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ศูนยบริการวิชาการไดจัดกิจกรรมโครงการและภารกิจตางๆ ระหวางเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2548
โดยเปนกิจกรรมทีส่ นองตอบตอพันธกิจของศูนยบริการวิชาการ "ประสานและดำเนินงานบริการวิชาการแกชมุ ชน
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแกนและนโยบายพัฒนาประเทศ" ซึ่งวัตถุประสงคคือ เปนหนวยงานหลัก
ในการประสานและระดมทรัพยากรทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย เพื่อจัดบริการใหการศึกษาและอบรมแก
ประชาชนระดับตางๆทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมมือกับคณะและหนวยงานตางๆในการใหบริการแกชุมชน
สรางสัมพันธอนั ดีระหวางมหาวิทยาลัย โดยดำเนินตามภารกิจของศูนยบริการวิชาการทัง้ 4 แบบหลัก คือ ภารกิจ
ประจำศูนยบริการวิชาการ ภารกิจสนองตอบนโยบายมหาวิทยาลัยขอนแกน ภารกิจความรวมมือตามบันทึก
ขอตกลง และภารกิจอืน่ ๆ ในการพัฒนาบุคลากรและกิจกรรมในศูนยบริการวิชาการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
ภารกิจประจำศูนยบริการวิชาการ เปนภารกิจที่มุงเนนเปนประตูนำวิชาการและผลงานวิจัย รวมทั้งองคความรู
ของมหาวิทยาลัยขอนแกนสชู มุ ชน และเรียนรจู ากชุมชน เพือ่ สรางและพัฒนาองคความรู สกู ารพัฒนาการสอนและการวิจยั
ของอาจารย อันจะสงผลกระทบตอการพัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพนักศึกษาตอไปไดดว ย ซึง่ ศูนยบริการวิชาการ
ไดดำเนินภารกิจเหลานีเ้ ปน 2 ภารกิจหลักๆ คือ การบริการแกสงั คม และการบริการฝกอบรม โดยในแตละภารกิจนัน้ ไดมี
โครงการในหลากหลายรูปแบบ ดังนี้
1.1 การบริการวิชาการแกสงั คม
การบริการวิชาการเหลานี้ มงุ เนนใหสอดคลองตามวัตถุประสงคของศูนยบริการวิชาการคือผลสัมฤทธิต์ อ ชุมชน
และสังคม โดยมุงเนนบริการชุมชนเพื่อสรางผูนำในอนาคต สรางเยาวชนคุณภาพแกสังคมและเชื่อมโยงการถายทอด
ประสิทธิภาพในการทำงาน ดังนี้
การจัดกิจกรรมโครงการ "เลือกแนวคิด พิชติ ความฝน สเู สนทางแหงความสำเร็จ" ซึง่ วัตถุประสงคในการจัด
กิจกรรมนี้ เพือ่ ใหนกั เรียน ผปู กครอง และครูแนะแนวมีความรู ทักษะ และประสบการณ ในหลักการ ทฤษฎี และการฝก
กระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรรู ว มกัน ในการแกปญ
 หาดานการศึกษาตอของนักเรียนในระดับมัธยมปลาย และการเลือกศึกษา
ตอในสาขาวิชาทีเ่ หมาะสมกับความถนัด ความสนใจ และบุคลิกภาพของตนเพือ่ ปองกันปญหาการสอบใหม หรือการเรียน
ทีไ่ มตรงกับความตองการของผเู รียน การจัดกิจกรรมในครัง้ นีป้ ระกอบไปดวย การบรรยายเรือ่ ง “การเลือกแนวคิด พิชติ ความฝน
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สู เ ส น ทางแห ง ความสำเร็ จ ” โดยรองศาสตราจารย
สุนยี  สินธุเดชะ และการแลกเปลีย่ นเรียนรู "เลือกเรียน
เลื อ กเส น ทางชี วิ ต ที่ ส ดใส" นำโดยรองศาสตราจารย
จิตเจริญ ไชยาคำ ผอู ำนวยการศูนยบริการวิชาการ และ
ทีมวิทยากรอีกหลายทาน รวมกันแลกเปลีย่ นเรียนรแู นวทาง
รวมกัน รวมทัง้ การนำเสนอผลการประชุมกลมุ ยอย ซึง่ เปน
กิจกรรมทีไ่ ดรบั ความรวมมือจากทีมวิทยากร นักศึกษา จาก
หลากหลายสาขาวิชา รวมทัง้ ผปู กครอง และนักเรียนในเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาทีเ่ ปนกลมุ เปาหมาย การจัดกิจกรรมครัง้ นี้
ไดรับความสนใจอยางมาก ในแตละพื้นที่การศึกษามี
ผเู ขารวมกิจกรรมจำนวนกวา 400 คน ซึง่ พืน้ ทีใ่ นการจัด
กิจกรรมนั้นไดครอบคลุมไปยังเขตพื้นที่การศึกษาในเขต
จังหวัดขอนแกนอยางทั่วถึง โดยแบงเปน 5 เขตพื้นที่
รายละเอียดดังนี้
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2548 จัดกิจกรรมโครงการ
"เลือกแนวคิด พิชติ ความฝน สเู สนทางแหงความสำเร็จ"
รนุ ที่ 1 ณ สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแกน เขต 1
โรงเรียนบานไผศกึ ษา อ.บานไผ จ.ขอนแกน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2548 จัดกิจกรรมโครงการ
"เลือกแนวคิด พิชติ ความฝน สเู สนทางแหงความสำเร็จ"
รนุ ที่ 2 ณ หองประชุมคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน



วันที่ 23 พฤศจิกายน 2548 จัดกิจกรรม
โครงการ "เลือกแนวคิด พิชติ ความฝน สเู สนทางแหง
ความสำเร็จ" รุนที่ 3 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอนแก น เขต 4 โรงเรี ย นน้ำ พองศึ ก ษา อ.น้ำ พอง
จ.ขอนแกน
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 จัดกิจกรรมโครงการ
"เลือกแนวคิด พิชติ ความฝน สเู สนทางแหงความสำเร็จ"
รนุ ที่ 4 ณ สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแกน เขต 5
โรงเรียนหนองเรือวิทยา อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 จัดกิจกรรมโครงการ
"เลือกแนวคิด พิชติ ความฝน สเู สนทางแหงความสำเร็จ"
รนุ ที่ 5 ณ สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแกน เขต 3
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อ. พล จ.ขอนแกน
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นอกจากกิจกรรมดังกลาวแลว ยังมีอีกกิจกรรมที่เปนการ
บริการวิชาการแกสังคมคือ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548
ศูนยบริการวิชาการไดจัด "กิจกรรมสรุปผลงาน โครงการบริการ
วิชาการ ประจำปงบประมาณ 2548" ณ อาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัย
ขอนแกน ซึง่ โครงการดังกลาว ศูนยบริการวิชาการไดรบั มอบหมาย
เปนภารกิจ จากมหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประสานงานกิจกรรม
ตามแผนกลยุ ท ธ ด า นการบริ ก ารวิ ช าการแก สั ง คม ทั้ ง ทาง
มหาวิทยาลัยขอนแกนไดกำหนดวิสัยทัศนดานการบริการวิชาการ
ดังนี้ "มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนศูนยกลางการใหบริการทางวิชาการแกชมุ ชนตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย เพือ่ ตอบสนอง
ความตองการของทองถิน่ ภูมภิ าค ประเทศและประเทศในภูมภิ าคลมุ น้ำโขง และจะนำไปสกู ารชีน้ ำสังคมทางปญญา การ
พัฒนาที่ยั่งยืนและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากใหเขมแข็ง" ดังนั้น ศูนยบริการวิชาการจึงไดกำหนดขอบขาย
หนาที่ โดยเปนหนวยงานหลักในการประสานงาน และสงเสริมสนับสนุนงานบริการวิชาการแกชุมชนของมหาวิทยาลัย
ขอนแกน เพือ่ ใหคณะ ภาควิชา และหนวยงานตางๆ สามารถดำเนินงานไดอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพ และจัดให
มีการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการแตละโครงการอยางตอเนือ่ ง การจัดกิจกรรมในครัง้ นีว้ ตั ถุประสงคเพือ่ การ
ประเมินตนเองของแตละโครงการ (Self Assessment Report) โดยบรรยากาศของงานเปนการนำเสนอผลสัมฤทธิข์ อง
โครงการบริการวิชาการ ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแกสงั คม ผเู ขารวมกิจกรรมสวน
ใหญเปนหัวหนาโครงการบริการวิชาการแตละโครงการ จากหลายๆ หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน รวมทั้งสิ้น
26 ทาน นอกจากจะมีการแลกเปลีย่ นเรียนรกู นั แลว ดานหนายังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานโครงการบริการวิชาการ
แกสงั คม ปงบประมาณ 2548 อีกดวย
จากการจัดกิจกรรมบริการวิชาการเหลานี้ ทำใหทมี งานของศูนยบริการวิชาการ ไดรบั ขอมูลทีเ่ ปนประโยชนจาก
หลายๆฝายทีเ่ ขารวมแลกเปลีย่ นเรียนรู และสามารถนำมาปรับใชการวางแผนงานในการใหบริการวิชาการทีเ่ ปนประโยชน
แกสังคมตอไป
1.2 การบริการฝกอบรม
ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนอีกหนวยงานหนึง่ ทีใ่ หบริการการฝกอบรมทางวิชาการแกองคกร
หนวยงาน รวมทัง้ บุคลากรดานตางๆ เพือ่ การประสานสหวิทยาการใหกวางไกล และนำความรอู นั หลากหลายสาขาวิชาจาก
มหาวิทยาลัยสชู มุ ชน ตามความตองการและความสนใจของกลมุ เปาหมาย ซึง่ ในชวงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2548 ศูนย
บริการวิชาการไดจดั อบรมหลักสูตรวิชาการตางๆ แกผสู นใจ ดังนี้
หลักสูตร "การจัดการความรู (Knowledge Management : KM)" สำหรับบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในวันที่ 26 ตุลาคม 2548 ณ หองประชุม SMEs ศูนยบริการวิชาการ วัตถุประสงคเพือ่ ใหเกิดการ
แลกเปลีย่ นเรียนรกู ารปฏิบตั งิ านภายใน องคกร และรวมมือกันในการทำกิจกรรมตางๆ ทัง้ ภายใน และภายนอกองคกร
ทีมวิทยากรนำโดยรองศาสตราจารยจติ เจริญ ไชยาคำ ผอู ำนวยการศูนยบริการวิชาการ ผชู ว ยศาสตราจารยพชั รี เจียรนัยกูร
รองผูอำนวยการศูนยบริการวิชาการ และคณะ ผูเขารวมอบรมประกอบดวยหัวหนางาน และบุคลากรฝายตางๆ จาก
คณะทันตแพทยศาสตร จำนวนทัง้ สิน้ 58 คน
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รูปแบบการอบรมประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ทีท่ ำใหเกิดการ
แลกเปลีย่ นเรียนรใู นงานทีแ่ ตละทาน แตละฝายรับผิดชอบ มีการ
ประชุมกลมุ ยอย และนำเสนอผลการประชุมกลมุ เพือ่ ใหทราบถึง
ปญหา อุปสรรค รวมทั้งหา แนวทางในการแกไขปญหาเหลานั้น
รวมกัน
นอกจากนั้น ในวันดังกลาว ศูนยบริการวิชาการไดมีการ
ประชุมกรรมการ UKM เพือ่ ระดมสมองในการจัดทำแผนปฏิบตั กิ าร
"การบริหารจัดการองคความรู มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจำป
2549" ผู เ ข า ร ว มประกอบด ว ยคณะกรรมการบริ ห าร และ
คณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 35 คน โดยมีรองศาสตราจารย
รังสรรค เนียมสนิท รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร เปน
ประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญไดดังนี้ ในการจัดทำแผน
ปฏิบัติการ การบริหารจัดการองคความรู มหาวิทยาลัยขอนแกน
เพือ่ นำการจัดการความรู (KM) เขามาใชเปนเครือ่ งมือในการพัฒนา
องคกรใหเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจยั การพัฒนาบุคลากร และ
พัฒนางาน และใหสอดคลองกับการประเมินของ กพร. โดยแนวทาง
ในป 2549 ใหมงุ เนนเรือ่ งการพัฒนางานวิจยั การพัฒนาระบบการ
เงินการคลัง และพัสดุ ตอเนื่องจากการสัมมนา UKM และการ
พัฒนาคุณภาพแบบองครวมโดยเอางานประจำเปนพื้นฐาน ซึ่ง
จะตองมีการขยายผลออกไปใหทวั่ ถึง โดยมอบหมายใหศนู ยบริการ
วิชาการเปนผูประสานงานใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมทั้ง
จะตองมีการประเมินผลจากจำนวน CoP ที่จดทะเบียนเครือขายเพิ่มขึ้น และเกิดชุมชน Blog ซึ่งเปนเครื่องมือในการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู โดยผลทีต่ อ งการใหเกิดคือ ลดเวลาการใหบริการ และผรู บั บริการมีความพึงพอใจ มีการขยายเครือขาย
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกนอยางตอเนื่อง
นอกจากการจัดอบรมใหแกหนวยงานตางๆ แลว ในชวงเดือนตุลาคม ซึง่ เปนเดือนแหงการเริม่ ตนปงบประมาณ
2549 ศูนยบริการวิชาการไดจดั ประชุมระดมสมอง เพือ่ วางแผน
การดำเนินงานของศูนยบริการวิชาการตามนโยบายและภารกิจ
ทีไ่ ดรบั มอบหมายจากมหาวิทยาลัยหลายโครงการดวยกัน อาทิ
เมือ่ วันที่ 18 ตุลาคม 2548 ศูนยบริการวิชาการ
จัดประชุม "คณะกรรมการบริหารโครงการสถาบันพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เครือขายมหาวิทยาลัย
ขอนแกน" ณ หองประชุมกรรมการ ชัน้ 5 ผเู ขารวมประชุม
ประกอบดวย ศ.ดร.ธเนตร นรภูมพิ ภิ ชั น ผอ. สถาบันพัฒนา
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วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ISMED) ดร.ชอ วายุภกั ตร รองอธิการบดีฝา ยกิจการพิเศษ มข. นายสุรพล ทวีแสง
สกุลไทย ประธานหอการคาจังหวัดขอนแกน นายธนิตศักดิ์ บุญกมลศรีศกั ดิ์ ผอ.ศูนยสง เสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ขอนแกน
นายประยูร ติง่ ทอง อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแกนและทีมผบู ริหารศูนยบริการวิชาการ การประชุมครัง้ นี้ เปนการหารือ
รวมกัน ในเรือ่ งของแนวนโยบายการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เครือขายมหาวิทยาลัย
ขอนแกน ประจำปงบประมาณ 2549 ซึง่ ผอ.สถาบัน ISMED ไดใหแนวคิดในการดำเนินงานวา "ในปงบประมาณ 2549
ทางสถาบันเครือขาย ควรดำเนินการในเรือ่ งระบบการวินจิ ฉัยธุรกิจอยางเรงดวน เพือ่ ใชเปนแนวทางในการวางแผนและเปน
กรอบนโยบายธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอไป"
"หารือแนวทางใหบริการวิชาการแกกลมุ จังหวัด รอยแกนสาร" วันที่ 19 ตุลาคม 2548 ผอู ำนวยการศูนยบริการ
วิชาการ รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ และทีมผบู ริหารศูนยฯ รวมปรึกษา
หารือกับตัวแทนจากกลุมจังหวัดรอยแกนสาร อันไดแก ขอนแกน
รอยเอ็ด และมหาสารคาม เพือ่ หาแนวทางในการใหบริการวิชาการแกกลมุ
จังหวัดเปาหมาย ใหตรงตามยุทธศาสตรจังหวัดและแนวทางในการ
พัฒนาสังคมตอไป ซึ่งจากการประชุมดังกลาวทำใหผูบริหารศูนยฯ
มองเห็นความสำคัญและความตองการ การพัฒนาพื้นที่กลุมเปาหมาย
อยางแทจริง และสงผลใหทมี ผบู ริหารและคณะ ขอเขาพบผวู า ราชการ
จังหวัดตางๆ ในเขตพืน้ ทีเ่ ปาหมาย เพือ่ ขอคำปรึกษาและรวมกันหาแนว
ทางในการพัฒนาตอไป
ในวันที่ 25 ตุลาคม 2548 รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ ผอู ำนวยการ
ศูนยบริการวิชาการ และคณะ เขาพบผวู า ราชการจังหวัดรอยเอ็ด เพือ่
หารือรวมกันในประเด็นเรือ่ ง "การพัฒนาคน งาน และจังหวัด" ซึง่ ใน
การหารือดังกลาวไดขอ สรุปวา จะนำการจัดการความรมู าเปนเครือ่ งมือ
ในการขับเคลือ่ นยุทธศาสตรของจังหวัด โดยทีมจังหวัดไดเสนอประเด็น
ที่ ต อ งการให พั ฒ นามากที่ สุ ด คื อ การพั ฒ นาพั น ธุ ข า วหอมมะลิ
การจัดการระบบชลประทาน การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน การยกระดับ
สินคา OTOP รวมทัง้ การจัดการองคความรู อีกดวย
จากภารกิจการบริการฝกอบรมตางๆ รวมทัง้ การวางแผนงาน การใหบริการวิชาการแกสงั คมอยางตอเนือ่ ง แสดง
ใหเห็นถึงความพรอม และประสิทธิภาพในการเปนผนู ำทางวิชาการ ของศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกนในการ
ประสานและเชื่อมโยงวิชาการสูชุมชนอยางแทจริง
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 ⌦
เพือ่ สนองตอแนวทางการขยายเครือขายความรวมมือ สรางพันธมิตรทางวิชาการ รวมกันใหบริการวิชาการเพือ่
พัฒนาสังคม ประเทศชาติรว มกัน ศูนยบริการวิชาการ ไดดำเนินภารกิจตามขอตกลงความรวมมือ เปน 2 เรือ่ งหลักคือ
รูปแบบของศูนยความรวมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HACC : Health Accreditation Corrabolation
Center) และในรูปแบบการทำงานประสานกับสำนักงาน ก.พ. เครือขายมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ศูนยความรวมมือเพือ่ พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HACC:KKU)
ศูนยความรวมมือเพือ่ พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแกน (HACC:KKU หรือ Health Accreditation Corrabolation Center for KKU) เปนศูนยทตี่ งั้ ขึน้ เพือ่ เผยแพรแนวคิด ความรู เทคนิค ประสบการณ และ
แนวทางในการพัฒนาใหแกบคุ ลากรในระดับตางๆ รวมทัง้ ผสู นใจทัว่ ไป โดยเนนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการ
ดำเนินงานระหวางเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2548 มีโครงการตางๆ ดังนี้
HA 305 : HA สำหรับงานสนับสนุนบริการ
ระหวางวันที่ 17-19 ตุลาคม 2548 ศูนยบริการวิชาการ
จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารหลักสูตร HA 305 : HA สำหรับงาน
สนับสนุนบริการ รนุ ที่ 7 ณ หองประชุม 2 ชัน้ 5 ศูนยบริการ
วิชาการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารวมอบรมสามารถ
วิเคราะหหนาที่ เปาหมาย ติดตามและประเมินผลการพัฒนา
คุณภาพของหนวยงานไดอยางเหมาะสม ฝกทักษะการทำงาน
เปนทีม สรางความเขาใจในมาตรฐานดานการบริหารสิง่ แวดลอม
และความปลอดภัยในโรงพยาบาล รวมทัง้ การเตรียมตัวเพือ่
รับการประเมินคุณภาพดวย โดยทีมวิทยากรประกอบดวย รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ ผูอำนวยการศูนยบริการวิชาการ
นายสุรเชษฐ มัง่ มีศรี ผชู ว ยศาสตราจารยพชั รี เจียรนัยกูร รองผอู ำนวยการศูนยบริการวิชาการ และผเู ชีย่ วชาญดานการพัฒนา
คุณภาพและการประเมินตนเอง อาทิ อาจารยรำพรรณ ภัทรนิตย อาจารยสมปอง จินาทองไทย เปนตน ผเู ขารับการอบรม
ประกอบดวย หัวหนางานในหนวยสนับสนุนบริการดานตางๆ ไดแก งานบริหาร งานการเงิน งานยานพาหนะ และผสู นใจ
ดานการพัฒนาคุณภาพจาก 4 โรงพยาบาล รวมทัง้ สิน้ 20 คน
HACC_KKU สรางเครือขายพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกับประเทศเพือ่ นบาน Heath System reform จาก
แขวงสุวรรณเขต สปป.ลาว
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 ศูนยเครือขายเพือ่ พัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล HACC_KKU ไดรบั การเยีย่ มเยือนจาก
ทีป่ รึกษาจากประเทศเบลเยีย่ มคือ Dr. Marlon Garcia Lopez
ซึง่ เปน Public Health Expert จาก แขวงสุวรรณเขต และ
ทีมงาน เพื่อปรึกษาหารือในเรื่องการวางแนวทางเพื่อพัฒนา
โรงพยาบาลชุมชนในแขวงสุวรรณเขต สปป.ลาว ซึ่งได
วางแผนงานไวดงั นี้ ทีม HACC_KKU จะเดินทางไปศึกษา
สถานที่จริงที่แขวงสุวรรณเขตในชวงปลายเดือนธันวาคม
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เพือ่ สัมภาษณทมี งาน และผบู ริหารของโรงพยาบาล และนำขอมูลมาใชในการวิเคราะหสภาพปจจุบนั ของการปฏิบตั งิ าน และ
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล จากนัน้ ชวงเดือนมกราคมจะมีการแลกเปลีย่ นเรียนรทู ี่ โรงพยาบาลอุบลรัตน และโรงพยาบาล
น้ำพอง เพือ่ เปนโรงพยาบาลตัวอยาง และขอมูลนำมาวางแผนงานใหทมี จากโรงพยาบาลแขวงสุวรรณเขต กลับไปปฏิบตั จิ ริง
โดยมีทีมงานจากศูนยบริการวิชาการติดตามและใหขอเสนอแนะตอไป
โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรใู นการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเครือขาย ครัง้ ที่ 5 (HA_KM 5)
เมือ่ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2548 ศูนยเครือขายเพือ่ การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล HACC_KKU นำโดย
รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ ผูอำนวยการศูนยบริการวิชาการ ผูชวยศาสตราจารยพัชรี เจียรนัยกูร รองผูอำนวยการ
ศูนยบริการวิชาการ และทีมงาน HACC_KKU ไดจัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูในการพัฒนาพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลเครือขาย ครัง้ ที่ 5 ในหัวขอ "การเฝาระวังการติดเชือ้ " ในลักษณะการแบงปนความรู การชวยเหลือซึง่ กันและ
กัน และเพื่อเสริมสรางกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวางโรงพยาบาล และติดตามความกาวหนาในการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล และสรางเครือขายในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ซึง่ มีผเู ขารวมจำนวน 81 คน จากผลการประเมินสวนใหญ
มีความพึงพอใจ กับการจัดกิจกรรมครัง้ นี้ และตองการใหมกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรอู ยางตอเนือ่ ง โดยใหทมี งาน HACC _KKU เปน
ผปู ระสานงานตอไป และยังมีขอ เสนอแนะเพิม่ เติมวาควรมีการจัดการแลกเปลีย่ นเรียนรสู ญ
ั จร เพราะจะทำใหคนในพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ
ไมตองเดินทางไกลดวย
ทีมวิทยากร HACC_KKU รวมแลกเปลีย่ นเรียนรู
รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ ผูอำนวยการศูนยบริการวิชาการ นายสุรเชษฐ มั่งมีศรี ผูชวยศาสตราจารยพัชรี
เจียรนัยกูร รองผอู ำนวยการศูนยบริการวิชาการ นำทีมวิทยากร HACC_KKU จำนวน 10 ทาน เดินทางเขารวมแลกเปลีย่ น
เรียนรู รวมกับสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ซึง่ จัดขึน้ ระหวางวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2548 ณ ชายทะเล
บางแสน ซึง่ ในกิจกรรมครัง้ นี้ เปนการรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางที่ปรึกษา วิทยากร และผูเยี่ยมสำรวจกวา 120 คน
เปาหมายหลักเพื่อสรางเครือขายทีมงานการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพโรงพยาบาลอยางตอเนื่อง
2.2 สำนักงาน ก.พ. เครือขายมหาวิทยาลัยขอนแกน
ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมกับ สำนักงาน ก.พ. เครือขายมหาวิทยาลัยขอนแกน จัดโครงการ
ตางๆ ในระหวางเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2548 ดังนี้
การอบรมทางไกลผานดาวเทียมหลักสูตร "การเรียนรกู ฏหมายมหาชนดวยตนเอง"
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2548 ศูนยบริการวิชาการ รวมกับ สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)
จัดปจฉิมนิเทศโครงการฝกอบรมทางไกลนำรอง หลักสูตร "การเรียนรูกฏหมายมหาชนดวยตนเอง" รุนที่ 1 ณ
หองประชุม 1 ชัน้ 5 ศูนยบริการวิชาการ ทัง้ นี้ โดยมีวตั ถุประสงค
เพือ่ ใหผเู ขาอบรมไดมโี อกาสทบทวน เสริมความรแู ละซักถามปญหา
ขอสงสัย เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา จากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ อาทิ
นางกาญจนารัตน ลีวโิ รจน รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง
นายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย ผตู รวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
นายเอกศักดิ์ ตรีกรุณาสวัสดิ์ ผอู ำนวยการสำนักมาตรฐานวินยั
สำนักงาน ก.พ. ซึง่ มีผเู ขารับการอบรมจำนวนทัง้ สิน้ 10 คน
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สอบสัมภาษณพนักงานองคการบริหารสวนตำบลจังหวัด
ขอนแกน (อบต.)
จังหวัดขอนแกน รวมกับ มหาวิทยาลัยขอนแกน
และสำนักงาน ก.พ. ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุ
แตงตั้งเปนพนักงานสวนทองถิ่นในพื้นที่จังหวัดขอนแกน
จำนวน 22 ตำแหนง รวม 234 อัตรา โดยไดรบั สมัครระหวาง
วันที่ 10-31 สิงหาคม 2548 ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร
(เดิม) มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งมียอดผูสมัคร รวมทั้งสิ้น
98,000 คน ซึง่ ไดดำเนินการสอบขอเขียนเมือ่ วันที่ 1-2 ตุลาคม 2548 มีผสู อบผานขอเขียนกวา 4,000 คน และไดดำเนิน
การสอบสัมภาษณไปเมือ่ วันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2548 โดยความรวมมือของทีมงานสำนักงานขาราชการพลเรือน (ก.พ.)
และทีมงานระดับผชู ำนาญการหรือเลขานุการคณะ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน นอกจากนีย้ งั มีทมี งานจากจังหวัดขอนแกน
และงานการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนผูตรวจสอบคุณสมบัติของผูที่สอบผานขอเขียน อีกดวย ซึ่งคาดวา
จะสามารถประกาศรายชื่อผูสอบผานเพื่อรับการบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานสวนทองถิ่นจังหวัดขอนแกนไดภายในเดือน
ธันวาคม 2548 นี้
จากภารกิจตามความรวมมือกับหนวยงาน และองคกรตางๆ เหลานี้ แสดงถึงความพรอมของศูนยบริการวิชาการ
ในการใหบริการวิชาการแกสงั คม ชุมชน รวมทั้งการประสานองคความรตู า งๆ เพือ่ เผยแพรสชู มุ ชนอยางทัว่ ถึง รวมทั้งเปน
การสรางองคความรูเพื่อพัฒนาสังคมตอไป
  
ระหวางเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2548 ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดจดั กิจกรรมอันเปนประโยชน
และเพือ่ การพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของศูนยบริการใหเปนไปดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง รวมทั้งตอบสนองตอ
นโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแกน ดังนี้
ประชุมอนุกรรมการและบุคลากรศูนยบริการวิชาการ ประจำเดือนตุลาคม 2548
เมือ่ วันที่ 31 ตุลาคม 2548 ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดประชุมอนุกรรมการ และบุคลากร
ศูนยฯ เพือ่ สรุปผลการดำเนินงานในปงบประมาณ 2548 และงานแผนงานในปงบประมาณ 2549 ในการประชุมดังกลาวมี
คณะอนุกรรมการศูนยบริการวิชาการเขารวมหลายทาน อาทิ
รศ.นสพ.ประจักษ พัวเพิม่ พูลศิริ คณบดี คณะสัตวแพทย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน รศ.เจียมจิต
แสงสุวรรณ จากคณะพยาบาลศาสตร ทีมงานผบู ริหาร และ
บุคลากรศูนยบริการวิชาการ ประเด็นหลักทีไ่ ดจากการประชุม
คือการทบทวนกิจกรรมที่ทางศูนยฯไดทำในรอบปที่ผานมา
และนำผลมาปรับปรุงใหมีพัฒนาการในการทำงานเพิ่มขึ้น
และรวมกันแกปญ
 หาทีเ่ กิดขึน้ ในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ใหการ
ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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การตรวจประเมินภายในศูนยบริการวิชาการ
ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรบั การตรวจประเมิน
ภายใน เมือ่ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2548 ผตู รวจประเมินในครัง้ นีป้ ระกอบ
ดวย ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ น.ต. กำจร มนุญปจุ ผชู ว ยศาสตราจารย
ไพศาล มงคลวงศโรจน และรองศาสตราจารยชวลิต ไพโรจนกลุ โดย
ผอู ำนวยการ ศูนยบริการวิชาการไดนำเสนอผลงานในรอบป 2548 แก
ผูตรวจประเมิน ซึ่งในการประเมินครั้งนี้ทางศูนยบริการวิชาการ ไดรับ
คำแนะนำและขอเสนอแนะจากทีมผตู รวจประเมิน อันเปนประโยชนในการ
พัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วางแผนงานโครงการบริการวิชาการแกสงั คม ประจำป 2549
ศู น ย บ ริ ก ารวิ ช าการ จั ด ประชุ ม เพื่ อ วางแผนงานและจั ด สรร
งบประมาณ โครงการบริการวิชาการแกสงั คมประจำป 2549 เมือ่ วันที่ 21
พฤศจิกายน 2548 ณ หองประชุม 1 ชัน้ 5 อาคารศูนยวชิ าการ ซึง่ มีตวั แทน
จากหลายคณะ และหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน เขารวมรับฟง
นโยบายการดำเนินงานของโครงการและเกณฑการ จัดสรรเงินของแตละ
โครงการ ทีไ่ ดรบั การพิจารณาจาก ศูนยบริการวิชาการใหจดั ทำโครงการ
บริการวิชาการแกสังคมตอไป
นำเสนอโครงการ พัฒนาผปู ระกอบการใหม (NEC) ณ ศูนยสง เสริมอุตสาหกรรมภาค 4 จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 ทีมงานจาก ศูนยบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน นำโดย นายพิชยั เลงพานิชย ผชู ว ยผอู ำนวยการ
ศูนยบริการวิชาการ และนายประภาพรณ ขันชัย รักษาการหัวหนากลมุ
งานบริการวิชาการ ไดเดินทางเขารวมนำเสนอโครงการ พัฒนาผปู ระกอบ
การใหม (NEC) ณ ศูนยสง เสริมอุตสาหกรรมภาค 4 จังหวัดอุดรธานี เพือ่
จัดอบรมแกผปู ระกอบการใหม ในเขตพืน้ ทีภ่ าคที่ 4 จังหวัดอุดรธานี และ
จังหวัดเลย โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ สนับสนุนบัณฑิตใหม ผูวางงาน หรือ
พนักงานลูกจางทีม่ พี นื้ ฐานการศึกษาดีและมีศกั ยภาพใหมโี อกาสประกอบอาชีพดวยตนเอง ดวยการเปนผปู ระกอบการใหม
เพือ่ ผลักดันใหเกิดวิสาหกิจใหมๆ และเปนแหลงจางงาน รวมทัง้ เพือ่ สรางความเขมแข็งใหสามารถอยรู อด และรักษาสภาพ
การจางงานไวได ซึง่ จากการนำเสนอครัง้ นี้ ทางศูนยสง เสริมอุตสาหกรรมภาค 4 จ. อุดรธานี ไดมอบหมายใหศนู ยบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนผปู ระสานงานในการคัดเลือก จัดวิทยากร และติดตามผลสัมฤทธิใ์ นการจัดอบรมโครงการ
พัฒนาผปู ระกอบการใหม (NEC) ตอไป
กิจกรรมตางๆ ภายในศูนยบริการวิชาการ ทัง้ การวางแผนงาน การติดตามและประเมินผลงานในรอบปทผี่ า นมา
การจัดอบรม สัมมนา รวมทัง้ กิจกรรมอืน่ ๆ ศูนยบริการวิชาการจัดขึน้ เพือ่ สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการทำงาน รวมทัง้
การวางแผนการทำงานรวมกัน เพื่อสรางศักยภาพ และเพิม่ ประสิทธิภาพในการทำงานบริการวิชาการแกสงั คมตอไป
     
 
 



