
ที่  อว ๖๖๐๒๐๑.๒.๔/ว๖๓๙๔ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๑๒๓ หมู่ ๑๖  ต.ในเมือง  

 อ.เมือง จ.ขอนแก่น  ๔๐๐๐๒ 

     ๕  พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 

เรื่อง    แจ้งผลการพิจารณาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษา 
เป็นพ่ีเลี้ยง ประจ าปี ๒๕๖๔ และขอยกเว้นค่าค่าธรรมเนียมบ ารุงสถาบันการศึกษา (Overhead Charge) 

เรียน   อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑. ใบส าคัญรับเงิน 

๒. หนังสือขอยกเว้นค่าธรรมเนียมบ ารุงสถาบันการศึกษา (Overhead Charge)   
๓. แนวทางปฏิบัติการด าเนินโครงการส าหรับผู้ประสานงานและหัวหน้าโครงการ 

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เสนอโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมี 
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยงประจ าปี ๒๕๖๔ นั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะแม่ข่ายเครือข่ายอุดมศึกษาภาค 

ตะว ันออกเฉ ียงเหน ือตอนบน ได ้สร ุปและรวบรวมโครงการน  าเสนอต ่อส  าน ักงานปล ัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา  ว ิทยาศาสตร์  ว ิจ ัยและนว ัตกรรม (สป.อว.) พิจารณาข้อเสนอโครงการเร ียบร ้อยแล้ว 
โดยมีโครงการที่ได้รับอนุมัติ ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณที่
ได้รับการอนุมัต ิ

๑ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพือ่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาต ิ(PISA) โดย
เน้นจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

รศ.ประสงค์ สีหานาม ๒๓๘,๐๐๐ 

๒ การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลดจิิทัล เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน แบบสหวิทยาการ สู่การปรับตัวกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ดร.ธายุกร พระบ ารุง ๖๘,๐๐๐ 

๓ ห้องเรียนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทอ้งถิ่น: การสอนโดยอาศัยธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นฐานการเรียนรู ้

ดร.วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ ๓๐๖,๐๐๐ 

รวม ๓ โครงการ ๖๑๒,๐๐๐ 

โดยจะด าเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ ร้อยละ ๕๐ ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ดังนั้น จึงใคร่ขอความ
อนุเคราะห์ท่านส่งเอกสารการเบิกจ่ายโครงการที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณดังกล่าวมายังศูนย์นวัตกรรม 
การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในวันที่ ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๔ พร้อมส่งเอกสารการเบิกจ่าย ดังนี้  

๑. ส าเนาบัตรประชาชนหัวหน้าโครงการ พร้อมรับรองส าเนา 
๒. ส าเนาหน้าบัญชีธนาคารของสถาบัน พร้อมรับรองส าเนา 
๓. ใบส าคัญรับเงิน ลงนามโดยหัวหน้าโครงการ  




ขา้พเจา้............................................................. อยู่บา้นเลขที ่ ....................................................


ต าบล.............................................อ าเภอ ...........................................จงัหวดั...............................................


ได้รับเงินจากเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น


 ดงัรายการตอ่ไปนี ้:-


153,000


 


 


โดยอาศยัธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มเป็นฐานการเรยีนรู)้


จ านวนเงิน    (หนึง่แสนหา้หม่ืนสามพนับาทถว้น )  153,000


(รอ้ยละ 50 ของเงินทีไ่ดร้บัอนมุตัิ)


(โครงการหอ้งเรยีนธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มทอ้งถ่ิน: การสอน


ลงช่ือ……………………………………………….


ผูร้บัเงิน


ใบส าคัญรับเงิน
วนัที ่................เดอืน.......................พ.ศ……....................


รายการ จ านวนเงิน


งวดที ่1 โครงการพฒันาคณุภาพการศกึษาและการพฒันาทอ้งถ่ิน


โดยมีสถาบนัอดุมศกึษาเป็นพ่ีเลีย้ง ประจ าปี 2564







ขา้พเจา้............................................................. อยู่บา้นเลขที ่ ....................................................


ต าบล.............................................อ าเภอ ...........................................จงัหวดั...............................................


ได้รับเงินจากเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น


 ดงัรายการตอ่ไปนี ้:-


34,000


 


 


การจดัการเรยีนการสอนแบบ สหวทิยาการ 


สู่การปรบัตวักบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ)


จ านวนเงิน    (สามหม่ืนสี่พนับาทถว้น )  34,000


โดยมีสถาบนัอดุมศกึษาเป็นพ่ีเลีย้ง ประจ าปี 2564


(รอ้ยละ 50 ของเงินทีไ่ดร้บัอนมุตัิ)


(โครงการพฒันาระบบการจดัการขอ้มลูดจิิทลั เพ่ือสนบัสนนุ


ลงช่ือ……………………………………………….


ผูร้บัเงิน


ใบส าคัญรับเงิน
วนัที ่................เดอืน.......................พ.ศ……....................


รายการ จ านวนเงิน


งวดที ่1 โครงการพฒันาคณุภาพการศกึษาและการพฒันาทอ้งถ่ิน







ขา้พเจา้............................................................. อยู่บา้นเลขที ่ ....................................................


ต าบล.............................................อ าเภอ ...........................................จงัหวดั...............................................


ได้รับเงินจากเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น


 ดงัรายการตอ่ไปนี ้:-


119,000


 


 


เกิดความคดิรเิริ่มสรา้งสรรค ์ตามแนวทางการประเมินผลนกัเรยีน


รว่มกบันานาชาต ิ(PISA) โดยเนน้จดัการเรยีนรูผ้า่น


การปฏิบตัจิรงิ (Active Learning) 


จ านวนเงิน    (หนึง่แสนหนึง่หม่ืนเกา้พนับาทถว้น )  119,000


โดยมีสถาบนัอดุมศกึษาเป็นพ่ีเลีย้ง ประจ าปี 2564


(รอ้ยละ 50 ของเงินทีไ่ดร้บัอนมุตัิ)


(โครงการพฒันารูปแบบการเรยีนการสอน เพ่ือสง่เสรมิใหผู้เ้รยีน


ลงช่ือ……………………………………………….


ผูร้บัเงิน


ใบส าคัญรับเงิน
วนัที ่................เดอืน.......................พ.ศ……....................


รายการ จ านวนเงิน


งวดที ่1 โครงการพฒันาคณุภาพการศกึษาและการพฒันาทอ้งถ่ิน
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ขอยกเว้นการหักค่าธรรมเนียมบำรุงสภาบันศึกษา.pdf




แนวปฏิบัติการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ 
การพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจ าปี 2564  


ส าหรับผู้ประสานงานประจ าสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 


ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนาท้องถิ ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี ่เล ี ้ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื ่อสนับสนุนให้
สถาบันอุดมศึกษาท าหน้าที่เป็น “พี่เลี้ยง” ที่ท างานร่วมกับโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานในพื้นที่ในการน าองค์ความรู้ความ
เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีไปช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดความเข้มแข็ง ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะแม่
ข่ายเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีแนวปฏิบัติการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
การพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง ประจ าปี 2564 ส าหรับผู้ประสานงานประจ าสถาบันอุดมศึกษา ดังนี ้


1. วัตุประสงค์ของความร่วมมือ 
1.1 เพื่อสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาท าหน้าที่เป็น “พี่เลี้ยง” โดยท างานร่วมกับโรงเรียน ชุมชนและ 


หน่วยงานในพื้นที่ในการน าองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีไปช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาของ
โรงเรียนในท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งและพัฒนาท้องถิ่นได้ตรงตามบริบทของชุมชน 


1.2 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานในภาพรวมของประเทศ 


    2. แนวทางปฏิบัตสิ าหรับผู้ประสานงานประจ าสถาบันอุดมศึกษา 
2.1 ติดต่อประสานงานระหว่างหัวหน้าโครงการและแม่ข่ายเพื่อให้การด าเนินงานได้ด าเนินเป็นท่ีเรียบร้อย 
2.2 ติดตามการด าเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และไปตามข้อก าหนดโครงการ 


(TOR – Terms of Reference)  
2.3 ควบคุมค่าใช้จ่ายเงินสนับสนุน โดยค านึงถึงความจ าเป็น ความเหมาะสม และจัดเตรียมหลักฐานการใช้จ่ายเงิน


สนับสนุนเพื่อให้สป.อว. ตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
2.4 ให้ความร่วมมือและอ านวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการบริหารโครงการ ผู้แทนของ สป.อว. และแม่ข่าย  ในการ


ไปตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าและเยี่ยมชมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษา
เป็นพี่เลี้ยง (Site Visit)  
            2.5 ติดตามรายงานผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลีย้ง ให้ทางแม่ข่ายทราบ จ านวน 2 ครั้ง ได้แก ่รายงานความก้าวหน้า (ภายใน
เดือนพฤษภาคม 2564) และ รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภายในเดือนตุลาคม 2564) โดยจะต้องจัดท ารายละเอียดตามหัวข้อและแนบ
แบบฟอร์มที่ก าหนด  


2.6 ในการประสานงานกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะแม่ข่ายเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 


สามารถติดต่อได้ที่ E-mail: ltic.edu@kku.ac.th โทรศัพท์/โทรสาร  ๐ ๔๓๒๐ ๒๘๙๙                                                  


ผู้ประสานงาน นางสาวชมพูนิกข์ ปรางทอง โทร. ๐๘ ๓๓๓๔๕ ๔๘๑  นางนฤมล น้อยนรินทร์ โทร. ๐๙ ๘๙๒๖ ๓๖๕๓ 







         3. ผลผลิตและผลลัพธ ์


ชื่อโครงการ 


ผลผลิต 


ผลลัพธ์ โรงเรียน คร ู นักเรียน 


1.ห้องเรียนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทอ้งถิ่น: การสอน


โดยอาศัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฐานการเรียนรู้ 


9 36 360 1. เกิดผลงานวิชาการในรูปแบบผลผลิตโครงการ 
ที่สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธผล 
2. ครูมีการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบ
กับปีการศึกษากอ่นหน้า (ยกเว้นกรณีของ
โรงเรียนทประสบปัญหาเด็กนักเรียนอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ ให้พิจารณาจากผลเปรียบเทยีบ
ความสามารถของเด็กนักเรียนในการอา่นออก
เขียนได้ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ) 


2.การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลดิจทิัล เพื่อสนับสนุน


การจัดการเรียนการสอนแบบ สหวิทยาการ สู่การ


ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 


2 15 60 


3.การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้


ผู้เรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตามแนวทางการ


ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาต ิ(PISA) โดยเน้น


จัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัตจิริง (Active Learning) 


7 272 4,567 


รวม 3 โครงการ 18 323 4,987  


4. งบประมาณ 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะสนับสนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงาน


โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี ่เล ี ้ยง ประจ าปี  2564 ให้กับ
สถาบันอุดมศึกษา จ านวน 612,000 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ดังนี ้


งบประมาณสนับสนุนโรงเรียนเป้าหมาย โดยแบ่งออกเป็น 2 งวด ดังนี้ 
 งวดที่ 1 ร้อยละ 50 ของงบประมาณที่สนับสนุน จ านวน 306,000 บาท (สามแสนหกพันบาทถ้วน) เมื่อ สป. อว.     


โอนงบประมาณมายังแม่ข่าย และมหาลัยเครือข่ายส่งเอกสารเบิกจา่ยเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  
 งวดที่ 2 ร้อยละ 50 ของงบประมาณที่สนับสนุน จ านวน 306,000 บาท (สามแสนหกพันบาทถ้วน) เมื่อ สป. 


อว. ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ (Site Visit) และพิจารณาแล้วว่าสถาบันอุดมศึกษาได้ด าเนิน
โครงการได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 


5. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 


 ก าหนดระยะเวลาด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2564 ทั้งนี้ สป.อว.และเครือข่ายอุดมศึกษาอาจตกลง


เป็นหนังสือเพื่อขยายระยะเวลาความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ออกไปได้ตามความเหมาะสมโดยมีเหตุผลอันสมควร 


 


 


 


 


 


 







แนวปฏิบัติการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ 
การพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจ าปี 2564  


ส าหรับหัวหน้าของโครงการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 


ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนาท้องถิ ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี ่เล ี ้ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื ่อสนับสนุนให้
สถาบันอุดมศึกษาท าหน้าที่เป็น “พี่เลี้ยง” ที่ท างานร่วมกับโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานในพื้นที่ในการน าองค์ความรู้ความ
เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีไปช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดความเข้มแข็ง ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะแม่
ข่ายเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีแนวปฏิบัติการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
การพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง ประจ าปี 2564 ส าหรับเจ้าของโครงการประจ าสถาบันอุดมศึกษา ดังนี ้


2. วัตุประสงค์ของความร่วมมือ 
1.3 เพื่อสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาท าหน้าที่เป็น “พี่เลี้ยง” โดยท างานร่วมกับโรงเรียน ชุมชนและ 


หน่วยงานในพื้นที่ในการน าองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีไปช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนในท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งและพัฒนาท้องถิ่นได้ตรงตามบริบทของชุมชน 


1.4 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานในภาพรวมของประเทศ 


       2. แนวทางปฏิบัตสิ าหรับหัวหน้าโครงการประจ าสถาบันอุดมศึกษา 
2.1 ด าเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และไปตามข้อก าหนดโครงการ  


(TOR – Terms of Reference)  
2.2 ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นและบันทึกความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแบบฟอร์มที่ข่ายก าหนด 
2.3 ควบคุมค่าใช้จ่ายเงินสนับสนุน โดยค านึงถึงความจ าเป็น ความเหมาะสม และจัดเตรียมหลักฐานการใช้จ่ายเงิน


สนับสนุนเพื่อให้สป.อว. ตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
2.4 ให้ความร่วมมือและอ านวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการบริหารโครงการ ผู้แทนของ สป.อว. และแม่ข่าย  ในการ


ไปตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าและเยี่ยมชมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษา
เป็นพี่เลี้ยง (Site Visit)  
            2.5 รายงานผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
การพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ให้ทางแม่ข่ายทราบ จ านวน 2 ครั้ง ได้แก่ รายงานความก้าวหน้า (ภายใน
เดือนพฤษภาคม 2564) และ รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภายในเดือนตุลาคม 2564) โดยจะต้องจัดท ารายละเอียดตามหัวข้อและแนบ
แบบฟอร์มที่ก าหนด  


2.6 กรณีมีข้อสงสัยเกี ่ยวกับการด าเนินการ สามารถติดต่อปรึกษาผู ้ประสานงานประจ าสถาบันอุดมศึกษาหรือ
มหาว ิทยาล ัยขอนแก่นในฐานะแม่ข ่ายเคร ือข ่ายอ ุดมศึกษาภาคตะว ันออกเฉ ียงเหนือตอนบน  สามารถติดต ่อได ้ที่                            
E-mail: ltic.edu@kku.ac.th โทรศัพท์/โทรสาร  ๐ ๔๓๒๐ ๒๘๙๙  ผู ้ประสานงาน นางสาวชมพูนิกข์ ปรางทอง โทร . ๐๘ 
๓๓๓๔๕ ๔๘๑  นางนฤมล น้อยนรินทร์ โทร. ๐๙ ๘๙๒๖ ๓๖๕๓ 







3. งบประมาณ 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  จะสนับสนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงาน


โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี ่เล ี ้ยง ประจ าปี  2564 ให้กับ
สถาบันอุดมศึกษา จ านวน 612,000 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ดังนี ้


งบประมาณสนับสนุนโรงเรียนเป้าหมาย โดยแบ่งออกเป็น 2 งวด ดังนี้ 
 งวดที่ 1 ร้อยละ 50 ของงบประมาณที่สนับสนุน จ านวน 306,000 บาท (สามแสนหกพันบาทถ้วน) เมื่อ สป. อว. โอน


งบประมาณมายังแม่ข่าย และมหาลัยเครือข่ายส่งเอกสารเบิกจ่ายเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  
 งวดที่ 2 ร้อยละ 50 ของงบประมาณที่สนับสนุน จ านวน 306,000 บาท (สามแสนหกพันบาทถ้วน) เมื่อ สป. อว. ได้ตรวจ


เยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ (Site Visit) และพิจารณาแล้วว่าสถาบันอุดมศึกษาได้ด าเนินโครงการได้
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 


4. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 


 ก าหนดระยะเวลาด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2564 ทั้งนี้ สป.อว.และเครือข่ายอุดมศึกษาอาจตกลง


เป็นหนังสือเพื่อขยายระยะเวลาความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ออกไปได้ตามความเหมาะสมโดยมีเหตุผลอันสมควร 
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ขอแสดงความนับถือ 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์  สุดภักดี) 

รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 

 
 

อนึ่ง ในการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษา      
เป็นพี่เลี้ยง ประจ าปี ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาท าหน้าที่เป็น “พี่เลี้ยง” โดย
ท างานร่วมกับโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานในพื้นที่ในการน าองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยี ไปช่วย
แก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งและพัฒนาท้องถิ่น ได้ตรงตาม
บริบทของชุมชนและเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาขั ้นพื ้นฐานในภาพรวมของประเทศ จึงขอยกเว ้นการหักค่าธรรมเนียมบ ารุงสถาบันการศึกษา     
(Overhead Charge) จากงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนในการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยงประจ าปี ๒๕๖๔      

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะจัดประชุมชี้แจงการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยงประจ าปี ๒๕๖๔ เพ่ือรับแนวทางปฏิบัติส าหรับโครงการที่ได้รับ
การอนุมัติงบประมาณ ดังนี้ 

๑. ประชุมชี ้แจงส าหรับผู ้ประสานงานประจ าสถาบันอุดมศึกษา ในวันที ่ ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๔                                
เวลา ๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ทาง Zoom Meeting โดยผู้ประสานงานประจ าสถาบันอุดมศึกษา
สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ที่ลิงก์ https://kku.world/eun20 

๒. ประช ุมช ี ้แจงส  าหร ับห ัวหน ้าโครงการและผ ู ้ประสานงานประจ  าสถาบ ันอ ุดมศ ึกษา                       
ในวันที่ ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ทาง Zoom Meeting โดยหัวหน้าโครงการ
และผู ้ประสานงานประจ าสถาบันสามารถลงทะเบียนเพื ่อเข้าร ่วมการประชุมได้ที ่ล ิงก์  
https://kku.world/axh3y 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน 
E-mail: ltic.edu@kku.ac.th  
โทรศัพท์/โทรสาร  ๐ ๔๓๒๐ ๒๘๙๙   
ผู้ประสานงาน นางสาวชมพูนิกข์ ปรางทอง โทร ๐๘ ๓๓๓๔ ๕๔๘๑  นางนฤมล น้อยนรินทร์ โทร. ๐๙ ๘๙๒๖ ๓๖๕๓ 
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