 13 กันยายน 2562  ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 

ในเวลา 13.00 น. เพื่อดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และพิจารณา

โครงการและงบประมาณด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

 

  

   สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี จัดกิจกรรมอบรมการควบคุมและระงับอัคคีภัยในชุมชนบ้านบก ตำบลยางสักกะโพลุ่ม 

อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้โครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม 

หลักสูตร วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งได้บูรณาการกับรายวิชา สัมมนาด้านอาชีวอนามัย

ภาพกิจกรรม 

องคป์ระกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 



และความปลอดภัย ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563  นำโดยอาจารย์ชัยกฤต ยกพลชนชัย และคณะดำเนิน

โครงการ  

 

 

 

 

 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนา

ระบบความปลอดภัยในท้องถนนโรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่สำนักงานเขตการศึกษาขั้น

พื้นฐาน อำเภอเมืองอุบลราชธานี ณ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อย อ.เมืองอุบล จังหวัดอุบลราชธานี  

บ ู รณาการก ับรายว ิ ช า  มาตรฐานการจ ั ดการด ้ านอาช ี วอนาม ั ยและความปลอดภั ย  

ระหว่างวันที่ 1-30 มีนาคม 2563  โดยอาจารย์ญาณิฐา แพงประโคน  

 

 

 

 

 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้มีการจัดทำโครงการผลิต

อุปกรณ์ที ่จำเป็น หน้ากากอนามัยและสื ่อรณรงค์ในการป้องกันโรค COVID-19 สำหรับบริการ

บุคลากร นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2563 ร่วมกับ

สำนักบริการวิชาการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

อุบลราชธานี 



 

 

 

 

 

  คณะสาธารณสุขศาสตร ์ ได ้เข ้าพบคณะผู ้บร ิหารแผนกสาธารณสุขแขวงจำปาสัก  

โดย ดร.วันนะไชย ชาติตระกูล รองหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงจำปาสัก พบปะและคณะผู้วิจัย 

และดำเนินกิจกรรมการอบรมเสริมทักษะให้กับแกนนำอาสาสมัครครอบครัวของเมืองปากเซ ภายใต้

โครงการ “โครงการการให้บริการวิชาการสถาบันเครือข่ายวิชาการภายในและภายนอกประเทศ”

กิจกรรมให้บริการวิชาการสถาบันเครือข่ายภายนอก ณ เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว   เมื่อ

วันที่ 23-24 มกราคม 2563 

 

 

 

 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

และยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานรากกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านดอนแดงใหญ่ ตำบลหนองเหล่า  

อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2563 

 

 

 

 



    

       กิจกรรมการศึกษาดูงานด้านการตลาดและพัฒนามูลค่าของผลิตภัณฑ์จากการเกษตรอินทรีย์ ณ 

สวนแซตอม ออร์แกนิค ฟาร์ม ต.เมืองลึง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

และยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานรากกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านดอนแดงใหญ่ ในวันที่ 8 สิงหาคม 

2563 

 

 

 

 

              คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานรากกลุ่มผลิตน้ำผักสมุนไพรเพ่ือสุขภาพบ้านหนองหลัก ตำบล

เหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562– 31 สิงหาคม 2563 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมในโครงการบริการวิชาการชุมชนในการ

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอเขื่องใน และอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ใน

ระหว่างวันที่ 12-18 กันยายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 



  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ส่งเสริมให้นักศึกษาดำเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ

รายได้ของชุมชนฐานรากโดยนักศึกษาเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ บ้านทุ่ งขุนน้อย อำเภอเมือง 

จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563  ดังนี้ 

 

ภาพที่ 1  กิจกรรมการสำรวจ และวิเคราะห์ปัญหาชุมชนบา้นทุ่งขุนน้อย 

 

 



 

      ภาพที่ 2 การประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกับชุมชนและการค้นหากลุ่มตัวอย่าง 

 

 

 



 

ภาพที่ 3  การอบรมพัฒนาความรู้ให้กับชุมชน โดยทีมวิทยากรจากคณะและหน่วยงานเครือข่าย 

 

 

 

 

 

 



 
 
ภาพที่ 4  การศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานจักสาน เพ่ือเสริมศักยภาพให้กับชุมชน 
 
 
 
 



 
ภาพที่ 5 ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากไม้ไผ่ บ้านทุ่งขุนน้อย 

 


