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สรุปข้อมูลโครงการความร่วมมือทางวิชาการ 
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
 

 
ล าดับที่ 

 
หน่วยงานที่ลงนาม 

 
ชื่อโครงการ 
ความร่วมมือ 

มหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงานอ่ืนที่ร่วม

โครงการ(ถ้าม)ี 

 
ลักษณะของกิจกรรม

ความร่วมมือ 

 
วันที่ลงนาม 

ผู้ด าเนินการ/ผู้
ประสานงานในส่วน

ของคณะ 

 
หมายเหตุ 

1. องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

การจัดคาราวาน
วิทยาศาสตร์และการ
แข่งขันจรวดขวดน  า 
ครั งที่ 10 ปี 2555 

 การจัดคาราวาน
วิทยาศาสตร์ โดย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนับสนุนสถานที่ในการ
ด าเนินการ พร้อมกับ
จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ใน
การประสานงาน 
ระหว่างวันที่ 8-11 
พฤศจิกายน 2554 
 
 
 
 

4 พ.ย.54 นางสาวลลดา   
สินธุพันธ์ 

MOU 

 
ล าดับที่ 

 
หน่วยงานที่ลงนาม 

 
ชื่อโครงการ 
ความร่วมมือ 

มหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงานอ่ืนที่ร่วม

โครงการ(ถ้าม)ี 

 
ลักษณะของกิจกรรม

ความร่วมมือ 

 
วันที่ลงนาม 

ผู้ด าเนินการ/ผู้
ประสานงานในส่วน

ของคณะ 

 
หมายเหตุ 

2. โรงเรียนสีหราชเดโช การพัฒนาคุณภาพ  การพัฒนาโรงเรียนสี 8 ธ.ค.54 นางเอื องฟ้า  MOU 
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ไชย การศึกษา หราชเดโชไชย เป็น 
“โรงเรียนคุณภาพ” มี
มาตรฐานทางการศึกษา
ระดับสูง มีความเข้มแข็ง
ทั งทางด้านวิชาการ 
กิจกรรม และบริการ 
 

วรรณสิทธิ์ 
 
 

 

3. ส านักทะเบียนและ
ประมวลผล(ส านัก
บริหารและพัฒนา
วิชาการ) 

การสร้างเครือข่ายการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกันให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 

บัณฑิตวิทยาลัย ความร่วมมือด้านการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน, การ
เป็นเครือข่ายงานด้าน
บริการ ความร่วมมือ
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
และกิจกรรมด้านๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับพันธกิจ
ของทั งสามหน่วยงาน 
 

15 ธ.ค.54 นางเอื องฟ้า   
วรรณสิทธิ์ 

MOU 

 

 
ล าดับที่ 

 
หน่วยงานที่ลงนาม 

 
ชื่อโครงการ 
ความร่วมมือ 

มหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงานอ่ืนที่ร่วม

โครงการ(ถ้าม)ี 

 
ลักษณะของกิจกรรม

ความร่วมมือ 

 
วันที่ลงนาม 

ผู้ด าเนินการ/ผู้
ประสานงานในส่วน

ของคณะ 

 
หมายเหตุ 

4. ศูนยส์่งเสริม
อุตสาหกรรม ภาคที่ 4 
จังหวัดอุดรธานี 

โครงการการเสริมสร้าง
ผู้ประกอบการใหม่
(New Entrepreneurs 
Creation: NEC) 

 การฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ, การฝึก
ทักษะการประกอบการ, 
การให้ค าปรึกษาแนะน า

27 ม.ค.55 นางสาวเสาวลักษณ์  
ราช า 

สัญญาจ้าง 
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ปีงบประมาณ 2555 
พื นที่จังหวัดเลย 

เพ่ือลดทอนปัญหา
ในช่วงการก่อตั งกิจการ, 
การพัฒนาต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ 
และ การถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

5. เครือข่ายบริการ
วิชาการ จ านวน 37 
หน่วยงาน 

บันทึกข้อตกลงเบื องต้น 
ความร่วมมือด้านการ
บริการวิชาการแก่ชุมชน 

สถาบันอุดมศึกษา
ทั่วประเทศ จ านวน 
36 หน่วยงาน 

เป็นเครือข่ายด้านบริการ
วิชาการ เพื่อสร้างและ
พัฒนาความร่วมมือด้านการ
บริการวิชาการ ดา้นการ
วิจัย และที่ปรึกษาในเชิง
บูรณาการในเขตพื นท่ี
รับผิดชอบของเครือ ข่าย
การบริการวิชาการ 
สถาบันอุดมศึกษา 

20 มี.ค.55 กลุ่มภารกิจบริการ
วิชาการ 

MOU 

 
ล าดับที่ 

 
หน่วยงานที่ลงนาม 

 
ชื่อโครงการ 
ความร่วมมือ 

มหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงานอ่ืนที่ร่วม

โครงการ(ถ้าม)ี 

 
ลักษณะของกิจกรรม

ความร่วมมือ 

 
วันที่ลงนาม 

ผู้ด าเนินการ/ผู้
ประสานงานในส่วน

ของคณะ 

 
หมายเหตุ 

6. ส านักงาน ก.พ. โครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2555 

 การจัดอบรม และทัศน-
ศึกษาแก่ข้าราชการ 5 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
จ านวน 7 รุ่น  ตั งเดือน
เมษายน – มิถุนายน 
2555 

4 เม.ย.55 กลุ่มภารกิจบริการ
วิชาการ 

สัญญาจ้าง 
จ านวน 7 รุ่น 
งบประมาณ 
10,179,400 
บาท 
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(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
 

7. มหาวิทยาลัยสะหวัน
นะเขต สาธารณรัฐ
ประชาชิปไตย
ประชาชนลาว 

ความร่วมมือด้านบริการ
วิชาการแก่สังคม 

 Exchange of faculty 
members and 
research scholars in 
approved programs 
 
 
 

เม.ย.55 นายประหยัด   
สืบเมืองซ้าย 

MOU 

 

 
ล าดับที่ 

 
หน่วยงานที่ลงนาม 

 
ชื่อโครงการ 
ความร่วมมือ 

มหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงานอ่ืนที่ร่วม

โครงการ(ถ้าม)ี 

 
ลักษณะของกิจกรรม

ความร่วมมือ 

 
วันที่ลงนาม 

ผู้ด าเนินการ/ผู้
ประสานงานในส่วน

ของคณะ 

 
หมายเหตุ 

8. องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยส าราญ 
อ าเภอกระสัง จังหวัด
บุรีรัมย์ 

โครงการะบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์
(GIS) เพ่ือจัดท าแผนที่
แม่บท 

 การจัดท าข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์
(GIS) เพ่ือจัดท าแผนที่
แม่บทของพื นที่สังกัด
องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยส าราญ 
อ าเภอกระสัง จังหวัด
บุรีรัมย์ 

13 มิ.ย.55 นายปานเทพ   
เลี่ยวเทียนชัย 

สัญญาจ้าง 

9. คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ศูนย์วิจัยและพัฒนา

โครงการจัดอบรมเภสัช
กรปฐมภูมิในเขตร้อย
แก่นสารสินธุ์ 

 1.การพัฒนางานเภสัช
กรรมปฐมภูมิแบบอบรม
ระยะสั น 

9 ก.ค.55 นายปานเทพ 
เลี่ยวเทียนไชย 

สัญญาจ้าง 
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ผลิตภัณฑ์สุขภาพจาก
สมุนไพร คณะเภสัช
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2.อบรมให้ความรู้ ความ
เข้าใจ แนวคิดในการ
ปฏิบัติงานเภสัชกรรม
ปฐมภูมินะดับบุคคล 
ครอบครัว และชุมชน 

 


