แผนการติดตามและตรวจเยี่ยมโครงการบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2557
ส่วนงานติดตามและประเมินผล ศูนย์บริการวิชาการ (จานวน 54 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

คณะเทคโนโลยี (1 โครงการ)
การบริการเทคโนโลยีไบโอคลีนและ
รศ.ดร.สิทธิศักดิ์ อุปริวงศ์
ปุย๋ น้้าชีวภาพสู่ชุมชนต้นแบบ

ภายในหรือภายนอกเขตพื้นที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 043-362121

มีค57-กย57

คณะทันตแพทยศาสตร์ (2 โครงการ)
่ งปาก
พย56-กพ57โครงการย่อยตรวจสุขภาพชอ

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

อ.ทพญ.อารยา ภิเศก

1.คลินิกทันตกรรมส้าหรับเด็ก คณะ
ทันตแพทยศาสตร์/2.รร.บ้านโนนม่วง
ต.ศิลา อ.เมือง ขก./3.รร.หนองกุง
วิทยาคาร ต.ศิลา อ.เมือง ขก./4.รร.
หนองไผ่มอดินแดง ต.ศิลา อ.เมือง
ขก./5.รร.สีหราชเดโชชัย ต.ศิลา อ.
เมือง ขก./6.รร.บ้านกอก ต.บ้านเป็ด
ขก./7.รร.บ้านเป็ด(ท่าบึง
ประชาสงเคราะห์)ต.บ้านเป็ด อ.เมือง
ขก. 081-8796377

พย56-กพ57โครงการย่อยแปรงฟั นหลังอาหารกลางวัน

พย56-กพ57โครงการย่อยอบรมผู ้นานักเรียน

่ งปาก
พย56-กพ57โครงการย่อยรณรงค์ด ้านสุขภาพชอ

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม

ฟันผุสีขาว เรื่องที่ต้องระวังของชาว
ฟันน้้านม

หัวหน้าโครงการ

สถานที่ปฏิบัติงาน

อ.เหมือนฝัน วงศ์การดี

1.คลินิกทันตกรรมส้าหรับเด็ก+รพ.ทัน
ตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มข./
2.สถานดูแลเด็กเล็ก คณะพยาบาล
ศาสตร์ มข./3.สถานดูแลเด็กเล็ก คณะ
แพทยศาสตร์ มข./4.สถานรับเลี้ยงเด็ก
เล็กชุมชนสามเหลี่ยม 089-7108510

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

กย56-มค57 จัดอบรม+ฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ลุม
่ พ่อแม่+ผู ้เลีย
้ งดูเด็ก

่ งปาก
ตค56-มีค57 ให ้บริการตรวจชอ

คณะวิทยาการจัดการ (1 โครงการ)
การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการ
ผศ.ดร.ฐิรชญา มณีเนตร
ที่พักสัมผัสวัฒนธรรม (Home-stay)

ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวล้าภู
084-3893838

สค57

คณะวิทยาศาสตร์ (8 โครงการ)
อันตรายจากยาฆ่าแมลงจริงหรือ
โกหก?

วิทยาศาสตร์ เพื่อภาวะสุขภาพที่ดี
และพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

รศ.ดร.ศักดา ดาดวง

ต.ท่ากระเสริม อ.น้้าพอง ขก.
043-342911

ผศ.ดร.รัชดาภรณ์ เบญจ 1.ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย/2.ต.ขามป้อม
วัฒนานนท์
อ.พระยืน ขก. 081-8790536

พค57

พย56-พค57

ระยะเวลาในการดาเนินงาน

หัวหน้าโครงการ

โครงการ/กิจกรรม

ห้องปฏิบัติการชีววิทยาเคลื่อนที่
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผศ.ดร.นิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์ รร.ในเขตจังหวัดขอนแก่น และ/หรือ
วงศ์
รร.ในพื้นทีใ่ กล้เคียง 084-4744748

การบ้าบัดน้้าทิ้งโดยใช้สาหร่ายขนาด
รศ.ดร.สุมนทิพย์ บุนนาค
เล็ก

บริการวิเคราะห์คุณภาพทางจุล
ชีววิทยาของผลิตภัณฑ์ จากชุมชน
ต้นแบบ มข.

สถานที่ปฏิบัติงาน

ดร.พลสัณห์ มหาขันธ์

รร.ในเขตจ.ขอนแก่น และ/หรือ รร.ใน
พื้นที่ใกล้เคียง 081-8074700

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-มิย57

มีค57-เมย57

ชุมชนต้นแบบของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาควิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มข.
084-2640009

กพ57-กค57

คณะนิติศาสตร์ (11 โครงการ)
เวทีกฎหมายสัญจร

อ.สกุนา ทิพย์รัตน์

1.อ.พระยืน ขก./2.ต.สวนหม่อน อ.
มัญจาคีรี ขก. 081-7170855

กพ57-เมย57

คณะเกษตรศาสตร์ (6 โครงการ)
การสร้างต้นแบบและพัฒนาชุด
ความรู้เกษตรอินทรีย์เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน

ดร.นิสิต ค้าหล้า

ต.เหล่า อ.สุมพิสัย จ.มหาสารคาม
083-3178525

ฝึ กปฏิบต
ั อ
ิ อกแบบ1ตค56-31สค57

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม

หัวหน้าโครงการ

สถานที่ปฏิบัติงาน

การจัดท้าบัญชีต้นทุนการผลิตและ
กลุ่มเกษตรกร ต.ขามป้อม อ.พระยืน
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของกลุ่ม ผศ.ดร.สุภาภรณ์ พวงชมภู
ขก. 084-6418014
สินค้าชุมชน

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

มค57-มีค57

1.พย56 การจัดการเลีย
้ งโคเบือ
้ งต ้น

2.พย56-มค57การผสมพันธุโ์ ค

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงการ
ให้อาหารการจัดการระบบสืบพันธุ์ฯ

ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม

อ้าเภอพระยืน ขก. 085-0146611

3.มค57 การตรวจ
วินจ
ิ ฉัยโรค
4.มค57 การดูแลสุภาพโคนม
5.มค57 การคัดเลือกโคนม

เทคโนโลยีการเลี้ยงและดูแลสุขภาพ
สัตว์ปีก

น.ส.นริศรา สวยรูป

กลุ่มเกษตร ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง อ.พระยืน ขก. 080-7220655

มค57

มีค57-พค57

การจัดการดิน และศัตรูพืชในสวน
ผศ.ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 085-9123267
ยางพาราอย่างยั่งยืน

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม

การผลิต และการขยายพันธ์ไม้ผล
เศษฐกิจ และยางพารา

หัวหน้าโครงการ

สถานที่ปฏิบัติงาน

ดร.พัชริน ส่งศรี

อุทยานถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์ มข. และต.ท่ากระ
เสริม อ.น้้าพอง ขก.081-5441325

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

มค57-เมย57

คณะแพทยศาสตร์ (2 โครงการ)
ต้นแบบในการเฝ้าระวังปัญหาผู้ใหญ่
นางศิริพร มงคลถาวรชัย
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะแพทยศาสตร์ มข. 089-6203233

มค57-พค57

16กพ57 ชุมชนสามเหลีย
่ ม หน่วยบริการปฐมภูมช
ิ ม
ุ ชน
สามเหลีย
่ ม 07.30น.-15.00น.

การรณรงค์ให้ชุมชนในเขตเมือง
ขอนแก่นเข้าใจเกี่ยวกับโรคจิตเภท

นางวิจติ ร พิมพะนิตย์

ชุมชนสามเหลี่ยม ชุมชนโนนม่วง ขก.
089-2746279

23กพ57 ชุมชนบ ้านโนนม่วงหน่วยบริการปฐมภูมช
ิ ม
ุ ชน
โนนม่วง 07.30น.-15.00น.

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (2 โครงการ)
การผลิตสื่อเครื่องเรือนส้าหรับ
ผู้สูงอายุส้าหรับกลุ่มหัตถกรรม
ชุมชนบ้านโนนม่วง

ผศ.สุรกานต์ รวยสูงเนิน

ชุมชนบ้านโนนม่วง ต.ศิลา อ.เมือง ขก.
081-5471024

เมย57-พค57

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม

การส้ารวจรังวัดสถาปัตยกรรมพื้น
ถิ่นแบบ Vernadoc

หัวหน้าโครงการ

สถานที่ปฏิบัติงาน

ผศ.ทรงยศ วีระทวีมาศ

บ้านนาอ้อ อ.นาเมือง จ.เลย
043-362046

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

คณะสัตวแพทยศาสตร์ (4 โครงการ)
ค่ายบูรณาการสัตวแพทย์

ผศ.ดร.วีรพล ทวีนันท์

อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 083-6643115

มีค57

การให้ความรู้และถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านสุขภาพและโรค
ระบาดสัตว์ที่ส้าคัญในปศุสัตว์

รศ.น.สพ.ดร.สมบูรณ์ แสง
มณีเดช

1.ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะสัตว
แพทย์ มข./2.ห้องประชุมในเขตพื้นที่
อ้าเภอเมืองขอนแก่น ขก.
081-3802549

มีค57

การผลิตยาส้าหรับสัตว์เพื่อเป็น
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

อ.ดร.จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด

ต.ขามป้อม อ.พระยืน ขก.
081-7390430

การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า

รศ.กัลยา เจือจันทร์

วัดบ้านดอนบมและบริเวณชุมชน
ใกล้เคียง 081-5442099

ธค57

1พค57-30กย56

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

คณะพยาบาลศาสตร์ (2 โครงการ)
การตรวจระดับความเสี่ยงต่อการ
เกิดไตเสื่อมของประชาชนวัย 30 ปี อ.ดร.กล้าเผชิญ โชคบ้ารุง
ขึ้นไป

บ้านโนนม่วง ต.ศิลา อ.เมือง ขก.
081-5442133

การสร้างเสริมสุขภาพและการ
ชุมชนบ้านโนนม่วง ต.ศิลา อ.เมือง ขก.
ป้องกันโรคเรื้อรังแก่ประชาชนวัย รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร
081-5457813
ผู้ใหญ่บ้านโนนม่วง

มค57

มค57-สค57

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (4 โครงการ)
ระบบปัม๊ น้้าการเกษตรด้วยพลังงาน
ผศ.ดร.นันทกานต์ วงศ์เกษม
แสงอาทิตย์

การสร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมชุมชน ผ่านแบบเรียน
ท้องถิ่นและการออกค่ายฯ

ผศ.เนตรภิส ตันเต็มทรัพย์

อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
043-202353-124

รร.ประถมในชุมชนพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ้านวน3แห่ง
และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
085-7413176

พค57-กค57

กค57-สค57จัดการเรียนการสอน

กย57 ออกค่ายเยาวชน

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม

หัวหน้าโครงการ

สถานที่ปฏิบัติงาน

การถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องอบ
พลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชน

รศ.ดร.กันยรัตน์ โหละสุต

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี และวิสาหกิจ
ชุมชนที่เข้าร่วมโคงการ 089-4165167

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-มิย57

การผลิตไอโอดีเซลจากน้้ามันพืชใช้
รร.สาธิตศึกษาศาสตร์ และสาธิตมอดิน
อ.ดร.กิตติโรจน์ หวันตาหลา
แล้วโดยใช้เครื่องมือต้นแบบชุมชน
แดง มข.081-4995370

มีค57-กค57

คณะเทคนิคการแพทย์ (3 โครงการ)
การส่งเสริมอาสาเพื่อสุขภาพทาง
กายภาพบ้าบัดเบือ้ งต้นแบบองค์รวม
ในชุมชน

ผศ.พิสมัย มะลิลา

ชุมชนต้นแบบ ต.ขามป้อม อ.พระยืน
ขก. และบ้านเหล่า อ.โกสุมพิสัย จ.
มหาสารคาม 043-202085

มหกรรมประเมินและส่งเสริม
สุขภาพป้องกันภาวะอ้วนลงพุง

รศ.นงนุช เศรษฐเสถียร

ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี ขก.
087-2286857

การส่งเสริมความรู้แบบบูรณาการ
(การผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบัน)

รศ.รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล

ต.ท่ากระเสริม อ.น้้าพอง ขก.
043-202085

พย56-พค57

มค57

มค57 อบรมภูมป
ิ ั ญญาไทย
พค57 อบรมการออกกาลังกายแบบจาเพาะ

ระยะเวลาในการดาเนินงาน

หัวหน้าโครงการ

โครงการ/กิจกรรม

สถานที่ปฏิบัติงาน
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คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2 โครงการ)
ทักษะภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการ
สื่อสารส้าหรับประชาชนและ
บุคลากรทางการศึกษา
ห้องสมุดเคลื่อนที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่การพัฒนา
วัฒนธรรมส่งเสริมการอ่าน

ผศ.ดร.อังคณา ทองพูน
พัฒนศร

รร.พระยืนวิทยาคาร อ.พระยืน ขก.
087-8665990

ผศ.เพ็ญพันธ์ เพชรศร

อ.พระยืน จ.ขอนแก่น และคณะมนุษ
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข.
086-5642279

มค57-กค57

มีค57-กค57

คณะศิลปกรรมศาสตร์ (1 โครงการ)

ศิลปะไร้ก้าแพง Art No Wall

ผศ.ธวัชชัย ช่างเกวียน

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. อ.เมือง จ.
ขอนแก่น 085-0025455

จัด ปช.อบรมสัมมนา/
ปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ(work shop)
เริม
่ 1ตค56-31มค57

ศูนย์บริการวิชาการ (2 โครงการ)

ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้อ้านวยการศูนย์บริการ
วิชาการ

ศูนย์บริการวิชาการ มข. 043-348983

ตค56-กย57

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม

หัวหน้าโครงการ

สถานที่ปฏิบัติงาน

โครงการอ้าเภอ มข.พัฒนา

ผู้อ้านวยการศูนย์บริการ
วิชาการ

ศูนย์บริการวิชาการ มข. 043-348983
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ตค56-กย57

วิทยาเขตหนองคาย (16 โครงการ)
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยลงแขกด้านา

อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยลงแขกเกี่ยว
ข้าวนานาชาติ

อ.พิมพ์พร พลทะมัย

บ้านคุยนางขาว ต.หนองกอมเกาะ อ.
เมือง จ.หนองคาย 042-415633

ผศ.มานิตย์ ผิวขาว

บ้านคุยนางขาว ต.หนองกอมเกาะ อ.
เมือง จ.หนองคาย 080-1985807

1.กลุ่มอาชีพกรอบรูปไม้ ต.หนองกอม
เกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย/2.กลุ่ม
พัฒนาอาชีพบ้านนาเหล่า ต.หนองกอม
เกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย/3.กลุ่มสตรี
ถักผ้า หมูบ่ ้านเม็ก ต.วัดธาตุ/4.กลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มธุรกิจชุมชน
ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ สตรีบ้านปะโคใต้ หมูบ่ ้านปะโคใต้ ต.
ในเขตอ้าเภอเมืองหนองคายฯ
ปะโค/5.กลุ่มอาชีพสตรีท้าขนมไทย ต.
มีชัย/6.กลุ่มหัตถกรรมเครื่องจักสาน
สตรีสร้างพอก บ้านสร้างพอก ต.โพน
สว่าง 081-9845995

มิย57-กค
57

พย56

พย56-มีค57

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม

หัวหน้าโครงการ

สถานที่ปฏิบัติงาน

กฎหมายสู่ชุมชน

อ.อุษณีย์ ตันสูงเนิน

รร.หนองคายวิทยาคาร อ.เมือง จ.
หนองคาย 088-5522478

พัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการและการ
มีส่วนร่วมสู่การเป็นชุมชนน่าอยู่

อ.วิรุณรัตน์ ทิอทุ ิศ

บ้านหนองเดิ่น ม.7 และบ้านศรีเจริญ
ม.11 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.
หนองคาย 087-8605367

ค่ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและ
พัฒนาทักษะทางภาษาโดยใช้
ภาษาอังกฤษฯ

อ.นภาลัย ดุษฎีกลุ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. วิทยาเขต
หนองคาย 080-7646216

การเตรียมความพร้อมด้าน
ภาษาอังกฤษแก่นักเรียนฯ

ผศ.ดร.รักชนก แสงภักดีจติ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขต
หนองคาย 080-4208688

การพัฒนาทักษะการเรียนการสอน
ดร.เชวงศักดิ์ พฤกษเทเวศ
ของครูศูนย์ฯเด็กเล็กฯ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขต
หนองคาย042-415641

การพัฒนาขีดความสามารถของ
กลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน

ดร.กฤษดา ค้าเจริญ

กลุ่มการผลิตภัณฑ์ชุมชนของจ.
หนองคาย ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่
จ.หนองคาย 042-415600
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ธค56

พย56-มีค57

กพ57

มิย57

พค57

มค57-เมย57

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม

ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์

ค่ายเยาวชนลุ่มน้้าโขงรักษ์
สิ่งแวดล้อม

การพัฒนาศ้กยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการเพื่อการสร้าง
นวัตกรรมฯ

หัวหน้าโครงการ

สถานที่ปฏิบัติงาน

อ.ประภาภรณ์ เทตวงษ์

อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ1 มข.
วิทยาเขตหนองคาย ต.หนองกอมเกาะ
อ.เมือง จ.หนองคาย 087-2285673

ดร.มัลลิกา จันทรังษี

อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มข.
วิทยาเขตหนองคาย จ.หนองคาย
085-6118499

ผศ.ดร.กริช แรงสูงเนิน

1.กลุ่มสตรีถกั ผ้า บ.เม็ก ต.วัดธาตุ/2.
กลุ่มทอผาบ้านปะโค บ.ปะโคใต้ ต.ปะ
โค/3.กลุ่มแม่บ้านขนม ต.สีกาย/4.กลุ่ม
แม่บ้านทอเสื่อกก ต.หาดค้า/5.กลุ่ม
ผลิตข้างแต๋นน้้าแตงโม ต.ค่ายบก
หวาน/6.กลุ่มทอผ้าบ้านสีกาย ต.สี
กาย/7.กลุ่มหัตถกรรม ต.มีชัย/8.กลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกร บ.ศาลาค้า ต.หิน
โงม/9.กลุ่มสตรีสหกรณ์จกั สานบ.
หนองหมืน่ ต.ค่ายบกหวาน จ.
หนองคาย 085-3344556
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เมย57- 20-23พค57

มค57 กิจกรรมค่ายครัง้ ที1
่

มิย57 กิจกรรมค่ายครัง้ ที2
่

มค57 -มีค57 อบรมให ้ความรู ้+ทาวิจัย

กพ57 นาเสนอโครงการเพือ
่ การ
เปลีย
่ นแปลงของผู ้เข ้าอบรม

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม

การพัฒนาศักภาพการเป็น
ผู้ประกอบการเพื่อการส่งออกสินค้า
ไปต่างประเทศ

การพัฒนาศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการเพื่อการจัดการธุรกิจ
อย่างยั่งยืน

หัวหน้าโครงการ

สถานที่ปฏิบัติงาน

1.กลุ่มสตรีถกั ผ้า บ.เม็ก ต.วัดธาตุ/2.
กลุ่มทอผาบ้านปะโค บ.ปะโคใต้ ต.ปะ
โค/3.กลุ่มแม่บ้านขนม ต.สีกาย/4.กลุ่ม
แม่บ้านทอเสื่อกก ต.หาดค้า/5.กลุ่ม
ผลิตข้างแต๋นน้้าแตงโม ต.ค่ายบก
หวาน/6.กลุ่มทอผ้าบ้านสีกาย ต.สี
ผศ.ดร.ภิเษก ชัยนิรันดร์ กาย/7.กลุ่มหัตถกรรม ต.มีชัย/8.กลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกร บ.ศาลาค้า ต.หิน
โงม/9.กลุ่มสตรีสหกรณ์จกั สานบ.
หนองหมืน่ ต.ค่ายบกหวาน จ.
หนองคาย 085-3344556

ดต.จตุราพร สีหาบุตร

1.กลุ่มสตรีถกั ผ้า บ.เม็ก ต.วัดธาตุ/2.
กลุ่มทอผาบ้านปะโค บ.ปะโคใต้ ต.ปะ
โค/3.กลุ่มแม่บ้านขนม ต.สีกาย/4.กลุ่ม
แม่บ้านทอเสื่อกก ต.หาดค้า/5.กลุ่ม
ผลิตข้างแต๋นน้้าแตงโม ต.ค่ายบก
หวาน/6.กลุ่มทอผ้าบ้านสีกาย ต.สี
กาย/7.กลุ่มหัตถกรรม ต.มีชัย/8.กลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกร บ.ศาลาค้า ต.หิน
โงม/9.กลุ่มสตรีสหกรณ์จกั สานบ.
หนองหมืน่ ต.ค่ายบกหวาน จ.
หนองคาย080-0404036
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ตค56 -มค57 อบรมให ้ความรู ้+ทาวิจัย
กพ57 นาเสนอโครงการเพือ
่ การ
เปลีย
่ นแปลงของผู ้เข ้าอบรม

ตค56 -มค57 อบรมให ้ความรู ้การ
วิเคราะห์วงิ่ แวดล ้อม

กพ57 แบ่งกลุม
่ ย่อยเพือ
่ ระดม
ความคิดเห็นทางการวิเคราะห์

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม

หัวหน้าโครงการ

สถานที่ปฏิบัติงาน

สัปดาห์วิชาการ

รองอธิการบดีวิทยาเขต
หนองคาย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขต
หนองคาย 042-415605

อ.เยาวภา ปานิเสน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขต
หนองคาย 042-415632

ส่งเสริมสุขภาพชุมชนคนหนองคาย
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สค57

11มิย57

