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ความเป็นมา 

การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วนในโลก เพื่อให้เกิดพลังในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงมีปณิธานที่แน่วแน่ในการที่จะเป็นส่วนสำคัญผลักดันให้เกิดการการประสาน
ความร ่วมมือเพื ่อความยั ่งย ืน มหาว ิทยาล ัยขอนแก่นมีย ุทธศาสตร ์ในการสร ้างคว ามร ่วมมือระหว ่าง
สถาบันการศึกษา รัฐบาล บริษัทเอกชน องค์กรพัฒนาภาคเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร และภาคประชาชน ให้เกิด
พันธมิตรในทุกระดับ ทั ้งระดับพื ้นที ่ ภูมิภาค ระดับประเทศ และเชื ่อมโยงพันธมิตรระดับโลก (inclusive 
partnerships at the global, regional, national and local levels)  เพื ่อตอบสนองต่อเป้าประสงค์ในการ
สร้างความยั่งยืนในทุกๆ มิติ (Partnerships for the goals)  เกิดความร่วมมือในการสร้างองค์ความรู้ การวิจัย 
และพัฒนาด้านการศึกษาและถ่ายทอดความรู้เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education for SDGs) 
          มหาว ิทยาล ัยขอนแก่น ม ีย ุทธศาสตร ์ท ี ่สำค ัญในการเสร ิมสร ้างความร ่วมม ือเพ ื ่อการพัฒนา                 
(ตามยุทธศาสตร์ที ่ 11 ของมหาวิทยาลัย) สร้างความร่วมมือและพัฒนาเพื ่อความยั ่งยืนระหว่างกลุ ่มคณะ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสังคมศาสตร์ เพื่อให้เกิดโครง การขนาดใหญ่ที่
สามารถสร้างผลกระทบ (Impact) ต่อความยั่งยืนของประเทศและภูมิภาค ตัวอย่างเช่น โครงการศูนย์กลางบริการ
ทางการแพทย์ (Medical hub) ที ่จะก่อให้เกิดการบริการทางการแพทย์ชั ้นเลิศแบบครบวงจร และสร้าง 
ecosystem ขนาดใหญ่ของระบบบริการสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่ดี รวมถึงเสริมสร้างระบบ
เศรษฐกิจฐานราก เสริมสร้างระบบการศึกษา ก่อให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 
เพ่ือความยั่งยืนทุกภาคส่วน           
 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังมีความร่วมมือกับประเทศในอนุภาคลุ ่มน้ำโขง ในด้านกา รวิจัย 
การศึกษา และการพัฒนาในหลายๆด้านเพื่อให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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Policy and operation 
Sustainability development is a shared responsibility for all parts of the world. In order to 

create the power to drive Khon Kaen University, it has a strong determination to be an important 
part of driving cooperation for sustainability. Khon Kaen University has a strategy to build 
cooperation between educational institutions, government, private companies, non-profit 
organizations and non-governmental organizations. and the public sector to create alliances at 
all levels at the local, regional and national level and connecting global partners (inclusive 
partnerships at the global, regional, national and local levels) to meet the sustainability objectives 
in all dimensions (Partnerships for the goals). In addition, build a body of knowledge, research 
and develop education and transfer knowledge for sustainable development (Education for SDGs). 
          Khon Kaen University has important strategies to strengthen cooperation for development. 
(According to the University's strategy 11). This involves creating cooperation and development 
for sustainability between the group of Health Sciences, Science and Technology, and Social 
Sciences to create a large project that can impact (Impact) on the sustainability of the country 
and region, for example; 
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ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ สถาบันในต่างประเทศ  
Relationships with NGOs and government for SDG policy 
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KKU MOVES FORWARD WITH U2T IN RESPONSE TO NATIONAL POLICY AIMING TO IMPROVE THE 
QUALITY OF LIFE OF ISAAN PEOPLE 

On 8 June 2021, at 1:30pm, Khon Kaen University led the opening ceremony for the university’s 
U2T Project for Sustainable Development and held a meeting to exchange information about the 
project. Assoc. Prof. Charnchai Panthongviriyakul, President of Khon Kaen University, gave the 
opening speech for the ceremony, and Prof. Thidarut Boonmars, Vice President for Innovation and 
Enterprise also reported. The university was honored to hear from Khon Kaen Governor Dr. Somsak 
Changtragul, who gave a speech in support of the project. About 100 meeting attendees included 
representatives from the Khon Kaen University Council Committee, Vice Presidents, Assistants to 
the President, deans, faculty, and project officers. The meeting was held at Sirikunakorn Meeting 
Room 3 on the 2nd floor of Sirikunakorn Building. 
Khon Kaen University was assigned by the Ministry of Higher Education, Science, Research and 
Innovation to carry out the U2T Project for Sustainable Development (University to Subdistrict), 
in response to the Cabinet Resolution announced on 6  October 2020 , which designates local 
universities as “System Integrators.” That is, universities should act as job creators for economic 
and social restoration while also facilitating comprehensive solutions in response to community 
issues and needs, or “Community Big Data.” 
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พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาที่ดินกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ บุคลากร การศึกษาวิจัยและบริหารจัดการองค์ความรู้ และพัฒนา
ประสิทธิภาพการปรับปรุงพื้นดินที่มีปัญหา ซึ่งจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ (รูปแบบออนไลน์) มีผู้บริหารจาก
หน่วยงานต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงาน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานผ่านระบบ Zoom Virtual ณ ห้อง
ประชุมกรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ ทั้งนี้กรมพัฒนาที่ดิน และมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
มาอย่างยาวนาน สำหรับการลงนามความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงานในครั้งเป็นการสร้างความร่วมมืออย่าง
ต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ โดยกรมพัฒนาที่ดินจะคัดเลือก
บุคลากรที่มีความเหมาะสมเพื่อเข้าฝึกอบรมและศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรที่เปิดสอนโดยมีไม่มีรายวิชา (Non-Course Work) โดยกรมฯ 
จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการศึกษา ตลอดหลักสูตรการฝึกอบรมและการศึกษา ในส่วนการ
ดำเนินการพัฒนาโจทย์งานวิจัยเป็นการวางแผนร่วมกัน จะมีการปรึกษาหารือเพื่อกำหนดวิธีดำเนินงาน สำหรับ
ความร่วมมือในส่วนที่สอง เป็นการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัย โดยกรมพัฒนาที่ดินจะสนับสนุนด้าน
สถานที่และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่เพ่ือดำเนินโครงการวิจัยที่ทั้งสองฝ่ายเห็นควรดำเนินการร่วมกันต่อไป  
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กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือโรงเรียนที่ใช้นวัตกรรม  
การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด พร้อมถ่ายทอดแนวคิดทางการศึกษาสู่ครูรุ่นต่อไป 

 
 จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียนและศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา ร่วมกับ

ชมรมผู้บริหารโรงเรียนที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด จัดกิจกรรมสัมมนาผู้บริหาร
โรงเรียนที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) เมื่อ
วันที ่  25 กันยายน 2564 รูปแบบ Online และ On-site ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับ
อาเซียน กิจกรรมประกอบด้วยการกล่าวปาฐกถาแก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ และกล่าวแสดงมุทิตาจิตต่อผู้
เกษียณอายุราชการ การบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดชั้นเรียนที่เน้นการเรียนรู้แบบผสมผสาน ( Blended 
Learning Classroom) การเสวนา      เชิงสารคดีของครูผู้สอนที่นำการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) 
และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ไปใช้ในภาคปฏิบัติ การเสวนาของตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียน 
(กลุ่มผู้เกษียณอายุราชการ) การเสวนาของตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการฯ และร่วมเป็นเกียรติ
ในพิธีมุทิตาจิตผู้อำนวยการโรงเรียนผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบ On-site และ Online ผ่าน 
Zoom meeting และทาง Facebook Live 
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การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
ว่าด้วยหลักการความร่วมมือภาคีวิจัยวิทยาศาสตร์บรรยากาศแห่งประเทศไทย 

มีวัตถุประสงค์ในการลงนามความร่วมมือคือ 1. เพื่อร่วมกันจัดตั้งภาคีวิจัยบรรยากาศแห่งประเทศไทย 
ด้วยการนำโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยที่มีอยู่แล้ว และร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใหม่ สำหรับสนับสนุนการ
วิจัยบรรยากาศเพ่ือตอบโจทย์คุณภาพอากาศของประเทศไทย ร่วมกันพัฒนาวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับ
วิทยาศาสตร์บรรยากาศ 2. เพ่ือร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้วงการวิจัยบรรยากาศของประเทศไทย 3. เพ่ือพัฒนา
บุคลากรของประเทศให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านบรรยากาศ 4. เพื่อร่วมผลักดันให้เกิดการนำประโยชน์จาก
งานวิจัยบรรยากาศไปวางแผนพัฒนาประเทศ 5. เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ตามที่ภาคีวิจัยบรรยากาศ
แห่งประเทศไทยเห็นสมควร โดยบันทึกความเข้าใจนี้มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงนาม
ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยหลักการความร่วมมือภาคีวิจัยวิทยาศาสตร์บรรยากาศแห่ง
ประเทศไทย เพ่ือร่วมกันจัดตั้งภาคีวิจัยบรรยากาศแห่งประเทศไทย พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใหม่ สาหรับสนับสนุน
การวิจัยบรรยากาศ ร่วมกันพัฒนาวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์บรรยากาศ รวมถึงดำเนิน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ร่วมกัน 29 หน่วยงานและสถาบันการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 
2564 สำหรับสถาบันที่ร่วมลงนามในครั้งนี้ประกอบด้วย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การ
มหาชน) กรมควบคุมมลพิษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนวมินท
ราธิราช มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันพัฒนบริหาร
ศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย และ กรมอุตุนิยมวิทยา 
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พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (ธัชชา) ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย  และหน่วยงานขับเคลื ่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 29 แห่ง ทางระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) เมื่อวันที่ 
21 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีเป้าหมายสำคัญของ
การขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดผล
ต่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศไทยด้วยเศรษฐกิจและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งในระยะแรกจะมุ่ง
ดำเนินการใน 5 ประเด็นมุ่งเป้าที่สำคัญของประเทศ โดยสถาบันภายในธัชชา ประกอบด้วย สถาบันสุวรรณภูมิ
ศึกษา สถาบันโลกคดีศึกษา สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ และสถาบันช่างศิลป์
ท้องถิ่น ให้ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์มีกลไกที่จะเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานสำหรับการวิจัย
พัฒนาและบูรณาการองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ ซึ่งมีความสร้างสรรค์อย่างยิ่งต่อระบบการวิจัยและนวั ตกรรม
ของประเทศ อันจะนำมาสู่การแก้ปัญหาแบบองค์รวม การสร้างเทคนิค องค์ความรู้ การพัฒนางานวิจัยใหม่  ๆ ที่
เชื่อมโยงสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและอนาคต โดยการขับเคลื่อนเพื่อสร้างคุณค่าและ
ผลประโยชน์ของชาติ เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการเชื่อมโยงประเทศไทยเข้ากับภูมิภาคและโลกต่อ 

 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา  

เป็นความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง  
เหนือ 3 กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใรการร่วมมือครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ทางวิทยาลัยได้สถานที่
ฝึกงานให้กับนักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ที่มาดูแลนักศึกษาด้วย และนักศึกษาที่จะได้มี
ประสบการณ์  ท ั ้ งน ี ้ การประสบ
ความสำเร ็ จท ั ้ งของสถาบ ันและ
นักศึกษาจะก่อให้ เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืนร่วมกันต่อไป 
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พิธีลงนามบันทึกความเขา้ใจ (Memorandum of Understanding: MOU)  
ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัท Mitsubishi Company (Thailand) Ltd 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการพัฒนาความ
ร่วมมือกับบริษัท Mitsubishi Company (Thailand) 
Ltd. ทั ้งในด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรมต่าง ๆ 
ร ่วมก ัน เช ่น โครงการศ ึกษาว ิจ ัย ระหว ่างคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และบริษัท Mitsubishi               ซ่ึง
วัตถุประสงค์การร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยผลักดันความ
เป็นนานาชาติด้านการศึกษา วิจัย และนวัตกรรม ใน

อนาคต ในวันที่1 เมษายน 2564 ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก 
Mitsubishi Company (Thailand) Ltd. แ ล ะ มี พ ิ ธ ี ล ง น า ม บ ั น ท ึ ก ค ว า ม เ ข ้ า ใ จ  ( Memorandum of 
Understanding: MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัท Mitsubishi Company (Thailand) Ltd 
พร้อมทั้งมีการประชุมหารือถึงความร่วมมือด้านวิชาการ และความร่วมมือในอนาคตเพื ่อพัฒนาโครงการ 
“Environment-Friendly Community” ภายใต้หลักการ “3R” ซึ ่งประกอบด้วย Regional, Recycle และ 
Renewable energy system  
 

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
ด้านการพัฒนาการปลูกมันสำปะหลังแก่เกษตรกร 

คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาการปลูกมัน
สำปะหลังแก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ บริษัท เอเซียโมดิไฟด์สตาร์ช เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 
ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนเกี่ยวกับงานวิจัยด้านมัน
สำปะหลังอันจะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรผู้ปลูก
มันสำปะหลังในพื้นที ่จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ
คณะเกษตรศาสตร์ เพิ ่มผลผลิตต่อไร่ของมัน
สำปะหลัง ลดต้นทุนการผลิต ให้ความรู้เรื่องการ
จัดการน้ำและธาตุอาหารมันสำปะหลัง ศึกษา
และวิจัยวิธีการปลูกมันสำปะหลังให้ได้ผลผลิตที่
มากขึ้น และเหมาะสมในแต่ละสภาพพ้ืนที่ 
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พิธีลงนามบันทึกความเขา้ใจทางวิชาการ (MOU)  
กับมหาวิทยาลัยบุงเคียวกักคุอิน ประเทศญี่ปุ่น (Bunkyo Gakuin University) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ (MOU) ในรูปแบบ
ออนไลน์ กับมหาวิทยาลัยบุงเคียวกักคุอิน (Bunkyo Gakuin University) ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ อาคารรัต
นพิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสอง

มหาวิทยาลัย อีกทั้งยังจะก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในด้านการส่งนักศึกษาไปร่วม
แลกเปลี ่ยนเร ียนร ู ้ระหว ่างมหาว ิทยาล ัยในอนาคต โดย
มหาวิทยาลัยบุงเคียวกักคุอินนั ้นได้มีการจัดโครงการ The 
Road of Eurasian Civilizations Program ใ นป ั จ จ ุ บ ั น มี
นักศึกษาไปแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศรวมทั้งสิ้น 80 คน ใน 
8 ประเทศ 10 มหาวิทยาลัย 

 

การประชุมร่วมกับเอกอัครราชทูตฝร่ังเศส ในการหารือความร่วมมือด้านการศึกษา  
และการจัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Studies in France and Scholarship” 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประชุมร่วมกับเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย พร้อมด้วย
ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือหารือถึงความร่วมมือด้านวิชาการ และวิจัยต่าง ๆ โดยเฉพาะในด้าน Smart City, High 
Speed Train, Medical Hub or One Health for All และได้หารือกันด้านทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
(Franco-Thai) การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการวิจัย ณ ประเทศฝรั่งเศส ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้สนับสนุน
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาประเทศฝรั่งเศสอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ Campus France, Thailand และสนับสนุน
ทุนให้บุคลากรและอาจารย์ไปศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งมีความร่วมมือ MOU กับสถาบันการศึกษา 5 
แห ่ ง  ไ ด ้ แ ก ่  Groupe Developpement, The Université Lumière 
Lyon 2, Univerite de Franche Comte, University of Montpellier 
และ University of Strasbourg และการประชุมครั ้งนี้ได้จ ัดบรรยาย
พิเศษในหัวข้อ “Studies in France and Scholarship” เพื่อแนะแนว
การศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั ่งเศสให้แก่นักศึกษาทุกระดับ และร่วม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การศึกษาต่อและวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศส  
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การประชุมพัฒนาความร่วมมือ 
หลักสูตรสองปริญญา (Double Degree) โครงการ PISAI Project 

คณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมการประชุม Final PISAI  Project Meeting ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ระหว่างวันที ่ 15-18 มีนาคม 2564 การประชุมโครงการ 
Participatory and Integrative Support for Agricultural Initiative หร ือโครงการ PISAI เป ็นโครงการที่
ดำเนินงานโดยมุ ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรร่วมสองปริญญาระดับปริญญาโท (Double Degree Master’s 
Program, DDMP) ระหว่าง 4 มหาวิทยาลัยทางด้านการเกษตรชั้นนำของประเทศไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีสถาบันการศึกษาใน
ประเทศยุโรปร่วมเป็น partner สนับสนุนการสอนใน Module ต่าง ๆ ประกอบด้วย Montpellier SupAgro 
ประเทศฝรั่งเศส University of Copenhagen ประเทศเดนมาร์ก Czech University of Life Science Prague 
สาธารณร ั ฐ เชค University of Helsinki ประเทศฟ ินแลนด ์  และ European Alliance of Agricultural 
Knowledge for Development (AGRINATURA) โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2560 และจะ
สิ้นสุดในวันที่ 14 เมษายน 2564 กิจกรรมของการประชุมประกอบด้วย การสะท้อนผลการดำเนินงาน จากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย (stakeholder) ทั้งภาครัฐ องค์กรเอกชนในฐานะผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนการสะท้อนผลจากนักศึกษา
ผู้เข้าร่วมโครงการ คณาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การจัดทำรายงานฉบับสุดท้าย (Final Report) สรุปกิจกรรม
และรายงานตัวชี้วัดฯ ตลอดจนร่วมหารือ การดำเนินงานหลักสูตรร่วมที่พัฒนาขึ้นจากโครงการ PISAI ให้มีความ
ต่อเนื่องโดยมีแนวทางการบริหารที่ชัดเจนในอนาคต อีกทั้ง ได้เรียนเชิญสถาบันการศึกษาทางด้านเกษตรที่ไม่ใช่
เครือข่ายภาคีโครงการ PISAI  เข้าร่วมหารือในครั้งนี้ด้วย เพื่อขยายความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรร่วมสอง
ปริญญา ไปยังสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในประเทศไทย อันจะ
นำไปสู ่การดำเนินงานที ่ม ีความยั ่งย ืน เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษาและผู้ที ่มีความเกี่ยวข้องในด้านการเกษตร ทั้งด้าน
ความรู้ที่นำไปใช้ได้จริง และการทำงานของนักศึกษาที่สามารถ
สนับสนุนการเกษตรขององค์การต่าง ๆ และการพัฒนาใน
อนาคต 
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อัครราชทูตอังกฤษ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ประสานสัมพันธ์ความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม 

  อัครราชทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย และคณะได้
พบปะหารือ กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสานสัมพันธ์ความ
ร่วมมือด้านวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องประชุมสิริคุณากร เมื่อ
วันที่ 12 มีนาคม 2564 และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยด้านโรคเขตร้อน 
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยด้านมะเร็งท่อ
น้ำดีที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและนานาชาติ พร้อมพบปะนักวิจัยภายใต้กองทุน Newton Fund เพ่ือกำกับติดตาม
โครงการ นอกจากนั้นยังได้มีการหารือความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย นวัตกรรม ในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนำ
แห่งวิจัยพร้อมหารือความร่วมมือด้านอื่น ๆ ในอนาคต ทั้งนี้สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย กับ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นเป็นระยะเวลานาน ที่สำคัญ  มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความ
ร่วมมือหลากหลายกับมหาวิทยาลัยในประเทศสหราชอาณาจักร อาทิ University of London, University of 
Liverpool, Imperial College of Science Technology and Medicine, and University College London 
และกระผมรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ทางสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาอย่าง
ต่อเนื่องในโครงการความร่วมมือต่าง ๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา วิจัย และสัมมนาวิชาการต่าง ๆ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานวิจัยด้านมะเร็งท่อน้ำดีที่ทำให้มีผลงาน
ตีพิมพ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ทั้งนี้ในการพบปะหารือจะทำให้ได้
ทราบถึงนโยบายของ มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้านมหาวิทยาลัยแห่ง
การวิจัยและพัฒนาชั้นนำของโลก พร้อมสานความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสถานเอกอัครราชทูตฯ ต่อไป 

 

การลงนามความร่วมมือกบักรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนสหประชาชาติ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 86 แห่ง ได้ร่วม
ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 10 
กันยายน 2564 โดยบันทึกความร่วมมือฯ มีว ัตถุประสงค์เพื ่อบูรณาการและประสานความร่วมมือกับ 
สถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กร ในการกำหนดเป็นนโยบาย และยุทธศาสตร์ และการวิจัยเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ รวมไปถึงการสนับสนุนองค์กร ในด้านต่าง ๆ เช่น องค์ความรู้ในรูปแบบสหวิทยาการ
งบประมาณตามความจำเป็น เพื่อการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการนำผลงานวิจัย นวัตกรรม 
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สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีที่เหมาะสมตามหลักการออกแบบที่
เป็นสากล (Universal Design) เพื ่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการอย่างเท่าเทียมในสังคม และเป็นสถานที่
สำหรับการศึกษาดูงาน และการฝึกภาคปฏิบัติ สำหรับ
นิสิต/นักศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับปริญญาตรี
หร ือเทียบเท่า และบัณฑิตศึกษา ทั ้งนี้มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้
ดำเนินการในเรื่องนี้อยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในด้านนโยบาย องค์ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพกิาร 
การพัฒนาในด้านอาชีพ การพัฒนาในด้านคุณภาพชีวิต การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก จากความร่วมมือ
ดังกล่าว มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะพัฒนาต่อยอดเพ่ิมขึ้น ซึ่งขณะนี้มีการปรับนโยบาย การรับคนพิการทั้งนักศึกษา 
บุคลากร มีอาจารย์สาขาต่าง ๆ มาระดมสมองเพื ่อเป็นองค์ความรู ้ แนวทางในการพัฒนาอย่างรอบด้าน              
ซึ่งโครงการที่เก่ียวข้องกับผู้พิการ และการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในขณะนี้ อาทิ การปรับปรุงสิ่งอำนวยความ
สะดวกที่มากเพ่ิมข้ึน ด้านนโยบายมีการปรับใหม่ ด้านการรับนักศึกษา การรับบุคลากรใหม่ ด้านสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ เช่น กรณีผู้ที่ประสบอุบัติเหตุและเกิดความพิการขึ้นมา มหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบเรื่องสวัสดิการใหม่ 
นอกจากนี้มีการสำรวจคนพิการใหม่ เนื่องจากความพิการมีหลายระดับ แต่เดิมสามารถตรวจจับได้เฉพาะกรณีที่
เห็นอย่างชัดเจน เช่น แขนขาด ขาขาด ตาบอด แต่ในความเป็นจริงแล้วความพิการที่มีระดับมากกว่านั้น เช่น ตา
ฝ้าฟาง มือใช้งานไม่ได้บางส่วน เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะมีการสำรวจผู้พิการให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา 
หรือ บุคลากร เพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงนโยบาย สิ่งอำนวยความสะดวกมากเพ่ิมข้ึน 

 

การประชุมเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย 
ดำเนินการโดยสำนักบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 โดยวิธีออนไลน์ (Zoom Meeting)      

เพื่อให้เกิดการเพิ่มความร่วมมือทั้งในด้านการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินการด้านบริการวิชาการ 
ของเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยให้มีความเข้มแข็ง และเพิ่มการสร้างสรรค์ประโยชน์ให้สังคม
มากยิ ่งขึ ้น รวมถึงความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของสังคมที ่อาจมีการเปลี ่ยนแปลงตาม
สภาวการณ์ของโลกในยุคปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้ในที่ประชุม ได้นำเสนอแนวคิด University Enterprise ว่า 

“การทำงานบริการวิชาการ ควรมีกระบวนการขั้นตอน มีการบ่มเพาะจึง
จะทำให้เกิดความยั่งยืน ต้องสร้างความแตกต่างจาก การบริการวิชาการ
เดิม” และเห็นว่า “University Enterprise มีกระบวนการขั ้นตอนใน
การบริการวิชาการ เพื่อเข้าสู่ เอนเตอร์ไพรซ์ ถ้าทำได้จะเป็นต้นแบบ 
ชุมชนเกิดความยั่งยืน มีทิศทางในการทำงานบริการวิชาการ 
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กิจกรรมการส่งเสริมให้เกดิการผสานการทำงานร่วมกับทกุภาคส่วน 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนตามพันธะ SDGs 

เป็นกิจกรรมที่สำคัญของสถาบันฯ ที่แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ความสำคัญกับการส่งเสริม
การจัดการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และส่งเสริมให้เกิดการผสานการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนา    
ที่ยั่งยืนตามพันธะ SDGs อย่างแท้จริง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน จัดกิจกรรมอบรม   
เชิงปฏิบัติการสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ในโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนโดย กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ระหว่าง
วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น การจัดกิจกรรมประกอบด้วยการ
รายงานผลการดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ผ่านมา การบรรยายพิเศษ และการแนะนำกิจกรรม
ฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน กิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน ซึ่งจะแบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 1.ฐาน
อบรมแพทเทิรน์บล็อก 2.ฐานวางแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียนแต่ละโรงเรียน (เพิ่มเติม) 3.ฐานผลิตแพทเทิรน์
บล็อกสำหรับครู/ผลิตบล็อก (สื่อเสริม) 4.ฐานการใช้กระดานดำ และ 5.ฐานแนวทางการทำแผนบูรณาการใน
หัวข้อเรื่องน้ำหนัก โดยแต่ละกลุ่มจะได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจและช่วย
ให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบ
เปิด (Open Approach) ซึ่งเป็นนวัตกรรมหลักของสถาบันฯ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


