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สำ�นักง�นประส�นคว�มร่วมมือพัฒน�ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ (สปพ.)
Office of Cooperation for Northeastern Region Development

พระราชด ารัส 
ในการเสด็จพระราชด าเนิน 

ทรงประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๑๐ 

ข้าพเจ้าและพระราชินี มีความยินดีที่ ได้มาร่วมในพิธีเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โอกาสนี้
และมีความพอใจมาก ที่ได้ทราบรายงานการก่อตั้งมหาวิทยาลัยนี้ว่า ทางราชการได้วางโครงการไว้เป็นอย่างดี 
และด า เนินการมาด้วยความรอบคอบ . โดยพิจารณาจัดตั้ งคณะต่างๆ ขึ้น ตามล าดับความส าคัญ
และความจ าเป็น 

การตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพิ่มขึ้นอีกแห่งนี้ เป็นคุณอย่างยิ่ง  เพราะท าให้การศึกษาขั้ นสูง
ขยายออกไปถึงภูมิภาคที่ส าคัญที่สุดส่วนหนึ่งของประเทศ ซึ่งต่อไปจะเป็นผลดี แก่การพัฒนา ยกฐานะ
ความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคอย่างยิ่ง ความส าเร็จในการตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงเป็นความส าเร็จ         
ที่ทุกคนควรจะยินดี 

ในส่วนผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยโดยตรง คือ ผู้บริหาร คณะอาจารย์ และนักศึกษา
โดยเฉพาะนักศึกษารุ่นแรกน้ัน เมื่อท่านได้เริ่มมาด้วยดี มีสถานศึกษาอันมีความสะดวกเหมาะสมเช่นนี้แล้ว 
ขอให้ถือเป็นหน้าที่และเป็นความรับผิดชอบ ที่จะต้องร่วมกันด าเนินงานต่อไป ให้บรรลุจุดหมายและให้เจริญขึ้น
โดยเร็ว เพื่อจักได้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชนทั่วไป และเพื่อให้เป็นเกียรติแก่จังหวัด และภูมิภาค       
อันเป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ 

ข้าพเจ้าขอขอบใจรัฐบาลนิวซีแลนด์และรัฐบาลแคนาดา พร้อมทั้งองค์การและมูลนิธิต่างป ระเทศ
ที่มีความปรารถนาดี เกื้อกูลการก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี  

บัดนี้ได้เวลามงคลแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอสถานศึกษานี้จงมีความเจริญ          
และม่ันคง จงอ านวยประโยชน์อย่างแท้จริง แก่การศึกษาของกุลบุตรกุลธิดา ยั่งยืนสืบไป ขออวยพรให้ทุกท่าน
ที่มาร่วมชุมนุมกันในพิธีนี้ มีความสุขความสวัสดีโดยทั่วกัน. 
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เนื่องในโอกาสวาระครบรอบ .50.ปี.แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น . 
“50 ปี แห่งการอุทิศเพื่อสังคม”..ในปี.พ.ศ.2557.นั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดท า
โครงการส าคัญและได้รับอนุมัติงบประมาณ เพื่อด าเนินงานแก้ไขและพัฒนา       
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้องค์ความรู้ที่เกิดจากการเรียน การสอนและการวิจัย
เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ คือ “โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาใน         
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้้าทางสังคม” ต่อมาได้จัดตั้งส านักงาน
ประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานประสาน
การด าเนินงานดังกล่าว ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 เป็นต้นมา 

สาระส าคัญของรายงานประจ าปี  จึงได้ประมวลและสรุปสาระส าคัญ
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2558 ของแต่ละโครงการ          
ที่ มี ความก้ าวหน้ าและพัฒนาการที่ ดี . เกิ ดประโยชน์ทั้ ง ในระดับนโยบาย         
และการปฏิบัติ อันเกิดผลดีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
ปฏิบัติงาน 

ค าน า 
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เนื่องในโอกาสวาระครบรอบ .50.ปี.แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น . 
“50 ปี แห่งการอุทิศเพื่อสังคม”..ในปี.พ.ศ.2557.นั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดท า
โครงการส าคัญและได้รับอนุมัติงบประมาณ เพื่อด าเนินงานแก้ไขและพัฒนา       
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้องค์ความรู้ที่เกิดจากการเรียน การสอนและการวิจัย
เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ คือ “โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาใน         
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้้าทางสังคม” ต่อมาได้จัดตั้งส านักงาน
ประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้น เพ่ือเป็นหน่วยงานประสาน
การด าเนินงานดังกล่าว ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 เป็นต้นมา 

สาระส าคัญของรายงานประจ าปี  จึงได้ประมวลและสรุปสาระส าคัญ
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2558 ของแต่ละโครงการ          
ที่ มี ความก้ าวหน้ าและพัฒนาการที่ ดี . เกิ ดประโยชน์ทั้ ง ในระดับนโยบาย         
และการปฏิบัติ อันเกิดผลดีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
ปฏิบัติงาน 

ค าน า 
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สำ�นักง�นประส�นคว�มร่วมมือพัฒน�ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ (สปพ.)
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โดยเฉพาะในปีนี้  มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการประสานความร่วมมือ
ขยายผลนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง         
ในภาคการเกษตรและชนบท และด้านความมั่นคง อันเกิดจากการประสานงาน        
ของบุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น การบูรณาการงาน     
กับส่วนราชการของจังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคมในทุกจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ส่วนราชการตามกระทรวง กรม กองต่างๆ ขอขอบพระคุณหัวหน้าส่วนราชการ 
หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนผู้น าภาคประชาสังคม มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ  มูลนิธิ       
รากแก้ว ภาคเอกชน และประชาชนในพ้ืนที่ต่างๆ.มา ณ.โอกาสนี้ ผลงานดังกล่าวนี้
แสดงให้เห็นว่าองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยที่เกิดจากการเรียน การสอนและการวิจัย 
สามารถน าไปปฏิบัติและเกิดประโยชน์ได้จริงในพื้นที่  

ส านักงานประสานความรว่มมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   มกราคม 2558 rIS
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โดยเฉพาะในปีนี้  มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการประสานความร่วมมือ
ขยายผลนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง         
ในภาคการเกษตรและชนบท และด้านความมั่นคง อันเกิดจากการประสานงาน        
ของบุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น การบูรณาการงาน     
กับส่วนราชการของจังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคมในทุกจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ส่วนราชการตามกระทรวง กรม กองต่างๆ ขอขอบพระคุณหัวหน้าส่วนราชการ 
หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนผู้น าภาคประชาสังคม มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ  มูลนิธิ       
รากแก้ว ภาคเอกชน และประชาชนในพ้ืนที่ต่างๆ.มา ณ.โอกาสนี้ ผลงานดังกล่าวนี้
แสดงให้เห็นว่าองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยที่เกิดจากการเรียน การสอนและการวิจัย 
สามารถน าไปปฏิบัติและเกิดประโยชน์ได้จริงในพื้นที่  

ส านักงานประสานความรว่มมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   มกราคม 2558 

 

ค าน า 
สารบัญ 
บทสรุปผู้บริหาร 

ส่วนท่ี 1 ความเป็นมา
1.1 โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้้าทางสังคม 
1.2 โครงสร้างองค์กรการบริหารงาน 
1.3 ส้านักงานประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1.4 งบประมาณ 

ส่วนท่ี 2 ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2558
2.1 ภาพรวมการบริหารส้านักงาน และโครงการ 
2.2 ผลการด้าเนินงานของส้านักงานประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2.3 พื้นที่ปฏิบัติงานของโครงการ 
2.4 โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2.5 โครงการเสริมไอโอดีนเสริมไอคิว 
2.6 โครงการพัฒนาการคิดขั้นสงูทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นทีภ่าคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2.7 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

ภาคผนวก 

สารบัญ 
สารบัญ 

1

1

2

3

6

7

7

8

23

33

50

54

86

111
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โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพื่ อลดความเหลื่ อมล้ าทางสั งคมของมหาวิทยา ลัยขอนแก่น .ด า เนินการ
เนื่องในโอกาสวาระครบรอบ .50.ปี .แห่งการอุทิศเพื่อสังคม มีวัตถุประสงค์
เพื่อน าองค์ความรู้ที่เกิดจากการเรียน การสอน การวิจัยเข้าแก้ไขปัญหาและพัฒนา
พื้นที่ ภ าคตะวันออกเ ฉียง เหนื อ  ที่ เ กิ ดความ เหลื่ อมล้ า ในประเด็นส าคัญ 
คือ ปัญหาสาธารณสุข ปัญหาการศึกษา และปัญหาความยากจน ประกอบด้วย 
4 โครงการ คือ  

1. โครงการแก้ ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

2. โครงการเสริมไอโอดีนเสริมไอคิว
3. โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ทั้งนี้การด าเนินงานเป็นโครงการต่อเนื่องที่ได้ รับการจัดสรรงบประมาณ
แผ่นดินประจ าปี จากแผนงานสนับสนุนการวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

บทสรุปผู้บริหาร 
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ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2558
ซึ่งเป็นปีที่สองของการด าเนนิงาน สรปุสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

 การประสานงานกับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลอ าเภอ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล สปสช ..เพื่อด าเนินงานแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ตลอดจนประสานงานกับส่ วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
ตลอดจนภาคีเครือข่ายต่างๆ จ านวน .20.จังหวัด.40.อ าเภอ.10.โรงพยาบาลศูนย์
และจังหวัด.80 โรงพยาบาลชุมชน.800.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

 จัดกิจกรรมรณรงค์วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ าดี เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับ
โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี  การตรวจเบื้ องต้นเพื่อ เ ฝ้าระวั งโรค
การวิเคราะห์และจ าแนกผู้รับการตรวจเพื่อคัดกรอง เพื่อเฝ้าระวังตามกลุ่มเสี่ยงต่างๆ

 รักษาผู้ป่วยภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้ าดี ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
ที่มีหอผู้ป่วยขนาด.25.เตียง.1.หอ.เตียง.ICU.2.เตียง.ห้องผ่าตัด.1.ห้อง พร้อมบุคลากร
และเครื่องมือโดยเฉพาะ

 จัดท าฐานข้อมูลกลุ่มเสี่ยง พร้อมทั้ งประวัติทะเบียนของ ผู้เข้ารับการตรวจ
ด้วยระบบสารสนเทศ CASCAP Tools

 ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสาธารณสุขในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อก าจัดปัญหา
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี ในประชาชนตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 โดยสามารถผลักดันให้เป็นนโยบายของรัฐบาล
เป็นวาระแห่งชาติ  ซึ่ ง ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

 จัดตั้งมูลนิธิมะเร็งท่อน้ าดี เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิ ใบไม้ตับ
และมะเร็ งท่อน้ า ดี ในภาคตะวันออก เ ฉียง เหนืออย่ า งยั่ งยื น ในระยะยาว
โดยร่วมระดมทุนและบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเข้ามาสนับสนุนโครงการดังกล่าว

 ได้รับการสนับสนุนเครื่องตรวจอัลตราซาวด์ .จ านวน .40.ล้านบาท .จากมูลนิธิ
ส านักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์rIS
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ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2558
ซึ่งเป็นปีที่สองของการด าเนนิงาน สรปุสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

 การประสานงานกับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลอ าเภอ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล สปสช ..เพื่อด าเนินงานแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ตลอดจนประสานงานกับส่ วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
ตลอดจนภาคีเครือข่ายต่างๆ จ านวน .20.จังหวัด.40.อ าเภอ.10.โรงพยาบาลศูนย์
และจังหวัด.80 โรงพยาบาลชุมชน.800.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

 จัดกิจกรรมรณรงค์วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ าดี เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับ
โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี  การตรวจเบื้ องต้นเพื่อ เ ฝ้าระวังโรค
การวิเคราะห์และจ าแนกผู้รับการตรวจเพื่อคัดกรอง เพื่อเฝ้าระวังตามกลุ่มเสี่ยงต่างๆ

 รักษาผู้ป่วยภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้ าดี ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
ที่มีหอผู้ป่วยขนาด.25.เตียง.1.หอ.เตียง.ICU.2.เตียง.ห้องผ่าตัด.1.ห้อง พร้อมบุคลากร
และเครื่องมือโดยเฉพาะ

 จัดท าฐานข้อมูลกลุ่มเสี่ยง พร้อมทั้ งประวัติทะเบียนของ ผู้เข้ารับการตรวจ
ด้วยระบบสารสนเทศ CASCAP Tools

 ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสาธารณสุขในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อก าจัดปัญหา
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี ในประชาชนตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
เม่ือวันที่ 26 ธันวาคม 2557 โดยสามารถผลักดันให้เป็นนโยบายของรัฐบาล
เป็นวาระแห่งชาติ  ซึ่ ง ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

 จัดตั้งมูลนิธิมะเร็งท่อน้ าดี เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิ ใบไม้ตับ
และมะเร็ งท่อน้ า ดี ในภาคตะวันออก เ ฉียง เหนืออย่ า งยั่ งยื น ในระยะยาว
โดยร่วมระดมทุนและบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเข้ามาสนับสนุนโครงการดังกล่าว

 ได้รับการสนับสนุนเครื่องตรวจอัลตราซาวด์ .จ านวน .40.ล้านบาท .จากมูลนิธิ
ส านักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

 ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขตามโครงการก าจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้ าดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว
เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ.70.ปี ในปีพุทธศักราช 2559 พร้อมทั้ง สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี นาถ .จะทรง เจริญพระชนมพรรษา . 84 .พรรษา .ตลอดจน
ในปีพุทธศักราช 2560.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา
90 พรรษา

 ลงนามความร่วมมือกับบริษัท .CP.All. .(7-11).เพื่อเปิดให้ประชาชนร่วมบริจาค
เข้ามูลนิธิมะเร็งท่อน้ าดี ทุกสาขาทั่วประเทศเป็นเวลา.3.ปี. (2557-2559)

 ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากบริษัทในเครือแกรมมี่ โดยจัดศิลปิน นักร้อง
เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้เป็นประจ า

 ลงนามร่วมมือกับหน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์ภายในมหาวิทยาลัย
และนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนมหาวิทยาลัยในต่างประเทศชั้นแนวหน้าของโลก
หลายแห่งในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เยอรมัน และญี่ปุ่น
เพื่อร่วมศึกษาค้นคว้าวิจัย การแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง

 ฝึกอบรมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เพ่ือความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
การตรวจรักษา

 จัดประชุมวิ ชาการนานาชาติและการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ลงในวารสารวิชาการนานาชาติ

 ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติในการวิจัย ศึกษาค้นคว้า ดูแลรักษา
เรื่องพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีที่มีคุณภาพมาตรฐาน และประสบผลส าเร็จ
ในการด าเนินงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. โครงการเสริมไอโอดีนเสริมไอคิว
 ศึกษา ค้นคว้า วิจัยปริมาณระดับไอโอดีนในปัสสาวะในสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับการเสริม

ไอโอดีนชนิดรับประทานวันละครั้ง เปรียบเทียบกับ .Iodized.oil. ตามอ าเภอต่างๆ
ของจังหวัดขอนแก่น เพื่อประเมินว่าสตรีมีครรภ์ในพื้นที่ต่างๆ ได้รับอาหารเสริม
ไอโอดีนอย่างพอเพียงหรือไม่ ซึ่งจะส่งผลถึงระดับสติปัญญาของบุตรในครรภ์มารดา

 ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ประชุม สัมมนา ระดมความคิดเห็นกับกระทรวงสาธารณสุข
นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อยุติ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปริมาณไอโอดีนส าหรับ
มารดาและเด็กนักเรียน ตลอดจนประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจ านวน 1 จังหวัด
26 อ าเภอrIS
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3..โครงการพัฒนาการคิดขัน้สูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน             
   ในเขตพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ

 ประสานงานกับผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการเขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียน
จ านวน 61 .เขตพื้นที่ 20 .จังหวัด และ .60.โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และขยายพื้นที่ ไปยัง 3 .จังหวัดในภาคเหนือ ตลอดจนสร้างเครือข่ายร่วมกับ
มหาวิทยาลัย.จ านวน.12.แห่ง

 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ
มูลนิธ ิตลอดจนภาคีเครือข่ายต่างๆ ในการผลิตและพัฒนาหลักสูตร

 จัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร
เนื้อหา และนักเรียนจ านวน.4,175.คน.ครูจ านวน.517.คน ศึกษานิเทศก์และผู้บริหาร
โรงเรียนจ านวน 248 คน

 ปรับปรุงและจัดห้องเรียน สนับสนุนสื่ออุปกรณ์การเรียนให้เหมาะสมกับการเรียน
และกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในห้องเรียน

 วางแผนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมแก่นักเรียนชั้นต่างๆ
 จัดกระบวนการสะท้อนผลการสอนของครูและทีมงานผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือการปรับปรุง

เทคนิควิธีการสอนให้ดียิ่งขึ้น
 จัดท าสารสนเทศของนักเรียน โรงเรียนและเขตพ้ืนที่ เพื่อติดตามพัฒนาการ

ด้านความคิดทางคณิตศาสตร์
 จัดอบรม ประชุมวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู ผู้อ านวยการ

ศึกษานิเทศก์เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการ และศาสตร์การสอน
 จัดประชุมวิชาการนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้ ประสบการณ์

และพัฒนาการด้านการสอนคณิตศาสตร์
 สรุปบทเรี ยนในการด า เนินงานที่ ผ่ านมาและวางแผนเพิ่ มขยายชั้น เรี ยน

จ านวนโรงเรียนในงบประมาณปีต่อไป
 เป็นต้นแบบและแหล่งศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียน

การสอนด้านคณิตศาสตร์ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในระดับภาคและระดับประเทศ
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4. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 ประสานงานและก าหนดพ้ืนที่ เป้าหมายใน .7.ภูมินิ เวศ .ได้แก่ .บริเวณแอ่งน้ า

(แก่งละว้า) ลุ่มน้ าพอง เขตพื้นที่ป่าและภูเขา ลุ่มน้ าชี ลุ่มน้ าปาว พื้นที่แห้งแล้ง
แล ะ เ ขต เ มื อ ง . เ พื่ อ บู รณา ก า ร อง ค์ ค ว า ม รู้ ก า ร ท า ง าน กั บ ส่ ว น ร า ชก า ร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนภาคีเครือข่ายต่างๆ .จ านวน .43.หมู่บ้าน .
20.ต าบล 16 อ าเภอ 4 จังหวัด

 วิเคราะห์พื้นที่และจัดท าแผนงาน โครงการ เพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจน
โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีส่วนร่วมกับประชาชนในพื้นที่จ านวน
50 หมู่บ้าน

 จัดท าโครงการ.กิจกรรมน าร่องลงปฏิบัติงานในพื้นที่กับครัวเรือน และพื้นที่เป้าหมาย
ตามแผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียง .(แผนยุทธศาสตร์.“แก้จน”).ที่ใช้องค์ความรู้
จากการเรียน การสอนและการวิจัย เข้าแก้ไขและพัฒนาในพื้นที่จ านวน.122.กิจกรรม

 จัดทีมอาจารย์ นักวิชาการผู้รับผิดชอบ .(ก านันแก้จน) .และอาสาสมัครพัฒนา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อสพ.มข.) เพื่อร่วมปฏิบัติงานและประสานงานโครงการ
ในพื้นที่จ านวน 32 คน

 จัดกระบวนการศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา
การประชุมวิชาการ

 ประสานงาน ก ากับติดตามความก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในพื้นที่
 ร่วมมือกับจังหวัดขอนแก่น มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิปิดทอง

หลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ และมูลนิธิรากแก้ว .จัดท าโครงการพัฒนา
และจัดหาน้ าต าบลทุ่ งโป่ง อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น ตามนโยบาย
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและ
ชนบท และด้านความมั่นคงของรัฐบาล

 จัดประชุมวิชาการกับเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างาน
พัฒนาเชิงพื้นที่

หมายเหตุ ก านันแก้จน หมายถึง อาจารย์และนักวิชาการ ที่เป็นหัวหน้าโครงการปฏิบัติงานในพื้นที่ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
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สรุปผลการด าเนินงาน 
โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม

ด้านปริมาณ 
ครอบคลุมพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน

20 จังหวัด และภาคเหนือจ านวน 3 จังหวัด .รวม.23.จังหวัด 40 อ าเภอ 20 ต าบล
50 หมู่บ้าน 

 10 โรงพยาบาลศูนย์และจังหวัด
 80 โรงพยาบาลชุมชน
 800 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
 13 ศูนย์บริการสาธารณสุข
 6 ศูนย์สุขภาพชุมชนของโรงพยาบาล
 4 ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอ/กิ่งอ าเภอ
 2 โรงพยาบาลเอกชน
 จ านวนผู้ขึ้นทะเบียนกลุ่มเสี่ยง 120,415 คน
 จ านวนผู้รับการตรวจคัดกรองเบื้องต้น 76,666 คน
 จ านวนผู้รับการตรวจปสัสาวะ 2,419 คน
 จ านวนนักเรียน 4,175 คน
 จ านวนครู 517 คน
 โรงเรียน 60 โรงเรียน
 เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 61 เขตพื้นที่
 มหาวิทยาลัยร่วมเป็นเครือขา่ย 12 มหาวิทยาลัย
 ศึกษานิเทศก์และผู้บริหารโรงเรียนจ านวน 248 คน
 จ านวนโครงการที่เข้าแก้ไขและพัฒนาพื้นที่ 122 โครงการ
 จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 3,578 คนrIS
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ด้านคุณภาพ 
 เกษตรกร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ประชาชนกลุ่มเสี่ยง

และผู้ป่วยมีโอกาสได้เข้าถึงบริการพ้ืนฐานด้านการด ารงชีพ ด้านการศึกษา
และด้านสาธารณสุขที่ดีมีคุณภาพ

 สามารถบรรเทา แก้ไขปัญหา และสร้างโอกาสให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
ส่งผลให้ได้รับการบริการด้านสาธารณสุข การจัดการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ
การสร้างอาชีพและรายได้การเกษตรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีส่วนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชน และสามารถลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคมได้ในระดับหนึ่ง

 กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้และทัศนคติในการดูแล และพ่ึงตนเองมากขึ้น
 สามารถบู รณาการ เชื่ อม โยงหน่ วยงานต่ า งๆ ทั้ ง ภาครั ฐ  เอกชน

และประชาชนในพื้นที่ เข้าท างานร่วมกันในลักษณะประชารัฐ
 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน

และภาคประชาสังคม
 มีส่ วนในการขับ เคลื่ อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐ กิจพอเพีย ง

ในภาคการเกษตรและชนบท และด้านความม่ันคง ตามนโยบายของรัฐบาล
เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบแห่งแรกในการน าสถาบันอุดมศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม
พัฒนาพื้นที่
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โ ครงการแ ก้ ไ ข ปัญห าส าธ า รณสุ ข แล ะก าร ศึกษ า
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ า        
ทางสังคม 

เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะครบรอบ .50.ปี .แห่งการก่อตั้ง         
คณะผู้บริหาร โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย) 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ . (รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท).รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ) โดยด าริและ
ค าแนะน าของ ศ.ดร.กนก.วงษ์ตระหง่าน.(อดีตอุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
ว่ ามหาวิ ทยาลั ยขอนแก่น  ควรมี โครงการส าคัญอัน เกิ ดจากองค์ ความรู้ 
ของมหาวิทยาลัยที่สั่งสมมาจากการเรียน การสอน การวิจัยเข้าช่วยแก้ไขและพัฒนา
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการนี้พบว่าประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประสบปัญหา 3 ประการส าคัญคือ ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา และด้านความ
ยากจน จึงได้พิจารณาจัดท าโครงการต่อเนื่องระยะเวลา .10.ปี ภายใต้ “โครงการ
แก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความ
เหลื่อมล้้าทางสังคม” เพื่อการแก้ไขปัญหาส าคัญดังกล่าว ประกอบด้วยโครงการหลัก 
4 โครงการ คือ 

1. โครงการแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมในตับและมะเร็งทอนํ้าดีในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

2. โครงการเสริมไอโอดีนเสริมไอคิว

3. โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตรของนักเรียนในเขตพื้นที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4. โครงการแกไขปญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

โดยมีกองแผนงาน เปนผูประสานการจัดทําเอกสารโครงการกอนนําเสนอ

ตอทีป่ระชมุคณบดี เพือ่พจิารณาใหความเห็นชอบ เพือ่บรรจุเปนคําขอรบัการจัดสรร 

งบประมาณแผนดินประจําป.2557 โดย ศ.ดร.กนก วงษตระหงาน ไดประสานงาน 

จนกระทั่งไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดินประจําป 2557 เปนปแรก 

1ความเป็นมา

1.1 
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โครงสร้างองค์กร การบริหารงาน 
การบริหารงานโครงการจัดอยู่ในรูปของคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้ 

1.คณะกรรมการอ านวยการ โดยมีอธิการบดี.เป็นประธาน
 มีหน้าที่ก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์

2.คณะกรรมการด าเนินงาน โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์.เป็นประธาน
 มีหน้าที่ก าหนดแผนปฏิบัติงาน การบริหารโครงการ และการก ากับติดตาม

ประเมินผล

โดยมีส านักงานประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สปพ.) 
เป็นหน่วยประสานการปฏิบัติงาน ส าหรับคณะกรรมการชุดต่างๆ  

1.2 
โครงสร้างองค์กร การบริหารงาน 
การบริหารงานโครงการจัดอยู่ในรูปของคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้ 

1.คณะกรรมการอ านวยการ โดยมีอธิการบดี.เป็นประธาน
 มีหน้าที่ก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์
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 มีหน้าที่ก าหนดแผนปฏิบัติงาน การบริหารโครงการ และการก ากับติดตาม

ประเมินผล

โดยมีส านักงานประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สปพ.) 
เป็นหน่วยประสานการปฏิบัติงาน ส าหรับคณะกรรมการชุดต่างๆ  

1.2 

rIS
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สำ�นักง�นประส�นคว�มร่วมมือพัฒน�ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ (สปพ.)
Office of Cooperation for Northeastern Region Development

โครงสร้างองค์กร การบริหารงาน 
การบริหารงานโครงการจัดอยู่ในรูปของคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้ 

1.คณะกรรมการอ านวยการ โดยมีอธิการบดี.เป็นประธาน
 มีหน้าที่ก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์

2.คณะกรรมการด าเนินงาน โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์.เป็นประธาน
 มีหน้าที่ก าหนดแผนปฏิบัติงาน การบริหารโครงการ และการก ากับติดตาม

ประเมินผล

โดยมีส านักงานประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สปพ.) 
เป็นหน่วยประสานการปฏิบัติงาน ส าหรับคณะกรรมการชุดต่างๆ  

1.2 
โครงสร้างองค์กร การบริหารงาน 
การบริหารงานโครงการจัดอยู่ในรูปของคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้ 

1.คณะกรรมการอ านวยการ โดยมีอธิการบดี.เป็นประธาน
 มีหน้าที่ก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์

2.คณะกรรมการด าเนินงาน โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์.เป็นประธาน
 มีหน้าที่ก าหนดแผนปฏิบัติงาน การบริหารโครงการ และการก ากับติดตาม

ประเมินผล

โดยมีส านักงานประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สปพ.) 
เป็นหน่วยประสานการปฏิบัติงาน ส าหรับคณะกรรมการชุดต่างๆ  

1.2 
  
  

เปนหนวยงานท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนจัดต้ังข้ึนสังกัดสํานักงานอธิการบดี อยูภายใต

การกํากับดูแลของรองอธิการบดีฝายวางแผนยุทธศาสตร ซึ่งเปนผูรับผิดชอบ กํากับ ดูแล 

โครงการ ตั้งแตปงบประมาณ 2558 มีบทบาทและหนาที่ ดังนี้ 

1. ควบคุม สั่งการ ก ากับ ดูแลกิจการและการด าเนินงานภายในส านักงาน
ประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. ประสานความร่วมมือด้านบุคลากร และองค์ความรู้จากหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. ประสานงานในการปฏิบัติงานตามโครงการความร่วมมือฯ กับหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น

4. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ การจัดการความรู้ ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้กับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

5. บริหารโครงการอย่างครบวงจร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ส านักงานประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1.3 
  
  

เปนหนวยงานท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนจัดต้ังข้ึนสังกัดสํานักงานอธิการบดี อยูภายใต

การกํากับดูแลของรองอธิการบดีฝายวางแผนยุทธศาสตร ซึ่งเปนผูรับผิดชอบ กํากับ ดูแล 

โครงการ ตั้งแตปงบประมาณ 2558 มีบทบาทและหนาที่ ดังนี้ 

1. ควบคุม สั่งการ ก ากับ ดูแลกิจการและการด าเนินงานภายในส านักงาน
ประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. ประสานความร่วมมือด้านบุคลากร และองค์ความรู้จากหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. ประสานงานในการปฏิบัติงานตามโครงการความร่วมมือฯ กับหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น

4. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ การจัดการความรู้ ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้กับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

5. บริหารโครงการอย่างครบวงจร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ส านักงานประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1.3 
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โครงสร้างการบริหาร 
ส านักงานประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รศ.ดร.ล้าปาง แม่นมาตย์ 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ 

รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท 
ผู้อ้านวยการส้านักงานประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

อาจารย์วีระ ภาคอุทัย 
รองผู้อ้านวยการ 

ดร.อนุชา โสมาบุตร 
รองผู้อ้านวยการ 

  ผศ.ปราโมทย์ ครองยุทธ 
รองผู้อ้านวยการ 

รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.ลําปาง แม่นมาตย์ 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ 

ดร.อนุชา โสมาบุตร  

รองผู้อํานวยการ 

ผศ.ปราโมทย์ ครองยุทธ

รองผู้อํานวยการ

อาจารย์วีระ ภาคอุทัย 

รองผู้อํานวยการ 

รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท 

ผู้อํานวยการสํานักงานประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ rIS
NED KKU
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บุคลากรส านักงานประสานความร่วมมือ 
พัฒนาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

นางสาวทัศนีย์ เสือบัว 
เจ้าหน้าที่พัสดุ 

นางบุญเม็ง นามวงษา 
เจ้าหน้าที่การเงิน 

นายอนุวรรตน์ ศรีสวัสด์ิ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นางสาวเบญจพร โยธาวงศ์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นางสาวสุกัญญา ไชยนุ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นางสาวกาญจนวดี ธรรมดวงศรี 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นางมารยาท พุ่มไพบูลย์ 
ผู้ประสานงานส้านักงาน 

นางสาวศิริรัตน์ บุญยะพันธ์ 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

นางสาวศิรินทร ดีรักษา 
พนักงานธุรการ 

นางสาวเบญจพร  โยธาวงศ์ 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นางสาวทัศนีย์  เสือบัว 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 

นางมารยาท  พุ่มไพบูลย์ 

ผู้ประสานงานสํานักงาน 

นางสาวสุกัญญา  ไชยนุ 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นางบุญเม็ง  นามวงษา 

เจ้าหน้าที่การเงิน 

นางสาวศิริรัตน์  บุญยะพันธ์ 

นักวิชาการเงินและบัญชี 

นางสาวกาญจนวดี  ธรรมดวงศรี 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นายอนุวรรตน์  ศรีสวัสดิ์ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นางสาวศิรินทร  ดีรักษา 

พนักงานธุรการ rIS
NED KKU
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งบประมาณ ได้รับจัดสรร จ านวน 160 ล้านบาท 
(เท่ากับงบประมาณปี 2557) 

   หน่วย : ล้านบาท 

 งบประมาณประจ าปี 2558 วงเงินงบประมาณจ านวน 160 ล้านบาท 

โครงการ งบประมาณรวม ปี 2557 ปี 2558 

1. โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

430.3680 57.8496 60.0000 

2. โครงการเสริมไอโอดีนเสริมไอคิว 76.9940 11.0290 0.6850 

3. โครงการพัฒนาการคิด ข้ันสูงทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

877.2040 63.1214 78.3129 

4. โ ค รงก า ร แ ก้ปัญห า คว า มย า กจนต าม แนวคิ ด
เศรษฐกิจพอเพียง

100.0000 18.0000 9.2061 

5. งบบริหารโครงการบริหารและติดตามผลการด าเนินงาน
โครงการแก้ ไขปัญหาสาธารณสุขแล ะการศึกษา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

50.0000 10.0000 10.0000 

รวมทั้งสิน้ 1,534.5660 160.0000 160.0000 

1.4 

rIS
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   ภาพรวมการบริหารโครงการ 

ในปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ด าเนินงานโครงการแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า
ทางสังคม สรุปได้ดังนี้ 

1. ประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ  ในพ้ืนที่        
เพื่ อประสานงานการเข้ าปฏิบั ติ ง านใน พ้ืนที่ และประสานโครงการต่ างๆ 
เพื่อให้สามารถบูรณาการร่วมกันได้ 

2. ประสานงานกับคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในการน าองค์ความรู้เข้าช่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ 

3. การจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศของโครงการ เพื่อการวิเคราะห์ ก ากับ
ติดตาม ประเมินผล 

4. การฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ และการศึกษาดูงานพัฒนาในพ้ืนที่ของทีมงาน
ฝ่ายต่างๆ 

5. ประสานงานด้านการจัดสรรงบประมาณ คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการเงิน
เอกสารการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ 

6. การส ารวจพื้นที่ใหม่ และตรวจเยี่ยมผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ในพื้นที่เดิมของโครงการ 

7. จัดท าเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็น
ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา และด้านความยากจน 
ตลอดจนสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ  

8. ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
เรื่อง “อนาคตของการพัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน” 
เมื่อวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2558 

9. ประสานการด าเนินงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2ผลการด าเนินงาน

2.1 

 
 

   ภาพรวมการบริหารโครงการ 

ในปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ด าเนินงานโครงการแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า
ทางสังคม สรุปได้ดังนี้ 

1. ประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ  ในพื้นที่        
เพื่ อประสานงานการเข้ าปฏิบั ติ ง านใน พ้ืนที่ และประสานโครงการต่ างๆ 
เพื่อให้สามารถบูรณาการร่วมกันได้ 

2. ประสานงานกับคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในการน าองค์ความรู้เข้าช่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ 

3. การจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศของโครงการ เพื่อการวิเคราะห์ ก ากับ
ติดตาม ประเมินผล 

4. การฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ และการศึกษาดูงานพัฒนาในพ้ืนที่ของทีมงาน
ฝ่ายต่างๆ 

5. ประสานงานด้านการจัดสรรงบประมาณ คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการเงิน
เอกสารการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ 

6. การส ารวจพื้นที่ใหม่ และตรวจเยี่ยมผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ในพื้นที่เดิมของโครงการ 

7. จัดท าเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็น
ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา และด้านความยากจน 
ตลอดจนสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ  

8. ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
เรื่อง “อนาคตของการพัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน” 
เมื่อวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2558 

9. ประสานการด าเนินงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2ผลการด าเนินงาน

2.1 

rIS
NED KKU
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     ผลการด าเนินงาน 
ใน ปี งบประมาณ . 2 558 .ส านั ก ง านประสานความร่ วม มือ พัฒนา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ด าเนินโครงการกิจกรรมต่างๆ สรุปได้ดังนี้ 
1. การบริหารส านักงานและโครงการ
2. การจัดท าเอกสารเผยแพร่ของส านักงานประสานความร่วมมือพัฒนา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3. การตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการ
4. การประสานงาน และการท างานเชื่อมโยงโดยบูรณาการกับส่วนราชการ

หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
5. การจัดประชุมวิชาการ

2.2 

rIS
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1.การบริหารส านักงานและโครงการ
การบริหารและประสานงานโครงการหลักทั้ง 4 ด าเนินการชี้แจงท าความเข้าใจในวัตถุประสงค์

ของโครงการ การจัดท าค าของบประมาณ การจัดท าแผนปฏิบัติการ การรายงานความก้าวหน้า 
การตรวจเยี่ยมและให้ค าแนะน าระหว่างด าเนินการ การวางระบบข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนการด าเนินการด้านการเงินการคลังให้เป็นไปตามระเบียบ 
และข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  

การประชุมชี้แจงการเสนองบ ประมาณ และจัดสรรงบประมาณ 
ประจ้าปีงบประมาณ 2558  

การประช ุมรายงานความก าวหน าท ัง้ .4. โครงการย อย             

ภายใต  โครงการแก  ไขป ญหาสาธารณสุขและการศ ึกษา 

ในภาคตะว ันออกเฉ ียงเหน ือ  เพ ือ่ลดความเหล ือ่มลํ ้า 

ทางสังคม ประจําปงบประมาณ 2558 rIS
NED KKU
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การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการด้าเนินงาน           
และระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ จากผู้อ้านวยการกองคลัง 
และเจ้าหน้าที่กองคลัง 

การท้า Workshop ของก้านันแก้จน และ อาสาสมัครพัฒนา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สปพ. จัดประชุมรวมกับอาสาสมัครพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกน  

เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สืบเนื่องจากการสัมมนา Leadership 

and Team Management ณ หาดตะวันรอน ตําบล นาจอมเทียน 

อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี rIS
NED KKU
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Office of Cooperation for Northeastern Region Development

 

การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการด้าเนินงาน           
และระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ จากผู้อ้านวยการกองคลัง 
และเจ้าหน้าที่กองคลัง 

การท้า Workshop ของก้านันแก้จน และ อาสาสมัครพัฒนา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สปพ. จัดประชุมรวมกับอาสาสมัครพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกน  

เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สืบเนื่องจากการสัมมนา Leadership 

and Team Management ณ หาดตะวันรอน ตําบล นาจอมเทียน 

อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

2.การจัดท าเอกสารเผยแพร่ของส านักงานประสานความร่วมมือ
พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วารสารสา้นักงานประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

วารสารโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และวารสารการวิเคราะห์พ้ืนท่ีและถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาต้าบล 

คู่มือระเบียบการปฏิบัติงานด้านการเงินประจ้าปีงบประมาณ 2558-2561 และ 2559 

rIS
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3.การตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการ

การตรวจเยี่ยม ก้ากับ ติดตาม และประเมินผลพื้นที่
เป้าหมายโครงการพัฒนาการคิดข้ันสูงทางคณิตศาสตร์
ของนักเ รียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ณ โรงเรียนคูค้าพิทยาสรรพ์ ต้าบลคูค้า อ้าเภอซ้าสูง 
จังหวัดขอนแก่น 

การตรวจเยี่ยมก้ากับ ติดตาม และประเมินผลพื้นที่เป้าหมาย
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงตามพื้นที่ต่างๆ ทั้ง 4 จังหวัด คือ จังหวัด
ขอนแก่น จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม แล ะ
จังหวัดกาฬสินธุ์

การตรวจเยี่ยม ก้ากับ ติดตาม และประเมินผลพื้นที่
เ ป้ า หมาย โครงการแก้ ไ ขปัญหา โรคพย าธิ ใบ ไม้ ตั บ
แ ล ะ ม ะ เ ร็ ง ท่ อ น้้ า ดี ใ น ภ า คต ะ วั นออก เ ฉี ย ง เ ห นื อ 
“วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้้าดี”.ตามจังหวัดเครือข่าย
ต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ 

rIS
NED KKU



13รายงานประจำาปี 2558
ANNUAL REPORT 2015

สำ�นักง�นประส�นคว�มร่วมมือพัฒน�ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ (สปพ.)
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3.การตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการ

การตรวจเยี่ยม ก้ากับ ติดตาม และประเมินผลพื้นที่
เป้าหมายโครงการพัฒนาการคิดข้ันสูงทางคณิตศาสตร์
ของนักเ รียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ณ โรงเรียนคูค้าพิทยาสรรพ์ ต้าบลคูค้า อ้าเภอซ้าสูง 
จังหวัดขอนแก่น 

การตรวจเยี่ยมก้ากับ ติดตาม และประเมินผลพื้นที่เป้าหมาย
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงตามพื้นที่ต่างๆ ทั้ง 4 จังหวัด คือ จังหวัด
ขอนแก่น จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม แล ะ
จังหวัดกาฬสินธุ์

การตรวจเยี่ยม ก้ากับ ติดตาม และประเมินผลพื้นที่
เ ป้ า หมาย โครงการแก้ ไ ขปัญหา โรคพย าธิ ใบ ไ ม้ตั บ
แ ล ะ ม ะ เ ร็ ง ท่ อ น้้ า ดี ใ น ภ า คต ะ วั นออก เ ฉี ย ง เ ห นื อ 
“วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้้าดี”.ตามจังหวัดเครือข่าย
ต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ 

สปพ. น้าทีมนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ร่วมส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้เยาวชน ทีคุ่้มซับตะนา บ้านป่าไม้งาม 
ต้าบลโนนทอง อ้าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

สปพ. ร่วมประชุมชี้แจงการด้าเนินงานกับหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง และชาวบ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง ท่ีคุ้มซับตะนา บ้านป่าไม้งาม ต้าบลโนนทอง 
อ้าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

rIS
NED KKU



14 รายงานประจำาปี 2558
ANNUAL REPORT 2015

สำ�นักง�นประส�นคว�มร่วมมือพัฒน�ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ (สปพ.)
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4.การประสานงาน และการท างานเชื่อมโยงโดยบูรณาการกับส่วนราชการ
หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

เพื่อชี้แจงความเป็นมา เป้าหมายพื้นที่  และวัตถุประสงค์การด าเนินงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ          
การประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อการมีส่วนร่วมการท างานเชื่อมโยง
และบูรณาการงานในพื้นที่ ให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน จึงต้องประสานงาน
ทั้งในระดับกระทรวง กรม จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน โรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา โรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตลอดจนเครือข่ายภาคประชาสังคมต่างๆ ซึ่งได้รับความร่วมมือและประสานการท างานได้เป็นอย่างดี  

 

 

 

 

 

 

การประสานงานจังหวัด อ้าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานต่างๆ เพื่อการมีส่วนร่วมการท้างาน
เชื่อมโยงและบูรณาการงานในพื้นที่ ให้สอดคล้องกับประเด็น
ปัญหาและความต้องการของประชาชน

สปพ. นําทีมกํานันแกจน ศึกษาดงูานโครงการพัฒนาแกมลิง  

หนองเลิงเปอย อันเนือ่งมาจากแนวพระราชดาํริ และเกษตรกร

ตนแบบของมูลนิธปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดาํริ 

อําเภอรองคํา จังหวัดกาฬสินธุ

สปพ. น้าทีมก้านันแก้จน ศึกษาดูงานโครงการอ่างเก็บน้้าอย่างยั่งยืน 
อ่ า ง เก็ บน้้ า ห้ วยคล้ า ย  อั น เนื่ อ งม าจ า ก แนวพร ะ ร าชด้ า ริ 
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด้าริ ต้าบลกุดหมากไฟ 
อ้าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 
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4.การประสานงาน และการท างานเชื่อมโยงโดยบูรณาการกับส่วนราชการ
หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

เพื่อชี้แจงความเป็นมา เป้าหมายพื้นที่  และวัตถุประสงค์การด าเนินงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ          
การประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อการมีส่วนร่วมการท างานเชื่อมโยง
และบูรณาการงานในพื้นที่ ให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน จึงต้องประสานงาน
ทั้งในระดับกระทรวง กรม จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน โรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา โรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตลอดจนเครือข่ายภาคประชาสังคมต่างๆ ซึ่งได้รับความร่วมมือและประสานการท างานได้เป็นอย่างดี  

 

 

 

 

 

 

การประสานงานจังหวัด อ้าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานต่างๆ เพื่อการมีส่วนร่วมการท้างาน
เชื่อมโยงและบูรณาการงานในพื้นที่ ให้สอดคล้องกับประเด็น
ปัญหาและความต้องการของประชาชน

สปพ. นําทีมกํานันแกจน ศึกษาดงูานโครงการพัฒนาแกมลิง  

หนองเลิงเปอย อันเนือ่งมาจากแนวพระราชดาํริ และเกษตรกร

ตนแบบของมูลนิธปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดาํริ 

อําเภอรองคํา จังหวัดกาฬสินธุ

สปพ. น้าทีมก้านันแก้จน ศึกษาดูงานโครงการอ่างเก็บน้้าอย่างยั่งยืน 
อ่ า ง เก็ บน้้ า ห้ วยคล้ า ย  อั น เนื่ อ งม าจ า ก แนวพร ะ ร าชด้ า ริ 
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด้าริ ต้าบลกุดหมากไฟ 
อ้าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 

 
สปพ. .น้าทีมก้านันแก้จน ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาดอยตุง 
(พื้นท่ีทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ โครงการต้นแบบ         
การพัฒนาทางเลือกในการด้ารงชีวิตที่ยั่งยืนของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดเชียงราย 

ส ป พ . .น้ า ที ม ก้ า นั น แ ก้ จ น  แ ล ะ อ า ส า ส มั ค ร พั ฒ น า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงาน ณ มูลนิธิฮักเมืองน่าน 
จังหวัดน่าน 

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิปิดทองหลังพระ 
สืบสานแนวพระราชด้าริ และมูลนิธิรากแก้ว เยี่ยมชมศึกษาดูงาน
ศูนย์วิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น rIS

NED KKU
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สปพ..น้านักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับมูลนิธิรากแก้ว     
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด้าริ เข้าค่ายปั้นฝัน 
เดอะบัณฑิต สู่กระบวนการเรียนรู้ชุมชน ท่ีบ้านโคกล่ามแสงอร่าม 
อ้าเภอหนองววัซอ จังหวัดอุดรธานี 

สปพ..น้านักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับมูลนิธิรากแก้ว         
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด้าริ เข้าค่ายศึกษาเรียนรู้
การพัฒนาและจัดหาน้้า และร่วมกันซ่อมคลองส่งน้้าที่บ้านหนองผือ 
ต้าบลทุ่งโป่ง อ้าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

มูลนิธิรากแก้ว มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด้าริ 
และ สปพ. น้าคณาจารย์ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล     
ศึกษา ดูงานโครงการพัฒนาแล ะจัดหาน้้ า ในต้ าบลทุ่ ง โป่ง 
อ้าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

rIS
NED KKU
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 เรื่องโครงการพัฒนาและจัดหาน้ าในต าบลทุ่งโป่ง อ าเภออบุลรัตน์
จังหวัดขอนแก่น

สืบ เนื่ องจากการมาศึกษาดูง านและปรึกษาความร่ วมมือระหว่ างมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
กับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ และมูลนิธิรากแก้ว 
ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2558 ก่อให้เกิดการจัดท าโครงการพัฒนาและจัดหาน้ า ต าบลทุ่งโป่ง 
อ า เภออุบลรัตน์  ของจังหวัดขอนแก่น ด า เนินการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล 
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท และด้านความมั่นคง 
วงเงินงบประมาณ 192.333 ล้านบาท จ านวน 4 โครงการ ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ โครงการดังกล่าวนี้ 
เป็นกระบวนการท างานในลักษณะประชารัฐตามนโยบายของรัฐบาล   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด้าริ และมูลนิธิรากแก้ว 
ร่วมประชุมแนวทางการด้าเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขฯ 
และวางแผนความร่วมมือในการพัฒนาและจัดหาน้้าในต้าบลทุ่งโป่ง 
อ้าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 
อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สปพ. ร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด้าริ 
มูลนิธิรากแก้ว หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ภาคีเครือข่าย ภาคเอกชนและประชาคม ร่วมประชุมปรึกษาหารือใน
การพัฒนาและคืนข้อมูลประชาคมชาวบ้าน เพื่อการพัฒนาแหล่งน้้า
และภาคการเกษตร ณ วัดบ้านหนองผือ ต้าบลทุ่งโป่ง อ้าเภอ         
อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น rIS

NED KKU
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สปพ. และทีมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ 
สืบสานแนวพระราชด้าริ และมูลนิธิรากแก้ว ลงพื้นที่ส้ารวจในการ
พัฒนาและจัดหาน้้ า ในต้าบลทุ่งโป่ง อ้า เภออุบลรัตน์ จังหวัด
ขอนแก่น 

สปพ. ร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด้าริ 
และมูลนิธิรากแก้ว น้าชาวบ้านต้าบลทุ่งโป่ง และต้าบลโคกสูง 
อ้ า เภออุบล รัต น์  จังหวัดขอนแก่น ศึกษ า ดูง านโครงการ           
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ณ จังหวัดสกลนคร และจังหวัด
กาฬสินธุ ์

สปพ. ร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด้าริ มูลนิธิราก
แก้ว และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกับรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่น เพ่ือก้าหนดผู้รับผิดชอบตามข้ันตอนแนวทางการ
บริหารจัดการน้้าตามแนวพระราชด้าริ จ้านวน 8 ข้ันตอน ณ ศาลากลาง 
จังหวัดขอนแก่น 

rIS
NED KKU
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สปพ. และทีมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ 
สืบสานแนวพระราชด้าริ และมูลนิธิรากแก้ว ลงพื้นที่ส้ารวจในการ
พัฒนาและจัดหาน้้ า ในต้าบลทุ่งโป่ง อ้า เภออุบลรัตน์ จังหวัด
ขอนแก่น 

สปพ. ร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด้าริ 
และมูลนิธิรากแก้ว น้าชาวบ้านต้าบลทุ่งโป่ง และต้าบลโคกสูง 
อ้ า เภออุบล รัต น์  จังหวัดขอนแก่น ศึกษ า ดูง านโครงการ           
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ณ จังหวัดสกลนคร และจังหวัด
กาฬสินธุ ์

สปพ. ร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด้าริ มูลนิธิราก
แก้ว และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกับรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่น เพื่อก้าหนดผู้รับผิดชอบตามข้ันตอนแนวทางการ
บริหารจัดการน้้าตามแนวพระราชด้าริ จ้านวน 8 ข้ันตอน ณ ศาลากลาง 
จังหวัดขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สปพ. ร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด้าริ 
และมูลนิธิรากแก้ว น้าชาวบ้านต้าบลทุ่งโป่ง และต้าบลโคกสูง อ้าเภอ
อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ศึกษาดูงานโครงการบริหารจัดการน้้า
อย่างยั่งยืนอ่างเก็บน้้าห้วยคล้าย อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
ต้าบลกุดหมากไฟ อ้าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 

สปพ. ร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด้าริ 
และมูลนิธิรากแก้ว น้าชาวบ้านต้าบลทุ่งโป่ง อ้าเภออุบลรัตน์ จังหวัด
ขอนแก่น และน้านักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมศึกษาชุมชน
และร่วมซ่อมปรับปรุงคลองส่งน้้า สถานีบ้านหนองผือ โดยใช้
วิธีการที่ราชการจัดหาวัสดุก่อสร้างให้ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจ 
ด้าเนินการจัดท้ากันเองตามแบบ และวิธีการที่ทางราชการก้าหนดใน
ลักษณะ “ประชารัฐ” 

ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล และคณะมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนว
พระราชด้าริ มูลนิธิรากแก้ว ศ .ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน สปพ. 
ตลอดจนมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท ร่วมประชุมการวางแผนการปลูก
พืชอายุสั้นใช้น้้าน้อย เพื่อใหช้าวบ้านมีรายได้ ณ โรงแรมฌาร์มบูติค 
รีสอร์ท rIS

NED KKU
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สปพ. ร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด้าริ 
และมูลนิธิรากแก้ว น้าชาวบ้านต้าบลทุ่งโป่ง อ้าเภออุบลรัตน์ จังหวัด
ขอนแก่น และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมศึกษาชุมชนและ
พื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน  

ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และคณะมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด้าริ 
มูลนิธิรากแก้ว และสปพ. ด้าเนินการติดตามความก้าวหน้า และการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ต้าบลทุ่งโป่ง อ้าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  

สปพ. รวมกับมูลนิธปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดาํร ิ 

มูลนิธริากแกว และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน รวมประชุม 

สรุปบทเรียนและถอดบทเรียน นําเสนอความคิดเห็นจากการทํากิจกรรม

 เขาคายพัฒนารวมกัน rIS
NED KKU
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สปพ. ร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด้าริ 
และมูลนิธิรากแก้ว น้าชาวบ้านต้าบลทุ่งโป่ง อ้าเภออุบลรัตน์ จังหวัด
ขอนแก่น และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมศึกษาชุมชนและ
พื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน  

ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และคณะมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด้าริ 
มูลนิธิรากแก้ว และสปพ. ด้าเนินการติดตามความก้าวหน้า และการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ต้าบลทุ่งโป่ง อ้าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  

สปพ. รวมกับมูลนิธปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดาํร ิ 

มูลนิธริากแกว และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน รวมประชุม 

สรุปบทเรียนและถอดบทเรียน นําเสนอความคิดเห็นจากการทํากิจกรรม

 เขาคายพัฒนารวมกัน 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

สปพ. ร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด้าริ 
และมูลนิธิรากแก้ว ด้าเนินการติดตามความก้าวหน้า การทดลองเปิด
น้้ า ใช้ เพื่อการเกษตรคร้ังแรก เมื่อวันที่ .29 .มกราคม.2559 
ณ สถานีคลองส่งน้้าบ้านหนองผือ ต้าบลทุ่งโป่ง อ้าเภออุบลรัตน์ 
จังหวัดขอนแก่น 

สปพ..น้าทีมก้านันแก้จน และอาสาสมัครพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
ร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด้าริ และมูลนิธิ
รากแก้ว ร่วมประชุมสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
หัวข้อ.Leadership.and.Team.Management..ณ.หาดตะวันรอน 
ต้าบลนาจอมเทียน อ้าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
6i 

สปพ..ร่วมกับวิทยาลัยการปกครองท้องถ่ิน มูลนิธิรากแก้ว 
และมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด้าริ ผลักดันให้มีการ
ประชุมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สนใจเข้าร่วมการจัดตั้ง 
"ชมรมรากแก้ว มข . "  ณ วิทย าลัยการปกครองท้อง ถ่ิน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อรวมพลังนักศึกษาผู้มีจิตส้านึกสาธารณะ 
ด้าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ แก่ผู้อื่น แก่ประเทศ 
ด้วยพลังของนิสิตนักศึกษา  

6i 
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4.การประชุมวิชาการกับเครือข่าย

เพ่ือส านักงานประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับเครือข่ายการวิจัย         
และพัฒนาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ส านักงานประสานการพัฒนา
สังคมสุขภาวะ .(สปพส .).สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา .และมูลนิธิปิดทองหลังพระ 
สืบสานแนวพระราชด าริ จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน “อนาคตของการ
พัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน” และประชุมวิชาการระดับชาติ “โครงการรณรงค์
การก าจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

สปพ. รวมจัดบูธเผยแพรโครงการในงานประชุมวิชาการระดบัชาติ 

และนานาชาต ิการพัฒนาชุมชนทีย่ัง่ยืน “อนาคตของการพัฒนา     

ชมุชน สูความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื ในประชาคมอาเซยีน” 

มหาวทิยาลยัขอนแกน เมือ่วนัที ่24-25 ธนัวาคม 2558         

ณ โรงแรมเซนทารา จังหวัดขอนแกน

สปพ..รวมจัดบูธเผยแพรโครงการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ 

“โครงการรณรงคการกําจัดปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็ง 

ทอนาํดีถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว”.        

เมื่อวันที่.17-18.มกราคม.2559.ณ.หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ อําเภอเมือง 

สกลนคร จังหวัดสกลนคร

สปพ .  ร่วมจัดบูธเผยแพร่โครงการ และส่งเสริมการขาย 
ผลิต ภัณฑ์ของแต่ละพื้นที่โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตาม 
แนวค ิดเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 22-31 มกราคม 2559 

ใน  งานวันเกษตรภาคอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

rIS
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4.การประชุมวิชาการกับเครือข่าย

เพื่อส านักงานประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับเครือข่ายการวิจัย        
และพัฒนาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ส านักงานประสานการพัฒนา
สังคมสุขภาวะ .(สปพส .).สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา .และมูลนิธิปิดทองหลังพระ 
สืบสานแนวพระราชด าริ จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน “อนาคตของการ
พัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน” และประชุมวิชาการระดับชาติ “โครงการรณรงค์
การก าจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

สปพ. รวมจัดบูธเผยแพรโครงการในงานประชุมวิชาการระดบัชาติ 

และนานาชาต ิการพัฒนาชุมชนทีย่ัง่ยืน “อนาคตของการพัฒนา     

ชมุชน สูความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื ในประชาคมอาเซยีน” 

มหาวทิยาลยัขอนแกน เมือ่วนัที ่24-25 ธนัวาคม 2558         

ณ โรงแรมเซนทารา จังหวัดขอนแกน

สปพ..รวมจัดบูธเผยแพรโครงการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ 

“โครงการรณรงคการกําจัดปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็ง 

ทอนาํดีถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว”.        

เมื่อวันที่.17-18.มกราคม.2559.ณ.หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ อําเภอเมือง 

สกลนคร จังหวัดสกลนคร

สปพ .  ร่วมจัดบูธเผยแพร่โครงการ และส่งเสริมการขาย 
ผลิต ภัณฑ์ของแต่ละพื้นที่โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตาม 
แนวค ิดเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 22-31 มกราคม 2559 

ใน  งานวันเกษตรภาคอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

     พื้นที่ปฏิบัติงานของโครงการ2.3 

rIS
NED KKU



24 รายงานประจำาปี 2558
ANNUAL REPORT 2015

สำ�นักง�นประส�นคว�มร่วมมือพัฒน�ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ (สปพ.)
Office of Cooperation for Northeastern Region Development

rIS
NED KKU



25รายงานประจำาปี 2558
ANNUAL REPORT 2015

สำ�นักง�นประส�นคว�มร่วมมือพัฒน�ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ (สปพ.)
Office of Cooperation for Northeastern Region Development

rIS
NED KKU



26 รายงานประจำาปี 2558
ANNUAL REPORT 2015

สำ�นักง�นประส�นคว�มร่วมมือพัฒน�ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ (สปพ.)
Office of Cooperation for Northeastern Region Development

rIS
NED KKU



27รายงานประจำาปี 2558
ANNUAL REPORT 2015

สำ�นักง�นประส�นคว�มร่วมมือพัฒน�ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ (สปพ.)
Office of Cooperation for Northeastern Region Development

rIS
NED KKU



28 รายงานประจำาปี 2558
ANNUAL REPORT 2015

สำ�นักง�นประส�นคว�มร่วมมือพัฒน�ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ (สปพ.)
Office of Cooperation for Northeastern Region Development

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rIS
NED KKU



29รายงานประจำาปี 2558
ANNUAL REPORT 2015

สำ�นักง�นประส�นคว�มร่วมมือพัฒน�ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ (สปพ.)
Office of Cooperation for Northeastern Region Development

rIS
NED KKU



30 รายงานประจำาปี 2558
ANNUAL REPORT 2015

สำ�นักง�นประส�นคว�มร่วมมือพัฒน�ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ (สปพ.)
Office of Cooperation for Northeastern Region Development

rIS
NED KKU



31รายงานประจำาปี 2558
ANNUAL REPORT 2015

สำ�นักง�นประส�นคว�มร่วมมือพัฒน�ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ (สปพ.)
Office of Cooperation for Northeastern Region Development

f F1somsuTruu1msfiv1uuc.JornoF1rov1mc1v1suooilnisttulu1uv1wunnmv1:6"uooniotto1nOo CJ 2557 - 2558 

00�1atJ 12 011no 

oo�t"I.JOllflltJ g 011no 

oo�Civmlil 2 011no 

00�1'1.JO\lu:Jalr- 6 011no 

oo�Qv1SB10 20 011no 

oo�anaUAS 2 011no 

oo�lflSUJW 12 d11no 

oo�uounru 3 diino 

oo�mlMUE! 1 011no 

00�1µnms 7 d11no 

00�1.lf:1�0 1 011no 

OO�Ll1lcllSfllU 5 011no 

OOtm@tJIOvl 20 011no 

oo�tJfass 9 OllnO 

oo�dllJlvli>Sr\J 7 OllnO 

oo�mss1�11ui 20 OllnO 

oo�LPuJ 23 d11no 

oo�ijSt.Jns 12 OllnO 

oo�f1Sci:1ru 22 diino 

OO�QLiaSl�S10 3 d11no 

s�u 196 d11no 

f F1soms11tilvu[\Jt"ilf1:)lUE:tlffi)UvllUIIU:)Flvllf1SL:fQfivWOIWE:tO O 2557 - 2558 

WtUiUOUllflJ 9 OllnO 

wru1rn�L11 2 011no 

WIUlSOOIOvl 3 011no 

Wm>1LI11cl1Sf11U 2 OllnO 

S:JU 16 011no 

l'\UltJll'\v] 'iilU:::>US:::>UrN�UUUvlnOllnOr11UlS:::>Ufm,omsfv1tJlL.it5UlU 

rIS
NED KKU



32 รายงานประจำาปี 2558
ANNUAL REPORT 2015

สำ�นักง�นประส�นคว�มร่วมมือพัฒน�ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ (สปพ.)
Office of Cooperation for Northeastern Region Development

 “…เป็นตัวอย่างการบริหารงานวิจัยในระดับสถาบันคือ มข. 
และคณะแพทยศาสตร์ ที่มีวิธีสนับสนุนให้เกิดการรวมตัวกัน       
ของนักวิจัย ท้างานให้เกิดการเสริมพลังซึ่งกันและกัน เกิดผลงาน
ที่ยอดเยี่ยมทั้งด้านผลงานวิจัย และด้านการแก้ปัญหาสุขภาพ   
ของคนในพื้นที่…” 

ศาสตราจารย นพ.วิจารณ พานิช 

 
ตัวอยาง Best Practice ของการบริหารงานวิจัย 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ศูนยวิจัยพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี 

16 มีนาคม 2558 

www.gotoknow.org/blog/council 
 

rIS
NED KKU



33รายงานประจำาปี 2558
ANNUAL REPORT 2015

สำ�นักง�นประส�นคว�มร่วมมือพัฒน�ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ (สปพ.)
Office of Cooperation for Northeastern Region Development

 “…เป็นตัวอย่างการบริหารงานวิจัยในระดับสถาบันคือ มข. 
และคณะแพทยศาสตร์ ที่มีวิธีสนับสนุนให้เกิดการรวมตัวกัน       
ของนักวิจัย ท้างานให้เกิดการเสริมพลังซึ่งกันและกัน เกิดผลงาน
ที่ยอดเยี่ยมทั้งด้านผลงานวิจัย และด้านการแก้ปัญหาสุขภาพ   
ของคนในพื้นที่…” 

ศาสตราจารย นพ.วิจารณ พานิช 

 
ตัวอยาง Best Practice ของการบริหารงานวิจัย 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ศูนยวิจัยพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี 

16 มีนาคม 2558 

www.gotoknow.org/blog/council 
 

 

 

โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ          
และมะเร็งท่อน้้าดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือrIS
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         ผลการด าเนินงาน 
         โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1. กลุ่มเป้าหมายโครงการ และพื้นที่ด าเนินงาน
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ คือประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ าดีประมาณ.6,000,000.คน 

ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันทางโครงการได้มีเครือข่ายในการด าเนินงาน .ซึ่งได้แก่ 
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นแม่ข่าย โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลกว่า 800 แห่ง โรงพยาบาลชุมชนกว่า.80.แห่ง โรงพยาบาลระดับจังหวัด และระดับศูนย์ 
อีกจ านวน.10.แห่ง.ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด.20.จังหวัด.ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2.4 
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3. ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา แบ่งออกได้เป็น 8 กิจกรรมหลัก ได้แก่
กิจกรรมที่ 1 การสร้างเครือขา่ยการคัดกรอง การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงและการรักษาผู้ป่วยมะเรง็ท่อน้ าดี 
กิจกรรมที่ 2 การสร้างฐานข้อมูลเพื่อติดตามกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดี 
กิจกรรมที่ 3 การคัดกรอง การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงและการรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดี 
กิจกรรมที่ 4 การอบรมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ 
กิจกรรมที่ 5 การประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคสว่นเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง 
กิจกรรมที่ 6 จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ 
กิจกรรมที่ 7 จัดการประชุมสัมมนา “รวมพลังประสานใจไปด้วยกัน” 
กิจกรรมที่ 8 การพัฒนาและสร้างเครือข่ายการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องมะเร็งท่อน้ าดี 

 
 
 
 

 

โครงการได้ร่วมกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ าดี  
ในการผลักดันให้น าวาระการก าจัดปัญหาพยาธิ    
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี ในประชาชนเข้าสู่
การพิจารณาในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ .7.เมื่อวันที่ .26.ธันวาคม .2557.และสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติได้ออกประกาศรับรองวาระนี้ 
เมื่อวันที่.20.กุมภาพันธ์ .พ.ศ..2558.ต่อมาที่ประชุม
คณะรั ฐมนตรี ไ ด้ ผ่ า นมติ เ ห็ น ชอบ . เ มื่ อ วั นที่ 
8.พฤษภาคม .2558.หลั ง จากนั้ น ได้ มี ประกาศ
คณะรัฐมนตรีให้กระทรวง.ทบวง.กรมและหน่วยงาน
ต่างๆ.ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพ
แห่ งชาติดั ง กล่ า ว . ในขณะนี้ ก รมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ .
ที่เกี่ยวข้องตามมติดังกล่าว .ก าลังร่วมกันร่างแผน
ยุทธศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง
ท่อน้ าดีอย่างเป็นรูปธรรม

ล า ดั บ เ ห ตุ ก า รณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น นี้ ถื อ เ ป็ น
ความส าเร็จอย่างยิ่งของโครงการอย่างแท้จริง                         
เพราะวัตถุประสงค์ที่ส าคัญที่สุดของโครงการก็คือ           
การผลักดันให้การแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้ าดีเป็นนโยบายระดับชาติ ซึ่งขณะนี้
ก็ได้ด าเนินการส าเร็จเรียบร้อยแล้ว และภารกิจขั้น
ต่อไปก็คือ การผลักดันให้มีการด าเนินในการแก้ไข
ปัญหานี้ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

นอกจากนี้ ท า ง โค ร งก าร ยั ง มี โ อ กาส          
ได้น าเสนอผลการด าเนินงานของโครงการแก่ .
มรว.ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 
ในพระบรมราชูปถั มภ์  รวมทั้ ง ผู้อ านวยการ
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ 
และตัวแทนจากมูลนิธิรากแก้ว ด้วยการสนับสนุน
ของท่ า น ไ ด้ น า ไ ปสู่ ก า ร เ ขี ย น ร่ า ง โ ค ร ง ก า ร
เพื่ อขอรั บการสนับสนุน เครื่ องอัลตร้ าซาวด์ 
และเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ทางโครงการ
ได้เข้าเสนอโครงการดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญ
ประจ าปี คณะกรรมการมูลนิธิส านักงานทรัพย์สิน
ส่ วนพระมหากษัต ริ ย์  ซึ่ ง ที่ ป ร ะชุ ม ได้ อนุ มั ติ
ง บประมาณเพื่ อ จั ด ซื้ อ เ ค รื่ อ ง อั ลต ร้ า ซ า วด์ 
จ านวน 40.เครื่อง อันจะส่งผลให้กิจกรรมการตรวจ
คัดกรองมะเร็งท่อน้ าดี ซึ่งส าคัญยิ่งภายใต้โครงการ 
CASCAP.นี้.เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงกว่า.6.ล้านคน.สามารถ
เข้ารับการตรวจคัดกรอง และรับการรักษาโรคระยะ
เริ่มแรกได้อย่างทั่วถึง.เท่าเทียม.ทันเวลาและสมศักดิ์
ศรีความเป็นมนุษย์ 

กิจกรรมที่ 1 การสร้างเครือข่ายการคัดกรอง การเฝ้าระวัง  
กลุ่มเสี่ยงและการรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดี 
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3. ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา แบ่งออกได้เป็น 8 กิจกรรมหลัก ได้แก่
กิจกรรมที่ 1 การสร้างเครือขา่ยการคัดกรอง การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงและการรักษาผู้ป่วยมะเรง็ท่อน้ าดี 
กิจกรรมที่ 2 การสร้างฐานข้อมูลเพื่อติดตามกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดี 
กิจกรรมที่ 3 การคัดกรอง การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงและการรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดี 
กิจกรรมที่ 4 การอบรมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ 
กิจกรรมที่ 5 การประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคสว่นเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง 
กิจกรรมที่ 6 จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ 
กิจกรรมที่ 7 จัดการประชุมสัมมนา “รวมพลังประสานใจไปด้วยกัน” 
กิจกรรมที่ 8 การพัฒนาและสร้างเครือข่ายการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องมะเร็งท่อน้ าดี 

 
 
 
 

 

โครงการได้ร่วมกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ าดี  
ในการผลักดันให้น าวาระการก าจัดปัญหาพยาธิ    
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี ในประชาชนเข้าสู่
การพิจารณาในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ .7.เมื่อวันที่ .26.ธันวาคม .2557.และสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติได้ออกประกาศรับรองวาระนี้ 
เมื่อวันที่.20.กุมภาพันธ์ .พ.ศ..2558.ต่อมาที่ประชุม
คณะรั ฐมนตรี ไ ด้ ผ่ า นมติ เ ห็ น ชอบ . เ มื่ อ วั นที่ 
8.พฤษภาคม .2558.หลั ง จากนั้ น ได้ มี ประกาศ
คณะรัฐมนตรีให้กระทรวง.ทบวง.กรมและหน่วยงาน
ต่างๆ.ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพ
แห่ งชาติดั ง กล่ า ว . ในขณะนี้ ก รมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ .
ที่เกี่ยวข้องตามมติดังกล่าว.ก าลังร่วมกันร่างแผน
ยุทธศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง
ท่อน้ าดีอย่างเป็นรูปธรรม

ล า ดั บ เ ห ตุ ก า รณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น นี้ ถื อ เ ป็ น
ความส าเร็จอย่างยิ่งของโครงการอย่างแท้จริง                         
เพราะวัตถุประสงค์ที่ส าคัญที่สุดของโครงการก็คือ           
การผลักดันให้การแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้ าดีเป็นนโยบายระดับชาติ ซึ่งขณะนี้
ก็ได้ด าเนินการส าเร็จเรียบร้อยแล้ว และภารกิจขั้น
ต่อไปก็คือ การผลักดันให้มีการด าเนินในการแก้ไข
ปัญหานี้ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

นอกจากนี้ ท า ง โค ร งก าร ยั ง มี โ อกาส          
ได้น าเสนอผลการด าเนินงานของโครงการแก่ .
มรว.ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 
ในพระบรมราชูปถั มภ์  รวมทั้ ง ผู้อ านวยการ
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ 
และตัวแทนจากมูลนิธิรากแก้ว ด้วยการสนับสนุน
ของท่ า น ไ ด้ น า ไ ปสู่ ก า ร เ ขี ย น ร่ า ง โ ค ร ง ก า ร
เพื่ อขอรั บการสนับสนุน เครื่ องอัลตร้ าซาวด์ 
และเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ทางโครงการ
ได้เข้าเสนอโครงการดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญ
ประจ าปี คณะกรรมการมูลนิธิส านักงานทรัพย์สิน
ส่ วนพระมหากษัต ริ ย์  ซึ่ ง ที่ ป ร ะชุ ม ได้ อนุ มั ติ
ง บประมาณเพื่ อ จั ด ซื้ อ เ ค รื่ อ ง อั ลต ร้ า ซ า วด์ 
จ านวน 40.เครื่อง อันจะส่งผลให้กิจกรรมการตรวจ
คัดกรองมะเร็งท่อน้ าดี ซึ่งส าคัญยิ่งภายใต้โครงการ 
CASCAP.นี้.เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงกว่า.6.ล้านคน.สามารถ
เข้ารับการตรวจคัดกรอง และรับการรักษาโรคระยะ
เริ่มแรกได้อย่างทั่วถึง.เท่าเทียม.ทันเวลาและสมศักดิ์
ศรีความเป็นมนุษย์ 

กิจกรรมที่ 1 การสร้างเครือข่ายการคัดกรอง การเฝ้าระวัง  
กลุ่มเสี่ยงและการรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดี 
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โครงการร่วมมือกับศูนย์จัดการข้อมูล
วิเคราะห์ทางสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศมีชื่อว่า .CASCAP.Tools.           
(www.cascap.in.th).ซึ่งได้จดลิขสิทธิ์ในนามของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น .เพื่อบริหารจัดการข้อมูล   
ของกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ าดี โดยเป็นโปรแกรม        
ในระบบ online.บนเครือข่ายให้โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลกว่า.800.แห่ง.โรงพยาบาลชุมชนกว่า.
80.แห่ง.และโรงพยาบาลระดับจังหวัดและระดับ
ศูนย์อีกจ านวน.10.แห่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ได้ เข้าร่วมในระบบปฏิบัติการนี้ .ซึ่งโปรแกรมนี้
ถือเป็นแกนหลักในการที่จะพัฒนาและส่งต่อให้
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้ในการดูแลกลุ่มเสี่ยง
และผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดีในอนาคต

นอกจากนี้ ท าง โครงการยั ง ได้พัฒนา
ซอฟต์แวร์ เพิ่มเติมจาก .CASCAP.Tools.เพื่อใช้        
ในการส่ ง เสริมการท าง านของโครงการ นั้ น
ใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

1. CA.Care.Cloud
(www.cacarecloud.org).ระบบฐานข้อมูล ผู้ป่วย
มะ เ ร็ ง ที่ พั ฒน า ร่ ว ม กั บ เ ป็ น .web.application 
ที่ให้หน่วยบริการสาธารณสุข .สามารถ .upload.
ข้อมูลในรูป .Can.Reg.4.หรือ .Thai.Cancer.Base.
แล้วรายงาน.Cancer.Registry.Report.เป็นรูปเล่ม 
ความยาวกว่าร้อยหน้า ภายในเวลาไม่เกิน.5.นาที   

โดยมีการวิเคราะห์แสดงผลทั้ง.Survival.curve.และ.
Survival.probability.ซึ่งเป็นสิ่งที่ ไม่เคยมีมาก่อน 
และทุกหน่วยบริการสาธารณสุข สามารถเข้าใช้ได้
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย.ผู้อ านวยการ.DAMASAC.ได้มอบ
ซอล์ฟแวร์นี้ให้เป็นลิขสิทธิ์ของมูลนิธิมะเร็งท่อน้ าดี 
เมื่อวันที่ 22.ธันวาคม.2557 

2..Surgery.Department.Cloud  
(www.dpmcloud.org).ระบบสารสนเทศที่พัฒนา
ให้กับภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ของ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อช่วยในการบริหารจัดการ
ข้อมูลการดูแลรักษาผู้ป่วย การจัดการเรียนการสอน 
และการท าวิจัยให้ได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ
บนเว็บ .(web.application).และเหมาะสมในการ   
ใช้งานบนอุปกรณ์แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ทั้งนี้ 
มีระบบย่อยพอสังเขป ดังนี้ 

 ระบบจัดการ.Case.Report.Form.(CRF)
 Research.Archival.System.

เพื่อจัดเก็บงานวิจัยที่ตีพิมพ์แล้วอย่างเป็น
ระบบ

 Project Management
เพื่อติดตามกิจกรรมของแต่ละโครงการ

 ฐานข้อมูลการเรียนการสอน
 ฐานข้อมูลการให้บริการ

กิจกรรมที่ 2 การสร้างฐานข้อมูลเพื่อติดตามกลุ่มเสี่ยง 
และผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดี 
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โครงการร่วมมือกับศูนย์จัดการข้อมูล
วิเคราะห์ทางสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศมีชื่อว่า .CASCAP.Tools.           
(www.cascap.in.th).ซึ่งได้จดลิขสิทธิ์ในนามของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น .เพื่อบริหารจัดการข้อมูล   
ของกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ าดี โดยเป็นโปรแกรม        
ในระบบ online.บนเครือข่ายให้โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลกว่า.800.แห่ง.โรงพยาบาลชุมชนกว่า.
80.แห่ง.และโรงพยาบาลระดับจังหวัดและระดับ
ศูนย์อีกจ านวน.10.แห่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ได้ เข้าร่วมในระบบปฏิบัติการนี้ .ซึ่งโปรแกรมนี้
ถือเป็นแกนหลักในการที่จะพัฒนาและส่งต่อให้
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้ในการดูแลกลุ่มเสี่ยง
และผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดีในอนาคต

นอกจากนี้ ท าง โครงการยั ง ได้พัฒนา
ซอฟต์แวร์ เพิ่มเติมจาก .CASCAP.Tools.เพื่อใช้        
ในการส่ ง เสริมการท าง านของโครงการ นั้ น
ใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

1. CA.Care.Cloud
(www.cacarecloud.org).ระบบฐานข้อมูล ผู้ป่วย
มะ เ ร็ ง ที่ พั ฒน า ร่ ว ม กั บ เ ป็ น .web.application 
ที่ให้หน่วยบริการสาธารณสุข .สามารถ .upload.
ข้อมูลในรูป .Can.Reg.4.หรือ .Thai.Cancer.Base.
แล้วรายงาน.Cancer.Registry.Report.เป็นรูปเล่ม 
ความยาวกว่าร้อยหน้า ภายในเวลาไม่เกิน.5.นาที   

โดยมีการวิเคราะห์แสดงผลทั้ง.Survival.curve.และ.
Survival.probability.ซึ่งเป็นสิ่งที่ ไม่เคยมีมาก่อน 
และทุกหน่วยบริการสาธารณสุข สามารถเข้าใช้ได้
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย.ผู้อ านวยการ.DAMASAC.ได้มอบ
ซอล์ฟแวร์นี้ให้เป็นลิขสิทธิ์ของมูลนิธิมะเร็งท่อน้ าดี 
เมื่อวันที่ 22.ธันวาคม.2557 

2..Surgery.Department.Cloud  
(www.dpmcloud.org).ระบบสารสนเทศที่พัฒนา
ให้กับภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ของ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อช่วยในการบริหารจัดการ
ข้อมูลการดูแลรักษาผู้ป่วย การจัดการเรียนการสอน 
และการท าวิจัยให้ได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ
บนเว็บ .(web.application).และเหมาะสมในการ   
ใช้งานบนอุปกรณ์แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ทั้งนี้ 
มีระบบย่อยพอสังเขป ดังนี้ 

 ระบบจัดการ.Case.Report.Form.(CRF)
 Research.Archival.System.

เพื่อจัดเก็บงานวิจัยที่ตีพิมพ์แล้วอย่างเป็น
ระบบ

 Project Management
เพื่อติดตามกิจกรรมของแต่ละโครงการ

 ฐานข้อมูลการเรียนการสอน
 ฐานข้อมูลการให้บริการ

กิจกรรมที่ 2 การสร้างฐานข้อมูลเพื่อติดตามกลุ่มเสี่ยง 
และผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดี 3..Palliative.Care.Cloud 

(www.thaipalliative.org).ระบบที่ช่วยในการบริหาร
จัดการผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาแบบประคับประคอง
ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และโรงพยาบาล
เครือข่าย.เช่น.ระบบรายงานสถานะการรักษาของ
ผู้ป่วยเป็นรายบุคคล หรือภาพรวม โดยมีระบบ     
การติดตามการดูแลรักษาที่เป็น Web.Application.         
ที่ เหมาะสมในการใช้งานบนอุปกรณ์แท็บเล็ต 
หรือสมาร์ทโฟน สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย         
ไม่ซับซ้อน ช่วยเพิ่มความสะดวกในการบันทึกข้อมูล
ผู้ป่ วยที่ ได้ รับการรั กษาแบบประคับประคอง          
ลดความสูญเสียได้ ข้อมูล.(Missing.Data).ลดความ
ซ้ าซ้ อนในการบันทึกข้อมูล  (Duplicate.Data).     
โดยมีระบบบันทึกข้อมูลแบบวิซาร์ด (Wizard).       
ที่ ส ามารถช่ ว ย เหลื อ  แนะน า ผู้ บั นทึ กข้ อมู ล          
ให้สามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน.
มีระบบการยืม-คืน อุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้   
ในการดูแล รักษา ผู้ป่ วย  ซึ่ งทุกหน่วยบริการ
สาธารณสุขสามารถเข้าใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

4..Thai.Care.Cloud 
(www.thaicarecloud.org).ระบบที่พัฒนาร่วมกับ
ส านั กงานควบคุมโรค . เขต .6 และส านักงาน
หลักประกันสุขภาพเขต 7 ขอนแก่น โดยเป็นระบบ
ฐานข้อมูลการให้บริการ โดยใช้.43.แฟ้มมาตรฐาน
เป็นแกนการพัฒนา ซึ่งเป็น.web.application.ที่ให้
หน่วยบริการสาธารณสุข สามารถน า .internet.bot.
ชื่อ .“Buffet”.ไปติดตั้งที่ เครื่อง database.server 
ของหน่วยบริการ ระบบจะส่งข้อมูลการให้บริการ
แ บ บ real.time.จ า ก . Intranet.server.เ ห ล่ า นั้ น 
ไปยัง .Buffet.internet.server.ท าให้มีการเชื่อมโยง
ข้อมูลการรับบริการอย่างไร้พรมแดน โดยใช้ผู้ป่วย
เป็นศูนย์กลาง ด้วยรหัสประจ าตัวประชาชน .         
13.หลัก ซึ่งการได้ทราบว่าได้มีการให้บริการเรื่องใด
หรือเกิดโรคใดขึ้นแบบ.real.time.น าไปสู่การพัฒนา
เครื่องมือเสริมอีกมากตามกลุ่มงาน หรือสาขา
ความเชี่ยวชาญ .เช่น .จะมีการประยุกต์ระบบนี้
ส าหรับ

 เครือข่ายเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงของ
พยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ าดี

 ระบบติดตามผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ฯลฯ

 เครือข่ายโรคไต
ทั้งนี้ทุกหน่วยบริการสาธารณสุขสามารถเข้าใช้ได้
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย rIS
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สำ�นักง�นประส�นคว�มร่วมมือพัฒน�ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ (สปพ.)
Office of Cooperation for Northeastern Region Development

 
 

โครงการได้จัดกิจกรรม “ต้านภัยมะเร็งท่อ
น้ าดีสัญจรร่วมกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ าดี” ไปแล้วรวม          
35.ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยง
โรคมะเร็งท่อน้ าดี สอดแทรกการให้ความรู้ รวมถึง
กระตุ้นการตระหนักรู้ เพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ
มะเร็งท่อน้ าดีอย่างถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไป
นอกจากนี้ยังได้มีกิจกรรมการระดมทุนเพื่อใช้ใน
กิจกรรมการกุศลของมูลนิธิมะเร็งท่อน้ าดีอีกด้วย
ผลจากการท างานของโครงการและหน่วยงาน
เครือข่าย ท าให้ขณะนี้มีประชากรกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียนในระบบแล้วจ านวน .120,415.ราย
และได้รับการตรวจอัลตร้าซาวด์แล้ว  จ านวน .
76,666.ราย โดยพบว่ามีผู้ที่สงสัยว่าจะเป็นมะเร็งท่อ
น้ า ดี จ า น วน .908. ร า ย . (ข้ อมู ล ส รุ ป เ มื่ อ วั นที่ .
1.ธันวาคม.2558) ซึ่งได้รับการส่งตัวเพื่อตรวจยืนยัน
และรับการรักษาต่อไป  

นอกจากนี้ ทางโครงการยังได้ติดตั้งเครื่อง
อัลตร้าซาวด์ให้กับโรงพยาบาลชุมชน .เพื่อให้เป็น
เครือข่ายในการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงมะเร็ง        
ท่อน้ าดี จ านวน 14 แห่ง โดยขณะนี้ได้ติดตั้งไปแล้ว            
4 แห่ง ได้แก่ 

ในวันที่.9.ธันวาคม.2558 ได้ติดตั้งเพิ่มอีก.10.แห่ง. 
ได้แก่ 

1. โรงพยาบาลพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
2. โรงพยาบาลบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
3. โรงพยาบาลยุพราชบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
4. โรงพยาบาลศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
5. โรงพยาบาลอากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร
6. โรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
7. โรงพยาบาลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
8. โรงพยาบาลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
9. โรงพยาบาลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

10. โรงพยาบาลดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

นอกจากนี้ในปี.2559.จะได้รับการสนับสนุน
เครื่ อ งอัลตราซาวด์ จากส านั กงานทรัพย์ สิ น          
ส่วนพระมหากษัตริย์อีกจ านวน.40.เครื่อง ซึ่งจะได้
น า ไปติดตั้ ง ในโรงพยาบาลชุมชนอีก .40.แห่ง .          
ดังนั้นคาดว่าการด าเนินงานในปี 2559.โครงการ     
จะสามารถคัดกรองกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ าดีได้ถึง .
100,000.ราย 

1. โรงพยาบาลจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
2. โรงพยาบาลกมลาไสย์ จังหวัดกาฬสินธุ์
3. โรงพยาบาลโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
4. โรงพยาบาลชนบท จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมที่ 3 การคัดกรอง การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงและการ
รักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าด ี
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โครงการได้จัดกิจกรรม “ต้านภัยมะเร็งท่อ
น้ าดีสัญจรร่วมกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ าดี” ไปแล้วรวม          
35.ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยง
โรคมะเร็งท่อน้ าดี สอดแทรกการให้ความรู้ รวมถึง
กระตุ้นการตระหนักรู้ เพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ
มะเร็งท่อน้ าดีอย่างถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไป
นอกจากนี้ยังได้มีกิจกรรมการระดมทุนเพื่อใช้ใน
กิจกรรมการกุศลของมูลนิธิมะเร็งท่อน้ าดีอีกด้วย
ผลจากการท างานของโครงการและหน่วยงาน
เครือข่าย ท าให้ขณะนี้มีประชากรกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียนในระบบแล้วจ านวน .120,415.ราย
และได้รับการตรวจอัลตร้าซาวด์แล้ว  จ านวน .
76,666.ราย โดยพบว่ามีผู้ที่สงสัยว่าจะเป็นมะเร็งท่อ
น้ า ดี จ า น วน .908. ร า ย . (ข้ อมู ล ส รุ ป เ มื่ อ วั นที่ .
1.ธันวาคม.2558) ซึ่งได้รับการส่งตัวเพื่อตรวจยืนยัน
และรับการรักษาต่อไป  

นอกจากนี้ ทางโครงการยังได้ติดตั้งเครื่อง
อัลตร้าซาวด์ให้กับโรงพยาบาลชุมชน .เพื่อให้เป็น
เครือข่ายในการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงมะเร็ง        
ท่อน้ าดี จ านวน 14 แห่ง โดยขณะนี้ได้ติดตั้งไปแล้ว            
4 แห่ง ได้แก่ 

ในวันที่.9.ธันวาคม.2558 ได้ติดตั้งเพิ่มอีก.10.แห่ง. 
ได้แก่ 

1. โรงพยาบาลพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
2. โรงพยาบาลบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
3. โรงพยาบาลยุพราชบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
4. โรงพยาบาลศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
5. โรงพยาบาลอากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร
6. โรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
7. โรงพยาบาลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
8. โรงพยาบาลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
9. โรงพยาบาลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

10. โรงพยาบาลดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

นอกจากนี้ในปี.2559.จะได้รับการสนับสนุน
เครื่ อ งอัลตราซาวด์ จากส านั กงานทรัพย์ สิ น          
ส่วนพระมหากษัตริย์อีกจ านวน.40.เครื่อง ซึ่งจะได้
น า ไปติด ต้ังในโรงพยาบาลชุมชนอีก .40.แห่ง .          
ดังนั้นคาดว่าการด าเนินงานในปี 2559.โครงการ     
จะสามารถคัดกรองกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ าดีได้ถึง .
100,000.ราย 

1. โรงพยาบาลจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
2. โรงพยาบาลกมลาไสย์ จังหวัดกาฬสินธุ์
3. โรงพยาบาลโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
4. โรงพยาบาลชนบท จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมที่ 3 การคัดกรอง การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงและการ
รักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าด ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาชนมารอรับการตรวจอัลตราซาวด์ เพื่อคัดกรองมะเร็งท่อน้้าดี

ทีมรังสีแพทย์และแพทย์ของโครงการ CASCAP ก้าลังท้าการตรวจ           
คัดกรองกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้้าดี

พิ ธี มอบ เค ร่ืองอัลต ร้ า ซ าว ด์ ใ ห้ กั บ โ รงพย าบ า ล เค รือ ข่ า ย
ภายใต้ โครงการแก้ ไขปัญหาโรคพยาธิ ใบไม้ตับและมะเ ร็งท่อน้้าดี            
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CASCAP).มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โ ด ย มี . ร ศ . ด ร . กิ ต ติ ชั ย . ไ ต ร รั ต น ศิ ริ ชั ย  อ ธิ ก า ร บ ดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม MRI 
ตึก .MRI..ชั้ น .2.คณะ แพทยศาสต ร์  มห าวิ ทย าลั ย ขอน แก่ น 
(วันท่ี 5 ตุลาคม 2558)rIS
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ก าหนดการจัดกิจกรรม 
วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ าดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ าดีสญัจร 

ครั้งที่ วันที่ สถานที่ 
1 9 สิงหาคม 2556 อ้าเภอวารินช้าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
2 6 กันยายน 2556 อ้าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 
3 21.กุมภาพันธ์ 2557 อ้าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 
4 14 มีนาคม 2557 อ้าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
5 21 มีนาคม 2557 อ้าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 
6 4 เมษายน 2557 อ้าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
7 18 เมษายน 2557 อ้าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
8 25 เมษายน 2557 อ้าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 
9 3 พฤษภาคม 2557 อ้าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 
10 4 กรกฎาคม 2557 อ้าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
11 18 กรกฎาคม 2557 อ้าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 
12 29 สิงหาคม 2557 อ้าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 
13 19 กันยายน 2557 อ้าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
14 12 ธันวาคม 2557 อ้าเภอลืออ้านาจ จังหวัดอ้านาจเจริญ 
15 16 มกราคม 2558 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
16 23 มกราคม 2558 เทศบาลบ้านไผ่ อ้าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
17 13 มีนาคม 2558 อ้าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
18 22 มีนาคม 2558 อ้าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 
19 27 มีนาคม 2558 อ้าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 
20 3 เมษายน 2558 อ้าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
21 24 เมษายน 2558 อ้าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 
22 1 พฤษภาคม 2558 ต้าบลดอนช้าง อ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
23 8 พฤษภาคม 2558 อ้าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 
24 29 พฤษภาคม 2558 อ้าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 
25 12 มิถุนายน 2558 อ้าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล้าภู rIS
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ครั้งที่ วันที่ สถานที่ 
26 26 มิถุนายน 2558 อ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร 
27 10 กรกฎาคม 2558 เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
28 24 กรกฎาคม 2558 อ้าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 
29 7 สิงหาคม 2558 อ้าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
30 21 สิงหาคม 2558 ต้าบลบ้านหว้า อ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
31 4 กันยายน 2558 อ้าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 
32 18 กันยายน 2558 อ้าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
33 9 ตุลาคม 2558 อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
34 13 พฤศจิกายน 2558 เทศบาลเมืองศิลา จังหวัดขอนแก่น 
35 27 พฤศจิกายน 2558 เทศบาลเมืองศิลา จังหวัดขอนแก่น 
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4.1 การอบรมแพทย์และบุคลากรทางการ
แพทย์เพื่อการคัดกรอง การเฝ้าระวัง และการรักษา
ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้้าดี ทางโครงการได้ด าเนินการจัด
ฝึกอบรมศัลยแพทย์ สาขาต่อยอดศัลยศาสตร์ตับ
ทางเดินน้ าดี และตับอ่อน .หลักสูตร.1.ปี จ านวน .      
3.คน และยังได้ด าเนินการร่วมกับภาควิชารังสีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ อบรมรังสีแพทย์และแพทย์
ใ น โ ร ง พ ย า บ า ล ชุ ม ช น .เ พื่ อ ใ ห้ ส า ม า ร ถ ใ ช้
อัลตร้าซาวด์  เพื่ อการ เ ฝ้าระวั งก ลุ่ม เสี่ ย ง ได้
ซึ่งขณะนี้ได้ด าเนินการฝึกอบรมเสร็จไปแล้ว .7.รุ่น
จ านวน .140.คน .นอกจากนี้ทางโครงการยังได้
ด าเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล และสาธารณสุขอ าเภอ ให้มีความรู้
และมีทักษะในการค้นหากลุ่มเสี่ยง  และส่งต่อ
เพ่ือการเฝ้าระวังด้วยอัลตร้าซาวด์ ได้ฝึกอบรม
พยาบาลห้องผ่าตัด หอผู้ป่วยวิกฤติและหอผู้ป่วย
มะเร็งท่อน้ าดี ให้มีความรู้และทักษะในการดูแล
ผู้ป่วยอย่างมีมาตรฐาน ฝึกอบรมศัลยแพทย์และรังสี
แพทย์ ให้มีความรู้และทักษะในการใส่ท่อระบาย
น้ าดีผ่านตับในผู้ป่วยท่อน้ าดีอุดตันจากมะเร็งท่อน้ าดี
ขั้วตับ ฝึกอบรมให้ศัลยแพทย์และอายุรแพทย์
ระบบทางเดินอาหารให้มีความรู้และความช านาญ
ในการใส่ท่อระบายน้ าดีผ่านกล้องอีกด้วย

4.2.ด้าเนินการรักษาผู้ป่วยภายใต้ศูนย์ความ
เป็นเลิศมะเร็งท่อน้้าดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น        
และคณะแพทยศาสตร์ ได้ให้ความเห็นชอบให้ 
“ศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้ าดี” ได้ท าพิธีเปิด 
โดยอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
(นา ยแพทย์ สุ ร วิ ท ย์  ค นสมบู รณ์ ) .เ มื่ อ วั น ที่         
18.สิงหาคม.2555.และขณะนี้ได้มีการด าเนินงาน
อย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557
โดยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้จัดสรรห้องผ่าตัด
1.ห้อง . เตียง . ICU.2.เตียง .และหอผู้ป่วยขนาด .
25.เตี ยง .1.หอ พร้ อมบุคลากรและเครื่ องมื อ
เพื่อส าหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ าดีโดยเฉพาะ
และเพ่ือเป็นศูนย์ฝึกอบรมบุคลากร และผู้เชี่ยวชาญ
ให้สามารถรองรับการรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดีให้ได้
ทั้ งคุณภาพและเพิ่มจ านวนปริมาณกลุ่มเสี่ยง
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือรองรับกับจ านวน
ผู้ป่วยที่ต้องเพิ่มขึ้น และเมื่อวันที่ .27.กรกฎาคม
2558.ที่ ผ่ านมา . ได้มี การท าพิธี เปิ ดศูนย์ ความ
เป็นเลิศมะเร็งท่อน้ าดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งโดย
ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรมที่ 4 การอบรมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์     
เพ่ือการคัดกรองการเฝ้าระวังและการรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้  าดี 
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4.1 การอบรมแพทย์และบุคลากรทางการ
แพทย์เพื่อการคัดกรอง การเฝ้าระวัง และการรักษา
ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้้าดี ทางโครงการได้ด าเนินการจัด
ฝึกอบรมศัลยแพทย์ สาขาต่อยอดศัลยศาสตร์ตับ
ทางเดินน้ าดี และตับอ่อน .หลักสูตร.1.ปี จ านวน .      
3.คน และยังได้ด าเนินการร่วมกับภาควิชารังสีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ อบรมรังสีแพทย์และแพทย์
ใ น โ ร ง พ ย า บ า ล ชุ ม ช น .เ พื่ อ ใ ห้ ส า ม า ร ถ ใ ช้
อัลตร้าซาวด์  เพื่ อการ เ ฝ้าระวั งกลุ่ม เสี่ ย ง ได้
ซึ่งขณะนี้ได้ด าเนินการฝึกอบรมเสร็จไปแล้ว .7.รุ่น
จ านวน .140.คน .นอกจากนี้ทางโครงการยังได้
ด าเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล และสาธารณสุขอ าเภอ ให้มีความรู้
และมีทักษะในการค้นหากลุ่มเสี่ยง  และส่งต่อ
เพื่อการเฝ้าระวังด้วยอัลตร้าซาวด์ ได้ฝึกอบรม
พยาบาลห้องผ่าตัด หอผู้ป่วยวิกฤติและหอผู้ป่วย
มะเร็งท่อน้ าดี ให้มีความรู้และทักษะในการดูแล
ผู้ป่วยอย่างมีมาตรฐาน ฝึกอบรมศัลยแพทย์และรังสี
แพทย์ ให้มีความรู้และทักษะในการใส่ท่อระบาย
น้ าดีผ่านตับในผู้ป่วยท่อน้ าดีอุดตันจากมะเร็งท่อน้ าดี
ขั้วตับ ฝึกอบรมให้ศัลยแพทย์และอายุรแพทย์
ระบบทางเดินอาหารให้มีความรู้และความช านาญ
ในการใส่ท่อระบายน้ าดีผ่านกล้องอีกด้วย

4.2.ด้าเนินการรักษาผู้ป่วยภายใต้ศูนย์ความ
เป็นเลิศมะเร็งท่อน้้าดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น        
และคณะแพทยศาสตร์ ได้ให้ความเห็นชอบให้ 
“ศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้ าดี” ได้ท าพิธีเปิด 
โดยอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
(นา ยแพทย์ สุ ร วิ ท ย์  ค นสมบู ร ณ์ ) .เ มื่ อ วั น ที่         
18.สิงหาคม.2555.และขณะนี้ได้มีการด าเนินงาน
อย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557
โดยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้จัดสรรห้องผ่าตัด
1.ห้อง . เตียง . ICU.2.เตียง .และหอผู้ป่วยขนาด .
25.เตี ยง .1.หอ พร้ อมบุคลากรและเครื่ อง มือ
เพื่อส าหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ าดีโดยเฉพาะ
และเพ่ือเป็นศูนย์ฝึกอบรมบุคลากร และผู้เช่ียวชาญ
ให้สามารถรองรับการรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดีให้ได้
ทั้ งคุณภาพและเพิ่มจ านวนปริมาณกลุ่มเสี่ยง
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อรองรับกับจ านวน
ผู้ป่วยที่ต้องเพิ่มขึ้น และเมื่อวันที่ .27.กรกฎาคม
2558.ที่ ผ่ านมา . ได้มี การท าพิธี เ ปิดศูนย์ ความ
เป็นเลิศมะเร็งท่อน้ าดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งโดย
ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรมที่ 4 การอบรมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์     
เพ่ือการคัดกรองการเฝ้าระวังและการรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้  าดี 

 
 

กิจกรรมที่ 5 การประชาสัมพันธเพื่อรณรงค 

ใหทุกภาคสวน เขามามีสวนรวมในการปองกัน        

การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง การเฝ้าระวัง การวินิจฉัยและการรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดี 
นอกจากนี้ยั งได้ จัดท าวารสารโครงการ .CASCAP.เพื่ อเป็นการรายงานความก้าวหน้า              
และเป็นช่องทางในการสื่อสารของโครงการกับหน่วยงานเครือข่ายอีกด้วย  rIS
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โครงการแก้ ไขปัญหาโรคพยาธิ ใบ ไม้ตับและมะเร็ งท่อน้ า ดี ในภาคตะวันออกเ ฉียง เหนื อ 
(CASCAP).ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้ าดี และมูลนิธิมะเร็งท่ อน้ าดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1. แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อวางกลยุทธ์ในการวิจัยเพื่อที่จะได้องค์ความรู้ที่น าไปสู่การแก้ปัญหาและลดอุบัติการณ์ของโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้ าดี. เพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือในการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้ าดีระหว่างนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ

กิจกรรมที่ 6 จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ 

rIS
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โครงการแก้ ไขปัญหาโรคพยาธิ ใบ ไม้ตับและมะเร็ งท่อน้ า ดี ในภาคตะวันออกเ ฉียง เหนื อ 
(CASCAP).ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้ าดี และมูลนิธิมะเร็งท่ อน้ าดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1. แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อวางกลยุทธ์ในการวิจัยเพื่อที่จะได้องค์ความรู้ที่น าไปสู่การแก้ปัญหาและลดอุบัติการณ์ของโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้ าดี. เพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือในการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้ าดีระหว่างนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ

กิจกรรมที่ 6 จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ  

 

 

เรื่อง "แนวทางการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต" เมื่อวันที่  22-25.ตุลาคม .2558 
ณ โรงแรม เดอะซายน์พัทยา จ.ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1. เพื่อสร้างความเข้าใจ รวมใจ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งสหวิชาชีพ
2. เพื่อระดมสมอง แลกเปลี่ยนประสบการณ์และร่วมกันวางแนวทางพัฒนาการรักษา วินิจฉัย

การบริการการดูแลรักษาและการจัดการข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดีอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อสร้างเครือข่ายสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดีร่วมกัน
4. เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจทางวิชาการเกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ าดีในแก่ทีมปฏิบัติงาน

กิจกรรมที่ 7 จัดการประชุมสัมมนา รวมพลังประสานใจ 
ไปด้วยกัน ครั้งที่ 2 

rIS
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กิจกรรมที่ 8 การพัฒนาและสร้างเครือข่ายการวิจยั 
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องมะเร็งท่อน้ าดี 

 โดยในขณะนี้ทางโครงการก าลังด าเนินการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าของโลกหลายแห่ง เช่น 
Imperial College.London.(ICL,.England),.George.Washington University (USA), Queensland University of 
Technology (Australia),.Karlsruhe.Institute.of.Technology.(Germany),.Keio.University.และ.Tokyo’s Women 
Medical University (Japan) เพื่อที่จะพัฒนางานวิจัยที่จะช่วยในการวินิจฉัยมะเร็งท่อน้ าดีได้ถูกต้องแม่นย ามากขึ้น 
และการวิจัยเพื่อหาตัวบ่งชี้ชีวภาพ (biomarker).ในเลือดและปัสสาวะเพื่อที่จะใช้คัดกรองกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ าดี
เบ้ืองต้นก่อนที่จะตรวจอัลตร้าซาวด์ รวมไปถึงการท างานวิ จัยทางพยาธิวิทยาในส่วนของการท า .KhonKaen 
Classification.of.Cholangiocarcinoma และการท าวิจัยร่วมกับอายุรแพทย์ในการท า .Clinical.Trials.ของยาเคมี
บ าบัดในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดี ซึ่งงานวิจัยทั้งสองเรื่องจะน ามาซึ่งการได้ Standard Clinical Guideline ในการวินิจฉัย 
การรักษาและดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดี 

rIS
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กิจกรรมที่ 8 การพัฒนาและสร้างเครือข่ายการวิจยั 
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องมะเร็งท่อน้ าดี 

 โดยในขณะนี้ทางโครงการก าลังด าเนินการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าของโลกหลายแห่ง เช่น 
Imperial College.London.(ICL,.England),.George.Washington University (USA), Queensland University of 
Technology (Australia),.Karlsruhe.Institute.of.Technology.(Germany),.Keio.University.และ.Tokyo’s Women 
Medical University (Japan) เพื่อที่จะพัฒนางานวิจัยที่จะช่วยในการวินิจฉัยมะเร็งท่อน้ าดีได้ถูกต้องแม่นย ามากขึ้น 
และการวิจัยเพื่อหาตัวบ่งชี้ชีวภาพ (biomarker).ในเลือดและปัสสาวะเพื่อที่จะใช้คัดกรองกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ าดี
เบื้องต้นก่อนที่จะตรวจอัลตร้าซาวด์ รวมไปถึงการท างานวิ จัยทางพยาธิวิทยาในส่วนของการท า .KhonKaen 
Classification.of.Cholangiocarcinoma และการท าวิจัยร่วมกับอายุรแพทย์ในการท า .Clinical.Trials.ของยาเคมี
บ าบัดในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดี ซึ่งงานวิจัยทั้งสองเรื่องจะน ามาซึ่งการได้ Standard Clinical Guideline ในการวินิจฉัย 
การรักษาและดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดี 

โครงการเสริมไอโอดีนเสริมไอคิว rIS
NED KKU
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     ผลการด าเนินงาน 
       โครงการเสริมไอโอดีนเสริมไอคิว 

กิจกรรมที่ 1 การศึกษาชนิดของยาเพื่อเปรียบเทียบปริมาณไอโอดีน          
ในกลุ่มสตรีตั้งครรภ์  

1..วัตถุประสงค์เพื่อยืนยันผลว่าสตรีตั้งครรภ์ในเขตพื้นที่ต่างๆ ขาดแคลนไอโอดีนหรือไม่ และควรเสริม
อย่างไร 

2. .ขั้นตอนการด าเนินการ .คือ .เก็บปัสสาวะสตรีตั้ งครรภ์ ในกลุ่มที่ รับประทานยาเม็ดไอโอดีน
จ านวน 1,200 คน และกลุ่มที่รับประทานยาวิตามินบ ารุงครรภ์เสริมไอโอดีน จ านวน 1,200 คน 

ชนิดของยา เป้าหมาย  (คน) ผลการด้าเนินงาน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

ยาวิตามินบ้ารุงครรภ์เสริมไอโอดีน 1,200 733 60.91 

ยาเม็ดไอโอดีน 1,200 632 52.66 

2.5 
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การตรวจร่างกาย และท้าการเก็บปัสสาวะสตรีตั้งครรภ์ เพื่อท้าการ
ตรวจหาปริมาณไอโอดีนในกลุ่มสตรีตั้งครรภ์ 

การคัดแยกปัสสาวะของสตรีตั้งครรภ์ ที่ส่งมาจากโรงพยาบาล
เครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อท้าการวิเคราะห์ผลในล้าดับข้ันต่อไป 

การบรรจุปัสสาวะลงในหลอดทดลอง เพ่ือตรวจหาปริมาณไอโอดีน
ในกลุ่มสตรีตั้งครรภ์ rIS
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3. รายละเอียดพื้นที่การด าเนินงานโครงการเสริมไอโอดีนเสริมไอคิว

ล าดับ ชื่อโรงพยาบาล จ านวนตัวอย่าง obimin/triferdine Iodize oil 
เต็ม จ านวนเต็ม UI1 UI2 จ านวนเต็ม UI1 UI2 

1 ขอนแก่น 700 350 350 319 350 350 232 
2 บ้านฝาง 80 40 40 25 40 39 28 
3 พระยืน 40 20 20 17 20 20 14 
4 หนองเรือ 50 25 34 10 25 0 0 
5 ชุมแพ 200 100 100 63 100 100 48 
6 สีชมพู 50 25 25 9 25 25 20 
7 น้้าพอง 100 50 50 4 50 0 0 
8 อุบลรัตน์ 40 20 20 13 20 20 15 
9 บ้านไผ่ 140 70 70 59 70 75 66 
10 เปือยน้อย 20 10 10 0 10 1 0 
11 พล 140 70 3 3 70 76 53 
12 แวงใหญ ่ 20 10 10 9 10 9 4 
13 แวงน้อย 20 10 10 9 10 9 2 
14 หนองสองหอ้ง 49 25 25 0 25 24 0 
15 ภูเวียง 80 40 40 19 40 40 33 
16 มัญจาคีร ี 60 30 18 0 30 11 0 
17 ชนบท 30 15 15 0 15 15 0 
18 เขาสวนกวาง 40 20 0 0 20 20 8 
19 กระนวน 120 60 36 0 60 43 0 
20 ซ้าสูง 20 10 10 10 10 10 0 
21 ศูนย์อนามัยที่ 6 200 100 100 127 100 100 72 
22 สิรินธร 20 0 0 0 18 18 16 
23 ศรีนครินทร์ 200 100 100 97 100 83 53 

รวม 2,419 1,200 1,086 793 1,200 1,087 653 

กิจกรรมที่  2 การศึกษาค้นคว้ า และป รึกษาหารือกับบุคลากรด้ าน
สาธารณสุขและผู้เชี่ยวชาญต่างๆ 

วัตถุประสงค์เพื่อน าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ วิเคราะห์เปรียบเทียบ และหาข้อยุติในประเด็นต่า งๆ 
เกี่ยวกับปริมาณไอโอดีนในเด็กและสตรีตั้งครรภ์ในเขตพื้นที่ต่างๆ ว่าเขตพื้นที่ใดที่ขาดไอโอดีนในกลุ่มเป้าหมาย 

rIS
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โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ rIS
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         ผลการด าเนินงาน 
         โครงการพัฒนาการคิดขั้นสงูทางคณิตศาสตรข์องนักเรียน 

   ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1. กลุ่มเป้าหมาย

2.6  
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2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

rIS
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3. พื้นที่ในการด าเนนิโครงการในปีงบประมาณ 2558
การด าเนินงานในโครงการครอบคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ านวน .20.จังหวัด .ซึ่งมีเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาทั้งหมด 61 เขตพื้นท่ี มีโรงเรียนในโครงการเขตพื้นท่ีการศึกษาละ.1.โรงเรียน อธิบายได๎ดังนี ้

ล าดับ จังหวัด 

จ านวน
สพป. 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 

1 กาฬสินธุ ์ 3 สหัสขันธ ์ ห๎วยเม็ก สมเด็จ 

2 ขอนแกํน 5 เมือง ชนบท แวงใหญํ ซ าสูง หนองเรือ 

3 ชัยภูม ิ 3 เมือง แก๎งคร๎อ จัตุรัส 

4 นครพนม 2 ธาตุพนม นาหว๎า 

5 นครราชสีมา 7 เมือง หนองบุนนาก ปักธงชัย สูงเนิน ดํานขุนทด สีดา พิมาย 

6 บึงกาฬ 1 เมือง 

7 บุรีรัมย์ 4 เมือง ประโคนชัย นางรอง สตึก 

8 มหาสารคาม 3 เมือง วาปีปทุม เชียงยืน 

9 มุกดาหาร 1 เมือง 

10 ยโสธร 2 ค าเขื่อนแก๎ว ทรายมูล 

11 ร๎อยเอ็ด 3 ธวัชบุรี อาจสามารถ เสลภูม ิ

12 เลย 3 เมือง วังสะพุง ภูเรือ 

13 ศรีสะเกษ 4 เมือง ราษีไศล ขุขันธ์ กันทรา
ลักษณ ์

14 สกลนคร 3 เมือง กุดบาก ค าตากลา๎ 

15 สุรินทร์ 3 เมือง โนนนารายณ ์ ปราสาท 

16 หนองคาย 2 เมือง โพนพิสัย 

17 หนองบัวล าภู 2 เมือง นากลาง 

18 อ านาจเจริญ 1 พนา 

19 อุดรธานี 4 เมือง กุมภวาป ี หนองหาน บ๎านผือ 

20 อุบลราชธาน ี 5 เขื่องใน ตระการพืชผล พิบูลมังสา
หาร 

วารินช าราบ เดชอุดม 

หมายเหตุ  หมายถึง อ าเภอท่ีมีโรงเรียนในโครงการเดิมที่ด าเนินการมาแล๎วมากกวํา 4 ปี 
หมายถึง อ าเภอท่ีจะเข๎ารํวมโครงการในปีงบประมาณ 2557 ตํอเนื่องมาปัจจุบัน 
หมายถึง ไมํมีเขตพื้นที่การศึกษานั้นในจังหวัดดังกลําว  
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รายชื่อโรงเรยีนที่เข้าร่วมโครงการ 

ล าดับ สังกัด รายชื่อโรงเรียน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 สพป.กส.2 โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม กุดโดน ห๎วยเม็ก กาฬสินธุ ์

2 สพป.ขก.1 โรงเรียนบ๎านบึงเนียมบึงใครํนุํน บึงเนียม เมือง ขอนแกํน 

3 สพป.ขก.1 โรงเรียนสนามบิน ในเมือง เมือง ขอนแกํน 

4 สพป.ขก.1 โรงเรียนอนุบาลขอนแกํน ในเมือง เมือง ขอนแกํน 

5 มข. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกํน 
(ศึกษาศาสตร์) 

ในเมือง เมือง ขอนแกํน 

6 มข. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกํน 
(มอดินแดง) 

ในเมือง เมือง ขอนแกํน 

7 สพม. 25 โรงเรียนสีหราชเดโชชยั ศิลา เมือง ขอนแกํน 

8 สพป.ขก.2 โรงเรียนชุมชนบ๎านชนบท ชนบท ชนบท ขอนแกํน 

9 สพป.ขก.3 โรงเรียนโนนจันทึกห๎วยแกวิทยา ใหมํนาเพียง แวงใหญํ ขอนแกํน 

10 สพป.ขก.4 โรงเรียนคูค าพิทยาสรรพ์ คูค า ซ าสูง ขอนแกํน 

11 สพป.ขก.5 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ภูเวียง ภูเวียง ขอนแกํน 

12 สพป.ชย.2 โรงเรียนชุมชนบ๎านแก๎งคร๎อหนองไผํ ชํองสามหมอ แก๎งคร๎อ ชัยภูม ิ

13 สพป.นม.1 โรงเรียนต าบลโคกกรวด 
(ผดุงรัฐประชานุกูล) 

โคกกรวด เมือง นครราชสีมา 

14 สพป.บก. โรงเรียนบ๎านบึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ 

15 สพป.สก.1 โรงเรียนกุดบากราษฎร์บ ารุง กุดบาก กุดบาก สกลนคร 

16 สพป.สร.1 โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” นอกเมือง เมือง สุรินทร์ 

17 สพป.อบ.2 โรงเรียนบ๎านคอนสาย คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธาน ี

18 สพป.อบ.2 โรงเรียนบ๎านตากแดด ตากแดด ตระการพืชผล อุบลราชธาน ี

19 สพป.อบ.2 โรงเรียนบ๎านพอก เป้า ตระการพืชผล อุบลราชธาน ี

20 สพป.อบ.4 โรงเรียนบ๎านจั่น โนนผึ้ง วารินช าราบ อุบลราชธาน ี

21 สพป.อบ.4 โรงเรียนบ๎านดอนกลาง 
(ราษฎร์สงเคราะห์) 

ธาต ุ วารินช าราบ อุบลราชธาน ี

22 สพป.อบ.4 โรงเรียนบ๎านโพธิ์ โพธิ์ใหญํ วารินช าราบ อุบลราชธาน ี

23 สพป.อบ.4 โรงเรียนบ๎านยางวังกางฮุง บุํงไหม วารินช าราบ อุบลราชธาน ี

24 สพป.กส.1 โรงเรียนบึงสวํางวิทยาคม หลักเมือง กมลาไสย กาฬสินธุ ์
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รายชื่อโรงเรยีนที่เข้าร่วมโครงการ 

ล าดับ สังกัด รายชื่อโรงเรียน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

25 สพป.ขก.2 โรงเรียนบ๎านมูลนาค โพธิ์ชัย โคกโพธิ์ชัย ขอนแกํน 

26 สพป.ชย.2 โรงเรียนบ๎านส๎มกบ (รัฐราษฎร์บ ารุง) สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ ์ ชัยภูม ิ

27 สพป.นค.1 โรงเรียนบ๎านหัวทราย พานพร๎าว ศรีเชียงใหมํ หนองคาย 

28 สพป.นค.2 โรงเรียนบ๎านดงก าพี้ วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 

29 สพป.นพ.1 โรงเรียนบ๎านฝ่ังแดง  
(พระเทพวรมุนีอุปถัมป์) 

ฝั่งแดง ธาตุพนม นครพนม 

30 สพป.นพ.2 โรงเรียนบ๎านดงน๎อย สามผง ศรีสงคราม นครพนม 

31 สพป.นภ.1 โรงเรียนบ๎านบกโนนเรียง บ๎านพร๎าว เมือง หนองบัวล าภู 

32 สพป.นม.1 โรงเรียนบ๎านหลักร๎อย ในเมือง เมือง นครราชสีมา 

33 สพป.นม.6 โรงเรียนวัดหนองหญ๎าปล๎อง ห๎วยยาง บัวใหญํ นครราชสีมา 

34 สพป.บก. โรงเรียนชุมชนบ๎านโคกอุดม พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ 

35 สพป.บร.2 โรงเรียนบ๎านมะมัง ป่าชัน พลับพลาชยั บุรีรัมย์ 

36 สพป.มค.1 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ตลาด เมือง มหาสารคาม 

37 สพป.มค.3 โรงเรียนบ๎านแหํบริหารวิทย์ แหํใต๎ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 

38 สพป.มห. โรงเรียนบ๎านค าบง 1 โชคชัย นิคมค าสร๎อย มุกดาหาร 

39 สพป.มห. โรงเรียนบ๎านหนองเม็ก ป่าไรํ ดอนตาล มุกดาหาร 

40 สพป.ยส.1 โรงเรียนบ๎านสิงห์ สิงห์ เมือง ยโสธร 

41 สพป.ยส.2 โรงเรียนบ๎านหัวงัว  
(อุสุภราชวิทยาคาร) 

ก าแมด กุดชุม ยโสธร 

42 สพป.รอ.1 โรงเรียนบ๎านมะอึ มะอึ ธวัชบุรี ร๎อยเอ็ด 

43 สพป.รอ.2 โรงเรียนบ๎านตากแดดสุธรรมประชา
สรรค์ 

หัวโทน สุวรรณภูม ิ ร๎อยเอ็ด 

44 สพป.ลย.1 โรงเรียนรํมเกล๎าบ๎านชมเจริญ ชมเจริญ ปากชม เลย 

45 สพป.ศก.1 โรงเรียนบ๎านโนนคูณ โนนค๎อ โนนคณู ศรีสะเกษ 

46 สพป.ศก.4 โรงเรียนบ๎านโนนแสนค า-หนองศาลา บึงมะลู กันทรลักษณ์ ศรีสะเกษ 

47 สพม.23 โรงเรียนทํานผ๎ูหญิงจันทิมาพึ่งบารมี สร๎างค๎อ ภูพาน สกลนคร 

48 สพป.สก.2 โรงเรียนบ๎านดอนหัน บงเหนือ สวํางแดนดิน สกลนคร 

rIS
NED KKU



59รายงานประจำาปี 2558
ANNUAL REPORT 2015

สำ�นักง�นประส�นคว�มร่วมมือพัฒน�ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ (สปพ.)
Office of Cooperation for Northeastern Region Development

รายชื่อโรงเรยีนที่เข้าร่วมโครงการ 

ล าดับ สังกัด รายชื่อโรงเรียน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

49 สพป.สร.2 โรงเรียนบ๎านเบงทําลาด ศรีณรงค์ ชุมพลบุรี สุรินทร์ 

50 สพป.อจ. โรงเรียนชุมชนไรํสีสุก ไรํสีสุก เสนางคนิคม อ านาจเจริญ 

51 สพป.อจ. โรงเรียนบ๎านหนองปลิง ดอนเมย เมือง อ านาจเจริญ 

52 สพป.อด.2 โรงเรียนบ๎านห๎วยผึง้ บ๎านโปรํง ศรีธาต ุ อุดรธานี 

53 สพป.อด.3 โรงเรียนบ๎านหนองหาน 
(วันครู 2502) 

หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 

54 สพป.ล าพูน เขต 1 โรงเรียนบ๎านศรีย๎อย ต๎นธง เมืองล าพูน ล าพูน 

55 สพป.เชียงใหมํ เขต 1 โรงเรียนชุมชนบ๎านบวกครกน๎อย  หนองป่าคร่ัง เมืองเชียงใหมํ เชียงใหมํ 

56 สพป.เชียงใหมํ เขต 2 โรงเรียนบ๎านแมํสา แมํสา แมํริม เชียงใหมํ 

57 สพป.เชียงใหมํ เขต 4 โรงเรียนบ๎านน้ าแพรํ น้ าแพรํ หางดง เชียงใหมํ 

58 สพป.พิษณุโลก เขต 2 โรงเรียนบ๎านสะเดา  หนองพระ วังทอง พิษณุโลก 

59 สพป.ล าปาง เขต 1 โรงเรียนธงชัยวิทยา ต๎นธงชยั เมือง ล าปาง 

60 สพป.ล าพูน เขต 1 โรงเรียนอนุบาลเมืองล าพูน อุโมงค์ เมือง ล าพูน 
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แผนภูมิแสดงข้อมูลเชิงปริมาณของกลุ่มเป้าหมายและด้านต่างๆ ของโครงการ
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แผนภูมิแสดงข้อมูลเชิงปริมาณของกลุ่มเป้าหมายและด้านต่างๆ ของโครงการ 4. ตัวชีว้ัดความส าเร็จของโครงการ/โครงการย่อย

4.1 ผลผลิต 
1. มีผลงานในรูปซีดีช้ันเรียนสาธิตของครูไทยที่ ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด

ที่เป็นตัวอย่าง
2. มีผลงานในรูปซีดีชั้นเรียนสาธิตของครูชาวต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ที่มาเปิดชั้นเรียน

ให้กับโครงการฯ
3. มีต้นแบบสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ใช้กับหนังสือเรียนที่เน้นการแก้ปัญหา  ซึ่งพัฒนา

มาจากทีมการศึกษาชั้นเรียนและนักวิจัยในโครงการฯ
4. รูปแบบกระบวนการพัฒนาการคิดขั้นสูงคณิตศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้นวัตกรรมการศึกษา

ชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด
5. มีผลงานทางวิชาการที่มีการน าเสนอในที่ประชุมระดับชาติ หรือนานาชาติ
6. มีผลงานทางวิชาการที่มีการตีพิมพ์ในรูปแบบบทความทางวิชาการในระดับชาติ หรือนานาชาติ

4.2 ผลลพัธ ์
1. นักเรียนในโครงการมีการพัฒนาทางด้านการคิดขั้นสูง ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์

รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2. ครูมีความรู้ที่ดีขึ้นเกี่ยวกับเนื้อหาและการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร เนื้อหาและนักเรียน

รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อการสอนคณิตศาสตร์
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นเครือข่ายในการใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด

ในการพัฒนาวิชาชีพครู
4. โรงเรียนในโครงการฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาวิชาชีพครูโดยใช้นวัตกรรมการศกึษาชั้นเรียน

และวิธีการแบบเปิด
5. นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาใช้ชั้นเรียนเป็นแหล่งพัฒนาวิชาชีพ และการท าวิจัย

โดยร่วมมือกับครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนานักเรียน
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4.3 ผลกระทบ 
1. ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) และสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (คุรุสภา)

ได้ใช้ประโยชน์จากงานดังกล่าวไปสู่การวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความพร้อม
ให้กับสถาบันผลิตครู โดยเน้นแนวทางการพัฒนาคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยการยกระดับคุณวุฒิด้านการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ
ประสบการณ์สอนและการท าวิจัย รวมทั้งเป็นการพัฒนาแนวทางในการออกแบบหลักสูตร
การผลิตครูคุณภาพ และการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่เน้นทั้งกระบวนการเนื้อหาสาระ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยเน้นการบูรณาการให้ตั้งอยู่บนฐานของค่านิยมหลักที่จ าเป็น
ส าหรับสังคมไทย รูปแบบการท างานดังกล่าวนี้สามารถท าให้เกิดการเชื่อมโยงโปรแกรม
การผลิตครูกับการพัฒนาวิชาชีพครู

2. การน านวัตกรรมมาใช้เพื่อการพัฒนาการคิดขั้นสูงของนักเรียนไปใช้ในศาสตร์สาขาวิชาอื่นๆ
รวมเป็น .7.สาขาวิชา คือ ศิลปศึกษา พลศึ กษา การสอนภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา
คณิตศาสตร์ศึกษา วิทยาศาสตร์ศึกษา และภาษาไทย ซึ่งเป็นการท างานร่วมกันเป็นทีมระหว่าง
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณาจารย์จากสาขาวิชาคณะศึกษาศาสตร์ และครูโรงเรียน

3. โรงเรียนของรัฐบาลจ านวน 60 โรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตอนกลาง
ตอนล่าง และภาคเหนือ ซึ่งเป็นโรงเรียนใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด
เพื่อการพัฒนาวิชาชีพครูนั้นได้รับประโยชน์ โดยการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือข่ายการดูแล
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฉะนั้น ในทุกปีการศึกษาจะมีโรงเรียนที่ได้ใช้ประโยชน์จากหลักสูตรการฝึกหัดครู ซึ่งจะมีนักศึกษา
ในหลักสูตรการฝึกหัดครูคณิตศาสตร์เข้าไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา
และมีการท างานร่วมกันทั้งครูประจ าการ นักศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และอาจารย์
มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เป็นเครือข่ายอุดมศึกษาในโครงการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยนวัตกรรม
นอกจากนี้ โรงเรียนดังกล่าว เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัด
ส่งผลให้โรงเรียนของรัฐบาลอื่น ในจังหวัดดังกล่าว สมัครร่วมเป็นโรงเรียนในเครือข่าย
เพื่อการเรียนรู้นวัตกรรมการศึกษาที่พัฒนาการคิดขั้นสูงของนักเรียน แนวทางนี้น าไปสู่การสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ในระดับโรงเรียนที่ค่อยๆ พัฒนาเป็นความแข็งแกร่งในระดับรากฐานได้
อย่างเป็นส าคัญrIS
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4.

5.

6.

กลุ่มประเทศในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง เช่น ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ประเทศกัมพูชา ได้มีกิจกรรมการอบรมครูประจ าการ และครูเหล่านั้นเข้ามาเรียนต่อในระดับ 
ปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
และประเทศกัมพูชา ได้มีกิจกรรมการศึกษาดูงานในโรงเรียนที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน 
ในประเทศไทย และเข้าร่วมการประชุม APEC Lesson Study เป็นประจ าทุกปี

โรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน รวมทั้งหน่วยงานและองค์กรทางการศึกษาอื่น  ๆ
ได้ใช้ประโยชน์จากโรงเรียนที่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการนี้ ทั้งการศึกษาดูงาน การเข้าร่วม 
กระบวนการศึกษาชั้นเรียน การเข้าร่วมสังเกตชั้นเรียน การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ในกิจกรรมต่างๆ เข้าร่วมการเปิดชั้นเรียน เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ รวมทั้งการนิเทศ 
โรงเรียนในโครงการ โดยการด าเนินงานในปีที่ผ่านมานั้นเน้นนวัตกรรมทางการศึกษาด้าน 
หนังสือเรียน และหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิคเกี่ยวกับการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ซึ่งพัฒนามาจาก 
ฐานของนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) มาเป็นเวลากว่า 6 ปี 

กลุ่มประเทศในเอเปค .จ านวน .19.ประเทศ .ประกอบด้วย ประเทศญ่ีปุ่น ประเทศไทย 
ประเทศสิงคโปร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเวียดนาม ประเทศเกาหลี ประเทศออสเตรเลีย 
ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเม็กซิโก ประเทศรัสเซีย ประเ ทศฟิลิปปินส์ ประเทศจีน 
ประเทศฮอนดูรัส ประเทศฮ่องกง ประเทศไต้หวัน ประเทศบรูไน ประเทศมาเลเซีย ประเทศเปรู 
และประเทศชิลี ได้น าองค์ความรู้ในเรื่องการศึกษาชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครูไปร่วม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเทศของตน
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4.4 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. นักเรียนในโครงการฯ .อย่างน้อยร้อยละ .50.ของแต่ละโรงเรียนมีการคิ ดขั้นสู ง  ได้แก่             

การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์
2. นักเรียนในโครงการฯ .อย่างน้อยร้อยละ .50.ของแต่ละโรงเรียน .มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้

คณิตศาสตร์
3. ครูในโครงการฯ อย่างน้อยร้อยละ .30.มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร.เนื้อหาและการจัดการเรียน

การสอนและนักเรียน
4. ครูในโครงการฯ อย่างน้อยร้อยละ 30 มีเจตคติที่ดีต่อการสอนคณิตศาสตร์ของครูในโครงการฯ
5. มีจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้การศึกษาช้ันเรียน

และวิธีการแบบเปิด และเป็นต้นแบบในการพัฒนาวิชาชีพครูระยะยาวอย่างน้อย 500 คน
6. มีจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นเครือข่ายในการศึกษาชั้นเรียน และวิธีการแบบเปิด

ในการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างน้อย 2,500 คน
7. โรงเรียนในโครงการฯ .อย่างน้อยร้อยละ .50.เป็นแหล่งเรียนรู้ ในการพัฒนาวิชาชีพครู

โดยใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด
8. นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา อย่างน้อย.200.คน ใช้ชั้นเรียนเป็นแหล่งพัฒนา

วิชาชีพ โดยร่วมมือกับครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนา
9. นักศึกษาระดับปริญญาตรีและครูประจ าการใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน และวิธีการแบบเปิด

ร่วมกัน เพื่อการพัฒนาวิชาชีพครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
10. นักศึกษาระดับปริญญาตรี และครูประจ าการใช้นวัตกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพชั้นเรียนร่วมกัน

อย่างต่อเนื่องเป็นรายสัปดาห์ตลอดปีการศึกษา และก าหนดเป็นแผน โครงการระยะยาว
ของโรงเรียน เช่น 3 ปี หรือ 6 ปี

11. จ านวนโรงเรียนหรือหน่วยงานที่ขอใช้บริการเ กี่ยวกับนวัตกรรมการพัฒนาวิชาชีพครู
และนวัตกรรมการเรียนการสอน

12. จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย ข่าวทางวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และอ่ืนๆ

4.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนในโครงการฯ ได้รับการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์
2. นักเรียนในโครงการฯ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3. ครูในโครงการฯ ได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร เนื้อหา การจัดการเรียนการสอน

และนักเรียน
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาวิชาชีพครูจากงานภาคปฏิบัติของตนเอง
5. โรงเรียนในโครงการเป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยนวัตกรรม
6. การพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่ องในระหว่างนักศึกษาครูหลักสูตร .5.ปี นักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา และครูประจ าการ
7. การเผยแพร่นวัตกรรมการพัฒนาวิชาชีพครูและนวัตกรรมการเรียนการสอน  รวมทั้งเผยแพร่

ผลงานเชิงประจักษ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
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5. ผลการด าเนินโครงการในปีทีผ่่านมา แบ่งออกเป็น 8 กิจกรรมได้แก่

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาสภาพแวดล้อมส าหรับส่งเสริมการใช้นวัตกรรม 
กิจกรรมที่ 2 การสร้างเครือข่ายสถาบันผลิตครู 
กิจกรรมที่ 3 การสร้างชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 
กิจกรรมที่ 4 การฝึกอบรมก่อนใช้และระหว่างใช้นวัตกรรม 
กิจกรรมที่ 5 การใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดเพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูงในโรงเรียน 
กิจกรรมที่ 6 การพัฒนานักศึกษาทุกระดับเพื่อสนับสนุนการพัฒนาครูประจ าการและเพื่อการศึกษาวิจัย 
กิจกรรมที่ 7 การประเมินสมรรถนะของครูและนักเรียน 
กิจกรรมที่ 8 ก่อสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู rIS
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ผลผลิต ผลลัพธ์ 
1. การจัดหาหนังสือเรียนและสื่อการสอน

เพื่อพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์ 
2. การเตรียมสภาพห้องเรียนให้ส่งเสริม

การเรียนรู้และห้อง.Lesson.Study.ในโรงเรียน          
ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงได้ 
โดยมีกิจกรรมย่อย คือ 

 การจัดหาหนังสือเรียนและสื่อการสอน
เพื่อพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์

 การเตรียมสภาพห้องเรียนให้ส่งเสริม
การเรียนรู้

 ก า ร จั ด เ ต รี ย ม ห้ อ ง . Lesson.Study.           
ใน โรง เรี ยนที่ สามารถ เชื่ อมต่อ กั บ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงได้

 จัด เตรียมระบบเครือข่ ายออนไลน์
เชื่อมต่อกับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย
เครือข่าย

ขั้นตอน/วิธีการ 
1..จัดซื้อหนังสือเรียน กระดานด า บล็อก 

รางบล็อก และสื่อการสอนตามแนวทางการสอน          
ที่เน้นการแก้ปัญหา 

2..เตรียมห้อง .Lesson.Study.และห้อง
ส าหรั บ ระบบ เครื อข่ า ยออน ไลน์ กั บคณะ
ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ น แ ก่ น 
และมหาวิทยาลัยเครือข่ายได้ มีการทดสอบ
สัญญาณเครือข่ายออนไลน์ร่วมกับโรงเรียน 

ผลการด าเนินกิจกรรม 
1. การจัดหาหนังสือเรียนและสื่อการสอน

เ พื่ อ พั ฒ น า ก า ร คิ ด ท า ง ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ 
เพื่อสนับสนุนโรงเรียนในการด าเนินโครงการ
ตลอดปีการศึกษา  

2. ด าเนินการส ารวจห้องเรียนและเตรียม
สภาพห้องเรียนที่ ใช้ส าหรับติดตั้ งกระดาน
แม่เหล็กของโรงเรียน และห้อง .Lesson.Study 
ในโรงเรียนที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงได้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง
แท้จริง 

 
 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาสภาพแวดล้อม ส าหรับส่ง เสริม 
การใช ้นวัตกรรม 
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ผลผลิต ผลลัพธ์ 
กิจกรรมย่อย 1 การประชุมเพื่อสร้าง

ความเข้าใจในการด าเนินงานของโครงการ
พัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเครือข่าย ส านักงานเขตพื้นที่
ก ารศึ กษาและคณะกรรมการ โครงการฯ 
ทางโครงการจึ งได้จัดกิจกรรมประชุมร่วม
ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย
เครือข่าย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
คณะกรรมการโครงการขึ้น โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

1..มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการ
โครงการ .และผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ร่วมการประชุมจัดกิจกรรมเพื่อสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการและแนวทางการ
ด าเนินงานของโครงการ โดยในการประชุม
ดังกล่าวมี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และศึกษานิเทศก์ในกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม  

นอกจากนี้ ยั งมีการจัดกิจกรรมการ
เสวนา เรื่อง “ประสบการณ์ การท างานตาม
แนวทางนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน .(Lesson 
Study).และวิธีการแบบเปิด.(Open.Approach)” 
ระหว่างผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ผู้อ านวยการ
โรงเรียนที่ เข้ าร่วมการพัฒนาวิชาชีพด้วย
นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด
ตั้งแต่ปีการศึกษา .2549.เพื่อให้กลุ่มบุคคลที่เข้า
ร่วมในโครงการใหม่ได้ทราบถึงผลที่ เกิดขึ้น      
จากการพัฒนาวิชาชีพด้วยนวัตกรรมการศึกษา
ชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดในโรงเรียน 

2..มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย
เครือข่ายและผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ร่วมกันประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับโครงการ แนวทางการด าเนินงานของ
โครงการให้กับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย
เครือข่าย และผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เรื่อง “นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน
และวิธีการแบบเปิด” ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เน้นการ
พัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง 

กิจกรรมที่ 2 การสร้างเครือข่ายสถาบันผลิตครู 
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กิจกรรมย่อย .2..การนิเทศติดตาม            
การด าเนินงานของโรงเรียนในโครงการและ
นักศึกษาปฏิบัติการสอน แผนงานการนิเทศคือ 
โรงเรียนในโครงการจะได้รับการนิเทศติดตามผล
การด าเนินงานโดยผู้เชี่ยวชาญ อย่างน้อยปีละ 
2.ครั้ง .ในปีการศึกษา .2557.และปีการศึกษา
2558.โดยมีผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา/ที่ปรึกษา
โครงการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษา
ปฏิบั ติ ก ารสอน ร่ วม ในการนิ เทศติดตาม
การด าเนินงานของโรงเรียนในโครงการ จ านวน
60 โรงเรียน

กิจกรรมย่อย.3..การด าเนินการวิจัย
โดยใช้โรงเรียนในโครงการเป็นฐานข้อมูลทาง 
คณะศึ กษาศาสตร์  ได้ เ ก็ บข้ อมู ลพื้ น ฐาน          
ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกโรงเรียน 
และโรงเรียนเหล่านี้ เป็นแหล่งข้อมูลในการ     
ท าวิจัย ซึ่งนักวิจัยที่ เกี่ยวข้องได้ท าการวิจั ย        
โดยค านึงถึงความหลากหลายของบริบทโรงเรียน 
ทั้งด้านจ านวนปีที่ได้ใช้นวัตกรรม ซึ่งเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับประสบการณ์การสอนใช้วิธีการแบบ
ใหม่ที่เน้นกระบวนการคิดของครู 

รายการกิจกรรม 
1. การประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยเครอืข่าย

และอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน
และวิธีการแบบเปิดนั้นให้กับคณาจารย์และ          
ผู้ประสานงานโรงเรียน        

2..การประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับเขต
พื้นที่การศึกษา .ศึกษานิเทศก์ . ผู้อ านวยการ
โรงเรียน .เพื่อก าหนดทิศทาง รวมถึงการวาง
แผนการปฏิบัติงานในโครงการฯ 

3..จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความ
พร้ อ ม ใ ห้ กั บ นั ก ศึ ก ษ า ปฏิ บั ติ ก า ร ส อน ใน
สถานศึกษา 

4..นิเทศติดตามการด าเนินงานของโรงเรียน
ในโครงการ และนักศึกษาปฏิบัติการสอน 

5..การด าเนินการวิจัยโดยใช้โรงเรียนใน
โครงการเป็นฐาน 

ขั้นตอน/วิธีการ 
1..ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ 
2..ประชุมเพื่อหารือขอบข่ายความร่วมมือ 

กับมหาวิทยาลัยเครือข่าย 
3. อบรมเขียนแผนและสร้างความเข้าใจ

เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ เน้น
การศึกษาชั้นเรียน และวิธีการแบบเปิดให้กับ
อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเครือข่าย 
และมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4..จัดระบบการนิเทศร่วมมหาวิทยาลัย 
5. ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย

ภายใต้โครงการจากคณาจารย์และเครือข่าย
ร่วมกันท าวิจัย และนิเทศนักศึกษา rIS
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ผลผลิต ผลลัพธ์ 
1. การประชุม.(Forum).ส าหรับผู้บริหาร

ระดับโรงเรียนและประชุมผู้บริหารส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา  

2. การเปิดชั้นเรียน การสาธิตการสอน
และการสะท้อนผลหลังการสอน 

3..กิจกรรมเปิดชั้นเรียน .(Open.Class).         
ระดับโรงเรียน.เพื่อเผยแพร่ผลงานของโรงเรียน
ในโครงการ.เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับโรงเรียน       
ที่สนใจจะเป็นเครือข่ายความร่วมมือต่อไป 
ปีการศึกษาละ.2.ครั้ง 

4..การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
ปีละ.1.ครั้ง  

5..วางแผนการจัดการเรียนรู้ การสาธิต
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์
โดยครูผู้สอนจากต่างประเทศ อาทิเช่น ประเทศ
สิงคโปร์ ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น 

6..เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของโครงการ
เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน และประชาสัมพันธ์
การด าเนินงานต่อสังคมทั้งในการแถลงข่าว
ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ ถ่ายทอดสดออนไลน์  

โดยมีกิจกรรมย่อย มีดังนี้ 
 กิจกรรมการประชุม Forum ผู้บริหาร
 กิจกรรมการเปิดชั้นเรียนระดับโรงเรียน

ระดับชาติ
 กิจกรรมการเปิดชั้นเรียน สาธิตการสอน

จากผู้เชี่ยวชาญและครูสาระวิชาต่างๆ
จากต่างประเทศ

 กิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล
อาทิเช่น

- จัดท าป้ายโครงการส าหรับ
โรงเรียนในโครงการ

- จัดแถลงข่าว
- แผ่นพับประชาสัมพันธ์
- จัดท าวีดิทัศน์
- เผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อวิทยุ

โทรทัศน์.อินเทอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
- จั ด ท า . spot.โ ฆ ษณ า เ พื่ อ

เผยแพร่ตามสื่อต่างๆ 
- จัดท ารูปเล่มเพื่อเผยแพร่ผล

การด าเนินงาน 
เป็นต้น 

 
 กิจกรรมที่ 3 การสร้างชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) 
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การประชุมวิชาการด๎านคณติศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี 1 
ในหัวข๎อ “การเปลี่ยนแปลงคณติศาสตร์ศึกษาของประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 " ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแกํน 

การเปิดชั้นเรียนในระดับโรงเรียน ชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนกลาโหมราชเสนา จังหวัดสุรินทร์ 
ครูมีการบูรณาการใช๎โปรแกรม.D.book.Pro.รํวมสังเกตชั้นเรียนและสะท๎อนผลการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน 

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล  
และคณะมูลนิธิแมํฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ และมูลนิธิรากแก๎ว 

ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด๎วยนวัตกรรมของโรงเรียนคูค าพิทยาสรรพ์ อ าเภอซ าสงู จังหวัดขอนแกํน 
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กิจกรรมที่ 4 การฝกอบรมกอนใชและระหวางใชนวัตกรรม 

ผล  ผลิต ผลลัพธ ์
 1..กิจกรรมพัฒนาความเชี่ยวชาญทาง 

วิชา ชีพเพื่อส่งเสริมการสอนที่เน้นการคิดทาง 
คณิตศา สตร์ 

 2..การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับ 
ครู  ศึกษานิ เทศก์และผู้บริหารโรงเรียน       
ในโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ 
พัฒ นาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของ 
นักเร ียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดย มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือสร้างความเข้าใจ 
เกี่ย  วกับการด าเนินงานของโครงการ รูปแบบ 
การ จัดการเรียน การสอนด้วยนวัตกรรม การศึกษาช้ันเรียน และวิธีการแบบเปิดให้แก่
ผู้บริ หารส านั ก งาน เขตพื้นที่ ก ารศึ กษา 
ศึก  ษานิเทศก์ และครู  

 3..กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่ อ ง “ห� นั� ง� สื�อ� เ� รี�ยนแนว� ใ� ห� ม่� ที่� เ� น้� นก� า� ร�
แก้�ป ัญหา .� เ� พื่อการพัฒนาการคิดขั้�นสู�งทาง�
คณิตศาสตร์ของนักเรียนและการใช้หนังสือ�
เรียน ” โดยผู้เชี่ยวชาญประจ าโครงการ 

4..การอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะที่จ าเป็น 
ส าห รั บครู และบุ คลากรทางการศึ กษา 
โดย ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ rIS
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ผลผลิต ผลลัพธ ์
1. กิจกรรมพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการสอนที่เน้นการคิดทางคณิตศาสตร์
2. การปฏิบัติงานสอนของนักศึกษาปฏิบัติการสอน (Internship) ในฐานะทีมการศึกษาชั้นเรียนร่วมกับ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและครูในโครงการฯ 
3. การปฏิบัติงานสอนของครูคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ .1.ถึงมัธยมศึกษาปีที่ .3.ในโรงเรียน

ที่อยู่ในโครงการฯ 
4. การปฏิบัติงานของผู้ประสานงานโรงเรียน .(School.coordinator).เพื่อขับเคลื่อนการท างาน

ในภาคปฏิบัติของโรงเรียนในโครงการฯ 

กิจกรรมที่ 5 การใชนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและ 

วิธีการแบบเปดเพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูงในโรงเรียน 

rIS
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ผลผลิต ผลลัพธ์ 
1..ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและ

ระดับบัณฑิตศึกษา 
2. ทุนจัดท าวิจัย
3..ทุนน าเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์

งานวิจัย (ภายในและต่างประเทศ) 
4..ส่งเสริมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชั้ นปี ที่ .1-4.เ ข้ า ร่ ว ม เ รี ยนรู้ ก า รจั ดท าแผน 
การสังเกตชั้นเรียน การสะท้อนผล และการวิจัย
ในชั้นเรียนร่วมกับครูประจ าการของโรงเรียนใน
โครงการ  

ขั้นตอน/วิธีการ 
1..จัดท าเกณฑ์นักศึกษาทุนแต่ละประเภท         

ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
2. ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุน
3..จัดระบบการเข้าร่วมการจัดท าแผน

การสังเกตชั้นเรียน การสะท้อนผล และการวิจัย
ในชั้นเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี ร่วมกับครู
ประจ าการ 

4..นักศึกษาปริญญาตรี.ชั้นปีที่.1-4.เข้าร่วม
เรียนรู้การจัดท าแผน การสังเกตชั้น เรียน 
การสะท้อนผลและการวิจัยในชั้นเรียนร่วมกับครู
ประจ าการของโรงเรียนในโครงการ 

5..จัดระบบการเข้าร่วมการจัดท าแผน 
การสังเกตชั้นเรียน การสะท้อนผล และการวิจัย
ในชั้นเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ร่วมกับครูประจ าการ 

กิจกรรมที่ 6 การพัฒนานักศึกษาทุกระดับเพื่อสนับสนุน

การพัฒนาครูประจําการ และเพื่อการศึกษาวิจัย

rIS
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กิจกรรมที่  
 7  

 การประเมินสมรรถนะของครูและนักเรียน

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
1..การพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียน       

ในโครงการเพื่อส่งเสริมให้เกิดสมรรถนะทางด้าน
การคิดทางคณิตศาสตร์ 

2..การประเมินความสามารถการคิดทาง
คณิตศาสตร์โดยใช้ PISA-like หรือ TIMSS-like 

ขั้นตอน/วิธีการ 
1..โรงเรียนจัดค่ายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิตของนักเรียน 
2..ออกแบบทดสอบ .PISA-LIKE..หรื อ 

TIMSS-LIKE  
3..น าแบบทดสอบไปประเมินสมรรถนะ

ของครูก่อนเริ่มโครงการฯในปีถัดไป 
4..น าแบบทดสอบไปประเมินสมรรถนะ         

ของผู้เรียนก่อนเริ่มโครงการฯ ในปีถัดไป 
5..น าแบบทดสอบไปประเมินสมรรถนะ

ของครูหลังเริ่มโครงการฯ 
6..น าแบบทดสอบไปประเมินสมรรถนะ         

ของผู้เรียนหลังเริ่มโครงการฯ 

ผลการด าเนินกิจกรรม 
การประเมินความสามารถการคิด

ทางคณิตศาสตร์ของครู โดยใช้ PISA-LIKE.หรือ 
TIMSS-LIKE ได้ด าเนินการจัดสอบเพื่อประเมิน
ส มรรถนะของครูก่อนเริ่มโครงการฯ โดยแบ่ง 
การประเมินเป็นการประเมินศึกษานิเทศก์และ
ครูประจ าการ .จ านวน .600.คน.ในช่วงการจัด
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิ บัติการโครงการ
 พัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเ ฉียงเหนือของ 
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ช่วงเวลา.ตุลาคม.2557.และสิงหาคม 2558 rIS
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เกณฑ์ในการจ าแนกคุณภาพชั้นเรียนตามกรอบแนวคิดที่ใช๎ในโครงการฯ ของนักเรียน
ที่ได๎เรียนร๎ูจากชั้นเรียนคณิตศาสตร์ชัน้ ป. 1 ซ่ึงสะท๎อนให๎เห็นวํานักเรียนฝึกเขียน อํานภาษาไทยไปพร๎อมกับการเรียนวิชาคณติศาสตร์

การประเมินสมรรถนะของนักเรียนโดยใช๎ข๎อสอบ 
ที่สามารถประเมินการคิดแก๎ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนและใช๎แบบส ารวจเจตคติที่มีตํอคณิตศาสตร์ของนักเรียน 

การประเมินสมรรถนะของครู โดยใช๎โปรแกรม Lesson Note Pro 

rIS
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ผลผลิต ผลลัพธ์ 
1. การประชุมคณะกรรมการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูอาเซียน
2. ก าหนดโครงสร้างการบริหารงานของสถาบัน
3. ก าหนดแผนการด าเนินงานด้านบริหาร แผนงานวิชาการและกิจกรรมที่ส าคัญ
4. อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูอาเซียนโดยมีกิจกรรมย่อย มีดังนี้

 ประกาศสภามหาวิทยาลัย จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูส าหรับอาเซียน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

 แต่งตั้งผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
วิชาชีพครูอาเซียน

 การประชุมคณะกรรมการอ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูส าหรับอาเซียน
 อยู่ระหว่างการด าเนินการตามขั้นตอน E-AUCTION

กิจกรรมที่ 8 การกอสรางสถาบันวิจัยและพัฒนา 

วิชาชีพครูอาเซียน
 

rIS
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สรุปรายละเอียดกิจกรรมการด าเนนิงานทั้ง 8 กิจกรรมดังต่อไปนี้ 

ล าดับ แผนการด าเนินกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สรุปผลการด าเนนิงานตามเป้าหมาย 
1 การพัฒนาสภาพแวดล๎อมส าหรับ

สํงเสริมการใช๎นวัตกรรม 
อ.ดร.สัมพันธ์ ถ่ินเวียงทอง    
อ.ดร.สมควร สีชมภ ู

1).การจัดหาหนังสือเรียนและสื่อการสอนเพ่ือพัฒนาการคิดทาง
คณิตศาสตร์ 
2) .การเตรียมสภาพห๎องเ รียนให๎สํง เสริมการเ รียนร๎ู และห๎อง 
Lesson.Study.ในโรงเรียนท่ีสามารถเชื่อมตํออินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูงได๎ 

2 การสร๎างเครือขํายสถาบันผลติครู อ.ดร.วิภาพร สุทธิอัมพร    
อ.ดร.สมควร สีชมภ ู

1).สร๎างความเข๎าใจในการด าเนินงานของโครงการพัฒนาการคิดข้ันสูง
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รํวมกับมหาวิทยาลัย เครือขําย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา          
และคณะกรรมการโครงการฯ  
2).การนิ เทศติดตามการด า เนินงานของโรงเ รียนในโครงการ                  
และนักศึกษาปฏิบัติการสอน  
3).มีการด า เนินการท าวิจัยในชั้นเ รียนรํวมกันระหวํางอาจารย์
มหาวิทยาลัย นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และครู
ประจ าการในโรงเรียน 

3 การสร๎างชุมชนการเรยีนร๎ูเชิง
วิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) 

อ.ดร.วิภาพร สุทธิอัมพร    
อ.ดร.นฤมล ชํางศรี 

1).มีการประชุม (Forum) ส าหรับผ๎ูบริหารระดับโรงเรียน และประชุม
ผู๎บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
2).มีการเปิดชั้นเรียน การสาธิตการสอนและการสะท๎อนผลหลัง          
การสอน  
3).มีการจัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน .(Open.Class).ระดับโรงเรียน  
เพ่ือเผยแพรํผลงานของโรงเรียนในโครงการ และเป็นแหลํงเรียนร๎ู 
ส าหรับโรงเรียนท่ีสนใจจะเป็นเครือขํายความรํวมมือตํอไปปีการศึกษา
ละ.2.คร้ัง  
4).มีการเปิดชั้นเรียน (Open Class) ระดับชาติ เพื่อเผยแพรํผลงาน
ของโรงเรียนในโครงการ และเป็นแหลํงเรียนร๎ูส าหรับโรงเรียนที่สนใจ
จะเป็นเครือขํายความรํวมมือตํอไป  
5).มีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ.ปีละ.1.คร้ัง  
6).มีการเปิดชั้นเรียน - การวางแผนการจัดการเรียนร๎ู - การสาธิต
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ โดยครูผู๎สอน            
จากตํางประเทศ อาทิเชํน ประเทศสิงคโปร์ ประเทศญี่ปุ่น .เป็นต๎น  
7).มีการเผยแพรํข๎อมูลสารสนเทศของโครงการเพ่ือสร๎างความเข๎าใจ
รํวมและประชาสัมพันธ์การด าเนินงานตํอสังคม 

4 การฝึกอบรมกํอนใช๎และระหวํางใช๎
นวัตกรรม 

อ.ดร.วิภาพร สุทธิอัมพร    
อ.ดร.นฤมล ชํางศรี        
อ.ดร.สมควร สีชมภ ู

ครูในโครงการฯได๎รับการพัฒนาความร๎ูเกี่ยวกับเนื้อหาและการจัด        
การเรียนการสอน.หลักสูตร.เนื้อหาและนักเรียน rIS
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ล าดับ แผนการด าเนินกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สรุปผลการด าเนนิงานตามเป้าหมาย 
5 การใช๎นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน

และวิธีการแบบเปิดเพื่อพัฒนาการ
คิดข้ันสูงในโรงเรียน 

อ.ดร.สมควร สีชมพู      
อ.ดร.นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ 

เกิดการพัฒนาวิชาชีพครูอยํางตํอเนื่องในระหวํางนักศึกษาครู
หลักสูตร.5.ปี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและครูประจ าการ 

6 การพัฒนานักศึกษาทุกระดับเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาครูประจ าการ
และเพื่อการศึกษาวิจัย 

อ.ดร.นฤมล ชํางศรี        
อ.ดร.วิภาพร สุทธิอัมพร 

การพัฒนาวิชาชีพครูอยํางตํอเนื่องในระหวํางนักศึกษาครูหลักสูตร 
5.ปี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและครูประจ าการ

7 การประเมินสมรรถนะของครูและ
นักเรียน 

อ.ดร.นฤมล ชํางศรี        
อ.ดร.วิภาพร สุทธิอัมพร 

1).นักเรียนในโครงการฯ ได๎รับการพัฒนาการคิดข้ันสูงทาง
คณิตศาสตร์และนักเรียนในโครงการฯ มีเจตคติท่ีดีตํอการเรียนร๎ู
คณิตศาสตร์ 
 2).ครูในโครงการมีการพัฒนาความร๎ูเกี่ยวกับเนื้อหาและการจัดการ
เรียนการสอน หลักสูตร เนื้อหาและนักเรียน 

8 กํอสร๎างสถาบันวิจัยและพัฒนา
วิชาชีพครู 

ผศ.ดร.ไมตรี.อินทร์ประสิทธิ์    
อ.ปิยะศักด์ิ ปักโคทานัง        
อ.ดร.สัมพันธ์ ถ่ินเวียงทอง 

1).การประชุมคณะกรรมการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ
ครูอาเซียน  
2).ก าหนดโครงสร๎างการบริหารงานของสถาบัน  
3).ก าหนดแผนการด า เ นินงานด๎านบริหาร แผนงานวิชาการ          
และกิจกรรมท่ีส าคัญ 
4).อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูอาเซียน 
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6. สรุปองค์ความรู้ที่ใช้และประโยชน์ที่ได้รับ ตลอดจนนักวิชาการ
และผู้เกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรมองค์ความรู้

1..การใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson.Study).และวิธีการแบบเปิด  
  (Open Approach) เพื่อพัฒนางานในภาคปฏิบัติ 

  ในการด าเนินโครงการครั้งนี้ได้น าแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูตามแนวทางการศึกษาชั้น
เรียนและการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิดมาใช้ในการพัฒนางานในภาคปฏิบัติโดยน าการพัฒนา
วิชาชีพครูของญี่ปุ่นที่เรียกว่า .“การศึกษาชั้นเรียน”.มาใช้เป็นแนวทางหลักในการพัฒนาวิชาชีพครู
คณิตศาสตร์ของไทย ที่ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนที่ส าคัญ คือ 

ขั้นที่ 1.การวางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน  ระหว่างนักศึกษาปฏิบั ติการสอน 
ผู้ประสานงานโรงเรียน นักวิจัย และครูที่เข้าร่วมในการวิจัย โดยเริ่มต้นจากการก าหนดกิจกรรมปัญหา
คณิตศาสตร์ที่ใช้สถานการณ์ปัญหาปลายเปิด (Open - ended Problems) จากนั้นด าเนินการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด  

ขั้นที่ 2.การสังเกตชั้นเรียนร่วมกัน ในขั้นตอนนี้จะน าแผนการสอนไปใช้จริงในชั้นเรียน 
โดยครูผู้สอน และมีการสังเกตการสอนในชั้นเรียนโดยนักศึกษาปฏิบัติการสอน ผู้ประสานงานโรงเรียน 
ทีมนักวิจัย และครูคนอื่นๆ เป้าหมายของการสังเกต คือ การสังเกตกระบวนการคิดของนักเรียน ไม่ใช่การ
พิจารณาความสามารถในการสอนของครู 

ขั้นที่ 3.ขั้นการสะท้อนผลชั้นเรียนร่วมกัน เกี่ยวกับผลที่ได้จากการสังเกตการสอน
เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนการสอน แล้วน าแผนการสอนที่ปรับปรุงแล้วไปใช้ในห้องเรียนใหม่อีกครั้งในปี
ต่อไป  

ในทางปฏิบัติของการพัฒนาวิชาชีพครู  โดยใช้การศึกษาชั้นเรียนและการจัดการเรียนรู้         
วิธีการแบบเปิด เพื่อน าไปสู่การพัฒนาการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนได้ด าเนินการ ดังนี้ 

 การประชุมปรึกษาหารือและวางแผนร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ครู และผู้ประสานงาน
โรงเรียนเกี่ยวกับการด าเนินงานและการวางแผนการจัดตารางเรียนตารางสอน การจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ และการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทาง
การศึกษาช้ันเรียนและการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิดก่อนการด าเนินการในช่วง
เปิดเทอม

 การน าแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิดไปใช้ในชั้นเรียน
 การเข้าร่วมสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนสอนในช้ันเรียนของครู มีผู้สังเกตดังนี้ ผู้บริหาร

ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประสานงานโรงเรียน และทีมนักวิจัยของศูนย์วิจัยคณิตศาสตร์ศึกษา
 การประชุมสะท้อนผลและจัดท าแผนการเรียนรู้ร่วมกัน หลังจากการท าการสอนเสร็จ

ในแต่ละครั้งจะมีการพูดคุยสะท้อนผลการสอนรายคาบร่วมกับครูผู้สอน และผู้เข้าร่วม
สังเกตการสอนเกี่ยวกับข้อดี ข้อเสีย และข้อควรปรับปรุงต่างๆ ครั้งละ .5-10.นาที
และในทุกสัปดาห์จะมีการประชุมสะท้อนผลการสอนรายสัปดาห์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
ผู้บริหาร คณะครู ผู้ประสานงานโรงเรียน และทีมนักวิจัยของศูนย์วิจัยคณิตศาสตร์ศึกษา
และหลังเสร็จสิ้นการประชุมสะท้อนผลจะเป็นการจัดท าแผนการเรียนรู้ร่วมกันของครูใน
แต่ละช่วงชั้น
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 2. ใช้ห้องเรียนที่เน้นการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด
(Open Approach) เป็นหน่วยในการวิเคราะห์

การใช้แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด โดยได้ปรับขั้นตอนของการศึกษาชั้นเรียนให้สามารถใช้ได้ง่ายในช่วงเริ่มแรกใน
การน ามาใช้ในประเทศไทย โดยใช้เพียงสามขั้นตอน ได้แก่ การวางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน 
(Collaboratively.Plan).การสังเกตชั้นเรียนร่วมกัน.(Collaboratively.Observe.Classroom) การสะท้อน
ผลชั้นเรียนร่วมกัน.(Collaboratively Reflection).โดยเน้น “การร่วมกัน”(Collaboration) ในสามขั้นตอน 
จะเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด ที่ท าให้เกิดชั้นเรียนที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหา 
(Problem Solving Cassroom) โดยมีล าดับขั้นการสอน 4 ขั้น คือ  

1. ขั้นน าเสนอปัญหาปลายเปิด (Posing Open-Ended Problem)
2. ขั้นเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน (Students’ Self-Learning)
3..ขั้นอภิปรายและเปรียบเทียบแนวคิดของนักเรียนทั้ งชั้นเรียน . (Whole.Class

Discussion.and.Comparison) 
4..ขั้ นสรุ ป โดยเชื่ อม โยงแนวคิ ดของนั ก เ รี ยน  (Summary.Through.Connection 

Students’.Ideas) (Inprasitha,2010) 

ในขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการแบบเปิดซึ่งครูให้
นักเรียนในชั้นเรียนท าการแก้ปัญหาปลายเปิด  ทั้งที่เป็นกลุ่มย่อยและรายบุคคล เพื่อค้นหาวิธีคิด
ที่นักเรียนน ามาใช้ ในการแก้ปัญหาให้ ได้หลากหลายวิธี  พร้อมทั้ งอธิบายเหตุผลของการได้มา
ซึ่งวิธีการเหล่านั้น เมื่อนักเรียนในชั้นเรียนท าการแก้ปัญหาปลายเปิดแล้ว ครูได้จัดการชั้นเรียน
โดยให้นักเรียนแต่ละคนได้น าเสนอวิธีการคิดและอธิบายวิธีการได้มาซึ่งค าตอบหน้าชั้นเรี ยน 
และเมื่อแต่ละกลุ่มน าเสนอเสร็จสิ้น ครูสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนโดยให้นักเรียนกลุ่มอื่นในช้ัน เรียน         
ตั้งค าถามที่เป็นข้อสงสัย เพื่อตรวจสอบวิธีคิดของเพื่อนที่น าเสนอ ซึ่งมีวิธีคิดที่แตกต่างจากตนเอง 
เป็นค าถามถึงวิธีการคิดที่แปลกใหม่ และค าถามของครูท าให้นักเรียนเกิดการเชื่อมโยงแนวคิด
ทางคณิตศาสตร์ระหว่างกลุ่มที่มีวิธีการคิด หรือค าตอบที่เหมือนและแตกต่างกัน กลุ่มที่น าเสนอพยายาม
อธิบายให้เหตุผลต่อค าถาม ซ่ึงท าให้นักเรียนทบทวนวิธีการคิดของตนเอง การอธิบายในช่วงนี้ไม่เพียงแค่
อธิบายว่าตนเองนั้นคิดและเข้าใจอย่างไร แต่เป็นการอธิบายเพื่อสื่อสารแนวความคิดของตนเอง
เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้อีกด้วย  

จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดในลักษณะ
ดังกล่าว ท าให้ห้องเรียนเป็นห้องเรียนที่สามารถใช้เป็นหน่วยในการวิเคราะห์เรื่องต่างๆ ทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับ
นักเรียนและเกี่ยวกับครู เช่น การเรียนรู้ของนักเรียนในห้องเรียนที่เน้นการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบ
เปิดเป็นอย่างไร บรรทัดฐานทางสังคม หรือบรรทัดฐานของห้องเรียนที่เน้นการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการ
แบบเปิดเป็นอย่างไร บทบาทของครูในห้องเรียนที่เน้นการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดเป็นอย่างไร 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนในห้องเรียนที่เน้นการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดเป็นอย่างไร 
เป็นต้น 
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3. นักวิชาการและผู้เก่ียวข้องในแต่ละกิจกรรมองค์ความรู้ โดยมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญ
ต่างประเทศ เพื่อมาให้ความรู้กับนักศึกษา และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

การเชิญผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเพื่อมาให้ความรู้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นการสร้าง
โอกาสในการพัฒนาตนเองให้กับนักศึกษาและบุคลากร ท าให้สามารถเปิดมุมมองทางด้านวิชาการต่างๆ 
ทั้งการมีโอกาสได้เรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการสอนในเนื้อหาต่างๆ เรียนรู้วิธีการท าวิจัย รวมถึงการได้รับ
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยตรง และการที่ได้มีโอกาสเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ
ต่างประเทศ ท าให้นักศึกษาและบุคลากรมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมการเป็นนักวิชาการ      
จากต่างประเทศ เห็นทิศทางการท างานทางด้านคณิตศาสตร์ศึกษาของทั่วโลก และมีโอกาสได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาวิชาชีพครูของแต่ละประเทศ ซึ่งท าให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ         
การพัฒนาวิชาชีพครูเพิ่มมากขึ้น 

rIS
NED KKU



82 รายงานประจำาปี 2558
ANNUAL REPORT 2015

สำ�นักง�นประส�นคว�มร่วมมือพัฒน�ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ (สปพ.)
Office of Cooperation for Northeastern Region Development

รายนามผู้เช่ียวชาญและสถาบันในต่างประเทศที่มีความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพครูกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ที ่ ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงาน/สถาบัน 
1 Prof. Dr. Alan Bishop Monash University, Australia 
2 Prof. Dr. Kaye Stacey University of Melbourne, Australia 
3 Prof. Dr. Max Stephens University of Melbourne, Australia 
4 Assoc. Dr. Wee TiongSeah University of Melbourne, Australia 
5 Dr. AlbrenchtHeeffer Centre for Logic and Philosophy of Science, Ghent University, Belgium 
6 Dr. Peter Gould New South Wales Department of Education and Training, Australia 
7 Dr. Bert Leuridan Centre for Logic and Philosophy of Science Ghent University, Belgium 
8 Dr. Dagmar Provijn Centre for Logic and Philosophy of Science 

Ghent University, Belgium 
9 Prof. Dr. DiderikBatens, Director Centre for Logic and Philosophy of Science Ghent University, Belgium 
10 Dr. Wei Chang Shann Department of Mathematics, National Central University, Chinese Taipei 
11 Prof. Dr. CHENG Chun ChorLitwin Hong Kong Institute of Education, Hong Kong 
12 Prof. Dr. Masami Isoda University of Tsukuba, Centre for Research on International Cooperation in 

Educational Development (CRICED), Japan 
13 Prof. Shizumi Shimizu Former President of Japan Society of  

Mathematics Education, Teikyo University, Japan 
14 Prof. Hideo Nakata University of Tsukuba, Japan 
15 Prof. Dr. Kazuyoshi Okubo Hokkaido University of Education, Japan 
16 Prof. Dr. HideyoEmori Gunma University, Japan 
17 Prof. Dr. Noboru Saito Naruto University, Japan 
18 Prof. Dr. Miyo Akita Naruto University of Education, Japan 
19 Prof. Yutaka Ohara Kanto Gakuin University, Japan 
20 Prof. Kozo Tsubota Aoyama Gakuin University, Japan 
21 Mr. Yasuhiro Hosomizu Former vice Principal of Attached elementary school, University of Tsukuba, 

Japan  
22 Mr. Hiroshi Tanaka Attached elementary school, University of Tsukuba, Japan 
23 Mr. Yoshikazu Yamamoto Attached elementary school, University of Tsukuba, Japan 
24 Mr. Takao Seiyama Attached elementary school, University of Tsukuba, Japan 
25 Prof. Dr. Yokuo Murata Kyoto Woman University, Japan 
26 Prof. Younggook Jun Department of Computer Education, Korea 
27 Ms. Monica Miyagui Primary Education Office, Peru 
28 Dr. Ronel Paulsen University of South Africa, South Africa 
29 Prof. Dr. David Tall University of Warwick, UK 
30 Assoc. Prof. Dr. Akihiko Takahashi DePaul University, USA 
31 Prof. Dr.Patsy Wang-Iverson Gabriella and Paul Rosenbaum Foundation, USA 
32 Prof. Dr. Colleen Eddy University of North Texas, USA 
33 Prof. Dr. Sarah Pratt University of North Texas, USA 
34 Dr. Gabriel Matney Bowling Green State University, USA 
35 Prof. Dr. TrenaWilkerson Baylor University, USA 
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รายนามผู้เช่ียวชาญและสถาบันในประเทศในอาเซียนที่มีความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพครูกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ที่ ผ๎ูเช่ียวชาญ หนํวยงาน/สถาบัน 

1 Prof. Dr.ChanRoath, President of Cambodian Mathematical Society, Director of Department of Scientific 
Research, Ministry of Education, Youth and Sport, Cambodia 

2 Professor Sukirman University of Yogyakarta, Indonesia 
3 Dr. Marsigit, M.A. the State University of Yogyakarta, Indonesia 
4 Ms.PhonemanyThammachanh National University of Laos, LaosPDR 
5 Mr.ThiengInpanya National University of Laos, LaosPDR 
6 Ms.ToulavanhSisavath National University of Laos, LaosPDR 
7 Mr.SouksomphoneAnothay Laos PDR 
8 Mr.XaysyLinphitham Laos PDR 
9 Mr.BounthanhSouttaphong Laos PDR 
10 Mr.KhamlaoXaykosy Laos PDR 
11 Mr.PhouvongPakothphonh Laos PDR 
12 Mr.XayaphonePhimmasone Laos PDR 
13 Mr.BounphayXayyavong Laos PDR 
14 Mr.ChanhphegPhommaphasouk Laos PDR 
15 Mr.PhetsavanhAnouvong Laos PDR 
16 Mr.PhoutsakhoneChanngakham Laos PDR 
17 Prof. Dr. LIM Chap Sam University Sains Malaysia, Malaysia 
18 Assoc. Dr. UiHockCheah RECSAM,Malaysia 
19 Dr. Soledad A. Ulep University of the Philippines National Institute for Science and Mathematics 

Education Development (UP NISMED), Philippines  
20 Prof. Dr. Fidel Nemenzo University of the Philippines, Philippines 
21 Prof. Dr. BerinderjeetKaur NIE, Nanyang Technological University, Singapore 

22 Assist. Prof. Dr. Yeap Ban Har Singapore 

23 Dr. Tran Vui Hue University, Vietnam 
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“...เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติของประชาชน        
ในทุกระดับ ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศ 
ให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์       

ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็น            
ที่จ ะต้องมีร ะบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจาก             
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ท้ังน้ีจะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ 
และความระมัดระวังยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการ              
ทุกขั้นตอน 

ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานทางจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐ  
นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริตและให้มีความ
รอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ มีปัญญา และความรอบคอบ
เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวาง 
ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกเป็นอย่างดี…” 

ที่มา : คูํมือการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท และด๎านความมั่นคง 
คณะอนุกรรมการสํงเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท 

	 “...เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงอยู ่และปฏิบัติของประชาชน																	

ในทุกระดับ	ตั้งแต่ครอบครัวชุมชน	จนถึงระดับรัฐ	ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ	ให้ดําเนินไป

ในทางสายกลาง	โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์							

	 ความพอเพียง	 หมายถึง	 ความพอประมาณ	 ความมีเหตุผล	 รวมถึงความจําเป็นที่จะต้อง																																																																																																																																													

มรีะบบภมูคิุม้กันในตวัทีดี่พอสมควรต่อการมผีลกระทบใดๆ	อันเกิดจากการเปลีย่นแปลงทัง้ภายนอก

และภายใน	 ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้	 ความรอบคอบ	 และความระมัดระวังยิ่งในการนําวิชาการ

ต่างๆ	มาใช้ในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน			

	 ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานทางจิตใจของคนในชาติ	 โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐ

นักทฤษฎี	 และนักธุรกิจในทุกระดับ	 ให้มีสํานึกในคุณธรรม	 ความซ่ือสัตย์	 สุจริตและให้มีความ	

รอบรู้ที่เหมาะสม	 ดําเนินชีวิตด้วยความอดทน	 ความเพียร	 มีสติ	 มีปัญญา	 และความรอบคอบ																																						

เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 และกว้างขวาง	 ทั้งด้านวัตถุ	

สังคม	สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกเป็นอย่างดี…”

ที่มา :  คูํมือการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท และด๎านความมั่นคง 

        คณะอนุกรรมการสํงเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท
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โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง rIS
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         ผลการด าเนินงาน 
         

การด า เนินงานใช้แนวทางการด า เนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิง พ้ืนที่ ประยุกต์ 
ตามพระราชด าริ  (ส านักนโยบายและแผน ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สิงหาคม 2557) 
และคู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท 
และด้านความมั่นคง (คณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในภาคการเกษตร และชนบท) เป็นแนวทางและคู่มือด าเนินงาน โดยก าหนดวิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายผลลัพธ์ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์

เป้าประสงค์
ได้โมเดลการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนโดยใช้ผลงานวิจัยเป็นฐานการพัฒนาแก้ปัญหา

ความยากจนน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. สร้างความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ า
2. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3. เสริมสรา้งสขุภาพชุมชนที่อยู่เย็นเป็นสุข
4. พัฒนาองค์กรชุมชนเข้มแข็ง
5. พัฒนาสวัสดิการชุมชนทั่วถงึ

เป้าหมายผลลัพธ์ 
1. ครัวเรือนสามารถลดรายจ่าย . เพิ่มรายได้ .มีอาหารที่ปลอดภัยและพอเพียง

สามารถพึ่งพาตนเองได้เพิ่มขึ้น
2. ชุมชนเข้มแข็งพัฒนากลุ่ม/สหกรณ์ หรือวิสาหกิจชุมชน
3. มีระบบการอนุรักษ์และการบริหารจัดการ.การใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนโดยชุมชน
4. คุณภาพทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและชุมชนดีขึ้น
5. ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและพึ่งพากันเองด้านการดูแลสุขภาพ
6. องค์กรของชุมชนได้รับการพัฒนาเสริมสร้างมีความเข้มแข็งและสามัคคี
7. ผู้พิการและผู้ยากไร้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
8. ชุมชนมีความเข้าใจสภาพปัญหาและร่วมดูแลผู้พิการและผู้ยากไร้

2.7 
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

“เป็นผู้ชี้น าการแก้ไขปัญหาความยากจนของอีสาน โดยใช้องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
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การด า เนินงานใช้แนวทางการด า เนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิง พ้ืนที่ ประยุกต์ 
ตามพระราชด าริ  (ส านักนโยบายและแผน ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สิงหาคม 2557) 
และคู่ มือการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท 
และด้านความมั่นคง (คณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในภาคการเกษตร และชนบท) เป็นแนวทางและคู่มือด าเนินงาน โดยก าหนดวิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายผลลัพธ์ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์

เป้าประสงค์
ได้โมเดลการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนโดยใช้ผลงานวิจัยเป็นฐานการพัฒนาแก้ปัญหา

ความยากจนน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. สร้างความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ า
2. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3. เสริมสรา้งสขุภาพชุมชนที่อยู่เย็นเป็นสุข
4. พัฒนาองค์กรชุมชนเข้มแข็ง
5. พัฒนาสวัสดิการชุมชนทั่วถงึ

เป้าหมายผลลัพธ์ 
1. ครัวเรือนสามารถลดรายจ่าย . เพิ่มรายได้ .มีอาหารที่ปลอดภัยและพอเพียง

สามารถพึ่งพาตนเองได้เพิ่มขึ้น
2. ชุมชนเข้มแข็งพัฒนากลุ่ม/สหกรณ์ หรือวิสาหกิจชุมชน
3. มีระบบการอนุรักษ์และการบริหารจัดการ.การใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนโดยชุมชน
4. คุณภาพทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและชุมชนดีขึ้น
5. ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและพึ่งพากันเองด้านการดูแลสุขภาพ
6. องค์กรของชุมชนได้รับการพัฒนาเสริมสร้างมีความเข้มแข็งและสามัคคี
7. ผู้พิการและผู้ยากไร้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
8. ชุมชนมีความเข้าใจสภาพปัญหาและร่วมดูแลผู้พิการและผู้ยากไร้

2.7 
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

“เป็นผู้ชี้น าการแก้ไขปัญหาความยากจนของอีสาน โดยใช้องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

โดยก าหนดกลุ่มจังหวัดเป้าหมาย คือ ร้อยเอ็ด .-.ขอนแก่น .-.มหาสารคาม .-.กาฬสินธุ์ 
ก่อนขยายผลไปยังกลุ่มจังหวัดต่างๆ ให้เต็มพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระยะต่อไป ส าหรับ
พื้นที่การแก้ไขปัญหาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้จ าแนกเป็นภูมินิเวศ .7.แบบ ได้แก่ 
1.บริเวณแอ่งน้ า .(แก่งละว้า) .2.ลุ่มน้ าพอง .3.เขตพื้นที่ป่าและภูเขา 4.ลุ่มน้ าชี 5.ลุ่มน้ าปาว
6.พื้นที่แห้งแล้ง 7.เขตเมือง ก่อนด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาตามล าดับขั้นต่อไป

 วางระบบบริหารโครงการและระดมคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการจากคณะวิชาต่างๆ
เข้าร่วมเป็นทีม “ก านันแก้จน” จ านวน 102 คน

 คัดเลือกอาสาสมัครพัฒนา .(อสพ..มข.).เข้าร่วมปฏิบัติงานกับก านันแก้จนและประชาชน
ในพื้นที่ จ านวน 21 คน

 จัดท าคู่มือปฏิบัติงานในพื้นที่ คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงิน คู่มือการเบิกจ่ายและการควบคุม
การใช้จ่ายเงินอุดหนุน

 ประชุมชี้แจงก านันแก้จน.อสพ..มข..ตลอดจนกลุ่มผู้น าท้องถิ่น เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ชี้แจงนโยบายแนวทางด าเนินงาน รายงานความก้าวหน้า
และรับฟังปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงาน

 จัดท าวารสารแก้จน เอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และพัฒนาพื้นที่ สิ่งพิมพ์
และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ

 สร้างแบรนด์ร้านค้า “ร้านตั้งตัว” เพื่อเป็นจุดจ าหน่ายสินค้าของเกษตรกรในโครงการ
 ร่วมมือและประสานงานกับจังหวัดขอนแก่น มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ และมูลนิธิรากแก้ว ในการขับเคลื่อน
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการเกษตรและชนบท และด้านความ
มั่นคง ในการจัดท า โครงการพัฒนาและจัดหาน้ าต าบลทุ่ ง โป่ ง  อ า เภออุบลรัตน์
จังหวัดขอนแก่น ต่อส านักนายกรัฐมนตรี ท าให้ได้รับจัดสรรงบประมาณจ านวน 4 โครงการ
เป็นเงินทั้งสิ้น 192,333,300 บาท

 ร่วมมือและประสานงานกับมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทในการพัฒนาการเกษตรให้แก่
ต าบลทุ่งโป่ง อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

 การจัดค่ายอาสาพัฒนานักศึกษา เพ่ือสนับสนุนโครงการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ร่วมกับมูลนิธิรากแก้ว และมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ จ านวน 5 ครั้ง
รวม 150 คนrIS
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ล าดับ เรื่อง สถานที่ จ านวน (คน) 
1 เห็ดโรงเรือนและสนับสนุนก๎อนเชื้อเห็ด ต.น้ าอ๎อม 20 
2 กิจกรรมสนับสนุนก๎อนเชื้อเห็ด ต.น้ าอ๎อม 36 
3 การบริหารจัดการกลุํมอยํางมีประสิทธิภาพและเตรียมความพร๎อม      

กิจกรรมการเลี้ยงปลา 
ต.น้ าอ๎อม 33 

4 การบริหารจัดการกลุํมอยํางมีประสิทธิภาพ ต.น้ าอ๎อม 23 
5 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนร๎ูการเลี้ยงสัตว์น้ าในกระชังบก ต.ศิลา 10 
6 กิจกรรมประชุมวางแผนการด าเนินกิจกรรมรํวมกันและส ารวจพื้นที่ ต.น้ าอ๎อม 19 
7 กิจกรรมติดตามงานและแก๎ไขปัญหาผลผลิตเห็ดโรงเรือนลดลง ต.น้ าอ๎อม 26 
8 กิจกรรมสร๎างโรงเรือนส าหรับเพาะเลี้ยงเห็ด ต.น้ าอ๎อม 14 
9 กิจกรรมสร๎างโรงเรือนส าหรับเป็นศูนย์ขยายพันธุ์ไกํในหมูํบ๎าน ต.น้ าอ๎อม 29 
10 กิจกรรมพัฒนาระบบจัดการน้ าเพื่อการเกษตร ต.น้ าอ๎อม 27 
11 กิจกรรมถอนกล๎าและด านาข๎าวพันธุ์สกลนครและ กข.33 ต.น้ าอ๎อม 22 
12 กิจกรรมระบบบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร ต.น้ าอ๎อม 16 
13 กิจกรรมติดตั้งระบบบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร ต.น้ าอ๎อม 16 
14 กิจกรรมติดตั้งระบบบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร ต.น้ าอ๎อม 14 
15 กิจกรรมประชาคมแผนการด าเนินกิจกรรม ปี 2559 ต.น้ าอ๎อม 23 

รวม 15 กิจกรรม 328 

ล าดับ เรื่อง สถานที่ จ านวน (คน) 
1 กิจกรรมประชุมเตรียมความพร๎อมการด าเนินโครงการ ต.โคกสูง 50 
2 ประชุมเตรียมความพร๎อมการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2558 ต.โคกสูง 40 
3 กิจกรรมสํงเสริมการเพาะเห็ด ต.โคกสูง 20 
4 ศึกษาดูงานการเลี้ยงกบและปลาดุก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแกํน 20 
5 การท าต๎นแบบระบบปลูกผักรํวมกับการเลี้ยงปลา ต.โคกสูง 20 
6 กิจกรรมสํงเสริมการปลูกผักสวนครัว ต.โคกสูง 35 
7 กิจกรรมสํงเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีดและสร๎างโรงเรือน ต.โคกสูง 30 
8 ศึกษาดูงานการเลี้ยงจิ้งหรีดและสร๎างโรงเรือน บ๎านหนองนางวงษ์ ต.ยางค า 

อ.หนองเรือ จ.ขอนแกํน 
20 

9 การเปรียบเทียบการให๎อาหารกบและปลาดุก ต.โคกสูง 15 
10 อบรมสํงเสริมการปลูกเห็ด ต.โคกสูง 25 
11 อบรมการเลี้ยงไกํและฉีดวัคซีน ต.โคกสูง 15 

รวม 11 กิจกรรม 290 
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ล าดับ เรื่อง สถานที่ จ านวน(คน) 
1 การบริหารจัดการกลุํมอยํางมีประสิทธิภาพและเตรียมความพร๎อมกิจกรรม

การเลี้ยงปลา 
ต.ยางค า 20 

2 กิจกรรมประชาคมเสนอแผนด าเนินงานโครงการแก๎ไขปัญหาความยากจน ต.ยางค า 22 
3 กิจกรรมสํงเสริมการเลี้ยงกบในกระชัง ต.ยางค า 23 
4 กิจกรรมสํงเสริมการปลูกเห็ดนางฟ้าและเห็ดขอน ต.ยางค า 20 
5 ศึกษาดูงานการเลี้ยงกบและปลาดุก คณะเกษตรศาสตร์.มหาวิทยาลัยขอนแกํน 

และศูนย์เรียนร๎ูพํอสวาสด์ิ ต.ศิลา  
อ.เมือง จ.ขอนแกํน 

10 

6 การเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อสํงเสริมการสร๎างรายได๎ลดรายจํายในครัวเรือน ต.ยางค า 36 
7 กิจกรรมสํงเสริมการปลูกเห็ดตามฤดูกาล ต.ยางค า 40 
8 กิจกรรมวางแผนด าเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2559 ต.ยางค า 24 

รวม 8 กิจกรรม 195 

ล าดับ เรื่อง สถานที่ จ านวน (คน) 
1 ประชุมการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพและการท าระบบน้ าหยดในแปลงมะละกอ ต.ทุํงโป่ง 7 
2 กิจกรรมการขยายกระชังกบและกระชังปลา ต.ทุํงโป่ง 8 
3 กิจกรรมการปลูกผักปลอดสารและผลผลิตจากการเพาะเห็ดขอนขาว ต.ทุํงโป่ง 14 
4 กิจกรรมท าสะพานและแพปลาในสระน้ า เ พ่ือขยายกระชังเลี้ยงกบ         

และปลาดุกในสระน้ า 
ต.ทุํงโป่ง 16 

5 กิจกรรมปรับปรุงโรงเรือนเห็ดขอนขาวเดิมและสร๎างโรงเรือนเห็ดนางฟ้า ต.ทุํงโป่ง 12 
6 การขยายโครงการเลี้ยงไกํพันธุ์พ้ืนเมือง ต.ทุํงโป่ง 10 
7 การเพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม เพื่อให๎เหมาะสมกับฤดูกาลและสร๎าง

โรงเรือนใหมํ 
ต.ทุํงโป่ง 7 

8 กิจกรรมปรับปรุงขยายกระชังกบและกระชังปลาในบํอน้ าตื้น ต.ทุํงโป่ง 12 
9 ศึกษาดูงานกลุํมเลี้ยงจิ้งหรีด บ๎านหนองนางวงษ์ ต.ยางค า 

อ.หนองเรือ จ.ขอนแกํน 
10 

10 กิจกรรมส ารวจฝายต๎นน้ าเทือกเขาภูพานค า รํวมกับ อบต.ทุํงโป่ง, 
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ มูลนิธิรากแก๎ว 

ต.ทุํงโป่ง 87 

รวม 10 โครงการ 183 

rIS
NED KKU
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ล าดับ เรื่อง สถานที่ จ านวน (คน) 
1 การปลูกผักสวนครัว ต.บ๎านดง ต.นาค า และ ต.ศรีสุขส าราญ 28 
2 การจัดการดินและปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตมันส าปะหลัง ต.บ๎านดง ต.นาค า และ ต.ศรีสุขส าราญ 20 
3 การเลี้ยงไกํพ้ืนเมือง ต.บ๎านดง ต.นาค า และ ต.ศรีสุขส าราญ 30 
4 ศึกษาดูงานการเลี้ยงกบเชิงพาณชิย์ ต.บ๎านดง ต.นาค า และ ต.ศรีสุขส าราญ 30 

รวม 4 กิจกรรม 108 

ล าดับ เรื่อง สถานท่ี จ านวน (คน) 
1 GAP ผัก ต.ดอนช๎าง 60 
2 การผลิตเมล็ดข๎าว ศูนย์วิจัยข๎าวชุมแพ จ.ขอนแกํน 30 
3 การเพิ่มผลผลิตมันส าปะหลัง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรขอนแกํน    

และแปลงเกษตร อ.โกสุมพิสยั จ.มหาสารคาม 
30 

4 การพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แกํงน้ าต๎อน บ๎านป่าเหลื่อม ต.ดอนชา๎ง 40 
5 การอบรมการปลูก ดูแล การจัดการ การเก็บเกี่ยวขําเหลือง 

และลงแขกปลูกขําเหลือง 
ต.ดอนช๎าง 50 

รวม 5 กิจกรรม 210 

ล าดับ เรื่อง สถานท่ี จ านวน (คน) 
1 การเตรียมความพร๎อมท าการเกษตรประณีต ต.นาชุมแสง 25 
2 การเตรียมความพร๎อมท าการเกษตรประณีต คร้ังท่ี 2 ต.นาชุมแสง 35 
3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียงต าบลนาชุมแสง องค์การบริหารสํวนต าบลนาชุมแสง 30 
4 การตรวจสอบแปลงผลิตพันธุ์ข๎าว ต.นาชุมแสง 30 

รวม 4 กิจกรรม 120 rIS
NED KKU
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กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปลาและกบในกระชัง  
เพื่อส่งเสริมรายได้แก่ชาวบ้านผู้เข้าร่วมโครงการ 

rIS
NED KKU
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สำ�นักง�นประส�นคว�มร่วมมือพัฒน�ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ (สปพ.)
Office of Cooperation for Northeastern Region Development

กิจกรรมส่งเสริมชาวบ้านท าโรงเพาะเห็ดนางฟ้า  
และส่งเสริมการเลีย้งจิ้งหรีด เพื่อส่งเสริมรายไดแ้ก่ชาวบ้านผู้เข้าร่วมโครงการ 

rIS
NED KKU
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กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีด เพือ่ส่งเสริมรายได้แก่ชาวบ้านผู้เข้าร่วมโครงการ 

rIS
NED KKU
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 กิจกรรมส่งเสริมการจัดตั้ง “ร้านตั้งตัว” และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP 
เพื่อส่งเสริมรายไดใ้ห้แก่ชาวบา้นในการจ าหน่ายผลผลิตในการเพาะปลูก 

rIS
NED KKU
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ล าดับ เรื่อง สถานท่ี จ านวน (คน) 
1 การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพป่าชุมชน เพื่อการใช๎

ประโยชน์อาหารธรรมชาติในพ้ืนท่ีป่าโคกกระเดา 
ต.มํวงหวาน 50 

2 การจัดสวัสดิการชุมชนและการท าบัญชีงบก าไรขาดทุน ต.มํวงหวาน 20 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การปลูกพืชผสมผสานตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงและการเพาะเลี้ยงกบ 

ต.มํวงหวาน 50 

รวม 3 กิจกรรม 120 

ล าดับ เรื่อง สถานท่ี จ านวน (คน) 
1 ประชุมชี้แจงแผนรํวมกับเทศบาลต าบลในเมือง อ.เวียงเกํา ต.ในเมือง 15 
2 ประชุมแผนการด าเนินโครงการแก๎ไขปัญหาความยากจน 

ตามแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียง 
ต.ในเมือง 25 

3 แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุํมเกษตรกร ต.ในเมือง 50 
4 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุํมเกษตรกร ศูนย์เรียนร๎ูชุมชน ม.หนองนางวงศ์ 

ต.ยางค า อ.หนองเรือ จ.ขอนแกํน 
40 

รวม 4 กิจกรรม 130 

rIS
NED KKU
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ล าดับ เรื่อง สถานท่ี จ านวน (คน) 
1 การเตรียมความพร๎อมสูํการปลูกผักปลอดภัยรอบบ๎าน ต.โคกส าราญ 25 
2 การเตรียมความพร๎อมสูํการท านาแบบประณีต ต.โคกส าราญ 26 
3 การเพาะกล๎าข๎าวและฝึกปฏิบัติการเพาะกล๎าข๎าว ต.โคกส าราญ 45 
4 สาธิตการท านาแบบประณีตด๎วยเคร่ืองหยํอนกล๎าข๎าวของมูลนิธิ   

เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 
ต.โคกส าราญ 25 

5 การเตรียมความพร๎อมกลุํมโรงสีเพื่อพัฒนาโรงสีข๎าว ต.โคกส าราญ 20 
6 กิจกรรมการปลูกผักปลอดภัย ต.โคกส าราญ 30 
7 การปลูกผักสวนครัวรอบบ๎านและการจัดสถานท่ีปลูกให๎เหมาะสม ต.โคกส าราญ 30 
8 การท านาแบบประณีต 6 ข้ันตอน ต.โคกส าราญ 35 
9 สาธิตการท านาแบบประณีตด๎วยเคร่ืองหยํอนกล๎าข๎าวของมูลนิธิ            

เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย 
ต.โคกส าราญ 30 

10 การบ ารุงรักษาเคร่ืองจักร (โรงสีข๎าว) และการจัดระบบสถานท่ีโรงสีข๎าว ต.โคกส าราญ 15 
11 การใช๎งานโรงสีอยํางถูกต๎องและการตรวจสอบอัตราการสี ข๎าว           

และคุณภาพข๎าว 
ต.โคกส าราญ 15 

12 การด าเนินงานโครงการในปี 2558 และแนวทางการด าเนินงานโครงการ 
ในปี 2559 

ต.โคกส าราญ 40 

13 การท าปุ๋ยน้ าชีวภาพ (น้ าแมํ) และจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ต.โคกส าราญ 35 
14 กิจกรรมการปลูกผักปลอดภัย ต.โคกส าราญ 27 
15 การจัดการพื้นที่และการเตรียมพ้ืนท่ีแปลงรวม ต.โคกส าราญ 35 

รวม 15 กิจกรรม 398 

rIS
NED KKU
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ล าดับ เรื่อง สถานท่ี จ านวน (คน) 
1 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การผลิตพืชปลอดภัย ต.โนนแดง 50 
2 ประชุมและสรุปบทเรียนของกลุํมข๎าวอินทรีย์บ๎านโนนทองธรรม ต.โนนแดง 20 
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การท านาประณีต ต.โนนแดง 20 
4 ประชุมการด านาเพื่อผลิตเมล็ดพันธ์ุข๎าวของครัวเรือนอาสาบ๎านโค

กุงและบ๎านอุดมชัย 
ต.โนนแดง 20 

5 ฝึกอบรมการดูแลสุขภาพสัตว์เบื้องต๎น ต.โนนแดง 60 
รวม 5 กิจกรรม 170 

ล าดับ เรื่อง สถานท่ี จ านวน (คน) 
1 การวิเคราะห์พ้ืนท่ีหาความต๎องการชุมชน ต.เหลํา 60 
2 การศึกษาระบบน้ าเพื่อการเกษตร ต.เหลํา 45 
3 การสํงเสริมการเลี้ยงปลาแบบหลายชนิด ต.เหลํา 55 
4 การสํงเสริมการผลิตข๎าว ผักปลอดสารพิษและสารอินทรีย์ ต.เหลํา 50 
5 การรวบรวมความร๎ูหมอพ้ืนบ๎าน/สมุนไพร และการน าไปใช๎ ต.เหลํา 55 
6 การสํงเสริมการเลี้ยงปลาแบบหลายชนิด ต.เหลํา 20 
7 การสํงเสริมการเลี้ยงปลาแบบหลายชนิด ต.เหลํา 20 
8 การรวบรวมความร๎ูหมอพ้ืนบ๎าน/สมุนไพร และการน าไปใช๎ ต.เหลํา 20 
9 การปลูกผักปลอดสารพิษ ต.เหลํา 20 
10 การผลิตสารอินทรีย์ใช๎ในการเกษตร ต.เหลํา 40 
11 การศึกษาดูงานการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ เพื่อสร๎างรายได๎            

ในพ้ืนท่ีจ ากัด 
มหาวิทยาลยัขอนแกํน และสวนสลัดจนัทร์ดาว  
บ๎านทํอน ต.โนนทํอน อ.เมือง จ.ขอนแกํน 

70 

12 การผลิตสารอินทรีย์ใช๎ในการเกษตร ต.เหลํา 40 
13 การเลี้ยงปลาแบบหลายชนิดรํวมกัน ต.เหลํา 35 
14 กิจกรรมการประชุมสรุปผลการด าเนินงานโครงการแก๎ไขปัญหา

ความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 

ต.เหลํา 80 

รวม 14 กิจกรรม 610 
rIS

NED KKU
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กิจกรรมส่งเสริมการปลูกมันส าปะหลัง และการอบรมการจัดการดิน 

และปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลิตมันส าปะหลังและอ้อย 

rIS
NED KKU
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กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพันธุข์้าวแบบประณีต 
ที่ได้การรับรองคณุภาพ (GAP) เป็นข้าวปลอดภัยส าหรับผู้บริโภค 

rIS
NED KKU
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สำ�นักง�นประส�นคว�มร่วมมือพัฒน�ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ (สปพ.)
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กิจกรรมส่งเสริมชาวบา้นผลิตสารไล่แมลง การท าน้ าหมักชีวภาพ 
จากหน่อกล้วยเพื่อใช้ในการเกษตร เพือ่ลดต้นทุน สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้าน

rIS
NED KKU
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Office of Cooperation for Northeastern Region Development

กิจกรรมส่งเสริมการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวและการน าไปต่อยอด 
สร้างผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชน เพื่อส่งเสริมรายได้แก่ชาวบ้านผู้เข้าร่วมโครงการ 

rIS
NED KKU
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สำ�นักง�นประส�นคว�มร่วมมือพัฒน�ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ (สปพ.)
Office of Cooperation for Northeastern Region Development

กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อลดต้นทุนและส่งเสริมรายได้แก่ชาวบ้านผู้เขา้ร่วมโครงการ 
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สำ�นักง�นประส�นคว�มร่วมมือพัฒน�ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ (สปพ.)
Office of Cooperation for Northeastern Region Development

ล าดับ เรื่อง สถานท่ี จ านวน (คน) 
1 การเตรียมดินปลูกพืชผักสวนครัวและการเพาะพันธ์ุ ต.บํอพันขัน 40 
2 การเพาะและขยายพันธุ์พืช ต.บํอพันขัน 34 
3 การเลี้ยงไกํและการดูแลไกํพื้นเมือง ต.บํอพันขัน 50 
4 การเลี้ยงไกํพ้ืนเมือง ต.บํอพันขัน 32 
5 การสร๎างความเข๎มแข็งกลุํมเกษตรแบบผสมผสาน ต.บํอพันขัน 25 
6 ศึกษาและดูงานเกษตรทฤษฎีใหมํ จ.มหาสารคาม และ จ.ขอนแกํน 25 
7 ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนร๎ูด๎านเกษตรทฤษฎีใหมํ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 

อ.พล จ.ขอนแกํน 
32 

รวม 7 กิจกรรม 238 

ล าดับ เรื่อง สถานท่ี จ านวน (คน) 
1 จัดกิจกรรมเวทีชี้แจงแนวทางการด าเนินงานและวางแผนการ

ด าเนินกิจกรรมในโครงการเกษตรผสมผสานรํวมกัน 
ต.ยางค า 25 

2 การให๎ความร๎ูการเพาะเบี้ยในถาดหลุม ต.ยางค า 25 
3 ประชุมผ๎ูน าชุมชนและปราชญช์าวบา๎น และเกษตรกรผู๎เข๎ารํวม

โครงการเพื่อเพิ่มแนวคิดเกษตรผสมผสาน 
ต.ยางค า 60 

4 พืชผักสวนครัวแบบผสมผสาน ต.ยางค า 16 
5 การเลี้ยงกบและเลีย้งปลาดุก ต.ยางค า 16 
6 อบรมความร๎ูการปลูกพืชผัก สมุนไพร ต.ยางค า 20 
7 การเลี้ยงไกํพันธุ์พ้ืนเมือง ต.ยางค า 7 

รวม 7 กิจกรรม 144 rIS
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สำ�นักง�นประส�นคว�มร่วมมือพัฒน�ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ (สปพ.)
Office of Cooperation for Northeastern Region Development

ล าดับ เรื่อง สถานท่ี จ านวน (คน) 
1 การขยายพันธุ์พืช ต.ยางตลาด 32 
2 กลุํมอาชีพหัตถกรรมไหล และกก ต.ยางตลาด 14 
3 กลุํมอาชีพการทําขนมทองมวน ต.ยางตลาด 20 
4 การเลี้ยงไกํพ้ืนเมือง และไกํไขํ ต.ยางตลาด 119 
5 การท าเกษตรผสมผสาน ต.ยางตลาด 22 
6 การปลูกผักในนาหลังเก็บเกี่ยวข๎าวฤดูแล๎ง และในพ้ืนท่ีดอน

ตลอดปี 
ต.ยางตลาด 20 

7 การปลูกมันเทศในนาหลังเก็บเกี่ยวข๎าวฤดูแล๎ง ต.ยางตลาด 16 

รวม 7 กิจกรรม 243 

ล าดับ เรื่อง สถานท่ี จ านวน (คน) 
ประชุมกลุํมครัวเรือนเป้าหมาย ต.สายนาวัง 18 
ประชุมและติดตามความก๎าวหน๎าโครงการ ต.สายนาวัง 22 
ประชุมแลกเปลี่ยนและติดตามความก๎าวหน๎าโครงการ ต.สายนาวัง 21 
สร๎ างกร ะบวนก าร เ รียน ร๎ูผํ า นกิ จกรรมการติ ดต ามผล         
การด าเนินงานของกลุํมครัวเรือนยากจน 

ต.สายนาวัง 30 

รวม 4 กิจกรรม 91 

1 
2 
3 
4 
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สำ�นักง�นประส�นคว�มร่วมมือพัฒน�ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ (สปพ.)
Office of Cooperation for Northeastern Region Development

กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชนอกฤดกูาล  
เพื่อส่งเสริมรายไดแ้ก่ชาวบ้านผู้เข้ารว่มโครงการ 
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สำ�นักง�นประส�นคว�มร่วมมือพัฒน�ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ (สปพ.)
Office of Cooperation for Northeastern Region Development

กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุก และเลี้ยงปลาในบ่อขุด  
เพื่อลดต้นทุนและส่งเสริมรายได้แก่ชาวบ้านผู้เข้าร่วมโครงการ 
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สำ�นักง�นประส�นคว�มร่วมมือพัฒน�ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ (สปพ.)
Office of Cooperation for Northeastern Region Development

กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ และผลิตอาหารไก่จากธรรมชาติ 
พืชผักในชุมชน เพื่อลดต้นทุนและส่งเสริมรายได้แก่ชาวบ้านผู้เข้าร่วมโครงการ 
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สำ�นักง�นประส�นคว�มร่วมมือพัฒน�ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ (สปพ.)
Office of Cooperation for Northeastern Region Development

กิจกรรมสงเสริมการปลูกผักอินทรียและการปลูกถั่วลิสง 

ในหลังเก็บเกี่ยวขาว เพื่อลดตนทุนและสงเสริมรายไดแกชาวบานผูเขารวมโครงการ 
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สำ�นักง�นประส�นคว�มร่วมมือพัฒน�ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ (สปพ.)
Office of Cooperation for Northeastern Region Development

ภาคผนวก
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สำ�นักง�นประส�นคว�มร่วมมือพัฒน�ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ (สปพ.)
Office of Cooperation for Northeastern Region Development
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สำ�นักง�นประส�นคว�มร่วมมือพัฒน�ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ (สปพ.)
Office of Cooperation for Northeastern Region Development
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สำ�นักง�นประส�นคว�มร่วมมือพัฒน�ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ (สปพ.)
Office of Cooperation for Northeastern Region Development
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สำ�นักง�นประส�นคว�มร่วมมือพัฒน�ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ (สปพ.)
Office of Cooperation for Northeastern Region Development

 

ที่ปรึกษา 
รศ.ดร.ล าปาง แม่นมาตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์
นางเพียงเพ็ญ ภาคอุทัย ผู้อ านวยการกองแผนงาน   

ข้อมูล เรียบเรียง 
รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท ผู้อ านวยการส านักงานประสานความร่วมมือพัฒนาฯ 
อาจารย์วีระ ภาคอุทัย รองผู้อ านวยการส านักงานประสานความร่วมมือ พัฒนาฯ 
ดร.อนุชา โสมาบุตร รองผู้อ านวยการส านักงานประสานความร่วมมือ พัฒนาฯ 
ผศ.ปราโมทย์ ครองยุทธ รองผู้อ านวยการส านักงานประสานความร่วมมือ พัฒนาฯ 
นางสาวสุกัญญา ไชยนุ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวเบญจพร โยธาวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวกาญจนวดี ธรรมดวงศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางมารยาท พุ่มไพบูลย์  
นางสาวศิริรัตน์ บุญยะพันธ์ 
นางสาวศิรินทร ดีรักษา 
นางจันทร์เพ็ญ  มหามาตย ์

ประสานงาน 
นางสาวทัศนีย์ เสือบัว
นางบุญเม็ง นามวงษา

ออกแบบปก/รูปเล่ม 
นายอนุวรรตน์ ศรีสวัสดิ์
นางสาวเบญจพร โยธาวงศ์ 

ผู้ประสานงานส านักงานฯ
นักวิชาการเงินและบัญชี
พนักงานธุรการ 
กองแผนงาน 

ส านักงานประสานความร่วมมือพัฒนาฯ 
ส านักงานประสานความร่วมมือพัฒนาฯ 

สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ส านักงานประสานความร่วมมือพัฒนาฯ

จัดท าโดย ส านักงานประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สปพ.) 
อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  
โทรศัพท์ 0-4320-2167  

พิมพ์ที ่ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 
โทรศัพท์ 0-4334-7102 โทรสาร 0-4334-7100 ภายใน 44770 
E-mail kkuprinting@hotmail.com
Website http://home.kku.ac.th/printingkku
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