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⌫ 

ศนูยบรกิารวชิาการ ไดจดักจิกรรมและโครงการตางๆ ระหวางเดอืนมกราคม- มนีาคม 2549 หลากหลาย
กิจกรรม ทั้งที่เปนภารกิจประจำศูนยบริการวิชาการ และภารกิจตามนโยบายมหาวิทยาลัย และในชวงวันที่
25 - 27 มกราคม 2549 ทีผ่านมา ศนูยบรกิารวชิาการไดจดังานแสดงเทคโนโลยแีละนวตักรรม ประจำป 2549
(KKU  Innovation  Show 2006) ณ ศนูยประชมุอเนกประสงคกาญจนาภเิษก มหาวทิยาลยัขอนแกน  ซึง่ใน
งานมกีารจดัแสดงนทิรรศการ ผลงานทางดานเทคโนโลย ีการสงเสรมิการขายสนิคา OTOP รวมทัง้กจิกรรมที่
สงเสรมิใหเยาวชนกลาแสดงออก อาท ิการประกวดแขงขนัโตวาท ี ดนตรไีทย และการแขงขนัจรวดขวดน้ำ เปน
ตน ซึ่งในครั้งนี้ทางทีมงานวารสารศูนยบริการวิชาการ ขอนำเสนอบทสรุปการจัดงานที่ผานมาและถายทอด
บรรยากาศภายในงาน ใหทานผูอานไดทราบผานทางวารสารฉบับนี้

⌫      

ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกนไดจัดงานแสดง
เทคโนโลยแีละนวตักรรม ประจำป 2549 (KKU Innovation
show 2006) ณ ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก
มหาวทิยาลยัขอนแกน ระหวางวนัที ่ 25-27 มกราคม 2549
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ประชาสัมพันธความเปนเลิศ
ดานวชิาการของคณะวชิา ศนูยวจิยัเฉพาะทางและหนวยงาน

ตาง ๆ สหูนวยงานภายนอกมหาวทิยาลยั ชมุชน สงัคม ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื  2) นำองคความรจูาก นวตักรรม
และผลงานดานตาง ๆ ทีเ่กดิจากบคุลากรของมหาวทิยาลยัทกุระดบั นำไปพฒันาเพือ่ใชประโยชนในการพฒันาการเรยีน
การสอน การบรหิารวชิาการ หรอืนำสกูารพฒันาชมุชน สงัคม ประเทศชาต ิ  3)  สงเสรมิความรวมมอืเพือ่พฒันาองคความรู
มงุสมูหาวทิยาลยัแหงการวจิยั และมหาวทิยาลยัแหงการเรยีนร ูซึง่แนวคดิในการจดังานคอื "นวตักรรมเพือ่ชวีติ"  สสีนั
แหงงานวชิาการ  งานวจิยัทีน่ำวถิชีวีติความเปนอยขูองคนอสิาน  ผสานเทคโนโลย ีและธรรมชาต ิใหกอเกดินวตักรรมใหม
ทีส่ามารถนำสกูารพฒันาชมุชน สงัคม ประเทศชาต ิ สงเสรมิความรวมมอืเพือ่พฒันาองคความร ู  มงุสมูหาวทิยาลยัแหง
การวจิยัและมหาวทิยาลยัแหงการเรยีนรสูสูากล
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กิจกรรมที่หนวยงานนำมาแสดง แบงเปน 4 กลุม ดังนี้ 1) การจัดแสดงนิทรรศการและผลงานวิจัยของคณะ
หนวยงานตางๆ 2) การจำหนายสดุยอดสนิคา OTOP 3) การประกวดแขงขนัโตวาท ีดนตรไีทย จรวดขวดน้ำ  และ 4) การ
แสดงบนเวท ีและกจิกรรมพเิศษอืน่ ๆ  ดงันี้

 1. กจิกรรมการแสดงนทิรรศการ
คณะวชิา/ ศนูย / หนวยงานภายใน   13  คณะวชิา  3  หนวยงาน
ศนูยวจิยัเฉพาะทาง  16  แหง
OTOP   31   บธู

 2. กจิกรรมการแสดงชิน้งานสิง่ประดษิฐ มหาวทิยาลยัขอนแกน
มชีิน้งานสิง่ประดษิฐเขารวมแสดงทัง้หมด  25 ชิน้งาน

 3. กจิกรรมการประกวดแขงขนั  มผีเูขารวมกจิกรรม  จำนวน  975   คน
• ดนตรไีทยระดบัมธัยมศกึษา ภาคตะวนัออก

เฉยีงเหนอื ชงิถวยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ
สยามบรมราชกุมารี

มผีรูวมแขงขนัประเภท  เครือ่งเดีย่ว
จำนวน  25  คน

มีผูรวมแขงขันประเภทวง จำนวน  14  วง
(500 คน)

มีผูรวมบรรเลงวงมหาดุริยางค
จำนวน  80 คน

• โตวาทรีะดบัมธัยมศกึษา
มีผูรวมแขงขัน จำนวน  10   ทมี  (70 คน)
• จรวดขวดน้ำ ประเภท แมนยำ
มีผูรวมแขงขัน จำนวน  60 ทมี  (300 คน)

4. กิจกรรมอบรมครู การทำจรวดขวดน้ำ จาก
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ

มคีรรูบัการอบรม    จำนวน  150  คน
5. อบรมดนตรีไทย   จากสาขาวิชาดนตรีไทย

คณะศลิปกรรมศาสตร   มคีร ูนกัเรยีน รบัการอบรม    จำนวน
120  คน

6. กจิกรรม  KKU Campus Tour [Open House]
จำนวน 265 คน
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• การแนะนำคณะวชิา บรรยายความเปนเลศิทางวชิาการ และ Campus tour
มผีเูขาเยีย่มชมคณะเทคนคิการแพทย จำนวน  65  คน
มผีเูขาเยีย่มชมคณะพยาบาลศาสตร   คณะเทคโนโลยี จำนวน  200  คน

ในการประเมนิผลการจดังานแสดงเทคโนโลยแีละนวตักรรม 2006  นัน้ ทางโครงการประเมนิและตดิตามผล ศนูย
บรกิารวชิาการ ไดประเมนิผเูขาชมการแสดง ผจูดันทิรรศการ การประกวดแขงขนัตางๆ  ทัง้ดานเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ
รวมถงึขอเสนอแนะในการจดังานครัง้ตอไป การเกบ็ขอมลูใชแบบสอบถามแบงออกเปน 5 ชดุ ระยะเวลา 3 วนั ตามชวง
เวลาการจดังาน ซึง่ผลการประเมนิพบวา มผีเูขาชมงานทัง้หมด จำนวน 9,983 คน เปนชาย 3,533 คน เปนหญงิ จำนวน
6,450 คน จำนวนผใูหสัมภาษณ  2,087 คน แยกออกไดดงันี้

1.  ผเูขาชมงาน
ผเูขาชมนทิรรศการสวนใหญเปนเพศหญงิ จำนวน

862 คน คดิเปนรอยละ 57.20 เปนเพศชายจำนวน 619 คน
คดิเปนรอยละ 42.80 สวนใหญจงัหวดัทีเ่ขามาชมงานมากที่
สดุเปนจงัหวดัขอนแกน คดิเปนรอยละ 85.80 วธิกีารสือ่สาร
ทีเ่ขาถงึผชูมมากทีส่ดุ คอื การบอกเลา คดิเปนรอยละ  67.30
กจิกรรมทีต่ัง้ใจมาดมูากทีส่ดุ คอืนวตักรรมวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลย ีและ กจิกรรมการประกวดแขงขนั คดิเปนรอยละ
11.80 กจิกรรมทีไ่ดรบัความรมูากทีส่ดุ คอืนวตักรรมวทิยา
ศาสตรและเทคโนโลย ีคดิเปนรอยละ  14.20  กจิกรรมทีเ่ปน
สิง่แปลกใหม คอืศนูยวจิยัและการพฒันาการตรวจวนิจิฉยั
ทางหองปฏบิตักิารทางการแพทย และศนูยวจิยัและพฒันา
โครงสรางมลูฐานทีย่ัง่ยนื คดิเปนรอยละ 4.70  กจิกรรมที่
สามารถนำไปพฒันาสชูมุชน คอืศนูยวจิยัโรคเมลอิอยโดสสิ
คดิเปนรอยละ 4.10  กจิกรรมทีด่งึดดูความสนใจมากทีส่ดุ
คือคณะวิทยาศาสตร คิดเปนรอยละ 4.10 และกิจกรรมที่
สมควรนำกลบัมาเสนอในครัง้หนา คอืศนูยวจิยัทางการหมกั
เพือ่เพิม่มลูคาผลติภณัฑการเกษตร คดิเปนรอยละ 3.30

ดานความพงึพอใจในการจดังานภาพรวมอยใูนระดบัมาก ดานทีม่คีวามพงึพอใจสงูสดุเปนสถานทีจ่ดัสมัมนา โดย
มคีาเฉลีย่ (   ) เทากบั 4.34 ประโยชนทีไ่ดจากการเขาชมงาน คอื ไดความรแูละประสบการณ  คดิเปนรอยละ 55.30x
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2.  ผจูดันทิรรศการ
ผูเขาชมนิทรรศการสวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน  215 คน คิดเปนรอยละ 58.90 เปนเพศชายจำนวน

149 คน คดิเปนรอยละ 40.80 และจงัหวดัทีเ่ขาชมงานมากทีส่ดุ คอืจงัหวดัขอนแกน คดิเปนรอยละ 96.70  วธิกีารสือ่สาร
ทีเ่ขาถงึผชูมมากทีส่ดุ คอื การบอกเลา คดิเปนรอยละ  60  นวตักรรมทีผ่เูขารวมชมงานสนใจมากทีส่ดุ คอืนวตักรรม

วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี  คดิเปนรอยละ 70.20  และในการ
จดันทิรรศการครัง้ตอไปจะมผีเูขารวมอกีครัง้ คดิเปนรอยละ 91

ดานความพึงพอใจในการจัดงานภาพรวมอยูในระดับมาก
ดานทีม่คีวามพงึพอใจสงูสดุเปนความสะดวก (น้ำ ไฟฟา หองน้ำ
และ รปภ.)  โดยมคีาเฉลีย่ (   ) เทากบั 4.34  ประโยชนทีไ่ดจาก
การเขาชมงาน คือ ไดความรูใหมจากนิทรรศการ คิดเปน
รอยละ 61.60

3. ผชูมการโตวาที
ผูเขาชมนิทรรศการสวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 75 คน คิดเปนรอยละ 75 เปนเพศชายจำนวน 25 คน

คดิเปนรอยละ  25   และจงัหวดัที่เขาชมงานมากทีส่ดุ คอืจงัหวดั
ขอนแกน คิดเปนรอยละ 97  วิธีการสื่อสารที่เขาถึงผูชม
มากทีส่ดุ คอื  การบอกเลา คดิเปนรอยละ 79
ดานความพึงพอใจที่ไดรับจากการชมการแขงขันโตวาที

ภาพรวมอยใูนระดบัมาก ดานทีม่คีวามพงึพอใจสงูสดุเปนความ
สะดวกของหองน้ำ โดยมคีาเฉลีย่ (   ) เทากบั 4.20 ประโยชนที่
ไดรบัจากการชมการแขงขนัโตวาทมีากทีส่ดุ คอืการไดรบัความ
รปูระสบการณใหมๆ   คดิเปนรอยละ  34

x

x

4. ผชูมการประกวดดนตรไีทย
ผเูขาชมนทิรรศการสวนใหญเปนเพศหญงิ จำนวน 33 คน คดิเปนรอยละ 62.30 เปนเพศชายจำนวน 20 คน

คิดเปนรอยละ 37.70 และจังหวัดที่เขาชมงานมากที่สุด คือ
จังหวัดรอยเอ็ด คิดเปนรอยละ 47.20  วิธีการสื่อสารที่เขาถึง
ผชูมมากทีส่ดุ คอื  จดหมายเชญิ คดิเปนรอยละ 39.60
ดานความพึงพอใจที่ไดรับจากการชมการแขงขันดนตรีไทย

ภาพรวมอยใูนระดบัมาก ดานทีม่คีวามพงึพอใจสงูสดุเปนสถานที่
จดัสมัมนา โดยมคีาเฉลีย่ (   ) เทากบั 4.40 ประโยชนทีไ่ดรบั
จากการชมการแขงขันดนตรีไทยมากที่สุด คือการไดรับความรู
ประสบการณใหมๆ  คดิเปนรอยละ 47.20

x
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5. ผชูมการแขงจรวดขวดน้ำ
ผู เขาชมนิทรรศการสวนใหญเปนเพศหญิง

จำนวน 63 คน คดิเปนรอยละ 51.20 เปนเพศชายจำนวน
60 คน  คดิเปนรอยละ 48.80 และจงัหวดัทีเ่ขาชมงานมาก
ทีส่ดุ คอืจงัหวดัขอนแกน  คดิเปนรอยละ  85.40  วธิกีาร
สื่อสารที่เขาถึงผูชมมากที่สุด คือ หนังสือพิมพ คิดเปน
รอยละ 100

ความพึงพอใจที่ไดรับจากการชมการแขงขัน
จรวดขวดน้ำภาพรวมอยูในระดับมาก ดานที่มีความพึง
พอใจสงูสดุเปนสถานทีจ่อดรถ โดยมคีาเฉลีย่ (   )  เทากบั 4.83  ประโยชนทีไ่ดรบัจากการชมการแขงขนัจรวดขวดน้ำ
มากทีส่ดุ คอืการไดรบัความรปูระสบการณใหมๆ  คดิเปนรอยละ 42.30

6.  ขอเสนอแนะในการจดังานครัง้ตอไป
1. ควรใหผแูสดงผลงานหรอืผทูีน่ำชิน้งานมาแสดงในแตละบธูเขยีน concept (proposal) เพือ่ใหเกดิประสทิธภิาพ

ในการจัดสรรงบประมาณการจัดนิทรรศการ
2. งบประมาณทีไ่ดในการจดังานเปนเงนิงบประมาณแผนดนิ ทำใหมขีอจำกดัในการเบกิจาย ควรเสนอขอเปลีย่น

แปลงงบประมาณใชเงินรายได
3. ควรกำหนดวนัจดังานทีต่รงกบัวนัหยดุ และไมควรตรงกบัวนัสถาปนามหาวทิยาลยั เนือ่งจากในชวงดงักลาว

มีการจัดกิจกรรมในหลายหนวยงาน หรือควรเลือกหาวิธีจัดงานแบบแนวรวมของงานสำคัญ ๆ เชน งานสัปดาหหนังสือ
งานตลาดนดัอดุมศกึษา หรอืงานของหนวยงานภายนอก เพือ่ใหเกิดสวนรวมกบัคนในและนอกมหาวทิยาลยั

4. ควรมีความชัดเจนเรื่องกลุมเปาหมายและควรมีการวางแผนในการประชาสัมพันธแตเนิ่น ๆ และมีการสุม
ติดตามผลการประชาสัมพันธโดยตรง

5. ควรสรางความรวมมือในระดับคณะ โดยใหสภามหาวิทยาลัยมีสวนผลักดัน เพื่อทำใหงานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเปนงานที่คนในมหาวิทยาลัยไดเห็นความสำคัญเปนอันดับแรก

6. การแตงตัง้คณะกรรมการจดังาน ควรใหประธานคณะทำงานในแตละฝายเสนอชือ่คณะทำงานของแตละฝาย
และควรเชญิรองคณบดแีตละคณะรวมเปนกรรมการดวย เพือ่จะเกดิความรวมมอืมากยิง่ขึน้

7. การจัดนิทรรศการควรมีกิจกรรมเปนหลักจึงจะทำใหนาสนใจ  สวนโปสเตอรนั้นจัดทำเพื่ออธิบายขอมูล
เพิ่มเติมเทานั้น

8. กจิกรรมเสรมิในการแสดงนทิรรศการ ควรเปนเทคโนโลยทีีเ่ปน Highlight ทีส่ามารถดงึดดูผคูนเขามา เชน
หุนยนต ที่สรางความสนุกสนานและดึงดูดความสนใจจากผูเขาชมงานเปนจำนวนมาก

9. กลมุผเูขาชมควรเพิม่จำนวนผใูหญซึง่เปนกลมุเปาหมายทีม่ผีลตอกจิกรรมเสรมิ เชน OTOP และสปา จาก
ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัขอนแกนมากขึน้

x
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จากผลการประเมนิการดำเนนิงานทีผ่านมา ทางทมีงานศนูยบรกิารวชิาการไดนำมาวเิคราะหหาแนวทางปรบัปรงุ
และวางแผนงานในปตอไป โดยใชการวเิคราะห SWOT  Analysis สรปุไดดงันี้
จดุแขง็ (Strength)

1. ผบูรหิารเลง็เหน็ความสำคญัและประโยชนทีจ่ะไดจากการจดังานแสดงเทคโนโลยแีละนวตักรรม ป 2549   ทำให
การดำเนนิงานสำเรจ็ดวยดี

2. รปูแบบการจดัการงานมคีวามเปนสากล  ทำใหบรรยากาศในการจดังานนาสนใจ
3. สถานทีจ่ดังานมคีวามเหมาะสม  เนือ่งจากเปนทีร่จูกัของบคุคลทัว่ไป
4. การแบงงานเปนนวตักรรม 6 นวตักรรม ทำใหเกดิความรวมมอืระหวางคณะโดยประธานฝายกอใหเกดิการ

แสดงผลงานโดยไมแบงเปนคณะหนึ่งคณะใด และผลงานแยกเปนกลุมชัดเจนมากขึ้น
5. การแตงตัง้คณะกรรมการแมวาจะไมครอบคลมุในทกุงาน เชน พธิเีปด ไมมกีารแตงตัง้คณะทำงานในสวนนี้

แตผูทำงานไดรวมมือรวมใจกันทำงานดวยดี
จดุออน (Weakness)

1. งบประมาณทีไ่ดในการจดังานเปนเงนิงบประมาณแผนดนิ ทำใหมขีอจำกดัในการเบกิจาย
2. ขอมูลในการประชาสัมพันธไมชัดเจน  การลำดับการทำงานฝายอนุกรรมการดำเนินงานและประชาสมัพันธ

ไมสอดคลองกัน
3. Highlight ของงานไมชดัเจน  และระยะเวลาในการประชาสมัพนัธกระชัน้ชดิเกนิไป
4. ขอบเขตหนาทีก่ารทำงานไมชดัเจน  เนือ่งจากงานบางอยางไมไดระบใุนคำสัง่แตตองดำเนนิการ เชน เมือ่ประชา

สัมพันธแลวจะตองมีการตรวจประเมินวาขอมูลประชาสัมพันธ ไดรับหรือไม
5. การประชมุแตละครัง้ประธานไมเคยเขารวม   จงึทำใหยากตอการตดิตอประสานงาน
6. เทคโนโลยใีนการนำมาจดัแสดงบางสวนในงานยงัขาดความนาสนใจ เชน มเีพยีงโปสเตอร แตไมมเีจาหนาที่

มาอธิบาย
โอกาส (Opportunity)

1. เปนกจิกรรมทีม่กีารกระตนุใหอาจารย ขาราชการ นกัศกึษา ประดษิฐคดิคนผลงานตอยอด ทำใหเกดิเปนความ
รแูละเทคโนโลยใีหม ๆ มากขึน้

2. เปนการสรางภาพพจนของมหาวทิยาลยัขอนแกนซึง่เปนทีร่จูกัของนกัเรยีนและบคุคลทัว่ไป ซึง่ทำใหเปนหนึง่
ในตวัเลอืกของนกัเรยีนทีเ่ขาศกึษาตอในระดบัมหาวทิยาลยั
อปุสรรค (Threat)

1.  ชวงเวลาการจดังานมกีารจดักจิกรรมในหลายหนวยงาน เชน งานเกษตรแหงชาต ิ ทำใหคนเขาชมงานหนัไป
สนใจเที่ยวชมงานเกษตรแหงชาติเปนจำนวนมาก
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2. เนือ้หารปูแบบการจดังานไดดำเนนิการโดยแบงเปนนวตักรรม 6 นวตักรรม ความรวมมอืจงึขึน้อยกูบัฝาย /
ประธานฝาย ดังนั้นจึงมีผลมากหากขาดความรวมมือที่ดีจากประธาน

ศนูยบรกิารวชิาการ มหาวทิยาลยัขอนแกน เลง็เหน็ความสำคญัในการประเมนิผลการดำเนนิงานทกุๆ โครงการ
รวมทัง้การหาขอบกพรองเพือ่นำมาแกไขและปรบัเปลีย่นการดำเนนิงาน ดงันัน้ ผลจากการประเมนิกจิกรรมครัง้นี ้จะเปน
แนวทางในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง รวมทั้งการวางแผนงานตอไปในอนาคตดวย

ขอขอบคณุ
ผชูวยศาสตราจารยกนัยรตัน  โหละสตุ/ ผชูวยศาสตราจารยสชุาต ิ วฒันชยั/ นางสาวนภิาพรรณ  ชยัเดชทยากลุและ
ทมีงานโครงการตดิตามและประเมนิผล ศนูยบรกิารวชิาการ :  เอือ้เฟอขอมลู

นอกจากงานแสดงเทคโนโลยแีละนวตักรรม 2006 แลว ในชวงเดอืนมกราคม - กมุภาพนัธ 2549 ศนูยบรกิาร
วชิาการยงัไดจดักจิกรรมอืน่ๆ ตามนโยบายมหาวทิยาลยัมอบหมาย   หลากหลายกจิกรรม อาทิ

เมือ่วนัที ่5 มกราคม 2549  รศ.นพ. จติเจรญิ  ไชยาคำ  ผอูำนวยการ และทมีผบูรหิารศนูยฯไดปรกึษาหารอื
รวมกบัผบูรหิารของกรมสรรพากร เพือ่วางแผนงานในการจดั
อบรมใหกับขาราชการของกรมสรรพากร พัฒนาภาวะผูนำ
และ การทำงานเปนทีม โดยเนนผูรับบริการเปนศูนยกลาง
ซึ่งใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการ โดย
"สรางองคกรแหงการเรยีนร ูและนำการจดัการความร ูมาเปน
เครือ่งมอืในการ ลปรร เพือ่พฒันาตน คน และ องคกร"  ซึง่
โครงการอบรมขาราชการกรมสรรพากรนั้น ศูนยบริการวิชา
การ มข. จะไดดำเนนิการในชวงเดอืนพฤษภาคม 2549 นำโดย
ทานรองผูอำนวยการ อาจารยสุรเชษฐ  มั่งมีศรี และนาย
บุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย และทีมงานอีกหลายทาน เปนผูรับผิดชอบ
โครงการดงักลาว

และในวนัเดยีวกนันัน้ ศนูยความรวมมอืเพือ่พฒันาคณุภาพโรง
พยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแกน (HACC_KKU) ไดจัดกิจกรรมการ
นำเสนอผลงาน เพือ่คดัเลอืกผลงาน Best Practice  ไปนำเสนอในงาน
 7th National Forum  เดอืนมนีาคม 2549 ซึง่มทีมีจาก พรพ. และผู
เชี่ยวชาญในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมาเปนกรรมการและให
คำแนะนำเพิ่มเติม
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นอกจากนัน้ เมือ่วนัที ่11 มกราคม 2549 ศนูยความ
รวมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแกน
(HACC_KKU) ยงัไดจดัสมัมนาเพือ่พฒันาคณุภาพโรงพยาบาล
ใหกบัคณะทนัตแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน โดยเริม่ดวย
กจิกรรม After Action Review ทบทวนกจิกรรมคณุภาพทีไ่ด
รับความรู และดำเนินการ เพื่อใหเกิดความเชื่อมโยง ตั้งแต
"กจิกรรม ๕ ส/ การประกนัคณุภาพ/ การจดัการความร"ู  ครัง้นี้
อาจารยจนิตนา และ อาจารยกฤษณา จากคณะแพทยศาสตร เปน
วทิยากรหลกั และ ม ีผศ.ดร.พชัร ีรอง ผอ.ศนูยฯ เปนวทิยากร
ชวยและผูรับผิดชอบกิจกรรมดังกลาว

นอกเหนอืจากกจิกรรมทีจ่ดัใหกบัมหาวทิยาลยัแลว เมือ่
วนัที ่12 มกราคม 2549  ศนูยความรวมมอืเพือ่พฒันาคณุภาพ
โรงพยาบาล มหาวทิยาลยัขอนแกน (HACC_KKU) ยงัไดจดัการ
อบรมหลกัสตูร HA Training : LAO ใหกบัทมีแพทย พยาบาล
และบคุลากร จากโรงพยาบาล สวรรค ณ เขต สปป.ลาว  เพือ่สราง
ความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลอยางตอเนือ่งอกีดวย

กิจกรรมตางๆ ที่ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดดำเนินงานมาอยางตอเนื่องทั้งภายใน และ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ลวนแลวแตเปนกิจกรรมที่มุงหวังเพื่อการบริการวิชาการแกชุมชน ใหครอบคลุมพื้นที่ในภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนอื รวมทัง้มงุหวงัเพือ่สรางการพฒันาคณุภาพการบรกิารทีด่แีกสงัคม เพือ่ประโยชนในการพฒันาองคกร
สถาบนั  และประเทศชาตติอไป


