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ศูนยบริการวิชาการไดจัดกิจกรรมโครงการและภารกิจตางๆ ระหวางเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2548
โดยเปนกจิกรรมทีส่นองตอบตอพนัธกจิของศนูยบรกิารวชิาการ "ประสานและดำเนนิงานบรกิารวชิาการแกชมุชน
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแกนและนโยบายพัฒนาประเทศ" ซึ่งวัตถุประสงคคือ เปนหนวยงานหลัก
ในการประสานและระดมทรัพยากรทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย เพื่อจัดบริการใหการศึกษาและอบรมแก
ประชาชนระดับตางๆทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมมือกับคณะและหนวยงานตางๆในการใหบริการแกชุมชน
สรางสมัพนัธอนัดรีะหวางมหาวทิยาลยั โดยดำเนนิตามภารกจิของศนูยบรกิารวชิาการทัง้ 4 แบบหลกั คอื ภารกจิ
ประจำศูนยบริการวิชาการ ภารกิจสนองตอบนโยบายมหาวิทยาลัยขอนแกน ภารกิจความรวมมือตามบันทึก
ขอตกลง และภารกจิอืน่ๆ ในการพฒันาบคุลากรและกจิกรรมในศนูยบรกิารวชิาการ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้

 
ภารกิจประจำศูนยบริการวิชาการ เปนภารกิจที่มุงเนนเปนประตูนำวิชาการและผลงานวิจัย รวมทั้งองคความรู

ของมหาวทิยาลยัขอนแกนสชูมุชน และเรยีนรจูากชมุชน เพือ่สรางและพฒันาองคความร ูสกูารพฒันาการสอนและการวจิยั
ของอาจารย  อนัจะสงผลกระทบตอการพฒันาการเรยีนการสอนและศกัยภาพนกัศกึษาตอไปไดดวย ซึง่ศนูยบรกิารวชิาการ
ไดดำเนนิภารกจิเหลานีเ้ปน 2 ภารกจิหลกัๆ คอื การบรกิารแกสงัคม และการบรกิารฝกอบรม โดยในแตละภารกจินัน้ไดมี
โครงการในหลากหลายรปูแบบ ดงันี้

1.1 การบรกิารวชิาการแกสงัคม
การบรกิารวชิาการเหลานี ้มงุเนนใหสอดคลองตามวตัถปุระสงคของศนูยบรกิารวชิาการคอืผลสมัฤทธิต์อชมุชน

และสังคม โดยมุงเนนบริการชุมชนเพื่อสรางผูนำในอนาคต สรางเยาวชนคุณภาพแกสังคมและเชื่อมโยงการถายทอด
ประสิทธิภาพในการทำงาน ดังนี้

การจดักจิกรรมโครงการ  "เลอืกแนวคดิ  พชิติความฝน  สเูสนทางแหงความสำเรจ็" ซึง่วตัถปุระสงคในการจดั
กจิกรรมนี ้เพือ่ใหนกัเรยีน ผปูกครอง และครแูนะแนวมคีวามร ูทกัษะ และประสบการณ ในหลกัการ ทฤษฎ ีและการฝก
กระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรรูวมกนั ในการแกปญหาดานการศกึษาตอของนกัเรยีนในระดบัมธัยมปลาย และการเลอืกศกึษา
ตอในสาขาวชิาทีเ่หมาะสมกบัความถนดั ความสนใจ และบคุลกิภาพของตนเพือ่ปองกนัปญหาการสอบใหม หรอืการเรยีน
ทีไ่มตรงกบัความตองการของผเูรยีน การจดักจิกรรมในครัง้นีป้ระกอบไปดวย การบรรยายเรือ่ง “การเลอืกแนวคดิ พชิติความฝน
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สู เสนทางแหงความสำเร็จ” โดยรองศาสตราจารย
สนุยี  สนิธเุดชะ  และการแลกเปลีย่นเรยีนร ู "เลอืกเรยีน
เลือกเสนทางชีวิตที่สดใส" นำโดยรองศาสตราจารย
จติเจรญิ  ไชยาคำ ผอูำนวยการศนูยบรกิารวชิาการ และ
ทมีวทิยากรอกีหลายทาน รวมกนัแลกเปลีย่นเรยีนรแูนวทาง
รวมกนั รวมทัง้การนำเสนอผลการประชมุกลมุยอย ซึง่เปน
กจิกรรมทีไ่ดรบัความรวมมอืจากทมีวทิยากร นกัศกึษา จาก
หลากหลายสาขาวชิา รวมทัง้ผปูกครอง และนกัเรยีนในเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาทีเ่ปนกลมุเปาหมาย  การจดักจิกรรมครัง้นี้
ไดรับความสนใจอยางมาก  ในแตละพื้นที่การศึกษามี
ผเูขารวมกจิกรรมจำนวนกวา 400 คน ซึง่พืน้ทีใ่นการจดั
กิจกรรมนั้นไดครอบคลุมไปยังเขตพื้นที่การศึกษาในเขต
จังหวัดขอนแกนอยางทั่วถึง โดยแบงเปน 5 เขตพื้นที่
รายละเอยีดดงันี้

วนัที ่17 พฤศจกิายน 2548  จดักจิกรรมโครงการ
"เลอืกแนวคดิ  พชิติความฝน  สเูสนทางแหงความสำเรจ็"
รนุที ่1 ณ  สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาขอนแกน เขต 1
โรงเรยีนบานไผศกึษา อ.บานไผ จ.ขอนแกน

วนัที ่19 พฤศจกิายน 2548   จดักจิกรรมโครงการ
"เลอืกแนวคดิ  พชิติความฝน  สเูสนทางแหงความสำเรจ็"
รนุที ่2 ณ หองประชมุคณะสตัวแพทยศาสตร มหาวทิยาลยั
ขอนแกน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2548    จัดกิจกรรม
โครงการ     "เลอืกแนวคดิ  พชิติความฝน  สเูสนทางแหง
ความสำเร็จ" รุนที่ 3  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอนแกน เขต 4 โรงเรียนน้ำพองศึกษา อ.น้ำพอง
จ.ขอนแกน

วนัที ่25 พฤศจกิายน 2548   จดักจิกรรมโครงการ
"เลอืกแนวคดิ  พชิติความฝน  สเูสนทางแหงความสำเรจ็"
รนุที ่ 4 ณ สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาขอนแกน เขต 5
โรงเรยีนหนองเรอืวทิยา อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน

วนัที ่30 พฤศจกิายน 2548   จดักจิกรรมโครงการ
"เลอืกแนวคดิ  พชิติความฝน  สเูสนทางแหงความสำเรจ็"
รนุที ่ 5 ณ สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาขอนแกน เขต 3
โรงเรยีนเมอืงพลพทิยาคม อ. พล จ.ขอนแกน
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นอกจากกิจกรรมดังกลาวแลว ยังมีอีกกิจกรรมที่เปนการ
บริการวิชาการแกสังคมคือ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548
ศูนยบริการวิชาการไดจัด "กิจกรรมสรุปผลงาน โครงการบริการ
วชิาการ ประจำปงบประมาณ 2548"  ณ อาคารขวญัมอ มหาวทิยาลยั
ขอนแกน ซึง่โครงการดงักลาว ศนูยบรกิารวชิาการไดรบัมอบหมาย
เปนภารกจิ จากมหาวทิยาลยัขอนแกน ในการประสานงานกจิกรรม
ตามแผนกลยุทธดานการบริการวิชาการแกสังคม ทั้งทาง
มหาวิทยาลัยขอนแกนไดกำหนดวิสัยทัศนดานการบริการวิชาการ

ดงันี ้"มหาวทิยาลยัขอนแกนเปนศนูยกลางการใหบรกิารทางวชิาการแกชมุชนตามศกัยภาพของมหาวทิยาลยั เพือ่ตอบสนอง
ความตองการของทองถิน่ ภมูภิาค ประเทศและประเทศในภมูภิาคลมุน้ำโขง และจะนำไปสกูารชีน้ำสงัคมทางปญญา การ
พัฒนาที่ยั่งยืนและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากใหเขมแข็ง"  ดังนั้น ศูนยบริการวิชาการจึงไดกำหนดขอบขาย
หนาที่ โดยเปนหนวยงานหลักในการประสานงาน และสงเสริมสนับสนุนงานบริการวิชาการแกชุมชนของมหาวิทยาลัย
ขอนแกน เพือ่ใหคณะ  ภาควชิา และหนวยงานตางๆ สามารถดำเนนิงานไดอยางคลองตวัและมปีระสทิธภิาพ และจดัให
มกีารตดิตามและประเมนิผลโครงการบรกิารวชิาการแตละโครงการอยางตอเนือ่ง การจดักจิกรรมในครัง้นีว้ตัถปุระสงคเพือ่การ
ประเมนิตนเองของแตละโครงการ (Self Assessment Report) โดยบรรยากาศของงานเปนการนำเสนอผลสมัฤทธิข์อง
โครงการบรกิารวชิาการ ตลอดจนปญหา อปุสรรคในการดำเนนิงานโครงการบรกิารวชิาการแกสงัคม ผเูขารวมกจิกรรมสวน
ใหญเปนหัวหนาโครงการบริการวิชาการแตละโครงการ จากหลายๆ หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน รวมทั้งสิ้น
26 ทาน นอกจากจะมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรกูนัแลว ดานหนายงัมกีารจดันทิรรศการแสดงผลงานโครงการบรกิารวชิาการ
แกสงัคม ปงบประมาณ 2548 อกีดวย

จากการจดักจิกรรมบรกิารวชิาการเหลานี ้ทำใหทมีงานของศนูยบรกิารวชิาการ ไดรบัขอมลูทีเ่ปนประโยชนจาก
หลายๆฝายทีเ่ขารวมแลกเปลีย่นเรยีนร ู และสามารถนำมาปรบัใชการวางแผนงานในการใหบรกิารวชิาการทีเ่ปนประโยชน
แกสังคมตอไป

1.2 การบรกิารฝกอบรม
ศนูยบรกิารวชิาการ มหาวทิยาลยัขอนแกน เปนอกีหนวยงานหนึง่ทีใ่หบรกิารการฝกอบรมทางวชิาการแกองคกร

หนวยงาน รวมทัง้บคุลากรดานตางๆ เพือ่การประสานสหวทิยาการใหกวางไกล และนำความรอูนัหลากหลายสาขาวชิาจาก
มหาวทิยาลยัสชูมุชน ตามความตองการและความสนใจของกลมุเปาหมาย ซึง่ในชวงเดอืนตลุาคม-ธนัวาคม 2548  ศนูย
บรกิารวชิาการไดจดัอบรมหลกัสตูรวชิาการตางๆ แกผสูนใจ ดงันี้

หลกัสตูร "การจดัการความร ู(Knowledge Management : KM)" สำหรบับคุลากรคณะทนัตแพทยศาสตร
มหาวทิยาลยัขอนแกน ในวนัที ่26 ตลุาคม 2548 ณ หองประชมุ SMEs ศนูยบรกิารวชิาการ  วตัถปุระสงคเพือ่ใหเกดิการ
แลกเปลีย่นเรยีนรกูารปฏบิตังิานภายใน องคกร และรวมมอืกนัในการทำกจิกรรมตางๆ  ทัง้ภายใน  และภายนอกองคกร
ทมีวทิยากรนำโดยรองศาสตราจารยจติเจรญิ ไชยาคำ ผอูำนวยการศนูยบรกิารวชิาการ  ผชูวยศาสตราจารยพชัร ี เจยีรนยักรู
รองผูอำนวยการศูนยบริการวิชาการ และคณะ ผูเขารวมอบรมประกอบดวยหวัหนางาน และบคุลากรฝายตางๆ จาก
คณะทนัตแพทยศาสตร  จำนวนทัง้สิน้ 58 คน
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รปูแบบการอบรมประกอบดวยกจิกรรมตางๆ ทีท่ำใหเกดิการ
แลกเปลีย่นเรยีนรใูนงานทีแ่ตละทาน แตละฝายรบัผดิชอบ มกีาร
ประชมุกลมุยอย และนำเสนอผลการประชมุกลมุ เพือ่ใหทราบถงึ
ปญหา อุปสรรค รวมทั้งหา แนวทางในการแกไขปญหาเหลานั้น
รวมกนั

นอกจากนั้น ในวันดังกลาว ศูนยบริการวิชาการไดมีการ
ประชมุกรรมการ UKM เพือ่ระดมสมองในการจดัทำแผนปฏบิตักิาร
"การบรหิารจดัการองคความร ู   มหาวทิยาลยัขอนแกน ประจำป
2549" ผู เขารวมประกอบดวยคณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการดำเนนิงาน จำนวน 35 คน โดยมรีองศาสตราจารย
รังสรรค  เนียมสนิท  รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร เปน
ประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญไดดังนี้ ในการจัดทำแผน
ปฏิบัติการ การบริหารจัดการองคความรู มหาวิทยาลัยขอนแกน
เพือ่นำการจดัการความร ู(KM) เขามาใชเปนเครือ่งมอืในการพฒันา
องคกรใหเปนมหาวทิยาลยัแหงการวจิยั การพฒันาบคุลากร และ
พฒันางาน และใหสอดคลองกบัการประเมนิของ กพร. โดยแนวทาง
ในป 2549 ใหมงุเนนเรือ่งการพฒันางานวจิยั  การพฒันาระบบการ
เงินการคลัง และพัสดุ ตอเนื่องจากการสัมมนา UKM และการ
พัฒนาคุณภาพแบบองครวมโดยเอางานประจำเปนพื้นฐาน ซึ่ง
จะตองมกีารขยายผลออกไปใหทัว่ถงึ โดยมอบหมายใหศนูยบรกิาร
วิชาการเปนผูประสานงานใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมทั้ง

จะตองมีการประเมินผลจากจำนวน CoP ที่จดทะเบียนเครือขายเพิ่มขึ้น และเกิดชุมชน Blog ซึ่งเปนเครื่องมือในการ
แลกเปลีย่นเรยีนร ูโดยผลทีต่องการใหเกดิคอื ลดเวลาการใหบรกิาร และผรูบับรกิารมคีวามพงึพอใจ  มกีารขยายเครอืขาย
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกนอยางตอเนื่อง

นอกจากการจดัอบรมใหแกหนวยงานตางๆ แลว  ในชวงเดอืนตลุาคม ซึง่เปนเดอืนแหงการเริม่ตนปงบประมาณ
2549 ศนูยบรกิารวชิาการไดจดัประชมุระดมสมอง เพือ่วางแผน
การดำเนนิงานของศนูยบรกิารวชิาการตามนโยบายและภารกจิ
ทีไ่ดรบัมอบหมายจากมหาวทิยาลยัหลายโครงการดวยกนั อาทิ

เมือ่วนัที ่ 18  ตลุาคม 2548  ศนูยบรกิารวชิาการ
จัดประชุม "คณะกรรมการบริหารโครงการสถาบันพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เครือขายมหาวิทยาลัย
ขอนแกน" ณ หองประชมุกรรมการ ชัน้ 5  ผเูขารวมประชมุ
ประกอบดวย  ศ.ดร.ธเนตร  นรภมูพิภิชัน ผอ. สถาบนัพฒันา
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วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม (ISMED) ดร.ชอ วายภุกัตร  รองอธกิารบดฝีายกจิการพเิศษ มข.  นายสรุพล  ทวแีสง
สกลุไทย ประธานหอการคาจงัหวดัขอนแกน นายธนติศกัดิ ์ บญุกมลศรศีกัดิ ์ ผอ.ศนูยสงเสรมิอตุสาหกรรมภาคที ่5 ขอนแกน
นายประยรู  ติง่ทอง    อตุสาหกรรมจงัหวดัขอนแกนและทมีผบูรหิารศนูยบรกิารวชิาการ  การประชมุครัง้นี ้เปนการหารอื
รวมกนั ในเรือ่งของแนวนโยบายการดำเนนิงานของสถาบนัพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม  เครอืขายมหาวทิยาลยั
ขอนแกน ประจำปงบประมาณ 2549  ซึง่ ผอ.สถาบนั ISMED ไดใหแนวคดิในการดำเนนิงานวา "ในปงบประมาณ 2549
ทางสถาบนัเครอืขาย ควรดำเนนิการในเรือ่งระบบการวนิจิฉยัธรุกจิอยางเรงดวน เพือ่ใชเปนแนวทางในการวางแผนและเปน
กรอบนโยบายธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอไป"

"หารอืแนวทางใหบรกิารวชิาการแกกลมุจงัหวดั รอยแกนสาร" วนัที ่19 ตลุาคม 2548 ผอูำนวยการศนูยบรกิาร
วชิาการ  รศ.นพ.จติเจรญิ  ไชยาคำ และทมีผบูรหิารศนูยฯ รวมปรกึษา
หารือกับตัวแทนจากกลุมจังหวัดรอยแกนสาร อันไดแก ขอนแกน
รอยเอด็ และมหาสารคาม เพือ่หาแนวทางในการใหบรกิารวชิาการแกกลมุ
จังหวัดเปาหมาย ใหตรงตามยุทธศาสตรจังหวัดและแนวทางในการ
พัฒนาสังคมตอไป ซึ่งจากการประชุมดังกลาวทำใหผูบริหารศูนยฯ
มองเห็นความสำคัญและความตองการ การพัฒนาพื้นที่กลุมเปาหมาย
อยางแทจรงิ และสงผลใหทมีผบูรหิารและคณะ ขอเขาพบผวูาราชการ
จงัหวดัตางๆ ในเขตพืน้ทีเ่ปาหมาย เพือ่ขอคำปรกึษาและรวมกนัหาแนว
ทางในการพัฒนาตอไป

ในวนัที ่25 ตลุาคม 2548  รศ.นพ.จติเจรญิ  ไชยาคำ ผอูำนวยการ
ศนูยบรกิารวชิาการ และคณะ เขาพบผวูาราชการจงัหวดัรอยเอด็ เพือ่
หารอืรวมกนัในประเดน็เรือ่ง "การพฒันาคน งาน และจงัหวดั"  ซึง่ใน
การหารอืดงักลาวไดขอสรปุวา จะนำการจดัการความรมูาเปนเครือ่งมอื
ในการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรของจงัหวดั โดยทมีจงัหวดัไดเสนอประเดน็
ที่ตองการใหพัฒนามากที่สุดคือ การพัฒนาพันธุขาวหอมมะลิ
การจัดการระบบชลประทาน การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน การยกระดับ
สนิคา OTOP รวมทัง้การจดัการองคความร ูอกีดวย

จากภารกจิการบรกิารฝกอบรมตางๆ รวมทัง้การวางแผนงาน การใหบรกิารวชิาการแกสงัคมอยางตอเนือ่ง แสดง
ใหเหน็ถงึความพรอม และประสทิธภิาพในการเปนผนูำทางวชิาการ ของศนูยบรกิารวชิาการ มหาวทิยาลยัขอนแกนในการ
ประสานและเชื่อมโยงวิชาการสูชุมชนอยางแทจริง
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 ⌦
เพือ่สนองตอแนวทางการขยายเครอืขายความรวมมอื สรางพนัธมติรทางวชิาการ รวมกนัใหบรกิารวชิาการเพือ่

พฒันาสงัคม ประเทศชาตริวมกนั ศนูยบรกิารวชิาการ ไดดำเนนิภารกจิตามขอตกลงความรวมมอื เปน 2 เรือ่งหลกัคอื
รูปแบบของศูนยความรวมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HACC : Health Accreditation Corrabolation
Center) และในรปูแบบการทำงานประสานกบัสำนกังาน ก.พ. เครอืขายมหาวทิยาลยัขอนแกน โดยมรีายละเอยีดดงันี้

2.1 ศนูยความรวมมอืเพือ่พัฒนาคณุภาพโรงพยาบาล (HACC:KKU)
ศนูยความรวมมอืเพือ่พฒันาคณุภาพโรงพยาบาล มหาวทิยาลยัขอนแกน (HACC:KKU หรอื Health Accredi-

tation Corrabolation Center for KKU)  เปนศนูยทีต่ัง้ขึน้เพือ่เผยแพรแนวคดิ ความร ู เทคนคิ ประสบการณ และ
แนวทางในการพฒันาใหแกบคุลากรในระดบัตางๆ รวมทัง้ผสูนใจทัว่ไป โดยเนนในเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ในการ
ดำเนนิงานระหวางเดอืนตลุาคม-ธนัวาคม 2548 มโีครงการตางๆ ดงันี้

HA 305 : HA สำหรบังานสนบัสนนุบรกิาร
ระหวางวันที่ 17-19 ตุลาคม 2548 ศูนยบริการวิชาการ
จดัอบรมเชงิปฏบิตักิารหลกัสตูร HA 305 : HA สำหรบังาน
สนบัสนนุบรกิาร รนุที ่7 ณ หองประชมุ 2  ชัน้ 5 ศนูยบรกิาร
วิชาการ  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารวมอบรมสามารถ
วเิคราะหหนาที ่เปาหมาย ตดิตามและประเมนิผลการพฒันา
คณุภาพของหนวยงานไดอยางเหมาะสม ฝกทกัษะการทำงาน
เปนทมี สรางความเขาใจในมาตรฐานดานการบรหิารสิง่แวดลอม
และความปลอดภยัในโรงพยาบาล รวมทัง้การเตรยีมตวัเพือ่

รับการประเมินคุณภาพดวย โดยทีมวิทยากรประกอบดวย รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ ผูอำนวยการศูนยบริการวิชาการ
นายสรุเชษฐ  มัง่มศีร ีผชูวยศาสตราจารยพชัร ี เจยีรนยักรู  รองผอูำนวยการศนูยบรกิารวชิาการ และผเูชีย่วชาญดานการพฒันา
คณุภาพและการประเมนิตนเอง อาท ิอาจารยรำพรรณ  ภทัรนติย  อาจารยสมปอง  จนิาทองไทย  เปนตน  ผเูขารบัการอบรม
ประกอบดวย หวัหนางานในหนวยสนบัสนนุบรกิารดานตางๆ ไดแก งานบรหิาร งานการเงนิ  งานยานพาหนะ และผสูนใจ
ดานการพฒันาคณุภาพจาก 4 โรงพยาบาล รวมทัง้สิน้ 20 คน

HACC_KKU สรางเครอืขายพฒันาคณุภาพโรงพยาบาลกบัประเทศเพือ่นบาน Heath System reform จาก
แขวงสวุรรณเขต สปป.ลาว

วนัที ่1 พฤศจกิายน 2548 ศนูยเครอืขายเพือ่พฒันา
คณุภาพโรงพยาบาล HACC_KKU ไดรบัการเยีย่มเยอืนจาก
ทีป่รกึษาจากประเทศเบลเยีย่มคอื Dr. Marlon Garcia Lopez
ซึง่เปน Public Health Expert จาก แขวงสวุรรณเขต และ
ทีมงาน เพื่อปรึกษาหารือในเรื่องการวางแนวทางเพื่อพัฒนา
โรงพยาบาลชุมชนในแขวงสุวรรณเขต สปป.ลาว ซึ่งได
วางแผนงานไวดงันี ้ทมี HACC_KKU จะเดนิทางไปศกึษา
สถานที่จริงที่แขวงสุวรรณเขตในชวงปลายเดือนธันวาคม
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เพือ่สมัภาษณทมีงาน และผบูรหิารของโรงพยาบาล และนำขอมลูมาใชในการวเิคราะหสภาพปจจบุนัของการปฏบิตังิาน และ
การพฒันาคณุภาพโรงพยาบาล จากนัน้ชวงเดอืนมกราคมจะมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรทูี ่โรงพยาบาลอบุลรตัน และโรงพยาบาล
น้ำพอง เพือ่เปนโรงพยาบาลตวัอยาง  และขอมลูนำมาวางแผนงานใหทมีจากโรงพยาบาลแขวงสวุรรณเขต กลบัไปปฏบิตัจิรงิ
โดยมีทีมงานจากศูนยบริการวิชาการติดตามและใหขอเสนอแนะตอไป

โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรใูนการพฒันาคณุภาพโรงพยาบาลเครอืขาย ครัง้ที ่5 (HA_KM 5)
เมือ่วนัที ่  28  พฤศจกิายน  2548 ศนูยเครอืขายเพือ่การพฒันาคณุภาพโรงพยาบาล HACC_KKU  นำโดย

รศ.นพ.จิตเจริญ  ไชยาคำ ผูอำนวยการศูนยบริการวิชาการ ผูชวยศาสตราจารยพัชรี  เจียรนัยกูร  รองผูอำนวยการ
ศูนยบริการวิชาการ และทีมงาน HACC_KKU ไดจัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูในการพัฒนาพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลเครอืขาย ครัง้ที ่5  ในหวัขอ "การเฝาระวงัการตดิเชือ้"  ในลกัษณะการแบงปนความร ูการชวยเหลอืซึง่กนัและ
กัน และเพื่อเสริมสรางกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวางโรงพยาบาล และติดตามความกาวหนาในการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล และสรางเครอืขายในการพฒันาคณุภาพโรงพยาบาล ซึง่มผีเูขารวมจำนวน  81 คน จากผลการประเมนิสวนใหญ
มคีวามพงึพอใจ กบัการจดักจิกรรมครัง้นี ้และตองการใหมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรอูยางตอเนือ่ง โดยใหทมีงาน HACC _KKU  เปน
ผปูระสานงานตอไป และยงัมขีอเสนอแนะเพิม่เตมิวาควรมกีารจดัการแลกเปลีย่นเรยีนรสูญัจร เพราะจะทำใหคนในพืน้ทีอ่ืน่ๆ
ไมตองเดินทางไกลดวย

ทมีวทิยากร HACC_KKU รวมแลกเปลีย่นเรยีนรู
รศ.นพ.จิตเจริญ  ไชยาคำ ผูอำนวยการศูนยบริการวิชาการ นายสุรเชษฐ มั่งมีศรี ผูชวยศาสตราจารยพัชรี

เจยีรนยักรู  รองผอูำนวยการศนูยบรกิารวชิาการ นำทมีวทิยากร HACC_KKU จำนวน 10 ทาน เดนิทางเขารวมแลกเปลีย่น
เรยีนร ูรวมกบัสถาบนัพฒันาและรบัรองคณุภาพโรงพยาบาล ซึง่จดัขึน้ระหวางวนัที ่21-22 พฤศจกิายน 2548 ณ ชายทะเล
บางแสน ซึง่ในกจิกรรมครัง้น้ี เปนการรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางที่ปรึกษา วิทยากร และผูเยี่ยมสำรวจกวา 120 คน
เปาหมายหลักเพื่อสรางเครือขายทีมงานการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพโรงพยาบาลอยางตอเนื่อง

2.2 สำนกังาน ก.พ. เครอืขายมหาวทิยาลยัขอนแกน
            ศนูยบรกิารวชิาการ มหาวทิยาลยัขอนแกน รวมกบั สำนกังาน ก.พ. เครอืขายมหาวทิยาลยัขอนแกน จดัโครงการ
ตางๆ ในระหวางเดอืนตลุาคม-ธนัวาคม 2548 ดงันี้

การอบรมทางไกลผานดาวเทยีมหลกัสตูร "การเรยีนรกูฏหมายมหาชนดวยตนเอง"
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2548 ศูนยบริการวิชาการ รวมกับ สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)

จัดปจฉิมนิเทศโครงการฝกอบรมทางไกลนำรอง หลักสูตร "การเรียนรูกฏหมายมหาชนดวยตนเอง" รุนที่ 1  ณ
หองประชมุ 1 ชัน้ 5  ศนูยบรกิารวชิาการ  ทัง้นี ้ โดยมีวตัถปุระสงค
เพือ่ใหผเูขาอบรมไดมโีอกาสทบทวน เสรมิความรแูละซกัถามปญหา
ขอสงสัย เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา  จากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ อาทิ
นางกาญจนารตัน  ลวีโิรจน รองเลขาธกิารสำนกังานศาลปกครอง
นายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย  ผตูรวจราชการสำนกันายกรฐัมนตรี
นายเอกศกัดิ ์ ตรกีรณุาสวสัดิ ์  ผอูำนวยการสำนกัมาตรฐานวนิยั
สำนกังาน ก.พ. ซึง่มผีเูขารบัการอบรมจำนวนทัง้สิน้ 10 คน
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สอบสัมภาษณพนักงานองคการบริหารสวนตำบลจังหวัด
ขอนแกน (อบต.)

จังหวัดขอนแกน รวมกับ มหาวิทยาลัยขอนแกน
และสำนักงาน ก.พ. ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุ
แตงตั้งเปนพนักงานสวนทองถิ่นในพื้นที่จังหวัดขอนแกน
จำนวน 22 ตำแหนง รวม 234 อตัรา โดยไดรบัสมคัรระหวาง
วนัที ่10-31 สงิหาคม 2548 ณ ศาลาพระราชทานปรญิญาบตัร
(เดิม) มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งมียอดผูสมัคร รวมทั้งสิ้น

98,000 คน   ซึง่ไดดำเนนิการสอบขอเขยีนเมือ่วนัที ่1-2 ตลุาคม 2548 มผีสูอบผานขอเขยีนกวา 4,000 คน และไดดำเนนิ
การสอบสมัภาษณไปเมือ่วนัที ่12-18 พฤศจกิายน 2548 โดยความรวมมอืของทมีงานสำนกังานขาราชการพลเรอืน (ก.พ.)
และทมีงานระดบัผชูำนาญการหรอืเลขานกุารคณะ ภายในมหาวทิยาลยัขอนแกน นอกจากนีย้งัมทีมีงานจากจงัหวดัขอนแกน
และงานการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยขอนแกน  เปนผูตรวจสอบคุณสมบัติของผูที่สอบผานขอเขียน อีกดวย ซึ่งคาดวา
จะสามารถประกาศรายชื่อผูสอบผานเพื่อรับการบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานสวนทองถิ่นจังหวัดขอนแกนไดภายในเดือน
ธนัวาคม 2548 นี้

จากภารกจิตามความรวมมอืกบัหนวยงาน และองคกรตางๆ เหลานี ้แสดงถงึความพรอมของศนูยบรกิารวชิาการ
ในการใหบริการวิชาการแกสงัคม ชุมชน รวมทั้งการประสานองคความรตูางๆ เพือ่เผยแพรสชูมุชนอยางทัว่ถงึ รวมทั้งเปน
การสรางองคความรูเพื่อพัฒนาสังคมตอไป

  
ระหวางเดอืนตลุาคม-ธนัวาคม  2548 ศนูยบรกิารวชิาการ   มหาวทิยาลยัขอนแกน ไดจดักจิกรรมอนัเปนประโยชน

และเพือ่การพฒันาคณุภาพการดำเนนิงานของศูนยบริการใหเปนไปดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง รวมทั้งตอบสนองตอ
นโยบายของมหาวทิยาลยัขอนแกน  ดงันี้

ประชมุอนกุรรมการและบคุลากรศนูยบรกิารวชิาการ ประจำเดอืนตลุาคม 2548
เมือ่วนัที ่ 31  ตลุาคม  2548 ศนูยบรกิารวชิาการ มหาวทิยาลยัขอนแกน จดัประชมุอนกุรรมการ และบคุลากร

ศนูยฯ เพือ่สรปุผลการดำเนนิงานในปงบประมาณ 2548 และงานแผนงานในปงบประมาณ 2549 ในการประชมุดงักลาวมี
คณะอนกุรรมการศนูยบรกิารวชิาการเขารวมหลายทาน อาทิ
รศ.นสพ.ประจกัษ  พวัเพิม่พลูศริ ิ คณบด ีคณะสตัวแพทย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  รศ.เจียมจิต
แสงสวุรรณ  จากคณะพยาบาลศาสตร  ทมีงานผบูรหิาร  และ
บคุลากรศนูยบรกิารวชิาการ  ประเดน็หลกัทีไ่ดจากการประชมุ
คือการทบทวนกิจกรรมที่ทางศูนยฯไดทำในรอบปที่ผานมา
และนำผลมาปรับปรุงใหมีพัฒนาการในการทำงานเพิ่มขึ้น
และรวมกนัแกปญหาทีเ่กดิขึน้ในการปฏบิตังิาน  เพือ่ใหการ
ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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การตรวจประเมนิภายในศนูยบรกิารวชิาการ
ศนูยบรกิารวชิาการ มหาวทิยาลยัขอนแกน ไดรบัการตรวจประเมนิ

ภายใน เมือ่วนัที ่ 3  พฤศจกิายน  2548  ผตูรวจประเมนิในครัง้นีป้ระกอบ
ดวย ศาสตราจารยเกยีรตคิณุ น.ต. กำจร  มนญุปจ ุ  ผชูวยศาสตราจารย
ไพศาล  มงคลวงศโรจน  และรองศาสตราจารยชวลติ  ไพโรจนกลุ โดย
ผอูำนวยการ ศนูยบรกิารวชิาการไดนำเสนอผลงานในรอบป 2548  แก
ผูตรวจประเมิน ซึ่งในการประเมินครั้งนี้ทางศูนยบริการวิชาการ ไดรับ
คำแนะนำและขอเสนอแนะจากทมีผตูรวจประเมนิ อนัเปนประโยชนในการ
พัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วางแผนงานโครงการบรกิารวชิาการแกสงัคม ประจำป 2549
ศูนยบริการวิชาการ จัดประชุมเพื่อวางแผนงานและจัดสรร

งบประมาณ โครงการบรกิารวชิาการแกสงัคมประจำป 2549 เมือ่วนัที ่21
พฤศจกิายน 2548 ณ หองประชมุ 1 ชัน้ 5 อาคารศนูยวชิาการ ซึง่มตีวัแทน
จากหลายคณะ และหนวยงานภายในมหาวทิยาลยัขอนแกน เขารวมรบัฟง
นโยบายการดำเนนิงานของโครงการและเกณฑการ จดัสรรเงนิของแตละ
โครงการ ทีไ่ดรบัการพจิารณาจาก ศนูยบรกิารวชิาการใหจดัทำโครงการ
บริการวิชาการแกสังคมตอไป

นำเสนอโครงการ พฒันาผปูระกอบการใหม (NEC) ณ  ศนูยสงเสรมิอตุสาหกรรมภาค 4 จงัหวดัอดุรธานี
วนัที ่ 10  พฤศจกิายน  2548 ทมีงานจาก ศนูยบรกิารวชิาการ

มหาวทิยาลยัขอนแกน นำโดย  นายพชิยั  เลงพานชิย  ผชูวยผอูำนวยการ
ศนูยบรกิารวชิาการ และนายประภาพรณ  ขนัชยั  รกัษาการหวัหนากลมุ
งานบรกิารวชิาการ ไดเดนิทางเขารวมนำเสนอโครงการ พฒันาผปูระกอบ
การใหม (NEC) ณ ศนูยสงเสรมิอตุสาหกรรมภาค 4 จงัหวดัอดุรธาน ีเพือ่
จดัอบรมแกผปูระกอบการใหม ในเขตพืน้ทีภ่าคที ่4  จงัหวดัอดุรธาน ีและ
จงัหวดัเลย โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่สนบัสนนุบณัฑติใหม ผูวางงาน หรือ

พนกังานลกูจางทีม่พีืน้ฐานการศกึษาดแีละมศีกัยภาพใหมโีอกาสประกอบอาชพีดวยตนเอง ดวยการเปนผปูระกอบการใหม
เพ่ือผลกัดนัใหเกดิวสิาหกจิใหมๆ  และเปนแหลงจางงาน รวมทัง้เพือ่สรางความเขมแขง็ใหสามารถอยรูอด และรกัษาสภาพ
การจางงานไวได ซึง่จากการนำเสนอครัง้นี ้ทางศนูยสงเสรมิอตุสาหกรรมภาค 4 จ. อดุรธาน ีไดมอบหมายใหศนูยบรกิาร
วชิาการ มหาวทิยาลยัขอนแกนเปนผปูระสานงานในการคดัเลอืก จดัวทิยากร และตดิตามผลสมัฤทธิใ์นการจดัอบรมโครงการ
พฒันาผปูระกอบการใหม (NEC) ตอไป

กจิกรรมตางๆ ภายในศนูยบรกิารวชิาการ ทัง้การวางแผนงาน การตดิตามและประเมนิผลงานในรอบปทีผ่านมา
การจดัอบรม สมัมนา รวมทัง้กจิกรรมอืน่ๆ  ศนูยบรกิารวชิาการจดัขึน้เพือ่สงเสรมิการพฒันาคณุภาพการทำงาน รวมทัง้
การวางแผนการทำงานรวมกนั เพื่อสรางศกัยภาพ และเพิม่ประสทิธภิาพในการทำงานบรกิารวชิาการแกสงัคมตอไป


