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ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดจัดกิจกรรมโครงการตางๆ ระหวางเดือนกรกฎาคม -

สงิหาคม 2549 โดยเปนกจิกรรมทีส่นองตอบตอพนัธกจิของศนูยบรกิารวชิาการคอื "ประสานและดำเนนิงานบรกิาร
วิชาการแกสังคม ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแกนและนโยบายพัฒนาประเทศ" ซึ่งวัตถุประสงคเพื่อเปน
หนวยงานหลกั ในการประสานและระดมทรพัยากรทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั เพือ่จดับรกิารใหการศกึษา
และอบรมแกประชาชนระดบัตางๆ ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว รวมมอืกบัคณะและหนวยงานตางๆ ในการใหบรกิาร
แกชมุชน สรางความสมัพนัธอนัดรีะหวางมหาวทิยาลยั โดยดำเนนิตามภารกจิของศนูยบรกิารวชิาการทัง้ 4 แบบ
หลกั คอืภารกจิประจำศนูยบรกิารวชิาการ ภารกจิตองสนองตอนโยบายมหาวทิยาลยัขอนแกน ภารกจิความรวมมอื
ตามบนัทกึขอตกลง และภารกจิอืน่ๆในการพฒันาบคุลากรและกจิกรรมในศนูยบรกิารวชิาการ โดยมรีายละเอยีด
ดังนี้

    
ศนูยบรกิารวชิาการ มหาวทิยาลยัขอนแกน รวมกบั องคการบรหิารสวนจงัหวดัขอนแกน  จดัโครงการ   "เลอืก

แนวคดิ  พชิติความฝน  สเูสนทางแหงความสำเรจ็"  ระหวางวนัที ่  21  กรกฎาคม   2549   ถงึวนัที ่ 22  สงิหาคม  2549
ทีผ่านมา  ณ สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ขอนแกน เขต 1-5 โครงการนีม้งุเนนการพฒันาคณุภาพการศกึษาของนกัเรยีน
ในจงัหวดัขอนแกน เพือ่เตรยีมความพรอมใหนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา   ทีจ่ะสอบคดัเลอืกเขาเรยีนในระดบัอดุมศกึษา   ปการ
ศกึษา  2549   รวมทัง้เพือ่สรางความเขาใจรวมกนัระหวางนกัเรยีน ผปูกครอง  ครแูนะแนว และสถานศกึษา ในการเลอืก
ศึกษาตอและการประกอบอาชีพของนักเรียน การจัดโครงการแนะ
แนวทางการศกึษาตามโครงการ   "เลอืกแนวคดิ  พชิติความฝน  สู
เสนทางแหงความสำเรจ็"  ครัง้นี ้ไดกระจายไปยงัสถานทีต่างๆ ใน
จงัหวดัขอนแกน จำนวน 6 แหง คอื เขตพืน้ทีก่ารศกึษาขอนแกน
เขต 1 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแกน เขตพื้นที่การศึกษา
ขอนแกน เขต 2 ณ โรงเรยีนบานไผ เขตพืน้ทีก่ารศกึษาขอนแกน
เขต 3 ณ โรงเรยีนเมอืงพลพทิยาคม เขตพืน้ทีก่ารศกึษาขอนแกน
เขต 4 ณ โรงเรยีนน้ำพองศกึษา เขตพืน้ทีก่ารศกึษาขอนแกน เขต 5
ณ โรงเรยีนภเูวยีงวทิยาคม และ โรงเรยีนชมุแพศกึษา
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โดยมนีกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาปที ่ 4 - 6   เขารวมโครงการแตละแหง จำนวนกวา 500 คน ซึง่เนือ้หาในการ
แนะแนวเนนทีก่ระบวนการกลมุ และการเปดโอกาสใหนกัเรยีนทกุคนไดแสดงออกถงึความคาดหวงั   และจดุมงุหมายที่
ตัง้ใจไว  ในการเรยีนระดบัอดุมศกึษา   โดยมทีมีวทิยากรทัง้ในและนอกมหาวทิยาลยัขอนแกน เปนผใูหคำแนะนำรวมทัง้
แนะแนวทาง เทคนิคในการเตรียมตัวสำหรับการสอบเขาเรียนในระดับอุดมศึกษา อาทิ ผศ.ดร. พัชรี เจียรนัยกูร
รองผูอำนวยการศูนยบริการวิชาการ, ผศ.ดร. ภาวดี ภักดี, รศ. มัลลวีร อดุลวัฒนศิริ  และ ดร. อัญชลี จันทาโภ
ผอูำนวยการสำนกัรบันกัศกึษา มหาวทิยาลยัสยาม เปนตน

    
ศูนยความรวมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

มหาวทิยาลยัขอนแกน (HACC_KKU) จดัประชมุวชิาการ ประจำป
2549 (7 th  HA  Regional  Forum : Innovation  Trace &
Measure  Quality)  เมือ่วนัที ่16 -17 สงิหาคม  2549 ทีผ่านมา ณ
หองศรจีนัทร โรงแรมเจรญิธาน ีปริน๊เซส จ.ขอนแกน เพือ่เผยแพร
แนวคิด ความรู เทคนิคประสบการณและแนวทางในการพัฒนา
คณุภาพโรงพยาบาลจากวทิยากรผทูรงคณุวฒุ ิ  ใหแกบคุลากรทาง
การแพทยและทางสาธารณสขุ  ผบูรหิารโรงพยาบาล ตลอดจนผสูนใจ
ทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในการประชมุดงักลาวมผีเูขารวมทัง้สิน้กวา 400 คน  สวน
ใหญเปนบคุลากรทางการแพทย และสาธารณสขุ อาท ิแพทย พยาบาล
นักเทคนิคการแพทย เภสัชกร จากหลายหลายโรงพยาบาลทั่วภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนอื บรรยากาศในการประชมุทัง้ 2 วนัมงุเนนการ
แลกเปลีย่นเรยีนรรูวมกนัระหวางวทิยากร และผเูขารวมประชมุ โดย
เนื้อหาแบงตามความสนใจของผูเขารวมประชุมเปนสำคัญ เนนแนว
ทางในการพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงานจริง

วทิยากรทีร่วมถายทอดความร ู แนวคดิ และประสบการณตาง ๆ  ทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั เชน  ศ.นพ.จรสั
สุวรรณเวลา, นพ.อนุวัฒน ศุภชุติกุล  ผอ.สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล,  นพ.พิเชษ บัญญัติ
ผอ.โรงพยาบาลบานตาก เปนตน
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  ⌫ ⌫ 
ศนูยบรกิารวชิาการ มหาวทิยาลยัขอนแกน รวมกบั

สมาคมขาราชการพลเรอืนแหง ประเทศไทย จดัอบรมหลกัสตูร
"ยทุธศาสตรการทำงานใหมปีระสทิธภิาพ   รนุที ่34"   เมือ่
วนัที ่22 - 25  สงิหาคม  2549  ทีผ่านมา  ณ  โรงแรมหนอง
คายแกรนด จ.หนองคาย  โดยมผีเูขารวมอบรมจำนวนทัง้สิน้
116 คน จากหนวยงานราชการ รฐัวสิาหกจิ และองคการบรหิาร
สวนทองถิ่นหลายแหงทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในการอบรมดังกลาวมีวัตถุประสงคหลัก เพื่อให
เจาหนาทีข่องรฐัไดรบัรถูงึปญหาของระบบราชการ เขาใจเกีย่วกบั
การปฏิรูประบบราชการ และเขาใจสถานการณบานเมืองใน
ปจจุบัน  เพื่อใหเจาหนาที่ของรัฐไดเรียนรูแนวความคิดใหมๆ
และสามารถนำความร ูประสบการณไปปรบัใชในการทำงานให
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการปลูกฝงจิตสำนึกในการเสียสละ
ยดึมัน่ในระเบยีบวนิยั รบัผดิชอบตอหนาทีแ่ละเปนทีพ่ึง่พาของ
ประชาชนอยางแทจริง

โดยเนือ้หาในการอบรมมงุเนนการสรางสมัพนัธภาพ
อนัดรีะหวางผเูขารวมอบรม รวมทัง้การแลกเปลีย่นเรยีนรรูวม
กันของวิทยากรและผูเขาอบรม อาทิ การจัดการความรูใน
องคกรและการแลกเปลี่ยนเรียนรูบันไดสู KM โดย รศ.นพ.
จติเจรญิ  ไชยาคำ ผอูำนวยการศนูยบรกิารวชิาการ, กระบวนทศัน
ขาราชการยุคปฏิรูประบบราชการ โดย อ.นพดล  เฮงเจริญ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ, การทำงานอยางมีประสิทธิภาพและ
มคีวามสขุ โดย รศ.สนุยี สนิธเุดชะ เปนตน ซึง่บรรยากาศใน
การอบรมเตม็ไปดวยความสขุ สนกุสนานของผเูขารวมอบรม ที่
ไดรวมทำกิจกรรมสันทนาการรวมกัน โดยเนนการสรางความ
สัมพันธและสรางเครือขายความรวมมือเพื่อการพัฒนาระบบ
ราชการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ศนูยบรกิารวชิาการ ไดประเมนิผลหลกัสตูรดงักลาว พบวา ผเูขารวมอบรมมคีวามพงึพอใจในระดบั
สูง และไดรับความรูเพิ่มขึ้นจากที่คาดหวังไวในหลายๆดาน เชน การทำงานใหมีประสิทธิภาพตองขึ้นอยูกับการประสาน
งานและเขาใจกนั, การทำงานเปนทมีจะชวยใหการทำงานในองคกรเกดิประสทิธผิลมากขึน้ รวมทัง้ทราบถงึหวัใจสำคญัใน
การปรบัเปลีย่นกระบวนทศันขาราชการยคุปฏริปูตามยทุธศาสตร 3 ขอคอื การสรางรปูแบบกระบวนการเรยีนรจูากประสบ
การณจรงิใหเกดิขึน้ในภาครฐั,   การเสนอแนะการจดัสภาพแวดลอมใหเอือ้ตอการเรยีนร ู  และการเปดโอกาสใหประชาชน
เขามามสีวนเรงรดัการเปลีย่นกระบวนทศัน เปนตน
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เมือ่วนัที ่28 สงิหาคม 2549 ทีผ่านมา ศนูยบรกิาร

วิชาการ รับการตรวจประเมินภายใน จากคณะกรรมการ
ภายในมหาวทิยาลยัขอนแกน นำโดย รศ. ภรณ ีศริโิชต ิจาก
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนประธานกรรมการ
และกรรมการอกี 2 ทานคอื รศ. วงศววิฒัน ทศันยีกลุ จาก
คณะเภสชัศาสตร และผศ. อญัชล ีตตัตะวะศาสตร จากคณะแพทย
ศาสตร

จากการประเมนิในวนัดงักลาว รศ.นพ.จติเจรญิ ไชยา
คำ ผูอำนวยการศูนยบริการวิชาการไดเปดเผยวา   ในการ
ประเมนิคณุภาพของศนูยฯ ครัง้นี ้เปนครัง้ที ่3 ซึง่ไดรบัขอเสนอ
แนะหลายประเดน็ทีช่าวศนูยบรกิารวชิาการ ควรจะนำมาปรบัใช
ในการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค
ขององคกรมากยิง่ขึน้ อาทิ

1. บคุลากรสายสนบัสนนุมอีตัราการเปลีย่นงานบอย
มาก หากไดรับการสนับสนุนใหบุคลากรมีความมั่นคงในการ
ทำงาน นาจะเปนผลดีตอภารกิจของศูนยบริการวิชาการ

2. ควรแสวงหาทรัพยากรทั้งภายในและภายนอก
องคกรใหมากขึ้น เพื่อใหสามารถรองรับภารกิจดานบริการ
วิชาการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. ควรมกีารจดัทำระเบยีบ หลกัเกณฑในการบรหิารทรพัยากรเพือ่เอือ้ตอการทำงาน
4. ควรมกีารเผยแพรความรทูีจ่ดัอบรมไปแลว และสรางองคความรทูีเ่ปนประโยชนใหบคุคลทัว่ไปไดรบัรโูดยผาน

ทางเว็บไซตศูนยฯ
5. ควรมเีครอืขายของผเูชีย่วชาญภายในมหาวทิยาลยัทีเ่ปนปจจบุนัและครอบคลมุเพือ่ใหสามารถตอบสนองตอ

ความตองการ การบรกิารวชิาการภายนอกไดอยางรวดเรว็
ผลการประเมนิทัง้หมดนีจ้ะเปนกรอบในการพฒันา และปรบัปรงุคณุภาพของการดำเนินงานเพื่อบรกิารวิชาการ

ของศนูยบรกิารวชิาการตอไป ดงัคำขวญั "ประสานสหวชิาการสชูมุชนใหกวางไกล ดวยสายใยของศนูยบรกิารวชิาการ"
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  ⌫
เมื่อวันที่ 2-4 กันยายน 2549 ศูนยบริการวิชาการ

มหาวทิยาลยัขอนแกน  จดัโครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร  "กลยทุธ
สคูวามสำเรจ็ของการบรกิารวชิาการ และถายทอดเทคโนโลยสีชูมุชน"
ณ สกัภเูดอืนรสีอรท  อ.ปากชอง จ.นครราชสมีา โดยผเูขารวมสมัมนา
ครัง้นี ้ประกอบดวยผบูรหิาร และขาราชการ/พนกังานจากศนูยบรกิาร
วชิาการ  มหาวทิยาลยัขอนแกน, สำนกับรกิารวชิาการ  มหาวทิยาลยั
บรูพา และสำนกับรกิารวชิาการ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  รวมทัง้
สิน้จำนวน  35  คน

ในการสัมมนาครั้งนี้เนนกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางหนวยงานที่ใหบริการวิชาการแกสังคมทั้ง 3 สถาบัน และ
Benchmarking แนวทางการดำเนินงานที่เปนเลิศของแตละแหง
เพื่อใหรับทราบแนวคิดยุทธศาสตรของสถาบันการศึกษา ตลอด
จนทศิทางการบรหิารราชการประจำป 2549-2550 เพือ่สรางเครอืขาย
การแลกเปลีย่นเรยีนร ูและสามารถนำไปขยายผลเพือ่ปรบัใชในการ
ปฏิบัติงานเชิงบูรณาการไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อใหมี
โอกาสไดแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกันระหวางผูเขารวม
สมัมนาและวทิยากร เพือ่นำไปสกูารปฏบิตัทิีเ่ปนเลศิ

ผลจากการสมัมนารวมกนัของ 3 หนวยงานในครัง้นี ้มี
หลายประเด็นที่ตองเรงสรางความรวมมือซึ่งกันและกันในการใหบริการวิชาการแกสังคม อาทิ การจัดทำฐานขอมูลของ
วทิยากรฐานขอมลูลงทะเบยีนของผเูขาอบรม โดยแลกเปลีย่นขอมลูกนัผานทางเวบ็ไซตของแตละหนวยงาน รวมทัง้การรวม
มอืกนัสรางหลกัสตูรการอบรมทีม่คีวามสอดคลองและตรงกนัระหวาง 3 หนวยงาน เพือ่ใหสามารถใชเปนหลกัสตูรอบรม
รวมกนัได ซึง่จะทำใหเกดิเครอืขายในการใหบรกิารวชิาการแกสงัคมอยางยัง่ยนืได
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            เมือ่วนัที ่5 กนัยายน 2549 ทีผ่านมา ศนูยบรกิารวชิาการ
มหาวทิยาลยัขอนแกน   จดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร   การจดัการความรู
มหาวทิยาลยัขอนแกนประจำปงบประมาณ 2549 สำหรบับคุลากรสาย
สนบัสนนุ ณ หองประชมุ SMEs ชัน้ 6  อาคารศนูยวชิาการ

ผลสบืเนือ่งจากการจดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร การ
จดัการความรมูหาวทิยาลยัขอนแกน ประจำปงบประมาณ 2549
ซึง่ทางศนูยบรกิารวชิาการไดดำเนนิการไปแลว 4 ครัง้ดวยกนั คอื เมือ่
วนัที ่3 ส.ค. 2549 สำหรบัเลขานกุารคณะ ศนูย สถาบนั และสำนกั
และผอูำนวยการกอง จำนวน 30 คน, วนัที ่ 11 ส.ค. 2549 สำหรบั
ศนูยวจิยัเฉพาะทาง จำนวน 22 คน, วนัที ่21 ส.ค. 2549 สำหรบักลมุ
วทิยาศาสตรสขุภาพ จำนวน 25 คน และวนัที ่25 ส.ค. 2549 สำหรบั
จนท.วเิคราะหนโยบายและแผน, นกัวชิาการศกึษา, นกักจิการศกึษา
และนกัแนะแนวการศกึษา จำนวน 55 คน

โดยในวนัที ่5 กนัยายน 2549 ไดจดัใหทกุๆ กลมุทีผ่านการ
สมัมนาแลว นำเสนอผลการจดัการความรทูีส่ามารถนำไปประยกุตหรอื
ปรบัใชในการดำเนนิงาน  รวมทัง้การนำระบบการจดัการความรมูาใช
ในการพัฒนาขีดความสามารถขององคกร โดยมีกระบวนการสรรหา
ความรูเพื่อถายทอดและแบงปนไปยังกลุมเปาหมายไดอยางถูกตอง
เหมาะสม เพื่อพัฒนางานใหมีคุณภาพและสัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น ซึ่งมีผูเขารวมสัมมนาจำนวน 80 คน และไดรับเกียรติจาก
รศ.รังสรรค เนียมสนิท รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร เปนวิทยากร และทีมวิทยากรรวมจาก KM_KKU อาทิ
รศ.นสพ.ประจกัษ พวัเพิม่พนูศริ,ิ รศ.นพ.จติเจรญิ ไชยาคำ และนายพชิยั เลงพานชิย  เปนตน

จากภารกจิและกจิกรรมทีท่างศนูยบรกิารวชิาการ มหาวทิยาลยัขอนแกน ไดรวมมอืกบัหนวยงาน และองคกรตางๆ
เหลานี ้แสดงถงึความพรอมของศนูยบรกิารวชิาการในการใหบรกิารวชิาการแกสงัคม ชมุชน และการประสานงานองคความร ูตางๆ
เพือ่เผยแพรสชูมุชนอยางทัว่ถงึ รวมทัง้การสรางเครอืขายองคความรเูพือ่พฒันาสงัคมอยางยัง่ยนื
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