ชุดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ชุมชน (ชุดที่ 3)
ลาดับ

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณ

1. วิทยาเขตหนองคาย
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

การอบรมคอมพิวเตอร์และการใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
การสร้างและตกแต่งเว็บไซต์
การพัฒนาทักษะการเรียนการสอนของครูศูนย์เด็กเล็ก
สัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 6
นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

2.1 ค่ายการเรียนรู้และพัฒนาหุ่นยนต์
2.2 ค่ายยุวชนวิศวกรรมครั้งที่ 9
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

นายสาธิต กระเวนกิจ
นส.ปโยธร อุราธรรมกุล
นายเชวงศักดิ์ พฤกษเทเวศ

ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก
ดร.สุรพล แสนสุข

ดร.ประมินทร์ อาจฤทธิ์
ผศ.ดร.ประพัทธ์ สันติวรากร

52,000
74,000
60,000
200,000
70,000
456,000
200,000
150,000
350,000

3. คณะเกษตรศาสตร์
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11

การผลิตและการขยายพันธ์ไม้ผลเศรษฐกิจและยางพารา
ธุรกิจด้านการป้องกันกาจัดแมลงศัตรูพืชในบ้านเรือน
การอบรมเทคโนโลยีการผลิตพืชและเมล็ดพันธุ์
การปรับปรุงบารุงดินและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เชิงพาณิชย์
การผลิตเห็ดเพื่อเป็นอาชีพ
การเพาะเลี้ยงแมลงกินได้แมลงมีประโยชน์และแมลงสวยงาม
การควบคุมศัตรูข้าวโพดหวานโดยไม่ใช้สารเคมี
การผลิตสารสกัดสมุนไพรควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช
วันเกษตรภาคอีสาน
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้าส้มควันไม้ฯ
การแก้ไขปัญหาเพื่อลดจานวนวันท้องว่างและการเพิ่มผลผลิตฯ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ดร.พัชริน ส่งศรี
รศ.ดร.ยุพา หาญบุญทรง
รศ.ดร.สุชีลา เตชะวงศ์เสถียร

ผศ.เกรียงศักดิ์ จันโททัย
รศ.ดร.วีรศักดิ์ ศักดิศ์ ิริรัตน์

ผศ.ดร.ทัศนีย์ แจ่มจรรยา

รศ.ดร.นุชรีย์ ศิริ
รศ.ดร.พรทิพย์ วงศ์แก้ว
นายสาโรจน์ ศิริขจรพันธ์
ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร
ผศ.ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์

60,000
40,000
60,000
60,000
10,000
70,000
60,000
70,000
500,000
70,000
100,000
1,100,000

4. คณะเทคโนโลยี
4.1 การบริการเทคโนโลยีไบโอคลีนและปุ๋ยน้าชีวภาพฯ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

รศ.ดร.สิทธิศกั ดิ์ อุปริวงศ์

100,000
100,000

นางสุธีรา ตั้งตระกูล
นางจงรักษ์ พงศ์สกุล
รศ.นพ.สุรพล วีระศิริ

50,000
100,000
55,000
60,000

5. คณะแพทยศาสตร์
5.1
5.2
5.3
5.4

ส่งเสริมสุขภาพและติดตามภาวะสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน
หนึ่งผู้ให้ หลายผู้รับ ประจาปีงบประมาณ 2553
การฝึกอบรมผู้ปกครองในการดูแลและประพฤติกรรมเด็ก
การอบรมเพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน

รศ.พญ.สุวรรณา อรุณพงศ์ไพศาล

ชุดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ชุมชน (ชุดที่ 3)
ลาดับ

ชื่อโครงการ

5.5 การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยธาลัสซีเมียในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5.6 การเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพในผู้ใหญ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 2
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

หัวหน้าโครงการ
รศ.พญ.อรุณี เจตศรีสุภาพ

นางศิริพร มงคลถาวรชัย

งบประมาณ
35,000
200,000
500,000

6. คณะเทคนิคการแพทย์
6.1 การป้องกันส่งเสริมรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายฯ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

นส.กล้วยไม้ พรหมดี

100,000
100,000

7.1 การพัฒนากลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดและการสร้างตราสินค้าสาหรับธุรกิจฯ รศ.เพ็ญศรี เจริญวานิช
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

250,000
250,000

7. คณะวิทยาการจัดการ

8. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8.1 ห้องสมุดเคลื่อนที่

รศ.สมาน ลอยฟ้า
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

250,000
250,000

9. คณะวิทยาศาสตร์
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
9.13
9.14

ห้องปฎิบัติการฟิสิกส์เคลื่อนที่ระดับมัธยมศึกษา
การสร้างท้องถิ่นเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติการ ครั้งที่ 4
โปรแกรมสาเร็จรูป Latex สาหรับการพิมพ์เอกสาร ครั้งที่ 3
การใช้ความรู้เชิงวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่น
นักพฤษศาสตร์รุ่นเยาว์
ห้องปฏิบัติการชีววิทยาเคลื่อนที่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ห้องปฎิบัติการชีววิทยาเคลื่อนที่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ค่ายเยาวชนชีววิทยา ครั้งที่ 16
การเตรียมสื่อสารการเรียนการสอนสารับใช้ในบทปฏิบัติการ
การวาดภาพเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ฯ
การตรวจพยาธิในชุมชนและการให้ความรู้ฯ
การแพลงตอนสัตว์และแมลงน้า
การขยายพันธ์สมุนไพรไทยและการนาไปใช้ประโยชน์ในชุมชน
ค่ายอบรมผู้นาเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานฯ ครั้งที่ 2
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ผศ.ดร.เอกพรรณ สวัสดิซ์ ิตัง

ผศ.ดร.อัจฉรา ศิรมิ งั คะลา

รศ.ดร.สุพจน์ ไวท์ยางกูร

ผศ.ดร.คมศร ลมไธสง
ศ.ดรประนอม จันทรโณทัย

รศ.ดร.ชุติมา หาญจวณิช
ผศ.ดร.กิตติมา เมฑโกมล

อ.ดร.ปิยะรัตน์ อิฐรัตน์
อ.กัลยา กองเงิน
ผศ.ปรียะวุฒิ วัชรานนท์
ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม

รศ.ดร.นฤมล แสงประดับ

รศ.ดร.สุมนทิพย์ บุนนาค
อ.ดร.วิรงรอง มงคลธรรม

77,000
77,000
50,000
77,000
50,000
77,000
77,000
77,000
77,000
77,000
77,000
77,000
80,000
50,000
1,000,000

10. คณะสาธารณสุขศาสตร์
10.1 เสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรให้มคี ณุ ภาพชีวิตตามมาตรฐานอย่างยั่งยืน รศ. พรทิพย์ คาพอ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
11. คณะสัตวแพทยศาสตร์

300,000
300,000

ชุดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ชุมชน (ชุดที่ 3)
ลาดับ
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6

ชื่อโครงการ
การอบรมดูแลสุขภาพสัตว์การให้อาหารและโรคระบาด
การจัดการสุขภาพและผลผลิตฝูงโคนม
สายใยรักครอบครัวสู่ความพอพียงคู่ความยั่งยืน
การจัดการดูแลสุขภาพโค-กระบือ
ค่ายบูรณาการสัตวแพทย์
การป้องกันโรคสัตว์ติดต่อคนจากสัตว์เลี้ยง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

หัวหน้าโครงการ
รศ.สมบูรณ์ แสงมณีเดช

ผศ.ชัยวัฒน์ จรัสแสง
อ.เสรี แข็งแอ
อ.อรัญ จันทร์ลุน
รศ.กัลยา เจือจันทร์
รศ.ชูชาติ กลมเลิศ

งบประมาณ
100,000
150,000
90,000
95,000
150,000
45,000
630,000

12. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
12.1 การพัฒนาชุมชนแออัดในเขตตัวเมืองขอนแก่นบูรณาการ
12.2 สถาปัตย์ชุมชนและผังเมืองอาสา
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ผศ.วารุณี หวัง
รศ.รวี หาญเผชิญ

250,000
150,000
400,000

13. คณะทันตแพทยศาสตร์
13.1 ทันตกรรมสาหรับพระภิกษุสงฆ์และฆราวาส
รศ.ดร.สุวดี โฆษิตบวรชัย
13.2 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพช่องปากและเสริมสร้างสุขภาพช่องปากในโรงเรียน คณบดีคณะทันต
เด็กพิการฯ
แพทยศาสตร์
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

100,000
150,000
250,000

14. คณะศิลปกรรมศาสตร์
14.1 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการพัฒนาคุณภาพฯ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
15. คณะศึกษาศาสตร์
15.1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ผศ.นิพนธ์ คุณารักษ์

100,000
100,000

รศ.ลัดดา ศิลาน้อย

300,000
300,000

16. ศูนย์บริการวิชาการ
16.1 โครงการอานวยการและบริหารจัดการ
16.2 การแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ผู้อานวยการศูนย์ฯ
เลขานุการศูนย์ฯ

2,157,800
1,000,000
3,157,800

