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พระราชด�ารัส
ในการเสด็จพระราชด�าเนิน

ทรงประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๑๐

  ข้าพเจ้าและพระราชินี มีความยินดีที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โอกาสนี้ และมีความพอใจ
มาก ทีไ่ด้ทราบรายงานการก่อตัง้มหาวทิยาลยันีว่้า ทางราชการได้วางโครงการไว้เป็นอย่างด ีและด�าเนนิการมาด้วยความรอบคอบ
โดยพิจารณา จัดตั้งคณะต่าง ๆ ขึ้น ตามล�าดับความส�าคัญ และความจ�าเป็น

  การต้ังมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพ่ิมขึ้นอีกแห่งนี้เป็นคุณอย่างย่ิง เพราะท�าให้การศึกษาขั้นสูง ขยายออกไปถึง
ภูมิภาคที่ส�าคัญที่สุดส่วนหนึ่งของประเทศ ซึ่งต่อไปจะเป็นผลดีแก่การพัฒนา ยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคอย่าง
ยิ่ง ความส�าเร็จในการตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงเป็นความส�าเร็จที่ทุกคนควรจะยินดี

  ในส่วนผูท้ีม่คีวามเกีย่วข้องกบัมหาวทิยาลยัโดยตรง คอื ผูบ้รหิาร คณะอาจารย์ และนกัศกึษา โดยเฉพาะนกัศึกษา 
รุน่แรกน้ัน เมือ่ท่านได้เริม่มาด้วยด ีมสีถานศึกษาอนัมีความสะดวกเหมาะสมเช่นนีแ้ล้ว ขอให้ถอืเป็นหน้าทีแ่ละเป็นความรบัผดิชอบ  
ที่จะต้องร่วมกันด�าเนินงานต่อไป ให้บรรลุจุดหมายและให้เจริญขึ้นโดยเร็ว เพื่อจักได้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชนทั่วไป และ
เพื่อให้เป็นเกียรติแก่จังหวัด และภูมิภาคอันเป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยแห่งนี้

  ข้าพเจ้าขอขอบใจรัฐบาลนิวซีแลนด์และรัฐบาลแคนาดา พร้อมทั้งองค์การและมูลนิธิต่างประเทศ ที่มีความ
ปรารถนาดี เกื้อกูลการก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ส�าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

  บัดนี้ได้เวลามงคลแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอสถานศึกษานี้จงมีความเจริญและมั่นคง จง
อ�านวยประโยชน์อย่างแท้จรงิ แก่การศกึษาของกลุบตุรกลุธดิา ยัง่ยนืสบืไป ขออวยพรให้ทกุท่านทีม่าร่วมชมุนมุกนัในพธินีี ้ มีความสขุ
ความสวสัดโีดยทัว่กัน
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คํานํา

งานประชุมวิชาการ ประจ�าปี 2561 โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อลดความเหลื่อมล�้าทางสังคม :

 รวมพลัง สร้าง สาน ภาคีเครือข่ายสู่ความยั่งยืน

rIS
NED KKU



คํานํา
 รายงานประจ�าปีี 2561 น้ี เปล่ียนแปลงจากรายงานประจ�าปี 2557 ถึง 2560 ท่ี ได้รายงานกิจกรรมส�าคัญของ โครงการ

แก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อลดความเหล่ือมล�้าทางสังคม ประกอบด้วย กิจกรรม

หลักของ โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง

ของนักเรียนในเขตพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการป้องกันและชะลอโรคไตเร้ือรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งท้ัง 

3 โครงการ ได้ยกระดับเป็นสถาบันวิจัยและกลุ่มวิจัยเฉพาะทางท่ี ได้รับการจัดสรรงบประมาณในแผนงานเฉพาะด้านดังกล่าว           

จึงมีการรายงานประจ�าปีของแต่ละโครงการโดยตรง ส�าหรับโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

ยังอยู่ ในความรับผิดชอบของสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งปรากฎ

ในรายงานฉบับน้ี

 สถาบันวิจัยฯ ได้รับผิดชอบด�าเนินงานจากมหาวิทยาลัย  2  ส่วน คือ ด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย จัดท�ายุทธศาสตร์     

ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และด้านโครงการพัฒนาพื้นท่ีเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง ผลการด�าเนินงานในท้ัง 2 ภารกิจน้ี มีความก้าวหน้าและพัฒนาการตามล�าดับ ซึ่งได้รับความร่วมมือและ

ประสานการท�างานกับส่วนราชการ ท้องถ่ิน ตลอดจนประชาชนในพื้นท่ีเป็นอย่างดี ขอขอบคุณส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน มูลนิธิ ประชาชน และกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่าง ๆ  ที่ร่วมมือการท�างานในพื้นที่ให้ด�าเนินการไปได้ด้วยดี  

มา ณ โอกาสนี้ 

สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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 ผลการด�าเนินงานประจ�าปี	 2561	 ในด้านการศึกษา	 ค้นคว้า	 วิจัย	 ประเด็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เพื่อลดความเหล่ือมล�้าทางสังคม	 ขณะที่ในภาพรวมประเทศไทยโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือประสบภาวะอุทกภัย								

ราคาผลผลิตยังไม่ดีนัก	 การเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว	 ความเป็นเมือง	 การเข้าสู่สังคม											

ผู ้สูงอายุที่ส่งผลถึงปัญหาสุขภาพ	 ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันถึงความส�าคัญในการเร่งแก้ไขปัญหาเพ่ือลดความเหลื่อมล�้าดังกล่าว																	 

สรุปสาระส�าคัญดังนี้ 

 การด�าเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล�้า 

ทางสงัคมของมหาวทิยาลยัขอนแก่น	ด�าเนนิการเนือ่งในโอกาสวาระครบรอบ	50	ปี	แห่งการอุทิศเพ่ือสงัคม	มีวัตถปุระสงค์เพ่ือน�า

องค์ความรูท้ีเ่กดิจากการเรียน	การสอน	การวจัิยเข้าแก้ไขปัญหาและพฒันาพืน้ท่ีภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ	ท่ีเกิดความเหล่ือมล�า้

ในประเดน็ส�าคญั	คอื	ปัญหาด้านสาธารณสขุ	ปัญหาด้านการศกึษา	และปัญหาด้านเศรษฐกจิ	(ความยากจน)	จงึได้จดัท�าโครงการ

แก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	จ�านวน	4	จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ได้แก่	จังหวัดกาฬสินธุ์	

จังหวัดมหาสารคาม	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 และจังหวัดขอนแก่น	 ซึ่งด�าเนินงานเป็นโครงการต่อเน่ืองท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ				

แผ่นดนิประจ�าปี	ตัง้แต่	พ.ศ.	2557	เป็นต้นมา		

	 และในปี	 2562	 สถาบันวจิยัยทุธศาสตร์ฯ	 ได้ขยายพ้ืนท่ีโครงการไปยัง	 จังหวัดหนองบวัล�าภ	ู จังหวัดสกลนคร	 จังหวัด

กาฬสินธุ์	 จังหวัดบุรีรัมย์	 และจังหวัดอ�านาจเจริญ	 ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง														

เพือ่แก้ไขปัญหาความยากจนและพฒันาคณุภาพชวีติ	ความเป็นอยูข่องประชาชนผูม้รีายได้น้อย	เพือ่ลดความเหลือ่มล�า้ทางสงัคม	

โดยใช้หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาและพฒันา

บทสรุปผู้บริหาร
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สรุปสาระสําคัญ

ภารกิจด้านยุทธศาสตร์ ในปี 2561 มีผลการด�าเนินงาน ดังน้ี

 • ร่วมเป็นวิทยาในการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 “โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยง	 และจัดท�า

ยุทธศาสตร์	 เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่	 การพัฒนาศักยภาพในการเช่ือมโยงระดับพื้นท่ี	 และจัดท�าแผน

ยทุธศาสตร์	เพือ่สนบัสนนุการพัฒนาระดับจงัหวดั”	ให้กบั	จงัหวดัมหาสารคาม	จงัหวดัขอนแก่น	จงัหวดักาฬสนิธุ	์จงัหวดั

บุรีรัมย์	

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 “การจัดท�าแผนพัฒนาปฏิบัติการร่วมส�านักงานศึกษาธิการ”	 “การพัฒนาขีด

ความสามารถทางการค้า	การบริการ	และโลจิสติกส์	 (ด้านการค้าและบริการ)”	“การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวอย่าง

ครบวงจร”	 	 “การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”		

“การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า	การบริการและโลจิสติกส์	(ด้านโลจิสติกส์)”	“แนวทางการจัด

ท�าแผนงาน/โครงการ	เชื่อมโยงระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง”	ประชุมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	

“การทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	พ.ศ.	2561-2564	(ฉบับทบทวน)”	และเรื่อง	

“การจัดท�าแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด		ประจ�าปีงบประมาณ	2563”	

 • ประชมุเพ่ือรับฟังความคดิเห็น	(ร่าง)	แผนพัฒนากลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ตอนกลาง	พ.ศ.	2561	-2564	

(ฉบับทบทวน)	ประจ�าปีงบประมาณ	2563	

 • ประชุมเร่ือง	 “ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต	 และยกระดับ

เศรษฐกิจฐานราก”

 • สรุปการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	1	ระยะ	20	ปี	 (พ.ศ.	2560	 -	

2579)	

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ	 ทบทวนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค	 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)							

ของกระทรวงศึกษาธิการ	พ.ศ.	2562	-	2564	โดยส�านักงานศึกษาธิการภาค	10
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สรุปสาระสําคัญ
ภารกิจด้านประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาพื้นท่ี

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในปี 2561 มีผลการด�าเนินงาน ดังน้ี

 • ด�าเนินงานใน	4	จังหวัด	12	อ�าเภอ	19	ต�าบล	74	หมู่บ้าน	ใน	7	ภูมินิเวศ	ได้แก่	บริเวณแอ่งน�้า	(แก่งละว้า)	
ลุ่มน�้าพอง	เขตพื้นที่ป่าและภูเขา	ลุ่มน�้าชี	ลุ่มน�้าปาว	พื้นที่แห้งแล้ง	และเขตเมือง	มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	
2,899	ราย	

 • ด�าเนินกิจกรรมในพื้นที่	จ�านวน	134	กิจกรรม

 • ส่งเสริมการปลูกพืชหลักจ�านวน	2,650	ไร่	พืชหลังนาจ�านวน	700	ไร่

 • ส่งเสริมการปลกูผกัปลอดภยัจ�านวน	159	ไร่	เกษตรกร	586	ราย	สร้างรายได้เฉลีย่รายละ	5,000	บาทต่อเดอืน	

 • ส่งเสริมด้านสัตว์และประมงจ�านวน	45	กลุ่ม	294	ครัวเรือน	

 • ส่งเสริมด้านหัตถกรรมและแปรรูปผลิตภัณฑ์	จ�านวน	16	กลุ่ม	สมาชิกจ�านวน	285	ราย	

 • ส่งเสริมกลุ่มการออมและวิสาหกิจชุมชน	จ�านวน	10	กลุ่ม	468	ราย

 • ฝึกอบรมความรู้ด้านการเกษตร	และวิชาชีพจ�านวนสะสมถึงปัจจุบัน	19,693	ราย	

 • จัดตลาดนัดและการออกร้านจ�าหน่ายสินค้าด้านการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน	จ�านวน	23	ครั้ง	

 • จัดทีมอาจารย์	 นักวิชาการผู้รับผิดชอบ	 (ก�านันแก้จน)	 และอาสาสมัครพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น																
(อสพ.มข.)	เพื่อร่วมปฏิบัติงานและประสานงานโครงการในพื้นที่จ�านวน	146	ราย

ร่วมจัดนิทรรศการขอนแก่นสมาร์ท ซิตี้ เอ็กซ์โปร “เกื้อกูล ก้าวไกล ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE)
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ความเป็นมา
1

 เป็นหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดตั้งข้ึน สังกัดส�านักงานอธิการบดี อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของ 

รองอธิการบดฝ่ีายวางแผนยุทธศาสตร์ ซึง่เป็นผูรั้บผดิชอบ ก�ากับ ดแูลโครงการ ตัง้แต่ปีงบประมาณ 2558 เป็นต้นมา 

มีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้

ปณิธาน

	 องค์ความรู้อันเกิดจากการเรียนการสอน	 การวิจัย	 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 สามารถใช้แก้ไขปัญหาและ

พัฒนาประเทศได้จริงและยั่งยืน

วิสัยทัศน์ (VISION)

	 เป็นสถาบันที่ดี	 เพื่อสนับสนุนการศึกษา	 วิจัย	 จัดท�าแผนยุทธศาสตร์และโครงการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือและประเทศ	โดยใช้องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเป็นฐาน

พันธกิจ (MISSION)

	 1.	 ศึกษา	ค้นคว้า	วิจัย	ประสานงาน	สนับสนุน	และรวบรวม	วิเคราะห์	สังเคราะห์	องค์ความรู้จากการเรียน

การสอน	การวิจัยและพัฒนาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	สู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่	พร้อมน�าผลการเรียนรู้จาก

พื้นที่ย้อนกลับมาพัฒนามหาวิทยาลัย

	 2.	 จดัท�ายทุธศาสตร์	 ประสานงาน	 สนบัสนุน	 และรวบรวม	 วเิคราะห์	 สงัเคราะห์	 องค์ความรูจ้ากการเรียนการสอน	

การวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่	เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

	 3.	 ด�าเนนิการโครงการเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศ	 โดยประสานและบูรณาการกบั									

ภาคส่วนต่าง	ๆ	เพ่ือน�าองค์ความรู้ของมหาวทิยาลยัสูก่ารปฏบัิติงานจริงในพืน้ท่ีให้เหน็ผล

1.1 สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือ

เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(จากซ้ายไปขวา) นายอนุวรรตน์ ศรีสวัสดิ์ คุณกาญจนา ลากุล ศาสตราจารย์อนันต์ พลธานี คุณจักรินทร์ โพธิ์พรม ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในงานประชุม

วิชาการ ประจ�าปี 2561 โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อลดความเหลื่อมล�้าทางสังคม : 

รวมพลัง สร้าง สาน ภาคีเครือข่ายสู่ความยั่งยืน
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ความเป็นมา
ล�าดับพัฒนาการ

2548 - จัดตั้งสถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2556 -	 ปรกึษาหารือโครงการแก้ไขปัญหาส�าคญัของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	โดยใช้องค์ความรูข้องมหาวทิยาลยั
ขอนแก่น

-	 จัดท�าค�าของบประมาณประจ�าปี	2557	

2557 -			จัดตั้งส�านักประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-		 ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการปีแรก	 จ�านวน	 160	 ล้านบาท	 บริหารโดย	 ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอด

เทคโนโลยี
-		 ประชมุเปิดโครงการและลงนามข้อตกลงความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลยัขอนแก่น	กบักระทรวงมหาดไทย

กระทรวงสาธารณสุข	และกระทรวงศกึษาธกิาร	ณ	ศนูย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภเิษก	มหาวทิยาลยั
ขอนแก่น	เมื่อวันที่	2	เมษายน	2557

-		 เริ่มด�าเนินโครงการในพื้นที่	4	จังหวัด	ได้แก่	กาฬสินธุ์	ขอนแก่น	มหาสารคาม	และร้อยเอ็ด
-		 เสนอนวัตกรรม	CASCAP	Tools	เพื่อลงทะเบียนและรวบรวมข้อมูลระยะยาวกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน�้าดี	
-		 เสนอนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน	(Lesson	Study)	และวิธีการแบบเปิด	(Open	Approach)	

2558 -			ประสานความร่วมมอืกับมูลนิธแิม่ฟ้าหลวงฯ	มลูนธิปิิดทองหลังพระฯ	และมลูนิธิรากแก้ว	เพือ่ร่วมขับเคลือ่น
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท	 และด้านความม่ันคง	 ตาม
นโยบายของรัฐบาล	โดยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาดังกล่าวตามยุทธศาสตร์ที่	1												
(ภาคการเกษตรและชนบท)	และยุทธศาสตร์ที่	2	(ภาคการศึกษา)	

-		 ร่วมสนบัสนนุด�าเนนิงานโครงการจดัหาและพฒันาแหล่งน�า้	ต�าบลทุง่โป่ง	อ�าเภออบุลรตัน์	จงัหวดัขอนแก่น	
ได้รับจัดสรรงบประมาณ	192.333	ล้านบาท	จ�านวน	4	โครงการ	

-	 มลูนธิสิ�านกังานทรพัย์สินส่วนพระมหากษัตรย์ิสนับสนนุการจัดซือ้เครือ่งอลัตราซาวด์	จ�านวน	40	เครือ่ง	
	 และสนับสนุนกิจกรรมการออกหน่วยเคลื่อนที่ของโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง
	 ท่อน�้าดีอย่างต่อเนื่อง
-	 มบีทบาทส�าคญัในการผลกัดนัวาระการก�าจดัปัญหาพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ด	ีทีผ่่านความเหน็ชอบ

จากคณะรฐัมนตร	ีเมือ่วนัที	่7	พฤษภาคม	2558	ภายใต้แผนยทุธศาสตร์	ทศวรรษก�าจดั	ปัญหาพยาธใิบไม้ตบั
และมะเร็งท่อน�้าดี	ที่มีกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพหลัก

(จากซ้ายไปขวา) นายอนุวรรตน์ ศรีสวัสดิ์ คุณกาญจนา ลากุล ศาสตราจารย์อนันต์ พลธานี คุณจักรินทร์ โพธิ์พรม ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในงานประชุม

วิชาการ ประจ�าปี 2561 โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อลดความเหลื่อมล�้าทางสังคม : 

รวมพลัง สร้าง สาน ภาคีเครือข่ายสู่ความยั่งยืน

5

rIS
NED KKU



2559 -	 ลงนามความร่วมมือระหว่างมูลนิธิรากแก้ว	 กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

มหาวทิยาลยัมหดิล	มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์	และส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา	เพือ่สนบัสนนุ

ส่งเสริม	 การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา	 โดยมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	รับผิดชอบการประสานด�าเนินงานพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

-	 ร่วมมือด�าเนนิงานกับกระทรวงสาธารณสุขตามนโยบายและแนวทางโครงการก�าจดัปัญหาโรคพยาธใิบไม้ตบั

และมะเร็งท่อน�้าดีถวายเป็นพระราชกุศล	แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 (รัชกาลที่	9)	 เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ	

70	ปี	ในปีพุทธศักราช	2559	พร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถจะเจริญพระชนมพรรษา	

84	พรรษา

-	 หวัหน้าโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ดใีนภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	(รศ.นพ.ณรงค์	

ขนัตแีก้ว)	ได้รบัรางวลัพระราชทานพระธาตนุาดนูทองค�า	จากมหาวทิยาลยัมหาสารคามประเภทบคุคลดเีด่น

ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื	สาขาวชิาชพี	ได้รบัรางวัลพระราชทานพระธาตพุนมทองค�าประเภทบุคคลจาก

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ได้รับรางวัลศรีมอดินแดง	และรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

-	 ลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับมหาวิทยาลัย	Tsukuba	สถาบันพัฒนาครู

แห่งชาติ	 และกระทรวงศึกษาธิการจากประเทศญี่ปุ่น	 เพื่อพัฒนาและฝึกอบรมวิชาชีพครูในประเทศไทย	

และประเทศในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง	(CLMV)	

-	 เริ่มประมวลองค์ความรู้และทีมงานนักวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น	เพื่อจัดท�าโครงการป้องกันและ

ชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2560 -			ด�าเนินโครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เป็นปีแรก

-				เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โดยรวม

สถาบนัยุทธศาสตร์ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืกบัส�านกังานประสานความร่วมมอืเพือ่พฒันาภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือ

2561 -	 ปรับบทบาทและเปลี่ยนชื่อหน่วยงานอีกครั้งเป็น	 สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อ

พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

-	 จัดตั้งสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน�้าดี	 เป็นหน่วยงานสังกัดส�านักงานอธิการบดี	 เพื่อด�าเนินการและรับผิดชอบ	

โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

-	 จดัตัง้สถาบนัวจิยัอาเซยีนคร	ูเป็นหน่วยงาน	สงักัดส�านกังานอธิการบด	ีเพือ่ด�าเนนิ	และรบัผดิชอบ	โครงการ

คิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

-	 จัดตั้งศูนย์วิจัยป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2562 -	 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากแผนงานบูรณาการภาค	 ภายใต้ชื่อโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต							

ผูม้รีายได้น้อย	เพือ่ลดความเหลือ่มล�า้ทางสงัคม	:	โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคดิเศรษฐกจิ								

พอเพยีง	ด�าเนนิงานจ�านวน	5	จงัหวัด	ได้แก่	จังหวัดหนองบัวล�าภ	ูจังหวัดสกลนคร	จังหวัดกาฬสนิธ์ุ		จังหวัด

บุรีรัมย์	จังหวัดอ�านาจเจริญ

ล�าดับพัฒนาการ
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จัดโครงสร้างการบริหารงานภายในสถาบัน	เป็น	3	ส่วนดังนี้	

1.2 โครงสร้างองค์กร

ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 ณ สระพลาสติก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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การบริหาร

สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือ

เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 	ผศ.ปราโมทย์	ครองยุทธ
ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารองค์กร	
และการพัฒนานักศึกษา

นางสาวจันทร์เพ็ญ	ทิพย์ต�าแย
ที่ปรึกษาฝ่ายการเงิน	งบประมาณ

รศ.	ดร.กิตติชัย	ไตรรัตนศิริชัย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.ล�าปาง	แม่นมาตย์
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์

รศ.รังสรรค์	เนียมสนิท
ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือ

เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายเกรียงศักดิ์	ภูศรีโสม
รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร

สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รศ.สุเมธ	แก่นมณี
	ท่ีปรึกษาฝ่ายยุทธศาสตร์

8

rIS
NED KKU



นายอนุวรรตน์	ศรีสวัสดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางบุญเม็ง	นามวงษา
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป

ช�านาญการ

นางสาวทัศนีย์	เสือบัว
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางสาววาสนา	ยิ่งก�าแหง
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

นางสาวศิรินทร	ดีรักษา
พนักงานธุรการ

นางสาวเมธตา	นาศรี
ผู้ประสานงานในพื้นท่ี

นางสาวพิชชา	กนกไทย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาววนิดา	เสริมเหลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสริญญา	ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวกนกพร	จรบุรมย์
ผู้ประสานงานโครงการ
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งานประชุมวิชาการ ประจ�าปี 2561 โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อลดความเหลื่อมล�้าทางสังคม : 

รวมพลัง สร้าง สาน ภาคีเครือข่ายสู่ความยั่งยืน

ศึกษาดูงานฟาร์มจิ้งหรีด ณ หมู่บ้านฮ่องฮี ต�าบลยางตลาด อ�าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
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งานประชุมวิชาการ ประจ�าปี 2561 โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อลดความเหลื่อมล�้าทางสังคม : 

รวมพลัง สร้าง สาน ภาคีเครือข่ายสู่ความยั่งยืน

งบประมาณประจ�าปี 2561

วงเงินงบประมาณจ�านวน 15 ล้านบาท

1.3 งบประมาณ
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ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านเกาะคู ต�าบลบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในปีงบประมาณ 2561 ณ อ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ผลการดําเนินงาน
2
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เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในปีงบประมาณ 2561 ณ อ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ผลการดําเนินงาน
2

	 สถาบนัวจิยัยทุธศาสตร์และประสานความร่วมมอืเพือ่พฒันาภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	มรีะบบและกระบวนการ
บริหารงานโครงการที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย	ดังนี้
	 1.	 สรุปผลการด�าเนินงานของงานและโครงการ	การติดตามและประเมินผลโครงการในรอบ	3	ปีที่ผ่านมา	และ
กจิกรรมต่าง	ๆ 	ในปี	2561	เพือ่รวบรวมประเดน็ผลการปฏบิตังิานทีผ่่านมา	บทเรียนและประสบการณ์	ตลอดจนแนวทาง
การด�าเนนิงานในปีต่อไป	จดัท�ารายงานประจ�าปี	2561	เพือ่เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั	ตลอดจน
ภาคีเครือข่ายได้รับทราบ	 ตลอดจนได้จัดท�าแผนปฏิบัติการประจ�าปี	 2562	 ให้สอดคล้องกับนโยบายและงบประมาณ										
ที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย		
	 2.	 ประสานงานกับผู้ว่าราชการจงัหวดั	 นายอ�าเภอ	นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล	องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	
หวัหน้าส่วนราชการต่าง	ๆ 	ในพืน้ที	่เพือ่ประสานงานการเข้าปฏบิตังิานในพืน้ท่ีและประสานโครงการต่าง	ๆ 	เพือ่ให้สามารถ
บูรณาการร่วมกันได้อย่างต่อเนื่อง
	 3.	 ประสานงานกับคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น	ในการน�าองค์ความรู้เข้าช่วยปฏิบัติงาน
ในพ้ืนที	่ประชุมช้ีแจงรายละเอียดโครงการ	ซกัซ้อมความเข้าใจในแนวทาง	และการใช้จ่ายงบประมาณ	ตลอดจนระเบียบ
ต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	
	 4.	 จัดท�าคู่มือการปฏิบัติงานในพื้นที่	คู่มือการเงิน	และเอกสารต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง
	 5.	 การฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในส�านักงาน	 และในพื้นที่ต่าง	 ๆ	 รวมทั้งการไปศึกษาดูงานพัฒนา
ในพื้นที่ของทีมงานฝ่ายต่าง	ๆ	 เพื่อเพิ่มพูนความสามารถและประสบการณ์	ตลอดจนให้รับทราบข้อเท็จจริงในประเด็น					
การพัฒนาของแต่ละพื้นที่	ก่อนน�ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนต่อไป
	 6.	 การส�ารวจพืน้ทีใ่หม่	และตรวจเย่ียมผลความก้าวหน้าการด�าเนนิงาน	ในพืน้ท่ีเดมิของโครงการ	เพือ่ให้สามารถ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงต่าง	ๆ	ในพื้นที่	ให้ข้อคิดเห็น	เสนอแนะ	และปรับปรุงแผนปฏิบัติงานประจ�าปี	ให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงต่อไป
	 7.	 จัดท�าระบบสารสนเทศด้านการเกษตรของโครงการ	 เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	 การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ประเด็นปัญหาต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ	 ด้านการศึกษา	 และด้านความยากจน	 ตลอดจนสื่อ
ประชาสมัพนัธ์ต่าง	ๆ 	โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสาระส�าคญัทีต้่องใช้องค์ความรูจ้ากมหาวทิยาลยั	เพือ่ให้กระจายสูพ่ืน้ทีใ่นวงกว้าง
 8. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับชาติ	 และนานาชาติ	 การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศกึษาใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืเพือ่ลดความเหล่ือมล�า้ทางสงัคม	:	รวมพลงั	สร้าง	สาน	ภาคเีครอืข่ายสูค่วามยัง่ยนื		เมือ่วนัที	่13-14	
ธันวาคม	2561	ณ	โรงแรมอวาน	ีโฮเตล็	แอนด์	คอนเวนชัน่เซน็เตอร์	จงัหวัดขอนแก่น	โดยมฝ่ีายวจิยัร่วมสนับสนนุกจิกรรม 
ดังกล่าว	 อันเป็นกิจกรรมส�าคัญประจ�าปีที่จะได้ประมวลและรวบรวมบทเรียนประสบการณ์ท�างานในพื้นที่ของ
โครงการต่าง	 ๆ	 ให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น	 ถ่ายทอดประสบการณ์งานพัฒนาในพื้นท่ีร่วมกัน 
	 9.	 ประสานการด�าเนินงานด้านต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

2.1 การบริหารงานและโครงการ
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รายงานประจ�าปี	2557

รายงานประชุมวิชาการ

	ประจ�าปี	2560

รายงานประจ�าปี	2558

รายงานประจ�าปี	2559 รายงานประจ�าปี	2560

แผนการด�าเนินงาน

	ประจ�าปี	2561
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รายงานประจ�าปี	2558

รายงานประจ�าปี	2560

แผนการด�าเนินงาน

	ประจ�าปี	2561
องค์ความรู้	บทเรียน	และประสบการณ์

ชุดที่	1	-	8
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2.2 ภารกิจด้านยุทธศาสตร์

ศึกษา	วิเคราะห์	ตลอดจนให้ค�าปรึกษาแนะน�า	สนับสนุนการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์	

แผนปฏิบัติการ	ให้แก่หน่วยงานต่างๆ	ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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26 ถึง 27 มิถุนายน 2561 อบรมเชิงปฏบิติัการ	เร่ือง	“โครงการพฒันาศกัยภาพในการเชือ่มโยง	และจดัท�ายทุธศาสตร์	เพือ่

สนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่	การพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่	และจัดท�า

แผนยุทธศาสตร์	เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด”	ณ	จังหวัดมหาสารคาม

4 ถึง 5 กรกฎาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	“โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยง	และจัดท�ายุทธศาสตร์	

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่	การพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่	และ

จัดท�าแผนยุทธศาสตร์	เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด”	ณ	จังหวัดขอนแก่น

16 ถึง 17 กรกฎาคม 2561 อบรมเชิงปฏบิติัการ	เร่ือง	“โครงการพฒันาศกัยภาพในการเชือ่มโยง	และจดัท�ายทุธศาสตร์	เพือ่

สนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่	การพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่	และจัดท�า

แผนยุทธศาสตร์	เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด”	ณ	จังหวัดกาฬสินธุ์

6 ถึง 7 สิงหาคม 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	“การจัดท�าแผนพัฒนาปฏิบัติการร่วมส�านักงานศึกษาธิการ

ภาค	12”	ณ	จังหวัดขอนแก่น

14 สิงหาคม 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	“การพัฒนาขีดความสามารถทางการค้า	การบริการ	และโลจิสติกส์

	(ด้านการค้าและบริการ)”	ณ	ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

15 สิงหาคม 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	“การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร”	ณ	ศาลากลาง

จังหวัดมหาสารคาม	

20 สิงหาคม 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	“การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป

การเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”	ณ	ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

21 สิงหาคม 2561 ประชมุเชงิปฏบัิตกิาร	เรือ่ง	“การพฒันาขดีความสามารถทางการแข่งขนัด้านการค้า	การบรกิาร

	และโลจิสติกส์	(ด้านโลจิสติกส์)”	ณ	ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

21 ถึง 23 สิงหาคม 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	“แนวทางการจัดท�าแผนงาน/โครงการ	เชื่อมโยงระดับพื้นที่กลุ่ม

จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง”	ณ	จังหวัดชลบุรี

23 ถึง 24 สิงหาคม 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	“การทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนกลาง	พ.ศ.	2561-2564	(ฉบบัทบทวน)”และเรือ่ง	“การจัดท�าแผนปฏบิตัริาชการกลุม่จังหวดั		

ประจ�าปีงบประมาณ	2563”	ณ	โรงแรมวีวิชขอนแก่น	จังหวัดขอนแก่น

24 สิงหาคม 2561 อบรมเชิงปฏบิติัการ	เร่ือง	“โครงการพฒันาศกัยภาพในการเชือ่มโยง	และจดัท�ายทุธศาสตร์	เพือ่

สนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่	การพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่	และจัดท�า

แผนยุทธศาสตร์	เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด”	ณ	จังหวัดบุรีรัมย์

การดําเนินงาน

17

rIS
NED KKU



5 กันยายน 2561 การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น	(ร่าง)	แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

ตอนกลาง	พ.ศ.	2561	-2564	(ฉบับทบทวน)	ประจ�าปีงบประมาณ	2563	ณ	โรงแรมเจริญธานี

ขอนแก่น

6 กันยายน 2561 ประชุมเรื่อง	“ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต	

และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก”	ณ	จังหวัดหนองคาย		

10 กันยายน 2561 สรุปการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	1	ระยะ	20	ปี

(พ.ศ.	2560	-	2579)	ณ	จังหวัดอุดรธานี

30 กันยายน ถึง

2 ตุลาคม 2561

การประชุมเชิงปฏิบัติการ	ทบทวนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค	(ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ)	ของกระทรวงศึกษาธิการ	พ.ศ.	2562	-	2564	โดยส�านักงานศึกษาธิการภาค	10	

ณ	โรงแรมเจริญธานี	ขอนแก่น
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2.3 ภารกิจด้านประสานความรว่มมือเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่
 

 ร่วมมือการพัฒนาพื้นท่ีเพ่ือแก้ไขปัญหาความเหล่ือมล�้าและความยากจนใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยใช้องค์ความรู้     

ของมหาวิทยาลัยท�างานร่วมกับประชาชนในพ้ืนที่ และภาคราชการ ตลอดจนภาคส่วน

ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีโครงการส�าคัญ ได้แก่

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
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 “...เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวทางการด�ารงอยู่และปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับ 

ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด�าเนินไปในทางสายกลาง 

โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน ์      

 ค ว า ม พ อ เ พี ย ง  ห ม า ย ถึ ง  ค ว า ม พ อ ป ร ะ ม า ณ  ค ว า ม มี เ ห ตุ ผ ล  ร ว ม ถึ ง ค ว า ม

จ� า เ ป ็ น ท่ี จ ะ ต ้ อง มี ร ะ บบภู มิ คุ ้ ม กั น ในตั ว ท่ี ดี พอสมค ว รต ่ อ ก า ร มีผลก ร ะ ท บ ใ ด  ๆ  อั น เ กิ ด

จากการ เป ล่ียนแปลง ท้ังภายนอกแล ะภายใน ท้ัง น้ีจ ะต ้องอาศัยความรอบรู ้  ความรอบคอบ 

แล ะคว ามร ะ มัดร ะ วั ง ย่ิ ง ใ นการน� า วิ ช าก ารต ่ า ง  ๆ  ม า ใ ช ้ ใ นก ารว าง แผนแล ะก ารด� า เ นิ นก าร 

ทุ ก ขั้ นตอน  ขณ ะ เ ดี ย ว กั นจ ะ ต ้ อ ง เ สริ มสร ้ า งพื้ น ฐ านท างจิ ต ใ จ ของคน ในช าติ  โ ดย เ ฉพา ะ 

เ จ ้ า หน ้ า ท่ี รั ฐ  นักทฤษฎี  แล ะ นั กธุ ร กิ จ ใน ทุกร ะดั บ  ให ้ มี ส� า นึ ก ในคุณธรรม คว าม ซ่ือ สัตย  ์

สุ จ ริ ต แ ล ะ ใ ห ้ มี ค ว า ม ร อ บ รู ้ ท่ี เ ห ม า ะ ส ม  ด� า เ นิ น ชี วิ ต ด ้ ว ย ค ว า ม อ ด ท น  ค ว า ม เ พี ย ร 

มีสติ  มีป ัญญา แล ะความรอบคอบเพื่อ ให ้สมดุลแล ะพร ้อมต ่อการรองรับการ เป ล่ียนแปลง 

อย ่ า งรวด เ ร็ ว  แล ะกว ้ า ง ขว าง  ท้ั งด ้ านวั ต ถุ  สั งคม ส่ิ ง แ วดล ้ อมแล ะ วัฒนธรรมจาก โลก 

ภายนอกเป ็นอย ่างดี…” 

                       ท่ีมา : คู่มือการขับเคล่ือนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในภาคการเกษตรและชนบท และด้านความม่ันคง คณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคล่ือน

การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท

ดร.พัฒนา นุศรีอัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น (ซ้าย) และ นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร  (ขวา) 

ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในงานประชุมวิชาการ ประจ�าปี 2561 โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เพื่อลดความเหลื่อมล�้าทางสังคม : รวมพลัง สร้าง สาน ภาคีเครือข่ายสู่ความยั่งยืน
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กระบวนการดําเนินงาน
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจ

พอเพียง

คัดเลือกหมู่บ้าน
ในโครงการ

การด�าเนินการ
โครงการร่วมกับ

ประชาชน

การวิเคราะห์พื้นที่
และคัดเลือกองค์
ความรู้เข้าแก้ไข

ปัญหา

การก�ากับ
ติดตาม

การประชุม
วิชาการ

การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

เผยแพร่
องค์ความรู้

ประสบการณ์
ขยายผล

การสร้างเครอืข่าย
ความร่วมมือ
การขับเคลื่อน
เชิงนโยบาย

การบูรณาการ
งานในพื้นที่
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	 1.	 ใช้หลักการพัฒนาเชิงพื้นที่	(Area	–	Based	Approach	)	โดยน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเป็นแนวทางการด�าเนินงาน

	 2.	 ก�าหนดให้มอีาจารย์/นกัวชิาการ	(ก�านนั	มข.	แก้จน)	และเจ้าหน้าท่ีอาสาสมคัร	(อสพ.มข.)	รบัผดิชอบ

การแก้ไขปัญหาและพัฒนา	รับผิดชอบประจ�าในแต่ละพื้นที่	

	 3.	 มีการวิเคราะห์พื้นที่และปัญหาร่วมกันทั้งในภาพรวมของพื้นที่และรายครัวเรือน

	 4.	 ในระยะแรกจะเน้นที่กลุ่มเป้าหมาย	 คือ	 ผู้ท่ีประสบปัญหาความยากจน	 ต้องการความช่วยเหลือ

และพร้อมร่วมมือ	“หัวไว	ใจสู้”	แล้วเริ่มการแก้ไขในจุดเล็ก	ๆ	ก่อน	แล้วจึงขยายผลไปสู่ประเด็นต่าง	ๆ	ต่อไป	

ตามบริบทและความต้องการและความจ�าเป็นของประชาชน

	 5.	 ด�าเนนิโครงการท่ีสามารถเห็นผลเป็นรปูธรรมได้โดยเรว็ก่อน	เพือ่ให้เกดิความเช่ือมัน่	ศรทัธา	และเป็น

ก�าลงัใจในการมุ่งมั่นด�าเนินกิจกรรมเพิ่มเติมต่อไป

	 6.	 กระบวนการท�างานจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ประมาณ	5	ปีงบประมาณ	มีการประเมินและ

ปรับปรุงกิจกรรมเป็นระยะ	เพื่อให้เกิดผลส�าเร็จอย่างยั่งยืน	คือ	ทัศนคติการพึ่งตนเองของชาวบ้านในพื้นที่

	 7.	 มหาวิทยาลัยจะช่วยสนับสนุนในด้านองค์ความรู้	 เทคนิควิชาการ	และเทคโนโลยี	 และการสมทบ

ใช้ศักยภาพและทรัพยากรกับพื้นที่	เพื่อให้เกิดการร่วมเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	

หลักการ

วัตถุประสงค์
	 1.	เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน	และพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน	โดยใช้หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	

	 2.	สนับสนุนและส่งเสริมประชาชนสามารถด�ารงชีวิตประกอบสัมมาชีพ	 มีทัศนคติ	 การพึ่งตนเอง							

อย่างยั่งยืน

	 3.	สร้างและพัฒนารูปแบบการใช้องค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 เข้าแก้ไขปัญหาและพัฒนา

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เพื่อให้ภาคราชการ	และภาคส่วนต่าง	ๆ	น�าไปต่อยอดขยายผล	

	 4.	เพ่ือเสรมิบทบาทของมหาวทิยาลยัขอนแก่นในการท�างานเพือ่ประโยชน์ของชมุชนและสงัคม	ตลอดจน

ส่งผลสู่การเรียนรู้	พัฒนาต่อกระบวนการเรียนการสอน	การวิจัย	
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ใช้ KKU 50 Model : มข. แก้จน โมเดล 2 แบบ

KKU 50 Model : มข. แก้จน โมเดล (ภาคการปฏิบัติงานในพื้นท่ี)

ขั้นตอน

ก�าหนดวัตถุประสงค์

เป้าหมาย

การวิเคราะห์พื้นท่ี

คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย

ด�าเนินงานตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยเร่ิมโครงการท่ีส�าเร็จเห็นผล

เป็นรูปธรรมก่อน เพื่อสร้าง

ความเช่ือม่ันและศรัทธา

ระบบงานสนับสนุน 

การก�ากับติดตาม หนุนเสริม 

ขยายโครงการ

• ประเด็น พื้นท่ี คน

• ข้อมูล มือ 1 มือ 2 ลงพื้นท่ี

• กายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม

• ปฏิทินชุมชน ปฏิทินการเกษตร

• แหล่งรายได้ หลัก รอง เสริม

• แผนแนวทางพัฒนาพื้นท่ี/ชุมชน

• กลุ่ม-บุคคล ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา

• กลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย คน แปลง

• ระดมทีมนักวิชาการและชุดองค์ความรู้

“1พื้นท่ี 1` ก�านันแก้จน 1 อสพ.มข.”

• จัดท�าโครงการ/แผนปฏิบัติการ

• กลุ่ม-ครัวเรือน /กิจกรรมเป้าหมาย

• ปฏิบัติงานในพื้นท่ีตามแผน แนวทาง

• ให้ค�าปรึกษา ตรวจเยี่ยม

• ปรับปรุง พัฒนา

• ธุรการ ประสานงาน

• รายงานผลการด�าเนินงาน

• สรุปบทเรียน ข้อเสนอแนะ ประชุมวิชาการ รายงาน

ประจ�าปี

ผลลัพธ์

“ครบถ้วน รอบด้าน”

“มีส่วนร่วม”

“หัวไวใจสู้”

“รวมพลังบูรณาการ”

“พาท�า ท�าด้วยกัน”

“ร่วมทุกข์ ร่วมสุข”

“ร่วมแรง ร่วมใจ”

แนวทางการดําเนินงาน
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กจิกรรมการดําเนินงานในโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
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ศาสตราจารย ดร. อนันต พลธานี
     ตำบลยางตลาด ตำบลหนองตอกแปน 
     อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ
     ตำบลภูเงิน  ตำบลโพธิ์ทอง
     อำเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด

ผศ.ดร. อรุณี พรมคำบุตร

ตำบลโคกสงา อำเภอพล 
จังหวัดขอนแกน

อาจารยมานะ นาคำ

ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง 
จัังหวัดขอนแกน

นางสาวณฐมน ศรีธงชัย

ตำบลมวงหวาน อำเภอน้ำพอง 
จังหวัดขอนแกน

ผศ. ดร.สุภัทร อิศรางกูร ณ อยุธยา
หัวหน้าโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

 (กํานันแก้จนฯ) ผศ. ดร.สุภัทร อิศรางกูร ณ อยุธยา
ตำบลบานดง ตำบลศรีสุขสำราญ 
ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน 
จังหวัดขอนแกน

ดร. รำไพ นามพิลา

ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน 

จังหวัดขอนแกน

นายวิเชียร แสงโชติ
ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ

อาจารยสมยศ มีทา
ตำบลเขื่อนอุบลรัตน อำเภออุบลรัตน 

จังหวัดขอนแกน

ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ 

จังหวัดขอนแกน

ผศ.เสรี แข็งแอ
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ศาสตราจารย ดร. อนันต พลธานี
     ตำบลยางตลาด ตำบลหนองตอกแปน 
     อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ
     ตำบลภูเงิน  ตำบลโพธิ์ทอง
     อำเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด

ผศ.ดร. อรุณี พรมคำบุตร

ตำบลโคกสงา อำเภอพล 
จังหวัดขอนแกน

อาจารยมานะ นาคำ

ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง 
จัังหวัดขอนแกน

นางสาวณฐมน ศรีธงชัย

ตำบลมวงหวาน อำเภอน้ำพอง 
จังหวัดขอนแกน

ผศ. ดร.สุภัทร อิศรางกูร ณ อยุธยา
หัวหน้าโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

 (กํานันแก้จนฯ) ผศ. ดร.สุภัทร อิศรางกูร ณ อยุธยา
ตำบลบานดง ตำบลศรีสุขสำราญ 
ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน 
จังหวัดขอนแกน

ดร. รำไพ นามพิลา

ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน 

จังหวัดขอนแกน

นายวิเชียร แสงโชติ
ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ

อาจารยสมยศ มีทา
ตำบลเขื่อนอุบลรัตน อำเภออุบลรัตน 

จังหวัดขอนแกน

ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ 

จังหวัดขอนแกน

ผศ.เสรี แข็งแอ
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ตำบลปาสังข อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด

ดร.หิรัญ แสวงแกว

ตำบลเหลา อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ตำบลบอพันขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด
ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดรอยเอ็ด

รศ. ดร.บัญฑิตย เต็งเจริญกุล 
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พ้ืนที่การดําเนินงานปี 2561

31

rIS
NED KKU



1. กิจกรรมเกษตรผสมผสาน เพิ่มความหลากหลายของพืช สัตว และประมง

2. กิจกรรมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่เหมาะสม (GAP)

3. กิจกรรมพัฒนาโรงเรือนปลูกผักในฤดูฝน

4. กิจกรรมพัฒนาระบบน้ำ

5. กิจกรรมการปลูกถั่วลิสงหมุนเวียนกับผักในชวงฤดูฝน

6. กิจกรรมการปลูกพืชสมุนไพร

1. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตขาวอินทรีย

2. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประเมินรับรองการผลิตขาวอินทรียแบบ Participatory 

    Guarantee System ; PGS

3. กิจกรรมการทำปุยหมัก

4. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการศัตรูขาว และระบบนิเวศในขาวภายใตระบบ

    อินทรีย

5. กิจกรรมการสรางแบรนด เพื่อเพิ่มโอกาสในการแขงขันในตลาด

6. กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ

พื้นที่ ตำบลโคกสงา อำเภอพล จังหวัดขอนแกน

จำนวน 6 กิจกรรม

1. กิจกรรมกลุมพันธุขาวธัญสิริน

2. กิจกรรมกลุมผักปลอดภัยจากสารพิษ

3. กิจกรรมกลุมทอผาพื้นเมือง

4. กิจกรรมกลุมเลี้ยงไกพื้นบาน

พื้นที่ ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน

จำนวน 4 กิจกรรม

พื้นที่ ตำบลโคกสงา อำเภอพล จังหวัดขอนแกน

จำนวน 6 กิจกรรม

พื้นที่ ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน

จำนวน 4 กิจกรรม

¡Ô¨¡ÃÃÁ»‚ 2561

1. กิจกรรมเกษตรผสมผสาน เพิ่มความหลากหลายของพืช สัตว และประมง

2. กิจกรรมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่เหมาะสม

3. กิจกรรมพัฒนาโรงเรือนปลูกผักในฤดูฝน

4. กิจกรรมพัฒนากลุมผักใหเขมแข็ง

5. กิจกรรมการปลูกพืชอาหารสัตว

6. กิจกรรมปลูกผักปลอดภัย

7. กิจกรรมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่เหมาะสม (GAP)

8. กิจกรรมพัฒนาระบบน้ำของพื้นที่ขยายเพื่อรองรับจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้น

9. กิจกรรมพัฒนาระบบการผลิตผักแบบ Hydroponic ใหกับเกษตรกร

10. กิจกรรมการเลี้ยงไกไข สำหรับคนจนในหมูบาน

1. กิจกรรมเกษตรผสมผสาน เพิ่มความหลากหลายของพืช สัตว และประมง

2. กิจกรรมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่เหมาะสม (GAP)

3. กิจกรรมพัฒนาโรงเรือนปลูกผักในฤดูฝน

4. กิจกรรมพัฒนาระบบน้ำ

5. กิจกรรมการปลูกถั่วลิสงหมุนเวียนกับผักในชวงฤดูฝน

6. กิจกรรมการปลูกพืชสมุนไพร

พื้นที่ ตำบลภูเงิน  ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด

จำนวน 6 กิจกรรม

พื้นที่ ตำบลยางตลาด ตำบลหนองตอกแปน 
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ

จำนวน 10 กิจกรรม

¡Ô¨¡ÃÃÁ»‚ 2561

พื้นที่ ตำบลภูเงิน  ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด

จำนวน 6 กิจกรรม

พื้นที่ ตำบลยางตลาด ตำบลหนองตอกแปน 
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ

จำนวน 10 กิจกรรม
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1. กิจกรรมเกษตรผสมผสาน เพิ่มความหลากหลายของพืช สัตว และประมง

2. กิจกรรมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่เหมาะสม (GAP)

3. กิจกรรมพัฒนาโรงเรือนปลูกผักในฤดูฝน

4. กิจกรรมพัฒนาระบบน้ำ

5. กิจกรรมการปลูกถั่วลิสงหมุนเวียนกับผักในชวงฤดูฝน

6. กิจกรรมการปลูกพืชสมุนไพร

1. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตขาวอินทรีย

2. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประเมินรับรองการผลิตขาวอินทรียแบบ Participatory 

    Guarantee System ; PGS

3. กิจกรรมการทำปุยหมัก

4. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการศัตรูขาว และระบบนิเวศในขาวภายใตระบบ

    อินทรีย

5. กิจกรรมการสรางแบรนด เพื่อเพิ่มโอกาสในการแขงขันในตลาด

6. กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ

พื้นที่ ตำบลโคกสงา อำเภอพล จังหวัดขอนแกน

จำนวน 6 กิจกรรม

1. กิจกรรมกลุมพันธุขาวธัญสิริน

2. กิจกรรมกลุมผักปลอดภัยจากสารพิษ

3. กิจกรรมกลุมทอผาพื้นเมือง

4. กิจกรรมกลุมเลี้ยงไกพื้นบาน

พื้นที่ ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน

จำนวน 4 กิจกรรม

พื้นที่ ตำบลโคกสงา อำเภอพล จังหวัดขอนแกน

จำนวน 6 กิจกรรม

พื้นที่ ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน

จำนวน 4 กิจกรรม

¡Ô¨¡ÃÃÁ»‚ 2561

1. กิจกรรมเกษตรผสมผสาน เพิ่มความหลากหลายของพืช สัตว และประมง

2. กิจกรรมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่เหมาะสม

3. กิจกรรมพัฒนาโรงเรือนปลูกผักในฤดูฝน

4. กิจกรรมพัฒนากลุมผักใหเขมแข็ง

5. กิจกรรมการปลูกพืชอาหารสัตว

6. กิจกรรมปลูกผักปลอดภัย

7. กิจกรรมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่เหมาะสม (GAP)

8. กิจกรรมพัฒนาระบบน้ำของพื้นที่ขยายเพื่อรองรับจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้น

9. กิจกรรมพัฒนาระบบการผลิตผักแบบ Hydroponic ใหกับเกษตรกร

10. กิจกรรมการเลี้ยงไกไข สำหรับคนจนในหมูบาน

1. กิจกรรมเกษตรผสมผสาน เพิ่มความหลากหลายของพืช สัตว และประมง

2. กิจกรรมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่เหมาะสม (GAP)

3. กิจกรรมพัฒนาโรงเรือนปลูกผักในฤดูฝน

4. กิจกรรมพัฒนาระบบน้ำ

5. กิจกรรมการปลูกถั่วลิสงหมุนเวียนกับผักในชวงฤดูฝน

6. กิจกรรมการปลูกพืชสมุนไพร

พื้นที่ ตำบลภูเงิน  ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด

จำนวน 6 กิจกรรม

พื้นที่ ตำบลยางตลาด ตำบลหนองตอกแปน 
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ

จำนวน 10 กิจกรรม
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พื้นที่ ตำบลภูเงิน  ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด

จำนวน 6 กิจกรรม

พื้นที่ ตำบลยางตลาด ตำบลหนองตอกแปน 
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ

จำนวน 10 กิจกรรม
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1. กิจกรรมการปลูกผักสวนครัวในแปลงสาธิต โดยใชน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร

2. กิจกรรมการปลูกมะนาวนอกฤดู

3. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเลี้ยงไก กบ และปลูกผักสวนครัว

    เพื่อบริโภค (ขยายผลสูเด็กเยาวชน)

4. กิจกรรมการปลูกผักกลางมุง

5. กิจกรรมสงเสริมการเพาะเห็ด

6. กิจกรรมสงเสริมกลุมผูเลี้ยงไกไขรายครัวเรือน

7. กิจกรรมสงเสริมกลุมผูเลี้ยงไกไขครบวงจร

8. กิจกรรมสงเสริมการเลี้ยงกบครบวงจร

9. กิจกรรมการแปรรูป

10. กิจกรรมสงเสริมสัจจะออมทรัพยเพื่อสวัสดิการ

พื้นที่ ตำบลมวงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแกน

จำนวน 10 กิจกรรม

พื้นที่ ตำบลมวงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแกน

จำนวน 10 กิจกรรม

¡Ô¨¡ÃÃÁ»‚ 2561

1. กิจกรรมจัดอบรมระบบการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) โดยความรวมมือของ สวพ.3

2. กิจกรรมถอดบทเรียน วิเคราะหตนทุน กำไรในเชิงเศรษฐศาสตร

3. กิจกรรมคนหาคนจนในหมูบาน

4. กิจกรรมปลูกกลวยและแปรรูปผลิตภัณฑ เพื่อรับรอง GAP 

5. กิจกรรมปลูกมะละกอ

6. กิจกรรมปลูกมะนาวนอกฤดู

7. กิจกรรมเพาะเห็ด

8. กิจกรรมปลูกผักหวาน

9. กิจกรรมปลูกพืชหลังนาผสมผสาน

10. กิจกรรมลดการปลูกยางพารา

11. กิจกรรมเลี้ยงกุงฝอย

12. กิจกรรมเลี้ยงกบ

13. กิจกรรมเลี้ยงไกพื้นเมือง

14. กิจกรรมเลี้ยงไกไข

15. กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยีพืชหลังนาตามความตองการและเหมาะสม

16.กิจกรรมสงเสริมชองทางการตลาด แปรรูปผลิตภัณฑ

17. กิจกรรมศึกษาดูงานในกิจกรรมที่นาสนใจ เชน ปลูกผักอินทรีย การจัดการกลุม

พื้นที่ ตำบลบานดง ตำบลศรีสุขสำราญ ตำบลนาคำ 

อำเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน

จำนวน 17 กิจกรรม

พื้นที่ ตำบลบานดง ตำบลศรีสุขสำราญ ตำบลนาคำ 

อำเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน

จำนวน 17 กิจกรรม

¡Ô¨¡ÃÃÁ»‚ 2561
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1. กิจกรรมการปลูกผักสวนครัวในแปลงสาธิต โดยใชน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร

2. กิจกรรมการปลูกมะนาวนอกฤดู

3. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเลี้ยงไก กบ และปลูกผักสวนครัว

    เพื่อบริโภค (ขยายผลสูเด็กเยาวชน)

4. กิจกรรมการปลูกผักกลางมุง

5. กิจกรรมสงเสริมการเพาะเห็ด

6. กิจกรรมสงเสริมกลุมผูเลี้ยงไกไขรายครัวเรือน

7. กิจกรรมสงเสริมกลุมผูเลี้ยงไกไขครบวงจร

8. กิจกรรมสงเสริมการเลี้ยงกบครบวงจร

9. กิจกรรมการแปรรูป

10. กิจกรรมสงเสริมสัจจะออมทรัพยเพื่อสวัสดิการ

พื้นที่ ตำบลมวงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแกน

จำนวน 10 กิจกรรม

พื้นที่ ตำบลมวงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแกน

จำนวน 10 กิจกรรม

¡Ô¨¡ÃÃÁ»‚ 2561

1. กิจกรรมจัดอบรมระบบการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) โดยความรวมมือของ สวพ.3

2. กิจกรรมถอดบทเรียน วิเคราะหตนทุน กำไรในเชิงเศรษฐศาสตร

3. กิจกรรมคนหาคนจนในหมูบาน

4. กิจกรรมปลูกกลวยและแปรรูปผลิตภัณฑ เพื่อรับรอง GAP 

5. กิจกรรมปลูกมะละกอ

6. กิจกรรมปลูกมะนาวนอกฤดู

7. กิจกรรมเพาะเห็ด

8. กิจกรรมปลูกผักหวาน

9. กิจกรรมปลูกพืชหลังนาผสมผสาน

10. กิจกรรมลดการปลูกยางพารา

11. กิจกรรมเลี้ยงกุงฝอย

12. กิจกรรมเลี้ยงกบ

13. กิจกรรมเลี้ยงไกพื้นเมือง

14. กิจกรรมเลี้ยงไกไข

15. กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยีพืชหลังนาตามความตองการและเหมาะสม

16.กิจกรรมสงเสริมชองทางการตลาด แปรรูปผลิตภัณฑ

17. กิจกรรมศึกษาดูงานในกิจกรรมที่นาสนใจ เชน ปลูกผักอินทรีย การจัดการกลุม

พื้นที่ ตำบลบานดง ตำบลศรีสุขสำราญ ตำบลนาคำ 

อำเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน

จำนวน 17 กิจกรรม

พื้นที่ ตำบลบานดง ตำบลศรีสุขสำราญ ตำบลนาคำ 

อำเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน

จำนวน 17 กิจกรรม
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1. กิจกรรมเพาะพันธุปลานิลเพื่อจำหนายในชุมชน

2. กิจกรรมวางแผนพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชนสวนหยอนใจบานโนนขา

3. กิจกรรมปรับปรุงการปลูกผักสวนครัว การเพาะเห็ด และการเลี้ยงสัตว

4. กิจกรรมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว

พื้นที่ ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน

จำนวน 4 กิจกรรม

1. กิจกรรมอบรมสัมมาชีพใหกับเกษตรกร เพื่อใหเกษตรกรมีอาชีพสรางรายไดลดรายจาย 

    และสามารถชวยเหลือตนเองได

2. กิจกรรมสงเสริมระบบน้ำประปา และสรางหอสงน้ำ 

3. กิจกรรมสงเสริมการเพาะเห็ดขาว

4. กิจกรรมปลูกผักสวนครัว สวนกลวย มะละกอ พริก ตนหอม มะเขือเปราะ มะเขือเทศ ฯลฯ

5. กิจกรรมทำปุยหมัก ปุยอินทรียชีวภาพปนเม็ด

6. กิจกรรมปลูกหญาเนเปย เพื่อใชในการเลี้ยงสัตว

7. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทำนาหยอดและนาหวาน การทำเชื้อบิวเวอเรีย 

    เชื้อราไตโคเดอรมา และน้ำสมควันไม

8. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใชเทคโนโลยีในการผลิตขาวอินทรีย รวมกับศูนย     

    เมล็ดพันธุจังหวัดรอยเอ็ด

9. กิจกรรมการเลี้ยงไกไข

10 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำอาหารสำหรับโคเนื้อ

พื้นที่ ตำบลปาสังข อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด

จำนวน 10 กิจกรรม

พื้นที่ ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน

จำนวน 4 กิจกรรม

พื้นที่ ตำบลปาสังข อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด

จำนวน 10 กิจกรรม
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1. กิจกรรมสงเสริมการเลี้ยงเปดเนื้อ

2. กิจกรรมสงเสริมการเพาะเห็ด

3. กิจกรรมการปลูกผักในโรงเรือนแบบงาย

4. กิจกรรมสงเสริมการปลูกมะนาวนอกฤดู

5. กิจกรรมสงเสริมการปลูกกลวยหอมทองและกลวยน้ำวา

6. กิจกรรมปลูกขาแดง

7. กิจกรรมสงเสริมการปลูกสับปะรด

พื้นที่ ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน

จำนวน 7 กิจกรรม

1. กิจกรรมสงเสริมการเลี้ยงเปดไข

2. กิจกรรมสงเสริมการปลูกผักแบบผสมผสาน และผักปลอดภัย

3. กิจกรรมสรางเครือขายกับหนวยงานภาครัฐ

4. กิจกรรมศึกษาดูงานศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร

5. กิจกรรมสาธิตการทำโรงเรือนแกเกษตรกรผูเขารวมโครงการ

6. กิจกรรมสงเสริมตลาดจำหนายผัก

7. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตปุยชีวภาพและปุยมูลไสเดือน

8. กิจกรรมอบรมการผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP

9. กิจกรรมติดตามความกาวหนาการปลูกผักปลอดภัย

10.กิจกรรมเตรียมความพรอม เพื่อจำหนายผักกับทางตลาดประชารัฐ

11. กิจกรรมใหความรูแกเจาหนาที่จากสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

      มหาวิทยาลัยขอนแกน

12. กิจกรรมโครงการปลูกปากินได

13. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผลิตไมผลเศรษฐกิจ

14. กิจกรรมอบรม เรื่องการเลี้ยงปลาหมอแปลงเพศ

พื้นที่ ตำบลเขื่อนอุบลรัตน อำเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน

จำนวน 16 กิจกรรม

พื้นที่ ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน

จำนวน 7 กิจกรรม

พื้นที่ ตำบลเขื่อนอุบลรัตน อำเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน

จำนวน 16 กิจกรรม
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1. กิจกรรมเพาะพันธุปลานิลเพื่อจำหนายในชุมชน

2. กิจกรรมวางแผนพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชนสวนหยอนใจบานโนนขา

3. กิจกรรมปรับปรุงการปลูกผักสวนครัว การเพาะเห็ด และการเลี้ยงสัตว

4. กิจกรรมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว

พื้นที่ ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน

จำนวน 4 กิจกรรม

1. กิจกรรมอบรมสัมมาชีพใหกับเกษตรกร เพื่อใหเกษตรกรมีอาชีพสรางรายไดลดรายจาย 

    และสามารถชวยเหลือตนเองได

2. กิจกรรมสงเสริมระบบน้ำประปา และสรางหอสงน้ำ 

3. กิจกรรมสงเสริมการเพาะเห็ดขาว

4. กิจกรรมปลูกผักสวนครัว สวนกลวย มะละกอ พริก ตนหอม มะเขือเปราะ มะเขือเทศ ฯลฯ

5. กิจกรรมทำปุยหมัก ปุยอินทรียชีวภาพปนเม็ด

6. กิจกรรมปลูกหญาเนเปย เพื่อใชในการเลี้ยงสัตว

7. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทำนาหยอดและนาหวาน การทำเชื้อบิวเวอเรีย 

    เชื้อราไตโคเดอรมา และน้ำสมควันไม

8. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใชเทคโนโลยีในการผลิตขาวอินทรีย รวมกับศูนย     

    เมล็ดพันธุจังหวัดรอยเอ็ด

9. กิจกรรมการเลี้ยงไกไข

10 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำอาหารสำหรับโคเนื้อ

พื้นที่ ตำบลปาสังข อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด

จำนวน 10 กิจกรรม

พื้นที่ ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน

จำนวน 4 กิจกรรม

พื้นที่ ตำบลปาสังข อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด

จำนวน 10 กิจกรรม
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1. กิจกรรมสงเสริมการทำนาแบบลดตนทุนการผลิตแบบการทำนาหยอดแหง     

    และการทำนากลีบเดียว เพื่อใหกลุมเกษตรลดปญหาปลอมปนของเมล็ดพันธุขาว

2. กิจกรรมสงเสริมและอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสารชีวภัณฑ เชื้อราไตรโคเดอรมา 

    เมตตาไรเซียม การผลิตน้ำสมควันไมจากเตาเผาถาน การบริหารจัดการกลุม 

    และกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุขาวกระบวนการผลิตปุยอินทรียชีวภาพปนเม็ด

3. กิจกรรมสงเสริมการปลูกไมยืนตนเชิงพาณิชย เชน มะมวง กระทอน และพุทรา

4. กิจกรรมสงเสริมการเพาะปลูกเห็ดนางฟา

5. กิจกรรมการสงเสริมการเลี้ยงไกพันธุพื้นเมือง

6. กิจกรรมสงเสริมการอนุรักษฟนฟูปาทามกุดเปง 

7. กิจกรรมดำเนินการเลี้ยงปลาดุกในกระชัง

พื้นที่ ตำบลบอพันขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด

จำนวน 7 กิจกรรม

1. กิจกรรมพัฒนาแหลงน้ำ และสรางบอพักน้ำเพื่อการเกษตร

2. กิจกรรมการปลูกพืชหลังนา สงเสริมการปลูกขาวโพดหวาน พืชผักสวนครัว เชน พริก 

    โหระพา แมงลัก มะเขือเปราะ ผักชีลาว ฯลฯ 

3. กิจกรรมสงเสริมการปลูกหอมแดง และเกษตรผสมผสาน

4. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องขอแตกตางระหวางการผลิตขาวนาหยอด

    และนาหวาน

5. กิจกรรมสงเสริมการเพาะปลูกเห็ดขอนขาว 

6. กิจกรรมขยายการปลูกกลวยน้ำวาและกลวยหอมทอง 

7. กิจกรรมสงเสริมการเลี้ยงกบและปลาในกระชัง

พื้นที่ ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดรอยเอ็ด

จำนวน 7 กิจกรรม

พื้นที่ ตำบลบอพันขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด

จำนวน 7 กิจกรรม

พื้นที่ ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดรอยเอ็ด

จำนวน 7 กิจกรรม
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1. กิจกรรมชี้แจงกรอบแผนและการดำเนินงาน

2. กิจกรรมผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพในระบบอินทรีย

3. กิจกรรมเลี้ยงไกพื้นเมืองแบบครบวงจร

4. กิจกรรมปลูกหญาอาหารสัตว

5. กิจกรรมเกษตรผสมผสาน : กระเจียวปทุมมาสายน้ำผึ้ง

6. การพัฒนาผลิตภัณฑและการแปรรูป เชน กะหรี่ปบ ถั่วลิสง

7. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงโคเนื้อสำหรับเกษตรกร 

    รายยอยภายในตำบลโนนแดง

8. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑจากเนื้อไก

9. กิจกรรมอบรม เรื่องการพัฒนาศักยภาพผูนำกลุม

10. กิจกรรมศึกษาดูงานและการสรางภาคีเครือขาย 

พื้นที่ ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

จำนวน 10 กิจกรรม

1. กิจกรรมชี้แจงกรอบแผนและการดำเนินการในป 2561 

2. กิจกรรมปลูกผักปลอดภัยและปลูกดอกกระเจียว

3. กิจกรรมเพาะกอนเห็ดครบวงจรในโรงเรียน

4. กิจกรรมผลิตสมุนไพรเพื่อการแปรรูป

5. กิจกรรมการสงเสริมการเลี้ยงไกพื้นเมือง

พื้นที่ ตำบลเหลา อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

จำนวน  5 กิจกรรม

พื้นที่ ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

จำนวน 10 กิจกรรม

พื้นที่ ตำบลเหลา อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

จำนวน  5 กิจกรรม

¡Ô¨¡ÃÃÁ»‚ 2561

1. กิจกรรมสงเสริมการทำนาแบบลดตนทุนการผลิตแบบการทำนาหยอดแหง     

    และการทำนากลีบเดียว เพื่อใหกลุมเกษตรลดปญหาปลอมปนของเมล็ดพันธุขาว

2. กิจกรรมสงเสริมและอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสารชีวภัณฑ เชื้อราไตรโคเดอรมา 

    เมตตาไรเซียม การผลิตน้ำสมควันไมจากเตาเผาถาน การบริหารจัดการกลุม 

    และกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุขาวกระบวนการผลิตปุยอินทรียชีวภาพปนเม็ด

3. กิจกรรมสงเสริมการปลูกไมยืนตนเชิงพาณิชย เชน มะมวง กระทอน และพุทรา

4. กิจกรรมสงเสริมการเพาะปลูกเห็ดนางฟา

5. กิจกรรมการสงเสริมการเลี้ยงไกพันธุพื้นเมือง

6. กิจกรรมสงเสริมการอนุรักษฟนฟูปาทามกุดเปง 

7. กิจกรรมดำเนินการเลี้ยงปลาดุกในกระชัง

พื้นที่ ตำบลบอพันขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด

จำนวน 7 กิจกรรม

1. กิจกรรมพัฒนาแหลงน้ำ และสรางบอพักน้ำเพื่อการเกษตร

2. กิจกรรมการปลูกพืชหลังนา สงเสริมการปลูกขาวโพดหวาน พืชผักสวนครัว เชน พริก 

    โหระพา แมงลัก มะเขือเปราะ ผักชีลาว ฯลฯ 

3. กิจกรรมสงเสริมการปลูกหอมแดง และเกษตรผสมผสาน

4. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องขอแตกตางระหวางการผลิตขาวนาหยอด

    และนาหวาน

5. กิจกรรมสงเสริมการเพาะปลูกเห็ดขอนขาว 

6. กิจกรรมขยายการปลูกกลวยน้ำวาและกลวยหอมทอง 

7. กิจกรรมสงเสริมการเลี้ยงกบและปลาในกระชัง

พื้นที่ ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดรอยเอ็ด

จำนวน 7 กิจกรรม

พื้นที่ ตำบลบอพันขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด

จำนวน 7 กิจกรรม

พื้นที่ ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดรอยเอ็ด

จำนวน 7 กิจกรรม

¡Ô¨¡ÃÃÁ»‚ 2561
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ช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าทางการเกษตรของ
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

	 จดักจิกรรมการจ�าหน่ายสนิค้าทางการเกษตรของเกษตรกรในโครงการ	4	จงัหวดั	ได้แก่	จงัหวดักาฬสนิธุ	์จงัหวดั

ขอนแก่น	 จังหวัดมหาสารคาม	 และจังหวัดร้อยเอ็ด	 ซึ่งด�าเนินการให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิต	 และจ�าหน่าย

สินค้าที่มีคุณภาพ	 มาตรฐาน	 สอดคล้องตามความต้องการของตลาดและลูกค้าเป้าหมาย	 อันจะเสริมสร้างแรงจูงใจใน

การผลิตและเพิ่มรายได้ประจ�าให้แก่เกษตรกรของโครงการอย่างต่อเนื่อง	โดยมียอดจ�าหน่ายทั้งสิ้น	2,815,307	บาท	ซึ่ง

มีสถานที่จ�าหน่ายจ�านวน	4	แห่ง	ได้แก่

	 1.	โรงพยาบาลศรีนครินทร์	จ�านวน	13	ครั้ง	ยอดจ�าหน่าย	2,548,471	บาท

	 2.	อาคารสิริคุณากร	ส�านักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จ�านวน	8	ครั้ง	ยอดจ�าหน่าย	179,386	บาท

	 3.	ร่วมจ�าหน่ายสินค้าในงานวันไตโลก	จ�านวน	1	ครั้ง	ยอดจ�าหน่าย	36,370	บาท

	 4.	ร่วมจ�าหน่ายสินค้าในการจัดประชุมวิชาการ	จ�านวน	1	ครั้ง	ยอดจ�าหน่าย	51,080	บาท		
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2.4 แผนด�าเนินงานปี 2562
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ภาคผนวก
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คณะผู้จัดท�า

ที่ปรึกษา  รศ.ดร.ล�าปาง		แม่นมาตย์	 	 	 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์
	 	 	 นางเพียงเพ็ญ		ภาคอุทัย	 	 	 ผู้อ�านวยการส�านักงานอธิการบดี

ข้อมูล  เรียบเรียง รศ.รังสรรค์		เนียมสนิท	 	 	 ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์ฯ
	 	 	 รศ.สุเมธ		แก่นมณี		 	 	 ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์ฯ
	 	 	 ผศ.ปราโมทย์		ครองยุทธ	 	 	 ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์ฯ
	 	 	 นางสาวจันทร์เพ็ญ		ทิพย์ต�าแย	 	 ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์ฯ
	 	 	 นายเกรียงศักดิ์		ภูศรีโสม	 	 	 รองผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์ฯ
	 	 	 นางบุญเม็ง		นามวงษา	 	 	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	(ช�านาญการ)
	 	 	 นางสาวทัศนีย์		เสือบัว	 	 	 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
	 	 	 นายอนุวรรต์		ศรีสวัสดิ์	 	 	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
	 	 	 นางสาวสริญญา		ลัทธิ์ถีระสุวรรณ	 	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
	 	 	 นางสาววนิดา		เสริมเหลา	 	 	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
	 	 	 นางสาวพิชชา		กนกไทย	 	 	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
	 	 	 นางสาววาสนา		ยิ่งก�าแหง	 	 	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
	 	 	 นางสาวศิรินทร		ดีรักษา	 	 	 พนักงานธุรการ
	 	 	 นางสาวเมธตา		นาศรี	 	 	 ผู้ประสานงานในพื้นที่
	 	 	 นางสาวกนกพร	จรบุรมย์	 	 	 ผู้ประสานงานโครงการ

ออกแบบปก/รูปเล่ม
	 	 	 นางสาวสริญญา		ลัทธิ์ถีระสุวรรณ	 	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
	 	 	 นางสาวพิชชา		กนกไทย	 	 	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 
จัดท�าโดย สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(สยปพ.)
	 	 อาคารพิมล	กลกิจ	ชั้น	3	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
	 	 อ�าเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น	40002
	 	 โทรศัพท์/โทรสาร	0-4320-2167
	 	 Email	:	kkusuccess@gmail.com
  website	:	risned.kku.ac.th

พิมพ์ที่  โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น	123	ถ.มิตรภาพ	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40002	
	 	 โทรศัพท์	0-4320-2100		โทรสาร	0-4320-2100		ภายใน	44770
	 	 Email	:	kkuprinting@hotmail.com	
	 	 Website	:	http://home.kku.ac.th/printingkku	
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ขอขอบคุณ
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