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⌫ 

ศนูยบรกิารวชิาการไดจดักจิกรรมโครงการและภารกจิตางๆ ระหวางเดอืนมนีาคม - พฤษภาคม 2549
โดยเปนกิจกรรมที่สนองตอบตอพันธกิจของศูนยบริการวิชาการคือ "ประสานและดำเนินงานบริการวิชาการแก
ชมุชน ตามนโยบายของมหาวทิยาลยัขอนแกนและนโยบายพฒันาประเทศ" ซึง่วตัถปุระสงคเพือ่ เปนหนวยงาน
หลกั ในการประสานและระดมทรพัยากรทัง้ภายในและนอกมหาวทิยาลยั เพือ่จดับรกิารใหการศกึษาและอบรม
แกประชาชนระดับตางๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมมือกับคณะและหนวยงานตางๆ ในการใหบริการแกชุม
ชนสรางสมัพนัธอนัดรีะหวางมหาวทิยาลยั โดยดำเนนิตามภารกจิของศนูยบรกิารวชิาการทัง้ 4 แบบหลกั คอื ภารกจิ
ประจำศูนยบริการวิชาการ ภารกิจสนองตอบนโยบายมหาวิทยาลัยขอนแกน ภารกิจความรวมมือตามบันทึกขอ
ตกลง และภารกจิอืน่ๆ ในการพฒันาบคุลากรและกจิกรรมในศนูยบรกิารวชิาการ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้

                     ภารกจิประจำศนูยบรกิารวชิาการ เปนภารกจิทีม่งุเนนเปนประตนูำวชิาการและผลงานวจิยั รวมทัง้องค
ความรขูองมหาวทิยาลยัขอนแกนสชูมุชน และเรยีนรจูากชมุชน เพือ่สรางและพฒันาองคความร ู สกูารพฒันาการสอนและ
การวจิยัของอาจารย     อนัจะสงผลกระทบตอการพฒันาการเรยีนการสอนและศกัยภาพนกัศกึษาตอไปไดดวย ซึง่ศนูย
บรกิารวชิาการไดดำเนนิภารกจิเหลานีเ้ปน 2 ภารกจิหลกัๆ คอื การบรกิารแกสงัคม และการบรกิารฝกอบรม โดยในแตละ
ภารกจินัน้ไดมโีครงการในหลากหลายรปูแบบ ดงันี้

ศนูยบรกิารวชิาการ มหาวทิยาลยัขอนแกน จดัอบรม
เชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเปนพิธีกร" ใหกับเทศบาล
นครอดุรธาน ี เมือ่วนัที ่ 3 - 5 เมษายน 2549 ทีผ่านมา โดย
บคุลากรทีเ่ขารวมอบรมคอื คณะครทูีส่งักดัพืน้ทีก่ารศกึษาใน
เขตจงัหวดัอดุรธาน ีจำนวนทัง้สิน้ 20 คน ในการอบรมครัง้นี้
ไดรับเกียรติจาก ทานรองผูอำนวยการศูนยบริการวิชาการ
มหาวทิยาลยัขอนแกน อาจารยสรุเชษฐ  มัง่มศีร ี เปนประธาน
ในพธิเีปดการอบรมดงักลาว โดยวตัถปุระสงคหลกัในการอบรมนี้
ทานศกึษานเิทศกจงัหวดัอดุรธาน ีนายกฤช สาสขุ  ไดกลาววา




ปที่ 14  ฉบับที่ 2  ประจำเดือนเมษายน - มถินุายน  2549

                         
                                                                                

"ตองการที่จะสรางเครือขายงานประชาสัมพันธของจังหวัดอุดรธานีใหแข็งแกรง และพรอมที่จะปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ
ในทกุๆ สถานการณ และตองการใหทกุคนทีเ่ขาอบรมมคีวามชำนาญ และมคีวามมัน่ใจในการทำหนาทีพ่ธิกีร เนือ่งจากพธิกีร
เปนเสมอืนตวัแทนของจงัหวดัอดุรธาน ีมหีนาทีป่ระชาสมัพนัธจงัหวดั  และรวมกนัเผยแพรสิง่ทีด่เีพือ่ใหนกัทองเทีย่วเกดิ
ความประทับใจเมื่อเดินทางมาทองเที่ยวที่อุดรธานี"

ในการอบรมครัง้นีป้ระกอบดวยวทิยากรผเูชีย่วชาญหลายทานไดถายทอดความร ูประสบการณ รวมทัง้สงเสรมิ
ใหผเูขารวมอบรมไดฝกปฏบิตัหินาทีพ่ธิกีรอยางแทจรงิ อาท ิผศ. อนงค รงุแจง ไดใหขอคดิวา "บคุลกิภายนอกเปนเพยีง
องคประกอบสวนหนึง่เทานัน้ แตบคุลกิทีม่าจากภายในเปนสิง่สำคญัทีส่ดุ ทีส่ามารถดงึดดูความสนใจจากผฟูงหรอืผชูมได
การเปนพธิกีรทีด่ ี  ตองเตรยีมตนด ี (เตรยีมตวั เตรยีมภาษา)   มเีสบยีงกรงั (มปีระเดน็แนวคดิ)  มพีลงัในการพดู (มี
เสยีง ทวงทา ภาษาทีด่)ี"

สวน รศ. บญุศร ี ปราบณศกัดิ ์ จากคณะพยาบาลศาสตร ไดเสนอแนะวา "การเปนพธิกีรทีด่นีัน้ จะตองสามารถ
ทำหนาทีท่กุอยางในกจิกรรมนัน้ๆได เชน เปนผนูำในการขบัเคลือ่นกจิกรรม สรางสสีนัและความเชือ่มโยงและทีส่ำคญัที่
สดุคอื สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดเปนอยางด"ี

นอกจากผเูขารวมอบรมจะไดรบัความรใูนภาคทฤษฎแีลว ทกุทานยงัมโีอกาสไดฝกปฏบิตักิารทำหนาทีพ่ธิกีรมอื
อาชพี ซึง่บรรยากาศในการฝกปฏบิตัใินครัง้นีเ้ตม็ไปดวยรอยยิม้และความสนกุสนาน
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สืบเนื่องจากผลสำเร็จในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเปนพิธีกร" ใหกับเทศบาลนครอุดรธานี
รองศาสตราจารย นพ. จิตเจริญ  ไชยาคำ ผูอำนวยการศูนยบริการวิชาการ จึงเล็งเห็นวาภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ควรจะมีการเตรียมความพรอมบุคลากรที่มีความสามารถ และเพื่อสรางเครือขายพิธีกรมืออาชีพ สำหรับรวมกิจกรรมที่
ทางมหาวทิยาลยัจดัขึน้ จงึไดประสานไปยงัทานผชูวยอธกิารบดฝีายอำนวยการ รองศาสตราจารยธรีะ  ฤทธริอด เพือ่จดั
อบรมเชงิปฏบิตักิาร " เทคนคิการเปนพธิกีรมอือาชพี สำหรบับคุลากรมหาวทิยาลยัขอนแกน"  เมือ่วนัที ่15-17 พฤษภาคม
2549  ณ  หองประชมุ SMEs ชัน้ 6 ศนูยบรกิารวชิาการ ซึง่วตัถปุระสงคหลกัคอืเพือ่ใหบคุลากรเขาใจหลกัและวธิกีาร
ทำหนาทีพ่ธิกีร เสรมิสรางประสบการณ สรางความเชือ่มัน่ รวมทัง้ความพรอมในการสือ่สารตอหนาสาธารณะชน โดยใน
การอบรมดงัการมผีเูขารวมทัง้สิน้ 52 คน จากคณะตางๆ ภายในมหาวทิยาลยัขอนแกน

ศนูยบรกิารวชิาการ ไดรบัเกยีรตจิากทานวทิยากรผทูรงคณุวฒุหิลายทาน อาท ิผศ. อนงค  รงุแจง  รศ. บญุศรี
ปราบณศกัดิ ์ และอาจารยบญุญฤทธิ ์ สมบตัหิลาย รวมถายทอดความร ูประสบการณ รวมทัง้การฝกปฏบิตัแิกผเูขารวม
อบรมอยางเปนกนัเอง จากการประเมนิของทมีงานฝายประเมนิและตดิตามผล ศนูยบรกิารวชิาการ สรปุไดดงันี้

ความรูที่ไดรับตามความคาดหวัง คือ
- ทราบหลักการที่ถูกตองของการทำหนาที่พิธีกร, คุณสมบัติของพิธีกร, ขั้นตอนการเปนพิธีกรแบบมืออาชีพ
- สามารถนำไปปฏิบัติหนาที่การเปนพิธีกรได
- ฝกประสบการณการเปนพิธีกรหลายๆรูปแบบ
- การออกเสยีงตามอกัขระ, ทกัษะในการพดู, ฝกความมัน่ใจในการพดู
- ไดรเูรือ่งทฤษฎ ีขัน้ตอนในการปฏบิตั ิ เพือ่เสรมิความมัน่ใจ
ความรทูีไ่ดรบัเกนิความคาดหวงั คอื
- เทคนิคการเปนพิธีกรตามบทบาทสมมุติและการไดฝกปฏิบัติ, ไดเรียนรูพิธีการตางๆ
- เกร็ดความรูเล็กๆนอยๆในการทำหนาที่เปนพิธีกร
- ความมัน่ใจในการกลาแสดงออก, การไดรบัคำแนะนำทีถ่กูตองจากการปฏบิตัิ
- ประสบการณตางๆจากทานวทิยากร, วทิยากรใหความสำคญักบัผเูขาอบรมเทาๆกนั
- สามารถดำเนนิการเปนพธิกีรได ภายในระยะเวลาเพยีง 3 วนั
- การใชไหวพริบในการแกไขปญหาเฉพาะหนา
- ประสบการณจากการฝกฝนทำใหเกดิทกัษะ
ความรทูีไ่ดรบันอยกวาความคาดหวงั คอื
- การฝกปฏบิตัจิรงินอยไปเมือ่เทยีบกบัเวลา
- การใชคำลดหลัน่ ชัน้ วรรณะ
- อยางใหจดัเปนเรือ่งๆไป เชน พธิงีานแตงงาน , งานบวช ฯลฯ
- อยากไดคำกลาวในพิธีการตางๆที่เปนเอกสาร




ปที่ 14  ฉบับที่ 2  ประจำเดือนเมษายน - มถินุายน  2549

                         
                                                                                

ทานจะนำความรทูีไ่ดไปพฒันาอยางไร
- สามารถนำไปดำเนินการในการทำหนาที่เปนพิธีกร
- พัฒนาตนเองใหมีความกลาและทักษะการพูดในการเชื่อมโยงเรื่องราว
 - ฝกพดู อาน เขยีน ใหมากขึน้
- พฒันา ปรบัปรงุ บคุลกิภาพ
- ถายทอดตอบุคลากรในหนวยงาน
- นำขอด ี ขอผดิพลาด และเทคนคิทีไ่ดรบัไปฝกปฏบิตัใิหสม่ำเสมอและทำใหเปนกจิวตัรประจำวนั
- สรางความมั่นใจใหกับตัวเองมากขึ้น
- การพดูในทีช่มุชน วธิกีารพดู การใชภาษา
- ถามีโอกาสไดเปนพิธีกรของหนวยงานก็จะนำความรูที่ไดรับไปใช
หลกัสตูรทีต่องการใหทางศนูยบรกิารวชิาการ จดัอบรมในครัง้ตอไป คอื
- หลกัสตูรการเปนพธิกีร ทีเ่ขมขนขึน้และฝกปฏบิตัมิากขึน้
- บคุลกิภาพ การแตงกาย การวางตวัของพธิกีร
- เทคนิคการเปนพิธีกรมืออาชีพ
 - ติดตามผลของรุนนี้
- อบรมผปูระกาศขาว และตวิสอบ กบว.
- การเกบ็เกีย่วนำเอาประสบการณและความรรูอบตวัเพือ่นำมาเตรยีมเนือ้หาสำหรบัพธิกีร
- ศลิปะการพดู เพือ่โนมนาว จงูใจ
ขอเสนอแนะในการอบรมครั้งตอไป
- ควรจัดอบรมนอกสถานที่เพื่อเพิ่มรูปแบบการจัดกิจกรรมไดหลากหลายโดยเฉพาะการแบงกลุมทำกิจกรรม
- เนนการฝกปฏิบัติตามสถานการณจริง
- ควรมกีจิกรรมนนัทนาการใหผเูขาอบรมไดทำความรจูกักนั เพือ่เปนการสรางเครอืขาย
- ควรมีการอบรมในระดับขั้นตอไป
- เสรมิเรือ่งการฝกปฏบิตัแิละการวจิารณ
- นำผูเขาอบรมชุดเดิมมาติดตามผล
- ระยะเวลาในการอบรมนอยไป
- โดยภาพรวมดีมาก

ศนูยบรกิารวชิาการ มหาวทิยาลยัขอนแกน เลง็เหน็ความสำคญัในการประเมนิผลการดำเนนิงานทกุๆ โครงการ
รวมทัง้การหาจดุบกพรองเพือ่นำมาแกไขและปรบัปรงุการดำเนนิงาน ดงันัน้ ผลจากการประเมนิกจิกรรมครัง้นี ้จะเปนแนว
ทางในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง รวมทั้งการวางแผนงานตอไปในอนาคตดวย

ขอขอบคุณ : ทมีงานโครงการตดิตามและประเมนิผล ศนูยบรกิารวชิาการ : เอือ้เฟอขอมลู
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นอกจากกจิกรรมดงักลาวแลว ศนูยบรกิารวชิาการยงัไดจดักจิกรรมอืน่ ๆ เพือ่ตอบสนองนโยบายมหาวทิยาลยั
และการเผยแพรองคความรจูากมหาวทิยาลยัสชูมุขนอกีมากมาย อาทิ

การจดัอบรมโครงการ "ความรดูานทรพัยสนิทางปญญาสำหรบับคุคลทัว่ไป"  เมือ่วนัที ่28  เมษายน  2549  ณ
หองประชมุ 2  ช้ัน 5 ศนูยบรกิารวชิาการ วตัถปุระสงคของการอบรมเพือ่เพิม่ความร ูความเขาใจเกีย่วกบัทรพัยสนิทาง
ปญญา  เพื่อใหผูเขาอบรมทราบถึงประโยชนของทรัพยสิน
ทางปญญาวาเกี่ยวของกับชีวิตประจำวันอยางไร  เพื่อสนับ
สนนุ สงเสรมิใหบคุลากรและหนวยงานตางๆ ทัง้ภายในและ
ภายนอกมหาวทิยาลยัขอนแกน ตระหนกัถงึความสำคญัของ
การไดรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญา โดยวิทยากร
ผทูรงคณุวฒุจิากกรมทรพัยสนิทางปญญา 3 ทาน มผีเูขารวม
อบรมจำนวนทัง้สิน้ 47 คน และไดรบัเกยีตจิากทาน ผศ.ดร.
พชัร ี เจยีรนยักรู  รองผอูำนวยการศนูยบรกิารวชิาการ เปน
ประธานพิธีเปดการอบรม

        การจดัการอบรม "หลกัสตูร  HA 003 : การพฒันาคณุภาพ
งานบรกิารพยาบาล"  เมือ่วนัที ่25 - 27 พฤษภาคม 2549 โดย
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) รวมกับ
ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน กำหนดจัดเผยแพร
แนวคดิ ความร ูเทคนคิ ประสบการณและแนวทางในการพฒันา
คุณภาพใหกับพยาบาลวิชาชีพ และรวมแลกเปลี่ยนความรูทาง
ดานงานบริการพยาบาลดวย ซึ่งในการจัดอบรมดังกลาวมีวัตถุ
ประสงคหลกัคอื เพือ่ใหผเูขารวมอบรมสามารถนำหลกัการบรหิาร
จดัการ เพือ่คณุภาพการบรกิารพยาบาลไปประยกุตใชได รวมทัง้
ทราบบทบาทของพยาบาลในการนำมาตรฐาน HA และ HPH
มาสูการปฏิบัติโดยบูรณาการกับมาตรฐานวิชาชีพพยาบาล

      ในการอบรมครัง้นีม้พียาบาลจากทัว่ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
เขารวมทัง้สิน้ 152 คน และไดรบัเกยีรตจิากผทูรงคณุวฒุ ิ2 ทาน
คอื อาจารยเพญ็จนัทร  แสนประสาน และ ดร. ยวุด ีเกตสมัพนัธ
จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.)
รวมเปนวทิยากรตลอดการอบรม
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ศูนยความรวมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HACC_KKU) โดยสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล (พรพ.) และ  ศนูยบรกิารวชิาการ มหาวทิยาลยัขอนแกน ยงัไดจดัการอบรมอกี 2 หลกัสตูร คอื "หลกัสตูร
HA 001 : สำหรบับคุลากรดานสาธารณสขุ" เมือ่วนัที ่21 เมษายน 2549 และ "หลกัสตูร HA 301 : สำหรบับคุลากรดาน
สาธารณสขุ"  เมือ่วนัที ่2 - 4   พฤษภาคม 2549  ณ  หองประชมุ SMEs ชัน้ 6   ซึง่ไดรบัเกยีรตจิาก รศ.นพ. จติเจรญิ
ไชยาคำ ผอูำนวยการศนูยบรกิารวชิาการ และ ผศ.ดร. พชัร ี เจยีรนยักรู  รองผอูำนวยการศนูยบรกิารวชิาการ รวมเปน
วทิยากรดวย

นอกเหนือจากนี้  ศูนยบริการวิชาการ รวมกับ สำนักงาน ก.พ.
เครอืขายมหาวทิยาลยัขอนแกน จดัโครงการอบรม "หลกัสตูร นกับรหิารระดบั
ตน (นบต.) สำหรบัขาราชการระดบั 6 และ 6 ว" ใหกบักรมสรรพากร ระหวาง
วนัที ่8 - 27 พฤษภาคม 2549 เพือ่ใหผเูขาอบรมมคีวามร ูความเขาใจในแนว
นโยบายของรฐั รวมทัง้มคีวามคดิสรางสรรค สามารถวางแผนการบรหิาร และ
เสนอความคิดเห็นเพื่อแกปญหาอันเกิดจากการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสทิธภิาพ การอบรมหลกัสตูรนีม้ผีเูขารวมจำนวนทัง้สิน้ 50 คน
ลวนแลวแตเปนผูบริหารระดับตนของกรมสรรพากร นำทีมโดย
อาจารยสรุเชษฐ  มัง่มศีร ี รองผอูำนวยการศนูยบรกิารวชิาการ นาย
บญุญฤทธิ ์ สมบตัหิลาย และทมีงานสำนกังาน ก.พ. เครอืขายมหา
วิทยาลัยขอนแกน รวมแรงรวมใจกันประสานงานและดำเนินการจัด
อบรมตลอดหลักสูตร ซึ่งรูปแบบในการอบรมดังกลาวมีการจัดกิจ
กรรมสันทนาการตางๆ เพื่อเสริมสรางความสัมพันธ ความสามัคคี
ความรวมมอืระหวางกนั ตลอดจนไดมโีอกาสแลกเปลีย่นความคดิเหน็
และประสบการณระหวางกัน อันจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน
ตอไป

จากภารกจิและกจิกรรมทีศ่นูยบรกิารวชิาการรวมมอืกบัหนวยงาน และองคกรตางๆ เหลานี ้แสดงถงึความพรอม
ของศูนยบริการวิชาการในการใหบริการวิชาการแกสังคม ชุมชน รวมทั้งการประสานงานองคความรูตางๆ เพื่อเผยแพรสู
ชุมชนอยางทั่วถึง รวมทั้งเปนการสรางองคความรูเพื่อพัฒนาสังคมตอไป


