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แผนและผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
1.งบประมาณแผ่นดิน 

1.1 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกมหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

หมวดเงินงบประมำณแผ่นดินโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม จ ำนวนเงินทั้งสิ้น 20,000,000 บำท มีกำรจัดสรร
งบประมำณไปยังคณะต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รวมทั้งสิ้น 21 คณะ แบ่งออกเป็น 4 ชุดโครงกำร ดังตำรำง
ต่อไปนี้ 
ตารางที่ 11 ชุดโครงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีจำกผลงำนวิจัยจำกมหำวิทยำลัยขอนแก่นสู่ชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 
ผู้รับ 

บริการ 

ร้อยละ 
ความพึง
พอใจ 

คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 
1 ค่ำอำเซียนเคลื่อนที่ปีที ่3 ผศ.ธเนศ วัฒนกูล 40,000 220 92.40 
2 เศรษฐศำสตรส์ู่ชุมชน ครั้งท่ี 1 ผศ.ศักรินทร์  นนทพจน์ 50,000 30 80.00 
3 นิติศำสตร์ สำน-สร้ำงชุมชน อ.ปรมำภรณ์ วรีะพันธ ์ 80,000 158 80.00 

คณะศิลปศาสตร์ 

4 
ศิลปศำสตรส์ัญจรเพื่อควำมเป็นเลศิ
ทำงด้ำนภำษำอังกฤษ 

อ.มำลีรตัน์ กะกำรด ี 55,000 250 86.60 

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯ  

5 

กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนกำร
สร้ำงสรรคผ์ลติภณัฑส์ ำหรับ
ผู้ประกอบกำร บ้ำนพักตำกอำกำศเฮือน
หำดค ำ 

ผศ.มลัลิกำ  จันทรังษ ี 75,000 30 90.50 

6 
กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลติไส้กรอก
เพื่อสุขภำพชุมชน 

ผศ.ณัฐจรีย์  จิรคัคกุล 75,000 54 97.00 

7 Academic AEC สัญจร ผศ.ชญำดำ สุระวนิชกุล 80,000 40 96.50 
ส านักงานวิทยาเขตหนองคาย  

8 สัปดำห์วิชำกำร รองอธิกำรบดีวิทยำเขตหนองคำย 250,000 12,500 95.50 
9 ส่งเสริมสุขภำพคนหนองคำย นำยอดิพงษ ์ไชยสิทธ์ิ 120,000 700 95.00 
10 อำสำท ำควำมดีตำมรอยพ่อ นำยนัสสฤษฎ์ พิริยะสุทธ์ิ 80,000 200 82.50 

คณะแพทยศาสตร์  

11 
First Aid Campus; โครงกำรควำมรู้ปฐม
พยำบำลเพื่อชุมชนมหำวิทยำลัยเข้มแข็ง 

อ.กมลวรรณ เอี้ยงฮง 70,000 123 93.20 

12 กำรส่งเสริมสุขภำพพระภิกษุ สำมเณรที่วดั อ.วรำรัตน์ สุนทรำภำ 55,000 42 96.00 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 
ผู้รับ 

บริการ 

ร้อยละ 
ความพึง
พอใจ 

13 
ระบบกำรดูแลต่อเนื่องเพื่อส่งเสรมิ
คุณภำพชีวิตในผูป้่วยโรคเรื้อรัง 

อ.อุบล จ๋วงพำนิช 80,000 450 92.60 

คณะเทคโนโลย ี    

14 

กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรวำง
แผนกำรผลติ กำรจัดกำรผลผลติ และกำร
จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ส ำหรับกลุม่เพำะเห็ด
ฟำง ต ำบลโคกสว่ำง อ ำเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น 

อ.อำทิตย์ อภิโชติธนกุล 75,000 37 90.50 

15 

กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรแปรรูป 
และพัฒนำผลิตภัณฑ์ เพื่อเพ่ิมมลูค่ำเห็ด
ฟำงส ำหรับกลุ่มเพำะเห็ดฟำง ต ำบลโคก
สว่ำง อ ำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

อ.อัมพร แซ่เอียว 75,000 37 92.00 

คณะเทคนิคการแพทย์ 

16 
กำรสร้ำงเสริมสุขภำวะอย่ำงพอเพยีงด้วย
นวัตกรรมทำงกำยภำพบ ำบัดแบบองค์รวม 

รศ.ดร.อรวรรณ บรุำณรักษ ์ 70,000 30 100.00 

คณะเกษตรศาสตร์ 

17 
กำรขยำยพันธ์ุถั่วคลมุดินมูคูนำ่ และกำร
จัดกำรศตัรูพืชในสวนยำงพำรำอยำ่งยั่งยืน 

ผศ.ดร.กิริยำ สังข์ทองวิเศษ 60,000 40 100.00 

18 
กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรผลิตและ
กำรตลำดข่ำเหลือง มะแว้งเครือ มะเขือ
พวงในเชิงธุรกิจ 

ผศ.ดร.ไกรเลศิ ทวีกุล 70,000 112 92.50 

19 
กำรปฏิบัติกำรเกษตรที่ดสี ำหรบัฟำร์ม
จิ้งหรีด (Good Agricultural Practice 
for Cricket Farming) 

รศ.ดร.ยุพำ หำญบญุทรง 70,000 46 98.00 

20 กำรฝึกอบรมเทคโนโลยีกำรผลิตแก่นตะวัน ผศ.ดร.พัชริน ส่งศร ี 60,000 50 96.00 

21 
กำรพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑเ์นื้อสัตว์แปร
รูปเพื่อกำรรบัรองเป็นผลิตภัณฑ์มำตรฐำน
ชุมชน (มผช.) ปี 2 

อ.กันยำ พลแสน 70,000 34 92.20 

22 
กำรใช้ศัตรูธรรมชำติควบคมุเพลี้ยแป้งมัน
ส ำปะหลังและไรแมงมุมหม่อน 

รศ.ดร.นุชรีย์ ศิร ิ 70,000 60 98.30 

23 
กำรใช้ศัตรูธรรมชำติควบคมุแมลงศัตรู
พริก  

ผศ.ดร.ประกำยจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน ์ 70,000 58 96.50 

24 
เทคโนโลยีกำรขยำยพันธ์ุพืชและกำรผลิต
ไม้ผลนอกฤด ู

อ.สมยศ มีทำ 60,000 72 95.20 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 
ผู้รับ 

บริการ 

ร้อยละ 
ความพึง
พอใจ 

25 
แมลงในปศุสัตว์และกำรป้องกันก ำจัดโดย
ชีววิธี 

ผศ.ดร.อุบล ตังควำนิช 60,000 40 94.20 

26 
กำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้กลุ่มเกษตรอินทรีย์
และกำรพัฒนำกลุ่มต้นแบบกำรใช้พลังงำน
แสงอำทิตย์ตำมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

รศ.ดร.วิทยำ ตรโีลเกศ 60,000 30 90.60 

27 งำนวันเกษตรภำคอสีำน ผศ.จิรวัฒน์  สนิทชน 300,000 552,946 95.60 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

28 

กำรพัฒนำบุคลำกรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้ำนกำรด ำเนินงำนใน
บทบำทอ ำนำจหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติ
กำรสำธำรณสุข 

รศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์ม่วง 75,000 98 90.00 

29 
กำรเสริมสร้ำงควำมรู้แก่ผู้น ำชุมชนเพื่อเฝ้ำ
ระวังคุณภำพน้ ำ 

ผศ.ดร.กำญนิถำ ครองธรรมชำต ิ 75,000 58 90.40 

30 
กำรจัดกำรขยะมลูฝอยท่ีเหมำะสมใน
ชุมชน 

ผศ.ดร.ชัชวำล กีรติวรสกลุ 75,000 51 90.20 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

31 
กำรจัดกำรสุขภำพเต้ำนมและคุณภำพ
น้ ำนมดิบในฟำร์มโคนมรำยย่อยแบบยั่งยืน 

ผศ.ดร.อรัญ จันทร์ลุน 70,000 54 94.40 

32 
กำรป้องกันโรคสัตว์ตดิต่อคนจำกสัตว์เลี้ยง
และปศสุัตว์ (Prevention of Zoonoses 
from Pet and Farm Animals) 

รศ.ดร.ชูชำติ กมลเลิศ 65,000 1,365 88.82 

33 

กำรอบรมให้ควำมรู้ดำ้นกำรใช้สมนุไพร
ท้องถิ่นและกำรประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ 
ประสิทธิภำพสูงเพื่อกำรเลี้ยงและดูแล
สุขภำพสตัว์ แก่ผู้น ำชุมชนเยำวชน และ
เกษตรกรในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

รศ.ดร.ไพรตัน์ ศรแผลง 70,000 127 89.50 

34 ค่ำยบูรณำกำรสัตวแพทย์ ครั้งท่ี 14 ผศ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย 150,000 1,130 94.20 
35 กำรป้องกันและควบคมุโรคพิษสุนขับ้ำ อ.ธนิกุล ศรีธัญรัตน ์ 75,000 87 100.00 

36 
โรคแท้งติดต่อในแพะ แนวทำงด้ำนกำร
ควบคุมและป้องกันแก่เกษตรกร 

อ.ศริญญำ  ฤกษ์อยู่สุข 80,000 80 91.80 

คณะศึกษาศาสตร์  

37 
กำรผลิตและใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อ
สนับสนุนกำรเรยีนกำรสอน (Leaning 
Management System, LMS) ส ำหรับครู 

ผศ.ดร.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธรีะกลุ 70,000 112 98.00 
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พอใจ 

38 

กำรพัฒนำหลักสูตรเพื่อส่งเสริมทกัษะ
พื้นฐำนและค่ำนิยมที่ส ำคญัต่อควำมเป็น
พลเมืองอำเซียนของนักเรยีนโรงเรยีนใน
เขตชำยแดนไทย สู่กำรเป็นประชำคม
อำเซียน 

รศ.ดร.สิทธิพล อำจอินทร ์ 80,000 43 96.50 

39 
กำรสร้ำงชุมชนกำรเรยีนรู้วิชำชีพด้ำนกำร
ประเมินผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ส ำหรับครู
ประจ ำกำรในภูมภิำคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

ผศ.ดร.จตภุูมิ เขตจัตุรสั 70,000 206 92.00 

40 
รักษ์ป่ำยำงนำศำสตร์ของพระรำชำสู่กำร
พัฒนำชุมชนอย่ำงยั่งยืน 

ผศ.ดร.พรพิมล ชูสอน 75,000 126 92.20 

คณะศิลปกรรมศาสตร์  
41 รถไฟสำยศิลปะ Art on train อ.เจด็จ ทองเฟื่อง 70,000 86 86.00 

42 
สร้ำงศักยภำพทำงดนตรี "KKU MUSIC 
CAMP" 

อ.พรพรรณ แก่นอ ำพรพันธ ์ 70,000 162 90.00 

43 
กำรพัฒนำศักยภำพทำงดนตรไีทยแก่
เยำวชนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ผศ.ดร.จรญั กำญจนประดิษฐ์ 60,000 213 92.40 

44 ศิลปกรรมสญัจรสู่ชุมชน อ.ปรีชำวุฒิ อภิระติง 70,000 143 90.00 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  

45 

กำรจัดกำรฝึกอบรมเกษตรกรและ
ผู้ประกอบกำรใหม่ หัวข้อเรื่อง กำรเพิ่ม
ศักยภำพผู้ประกอบกำรรับจ้ำงรถ
แทรกเตอร์และรถตัดอ้อยด้วย
แอปพลิเคชั่นสมำร์ทฟำร์มคอนแทรกเตอร ์

ผศ.ดร.ขวัญตรี แสงประชำธนำรักษ์ 50,000 100 82.00 

46 ค่ำยเยำวชนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ครั้งท่ี 14 อ.กรชวัล ชำยผำ 75,000 46 87.40 

47 มอดินแดงรักษ์พลังงำน ครั้งท่ี 7 รศ.ดร.รัชพล สันติวรำกร 80,000 65 86.50 

คณะวิทยาศาสตร์ 

48 
กำรบริกำรวิชำกำรดำรำศำสตร์ฤดหูนำว
แก่โรงเรียนในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

อ.ไชยพงษ ์เรืองสุวรรณ 60,000 650 95.50 

49 
กำรอบรมคณิตศำสตร์ขั้นสูงและกำรท ำ
โครงงำนคณติศำสตรส์ ำหรับครูในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 4 

ผศ.ดร.ค ำสิงห์ นนเลำพล 65,000 63 94.20 

50 
ค่ำยวิทยำศำสตรส์ัญจรคณะวิทยำศำสตร์ 
ครั้งท่ี 32 (Science Tour' 32) 

อ.ชิณณวรรธน์ ตั้งกำญจนวงศ ์ 130,000 150 92.50 

51 
สัปดำห์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ ประจ ำปี 
พ.ศ. 2561 

ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจำรนัย 300,000 115,020 93.40 
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52 
ห้องปฏิบัติกำรฟสิิกส์เคลื่อนที่ระดบั
มัธยมศึกษำตอนปลำย ครั้งท่ี 12 

อ.สมพร ขันเงิน 60,000   

53 ค่ำยเยำวชนชีววิทยำ ครั้งท่ี 24 ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ ช่วยเงิน 70,000 198 98.00 

54 
กำรฝึกอบรมเทคนิคกำรเตรียมตัวอย่ำง 
และจ ำแนกชนิดสัตวส์ะเทินน้ ำสะเทินบก
และสตัว์เลื้อยคลำน ครั้งท่ี 1 

อ.ยอดชำย ช่วยเงิน 55,000   

55 
กำรอบรมกำรสร้ำงสื่อกำรเรียนกำรสอน
ทำงคณิตศำสตรด์้วยโปรแกรม 
GeoGebra ครั้งท่ี 2 

อ.จีระยุทธ เวทย์วีระพงศ์ 70,000 58 96.60 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

56 
กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งครัวเรอืน
แรงงำนย้ำยถิ่นไปท ำงำนต่ำงประเทศ 
ระยะที่ 2 

รศ.ดร.ดุษฎี อำยุวัฒน ์ 60,000 159 96.90 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  

57 
กำรพัฒนำผลิตภณัฑ์และตรำสินคำ้ส ำหรับ
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

อ.กัมปนำท ศิริโยธำ 70,000 30 96.00 

58 

กำรเสริมสร้ำงศักยภำพกำรจดักำรที่พัก
สัมผสัวัฒนธรรม (Home-stay) ชุมชน
ต ำบลบ้ำนเหล่ำ อ ำเภอโกสุมพิสยั จังหวัด
มหำสำรคำม 

ผศ.ดร.ฐิรชญำ  ชัยเกษม 80,000 53 86.00 

คณะทันตแพทยศาสตร์  
59 ยิ้มสดใส ฟันไมผุ่ ปี 2561 อ.ปฏิมำพร พึ่งชำญชัยกุล 50,000 74 96.00 

60 
ศูนย์รักษำผู้ป่วยปำกแหว่งเพดำนโหว่และ
ผู้ป่วยท่ีมีปัญหำสุขภำพช่องปำกเรือ้รัง 

ผศ.ดร.พูนศักด์ ภเิศก 50,000 50 98.50 

61 โรงเรียนส่งเสริมสุขภำพช่องปำก อ.วิไลพร สุตันไชยนนท์ 60,000 1,924 98.00 
ส านักบริการวิชาการ 
62 โครงกำรอ ำนวยกำรและกำรบริหำรจัดกำร ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 3,000,000   
63 สนับสนุนกำรด ำเนินงำนวำรสำร ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 100,000   

64 
กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร
บริกำรวิชำกำรแกส่ังคม 

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 200,000   

65 
สนับสนุนเครือข่ำยบริกำรวิชำกำร
อุดมศึกษำ 

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 100,000   

66 
โครงกำรยกย่องเชิดชูเกียรติโครงกำร
บริกำรวิชำกำรดีเด่น 

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 50,000   

รวมท้ังสิ้น 8,415,000 691,170 92.77 
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ตารางที่ 12 ชุดโครงกำรชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

ล าดับ
ที ่

โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 
ผู้รับ 

บริการ 

ร้อยละ 
ความพึง
พอใจ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

1 
กำรขับเคลื่อนโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง ในเขตพื้นท่ี จ.หนองคำย 

อ.สิทธิชัย สอนสุภ ี 80,000 
ขอขยำยเวลำด ำเนิน

โครงกำร 
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์ 

2 
อร่อยจัง ตังค์ไดเ้พิ่มด้วยผลติภณัฑ์ประมง 
: ไส้กรอกปลำ 

อ.สุพีระ วรแสน 80,000 85 80.00 

ส านักงานวิทยาเขตหนองคาย  
3 นักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ ครั้งท่ี 4 อ.ดลบรรดำล ทะสำ 60,000 79 94.53 

ส านักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

4 

กำรจัดท ำฐำนทรัพยำกรท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภำยใต้
โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ปีที่ 2 

ผศ.ดร.เพ็ญประภำ เพชระบรูณิน 150,000 30 96.20 

คณะแพทยศาสตร์  

5 
กำรพัฒนำชุมชนต้นแบบสุขภำพห ูคอ 
จมูก โดยเน้นกำรมสี่วนร่วมของชุมชน
แบบต่อเนื่องระยะยำว 

รศ.ดร.เบญจมำศ พระธำน ี 100,000 50 95.00 

คณะเภสัชศาสตร์   
6 อันตรำยจำกกำรใช้สำรก ำจัดศัตรูพืช (ปีที่ 14) รศ.ดร.ศักดำ ดำดวง 80,000 83 90.00 
7 อันตรำยจำกกำรใช้สำรก ำจัดศัตรูพืช (ปีที่ 14) รศ.ดร.ศักดำ ดำดวง 80,000 85 92.50 

คณะเทคนิคการแพทย์  

8 
ควำมสำมำรถในกำรดูแลอำกำรปวด
กล้ำมเนื้อ และข้อด้วยตนเองแบบยั่งยืน
ของคนในชุมชน 

รศ.พรรณี  ปึงสุวรรณ 80,000 56 96.00 

9 สุขภำพปลอดภัยห่ำงไกลสำรเคม ี รศ.ดร.จุรรีัตน์ ดำดวง 80,000 85 100.00 

10 
ส่งเสริมสุขภำพทำงกำยภำพบ ำบดัเบื้อง
ต้นแบบองค์รวมในชุมชน 

ผศ.ดร.พิศมัย มะลลิำ 80,000 210 95.00 

คณะเกษตรศาสตร์  

11 
กำรใช้เทคโนโลยีกำรหมักในกำรผลิตอำ-
หำรสตัว์น้ ำ ต้นทุนต่ ำเพื่อกำรพึ่งพำตนเอง
ของกลุ่มผู้เลี้ยงปลำบำ้นหนองนำขวัญ 

ผศ.ดร.อรณุีพงศ์ ศรีสถำพร 80,000 27 90.60 

12 เทคโนโลยีกำรผลติปุ๋ยโดยไส้เดือนดิน รศ.ดร.ชุลีมำศ บญุไทย อิวำย 80,000 100 95.60 
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ล าดับ
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โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 
ผู้รับ 

บริการ 

ร้อยละ 
ความพึง
พอใจ 

13 
เทคโนโลยีกำรผลติมันส ำปะหลังและกำร
จัดกำรปุ๋ยหมักแบบเติมอำกำศ 

ผศ.ดร.กิริยำ สังข์ทองวิเศษ 80,000 49 100.00 

14 
เทคโนโลยีกำรเพิ่มปรมิำณและคณุภำพ
กำรผลิตไม้ผลสู่ตลำด 

อ.ร ำไพ นำมพลิำ 80,000 60 92.20 

15 เทคโนโลยีกำรเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง ผศ.ดร.สจี กณัหำเรียง 80,000 30 94.00 
คณะสัตวแพทยศาสตร์  

16 
กำรผลิตยำสมุนไพรส ำหรับสัตวเ์พื่อเป็น
ผลิตภณัฑ์ชุมชนพร้อมออกสู่เชิงพำณิชย ์

ผศ.ดร.จรรีัตน์  เอี่ยมสะอำด 80,000 42 92.00 

17 
กำรสร้ำงจิตส ำนึกให้กับชุมชนในกำรดูแล
สุขภำพสตัว์เลี้ยง และสัตว์อย่ำงรบัผิด-
ชอบในต ำบลบ้ำนศิลำ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

รศ.ดร.ฟ้ำน่ำน สุขสวสัดิ ์ 80,000 200 94.20 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

18 
กำรปรับปรุงบ้ำนเพื่อผู้ป่วยและผูสู้งอำยุท่ี
มีภำวะติดเตียง 

ผศ.ดร.สรุกำนต์ รวยสูงเนิน 80,000 34 92.40 

คณะวิทยาศาสตร์  

19 
กำรใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทำงด้ำน
วิทยำศำสตร ์

อ.กัลยำ กองเงิน 60,000 42 92.50 

คณะศึกษาศาสตร์  

20 
โรงเรียนผูสู้งอำยุเพื่อกำรเรียนรู้และ
นวัตกรรมต ำบลบ้ำนกง อ ำเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก่น 

อ.ดำวรุวรรณ ถวิลกำร 140,000 130 95.20 

21 
โรงเรียนผูสู้งอำยุเพื่อกำรเรียนรู้และ
นวัตกรรมต ำบลเมืองเพีย อ ำเภอบำ้นไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

อ.ดำวรุวรรณ ถวิลกำร 100,000 82 96.40 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
22 มัคคุเทศก์น้อยรักษ์บ้ำนเกิด ผศ.ดร.ดำรำรตัน์  ค ำภูแสน 80,000 65 89.97 

คณะพยาบาลศาสตร์  

23 

กำรสร้ำงเสริมสุขภำพและชะลอ/ป้องกัน
โรคไตเรื้อรังแก่ประชำชนวัยผู้ใหญใ่นพื้นที่
ต ำบลศลิำ (Health Promotion and 
Prevention of Chronic Kidney Disease 
for Adult Residents in Silar Distri) 

รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธรีำนุตร 100,000 100 100.00 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  

24 
นวัตกรรมกำรบรหิำรจดักำรองค์กำร
ชุมชนเพื่อกำรท่องเที่ยวต ำบลศลิำ อ ำเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น 

ผศ.ดร.อำรีย์ นัยพินิจ 200,000 102 95.60 
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บริการ 

ร้อยละ 
ความพึง
พอใจ 

คณะทันตแพทยศาสตร์  

25 ทันตกรรมพระรำชทำน อ.ไชยวุฒิ พฤกษ์งำมพันธ์ 85,000 162 92.20 

26 วันทันตสำธำรณสุขแห่งชำติ ผศ.ดร.อโนมำ รัตนะเจรญิธรรม 50,000 750 93.95 

ส านักบริการวิชาการ  

27 
กำรถอดบทเรยีนชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ 150,000   

28 
กำรหำควำมต้องกำรของชุมชนต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ 100,000   

อ าเภอ มข. พัฒนา รอง ผอ. ฝ่ายวางแผนฯ 820,000   

29 
โครงกำรกำรบริหำรโรงเรียนผู้สูงอำยุเพื่อ
กำรเรยีนรู้และนวัตกรรม ทต.พระบ ุ  

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  60 89.50 

30 
โครงกำรกำรบริหำรโรงเรียนผู้สูงอำยุเพื่อ
กำรเรยีนรู้และนวัตกรรม ต.หนองแวง 
ครั้งท่ี 1 (อบต.หนองแวง) 

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  120 92.60 

31 
โครงกำรกำรบริหำรโรงเรียนผู้สูงอำยุเพื่อ
กำรเรยีนรู้และนวัตกรรม ต.หนองแวง 
ครั้งท่ี 2 

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  120 92.20 

32 
โครงกำรกำรบริหำรโรงเรียนผู้สูงอำยุเพื่อ
กำรเรยีนรู้และนวัตกรรม ต.ขำมปอ้ม ครั้ง
ที่ 1 

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  120 92.00 

33 
ศึกษำดูงำน "กำรพัฒนำบุคลำกรในกำร
พัฒนำพ้ืนท่ีชุมชนฯ 

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ    

34 
โครงกำรกำรบริหำรโรงเรียนผู้สูงอำยุเพื่อ
กำรเรยีนรู้และนวัตกรรม ต.หนองแวง 
ครั้งท่ี 3 

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  120 96.50 

35 
โครงกำรเพำะปลูกแบบอินทรีย์และกำร
ออกแบบพื้นที่เพำะปลูก 

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  120 92.00 

36 
โครงกำรกำรบริหำรโรงเรียนผู้สูงอำยุเพื่อ
กำรเรยีนรู้และนวัตกรรม ต.หนองแวง 
ครั้งท่ี 4 

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  120 90.50 

37 
โครงกำรกำรบริหำรโรงเรียนผู้สูงอำยุเพื่อ
กำรเรยีนรู้และนวัตกรรม ต.หนองแวง 
ครั้งท่ี 5 

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  120 89.20 
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38 
โครงกำรกำรบริหำรโรงเรียนผู้สูงอำยุเพื่อ
กำรเรยีนรู้และนวัตกรรม อบต.ขำมป้อม 
ครั้งท่ี 2   

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  120 91.50 

39 
โครงกำรกำรบริหำรโรงเรียนผู้สูงอำยุเพื่อ
กำรเรยีนรู้และนวัตกรรม ต.หนองแวง 
ครั้งท่ี 6 

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  120 92.60 

40 
โครงกำรกำรบริหำรโรงเรียนผู้สูงอำยุเพื่อ
กำรเรยีนรู้และนวัตกรรม ต.หนองแวง 
ครั้งท่ี 7 

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  120 88.20 

41 
โครงกำรกำรบริหำรโรงเรียนผู้สูงอำยุเพื่อ
กำรเรยีนรู้และนวัตกรรม ต.หนองแวง 
ครั้งท่ี 8 

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  120 90.50 

42 
โครงกำรกำรบริหำรโรงเรียนผู้สูงอำยุเพื่อ
กำรเรยีนรู้และนวัตกรรม ต.หนองแวง 
ครั้งท่ี 9 

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  120 90.50 

43 
โครงกำรกำรน ำภมูิปัญญำไทยมำ
ประยุกต์ใช้เพื่อรักษำโรค ครั้งท่ี 1 

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  110 90.05 

44 
โครงกำรกำรน ำภมูิปัญญำไทยมำ
ประยุกต์ใช้เพื่อรักษำโรค ครั้งท่ี 2 

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  110 90.05 

45 
โครงกำรกำรบริหำรโรงเรียนผู้สูงอำยุเพื่อ
กำรเรยีนรู้และนวัตกรรม ต.หนองแวง 
ครั้งท่ี 10 

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  120 95.20 

46 
โครงกำรกำรบริหำรโรงเรียนผู้สูงอำยุเพื่อ
กำรเรยีนรู้และนวัตกรรม ทต.พระบุ อ.
พระยืน จ.ขอนแก่น  

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  60 94.50 

47 
โครงกำรกำรบริหำรโรงเรียนผู้สูงอำยุเพื่อ
กำรเรยีนรู้และนวัตกรรม อบต.ขำมป้อม 
ครั้งท่ี 3   

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  180 89.50 

48 
โครงกำรกำรบริหำรโรงเรียนผู้สูงอำยุเพื่อ
กำรเรยีนรู้และนวัตกรรม ต.หนองแวง 
ครั้งท่ี 11 

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  120 88.60 

49 
โครงกำรกำรน ำภมูิปัญญำไทยมำ
ประยุกต์ใช้เพื่อรักษำโรค    ครั้งท่ี 3 

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  141 95.45 

50 
โครงกำรกำรบริหำรโรงเรียนผู้สูงอำยุเพื่อ
กำรเรยีนรู้และนวัตกรรม ทต.พระบุ อ.
พระยืน จ.ขอนแก่น  

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  60 90.20 
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โครงการชุมชนต้นแบบฯ 6 ชุมชนหลัก ผอ.ส านักบริการวิชาการ 359,000   
51 โครงกำรน ำเสนอผลสัมฤทธ์ิผลิตภณัฑ์  ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร    

52 
โครงกำรกำรบริหำรโรงเรียนผู้สูงอำยุเพื่อ
กำรเรยีนรู้และนวัตกรรม 

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร  150 91.40 

53 โครงกำรผู้สูงวัยใส่ใจสุขภำพ อบต.บ้ำนกง ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร  111 95.50 
พ้ืนที่ ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด รอง ผอ.ฝ่ายอ านวยการ 740,000   

54 โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะภำยในชุมชน รอง ผอ.ฝ่ำยอ ำนวยกำร  35 95.00 
55 โครงกำรปลูกป่ำเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รอง ผอ.ฝ่ำยอ ำนวยกำร  167 94.40 

56 
โครงกำรเพิม่ประสิทธิภำพกำรพัฒนำ
ชุมชนฯ 

รอง ผอ.ฝ่ำยอ ำนวยกำร  312 86.75 

57 โครงกำรทันตกรรมพระรำชทำน อ.ดร.ไชยวุฒ ิพฤกษ์งำมพันธ์  550 92.60 
58 โครงกำรออกก ำลังกำยส ำหรับผูส้งูอำยุ รอง ผอ.ฝ่ำยอ ำนวยกำร  120 90.00 
59 โครงกำรนวดผูสู้งอำยุ Geriatric Massage รอง ผอ.ฝ่ำยอ ำนวยกำร  160 89.60 
60 โครงกำรกำรส่งเสรมิกำรเลี้ยงไก่พืน้เมือง ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธำดำ  150 92.20 

โครงการชุมชนต้นแบบ 6 ชุมชน ผอ.ส านักบริการวิชาการ 359,000   
พ้ืนที่ ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น รอง ผอ.ฝ่ายอ านวยการ 270,000   

61 โครงกำรสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน (ครั้งที่ 1) รอง ผอ.ฝ่ำยอ ำนวยกำร  70 92.20 

62 โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ รอง ผอ.ฝ่ำยอ ำนวยกำร  132 93.50 
63 โครงกำรฝำกทรัพยไ์ว้ในดินเพื่อถิน่ฐำน รอง ผอ.ฝ่ำยอ ำนวยกำร  153 90.60 

64 
โครงกำรฝึกอบรมกำรจัดกำรขยะและกำร
เพิ่มมูลค่ำฯ 

รอง ผอ.ฝ่ำยอ ำนวยกำร  33 96.60 

65 
โครงกำรสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน (ครั้ง
ที่ 2) 

รอง ผอ.ฝ่ำยอ ำนวยกำร  70 89.20 

66 
โครงกำรนวดเพื่อสุขภำพ นวดเพือ่
ผู้สูงอำย ุ

รอง ผอ.ฝ่ำยอ ำนวยกำร  50 96.20 

พ้ืนที่ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย รอง ผอ. ฝ่ายวางแผนฯ 495,000   

67 
กำรเพิ่มผลผลติสตัว์น้ ำในแหล่งน้ ำชุมชน
หนองกอมเกำะ 

อ.ภัทรำนุช พนำลิกุล  42 92.00 

68 ไส้อั่วปลำสมุนไพร สำนใยรักในครวัเรือน อ.นิศำรัตน์ ทิพยดำรำ  30 95.20 

69 
กำรฝึกเป็นผู้น ำดำ้นกำรออกก ำลังกำย
และให้บริกำรด้ำนสุขภำพแก่ชุมชน 

อ.ณัฐพล ไตรเพิม่  62 96.25 

70 

กำรพัฒนำศักยภำพครูด้ำนกำรเรยีนกำร
สอนในโรงเรยีน ต ำบลหนองกอมเกำะ 7
เพื่อเป็นโรงเรียนชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจ 
พอเพียง (ระยะที่ 2) 

ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรณุ  
ขอขยำยเวลำด ำเนิน

โครงกำร 
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71 
กำรพัฒนำทักษะวิชำพื้นฐำนส ำหรับ
นักเรียนในโรงเรียนชุมชนต้นแบบต ำบล
หนองกอมเกำะ 

อ.ชำติภร เมืองโคตร มุงคณุแสน  
ขอขยำยเวลำด ำเนิน

โครงกำร 

72 โครงกำรโรงเรยีนผูสู้งอำยุ (ครั้งท่ี 1) รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  50 92.50 
73 โครงกำรโรงเรยีนผูสู้งอำยุ (ครั้งท่ี 2) รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  50 89.20 
74 โครงกำรโรงเรยีนผูสู้งอำยุ (ครั้งท่ี 3) รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  50 92.60 
75 โครงกำรโรงเรยีนผูสู้งอำยุ (ครั้งท่ี 4) รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  50 94.00 

76 
โครงกำรแพทย์แผนไทยส ำหรับกลุม่ผู้
พิกำรฯ 

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  60 95.50 

พ้ืนที่ ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น รอง ผอ. ฝ่ายวางแผนฯ 720,000   

77 
โครงกำรศึกษำดูงำนกระบวนกำร
ด ำเนินกำรพัฒนำชุมชนฯ 

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  10 92.00 

78 
โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนกำร
ด ำเนินกำรพัฒนำชุมชนฯ 

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  10 89.50 

79 
โครงกำรศึกษำดูงำนระบบให้น้ ำเพื่อ
กำรเกษตร 

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  22 96.50 

80 
โครงกำรปลูกพืชหมุนเวียนหลังฤดเูก็บ
เกี่ยว 

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  185 90.12 

81 โครงกำรแปรรูปผลติภณัฑ์จำกปลำน้ ำจืด รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  41 92.40 

82 
โครงกำรศึกษำดูงำนตำมปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงฯ 

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  19 90.00 

83 โครงกำรขอนแก่นพรีเมี่ยมบีฟ-บ้ำนโต้น รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ    

84 
โครงกำรส่งเสริมกำรใช้ปุ๋ยสั่งตัดและกำร
ใช้น้ ำมักชีวภำพฯ 

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  30 90.22 

85 โครงกำรปลูกผักและกำรใช้ปุ๋ยชีวภำพฯ รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  30 90.00 

86 
โครงกำรศึกษำดูงำนและแลกเปลีย่น
เรียนรูศู้นย์เด็กเล็ก 

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  8 95.20 

87 
โครงกำรกำรใช้สำรชีวภณัฑ์ในกำรป้องกัน
ก ำจัดโรคฯ 

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  28 89.53 

88 
โครงกำรบริหำรโรงเรียนผูสู้งอำยุ ฯ ต.
หนองแวง  

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  120 94.50 

89 
โครงกำรบริหำรโรงเรียนผูสู้งอำยฯุ ต.ขำม
ป้อม 

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  180 96.20 

90 
โครงกำรบริหำรโรงเรียนผูสู้งอำยุ ฯ ต.
หนองแวง  

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  180 92.40 
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91 
โครงกำรบริหำรโรงเรียนผูสู้งอำยฯุ ต.ขำม
ป้อม 

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  40 93.00 

92 
โครงกำรส่งเสริมกำรเลีย้งสัตว์น้ ำและท ำ
ประมงน้ ำน้อย 

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  156 92.60 

93 โครงกำรศึกษำดูงำนแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ฯ  รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  15 90.50 
พ้ืนที่ ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น รอง ผอ.ฝ่ายบริการวิชาการ 260,000   

94 
ศึกษำดูงำนหมู่บ้ำนโฮมสเตย์ อ.แม่ก ำปอง 
จ.เชียงใหม่ 

รอง ผอ.ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  26 92.20 

95 ส ำรวจข้อมลูกำรด ำเนินโครงกำรชมุชนฯ รอง ผอ.ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  30 90.50 

96 
กำรจัดท ำสื่อและฟื้นฟูวัฒนธรรมเพื่อ
ประชำสมัพันธ์ฯ (ครั้งท่ี 1) 

รอง ผอ.ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  15 94.40 

97 
กำรจัดท ำสื่อและฟื้นฟูวัฒนธรรมเพื่อ
ประชำสมัพันธ์ฯ (ครั้งท่ี 2) 

รอง ผอ.ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  10 97.50 

98 
กำรจัดท ำสื่อและฟื้นฟูวัฒนธรรมเพื่อ
ประชำสมัพันธ์ฯ (ครั้งท่ี 3) 

รอง ผอ.ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  35 93.20 

พ้ืนที่ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น รอง ผอ.ฝ่ายบริการวิชาการ 300,000   

99 
โครงกำร "เปิดบ้ำนศิลำโฮมสเตย์และเปดิ
เส้นทำงกำรท่องเที่ยวฯ ครั้งท่ี 1 

รอง ผอ.ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  100 95.60 

100 
โครงกำร "เปิดบ้ำนศิลำโฮมสเตย์และเปดิ
เส้นทำงกำรท่องเที่ยวฯ ครั้งท่ี 2 

รอง ผอ.ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  100 92.30 

ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (A) ผอ.ส านักบริการวิชาการ 260,000 
ขอขยายเวลา 

ด าเนินโครงการ 
ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (B) รอง ผอ. ฝ่ายบริการวิชาการ 970,000   

101 
โครงกำรกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
กำรตลำดของธุรกิจชุมชนฯ 

รอง ผอ. ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  60 90.20 

102 
โครงกำรกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์พัฒนำ
คุณภำพฯ (บ้ำนดุง ครั้งท่ี 1) 

รอง ผอ. ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  80 89.00 

103 
โครงกำรกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์พัฒนำ
คุณภำพฯ (บ้ำนดุง ครั้งท่ี 2) 

รอง ผอ. ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  120 92.20 

104 
โครงกำรกำรพัฒนำเศรษฐกจิกำรตลำด
ของธุรกิจชุมชนฯ  

รอง ผอ. ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  90 89.50 

105 
โครงกำรกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์พัฒนำ
คุณภำพฯ (ท่ำกระเสรมิ) 

รอง ผอ. ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  49 93.50 

106 
โครงกำรพัฒนำสมุนไพรที่ปลอดภยัฯ (ต.
เหล่ำ ครั้งท่ี 2) 

รอง ผอ. ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  30 90.00 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 
ผู้รับ 

บริการ 

ร้อยละ 
ความพึง
พอใจ 

107 
โครงกำรสุนทรียศำสตร์ศลิปะกำร
ออกแบบฯ 

รอง ผอ. ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  114 94.60 

108 กำรพัฒนำสมุนไพรที่ปลอดภัยฯ รอง ผอ. ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  20 95.50 

109 
ประชุมสรุปโครงกำร 6 ต ำบล ในพ้ืนท่ี จ.
เลย และ จ.นครรำชสมีำ 

รอง ผอ. ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  60 91.20 

110 
ประชุมส่งมอบงำนและอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรฯ 

รอง ผอ. ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  30 96.00 

111 ประชุมสรุปโครงกำรฯ รอง ผอ. ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  15 94.50 

112 
สร้ำงสุขด้วยสุขภำพดีอย่ำงยั่งยืนพื้นที่ 
อ.พิมำย จ.นครรำชสีมำ 

ท.นพ.ดร.คมกฤษณ์ สุขไมตร ี  82 92.20 

113 
สร้ำงสุขด้วยสุขภำพดีอย่ำงยั่งยืนพื้นที่ อ.
เมือง จ.เลย 

ท.นพ.ดร.คมกฤษณ์ สุขไมตร ี  84 94.50 

114 
บูรณำกำรองค์ควำมรูด้้ำนกำรเลีย้งสัตว์
เพื่อควำมยั่งยืนของท้องถิ่นโดยใช้ไก่
พื้นเมืองและโคขุนฯ 

รศ.วุฒิไกร บญุคุ้ม  50 95.50 

115 
เทคโนโลยีกำรเพิ่มปรมิำณและคณุภำพ
กำรผลิตไม้ผลสู่ตลำด (ฝรั่ง) 

อ.ร ำไพ นำมพลิำ  36 96.30 

116 
กำรผลิตเตียงเพื่อผู้ป่วยและผู้สูงอำยุที่มี
ภำวะตดิเตยีงใน ต.นำอ้อ  อ.เมือง จ.เลย 

ผศ.ดร.สรุกำนต์ รวยสูงเนิน  37 96.50 

รวมท้ังสิ้น 7,769,000 5,004 92.82 
 
 

ตารางที่ 13 ชุดโครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับประเทศอนุภมูิภำคลุ่มน้ ำโขง 

ล าดับ
ที ่

โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 
ผู้รับ 

บริการ 

ร้อยละ 
ความพึง
พอใจ 

คณะแพทยศาสตร์ 

1 
กำรแลกเปลี่ยนประสบกำรกำรผ่ำตัด
หัวใจชนิดเปิดไทย-ลำว ครั้งท่ี 6 

อ.ชวลิต วงศ์พุทธะ 80,000 62 92.40 

2 

ควำมร่วมมือในกำรดูแลรักษำผู้ป่วยปำก
แหว่งเพดำนโหว่ท่ีสมบูรณ์แบบในพระ
รำชอำณำจักรกัมพูชำ (The 
Collaboration for Comprehensive 
Cleft Care in Kingdom of Cambodia) 

ศ.บวรศิลป์ เชำวน์ช่ืน 120,000 30 98.20 



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561 

47 

ล าดับ
ที ่

โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 
ผู้รับ 

บริการ 

ร้อยละ 
ความพึง
พอใจ 

3 

ควำมร่วมมือในกำรดูแลรักษำผู้ป่วยหู คอ 
จมูก กำรฟื้นฟูสมรรถภำพกำรพูด กำร
กลืน ท่ีสำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว (The Collaboration for 
Patients with Ear Nose Throat 
Diseases and Rehabilitation for 
Speech, Language and Swallowing 
dis) 

ผศ.ดร.ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท ์ 100,000 30 92.00 

คณะศิลปศาสตร์ 

4 
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรพัฒนำและสง่เสริม
ผลิตภณัฑ์ชุมชน จังหวัดหนองคำย 

อำจำรย์ชญำชล เชื้อนนท์ 16,000 
ขอขยำยเวลำ 

ด ำเนินโครงกำร 
คณะเกษตรศาสตร์ 

5 
กำรจัดฝึกอบรมกำรปฏิบตัิที่ดีส ำหรับกำร
ท ำปศุสัตว์ (Good practices in 
livestock production) 

ผศ.ดร.ยุพิน ผำสุก 90,000 20 96.50 

6 

กำรจัดฝึกอบรมกำรปฏิบตัิที่ดีส ำหรับกำร
เลี้ยงและกำรแปรรูปสัตว์น้ ำ (Good 
practices in aquatic animal 
production and processing) 

ผศ.ดร.สมสมร แก้วบรสิุทธ์ิ 90,000 20 92.00 

7 
กำรจัดฝึกอบรมกำรปฏิบตัิที่ดีส ำหรับพืช
อำหำร (Good Practices in Food Crop) 

ผศ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน 90,000 30 90.00 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

8 
กำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรเลี้ยงและ
กำรใช้ยำสัตว์น้ ำอยำ่งถูกวิธีเพื่อกำรผลิต
ปลำนิลกระชังอนำมัย 

ผศ.ดร.คณติ ชูคันหอม 80,000 45 89.50 

คณะศึกษาศาสตร์ 

9 

กำรสร้ำงเครือข่ำยและพัฒนำครูสู่
ประชำคมอำเซียน ของสถำบันกำรผลิต
ครูในประเทศอนุภูมิภำคลุม่น้ ำโขง : 
ไทย-ลำว 

ผศ.ดร.อังคณำ ตุงคะสมติ 80,000 66 89.50 

10 
กำรสร้ำงเครือข่ำยและพัฒนำภำวะผู้น ำ
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำในประชำคม
อำเซียน 

อ.ดำรุวรรณ ถวิลกำร 80,000 23 92.00 

11 
ค่ำยหุ่นยนตเ์ล็กสัญจร (Robot Tour) 
เมืองซำปำ จังหวัดหลำวกำย สำธำรณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนำม 

อ.นำฏกร ประมำยันต ์ 80,000 30 90.00 
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ร้อยละ 
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คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

12 
กำรพัฒนำศักยภำพเชิงสร้ำงสรรคศ์ิลปะ
ดินเผำในอนุภำคลุม่น้ ำโขง : ไทย-ลำว 

ผศ.ดร.สมิต  ตะกรุดแก้ว 70,000 26 95.40 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

13 
The Asian Civil Engineering 
Students Exchange Project 

ผศ.ดร.กอปร ศรีนำวิน 80,000 26 92.60 

14 

กำรสร้ำงควำมร่วมมือ เพื่อพัฒนำ
ศักยภำพในกำรแข่งขันของอุตสำหกรรม
ในประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว (ครั้งท่ี 3) 

อ.สุพนต์ สีหำรำช 60,000 120 97.00 

15 
กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร
ไมโครคอนโทรลเลอร ์

อ.วำธิส ลีลำภัทร 70,000 25 89.50 

16 วิศวกรรมเคมีสู่อำเซียน ครั้งท่ี 2 ผศ.ดร.วรินร ำไพ เศรษฐ์ธณบตุร 80,000 154 93.00 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

17 
กำรประกวดสุนทรพจน์และทักษะ
ภำษำไทย 

ผศ.ดร.มำรศรี สอทิพย ์ 200,000 216 94.00 

18 
อบรมภำษำไทยส ำหรับชำวต่ำงประเทศ 
ณ ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อกำรพัฒนำ
ควำมร่วมมือทำงวิชำกำร 

อ.อิศเรศ ดลเพ็ญ 100,000 20 96.50 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

19 
ควำมช่วยเหลือทำงด้ำนวิชำกำรแก่
ประเทศก ำลังพัฒนำในประเทศอนุ
ภูมิภำคลุ่มน้ ำโขงและประชำคมอำเซียน 

รศ.ดร.แสงโสม ประจะเนย ์ 50,000 27 84.80 

ส านักบริการวิชาการ  
ความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขงฯ 

ผอ.ส านักบริการวิชาการ 500,000   

20 
โครงกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร
กำรประกวดสุนทรพจน์และทักษะ
ภำษำไทย 

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร    

21 
โครงกำรออกแบบพัฒนำผลิตภัณฑ์และ
บรรจภุัณฑส์ ำหรับกลุม่ผูสู้งอำย ุ

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร  60 92.20 

22 
โครงกำรศึกษำดูงำนและแลกเปลีย่น
เรียนรูศู้นย์เด็กเล็กฯ 

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร  22 95.26 

23 
โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำรพัฒนำ
และแลกเปลีย่นฯ 

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร  16 96.50 
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24 
โครงกำรศึกษำดูงำนและแลกเปลีย่น
เรียนรูฯ้ จ.อุดรธำนี และ จ.หนองคำย 

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร  40 94.30 

รวมท้ังสิ้น 2,116,000 1,108 92.87  

 

ตารางที่ 14 ชุดโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิ

ล าดับ
ที ่

โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 
ผู้รับ 

บริการ 

ร้อยละ 
ความพึง
พอใจ 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  1,700,000   

1 
โครงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไมด้นิ และ
น้ ำโดยกำรมสี่วนร่วม ต.ยำงค ำ อ.หนอง
เรือ จ.ขอนแก่น  

ส ำนักงำนโครงกำรอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิ

 250 98.00 

2 
โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรเกษตร ต.ยำง
ค ำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 

  350 98.00 

3 
โครงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจดักำร
กลุ่ม องค์กร ชุมชน และสวสัดิกำรชุมชน 
ต.ยำงค ำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 

  680 99.00 

4 
โครงกำรสนับสนุนกิจกรรมพัฒนำ
กำรศึกษำบนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น 

  270 92.25 

5 
โครงกำรขยำยผลกำรพัฒนำสู่ ต.น้ ำอ้อม 
อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 

  650 99.00 

6 
โครงกำรประสำนงำน ติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำ สรุปบทเรยีน และ
ประเมินผลโครงกำร 

  130 92.00 

7 
โครงกำรจ้ำงเหมำปฏิบัติงำนศูนย์
ประสำนงำนโครงกำร อพ.สธ. 

ส ำนักงำนโครงกำรอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิ

   

8 
โครงกำรสัมมนำกำรส่งเสริมและพฒันำ
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 

  14 99.00 

9 
โครงกำรจดัท ำฐำนข้อมูลสำรสนเทศงำน
บริกำรวิชำกำร 

    

10 
โครงกำรเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนสนอง
พระรำชด ำร ิ

  2,015 95.00 

รวมท้ังสิ้น 1,700,000 4,359 96.53 
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2.งบประมาณเงินรายได้ 
2.1 การให้บริการวิชาการโดยหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง/หลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต 

เป็นกำรมุ่งเน้นกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้กับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน โดยส ำนักบริกำรวิชำกำร 
สร้ำงหลักสูตรอบรม และท ำกำรประชำสัมพันธ์ (Road Show) ไปยังกลุ่มเป้ำหมำยของแต่ละหลักสูตรโดยตรง โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ชุดโครงกำร ดังตำรำงต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 15 กำรให้บริกำรวิชำกำรโดยหลักสูตรกำรศึกษำต่อเนื่อง/หลักสูตรกำรศึกษำตลอดชวีิต 

ล าดับ
ที ่

โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 
ผู้รับ 

บริการ 

ร้อยละ 
ความพึง
พอใจ 

1 
หลักสตูรเพิม่ศักยภำพด้ำนกำรแพทย์
ฉุกเฉิน รุ่นที่ 5  

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 212,000 53 82.86 

2 
หลักสตูรกำรคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินส ำหรับ
พยำบำลวิชำชีพ รุ่นที่ 1 

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 268,000 67 85.61 

3 
หลักสตูรกำรพัฒนำกำรบันทึกทำงกำร
พยำบำล รุ่นที่ 8  

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 304,000 76 85.26 

4 
หลักสตูร Program Perfomance 
Coaching in nursing รุ่นที่ 1 

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 120,000 30 84.61 

5 
หลักสตูรกลยุทธ์กำรนิเทศทำงกำร
พยำบำลให้มีประสิทธิภำพ รุ่นที่ 22 

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 128,000 32 82.31 

6 
หลักสตูรกำรจัดกำรทำงกำรพยำบำลเพื่อ
ควำมปลอดภัยแนวใหม่ รุ่นที่ 1 

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 132,000 33 90.37 

7 
หลักสตูรสมรรถนะผู้น ำทำงกำรพยำบำล 
รุ่นที่ 4 

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 196,000 49 83.33 

8 
หลักสตูรกำรพยำบำลในภำวะวิกฤตและ
ฉุกเฉินส ำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง รุ่นที่ 9 

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 270,000 45 85.01 

9 หลักสตูร Lean Management รุน่ท่ี 3 ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 104,000 26 89.52 

10 
หลักสตูรกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำร
นิเทศคลินิก รุ่นที่ 1  

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 115,000 38 90.00 

11 
หลักสตูรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรบทบำท
กำรเป็นพ่ีเลี้ยง รุ่นที่ 1 

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 127,000 21 91.20 

12 
หลักสตูรกลยุทธ์กำรนิเทศทำงกำร
พยำบำลให้มีประสิทธิภำพ รุ่นที่ 23 

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 144,000 36 88.24 

13 หลักสตูร ถ่ำยภำพง่ำย ๆ by Suwat ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 1,100 4 95.50 

14 
หลักสตูรทิศทำงและแนวทำงด้ำนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรงำนพัสดุ
ภำครัฐแนวใหมฯ่ 

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 220,000 55 89.60 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 
ผู้รับ 

บริการ 

ร้อยละ 
ความพึง
พอใจ 

15 
หลักสตูร Program Perfomance 
Coaching in nursing รุ่นที่ 2 

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 520,000 13 92.31 

16 
หลักสตูรกำรพยำบำลในภำวะวิกฤตและ
ฉุกเฉินส ำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง รุ่นที่ 10 

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 132,000 22 90.00 

17 
หลักสูตร Risk Management กำรบริหำร
ควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติกำรพยำบำล รุ่นที่ 1 

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 104,000 26 84.00 

18 
หลักสตูรกำรพัฒนำกำรบันทึกทำงกำร
พยำบำล รุ่นที่ 9  

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 164,000 66 83.51 

19 
หลักสตูรสมรรถนะผู้น ำทำงกำรพยำบำล 
รุ่นที่ 5 

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 140,000 35 89.60 

20 
หลักสตูรกำรคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินส ำหรับ
พยำบำลวิชำชีพ รุ่นที่ 1 

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 128,000 32 92.20 

21 
กำรพัฒนำระบบข้อมลูผู้สูงอำยุและ
ผู้สูงอำยุท่ีมภีำวะพึ่งพิงและครอบครัว 

     

22 
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดเพื่อพัฒนำ
หลักสตูรกำรศึกษำต่อเนื่องทำงกำร
พยำบำล 14-15  

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร  15 83.33 

รวมท้ังสิ้น 1,795,100 774 87.54 
 

ตารางที่ 16 กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมเพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรท ำงำนกับหน่วยงำนภำยนอก 

ล าดับ
ที ่

โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 
ผู้รับ 

บริการ 

ร้อยละ 
ความพึง
พอใจ 

1 โครงกำร สปชต. รุ่นท่ี 1/2561 ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 

8,950,440 

44 96.36 
2 โครงกำร สปชต. รุ่นท่ี 2/2561 ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 138 95.97 
3 โครงกำร สปชต. รุ่นท่ี 3/2561 ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 85 96.94 
4 โครงกำร สปชต. รุ่นท่ี 4/2561 ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 100 95.80 
5 โครงกำร สปชต. รุ่นท่ี 5/2561 ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 123 96.10 

6 
โครงกำรเสรมิสร้ำงและพัฒนำภูมปิัญญำ
ท้องถิ่น ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 1,000,000 100 86.29 

7 
โครงกำรอบรมหลักสูตรผู้น ำยุคใหม่
เครือข่ำยอำเซียน รุ่นที่ 6 

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 377,000 58 92.20 

8 
กลยุทธ์ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรงำนพัสดุภำพรัฐแนวใหม่ฯ พ.ศ. 
2560 รุ่นที่ 1 

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 161,700 33 83.87 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 
ผู้รับ 

บริการ 

ร้อยละ 
ความพึง
พอใจ 

9 
กลยุทธ์ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรงำนพัสดุภำพรัฐแนวใหม่ฯ พ.ศ. 
2560 รุ่นที่ 2 

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 284,200 58 96.40 

10 
โครงกำรเพิม่ประสิทธิภำพกำรผลติและ
กำรบริหำรธุรกิจอุตสำหกรรมเกษตรแปร
รูป 

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 1,726,980 70  

11 
โครงกำรมหำวิทยำลยัประชำชน หลักสตูร
กำรฝึกอบรมผู้ถือบัตรสวสัดิกำรแห่งรัฐ 

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 500,000 400 83.72 

รวมท้ังสิ้น 13,000,320 1,209 92.37 
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รางวัลเชิดชูเกียรติโครงการบริการวิชาการแก่สังคมดีเด่น  
ของส านักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 
 

  ส ำนักบริกำรวิชำกำร ได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินโครงกำรรำงวัลเชิดชเูกียรติโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมดเีดน่ 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ตำมค ำสั่งมหำวิทยำลัยขอนแก่นที่ 2540/2561 แต่งตั้งคณะกรรมกำรคณะกรรมกำรตัดสินรำงวัล
เชิดชูเกียรติโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมดีเด่น มหำวิทยำลัยขอนแก่น โดยมีหน้ำที่พิจำรณำตัดสินโครงกำรที่ สมควร
ได้รับรำงวัลเชิดชูเกียรติโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมดีเด่น ประจ ำปีงบประมำณ ซึ่ง เป็นโครงกำรบริกำรวิชำกำร 
แก่สังคมภำยใต้กำรจัดสรรงบประมำณผ่ำนส ำนักบริกำรวิชำกำร โดยใช้หลักเกณฑ์กำรตัดสินของส ำนักบริกำรวิชำกำร  
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำรส่งเสริมสนับสนุน เป็นขวัญก ำลังใจแก่คณะวิชำและหัวหน้ำโครงกำร ซึ่งเริ่มด ำเนินงำนตั้งแต่
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 - 2560 เป็นต้นมำ ซึ่งมีกำรมอบรำงวัลในงำนชื่นชมยินดีบุคลำกรดีเด่นของมหำวิทยำลัย 
ขอนแก่น ในแต่ละประจ ำปีงบประมำณ และผลกำรตัดสินรำงวัลเชิดชูเกียรติโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมดีเด่น ของ
ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น ดังต่อไปนี้ 
ตารางที่  17 ผลกำรตัดสินรำงวัลเชิดชูเกียรติโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมดีเด่น  ของส ำนักบริกำรวิชำกำร 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 

ประจ าปี
งบประมาณ 

พ.ศ. 
สาขาวิชา คณะ/หน่วยงาน ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ 

2560 กลุ่มสำขำวทิยำศำสตร์
สุขภำพ  

คณะแพทยศำสตร์ โครงกำรดูแลต่อเนื่องเพื่อ
ส่งเสริมสุขภำพชวีิตในผูป้่วย
เร้ือรังจำกโรงพยำบำลสูบ่้ำน 

นำงอุบล จ๋วงพำนชิ   

กลุ่มสำขำวทิยำศำสตร์
เทคโนโลย ี

คณะเกษตรศำสตร์ โครงกำรงำนวันเกษตรภำค
อีสำน ประจ ำปี 2560 

รศ.วิโรจน์ ภัทรจินดำ   

กลุ่มสำขำมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร ์

คณะมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร ์

โครงกำรประกวดสนุทรพจน์
ภำษำไทยส ำหรับชำว
ต่ำงประเทศ 

ผศ.มำรศร ีสอทิพย์ 

2559 กลุ่มสำขำวทิยำศำสตร์
เทคโนโลยี  

คณะวิทยำศำสตร์  โครงกำรสัปดำห์วิทยำศำสตร์
แห่งชำติ ประจ ำปี พ.ศ. 2559 

ผศ.สมเกียรติ ศรีจำร
นัย 

กลุ่มสำขำวทิยำศำสตร์
สุขภำพ 

คณะแพทยศำสตร์ โครงกำรควำมร่วมมือในกำร
ดูแลรักษำและผ่ำตัดผู้ป่วย
ปำกแหว่งเพดำนโหว่แบบสห
วิทยำกร (Collaboration of 

ศ.บวรศิลป์ เชำวน์ชืน่ 



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561 

54 

ประจ าปี
งบประมาณ 

พ.ศ. 
สาขาวิชา คณะ/หน่วยงาน ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ 

Multidisciplinary care for 
cleft lip and palate) 

 กลุ่มสำขำมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร ์

คณะบริหำรธุรกิจ
และกำรบัญช ี

โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
และตรำสนิค้ำส ำหรับ
วิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม 

รศ.เพ็ญศรี เจริญวำนิช 

2560 กลุ่มสำขำวทิยำศำสตร์
สุขภำพ 

คณะเทคนิค
กำรแพทย์ 

โครงกำรส่งเสริมจิตอำสำเพื่อ
สุขภำพทำงกำยภำพบ ำบัด
เบื้องต้นแบบองค์รวมใน
ชุมชน  

ผศ.พิสมัย มะลลิำ 

กลุ่มสำขำวทิยำศำสตร์
เทคโนโลยี  

คณะเทคโนโลย ี โครงกำรอบรมกำรตรวจสอบ
คุณภำพน้ ำบำดำลเพื่อ
ประเมินศักยภำพกำรใช้
ประโยชน์ในพืน้ทีบ่ริเวณลุ่ม
น้ ำย่อยแม่โขงแขวง
เวียงจันทน์ สปป.ลำว  

รศ.ศรัญญำ พรหม
โคตร  

กลุ่มสำขำมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร ์

คณะมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร ์

โครงกำรเสริมสร้ำงทักษะ
แรงงำนอีสำนก่อนกำรยำ้ยถิ่น
ไปท ำงำนตำ่งประเทศ ระยะที่ 
10 

ผศ.ดุษฎี อำยุวัฒน ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




