แผนการติดตามและตรวจเยี่ยมโครงการบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2557
ส่วนงานติดตามและประเมินผล ศูนย์บริการวิชาการ (จานวน 45 โครงการ)
ระยะเวลาในการดาเนินงาน

หัวหน้าโครงการ

โครงการ/กิจกรรม

สถานที่ปฏิบัติงาน

ไตรมาส1
ไตรมาส2
ไตรมาส3
ไตรมาส4
ธ.ค
มี.ค
มิ.ย.
ก.ย.
ต.ค
พ.ย
ม.ค
ก.พ
เม.ย
พ.ค
ก.ค.
ส.ค.
123412341234123412341234123412341234123412341234

คณะทันตแพทยศาสตร์ (2 โครงการ)
ศูนย์รักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

การส่งเสริมสุขภาพช่องปากสาหรับ
เด็กปฐมวัยที่มีภาวะปากแหว่ง
เพดานโหว่

รศ.ทพญ.ดร.ทัศนีย์
ศรีมงคล

วัง

อ.ปฏิมาพร พึง่ ชาญชัยกุล

โรงพยาบาลมหาราช จ.นครราชสีมา
11147/043-203255

คลินิกทันตกรรมสาหรับเด็กและรพ.
ทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
มข.081-8299182

1ตค56-31สค57

1พย56-31กค57 ให้การรักษาและป้องกันทางทันตกรรม
1กพ56-31สค57 รณรงค์ด้านสุขภาพช่องปาก

คณะวิทยาการจัดการ (1 โครงการ)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตรา
สินค้าสาหรับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ คณะ
วิทยาการจัดการ มข.และในพื้นที่ อ.
เมือง ขก. 081-9743732

มีค57

คณะวิทยาศาสตร์ (8 โครงการ)
โปรแกรมสาเร็จรูป LaTax สาหรับ
การพิมพ์เอกสารทางวิชาการ
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.สุพจน์ ไวท์ยางกูร

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์SC08
คณะวิทยาศาสตร์ มข. 085-0101966

มีค57-เมย57

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม

หัวหน้าโครงการ

สถานที่ปฏิบัติงาน

ห้องปฎิบัติการชีววิทยาเคลื่อนที่
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ดร.วัฒนชัย ล้นทม

รร.ในเขตจังหวัดขอนแก่น และ/หรือ
รร.ในพื้นที่ใกล้เคียง 081-5457167

นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์

อ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รงุ่ เรือง

ศูนย์วิจยั อนุกรมวิธานประยุกต์
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มข. และภาคสนามที่อทุ ยานแห่งชาติ
น้าหนาว จ.เพชรบูรณ์ 081-2821088

การทาน้ามันไบโอดีเซลจาก
น้ามันยางเพื่อใช้กบั เครื่องยนต์
ทางการเกษตร

อ.ดร.สมพร เกษแก้ว

อ.ลืออานาจและอ.พนา จ.อานาจเจริญ
083-3700784

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประจาปี พ.ศ. 2557

ผศ.สมเกียรติ ศรีจารนัย

คณะวิทยาศาสตร์ มข.
043-202372-109

ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์เคลื่อนที่ระดับ
ผศ.ดร.พาวินี กลางท่าไค่
มัธยมศึกษาตอนปลาย

รร.หนองเรือวิทยา อ.หนองเรือ ขก.
081-2551063

ไตรมาส1
ไตรมาส2
ไตรมาส3
ไตรมาส4
ธ.ค
มี.ค
มิ.ย.
ก.ย.
ต.ค
พ.ย
ม.ค
ก.พ
เม.ย
พ.ค
ก.ค.
ส.ค.
123412341234123412341234123412341234123412341234

ธค57-กพ57

8-16 พฤษภาคม 57 8.50 น.-20.00น.

พค57

สค57

กค57-สค57

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ไตรมาส1
ไตรมาส2
ไตรมาส3
ไตรมาส4
ธ.ค
มี.ค
มิ.ย.
ก.ย.
ต.ค
พ.ย
ม.ค
ก.พ
เม.ย
พ.ค
ก.ค.
ส.ค.
123412341234123412341234123412341234123412341234

โครงการ/กิจกรรม

หัวหน้าโครงการ

สถานที่ปฏิบัติงาน

ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร (SCIENCE
TOUR)

ผศ.ดร.ปวีณา พงษ์ดนตรี

รร.ในเขตพื้นที่ ต.ในเมือง อ.เมือง ขก.
081-8767689

มีค57

ค่ายอบรมผู้นาเยาวชนเพื่อการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

อ.ศรัณย์ เกียรติมาลีสถิตย์

รร.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เทศบาล
ตาบลด่านซ้าย จ.เลย 043-342912

มีค57

คณะเกษตรศาสตร์ (16 โครงการ)
งานวันเกษตรอีสาน ประจาปี พ.ศ.
2557

ดร. จิรวัฒน์ สนิทชน

อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะ
เกษตรศาสตร์ มข. 043-302360

1มค57-31สค57 จัดงานเกษตรภาคอีสาน

1.อบรม ธค56/พค57 การผลิตสินค้าปลอดภัยฯ
2.กพ56-เมย57 การควบคุมศัตรูพืชฯ

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ปศุสัตว์และสัตว์น้าเพื่อการผลิต
อาหารปลอดภัยอย่างยั่งยืน

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มข. 081-8724207

3.กพ56-สค57 การเพาะขยายพันธ์สัตว์น้าฯ

4.กพ56-สค57 การจัดการปศุสัตว์อินทรีย์เขตร้อนฯ
5.มค56-สค57 การยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรฯ

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผัก
ปลอดสารพิษ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยง การแปรรูปและพัฒนา
อาหารโปรตีนจากแมลง-ไหมอีรี่ สู่
ชุมชน
Smart Dairy Farm ต้นแบบ
สหกรณ์โคนม

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการลด
ความชื้นและการตรวจสอบคุณภาพ
เมล็ดพันธ์ฯ

การผลิตเห็ดเศรษฐกิจเพื่อเป็นอาชีพ

หัวหน้าโครงการ

สถานที่ปฏิบัติงาน

ผศ.ไกรเลิศ ทวีกลุ

1.บ้านหนองฮี ต.ดอนช้าง อ.เมือง ขก
2.บ.ป่าเหลื่อม ต.ดอนช้าง อ.เมือง ขก
3.บ.หนองโพธิ์ ต.หนองแวง อ.พระยืน
ขก 043-202495

รศ.ดร.ศิวิลัย สิริมังครารัตน์

คณะเกษตรศาสตร์ มข./ชุมชนโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น
043-343114

รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา

สหกรณ์โคนม จังหวัดขอนแก่น และ
เกษตรกรตาบลศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
081-8720478

รศ.ดร.บุญมี ศิริ

ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพ
เมล็ดพันธ์และเรือนทดลอง,โรงงาน
ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ภาควิชาพืช
ศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะ
เกษตรศาสตร์ มข. 043-202773

รศ.ดร.วีระศักดิ์ ศักดิศ์ ิริรัตน์

1.คณะเกษตรศาสตร์ มข./2.อ.บ้านฝาง
ขก. 043-343114

ไตรมาส1
ไตรมาส2
ไตรมาส3
ไตรมาส4
ธ.ค
มี.ค
มิ.ย.
ก.ย.
ต.ค
พ.ย
ม.ค
ก.พ
เม.ย
พ.ค
ก.ค.
ส.ค.
123412341234123412341234123412341234123412341234
ธค56 ฝึกอบรมและปฏิบัติการในแปลง
เกษตร

กค57จัดสัมมนาสรุปผลและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

อบรมช่วงที่1 มค57-เมย57

อบรมช่วงที่2 มิย57-สค57

1ตค56-31สค57

1ตค56-31สค57

รุ่นที่1 มค57-กพ57

รุ่นที่2 เมย57-พค57

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ไตรมาส1
ไตรมาส2
ไตรมาส3
ไตรมาส4
ธ.ค
มี.ค
มิ.ย.
ก.ย.
ต.ค
พ.ย
ม.ค
ก.พ
เม.ย
พ.ค
ก.ค.
ส.ค.
123412341234123412341234123412341234123412341234

โครงการ/กิจกรรม

หัวหน้าโครงการ

สถานที่ปฏิบัติงาน

การแก้ปัญหาและเพิ่มการผลิตมะลิ
ในฤดูหนาว

ผศ.ดร.สุมนา นีระ

เทศบาลตาบลศิลา อ.เมือง ขก
083-4040005

รู้จกั โรคพืชและการควบคุมโรคโดย
ใช้เชื้อจุลลินทรีย์ที่ดีสาหรับ
การเกษตรปลอดภัย

รศ.ดร.เพชรรัตน์
ธรรมเบญจพล

คณะเกษตรศาสตร์ มข. 085-0109667

การใช้ไส้เดือนฝอยควบคุมแมลง
ศัตรูพืช

ดร.ประกายจันทร์ นิม่ กิ่ง
รัตน์

ศูนย์วิจยั ควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์
แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน มข.088-5947440

การจัดการศัตรูดาวเรืองแบบบูรณา
การ

รศ.ดร.นุชรีย์ ศิริ

ศูนย์วิจยั ควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์
แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน มข.086-8521080

มิย57

โรคใบขาวอ้อยแมลงพาหะนาโรค
และการป้องกันกาจัดแบบบูรณาการ

รศ.ดร.ยุพา
หาญบุญทรง

คณะเกษตรศาสตร์ มข. 085-0087300

มิย57

1ตค56-31สค57

สค57

พค57-มิย57

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม

การจัดการศัตรูพืชและการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตอ้อยฯ

หัวหน้าโครงการ

สถานที่ปฏิบัติงาน

พค57

รศ.ดร.พรทิพย์ วงศ์แก้ว อาเภอกุดจับ จ.อุดรธานี 043-3343114

เทคโนโลยีการผลิตปุย๋ หมักโดย
ไส้เดือนดิน

ผศ.ดร.ชุลีมาศ
บุญไทย อิวาย

สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
ภาควิชาทรัพยากรการเกษตร คณะ
เกษตรศาสตร์ มข. 087-3743374

เทคนิคการตัดแต่งกิ่งไม้ผลและการ
ผลิตมะม่วง

นายสมยศ มีทา

คณะเกษตรศาสตร์ มข./ต.ศิลา อ.เมือง
ขก. 083-6758667

รศ.ดร.สุทธิพงศ์
อุริยะพงศ์สรรค์

1.ห้องปฏิบัติการเนือ้ สัตว์ ภาควิชาสัตว
ศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มข./2.
กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ต.กุมภวา
ปี จ.อุดรธานี 043-202362

การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนือ้ สัตว์ใน
ครัวเรือนเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพานิชย์

ไตรมาส1
ไตรมาส2
ไตรมาส3
ไตรมาส4
ธ.ค
มี.ค
มิ.ย.
ก.ย.
ต.ค
พ.ย
ม.ค
ก.พ
เม.ย
พ.ค
ก.ค.
ส.ค.
123412341234123412341234123412341234123412341234

กพ57-กค57

มค57-มีค57

สค57-กย57

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ (1 โครงการ)
การเสริมสร้างทักษะแรงงานอีสาน
ก่อนการย้ายถิ่นไปทางาน
ต่างประเทศ

ผศ.ดร.ดุษฏี อายุวัฒน์

หนองบัวลาภู และจังหวัดขอนแก่น
081-9654755

มค57-มิย57

ระยะเวลาในการดาเนินงาน

หัวหน้าโครงการ

โครงการ/กิจกรรม

สถานที่ปฏิบัติงาน

ไตรมาส1
ไตรมาส2
ไตรมาส3
ไตรมาส4
ธ.ค
มี.ค
มิ.ย.
ก.ย.
ต.ค
พ.ย
ม.ค
ก.พ
เม.ย
พ.ค
ก.ค.
ส.ค.
123412341234123412341234123412341234123412341234

คณะศิลปกรรมศาสตร์ (1 โครงการ)
การพัฒนาศักยภาพทางดนตรีไทย
แก่เยาวชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายวัศการก แก้วลอย

ชมรมดนตรีไทยระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ083-6757727

เริ่ม ตค56 สินสุด กพ57

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (1 โครงการ)
การออกแบบและเขียนแบบอาคาร
3 มิติด้วยเทคโนโลยี บี.เอ็ม.ไอ

ผศ.ประพันธ์พงศ์ จง
ปติยัตต์

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. จ.ขอนแก่น
089-4203315

มีค57

คณะสัตวแพทยศาสตร์ (5 โครงการ)
การถ่ายความรู้ด้านการเลี้ยงและ
การใช้ยาสัตว์น้าอย่างถูกวิธีเพื่อการ
ผลิตปลานิลกระชังอนามัย

ผศ.ดร.คณิต ชูคันหอม

1.ลาน้าพอง กระชังปลาในเขตอาเภอ
น้าพอง และอาเภอเมือง ขก/2.แม่น้าชี
กระชังปลาในเขตอาเภอโกสุมพิสัย
อาเภอกันทรวิชัยและอาเภอเมือง
มหาสารคาม 081-7177441

เริ่ม กพ57 สินสุด สค57

ระยะเวลาในการดาเนินงาน

หัวหน้าโครงการ

โครงการ/กิจกรรม

สถานที่ปฏิบัติงาน

1.คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข./2.
การจัดการสุขภาพและผลผลิตฝูงโค
สหกรณ์โคนม จากัด อ.พิมาย จ.
นมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ผศ.น.สพ.ชัยวัฒน์ จรัสแสง นครราชสีมา/3.สหกรณ์โคนม จากัด
ในฟาร์มโคนมรายย่อย
อ.น้าพอง ขก./4.สหกรณ์โคนม จากัด
อ.เมือง ขก. 043-364490
การปรับปรุงคุณภาพนมดิบและ
การพัฒนามาตรฐานฟาร์มโคนม
รายย่อย

การป้องกันโรคสัตว์ติดต่อคนจาก
สัตว์เลี้ยง

วิธีการเลี้ยงสุนัขที่ถกู ต้องและ
เหมาะสม
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ไตรมาส3
ไตรมาส4
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ก.ย.
ต.ค
พ.ย
ม.ค
ก.พ
เม.ย
พ.ค
ก.ค.
ส.ค.
123412341234123412341234123412341234123412341234

เริ่ม มีค57 สินสุด พค57

1.คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข./2.
อ.นสพ. ดร.จรัญ จันทร์ลุน สหกรณ์โคนมขอนแก่นจากัด/3.ฟาร์ม
โคนมในเขต อ.เมือง ขก. 043-364491

รศ.น.สพ.ชูชาติ กมลเลิศ

ผศ.ดร.ประภาพร
ธนธานิช

ตั้ง

จังหวัดขอนแก่น 043-364496

1.ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด/2.
เทศบาลตายลยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง
จ.หนองบัวลาภู 043-202404

เริ่ม กค57 สินสุด สค57

อบรม 18ธค56 9.00-12.00 น.รร.ศรีกระนวนวิทยาคม อ.กระนวน ขก./13.00-16.00
น.รร.ซ้าสูงพิยาคม อ.ซ้าสูง ขก./19ธค56 9.00-12.00น.รร.ประชารัฐวิทยาเสริม อ.พระ
ยืน ขก./13.00-16.00น. รร.มัญจาศึกษา อ.มัญจาคีรี ขก./20ธค56 9.00-12.00น. รร.
จระเข้วิทยายน อ.หนองเรือ ขก.
เริ่ม พค57 สินสุด มิย57

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (5 โครงการ)
ค่ายมอดินแดงรักษ์พลังงาน ครั้งที3่ รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.
081-9891983

พค57

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม

หัวหน้าโครงการ

สถานที่ปฏิบัติงาน

ไตรมาส1
ไตรมาส2
ไตรมาส3
ไตรมาส4
ธ.ค
มี.ค
มิ.ย.
ก.ย.
ต.ค
พ.ย
ม.ค
ก.พ
เม.ย
พ.ค
ก.ค.
ส.ค.
123412341234123412341234123412341234123412341234

กพ57-มีค57 ถ่ายทอดเทคโนโลยีครังที่1
การย้อมผ้าฝ้ายด้วยเครื่องย้อมผ้า
อัตโนมัติต้นแบบเพื่ออุตสาหกรรม
ผ้าฝ้ายชุมชน

ค่ายยุวชนวิศวกรรม

ค่ายการเรียนรู้และพัฒนาหุน่ ยนต์
ระดับมัธยมศึกษา

ME สัมพันธ์สร้างฝายชะลอน้า

อ. มัลลิกา ถาบุตร

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี และวิสาหกิจ
ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ086-4599202

กพ57-มีค57 ถ่ายทอดเทคโนโลยีครังที่2
กพ57-มีค57 ถ่ายทอดเทคโนโลยีครังที่3

อ.ดร.อธิป เหลืองไพโรจน์

1.คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข./2.
โรงไฟฟ้าพลังน้าภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ/3.บริษัท scg
จากัด/4.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์
ขก. 043-362152

มีค57

สถานที่บรรยาย:ห้องบรรยาย
EN11201ภาควิชาวิศกรรมไฟฟ้า/
สถานที่ปฏิบัติการ:ห้องบรรยาย
EN4221และEN4222ภาควิชา
ผศ.ดร.ประมินทร์ อาจฤทธิ์
วิศวกรรมไฟฟ้า/สถานที่พัก:ห้อง
บรรยายภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าชั้น3
และชั้น4/สถานที่รับประมานอาหาร:
ห้องบรรยายภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ชั้น1 084-6864955
ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ เบญจปิ
ยะพร

อุทยานแห่งชาติภูแลนคา จ.ชัยภูมิ
043-202849

มีค57

11ตค56-13ตค56

ระยะเวลาในการดาเนินงาน

หัวหน้าโครงการ

โครงการ/กิจกรรม

สถานที่ปฏิบัติงาน

ไตรมาส1
ไตรมาส2
ไตรมาส3
ไตรมาส4
ธ.ค
มี.ค
มิ.ย.
ก.ย.
ต.ค
พ.ย
ม.ค
ก.พ
เม.ย
พ.ค
ก.ค.
ส.ค.
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คณะเทคนิคการแพทย์ (1 โครงการ)
การตรวจการทางานของเอนไซน์อะ
เซทิลคอลลีนเอสเทอเรสในเลือดของ
เกษตรกร

ผศ.จุรีรัตน์ ดาดวง

ต.ท่ากระเสริม อ.น้าพอง ขก.
043-202088

พค57

คณะแพทยศาสตร์ (1 โครงการ)
การเพิ่มศักยภาพแก่แพทย์และ
บุคลากรทางการแพทย์ในการวิจยั
ดูแลรักษาฯ

ศ. อรุณี เจตศรีสุภาพ

คณะแพทยศาสตร์ มข. 043-378382

มีค57-พค57

ศูนย์บริการวิชาการ (3 โครงการ)
โครงการอานวยการและการบริหาร
จัดการ

ผู้อานวยการศูนย์บริการ
วิชาการ

กลุ่มภารกิจอานวยการ ศูนย์บริการ
วิชาการ มข. 043-348983

ตค56-กย57

ความร่วมมือผลิตรายการเพื่อ
ส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย
(รายการหมอกฎหมาย)

ผู้อานวยการศูนย์บริการ
วิชาการ

ศูนย์บริการวิชาการ มข. 043-348983

ตค56-กย57

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม

หัวหน้าโครงการ

การเผยแพร่ผลงาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ชุมชน

รองผู้อานวยการฯ ฝ่าย
ขับเคลื่อนฯ

สถานที่ปฏิบัติงาน

ศูนย์บริการวิชาการ มข. 043-348983
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ตค56-กย57

