
SDGs 2022

รายงานผลการดําเนนิงานตามเป�าหมายการพฒันาที�ยั�งยนืรายงานผลการดําเนนิงานตามเป�าหมายการพฒันาที�ยั�งยนื
มมหาวทิยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2565หาวทิยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2565

Khon Kaen University and Sustainable Development GoalsKhon Kaen University and Sustainable Development Goals

เป�าหมายที� 17 :เป�าหมายที� 17 :  
ความรว่มมอืเพื�อการพฒันาที�ยั�งยนืความรว่มมอืเพื�อการพฒันาที�ยั�งยนื



1 
 

 
 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น : 2565 

Khon Kaen University and Sustainable Development Goals 

SDGs : 2022 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

เป้าหมายท่ี17 : ความร่วมมือเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน 

17
th
 Partnerships for Goals to strengthen the operation mechanism and revitalize global and 

regional cooperation for the sustainable and continuous development 
 
 

 

  



2 
 

ความเป็นมา 

การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วนในโลก เพื่อให้เกิดพลังในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงมีปณิธานที่แน่วแน่ในการที่จะเป็นส่วนส าคัญผลักดันให้เกิดการการประสาน
ความร ่วมมือเพื ่อความยั ่งย ืน มหาว ิทยาล ัยขอนแก่นมีย ุทธศาสตร ์ในการสร ้างคว ามร ่วมมือระหว ่าง
สถาบันการศึกษา รัฐบาล บริษัทเอกชน องค์กรพัฒนาภาคเอกชนที่ไม่แสวงหาผลก าไร 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 ี ่ส  าค ัญในการเสร ิมสร ้างความร ่วมม ือเพ ื ่อการพัฒนา                 
(ตามยุทธศาสตร์ที ่ 11 ของมหาวิทยาลัย) สร้างความร่วมมือและพัฒนาเพื ่อความยั ่งยืนระหว่างกลุ ่มคณะ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสังคมศาสตร์ เพื่อให้เกิดโครงการขนาดใหญ่ที่
สามารถสร้างผลกระทบ (Impact) ต่อความยั่งยืนของประเทศและภูมิภาค ตัวอย่างเช่น โครงการศูนย์กลางบริการ
ทางการแพทย์ (Medical hub) ที ่จะก่อให้เกิดการบริการทางการแพทย์ชั ้นเลิศแบบครบวงจร และสร้าง 
ecosystem ขนาดใหญ่ของระบบบริการสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่ดี รวมถึงเสริมสร้างระบบ
เศรษฐกิจฐานราก เสริมสร้างระบบการศึกษา ก่อให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 
เพ่ือความยั่งยืนทุกภาคส่วน           
 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังมีความร่วมมือกับประเทศในอนุภาคลุ่มน ้าโขง ในด้านการวิจัย 
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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โครงการสร้างจิตส านึกทางสิ่งแวดล้อม  
โดยใช้ STEAM Education ในการแก้ปัญหา  

ด าเนินการร่วมกันระหว่าง 4 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูส าหรับอาเซียน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น TOYO SYSTEM Co., LTD. The Mathematics Certification Institute of Japan และ 
มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด มีวัตถุประงค์เพื่อกระตุ้นให้ประเทศไทยเกิดความตระหนักเกี่ยวกับ
การพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคตได้ โดยใช้ STEAM Education ในการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่นักเรียน 
นักศึกษาว่าการพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาเทคโนโลยีต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งในอีก 5 ปี ถัดไปจาก
นี้จะเป็นโครงการความร่วมมือที่มีผลกระทบอย่างส าคัญทั้งในระดับมหาวิทยาลัย  และระดับประเทศ ทั้งยัง
ตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเรื่อง International Collaboration และการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มี
โอกาสเชื ่อมการท างานกับบริษัทชั ้นน าของโลก  และนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู ้ความสามารถ  ประกอบกับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีโรงงานแบตเตอรี่ นับว่าจะเป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัยอย่างมาก 

  
 

กิจกรรม “แนะแนวการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น คร้ังที่ 21” 
(The 21st Japan Education Fair)  

มีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะหารือความร่วมมือด้านต่าง ๆ ร่วมกับทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย โครงการนี้
ด าเนินการจัดกิจกรรมโดยคณะทูตญี่ปุ ่น ประจ าประเทศไทย มีการจัดกิจกรรมที่ดีเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน 
นักศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีชมรมนักเรียนญี่ปุ่นเก่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นผู้ประสานงานใน
การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแนะน าทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่น การแนะน าการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชั้น
น าในประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตการเรียนในประเทศญี่ปุ่นจากรุ่นพี่นักเรียนเก่าญี่ปุ่น  
ทั้งนี้พบว่าในปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือจ านวน 84 MOU กับสถาบันทาง
วิชาการและการวิจัยของญี่ปุ่น พิสูจน์ให้เห็นถึงการท างานร่วมกันอย่างเข้มแข็งระหว่างสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
ประจ าประเทศไทย สมาคมนักเรียนญี่ปุ่นเก่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ยาวนานมากกว่า 22 ปี 
ท าให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นได้ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่ตอบสนองต่อ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของศตวรรษที่ 21 ดังนั้นมหาวิทยาลัยขอนแก่นเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าความเข้าใจและ
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มิตรภาพระหว่างสองประเทศของไทยและญี่ปุ่นจะเติบโตต่อไปพร้อมกับความร่วมมือที่สร้างสรรค์มากขึ้นเพ่ือ
ส่งเสริมว ิชาการและการวิจ ัยและอื ่น ๆ อีกมากมายที ่จะเร ิ ่มต้นในอนาคต  ส าหรับคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นอีกส่วยงานหนึ่งที่มีความสัมพันธ์อันยาวนานกับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ผ่านการจัด 
Japan Education Fair ทุกปี มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีในการสอนภาษาญี่ปุ่นที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น
มากขึ้น เช่นเดียวกับมีนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ที่ได้รับทุนการศึกษาเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ใน
ญี่ปุ่น 

  
 

โครงการ DEVELOPING INNOVATION AND RESEARCH CAPACITY  
IN THE CIRCULAR ECONOMY THROUGH CITIZEN INQUIR   

เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ University of Hull ถ่ายทอดวิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบ Citizen Inquiry หรือกระบวนการสืบเสาะภาคพลเมือง ภายใต้บริบทที่อยากให้ผู้ร่วมโครงการ
เข้าใจเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจพลาสติกแบบหมุมเวียน กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ คือ คุณครู หรือนักการศึกษา 
เพราะเชื่อว่าปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาคือตัวครู โดยโครงการคาดหวังว่าใน 1 ปีนี้จะ
สามารถสร้างคุณครูวิทยาศาสตร์หรือสร้างนักวิทยาศาสตร์ศึกษาที่เข้าใจแนวทางนวัตกรรมการจัดการศึกษาแนว
ใหม่ที่น าผู้เรียนมาสู่ธรรมชาติ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ของจริง และเกิดการเชื่อมต่อเข้าใจธรรมชาติและสามารถไปใช้
ในชีวิตจริงได้ ทั้งนี้ภายในโครงการได้มีการจัดตั้งเครือข่าย Thai Citizen Science and Inquiry in Education 
(Thai CSI-ED) Network ท าการเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อีก 9 มหาวิทยาลัย ในประเทศไทย ทั้ง 4 ภาค 
ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย
ทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยท าการเซทอัพเครื่อข่ายที่เรียกว่า (Thai 
CSI-ED) Network คือ เครือข่ายของมหาวิทยาลัยไทยที่ใช้วิธีการสืบเสาะภาคพลเมืองในการท างานทางการศึกษา 
น าวิธีการกระบวนการ Citizen Inquiry เข้าไปจัดการเรียนการสอน น าเทคโนโลยีอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ในพื้นที่ เช่น เครื่องวัดคุณภาพน ้า โดรน กล้อง 360 องศา และ โปรแกรมวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์ 
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ถ่ายทอดกระบวนการวิธีการสืบเสาะภาคพลเมือง แก่ครูประจ าการ และ นักศึกษา  นิสิตครู เพื่อปลูกฝังสร้างการ
ตระหนักรู้ให้แก่เยาวชนต่อไป อย่างไรก็ตามโครงการ DEVELOPING INNOVATION AND RESEARCH CAPACITY 
IN THE CIRCULAR ECONOMY THROUGH CITIZEN INQUIR ได้ด าเนินมาครบ 1 ปีเต็มแล้ว มหาวิทยาลัยทั้ง 9 
แห่งร่วมกับ University of Hull ได้น าเสนอต่อยอด วางแผนขยายไปสู่การใช้ กระบวนการ Citizen inquiry กับ
ผู้เรียน โดยมีคุณครูที่เป็นตัวแทนการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ พร้อมน าการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่นี้ เพ่ือ
ส่งเสริมความตระหนักในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมีความหมายมากขึ้น ในอนาคตจะท าให้โครงการนี้สามารถ
อยู่ในชุมชนของนักการศึกษาในประเทศไทยได้กว้างขวางมากข้ึน หรืออยู่ได้ยั่งยืนตลอดไป 

 
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเป็นสถาบันที่มุง่เน้น ขจัดความยากจน 
ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร อันดับ 1 ของประเทศไทย 

“THE” หรือ Times Higher Education สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั ้นน าของโลก จากประเทศ
อังกฤษ มีการใช้ Sustainable Development Goals (SDGs) ของสหประชาชาติเป็นแนวทางให้หน่วยงาน      
ทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน ด าเนินกิจการเพื่อช่วยเพิ่มความยั่งยืน ท าเพื่อสังคม ได้ประกาศผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย THE Impact Ranking 2022 หรือ มหาวิทยาลัยที่ด าเนินภารกิจเพื่อสังคม ซึ่งผลการจัดอันดับปี 
ค.ศ. 2022 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการจัดเป็นอันดับ 101-200 ของโลก และ อันดับ 3 ของประเทศ
ไทย รวมทั้งมีคะแนน SDGs (Sustainable Development Goals) “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ที่โดดเด่นมาก 
โดยติด 1 ใน 100 ของโลก ถึง 3 ด้าน ได้แก่ SDGs 1 no poverty การขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ได้
อันดับที ่ 22 ของโลก อันดับที ่ 1 ของประเทศ SDGs 2 zero 
hunger การส ่งเสร ิมความม ั ่นคงทางอาหารและยกระดับ
โภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืนได้อันดับที่ 21 ของ
โลก อันดับที ่ 1 ของประเทศ และ SDGs 5 gender equality 
การสนับสนุนความเท่าเทียมระหว่างเพศ และ เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง ได้อันดับที่ 23 ของโลก อันดับที่ 
2 ของประเทศ 
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โครงการประกวดภาพถ่าย Sustainability Action Hero 
ภายใต้ 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ 

บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดภาพถ่าย Sustainability Action 
Hero ภายใต้ จัดโดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ , บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด 
(มหาชน) และ ศูนย์ C-Asean ในโครงการประกวดภาพถ่าย Sustainability Action Hero ภายใต้ 17 เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (17 Sustainable Development Goals) ครั้งที่ 16/17 เป้าหมาย ที่ 10 
ในหัวข้อ “โอกาสเป็นของทุกคน” โดยมุ่งเน้นภาพถ่ายที่น าเสนอแนวคิด แนวทาง กระบวนการที่สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดผลลัพท์ที่เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความรู้ความ
เข้าใจและความตระหนักถึง 17 เป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืนขององค์การสหประชาชาติ Sustainable 
Development Goals – SDGs และเพ่ือเปิดโอกาสให้นักถ่ายภาพและประชาชนโดยทั่วไปที่สนใจในการถ่ายภาพ
ได้มีเวทีที่จะแสดงออกถึงความสามารถและเผยแพร่ผลงานสู่สายตาสาธารณชน มุ่ งเน้นให้นักถ่ายภาพสร้างสรรค์
ผลงานและมุมมองใหม่ๆ ที่ไม่ซ ้าเดิมส่งเข้าประกวด ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างสรรค์วงการถ่ายภาพให้ก้าวไปข้างหน้า  

  
 

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ศูนย์ สอวน. คณะเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน

วิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
(สอวน.) ให้เป็นศูนย์การด าเนินโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ระดับ
ภูมิภาคในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดการ
อบรมค่าย 2 โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สาขาวิชา
เทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 1-16 พฤษภาคม 2565 เพ่ือคัดเลือกผูแ้ทนศูนย์ฯ ไปแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศระดับชาติ โครงการนี้นับเป็นส่วนหนึ่ง
ของก ิ จกรรมท ี ่ จ ะน  า ไปส ู ่ ก ารพ ัฒนาอย ่ างย ั ่ งย ื น  (Sustainable 
Development) ในเป้าหมายที่ 17: เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการ
ด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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การจัดงานวันสหกจิศึกษาบูรณาการกับการท างาน (CWIE DAY) คร้ังที่ 12  
“CWIE ร่วมกบัเคลื่อนอุดมศึกษา สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการท างาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 12 “CWIE 
ร่วมกับเคลื่อนอุดมศึกษา สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี โดยในงานมีกิจกรรมการ
รายงานและมอบนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เกี่ยวกับด้านการพัฒนา
ก าลังคนในระดับประเทศ การมอบรางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานดีเด่น 
ระดับชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2565 และต่อด้วยการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อนโยบายและการด าเนินงานด้าน CWIE 
ของ อว. การปาฐกถาพิเศษ “Partnership for Sustainable Development Goals” ต่อด้วยการเสวนา “CWIE 
และ EEC Model Type A เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน” และมีการจัดเยี่ยมชมศูนย์เครือข่ายการ
เรียนรู้ EEC NET ของมหาวิทยาลัยบูรพา และมีการแสดงผลงาน นักศึกษา CWIE จ านวน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย
กลุ่มที่ 1 EEC Tourism Innovation Lab ส าหรับแสดงผลงานนักศึกษา CWIE ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
และการจัดการ กลุ ่มที ่ 2 EEC Automation Park ส าหรับแสดงผลงานนักศึกษา CWIE ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม กลุ่มท่ี 3 ชมนิทรรศการ 

   
 

การลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูส าหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  

ขอนแก่น ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูส าหรับอาเซียน และอดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันดิเอโก 
ประเทศชิลิ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านกา รพัฒนาบุคลากร         
ทางการศึกษาของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย สถาบันวิจัยและ
พัฒนาวิชาชีพครูส าหรับอาเซียน และ สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ มีวัตถุประสงค์
ให้เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและเอกชนในฐานะ
ผู้ประกอบการ การพัฒนา การฝึกอบรม โครงการ และกิจกรรมที่
ตอบสนองความต้องการในปัจจุบัน และร่วมกันฝึกอบรมให้กับ
นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจ รวมถึงการร่วมมือ
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วิจ ัยและพัฒนาการจัดการเร ียนการสอนและการฝึกอบรมที่
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการต่อไป ซึ่งการลงนาม
บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ นับเป็นโอกาส
ครั้งส าคัญของมหาวิทยาลัยในการร่วมมือกับองค์กรเอกชนชั้นน า
ของไทย ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและเอกชนในฐานะผู้ประกอบการ 
ร่วมกันจัดฝึกอบรม และสนับสนุนให้เกิดโครงการวิจัยขนาด ให้อีก

ทั้งยังสนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัยและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เรื ่อง การสร้างหลักประกันว่าทุกคนมี
การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

 

การประชุมหารือร่วมกับคณะผู้แทนจาก University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น  
มุ่งพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษา 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดกิจกรรมร่วมประชุมหารือกับคณะผู้แทนจาก University of Tsukuba 
ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมกาลปพฤกษ์ อาคารสิริคุณากร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
หารือความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา การแลกเปลี่ยนครู เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน 
และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา รวมทั้งท าวิจัยด้านการเรียนการสอนร่วมกัน  และได้หารือในประเด็นอื่นๆ ได้แก่ 
ความร่วมมือกับ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น ในโครงการ Campus Asia 6 ซึ่งเป็นความร่วมมือด้าน
แลกเปลี่ยนนักศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นน า 5 แห่งของเอเชีย ได้แก่ 1) East China Normal University 
ส า ธ า รณร ั ฐ ป ร ะช าชน จ ี น  2) Institut Teknologi 
Bandung สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 3) Korea National 
University of Education ส า ธ า ร ณ ร ั ฐ เ ก า ห ลี                  
4) Universiti Teknologi Malaysia ประเทศมาเลเซีย 
และ 5) University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ ่น ในการ
พัฒนาหลักสูตรการสอนเพ่ือยกระดับความเป็นนานาชาติ 

 

การประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Forum)  
พ.ศ. 2565 “HIA สู่การสร้างสังคมสมานฉันท์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”   

จัดขึ้นโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช) และภาคี
เครือข่ายสถาบันวิชาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ  ในระหว่างวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรม
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โฆษะ จังหวัดขอนแก่น จัดขึ้นในรูปแบบลูกผสม (Hybrid) โดยการ
ประชุมในรูปแบบออนไซต์ และประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน
ระบบการสื่อสารทางไกล ด้วยการถ่ายทอดผ่าน Facebook live 
ส าหรับผู ้สนใจทั ่วไป ซึ ่งการจัดประชุมวิชาการในครั ้งนี ้ จัดขึ้น
ภายใต้ประเด็นหลัก “HIA สู ่การสร้างสังคมสมานฉันท์และการ
พัฒนาอย่างยั ่งย ืน” เพื ่อให้เกิดการเผยแพร่และแลกเปลี ่ยน

ความรู้ จากการปฏิบัติการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและงานวิชาการที ่เกี ่ยวข้อง  รวมถึงบทเรียนการ
ด าเนินงานในระดับต่างๆ โดยมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพ ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับงานทั้งในเชิงนโยบายและปฏิบัติการในระดับต่างๆ  และพัฒนาฐานข้อมูล
เครือข่าย HIA ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการประสานงาน และเชื่อมโยงการท างานร่วมกันต่อไปในอนาคต 

 

โครงการจัดแสดงนิทรรศการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม” 

Tech innovation for sustainable future และงาน Food and Agro tech 2022   
มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับกองส่งเสริมและประสานเพ่ือประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

โดยหน่วยปฏิบัติการเครือข่าย อว.ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภาอุตสาหกรรม และหน่วยงานภาคีอื่น ในการจัดงานนิทรรศการการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม  และงาน Food and Agro tech 
2022 เพื่อขยายองค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม ณ ศูนย์
ประช ุมอเนกประสงค ์กาญจนาภ ิเษก มหาว ิทยาล ัยขอนแก่น  เม ื ่อว ันท ี ่  5 ส ิงหาคม 2565 ท ั ้ งน ี ้ด ้วย
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาผลงานด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม เพ่ือน าไปสู่
การใช้ประโยชน์เชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศให้เกิดความ
มั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนการส่งเสริมวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยพบว่าปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีผลงาน
นวัตกรรมเป็นจ านวนมาก ทั้งในด้านการแพทย์ ด้านเกษตรและอาหาร ด้านการศึกษา และด้านพลังงาน  และ
โครงการนี้ท าให้เกิดการน าผลงานทั้งหลายไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ เพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ในการแข ่งข ันและพ ัฒนา
ประเทศให้เกิดความมั ่นคง
และยั่งยืนต่อไป  
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ส่งเสริมบทบาทของนักศกึษาในการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมกิจกรรม 3 พลังสร้างคนดีเพื่อแผ่นดิน (มข. – มช. – ม.อ.) ครั้งที่ 5 

“บทบาทของนักศึกษาในการร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน อย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ ส านักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC CMU) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมการ
พัฒนานักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 3 มหาวิทยาลัย โดยผลัดเปลี ่ยนกันเป็นเจ้าภาพ โดยกิจกรรมภายในงานครั ้งนี้
ประกอบด้วย การน าเสนองานวิจัยและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการพัฒนานักศึกษาของแต่ละ
มหาวิทยาลัย การบรรยายพิเศษ เรื่อง “พลังของนักศึกษาสู่การสร้างนวัตกรรมและสตาร์ทอัพ” เรื่อง “กรณีศึกษา

การท  าธ ุรก ิจเพ ื ่อช ุมชน (Social Enterprise) 
Base Camp 24” และ การเสวนา เรื่อง กิจกรรม
นักศึกษาเพื่อเสริมบทบาทมหาวิทยาลัยกับการ
พัฒนา รวมทั้งมีกิจกรรมศึกษาดูงานการพัฒนา
พ้ืนที่ บ้าน วัด โรงเรียน ในพ้ืนที่ชุมชนอย่างยั่งยืน 
ณ วัดป่าว ิส ุทธิญาณมงคล และบ้านดอยแก้ว 
จังหวัดล าพูน และกิจกรรมแลกเปลี ่ยนเรียนรู้
สัมมนากลุ่มย่อย 

 

โครงการร่วมทุนจัดตั้งบรษิัทโฮลดิ้ง ภายใต้ชื่อ บริษัท เคเคยู มิส ลิลลี่ โฮลดิ้ง จ ากัด  
( KKU Miss Lily Holding )  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับบริษัทมิส ลิลลี่ (Miss Lily) ในการร่วมทุนจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้ง ภายใต้ชื่อ 
บริษัท เคเคยู มิส ลิลลี่ โฮลดิ้ง จ ากัด (KKU Miss Lily Holding) เพ่ือพัฒนาโครงการวิจัยสู่ตลาดจริง พร้อมผลักดัน
สตาร์ทอัพไทยสู่เวทีโลก และเป็นการปิดสตาร์ทอัพไฮบริดรายแรกด้วย “ลิลลี่ ฟาร์มา” (Lily Pharma) ที่จะน า
ผลงานว ิจ ัยและผลิตภัณฑ์ “แอนโดรกราโฟไลด์ นาโน อิม ัลช ัน” ออกสู ่ตลาดโลก  นับเป ็นคร ั ้งแรกที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมกับภาคเอกชนในการเปิดบริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งมีบริษัท มิส ลิลลี่ จ ากัด เป็นผู้ร่วมทุน       
ในการจัดตั้งบริษัท เคเคยู มิส ลิลลี่ โฮลดิ้ง จ ากัด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม รวมถึงสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ต้องการผลักดันงานวิจัยเชิงพาณิชย์ ร่วมกับภาคเอกชน 
ด้วยทางมหาวิทยาลัยมีทรัพยากรและบุคลากรที ่มีศักยภาพในการท างานวิจัย แต่ อาจจะมีข้อจ ากัดในเรื่อง
กฎระเบียบราชการและเวลาการท างานของอาจารย์นักวิจัยที่มีภาระด้านงานสอน จึงไม่สามารถท าให้งานวิจัย
ออกมาใน รูปแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้งานวิจัยในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ไม่ตรงกับความต้องการ
ของตลาดจึงไม่ถูกน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่เพื่อเกิดการผลักดันให้เกิดการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งขึ้น ทีมวิจัย
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ของมหาวิทยาลัยจึงได้ร่วมมือกับภาคเอกชนที่มีศักยภาพและมีมุมมองในการสร้างธุรกิจของบริษัทมิส ลิลลี่      
เพื่อก่อตั้งคณะท างานในรูปแบบผสมผสานที่รวมเอาจุดแข็งในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนักวิจัย เครื่องมือ และองค์
ความรู้เข้าด้วยกันเพื่อผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทั้งยังใช้เงิน
ลงทุนน้อยกว่างานวิจัยที่ด าเนินการโดยภาคเอกชนหรือภาครัฐเพียงล าพัง โดยบริษัทโฮลดิ้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการ
ลงทุนสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีนวัตกรรมด้านสุขภาพและเทคโนโลยีในสาขาต่างๆ ที่สามารถส่งออกไปสู่ตลาดโลก 
 

 
 
 
 
 

โครงการเปิดตัว FPS แพลตฟอร์มบริการอัจฉริยะ ช่วยลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตให้กับชาวไร่อ้อย 
คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดประชาสัมพันธ์ผลงานและแถลงข่าว เรื่อง งานวิจัยสู่การปฏิบัติ ลดต้นทุน เพ่ิม

ผลผลิต อัปเกรดเกษตรอุตสาหกรรมไทย ภายใต้โครงการแพลตฟอร์มหุ่นยนต์และยานพาหนะไร้คนขับ ส าหรับ
การเกษตรที่มีความแม่นย า เพื่อสร้างฟาร์มขนาดใหญ่เสมือนปีที่ 2 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม
ออดิทอเรียม อาคารอ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และไร่สาธิตคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ที่มาในการศึกษาวิจัยพบว่าเกษตรกรที่ปลูกอ้อยทราบถึงปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิต
และต้องการลดรายจ่ายแต่ปัญหาคือที่ผ่านมายังไม่มีเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใดๆ ที่เข้ามาช่วยเกษตรกรประเมิน
ความเสี่ยงในการลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตในไร่อ้อยได้อย่างแม่นย า จึงได้ท าการวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคเอกชน
เพื่อพัฒนาระบบวิเคราะห์และแปลผลภาพถ่ายทางอากาศที่ได้จากอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน เพื่อน าข้อมูลที่
จ าเป็นไปสู่ขั้นตอนของการวิเคราะห์ และวางแผนการผลิต เพื่อลดความเสี่ยงในการจัดการไร่อ้อยของเกษตรกร
หรือผู้ประกอบการ โดยร่วมกับทีมวิจัยของ บพข. ,บริษัท เอชจี โรโบติกส์ จ ากัด ที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบ AI 
และ บ.โกลบอล ครอปส์ จ ากัด ด้วยการน าโดรนมาใช้ในการส ารวจเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาให้ตรงจุดตามหลัก
เกษตรแม่นย า ซึ่งจากผลการทดสอบสามารถที่จะลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตจาก 10 ตันต่อไร่เป็น 12 ตันต่อไร่  
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พิธีลงนามบันทึกความเขา้ใจด้านระบบอัตโนมัติ หุน่ยนต์ และปัญญาประดษิฐ์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้าน

ระบบอ ัตโนม ัต ิ  ห ุ ่นยนต ์  และป ัญญาประด ิษฐ ์  ระหว ่างคณะ
วิศวกรรมศาสตร์กับบริษัทซีร่า ออโตเมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด 
และได้เข้าร่วมการเปิดศูนย์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที ่ว ิทยาลัย
อาชีวศึกษาขอนแก่น ซึ่งเป็นศูนย์ AI แห่งแรกในวิทยาลัยอาชีวศึกษาใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์และบริษัทซีร่า ออโต
เมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี ได้มีส่วนร่วมให้การสนับสนุนเพื่อความส าเร็จใน
การพัฒนาเยาวชนคนรุ ่นใหม่ให้รู ้เท่าทันการเปลี ่ยนแปลงในโลกยุค
ดิจิทัล 

 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับ “ธุรกิจหมอล า สู่ตลาดดจิิทัล” 
จัดขึ้นภายใต้โครงการวิจัยหมอล ากับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ฯ เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับ 

“ธุรกิจหมอล า สู่ตลาดดิจิทัล” ด าเนินการโดยวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ 
โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น โดยได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวง อว. บพท. มข. และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
ร่วมกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย (Kenan) และ Meta Boost ในงานมีกิจกรรม Up Skill ส าหรับผู้เข้าอบรม ซึ่งมาจาก
ทุกเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในธุรกิจหมอล า เพ่ือน าไปต่อยอดในการพัฒนาตนเองและธุรกิจ ได้แก่ “การออกแบบแผน
ที่ทุนทางวัฒนธรรม” โดยทีมงานโครงการวิจัย หมอล าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ “การตลาดดิจิทัล” จาก Meta Boost 
“เคล็ดลับการสร้างแบรนด์ให้เตะตา สร้างสรรค์เนื้อหาด้วยเครื่องมือยอดนิยม และการจัดการเพจธุรกิจบน Meta 
Business Suite” “ถอดรหัส IG Story” โดย วิทยากรที่ได้รับการรับรองจาก Meta และ “Meta พลังแห่งชุมชน
ออนไลน์ และการใช้กลุ่ม Facebook” โดยผู้จัดการฝ่ายพันธมิตรชุมชน ประจ าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จาก Meta 

ด้วยปัจจุบันกระแสการปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมการผลิตผลงานของศิลปินหมอล า มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์ และหมอล ากลายเป็นกระแสที่น่าสนใจสังคมโดยเฉพาะอุสาหกรรมบันเทิงเชิงวัฒนธรรม ฉะนั้นการที่จะ
ยกระดับการที่จะท าให้หมอล าก้าวไปอีกจุดหนึ่ง สามารถที่จะฝ่ากระแสคลื่นการมาสู่ ระบบดิจิทัล และสามารถ
สร้างรายได้จากระบบดิจิทัลจะท าอย่างไร ดังนั้นการจัดโครงการอบรมครั้งนี้จึงเป็นการรวมตัวของศิลปินหมอล า 
ศิลปินแขนงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหมอล า การผลิตผลงาน เจ้าของสตูดิโอ นักดนตรี ผู้ผลิตเครื่องดนตรี หลากหลาย
สาขาในภาคอีสาน เพื ่อให้เกิดการพัฒนาและยกระดับทักษะการผลิตผลงาน โดยได้ร ับความร่วมมือจาก 
Facebook Thailand, Kenan Foundation Asia และ Meta Boost ให้การสนับสนุนวิทยากรให้การอบรม 
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โดยหลังจากการอบรมท าให้ศิลปินและผู้ที่มาเข้าอบรมใน
ครั้งนี้มีทักษะพ้ืนฐานมาแล้วในระดับหนึ่ง และได้รับนวัตกรรมที่มา
ใหม่ เพื่อให้สามารถยกระดับโดยใช้ทักษะใหม่เสริมทักษะทีมี  จะ
ช่วยให้เกิดประโยชน์เพิ่มมากขึ้น เช่น 1) มีทักษะเพิ่มมากขึ้น 2) มี
รายได้เพิ่มขึ้น และ 3) มีนวัตกรรมที่จะช่วยให้มีรายได้อีกหลาย
ช่องทาง ซึ่งเป็นการช่วยในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากจากทุนทาง
วัฒนธรรมได้ 

 

การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA)  
โครงการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมการให้บริการสาธารณะด้วยเครื่องมือดิจิทัล 

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น (COLA) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) โครงการพัฒนาและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมการให้บริการสาธารณะด้วยเครื่องมือดิจิทัล กับ บริษัท One Geo Survey ในวันที่ 
8 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทอินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จ ากัด ทั้งสองหน่วยงานได้มีวิสัยทัศน์
และเป้าหมายร่วมกันที่จะด าเนินงานใน 3 ประเด็นหลัก คือ 1. บูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา
และวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในระดับปริญญาตรีของ COLA โดยจะมีการบ่มเพาะนักศึกษาให้สามารถน าเอา
นวัตกรรมดิจิทัลที่พัฒนาแล้วไปถ่ายทอดและใช้จริงในการบริหารจัดการและให้บริการประชาชนในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมถึงรับเอาข้อเสนอแนะกลับมาเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มให้สามารถตอบสนองให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ในส่วนของระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ จะมุ่งให้นักศึกษา
มีส่วนร่วมในกระบวนการแสวงหาความต้องการและการพัฒนาตัวแบบนวัตกรรมดิจิทัลส าหรับการให้บริการ
สาธารณะซึ่งจะผนวกให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัยของนักศึกษา ผลจากการศึกษาสามารถน าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์และสามารถบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลให้แก่นักศึกษาได้ 2. การจัดบริการวิชาการในรูปแบบ
ของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและให้ค าปรึกษาแก่ผู ้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตลอดจนประชาชนในท้องถิ่น โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้การน าเอานวัตกรรมดิจิทัลในการให้บริการสาธารณะที่
ร่วมกันพัฒนาขึ้นไปใช้จริง 3. ทีม COLA และผู้เชี่ยวชาญของบริษัทจะร่วมมือกันแสวงหาเครือข่ายองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพและมีความสนใจ เพื่อน าส่งนวัตกรรมดิจิทัลในการให้บริการสาธารณะที่พัฒนาขึ้นไปใช้
จริงในการด าเนินงานขององค์กร 

     ความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานในครั้งนี้ สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ส่งเสริมให้
หน่วยงานจัดการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยร่วมมือกันกับภาคเอกชนในการพัฒนานวัตกรรม วิจัย และถ่ายทอด
ผลงานที่พัฒนาขึ้นสู่การน าไปใช้ได้จริงและต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ อีกท้ังเป็นการเปิดพ้ืนที่ให้นักศึกษาให้ได้เรียนรู้
ในบริบทจริงและสามารถพัฒนาศักยภาพตนเองให้เป็นผู้ประกอบการดิจิทัลในอนาคตได้ 
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โครงการเปิดศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร ไทย-เคนยา  
ณ Kenya School of Agriculture (KSA) 

ด้วยศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร ไทย-เคนยา เป็นความร่วมมือระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ กรม
ความร่วมมือระหว่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี และ Kenya School of Agriculture 
สาธารณรัฐเคนย่า จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 55 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับ
เคนยา ภายใต้โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรอย่างยั่งยืน ไทย-เคนยา โดยภายในศูนย์ประกอบไปด้วยฐาน
การเรียนรู้ 6 ฐาน ดังนี้ 1. Soil health and technology for sustainable agriculture and environment 
2. Crop water management 3. Agro-bioproducts for healthy planet and food 4. Post Harvest 
technology 5. Value addition and value chain analysis (banana) แ ล ะ6. Sustainable future for 
aquaculture ซึ่งในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
ได้รับเชิญให้เป็นเกียรติกล่าวแสดงความยินดีและกล่าวถึงกิจกรรมความร่วมมือที่จะมีร่วมกันในการถ่ายทอดความรู้
ด้านเทคโนโลยีการเกษตรของไทยในอนาคตเนื่องในโอกาสเปิดตัวศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร ไทย-เคนยา 
ณ Kenya School of Agriculture (KSA) เมือง Nyeri สาธารณรัฐเคนยา แบบออนไลน์ 

 
พิธีลงนามความร่วมมือภาคชุมชนในการสร้างพื้นที่ปฏิบัตกิารทางสังคม 

และการก าหนดแผนกิจกรรมขับเคลื่อนชุมชนด้วยฐานศิลปกรรม 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับเทศบาลต าบลกุดน ้าใน องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงหวาน องค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านขาม อ าเภอน ้าพอง จังหวัดขอนแก่น และองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นสุข อ าเภอจอมพระ 
จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือภาคชุมชนในการสร้างพื้นที่ปฏิบัติการทางสังคมและการก าหนดแผน
กิจกรรมขับเคลื่อนชุมชนด้วยฐานศิลปกรรมภายใต้การเนินงานโครงการ Art for All ศิลป์ มข. สร้างสรรค์ชุมชน
ต้นแบบตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ณ โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและการบริการชุมชนทางด้านศิลปกรรมอันน าไปสู่การ
พัฒนาและยกระดับเศรษกิจ สังคม ด้วยงานศิลปกรรม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฟื้นฟู สร้างสรรค์ ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นร่วมกัน ตลอดจนการพัฒนาให้พื้นที่ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปกรรมท้องถิ่น 


