
โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

โครงการพัฒนาเชิงประเด็นของคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ร่วมสนองพระราชด าริ (Issue-based projects) ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
ล ำดับที ่ โครงกำร สถำนที ่ หัวหน้ำโครงกำร ผู้ประสำนงำน 

๑. โครงการบ้าบัดน้้าทิ้งสีย้อมแบบไม่ใช้พลังงาน 
 

ต.พรรณา  อ.พรรณานิคม   
จ.สกลนคร 

ผศ.รัตนา  มหาชัย 
คณะวิทยาศาสตร์ 

นางลักษิกา พิลาโท 

๒. โครงการอาสาพัฒนาและเผยแพร่วิชาการการเลี้ยงและการ
ดูแลโคกระบือระดับครัวเรือน     

ต.โนนสัง อ.โนนสัง   
จ.หนองบัวล้าภู 

อ.ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง 
คณะเกษตรศาสตร์ 

น.ส.โสภา สีทาฮาด 

๓. โครงการแปรรูปอาหารจากแมลง  บ้านหนองฮี, บ้านหนองโพธิ์, บ้านเป็ด อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น  
อ.พระยืน จ.ขอนแก่น  
ต.ศิลา จ.ขอนแก่น  
มูลนิธิพัฒนาชนบท จ.ขอนแก่น 

รศ.ยุพา  หาญบุญทรง 
คณะเกษตรศาสตร์ 

นางลักษิกา พิลาโท 

๔. โครงการห้องเรียนเล็กในป่าใหญ่   
 

อุทยานแห่งชาติน้้าหนาว  
จ.เพชรบูรณ์ 

ผศ.กิตติมา เมฆโกมล 
คณะวิทยาศาสตร์ 

น.ส.สาวิตร ีศรีมงคล 

๕. โครงการพัฒนาการจัดการกลุ่มอาชีพในเขตอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

ต.เมืองเก่าพัฒนา  อ.เวียงเก่า  
จ.ขอนแก่น 

ผศ.จินตนา สมสวัสดิ ์
คณะวิทยาการจัดการ 

นางลักษิกา พิลาโท 

๖. โครงการการบูรณาการระหว่างหลักสูตรท้องถิ่นวิชาปลูก
หม่อน-เลี้ยงไหม กับกลุ่มสาระวิชาหลัก 5 วิชา  

โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ 
บ้านโสกส้มกบ 
ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 

ผศ.ชาญชัย ถาวรอนุกูลกิจ 
คณะเกษตรศาสตร์ 

นางลักษิกา พิลาโท 

๗. โครงการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนจากวัตถุดิบในชุมชนด้วยการ
ผลิตเป็นยาภายนอกส้าหรับสัตว์  

ต.ขามป้อม อ.พระยืน  
จ.ขอนแก่น 

อ.ดร.จรีรัตน์ เอ่ียมสะอาด 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 

นางลักษิกา พิลาโท 



ล ำดับที ่ โครงกำร สถำนที ่ หัวหน้ำโครงกำร ผู้ประสำนงำน 
๘. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสนอง

พระราชด้าริ  
จ.ระยองและ จ.ชลบุรี  
จ.หนองคาย  

ส้านักงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ 

น.ส.โสภา สีทาฮาด 

๙.  โครงการตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย  
 

ต.เวียงเก่า อ.เวียงเก่า   
จ.ขอนแก่น 

 ผศ.จินตนา  สมสวัสดิ์  
คณะวิทยาการจัดการ 

นางลักษิกา พิลาโท 

๑๐. โครงการทันตกรรมพระราชทาน ชุมชน/หมู่บ้าน/อ้าเภอ/จังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  และประเทศเพ่ือนบ้าน 

รศ.ทพญ.ดร.อาริยา รัตนทองค้า 
คณะทันตแพทยศาสตร์ 

น.ส.โสภา สีทาฮาด 

๑๑. การเพ่ิมความหลากหลายของพรรณพืชอาหารช้าง ในพ้ืนที่
อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร 

อุทยานแห่งชาติภูพาน  
จ.สกลนคร 

ดร.มัลลิกา  จันทรังษี 
วิทยาเขตหนองคาย 

น.ส.โสภา สีทาฮาด 

๑๒. การบูรณาการระหว่างหลักสูตรท้องถิ่น วิชาปลูกหม่อน-
เลี้ยงไหมกับกลุ่มสาระวิชาหลัก 5 วิชา  

ในพ้ืนที่โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ  
บ้านโสกส้มกบ 

ผศ.ชาญชัย ถาวรอนุกูลกิจ 
คณะเกษตรศาสตร์ 

นางลักษิกา พิลาโท 

 

 

 

 

 

 



โครงกำรบริกำรวิชำกำรในพื้นที่ต้นแบบตำมแนวพระรำชด ำริ (Area-based projects)   ปีงบประมาณ  ๒๕๕๖  มีจ้านวน ๒๓ โครงการ ดังนี้ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร สถำนที่ หัวหน้ำโครงกำร ผู้ประสำนงำน 

๑. โครงการพัฒนาการพ่ึงพาตนเองด้านการเกษตรตามแนว
พระราชด้าริ  

ต.ยางค้า อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ ์ ยั่งยืน  
คณะเกษตรศาสตร์ 

น.ส.ประภารัตน์ สุธรรม 

๒. โครงการการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพตามพระราชด้าริ
เศรษฐกิจพอเพียง  

ต.ยางค้า อ.หนองเรือ และ  
ต.น้้าอ้อม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 

ผศ.จินตนา   สมสวัสดิ ์
คณะวิทยาการจัดการ 

นางลักษิกา พิลาโท 

๓. 
 

 

โครงการการพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน
แบบมีส่วนร่วม  

 
 

โรงเรียนบ้านดอนแขม ต.ยางค้า  อ.หนองเรือ  
จ.ขอนแก่น 

ผศ.นิลาวรรณ  ฉันทะปรีดา 
ผศ.วิลาวัลย ์ชมนิรัตน์ 
ผศ.ดุษฎี มุขสมบัติ 
คณะพยาบาลศาสตร์ 

น.ส.สาวิตร ี ศรีมงคล 

๔. โครงการทานตะวันบานสรรค์สร้างงานอาชีพบน
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา  
ต.ยางค้า อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 

ดร.เยาวเรศ  ชูลิขิต 
คณะเภสัชศาสตร์ 

น.ส.สาวิตร ี ศรีมงคล 

๕. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรเพื่อการพ่ึงตนเอง 

โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา  
ต.ยางค้า อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 

ดร.เยาวเรศ  ชูลิขิต 
คณะเภสัชศาสตร์ 

น.ส.สาวิตร ี ศรีมงคล 

๖. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง    

ต.ยางค้า อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น  นางสาวสุภาพร เทียมวงศ์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

  น.ส.ประภารัตน์ สธุรรม 

๗. 
 

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   

ป่าโสกแดง 
ต.ยางค้า อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 

อ.ดร.นฤมล แก้วจ้าปา 
คณะเกษตรศาสตร์ 
 

น.ส.ประภารัตน์ สุธรรม 



ล ำดับ
ที ่

โครงกำร สถำนที่ หัวหน้ำโครงกำร ผู้ประสำนงำน 

๘. โครงการสรุปบทเรียนการด้าเนินงานสนองพระราชด้าริ
ชุมชนต้นแบบ   

ต.ยางค้า อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ผศ.ฟ้ารุ่ง  มีอุดร 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

น.ส.สาวิตร ีศรีมงคล 

๙. โครงการพัฒนาข้าวพันธุ์ดี ต.ยางค้า อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน   
คณะเกษตรศาสตร์ 

น.ส.นารีรัตน์ จ้าใบ 

๑๐.  โครงการปรับปรุงดินและตัดวงจรโรคพืช  ต.ยางค้า อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ดร.สันติไมตรี ก้อนค้าดี  
คณะเกษตรศาสตร์ 

น.ส.นารีรัตน์ จ้าใบ 

๑๑.  โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์พ้ืนเมือง  ต.ยางค้า อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา 
คณะเกษตรศาสตร์  

น.ส.นารีรัตน์ จ้าใบ 

๑๒.  โครงการอบรมเยาวชนต้นแบบการจัดการขยะที่ถูกต้อง
ในโรงเรียนและชุมชน  

โรงเรียนหนองหว้าประชารัฐ  
ต.ยางค้า อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 

นายทองอินทร์  ค้ามี  
คณะวิทยาศาสตร์ 

น.ส.ประภารัตน์ สุธรรม 

๑๓. การส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมตามแนวพระราชด้าริเพื่อ
สุขภาพแบบพอเพียง  

ต.ยางค้า อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น รศ.อรวรรณ บุราณรักษ์  
คณะเทคนิคการแพทย์ 

น.ส.สาวิตร ีศรีมงคล 

๑๔. การสร้างเสริมสุขภาพด้วยการบูรณาการความรู้เพ่ือลด
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน  

รพสต. ต.ยางค้า อ.หนองเรือ  
จ.ขอนแก่น 

รศ.นงนุช  เศรษฐเสถียร  
คณะเทคนิคการแพทย์ 

น.ส.สาวิตร ีศรีมงคล 

๑๕. ส่งเสริมจิตอาสาเพ่ือสุขภาพทางกายภาพบ้าบัดเบื้องต้นใน
โรงเรียน  

พ้ืนที่โรงเรียนหนองหว้าประชารัฐ ต.ยางค้า อ.
หนองเรือ จ.ขอนแก่น 

 ผศ.พิศมัย  มะลิลา  
คณะเทคนิคการแพทย์ 

น.ส.สาวิตร ีศรีมงคล 

๑๖. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพือ่รองรับการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่  
ต.ยางค้า อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 

น.ส.สภุาพร เทียมวงศ์ 
คณะวิทยาศาสตร์  
 

น.ส.ประภารัตน์ สุธรรม 



ล ำดับ
ที ่

โครงกำร สถำนที่ หัวหน้ำโครงกำร ผู้ประสำนงำน 

๑๗.  การผลิตสื่อมัลติมีเดีย (Multi Media) ด้วย Android 
เพ่ือการวิจัยส้าหรับครู  

โรงเรียนบ้านยางค้า  
ต.ยางค้า อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 

ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล  
คณะศกึษาศาสตร์ 

น.ส.สาวิตร ีศรีมงคล 

๑๘. โครงการอบรมอาชีพการเกษตรภายใต้โครงการงานวัน
เกษตรภาคอีสาน ปี 2557 “50 ปีการพัฒนาเกษตรอีสาน
สู่มาตรฐานเกษตรอาเซียน” 

อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร  คณะ
เกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ดร.พงษ์ศักดิ ์ ยั่งยืน 
คณะเกษตรศาสตร์ 

น.ส.นารีรัตน์ จ้าใบ 

๑๙. การพัฒนาชุดความรู้กิจกรรมนวัตกรรมด้านการท้าเกษตร
พอเพียง 

ต.ยางค้า อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ดร.นิสิต  ค้าหล้า 
คณะเกษตรศาสตร์ 

น.ส.สาวิตร ีศรีมงคล 

๒๐. ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางพัฒนาการจัดการการศึกษา
ของโรงเรียนในพ้ืนที่ชุมชนต้นแบบ 

ต.ยางค้า อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ดร.ประยุทธ  ชูสอน 
คณะศึกษาศาสตร์ 

น.ส.สาวิตร ีศรีมงคล 

๒๑.  โครงการพัฒนาการบริหารจัดการธนาคารพันธุ์ข้าวและ
เมล็ดพันธุ์ปอเทือง  

ต.ยางค้า อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น  ผศ.จินตนา สมสวัสดิ ์ 
คณะวิทยาการจัดการ 

นางลักษิกา พิลาโท 

๒๒. 
 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารและการบรรจุภัณฑ์ในพ้ืนที่ต้นแบบ  

ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ผศ.ดร.อารยา อารมณ์ฤทธิ์  
คณะเทคโนโลยี 

นางลักษิกา พิลาโท 

๒๓.  การพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบมีส่วน
ร่วม  
 

โรงเรียนบ้านดอนแขม  
ต.ยางค้า อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 

ผศ.นิลาวรรณ ฉันทะปรีดา  
คณะพยาบาลศาสตร์ 

น.ส.สาวิตร ีศรีมงคล 

 


