
OAS KKU หารือร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพื�อเตรียมพร้อมในการจัดทําหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
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สํานกับริการวิชาการ
“ องค์กรชั�นนาํระดับชาตใินการบรูณาการศิลปวิทยาการสู่สังคมเพื�อการพัฒนาอยา่งยั�งยนื “

OAS KKU

              เมื�อวนัที� 10 พฤษภาคม 2566 รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผูอํ้านวยการสาํนกับรกิารวชิาการ พรอ้มดว้ย รศ.น.สพ.ดร.สวุทิย์
อุปสยั รองผูอํ้านวยการฝ�ายวชิาการ และ เจา้หนา้ที� ประชุมหารอืรว่มกับ อาจารย ์ดร.กนกอร รตันพลผูอํ้านวยการศูนยก์ารเรยีนรูต้ลอด
ชวีติ วทิยาลัยนานาชาติ (Lifelong Lerning Center KKUIC) ในดา้นกระบวนการขั�นตอน การดาํเนนิงานรว่มกันในการจดัทําหลักสตูร
เพื�อสนับสนุนการเรยีนรูต้ลอดชวีติด้วยการ Reskill/Upskill/New skill ใหแ้ก่ผูเ้รยีน พรอ้มกับการเชื�อมโยงเขา้สูก่ารรบัรองสมรรถนะ
หรอืสะสมหน่วยกิตการเรยีนรูใ้นคลังหนว่ยกิต (Credit Bank) รวมถึงการจดัทําหลักสตูรระยะสั�นรว่มกันกับทางสาํนกับรกิารวชิาการ ซึ�ง
ทางสาํนักบรกิารวชิาการรบัหน้าที�ในการเป�นหนา้บา้นและหนว่ยงานกลาง ในการดแูลในการจดัทําหลักสตูร การประชาสมัพนัธ ์ในหลักสตูร
การจดัการศึกษาตลอดชวีติ (Lifelong Education) ของทกุคณะและหนว่ยงานของมหาวทิยาลัยขอนแก่น
            อาจารย ์ดร.กนกอร รตันพล ผูอํ้านวยการศูนยก์ารเรยีนรูต้ลอดชวีติ วทิยาลัยนานาชาติ (KKUIC) ได้กล่าวถึง การดาํเนนิงาน โดย
มแีผนในการจดัทําหลักสตูร ด้านการเรยีนรูเ้กี�ยวกับภาษาไทย วฒันธรรม แหล่งท่องเที�ยว โดยมุง่เป�าไปยงักลุ่ม นกัเรยีน นกัศึกษาหรอืผู้
สนใจจากต่างประเทศ ซึ�งทางศูนยก์ารเรยีนรูต้ลอดชวีติ มคีวามถนดัและมคีวามพรอ้มในการดําเนนิงานอีกด้วย
 
ภาพ/ขา่ว : กองบรหิารงานสาํนักบรกิารวชิาการ
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https://www.facebook.com/OASKKU/posts/pfbid02BuxJyacsgAHRA57RETECgxLhwwbkhW8qZ2fBK3M2mPgK4jkSJSFQwby7bdfj4odfl
https://www.facebook.com/OASKKU/posts/pfbid02BuxJyacsgAHRA57RETECgxLhwwbkhW8qZ2fBK3M2mPgK4jkSJSFQwby7bdfj4odfl


OAS KKU ร่วมทําบุญตักบาตรเนื�องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 37 ป� คณะสัตวแพทยศาสตร์

สํานักบริการวิชาการ รับนโยบายและเตรียมความพร้อมในการดําเนินงานในป� 67จากผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

    วันที� 11 พฤษภาคม 2566 รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อํานวยการสํานักบริการวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหารและ บุคลากร
สํานักบริการวิชาการ ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ� รองอธิการบดีฝ�ายการศึกษาและบริการวิชาการ พร้อมด้วย
ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ�ายการศึกษาและบริการวิชาการ ในการรับฟ�งผลการดําเนินงานของสํานักบริการ
วิชาการ ตามมติที�ประชุม Dean forum ในช่วงที�ผ่าน ตลอดจนรับฟ�งป�ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของสํานัก
บริการวิชาการ
     หลังจากนั�น รองอธิการบดีฝ�ายการศึกษาและบริการวิชาการ ได้ถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมถึงการเตรียมความ
พร้อมในการจัดทําแผนการดําเนินงานในด้านต่าง ๆ ในป� พ.ศ. 2567 เพื�อดําเนินงานตามพันธกิจของสํานักบริการวิชาการ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัย ในป�งบประมาณ พ.ศ.2567

        วันที� 9 พฤษภาคม 2566 รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อํานวยการสํานักบริการวิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที� ร่วม
ทําบุญตักบาตรและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีเนื�องในวันคล้ายวันสถาปนา 37 ป� คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ซึ�งจะครบรอบในวันที� 13 พฤษภาคม 2566

ภาพ/ข่าว : กองบริหารงานสํานักบริการวิชาการ
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด หลักสูตร “การไกล่เกลี�ยข้อพิพาททางการแพทย์ รุ่นที� 1”

OAS KKU ลงพื�นที�หารือแนวทางการยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศาลาไหมไทย”

    วันที� 11 พฤษภาคม 2566 สํานักบริการวิชาการ ลงพื�นที�ร่วมหารือเพื�อวิเคราะห์ศักยภาพเพื�อยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ
ร่วมกับ “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศาลาไหมไทย” นําโดย นายประภาพรณ์ ขันชัย นักวิชาการศึกษาชํานาญการ, นายประหยัด สืบ
เมืองซ้าย นักสารสนเทศชํานาญการ, นายชนะชนะชัย ฤทธิ�ทรงเมือง นักวิชาการศึกษา และ นายชาลี พรหมอินทร์ ผู้ประสานงาน
พื�นที� โดยได้รับเกียรติจาก นายลําปาง พันธ์เพชร ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ร่วมหารือ พร้อมด้วย คณะครู
อาจารย์ ศาลไหมไทย วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
   โดยการหารือในครั�งนี�เพื�อรับฟ�งและร่วมกันหาแนวทางในการดําเนินงานเพื�อยกระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศาลาไหมไทย ซึ�งได้
รับผลกระทบจากภาวะวิฤตโควิด-19 ในช่วงที�ผ่านมา โดยทางกลุ่มวิสาหกิจ ได้นําเสนอความต้องการสร้างแบรนสินค้า ที�เป�น
ของศาลาไหมไทย การสร้างผลิตภัณฑ์ที�มีความเป�นเอกลักษณ์ หรือ อัตลักษณ์เฉพาะ เพื�อเพิ�มมูลค่าให้กับสินค้าของกลุ่ม เช่น
การทําผ้าหมักโคลน ที�สามารถเพิ�มมูลค่าให้กับผ้าไหมได้ รวมถึงการนําเอาเทคโนโลยีต่างๆที�มีอยู่ในป�จจุบันมาช่วยสร้างจุดขาย
ของสินค้า และเชื�อมโยงไปถึงการท่องเที�ยวในชุมชน และเทคนิคการทําตลาดออนไลน์ เทคนิคการขายสินค้า การป�ดการขาย การ
รับมือกับความต้องการของลูกค้า เป�นต้น 

  สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ โรงเรียนพัฒนาผู้นําและสร้างสันติธรรม รักสคูล จัดอบรมหลักสูตร
“การไกล่เกลี�ยข้อพิพาททางการแพทย์ รุ่นที� 1 ระหว่าง วันที� 10-12 พฤษภาคม 2566 ที�ผ่านมา ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียนบีช
พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีจํานวนผู้เข้าสนใจเข้าร่วมอบรมเพื�อขึ�นทะเบียนเป�นผู้ไกล่เกลี�ยจํานวน 22 ท่าน ประกอบด้วย แพทย์
พยาบาล สาธารณสุขทั�งภาครัฐและเอกชน
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ผู้อํานวยการกองบริหารสํานักบริการวิชาการ นําทัพบุคลากรสอบ KKU DQ ประจําป� 2566

สํานักบริการวิชาการ จัดอบรมการบริหารตัวชี�วัดรายบุคคล ฯ รุ่นที� 3

OAS KKU ร่วมพิธีทําบุญตักบาตร “สัปดาห์รักษาความปลอดภัย ประจําป� 2566”

สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
บริหารตัวชี�วัดรายบุคคลและการบริหารสมรรถนะรายบุคคล รุ่นที� 3 ในวันที�
12-13 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมดุสิตา ชั�น 5 สํานักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อํานวยการสํานักบริการวิชาการ กล่าวถึง
การวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื�อให้ผู้เข้าอบรมได้รับทราบถึงแนวคิด
พื�นฐานในการสื�อสารแผนยุทธศาสตร์จากนโยบายลงสู่การปฏิบัติ เข้าใจตัวชี�วัด
ค่าเป�าหมาย ระดับกลยุทธ์โครงการ และบทบาท พร้อมกับนําระบบบริหารตัวชี�
วัดรายบุคคลไปใช้ในการบริหารจัดการบุคลากรได้อย่างมีเหตุมีผลสามารถสร้าง
กลไกการขับเคลื�อนองค์กรในการบริหารผ่านสมรรถนะรายบุคคลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

    เมื�อวันที� 10 พฤษภาคม 2566 นายธวัช รัตนมนตรี ผู้อํานวยการกองบริหารงานสํานักบริการวิชาการ
นําทัพบุคลากรสํานักบริการวิชาการ ร่วมทดสอบวัดสมรรถนะความฉลาดทางดิจิทัลของบุคลากร โดยมี
บุคลากรของสํานักฯ เข้าร่วมจํานวนทั�งสิ�น 35 คน การสอบในครั�งนี�จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมการเรียน
การสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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     วันที� 15 พฤษภาคม 2566 รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ
ผู้อํานวยการสํานักบริการวิชาการ ร่วมพิธีทําบุญตักบาตร
“สัปดาห์รักษาความปลอดภัย ประจําป� 2566” ณ กอง
ป�องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น


