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คํํานํำา
 รายงานฉบัับัประจำำาปี 2563 น้� เป็นการรายงานผลการปฏิิบััติิการประจำำาปี ของสถาบัันวิิจัำย
ยุทธศาสติรฯ์ ติามบัทบัาท หน้าท้�ท้�ได้้รบััมอบัหมายจำากมหาวิิทยาลัย ในด้้านการศึกษา ค้้นค้ว้ิา วิิจัำย 
จัำด้ทำายุทธศาสติร ์ท้�เก้�ยวิข้องกับัการพััฒนาภาค้ติะวัินออกเฉ้ยงเหนือ ได้้แก่ การวิางแผนยุทธศาสติร์
กลุ่มจัำงหวิัด้ และจัำงหวิัด้ในภาค้ติะวิันออกเฉ้ยงเหนือ การจัำด้ทำาแผนพััฒนาเฉพัาะด้้านให้แก่ส่วิน
ราชการในพัื�นท้� เช่น แผนการเกษติร แผนการศึกษา ติลอด้จำนกิจำกรรมท้�เก้�ยวิข้องด้้านแผนและ
ยุทธศาสติรก์ารพััฒนา และในด้้านประสานค้วิามรว่ิมมือ และพััฒนาพัื�นท้�ัเพัื�อแก้ไขปัญหาสำาคั้ญ
ของภาค้ติะวัินออกเฉ้ยงเหนือ ได้้แก่ โค้รงการแก้ไขปัญหาค้วิามยากจำนติามแนวิคิ้ด้เศรษฐกิจำพัอ
เพั้ยง ท้�สิ�นสุด้โค้รงการแล้วิตัิ�งแต่ิปีงบัประมาณ 2562 ขยายเวิลาถึงปี 2563 และโค้รงการพััฒนา
เกษติรกรผ้้เล้�ยงจิำ�งหรด้้ในภาค้ติะวิันออกเฉ้ยงเหนือส้่ระบับัการผลิติท้�ได้้มาติรฐานค้วิามปลอด้ภัย 
ได้้รบััการสนับัสนุนงบัประมาณจำากสำานักงานค้ณะกรรมการส่งเสรมิวิิทยาศาสติร ์วิิจัำยและนวิัติกรรม 
(สกสวิ.) (สกวิ. TRP2 เดิ้ม) ปี 2562-2563 และโค้รงการยกระดั้บัอาช้พัเกษติรกรเพัื�อสรา้งรายได้้
ด้้วิยเทค้โนโลย้และนวัิติกรรม ท้�ได้้รบัังบัประมาณสนับัสนุนจำากสำานักงานสภานโยบัายการอุด้มศึกษา 
วิิทยาศาสติร ์วิิจัำยและนวิัติกรรม (สอวิช.) โด้ยหน่วิยงานบัรหิารและจัำด้การทุน ด้้านการเพัิ�มค้วิาม
สามารถในการแข่งขันของประเทศ (บัพัข.) ปี 2563-2564 ติามลำาดั้บั   
 ท่ามกลางการเปล้�ยนแปลงท้�รวิด้เร็วิ รุนแรงในบัริบัทโลก ทั�งด้้านเศรษฐกิจำ สังค้ม  
สิ�งแวิด้ล้อม และการเปล้�ยนแปลงในพัื�นท้� โด้ยเฉพัาะอย่างยิ�งสังค้มส้งวิัย ปัญหาหน้�สินในค้รวัิเรอืน 
ปัญหาสุขภาพั ค้วิามเป็นเมือง การคุ้กค้ามของอบัายมุข ภัยธรรมชาติิ และโลกยุค้ปกติิใหม่ ท้�ม้ผล
โด้ยติรงต่ิอการปฏิิบััติิงานของสถาบัันวิิจัำยยุทธศาสติรฯ์ อย่างไรก็ติามในรอบัปีท้�ผ่านมาได้้ด้ำาเนิน
งานประสานค้วิามร่วิมมือกับัส่วินราชการ ท้องถิ�น ติลอด้จำนประชาชนในพัื�นท้�เป็นอย่างด้้ ทำาให้
สามารถขับัเค้ลื�อนกิจำกรรมจำนประสบัผลสำาเรจ็ำได้้ในระดั้บัหนึ�ง   
 ขอขอบัคุ้ณมหาวิิทยาลัยขอนแก่น ค้ณาจำารย์ และเจ้ำาหน้าท้�ของสถาบัันวิิจัำยยุทธศาสติรฯ์  
ส่วินราชการ รฐัวิิสาหกิจำ องค์้กรปกค้รองส่วินท้องถิ�น ภาค้เอกชน ม้ลนิธิ ประชาชน ภาค้้เค้รอืข่าย 

และกลุ่มเป้าหมายในพัื�นท้�ต่ิาง ๆ มา ณ โอกาสน้� 

สถาบัันวิิจัำยยุทธศาสติรแ์ละประสานค้วิามรว่ิมมือเพัื�อพััฒนาภาค้ติะวิันออกเฉ้ยงเหนือ 
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 ผลการด้ำาเนินงานประจำำาป ี2563 ในประเด็้นเก้�ยวิกับัยุทธศาสติรก์ารพัฒันาภาค้ติะวัินออกเฉ้ยงเหนือ 
ได้้รว่ิมวิิเค้ราะห์และจัำด้ทำาแผนยุทธศาสติร ์ แผนเฉพัาะด้้าน และแผนการปฏิิบััติิราชการ ให้แก่ส่วินราชการ
และหน่วิยงานต่ิาง ๆ ติลอด้จำนการเป็นวิิทยากรเพัิ�มพั้นค้วิามร้ ้ เทค้นิค้ และวิิทยาการสมัยใหม่ การสัมมนา
ระด้มค้วิามคิ้ด้เห็น การสนับัสนุนขอ้มล้ และชุด้องค์้ค้วิามร้ ้ให้แก่กลุม่จัำงหวิดั้ จัำงหวิดั้ ในภาค้ติะวินัออกเฉ้ยงเหนือ 
หน่วิยงานราชการในสว่ินภ้มภิาค้ของกระทรวิงเกษติรและสหกรณ์การเกษติร กระทรวิงศกึษาธกิาร หน่วิยงาน
ในมหาวิิทยาลัย ติลอด้จำนหน่วิยงานแหล่งทุนของกระทรวิงการอุด้มศึกษา วิิทยาศาสติร ์วิิจัำยและนวิัติกรรม 
ในประเด็้นเก้�ยวิกับัการประสานค้วิามรว่ิมมือเพืั�อการพัฒันา โด้ยได้้จัำด้ทำาโค้รงการแก้ไขปญัหาค้วิามยากจำน
ติามแนวิคิ้ด้เศรษฐกิจำพัอเพ้ัยง ด้ำาเนินการทั�งสิ�น 8 จัำงหวิดั้ ได้้แก่ จัำงหวิดั้ขอนแก่น จัำงหวิดั้มหาสารค้าม จัำงหวิดั้
รอ้ยเอ็ด้ จัำงหวัิด้กาฬสินธุ ์จัำงหวิดั้หนองบัวัิลำาภ้ จัำงหวิดั้สกลนค้ร จัำงหวิดั้บุัรร้มัย์ และจัำงหวิดั้อำานาจำเจำรญิ โด้ย
ใชรูู้ปแบบโมเดล มข. แก้้จน (KKU 50 Model) ผสมผสานกั้บหลัก้ปรูชัญาของเศรูษฐกิ้จพอเพยีง แนวทาง
ก้ารูพฒันาเพ่�อความยั�งยน่ (SDGs) ตลอดจนนโยบายกิ้จก้รูรูมเพ่�อสงัคมของมหาวทิยาลัย (CSV) ด้้วิย
การปฏิิบััติิการจำรงิในพืั�นท้�กับักลุ่มเป้าหมายด้้วิยหลัก “ก้ารูพาทำา ทำาด้วยกั้น” เพัื�อ “ได้ใจ เข้าใจ พัฒนา 
เก้าะติด และต่อเน่�อง” ท้�ได้้ด้ำาเนินการมาอยา่งต่ิอเนื�องมาตัิ�งแต่ิปงีบัประมาณ 2557 สามารถรว่ิมยกระดั้บั
สถานะค้วิามเปน็อย้ ่การประกอบัอาชพ้ั ติลอด้จำนทัศนค้ติิการพัึ�งตินเองได้้ ประสบัผลสำาเรจ็ำเปน็ท้�น่าพัอใจำ ทั�งน้� 
เนื�องจำากการจัำด้การกระบัวินการทำางานโด้ยใช้องค์้ค้วิามร้ข้องมหาวิิทยาลัย และการประสาน รว่ิมมือกับั 
ภาค้สว่ินต่ิาง ๆ โด้ยใชพ้ัื�นท้�เปน็ฐาน (Area-Based)    
 ท่ามกลางกระแสการเปล้�ยนแปลงในบัรบิัท และสังค้มโลก ท้�ม้ผลกระทบัต่ิอบัรบิัทในพัื�นท้�อย่าง 
ต่ิอเนื�อง เชน่ กระแสค้วิามเปน็เมอืง การเปล้�ยนแปลงเทค้โนโลย้ สงัค้มผ้ส้้งอายุ ภาวิะค้กุค้ามจำากภัยธรรมชาติิ 
และภัยจำากสงัค้มด้้านต่ิาง ๆ ติลอด้จำนวิกิฤติิโรค้ระบัาด้ โค้วิดิ้-19 ทำาให้เกิด้ยุค้ปรกติิใหม่ ซึ่ึ�งทา้ทายต่ิอค้วิาม
ร้ค้้วิามสามารถและองค์้ค้วิามร้จ้ำากสถาบัันอุด้มศึกษาว่ิาจำะสามารถนำาไปปรบััใช้ให้เกิด้ผลต่ิอพัื�นท้�และ
ประชาชนได้้อยา่งแทจ้ำรงิ 

บทสรุปผู้บริหาร

              รองศาสติราจำารย์รงัสรรค์้ เน้ยมสนิท
     ผ้้อำานวิยการสถาบันัวิิจัำยยุทธศาสติรแ์ละประสานค้วิามรว่ิมมอื
      เพัื�อพัฒันาภาค้ติะวินัออกเฉ้ยงเหนือ มหาวิทิยาลัยขอนแก่น
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สรุป

งานำด้้านำยุุทธศาสตร์

 แผนบูรูณาก้ารูจังหวัด ก้ล่่มจังหวัด จำานวน 5 ครูั�ง ได้แก่้
 • สัมมนาจัำด้ทำาแผนพััฒนากระนวินเป็นหนึ�ง อำาเภอกระนวิน  
  จัำงหวิดั้ขอนแก่น

 • ประเมนิโค้รงการพัฒันากลุ่มจัำงหวิดั้ภาค้ติะวินัออกเฉ้ยงเหนือ 
  ติอนกลาง (กาฬสนิธุ ์ขอนแก่น มหาสารค้าม และรอ้ยเอ็ด้)

 • ประชุมประชาค้มรับัฟัังค้วิามคิ้ด้เห็นต่ิอแผนพััฒนากลุ่ม 
  จัำงหวัิด้ภาค้ติะวัินออกเฉ้ยงเหนือติอนกลาง (กาฬสินธุ ์
  ขอนแก่น มหาสารค้าม และรอ้ยเอ็ด้) พั.ศ.2561-2565 (ฉบัับั 
  ทบัทวิน) ณ โรงแรมพ้ัลแมน อำาเภอเมือง จัำงหวิดั้ขอนแก่น

 • ประชุมสัมมนาทบัทวินแผนพััฒนากลุ่มจัำงหวัิด้ภาค้ติะวัิน 
  ออกเฉ้ยงเหนือติอนกลาง (กาฬสนิธุ ์ขอนแก่น มหาสารค้าม 
   และรอ้ยเอ็ด้) ณ เขาค้้อ รส้อรท์ อำาเภอเขาค้้อ จัำงหวิดั้เพัชรบ้ัรณ์ 
 • สัมมนาเชิงปฏิิบััติิการการรวิมกลุ่มค้ลัสเติอรแ์ละเชื�อมโยง 
  เค้รอืขา่ยอุติสาหกรรมทอ่งเท้�ยวิภายใต้ิอัติลักษณ์ของศ้นยส์ง่ 
  เสรมิอุติสาหกรรมภาค้ 5 จัำงหวิดั้ขอนแก่น 
 แผนบูรูณาก้ารู เฉพาะด้าน จำานวน 2 ครูั�ง ได้แก่้  
 • สัมมนาจัำด้ทำา SWOT ค้ณะบัริหารธุรกิจำและการบััญช ้ 
  มหาวิทิยาลัยขอนแก่น

 • จัำด้ประชุมวิชิาการการอบัรมเชงิปฏิิบัติัิการเรื�อง “แนวิทางการ 
  จัำด้ทำายุทธศาสติรก์ารพัฒันาการเกษติร ภายใต้ิชุด้โค้รงการ 
  วิิจัำย TPR2 นวัิติกรรมการพััฒนาการเกษติรส้่ เกษติร 
  สมยัใหม่ ” ณ ห้องประชุมมจุำรนิทร ์ชั�น 6 อาค้ารพิัมล กลกิจำ 
   มหาวิทิยาลัยขอนแก่น 
แผนบูรูณาก้ารู เฉพาะกิ้จ จำานวน 1 ครูั�ง ได้แก่้ 
 • สัมมนาสรุปบัทเรย้น ค้้่เส้�ยวิ เก้�ยวิก้อย แก้จำน ค้นขอนแก่น  

  ณ ศาลากลางจัำงหวัิด้ขอนแก่น
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โคํรงการพััฒนำาอาชีีพัและคุํณภาพัชีีวิิต 
ผู้มีีรายุได้้น้ำอยุเพ่ั� อลด้คํวิามีเหล่�อมีลํ�า
ทางสังคํมี : โคํรงการแก้ไขปัญหาคํวิามี
ยุากจนำตามีแนำวิคิํด้เศรษฐกิจพัอเพีัยุง
• ด้ำาเนินงานใน 5 จัำงหวิดั้ 6 อำาเภอ 7 ติำาบัล 8 หม้่บัา้น ได้้แก่
  • บัา้นหนองบัวัิน้อย ติำาบัลหนองติอกแป้น อำาเภอยางติลาด้
  จัำงหวิดั้กาฬสนิธุ ์  
 • บั้านโพันโพัธิ� ติำาบัลเกษติรวิิสัย อำาเภอเกษติรวิิสัย จัำงหวัิด้ 
  รอ้ยเอ็ด้
 • บ้ัานค้ลองเจำรญิ ติำาบัลกดุ้สะเท้ยน อำาเภอศรบุ้ัญเรอืง จัำงหวิดั้
หนองบัวัิลำาภ ้
 • บัา้นแด้งใหญ ่ติำาบัลพัทุไธสง อำาเภอพัทุไธสง จัำงหวิดั้บุัรร้มัย์
 • บัา้นหนองค้ใ้หญ ่ติำาบัลทุง่กระเต็ิน อำาเภอหนองก้� จัำงหวิดั้บุัรร้มัย์
 • บัา้นโค้กรกั ติำาบัลด้อนอะราง อำาเภอหนองก้� จัำงหวิดั้บุัรร้มัย์
 • บัา้นหนองอ้อยชา้ง ติำาบัลด้อนอะราง อำาเภอหนองก้� จัำงหวิดั้ 
  บุัรร้มัย ์
 • บัา้นโนนธาตุิ ติำาบัลพันา อำาเภอพันา จัำงหวิดั้อำานาจำเจำรญิ
• ด้ำาเนินงาน 2 โรงเรย้นในพัื�นท้� ติำาบัลกุด้สะเท้ยน อำาเภอศรบุ้ัญเรอืง 
   จัำงหวิดั้หนองบัวัิลำาภ ้ได้้แก่  
 • โรงเรย้นกดุ้สะเท้ยนใหม่ศรท้อง  
 • โรงเรย้นวิงัค้ณ้
• ม้เกษติรกรเขา้รว่ิมโค้รงการ จำำานวิน 211 ราย และ นักเรย้น 40 ราย
• ด้ำาเนินกิจำกรรมในพืั�นท้� จำำานวิน 83 กิจำกรรม
• สง่เสรมิการปลก้ผกัปลอด้ภัยจำำานวิน 100 ไร ่1 งาน  
• สง่เสรมิการเล้�ยงไก่ 40 ตัิวิ 
• สง่เสรมิด้้านหัติกรรมและแปรร้ปผลิติภัณฑ์จ์ำำานวิน 1 กลุม่ สมาชกิจำำานวิน
  25 ราย 
• จัำด้ติลาด้นัด้และการออกรา้นจำำาหน่ายสินค้้าด้้าการเกษติและผลิติภัณฑ์์
  ชุมชน จำำานวิน 31 ค้รั�ง 
• ทม้อาจำารย ์นักวิชิาการจำำานวิน 9 ราย
• จัำด้กระบัวินการศึกษาด้ง้าน การแลกเปล้�ยนเรย้นร้ ้จำำานวิน 7 ค้รั�ง

สรุป
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• ด้ำาเนินงานใน 2 จัำงหวิดั้ 2 อำาเภอ 2 ติำาบัล 2 หม้่บัา้น  
  • บ้ัานแสนติอ ติำาบัลบััวิใหญ่ อำาเภอนำาพัอง จัำงหวัิด้ขอนแก่น 
  • บ้ัานฮ่่องฮ้่ ติำาบัลยางติลาด้ อำาเภอยางติลาด้ จัำงหวัิด้กาฬสนิธุ ์ 
• มเ้กษติรกรเขา้รว่ิมโค้รงการ จำำานวิน 100 ราย 

•  สง่เสรมิเกษติรกรผ้เ้ล้�ยงจิำ�งหรด้้ให้ได้้รบััมาติรฐาน GAP จำำานวิน 21 ราย  
• ได้้รับัเงินก้้ด้อกเบั้�ยติำาจำากธนาค้ารเพัื�อการเกษติรและสหกรณ์ 
 การเกษติร (ธ.ก.ส.) จำำานวิน 12 ราย วิงเงนิจำำานวิน 3,000,000 บัาท 
 เพัื�อปรบััปรุงฟัารม์

โคํรงการการพััฒนำาเกษตรกรผู้เลี�ยุงจิ�งหรีด้ 
ในำภาคํตะวัินำออกเฉีียุงเหน่ำอสู�ระบบการผลิต 
ที�ได้้มีาตรฐานำคํวิามีปลอด้ภัยุ

สรุป
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• ด้ำาเนินงานใน 5 จัำงหวิัด้ 7 อำาเภอ 8 ติำาบัล 8 หม้่บั้าน ได้้แก่ 
  • บัา้นหนองบัวัิน้อย ติำาบัลหนองติอกแป้น อำาเภอยางติลาด้ จัำงหวิดั้ 
   กาฬสนิธุ ์  
  • บ้ัานทา่แร ่ติำาบัลด้อนหัน อำาเภอเมือง จัำงหวิดั้ขอนแก่น  
  • บ้ัานโพันโพัธิ� ติำาบัลเกษติรวิสิยั อำาเภอเกษติรวิสิยั จัำงหวิดั้รอ้ยเอ็ด้
  • บัา้นหวิา้งาม ติำาบัลเกษติรวิสิยั อำาเภอเกษติรวิสิยั จัำงหวิดั้รอ้ยเอ็ด้ 
  • บ้ัานค้ลองเจำรญิ ติำาบัลกุด้สะเท้ยน อำาเภอศรบุ้ัญเรอืง จัำงหวิัด้ 
   หนองบััวิลำาภ ้  
  • บัา้นโค้กรกั ติำาบัลด้อนอะราง อำาเภอหนองก้� จัำงหวิดั้บุัรร้มัย์

  • บัา้นหนองค้ใ้หญ ่ติำาบัลทุ่งกระเต็ิน อำาเภอหนองก้� จัำงหวิดั้บุัรร้มัย์

  • บ้ัานแด้งใหญ ่ติำาบัลพัทุไธสง อำาเภอพุัทไธสง จัำงหวิดั้บุัรร้มัย ์
• ด้ำาเนินงาน 2 โรงเรย้น ได้้แก่  
  • โรงเรย้นบั้านกุด้สะเท้ยนใหม่ศรท้อง ติำาบัลกุด้สะเท้ยน อำาเภอ 
   ศรบุ้ัญเรอืง จัำงหวิดั้หนองบัวัิลำาภ ้
  • โรงเรย้นบัา้นรตัินะ ติำาบัลโนนทอง อำาเภอแวิงใหญ ่จัำงหวัิด้ขอนแก่น

  • มเ้กษติรกรเข้ารว่ิมโค้รงการ จำำานวิน 254 ค้น และนักเรย้นจำำานวิน  
   42 ค้น รวิม 296 ค้น

•  ด้ำาเนินกิจำกรรมในพืั�นท้� จำำานวิน 97 กิจำกรรม

• สง่เสรมิการปลก้ผกัปลอด้ภัยจำำานวิน 116 ไร ่1 งาน  
• ฝึกึอบัรมค้วิามร้ด้้้านการเกษติร และวิชิาช้พัจำำานวิน 30 ราย 

• ทม้นักวิจัิำย 7 ค้น จำาก 4 ค้ณะ ได้้แก่ ค้ณะสถาปตัิยกรรมศาสติร ์ค้ณะ 
 วิศิวิกรรมศาสติร ์ค้ณะเกษติรศาสติร ์และวิทิยาลัยบัณัฑ์ติิศึกษาการจัำด้การ

• จัำด้กระบัวินการศกึษาด้ง้าน การแลกเปล้�ยนเรย้นร้ ้ จำำานวิน 1 ค้รั�ง 30 
  ราย ณ อำาเภอวิงันำาเข้ยวิ จัำงหวิดั้นค้รราชส้มา 

โคํรงการยุกระดั้บอาชีีพัเกษตรกรเพ่ั� อสร้างรายุได้้
ด้้วิยุเทคํโนำโลยีุและนำวัิตกรรมี

สรุป
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คํวิามีเป็นำมีา

วิิสัยุทัศน์ำ

ปณิธานำ
 องค์้ค้วิามร้อั้นเกิด้จำากการเรย้นการสอน การวิิจัำย ของมหาวิทิยาลัยขอนแก่น สามารถใชแ้ก้ปญัหา
และพัฒันาประเทศได้้จำรงิและยั�งยนื

 เป็นสถาบัันท้�ด้้เพัื�อสนับัสนุนการศึกษา วิิจัำย จัำด้ทำาแผนยุทธศาสติร์และโค้รงการพััฒนาพัื�นท้� 
ภาค้ติะวัินออกเฉ้ยงเหนือและประเทศ โด้ยใชอ้งค์้ค้วิามร้ข้องมหาวิทิยาลัยเปน็ฐาน

พัันำธกิจ
 1. ศกึษา ค้้นค้วิา้ ประสานงานสนับัสนุนและรวิบัรวิม วิเิค้ราะห์ สงัเค้ราะห์ องค์้ค้วิามร้จ้ำากการเรย้น
การสอน การวิจัิำยและพัฒันาทั�งภายในและภายนอกมหาวิทิยาลัยส้ก่ารปฏิิบัติัิจำรงิในพัื�นท้�พัรอ้มนำาผลการเรย้นร้้
จำากพัื�นท้�ยอ้นกลับัมาพััฒนามหาวิทิยาลัย  
 2. จัำด้ทำายุทธศาสติร ์ ประสานงาน สนับัสนุน และรวิบัรวิม วิิเค้ราะห์ สังเค้ราะห์ องค์้ค้วิามร้จ้ำาก 
การเรย้นการสอนการวิจัิำยของมหาวิทิยาลัยส้ก่ารปฏิิบัติัิจำรงิในพัื�นท้� เพัื�อการพัฒันาอย่างยั�งยนื  
 3. ด้ำาเนินการโค้รงการเพัื�อพัฒันาภาค้ติะวินัออกเฉ้ยงเหนือและประเทศ โด้ยประสานและบ้ัรณาการ
กับัภาค้สว่ินต่ิาง ๆ เพืั�อนำาองค์้ค้วิามร้ข้องมหาวิทิยาลัยส้ก่ารปฏิิบัติัิงานจำรงิในพัื�นท้�ให้เห็นผล
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WE ARE

โคํรงสร้างการบริหาร

สํานัำกงานำ PMU-S PMU-A PMU-I

BACK OFFICE STRATEGIC PLANNING AREA BASED INSECT HUB

B S A I
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(ซึ่า้ยไปขวิา)
ด้ร.อนุวิรรติน์ ศรส้วิสัดิ้�
(หัวิหน้างานยุทธศาสติรก์ารพััฒนา (พันักงานมหาวิิทยาลัย)) 
ด้ร.สรญิญา ลัทธิ�ถ้ระสุวิรรณ 
(หัวิหน้างานบัรหิาร (พันักงานมหาวิทิยาลัย))
รองศาสติราจำารยร์งัสรรค์้ เน้ยมสนิท 
(ผ้อ้ำานวิยการฯ) 
นางสาวิเมธติา นาศร ้
(หัวิหน้าท้มพืั�นท้�โค้รงการ (ลก้จ้ำางมหาวิทิยาลัย))
นายเกรย้งศักดิ้� ภศ้รโ้สม 
(รองผ้อ้ำานวิยการ ฝึา่ยบัรหิาร (พันักงานมหาวิทิยาลัย)) 

(ซึ่า้ยไปขวิา)
นายเฉลิมกิติต์ิ ภ้ลวิรรณ
(อาสาพัฒันาพัื�นท้� (ลก้จ้ำางโค้รงการ))
นายอภิชยั อ้วินวิงษ์ 
(อาสาพัฒันาพัื�นท้� (ลก้จ้ำางโค้รงการ))
นางสาวิสภุาวิด้้ พัาสิงห์
(เลขานุการโค้รงการ (ล้กจ้ำางโค้รงการ))
นายธนัวิา วิิเชย้รด้้
(อาสาพัฒันาพัื�นท้� (ลก้จ้ำางโค้รงการ))
นายไกรวิทิ เกิด้ศกัดิ้� ณ แวิงน้อย 
(เจ้ำาหน้าท้�บัรหิารงานทั�วิไป (ล้กจ้ำางมหาวิทิยาลัย)) 

(ซึ่า้ยไปขวิา)
นางสาวิสพัุัติรา สะพัังเงนิ 
(ผ้ป้ระสานงานโค้รงการ (ลก้จ้ำางมหาวิทิยาลัย))
นางสาวิกนกพัร นามพัวิน
(ผ้ป้ระสานงานโค้รงการ (ลก้จ้ำางมหาวิทิยาลัย))
นางสาวิวิาสนา ยิ�งกำาแหง
(เจ้ำาหน้าท้�การเงนิ (ล้กจ้ำางมหาวิทิยาลัย))
นางสาวิวินิด้า เสรมิเหลา
(นักวิิเค้ราะห์นโยบัายและแผน (ลก้จ้ำางมหาวิทิยาลัย))
นางสาวิศริวิิรรณ ด้วิงต้ิม้ล 
(เจ้ำาหน้าท้�บัรหิารงานทั�วิไป (ล้กจ้ำางมหาวิิทยาลัย)) 
นางสาวิพัชิชา กนกไทย
(เจ้ำาหน้าท้�บัรหิารงานทั�วิไป (ล้กจ้ำางมหาวิิทยาลัย))

พนัักงานัมหาวิิทยาลััย 

3 คนั
ลูักจ้้างมหาวิิทยาลััย 

7 คนั
ลูักจ้้างโครงการ 

4 คนั
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งบประมีาณ

18.00

7.00
7.53

6.65

8.35

5.255.15

11.2011.09
11.80

9.21
10.00

2.40

9.99

หน่วิย : ล้านบัาท

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

งบประมีาณประจําปี 2563
วิงเงินำงบประมีาณจํานำวินำ 9,994,400 บาท

โครงการแก้ไขปััญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (ปีังบปัระมาณ 2557-2561)

งบบริหารโครงการและติดตามปัระเมินผล (ปีังบปัระมาณ 2557-2562)

โครงการการพัฒนาเกษตรกรผ้้เลี�ยงจิ�งหรีดในภาคตะวันออกเฉีียงเหนือ (ปัีงบปัระมาณ 2562-2563) 

ได้รับการสนับสนุนทุุนวิจัยจากสำานักงานการวิจัยแห่งชาติ (สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทุยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม (สกสว.) สกสว.TRP2 เดิม)

โครงการยกระดับอาชีพเกษตรกรเพื�อสร้างรายได้ในภาคตะวันออกเฉีียงเหนือด้วยเทุคโนโลยีและนวัตกรรม 

(ปีังบปัระมาณ 2563-2564) ได้รับการสนับสนุนทุุนวิจัยจากสำานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทุยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.) โดยหน่วยงานบริหารและจัดการทุุนด้านการเพิ�ม ความสามารถในการแข่งขันของ

ปัระเทุศ (บพข.) 

โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผ้้มีรายได้น้อยเพื�อลดความเหลื�อมลำ�าทุางสังคม : โครงการแก้ไขปััญหา

ความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (ปีังบปัระมาณ 2562 และขยายถึงปีั 2563)

* ในปีั 2563 มหาวิทุยาลัยขอนแก่นได้อุดหนุนงบปัระมาณการจ้างล้กจ้างมหาวิทุยาลัย จำานวน 7 อัตรา และโครงการแก้ไขปััญหา

ความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการขยายเวลาดำาเนินงานต่อจากปีั 2562
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โคํรงการพััฒนำาอาชีีพัและคุํณภาพัชีีวิิตผู้มีีรายุได้้น้ำอยุเพ่ั� อลด้คํวิามี
เหล่�อมีลํ�าทางสังคํมี : โคํรงการแก้ไขปัญหาคํวิามียุากจนำตามีแนำวิคิํด้

เศรษฐกิจพัอเพีัยุง (มีข.แก้จนำ)
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พ่ั�นำที�และกิจกรรมีสําคัํญ ประจําปี 2563
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ตลาด้และชี�องทางการจําหนำ�ายุสินำค้ําทางการเกษตร

 เริ�มจำำาหน่ายสินค้้าทางการเกษติร ณ โรงพัยาบัาลศรน้ค้รนิทร ์ บัรเิวิณลานสักการะหลวิงพ่ัอค้้้ณ  
ปรสิทุโธ ค้รั�งท้� 1 เมื�อเดื้อนสงิหาค้ม 2560 ในค้รั�งท้� 27 ได้้เปล้�ยนสถานท้�จัำด้จำำาหน่ายสนิค้้าไปบัรเิวิณข้างตึิก 
สวิ. 19 ชั�น และด้ำาเนินกิจำกรรมจัำด้จำำาหน่ายสินค้้าทางการเกษติรเรื�อยมา ซึ่ึ�งปัจำจุำบัันได้้จัำด้กิจำกรรมดั้งกล่าวิ
จำำานวิน 31 ค้รั�ง ซึึ่�งม้การพััฒนา ยกระดั้บัร้ปแบับัติลาด้ ประชาสัมพัันธ์การจำำาหน่ายสินค้้าทางการเกษติร 
มาอยา่งต่ิอเนื�อง ทำาให้เกษติรกรม้รายได้้เพัิ�มขึ�นจำากเดิ้มถึง 3 เทา่
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โคํรงการการพััฒนำาเกษตรกรผู้เลี�ยุงจิ�งหรีด้ 
ในำภาคํตะวัินำออกเฉีียุงเหน่ำอสู�ระบบการผลิต

ที�ได้้มีาตรฐานำคํวิามีปลอด้ภัยุ
	 ได้้รับการสนัับสนุันัทุนัวิิจั้ยจ้าก	สำานัักงานัคณะกรรมการสง่เสริมวิิทยาศาสตร	์วิิจั้ย
แลัะนัวัิตกรรม	(สกสวิ.)	(สกสวิ.	TRP2)	ในัปััจ้จุ้บันัได้้โอนังบปัระมาณการเบิกจ่้ายโครงการให้กับ
สำานัักงานัการวิิจั้ยแห่งชาติ	 (วิช.)	 ส่วินัการกำากับติด้ตามเปัน็ับทบทหน้ัาท่�ของ	สกสวิ.	 เช่นัเดิ้ม	
ซ่ึ่�งได้้ด้ำาเนิันังานัโครงการการพัฒนัาเกษตรกรผูู้้เล่ั�ยงจิ้�งหร่ด้ในัภาคตะวัินัออกเฉ่ียงเหนืัอสู่ 
ระบบการผู้ลิัตท่�ได้้มาตรฐานัควิามปัลัอด้ภัยในัปั	ี2562	(2562-2563)	โด้ยได้้รบังบปัระมาณ
จ้ำานัวินั	2,491,200	บาท

ระบบ Ecosystem จิ�งหรีด้-โปรตีนำทางเล่อก
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โคํรงการยุกระดั้บอาชีีพัเกษตรกร 
เพ่ั�อสร้างรายุได้้ด้้วิยุเทคํโนำโลยีุและนำวัิตกรรมี

	 ได้้รับการสนัับสนุันัทุนัวิิจั้ยจ้ากสำานัักงานัสภานัโยบายการอดุ้มศ่กษา	วิิทยาศาสตร์	
วิิจั้ยแลัะนัวัิตกรรม	 (สอวิช.)	 โด้ยหน่ัวิยงานับริหารแลัะจั้ด้การทุนัด้้านัการเพิ�มควิาม
สามารถในัการแข่งขันัของปัระเทศ	(บพข.)	เพื�อด้ำาเนิันัโครงการยกระดั้บอาช่พเกษตรกร
เพื�อสร้างรายได้้ด้้วิยเทคโนัโลัย่แลัะนัวิตักรรม	 ปัระจ้ำาปั	ี 2563	 (2563-2564)	 จ้ำานัวินั	
9,994,400	บาท
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พ่ั�นำที�และกิจกรรมีสําคัํญในำพ่ั�นำที� ประจําปี 2563
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ภาคํผนำวิก
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ขอขอบคํุณ

rIS
NED KKU



คํณะผู้จัด้ทํา
ขอ้ม้ล/เรย้บัเรย้ง 
  รศ.รงัสรรค์้  เน้ยมสนิท  ผ้้อำานวิยการสถาบันัวิิจัำยยุทธศาสติรฯ์
  นายเกรย้งศกัดิ้�  ภศ้รโ้สม  รองผ้อ้ำานวิยการ ฝึา่ยบัรหิาร  
  ด้ร.อนุวิรรติน์  ศรส้วัิสดิ้�  หัวิหน้างานยุทธศาสติรก์ารพัฒันา
  ด้ร.สรญิญา  ลัทธิ�ถ้ระสวุิรรณ หัวิหน้างานบัรหิาร 
  นางสาวิเมธติา  นาศร ้  หัวิหน้าทม้พืั�นท้�โค้รงการ
  นางสาวิวินิด้า  เสรมิเหลา  นักวิเิค้ราะห์นโยบัายและแผน
  นางสาวิพิัชชา  กนกไทย  เจ้ำาหน้าท้�บัรหิารงานทั�วิไป 
  นางสาวิศริวิิรรณ  ด้วิงต้ิม้ล  เจ้ำาหน้าท้�บัรหิารงานทั�วิไป
  นายไกรวิิท  เกิด้ศกัดิ้� ณ แวิงน้อย  เจ้ำาหน้าท้�บัรหิารงานทั�วิไป
  นางสาวิวิาสนา  ยิ�งกำาแหง  เจ้ำาหน้าท้�การเงนิ
  นางสาวิสพุัตัิรา  สะพัังเงนิ   ผ้้ประสานงานโค้รงการ 
  นางสาวิกนกพัร  นามพัวิน  ผ้้ประสานงานโค้รงการ 
  นางสาวิสุภาวิด้้  พัาสิงห์   เลขานุการโค้รงการ
  นายเฉลิมกิติต์ิ  ภ้ลวิรรณ   อาสาพััฒนาพัื�นท้� 
  นายอภิชยั  อ้วินวิงษ์  อาสาพััฒนาพัื�นท้� 
  นายธนัวิา  วิิเชย้รด้้  อาสาพััฒนาพัื�นท้�

ออกแบับัปก/ร้ปเล่ม 
  นางสาวิพัชิชา  กนกไทย  เจ้ำาหน้าท้�บัรหิารงานทั�วิไป
 นางสาวิศริวิิรรณ  ด้วิงต้ิม้ล  เจ้ำาหน้าท้�บัรหิารงานทั�วิไป 

ภาพัเขย้นสน้ำา โด้ย  ผศ. ด้ร.พัรณรงค์้ ชาญนุวิงศ ์ อาจำารยค์้ณะสถาปตัิยกรรมศาสติร ์

จัำด้ทำาโด้ย สถาบันัวิิจัำยยุทธศาสติรแ์ละประสานค้วิามรว่ิมมือเพืั�อพััฒนาภาค้ติะวินัออกเฉ้ยงเหนือ 
(สยปพั.)
  อาค้ารพัมิล กลกิจำ ชั�น 3 มหาวิทิยาลัยขอนแก่น
  อำาเภอเมือง จัำงหวิดั้ขอนแก่น 40002
  โทรศพััท ์0-4320-2167
  Email : kkusuccess@gmail.com
  website : risned.kku.ac.th

พิัมพัท์้�  โรงพิัมพัม์หาวิทิยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิติรภาพั อ.เมือง จำ.ขอนแก่น 40002 
  โทรศพััท ์0-4320-2100  โทรสาร 0-4320-2100  ภายใน 44770
  Email : kkuprinting@hotmail.com 
  Website : http://home.kku.ac.th/printingkku 
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	•		สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืจำำานวน	166	แห่ง	ประกอบัด้วย	ภาคสว่นราชการ	จัำงหวดั	อำาเภอ	และตำาบัล 
			จำำานวน	110	แห่ง	มูลนิธ	ิจำำานวน	7	แห่ง		มหาวทิี่ยาลัย	15	แห่ง	คณะ	สาขาวิชา	ชมรม	21	แห่ง	องค์กร 
		พัฒันาเอกชน	13	แห่ง	 
	•		ประสานความรว่มมอืบูัรณาการงานพัฒันาพัื�นท่ี่�กับัราชการสว่นกลาง	สว่นภมูภิาค	และสว่นท้ี่องถิ�น 
		จำำานวน	226	ครั�ง		 
	•	รว่มจัำดที่ำาแผินยุที่ธศาสตรพ์ััฒนากลุ่มจัำงหวัดและจัำงหวัด	แผินพััฒนาการศ่กษาภาคตะวันออก 
		เฉ่ียงเหนือ	แผินพัฒันาการเกษตรภาคตะวนัออกเฉ่ียงเหนือ	ตลอดจำนรว่มเปน็คณะกรรมการพััฒนา 
		พัื�นที่่�ให้แก่กลุ่มจัำงหวัดและจัำงหวัดในประเด็นต่างๆ	อย่างต่อเนื�อง	32	ครั�ง	จำำานวน	20	จัำงหวัด 
	•		ลงนามบันัที่ก่ข้อตกลงความรว่มมือ	8	แห่ง	และลงนามสญัญารบััที่นุจำากกระที่รวงการอุดมศ่กษา 
		วทิี่ยาศาสตร	์วจัิำย	และนวตักรรม	(อว.)	(สำานักงานสภานโยบัายการอุดมศ่กษา	วทิี่ยาศาสตร	์วจัิำย 
		และนวัตกรรม	(สอวช.)	โดยหน่วยงานบัรหิารและจัำดการทุี่นด้านการเพัิ�มความสามารถในการแขง่ขัน 
		ของประเที่ศ	(บัพัข.)	)	จำำานวน	9,994,4000	บัาที่	สำานักงานการวิจัำยแห่งชาติ	(วช.)	(สำานักงาน 
		คณะกรรมการส่งเสรมิวิที่ยาศาสตร	์วิจัำย	และนวัตกรรม	(สกสว.)	(สกสว.TRP2	เดิม))	จำำานวน 
			2,491,200	บัาที่	และงบัอุดหนุนจำากรฐั		 
	•	แผินบูัรณาการพัฒันาพืั�นที่่�ระดับัภาค	จำำานวน	7,527,500	บัาที่	 
	•	ประสานความรว่มมือกับัมหาวิที่ยาลัย	สำานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิวิที่ยาศาสตร	์วิจัำยและ 
		นวัตกรรม	(สกสว.)	วทิี่ยาลัย	โรงเรย่น	เพัื�อรว่มมือการนำาองค์ความรูพั้ัฒนาพัื�นท่ี่�	จำำานวน	150	ครั�ง 
	•		ประสานความมรว่มมือกับัมูลนิธิ	ปราชญ์ชาวบั้านนักพััฒนา	ตลอดจำนเครอืข่ายต่าง	ๆ	จำำานวน	 
		83	ครั�ง	 

ผู้ลลัพัธ์ (KRs)
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	การสร้างภาค่เครือข่ายเพัื�อการพััฒนาระหว่างมหาวิที่ยาลัยขอนแก่นกับัสถาบัันอุดมศ่กษา	 
ภาคราชการ	ภาคธุรกิจำ	เอกชน	และภาคประชาสังคม	ที่่�หลากหลายหน่วยงาน		โดยการแลกเปล่�ยนเรย่นรู	้
ประสบัการณ์	การพัฒันา	ถ่ายที่อดองค์ความรู	้เที่คโนโลย	่และนวัตกรรม	ม่เปา้หมายเพืั�อการวางยุที่ธศาสตร์
การพัฒันากลุ่มจัำงหวดั	จัำงหวดั	แผินเฉีพัาะด้าน	และโครงการพัฒันาเพัื�อยกระดับัฐานะความเปน็อยูแ่ละคณุภาพั
ชวิ่ตของประชาชนในพัื�นที่่�	ภายใต้การที่ำางานอยา่งบูัรณาการ	มส่ว่นรว่ม	เปน็กัลยาณมติร	(ท่ี่�มา	:	ปรบััปรุงจำาก	
อว.	มข.	และสถาบันัวิจัำยยุที่ธศาสตรฯ์	2563	)

	วัตถปุระสงค์	(O)		
	ประสานการที่ำางานรว่มกันในพืั�นที่่�ในลักษณะบูัรณาการเชิงนโยบัาย	การปฏิิบััติจำากทุี่กภาคส่วน 
โดยใชค้วามรู	้ความสามารถและบัที่บัาที่หน้าที่่�ของแต่ละฝ่า่ย	โดยยด่เปา้หมาย	ผิลลัพัธเ์ปน็สำาคัญ
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ผู้ลลัพัธ์ (KRs)
โคำรุงกิ�รุยกิรุะดั้บอ�ชีีพัเกิษตรุกิรุเพ่ั�อสรุ��งรุ�ยได้�ด้�วยเทคำโนำโลยีและนำวัตกิรุรุม

	•			ดำาเนินงานใน	5	จัำงหวัด	7	อำาเภอ	8	ตำาบัล	8	หมู่บ้ัาน	2	โรงเรย่น	
	•		ม่เกษตรกรเข้ารว่มโครงการ	จำำานวน	254	คน	และนักเรย่นจำำานวน	42	คน	รวม	296	คน
	•	ดำาเนินกิจำกรรมในพืั�นที่่�	จำำานวน	97	กิจำกรรม
	•	สง่เสรมิการปลกูผัิกปลอดภัยจำำานวน	116	ไร	่1	งาน	 
			•	วสิาหกิจำชุมชน	จำำานวน	5	กลุ่ม	154	ราย	 
	•	สรา้งรายได้มากกวา่	10,000	บัาที่ต่อเดือน	(เบืั�องต้น)	 

โคำรุงกิ�รุพััฒนำ�เกิษตรุกิรุผู้้�เลี�ยงจิ�งหรีุด้ในำภ�คำตะวนัำออกิเฉีียงเหน่ำอส้�รุะบบกิ�รุผู้ลิต 
ที�ได้�ม�ตรุฐ�นำคำว�มปลอด้ภัย 
 
	•	ดำาเนินงานใน	2	จัำงหวดั	2	อำาเภอ	2	ตำาบัล	2	หมู่บัา้น	 
	•			ม่เกษตรกรเขา้รว่มโครงการ	จำำานวน	100	ราย	
	•	สง่เสรมิเกษตรกรผิูเ้ล่�ยงจิำ�งหรด่ให้ได้รบััมาตรฐาน	GAP	จำำานวน	21	ราย		 
	•	ยื�นขอกู้เงนิจำากธนาคารเพัื�อการเกษตร	จำำานวน	12	ราย	วงเงนิจำำานวน	3,000,000	บัาที่		 
		เพัื�อปรบััปรุงฟารม์	GAP	 
	•	สรา้งรายได้มากกวา่	20,000	บัาที่ต่อเดือน	(เบืั�องต้น)
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 การม่กิจำกรรมที่่�หลากหลายตลอดปีในพืั�นท่ี่�	เพืั�อสรา้งงาน	อาช่พั	ในระดับัครอบัครวั	ครวัเรอืน	และ
ชุมชนเพัื�อส่งเสรมิเศรษฐกิจำในระดับัฐานราก	ด้วยการพััฒนาโครงสรา้งพืั�นฐาน	ส่งเสรมิศักยภาพัของคน	
สนับัสนุนปจัำจัำยการผิลิต	ให้สอดคล้องกับับัรบิัที่ในพัื�นท่ี่�ด้วยกระบัวนการม่ส่วนรว่มที่กุฝ่า่ย	(ท่ี่�มา	:	ปรบััปรุงจำาก	
OECD	2006,	The	New	Rural	Paradigm)	 

วัตถุประสงค์	(O)		
 สรา้งงานให้กลุ่มเปา้หมายในพัื�นที่่�จำากที่รพััยากรและทุี่นมนุษยท่์ี่�ม่อยู่	สรา้งกิจำกรรมในระดับัครอบัครวั	
ชุมชน	กลุ่ม	ผิูป้ระกอบัการ	ให้ม่เศรษฐกิจำหมุนเวย่น
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ผู้ลลัพัธ์ (KRs)
โคำรุงกิ�รุพััฒนำ�อ�ชีีพัและคุำณิภ�พัชีีวิตผู้้�มีรุ�ยได้�นำ�อยเพ่ั�อลด้คำว�มเหล่�อมลำ�� 
ท�งสังคำม : โคำรุงกิ�รุแกิ�ไขปัญห�คำว�มย�กิจนำต�มแนำวคิำด้เศรุษฐกิิจพัอเพีัยง

	•			ดำาเนินงานใน	5	จัำงหวัด	6	อำาเภอ	7	ตำาบัล	8	หมู่บัา้น	2	โรงเรย่น
	•	ม่เกษตรกรเข้ารว่มโครงการ	จำำานวน	211	ราย	และนักเรย่น	40	ราย

	•	ดำาเนินกิจำกรรมในพืั�นที่่�	จำำานวน	83	กิจำกรรม	 
  	•	กิจำกรรมส่งเสริมด้านพัืช	68		กิจำกรรม	เกษตรกรเข้าร่วมกิจำกรรม	226	ราย	จำำานวน	 
				100	ไร	่1	งาน	
  	•		กิจำกรรมสง่เสรมิด้านสัตว	์2	กิจำกรรม	เกษตรกรเข้ารว่มกิจำกรรม	37	ราย	 
  	•		กิจำกรรมสง่เสรมิการแปรรูปและหัตถกรรม	7	กิจำกรรม	เกษตรกรเขา้รว่มกิจำกรรม	25	ราย

	•	วิสาหกิจำชุมชน	จำำานวน	4	กลุ่ม	98	ราย	
    • สรา้งรายได้	5,000-15,000	บัาที่ต่อเดือน	 
 • จัำดตลาดนัดและการออกรา้นจำำาหน่ายสนิค้าด้านการเกษตรและผิลิตภัณฑ์์ชุมชน	จำำานวน	31	ครั�ง		
			ประกอบัด้วยเกษตรกรในโครงการ	28	ราย	ผิูป้ระกอบัการ	3	ราย	เปน็เงนิ	5,193,942	บัาที่
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วตัถปุระสงค์	
	(O1)	สนับัสนุนส่งเสรมิประชาชนในพัื�นที่่�เปา้หมาย	ให้สามารถประกอบัอาชพ่ัท่ี่�เหมาะสม	ปลอดภัย
ต่อสขุภาพั	สรา้งรายได้ในครวัเรอืน			 
		(O2)	สนับัสนุนส่งเสรมิให้ประชาชนและพืั�นท่ี่�เป้าหมายเข้าถ่งโอกาสการประกอบัสมัมาช่พั	และ
ความรู	้เที่คโนโลย่	และนวตักรรม	ที่่�เหมาะสม	ด้วยการที่ำางานจำรงิ	และพั่�งตนเอง	

	แม้ว่าประเที่ศไที่ยจำะพั้นความยากจำนในเกณฑ์์สากลแล้ว	แต่จำากเกณฑ์์ของประเที่ศยังม่ผิู้ท่ี่�อยู่ใน 
ข่ายความยากจำน	หรอืคนจำนอยู่ในหลายมิติ	ประกอบัด้วยด้านการศ่กษา	สุขภาพั	ความเป็นอยู่	และการเงิน	 
ซึ่่�งภาคตะวันออกเฉ่ียงเหนือประสบัปัญหามากที่่�สุด	ด้วยสาเหตุจำากการขาดโอกาสที่างเศรษฐกิจำ	การ
สาธารณสขุ	การศ่กษา	การบัรกิารจำากรฐั	ระบับักฎหมาย	และเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ	(ท่ี่�มา	:	สศช.	2561)
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Shared Value : Corporate policies and practices that  
enhance the competitiveness of a company while  
simultaneously advancing social and economic  
conditions in the communities in which it operates  
      Michael E.Porter, 2011 
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เปน็หน่วยงานที่่�มหาวิที่ยาลัยขอนแก่นจัำดตั�งข่�น	สังกัดสำานักงานอธกิารบัด่	อยูภ่ายใต้การกำากับัดแูลของ
รองอธกิารบัด่ฝ่า่ยบัรหิาร	ซึ่่�งเปน็ผิูร้บััผิดิชอบั	กำากับั	ดแูลโครงการ	ตั�งแต่ปงีบัประมาณ	2558	เปน็ต้นมา	ม่บัที่บัาที่
และหน้าที่่�	ดังน่�

คำว�มเป็นำม�

ปณิิธ�นำ
องค์ความรูอั้นเกิดจำากการเรย่นการสอน	การวจัิำย	ของมหาวทิี่ยาลัยขอนแก่น	สามารถใชแ้ก้ไขปัญหา

และพัฒันาประเที่ศได้จำรงิและยั�งยนื

วิสัยทัศน์ำ (VISION)
เป็นสถาบันัที่่�ด่	เพัื�อสนับัสนุนการศก่ษา	วจัิำย	จัำดที่ำาแผินยุที่ธศาสตรแ์ละโครงการพัฒันาพัื�นที่่�ภาคตะวนั

ออกเฉ่ียงเหนือและประเที่ศ	โดยใชอ้งค์ความรูข้องมหาวิที่ยาลัยเปน็ฐาน

พัันำธกิิจ (MISSION)
1.ศ่กษา	ค้นคว้า	วิจัำย	ประสานงาน	สนับัสนุน	และรวบัรวม	วิเคราะห์	สังเคราะห์	องค์ความรูจ้ำาก

การเรย่นการสอน	การวจัิำยและพัฒันาที่ั�งภายในและภายนอกมหาวทิี่ยาลัย	สูก่ารปฏิิบััติจำรงิในพืั�นท่ี่�	พัรอ้มนำา 
ผิลการเรย่นรูจ้ำากพัื�นที่่�ย้อนกลับัมาพัฒันามหาวิที่ยาลัย

2.จัำดที่ำายุที่ธศาสตร	์ประสานงาน	สนับัสนุน	และรวบัรวม	วเิคราะห์	สงัเคราะห์	องค์ความรูจ้ำากการ
เรย่นการสอน	การวจัิำยของมหาวทิี่ยาลัยสูก่ารปฏิิบัติัจำรงิในพืั�นท่ี่�	เพืั�อการพััฒนาอยา่งยั�งยนื

3.ดำาเนินการโครงการเพัื�อพััฒนาภาคตะวันออกเฉ่ียงเหนือและประเที่ศโดยประสานและบูัรณาการ
กับัภาคสว่นต่าง	ๆ	เพัื�อนำาองค์ความรูข้องมหาวทิี่ยาลัยสูก่ารปฏิิบััติงานจำรงิในพืั�นท่ี่�ให้เห็นผิล

(1)จั้ดตั�งสำถุาบัุนี้ยุทธิศูาสำตร์ื 
ภาคตะวัินี้ออกเฉ้ียงเหนืี้อ

จั้ดตั�ง ROC 
ภาคตะวัินี้ออกเฉ้ียงเหนืี้อ

กรืะทรืวิงมหาดไทย กรืะทรืวิงการื
ต่างป็รืะเทศู แลัะมข. ร่ืวิมจั้ดตั�งศู้นี้ย์

ป็ฏิิบัุติการืร่ืวิมกลุ่ัมจั้งหวัิด
ภาคตะวัินี้ออกเฉ้ียงเหนืี้อ

(2)จั้ดตั�งสำำานัี้กงานี้ป็รืะสำานี้
ควิามร่ืวิมมือเพื�อพัฒนี้าภาค
ตะวัินี้ออกเฉ้ียงเหนืี้อ ตาม

ป็รืะกาศู มข. ท้� 2501/2557

สำภามหาวิิทยาลััยเห็นี้ช่อบุยุบุรืวิม (1)
แลัะ (2) ตั�งเป็น็ี้หน่ี้วิยงานี้ใหม่ 

“สำถุาบัุนี้วิิจั้ยยุทธิศูาสำตร์ืแลัะป็รืะสำานี้
ควิามร่ืวิมมือเพื�อพัฒนี้าภาคตะวัินี้

ออกเฉ้ียงเหนืี้อ“

ได�รัืบุการืสำนัี้บุสำนุี้นี้ทุนี้วิิจั้ยจ้าก 
สำกสำวิ. (สำกสำวิ. TRP2 เดิม) ดำาเนิี้นี้

งานี้โครืงการืพัฒนี้าเกษตรืกรื
ผู้้�เล้ั�ยงจิ้�งหร้ืดฯ

ได�รัืบุการืสำนัี้บุสำนุี้นี้ทุนี้วิิจั้ย
จ้าก สำอวิช่. โดย บุพข. 
ดำาเนิี้นี้งานี้โครืงการืยก

รืะดับุอาช้่พเกษตรืกรืด�วิย
เทคโนี้โลัย้แลัะนี้วัิตกรืรืมฯ
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บทสรุุปผู้้�บริุห�รุ

           รองศาสตราจำารยร์งัสรรค์	เน่ยมสนิที่ 
					ผิูอ้ำานวยการสถาบันัวจัิำยยุที่ธศาสตรแ์ละประสานความรว่มมือ 
							เพืั�อพััฒนาภาคตะวนัออกเฉ่ียงเหนือ

										กมุภาพัันธ	์2564

  56	ปทีี่่�มหาวทิี่ยาลัยขอนแก่นได้จัำดตั�งข่�นเพัื�อเป็นสถาบันัอุดมศก่ษาแห่งแรกในภาคตะวนัออกเฉ่ียงเหนือ	
เพัื�อยกระดับัการศ่กษาในภูมภิาคน่�	ตลอดจำนมส่ว่นเสรมิสรา้ง	กระจำายโอกาส	และคณุภาพัชวิ่ตให้แก่ประชาชน
โดยเฉีพัาะอยา่งยิ�งในภาคตะวนัออกเฉ่ียงเหนือ	ที่่�ประสบัปญัหาด้านน่�มาอยา่งต่อเนื�องยาวนาน	ด้วยปณิธานที่่�
แน่วแน่ของสถาบันัแห่งน่�	ที่่�ยด่มั�นและปฏิิบัติักันมาตั�งแต่ก่อตั�งมหาวทิี่ยาลัย	 
	รายงานการพัฒันาที่่�ยั�งยืนฉีบัับัน่�	เปน็การรายงานผิลการพัฒันาท่ี่�ยั�งยนืตามเป้าหมายท่ี่�สหประชาชาติ
ได้รบััรองวาระการพััฒนาที่่�ยั�งยืน	ค.ศ.	2030	ซึ่่�งเป็นกรอบัการพััฒนาของโลกเพืั�อรว่มกันบัรรลุ	สถาบัันวิจัำย
ยุที่ธศาสตรแ์ละประสานความรว่มมือเพืั�อพััฒนาภาคตะวันออกเฉ่ียงเหนือ	ได้ม่บัที่บัาที่หน้าที่่�สอดคล้องกับั 
เปา้หมายดังกล่าว	โดยเฉีพัาะในประเด็นเปา้หมายที่่�	1	ขจัำดความยากจำน		เป้าหมายที่่�	8	สง่เสรมิการเจำรญิเติบัโต
เศรษฐกิจำที่่�ยั�งยืน	เปา้หมายที่่�	10	ลดความเหลื�อมลำา	เพัื�อที่ำาเปน็ตัวอย่างให้เห็นผิลเปน็รูปธรรมด้วยแนวคิดและ
วธิก่ารที่ำางานท่ี่�ถกูต้อง	และเปา้หมายที่่�	17	ความรว่มมอืเพัื�อการพัฒันาที่่�ยั�งยืน	ตลอดจำนเปา้หมายอื�นท่ี่�เก่�ยวขอ้ง	
สามารถถ่ายที่อดและแลกเปล่�ยนประสบัการณ์การพััฒนาเพัื�อขยายผิลสู่เครอืข่ายรว่มมือเพัื�อการพััฒนาพัื�นที่่�	
ตามยุที่ธศาสตรเ์ปา้หมายของแต่ละหน่วยงานได้					 
	ผิลการดำาเนินงานในปน่ี�	เปน็ปทีี่่�ที่า้ที่ายเนื�องจำากท่ี่�เผิชญิกับัวกิฤติโรคระบัาด	โควดิ-19	สูยุ่คปรกติใหม่
ที่่�สง่ผิลให้เศรษฐกิจำตกตำาที่ั�วโลก		ประกอบักับัภาวะคกุคามด้านสังคมสงูวยั	ความเปน็เมอืง		ปญัหาภัยธรรมชาติ	
และความเหลื�อมลำา	ขาดโอกาส	จ่ำงเป็นความยากลำาบัากที่ว่คูณ	อย่างไรก็ตามสถาบัันวิจัำยยุที่ธศาสตรฯ์	 
ยังสามารถแสดงให้เห็นถ่งผิลงานเชิงประจัำกษ์ว่าสถาบัันอุดมศ่กษา	สามารถใช้องค์ความรูจ้ำากการเรย่น 
การสอน	การวจัิำย	ตลอดจำนประสบัการณ์	ระดมสรรพักำาลัง	เพืั�อบูัรณาการเขา้ชว่ยแก้ไข	พััฒนา	และยกระดับั
คุณภาพัช่วติให้เขา้สูม่ิติความยั�งยนืในด้านเศรษฐกิจำ	สงัคม	และสิ�งแวดล้อม	โดยใชรูู้ปแบบโมเดล มข. แก้้จน 
(KKU 50 Model) ผสมผสานกั้บหลัก้ปรูชัญาของเศรูษฐกิ้จพอเพยีง แนวทางก้ารูพัฒนาเพ่�อความยั�งยน่ 
(SDGs) ตลอดจนนโยบายกิ้จก้รูรูมเพ่�อสังคมของมหาวิทยาลัย (CSV) ด้วยการปฏิิบััติการจำรงิในพัื�นที่่�กับั
กลุ่มเปา้หมายด้วยหลัก	“ก้ารูพาทำา ทำาด้วยกั้น”	เพัื�อ	“ได้ใจ เขา้ใจ พฒันา เก้าะติด และต่อเน่�อง”  
	ขอขอบัคุณมหาวทิี่ยาลัยขอนแก่น		หน่วยงานราชการ	หน่วยงานในพัื�นท่ี่�	ภาคธุรกิจำ	ประชาสังคม	ตลอดจำน
แหล่งทุี่นวิจัำยจำาก	สำานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิวทิี่ยาศาสตร	์วิจัำยและนวัตกรรม	(สกสว.)	(สกสว.TRP2	เดิม)	
และ	สำานักงานสภานโยบัายการอุดมศก่ษา	วทิี่ยาศาสตร	์วจัิำยและนวตักรรม	(สอวช.)โดยหน่วยงานบัรหิารและ
จัำดการที่นุด้านการเพิั�มความสามารถในการแข่งขนัของประเที่ศ	(บัพัข.)	ที่่�สำาคัญคือ	ประชาชนในพืั�นที่่�ที่่�รว่มมอื	
รว่มแรง	และรว่มใจำครั�งน่�
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“มหาวิิทยาลััยน้ี้� เป็็นี้ของทุกคนี้ ไม่ใช่่ของผู้้�ใดผู้้�หนี้่�ง หรืือคณะบุุคคลัใดบุุคคลัหนี้่�ง... 
...ข�าพเจ้�า เชื่�อว่ิามหาวิิทยาลััยแห่งน้ี้�จ้ะเป็็นี้ศู้นี้ย์กลัางการืศู่กษาค�นี้ควิ�าท้�สำำาคัญแห่งหน่ี้�งในี้
อนี้าคต ซ่ึ่�งก็จ้ะนี้ำาควิามเจ้ริืญมั�งคั�งมาส่้ำพ้�นี้�องช่าวิภาคตะวัินี้ออกเฉ้ียงเหนืี้อทั�งหลัาย“

พจ้น์ี้ สำารืสิำนี้ 
อธิิการืบุด้มหาวิิทยาลััยขอนี้แก่นี้ คนี้แรืก 

     28 มิถุุนี้ายนี้ 2509
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คำำ�นำำ�
	รายงานการพััฒนาความยั�งยืนประจำำาปี	2563	เป็นรายงานปีท่ี่�สองของสถาบัันวิจัำยยุที่ธศาสตรแ์ละ
ประสานความรว่มมือเพัื�อพัฒันาภาคตะวันออกเฉ่ียงเหนือท่ี่�จัำดที่ำา	เพืั�อให้สอดคล้องกับัสหประชาชาติท่ี่�รบััรอง
วาระการพััฒนาท่ี่�ยั�งยืน	ค.ศ.	2030	ซึ่่�งเป็นกรอบัการพััฒนาของโลก	เพัื�อรว่มกันบัรรลุการพััฒนาที่างสังคม	
เศรษฐกิจำ	และสิ�งแวดล้อมอย่างยั�งยืน	โดยไม่ที่ิ�งใครไว้ข้างหลัง	โดยกำาหนดให้ม่เป้าหมายการพััฒนาท่ี่�ยั�งยืน	
(Sustainable	Development	Goals	:	SDGs)	เปน็แนวที่างให้แต่ละประเที่ศดำาเนินการรว่มกัน	
	มหาวิที่ยาลัยขอนแก่นได้กำาหนดบัที่บัาที่ให้สถาบัันวิจัำยยุที่ธศาสตรฯ์	รบััผิิดชอบัในด้านการศ่กษา 
วิจัำยยุที่ธศาสตรก์ารพััฒนาภูมิภาค	และด้านการบูัรณาการงานพััฒนาในพัื�นที่่�	โดยใช้องค์ความรู	้เที่คโนโลย	่
และนวัตกรรม	จำากคณาจำารย์	และผิู้เช่�ยวชาญของมหาวิที่ยาลัย	เพัื�อประสานการที่ำางานในพัื�นที่่�อย่าง 
บูัรณาการกับัภาคส่วนต่าง	ๆ	เพัื�อยกระดับัคุณภาพัช่วิตและความเป็นอยู่ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายใน 
ภาคตะวันออกเฉ่ียงเหนือ	ภายใต้การม่ส่วนรว่มดำาเนินงานอย่างต่อเนื�อง	ด้วยความเชื�อว่าสถาบัันอุดมศ่กษา
สามารถใชอ้งค์ความรูเ้ข้ารว่มแก้ไขและพัฒันาเพัื�อยกระดับัพืั�นท่ี่�และสงัคมได้
	รายงานฉีบับััน่�จ่ำงเปน็การแสดงเจำตนารมยข์องสถาบันัในบัที่บัาที่ดังกล่าว	 
	ขอขอบัคุณคณาจำารย์ของคณะต่าง	ๆ	ที่ม่งานของสถาบัันวจัิำยยุที่ธศาสตรฯ์	ท่ี่�รว่มแรงรว่มใจำ	 
	ขอขอบัคุณ	ผิู้ช่วยศาสตราจำารย์	ดร.พัรณรงค์	ชาญนุวงศ์	จำากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร	์ที่่�มอบั 
ภาพัวาดที่่�ที่รงคุณค่า	 
	ขอขอบัคุณมหาวิที่ยาลัยขอนแก่น	ภาคราชการ	เอกชน	มูลนิธ	ิองค์กรปกครองส่วนที่อ้งถิ�น	ประชาสังคม	
โดยเฉีพัาะกลุ่มประชาชนที่่�เปน็ภาค่เครอืขา่ยรว่มพัฒันาที่กุท่ี่าน		 

      
		สถาบันัวจัิำยยุที่ธศาสตรแ์ละประสานความรว่มมือ
		เพืั�อพััฒนาภาคตะวนัออกเฉ่ียงเหนือ	
		กุมภาพัันธ	์2564
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