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มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

❖ การรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566  

มหาวิทยาลัย ได้มีการจัดโครงการการสัมมนา “การจัดท าแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” เมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม 2565 โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยและผู้บริหารระดับส่วนงาน ผู้อ านวยการกองบริหารคณะ และส านักงานอธิการบดี เพ่ือก าหนดทิศทาง และ 
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและ พัฒนามหาวิทยาลัย รวมไปถึง เพื่อน าเสนอผลการด าเนินงาน การปรับกล
ยุทธ์การบริหาร และ พัฒนามหาวิทยาลัย ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง 11 ด้าน 

หลักฐาน https://th.kku.ac.th/95610/ 
 

❖ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีกระบวนการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบความก้าวหน้า

ในการด าเนินงานและผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการบริหารงาน ตลอดจน ใช้เป็นข้อมูลในการ
สนับสนุน ส่งเสริมและเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการบริหารของอธิการบดีและคณะผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ 

 หลักฐาน  https://drive.google.com/file/d/1IscgzXDaxK0tzaXdJCpdbD81O41SwSCl/view  
 

❖ โครงการ KKU Production House  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีเปิด KKU Production House โดยศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน 

ให้บริการสถานที่พร้อมอุปกรณ์ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน และสนับสนุนกิจกรรมของส่วนงาน หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ชั้น 7 อาคาร ศูนย์
สารสนเทศ เป็นหนึ่งในกลไกของการขับเคลื่อนให้เกิด Education Transformation คือจะเป็นส่วนที่จะสนับสนุน
และรองรับการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ซึ่งต้องเป็นสื่อที่มีคุณภาพและตอบสนองต่อ Learning 
Style ของผู้เรียนซึ่งมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ไม่เพียงแต่ผู้ที่จบมัธยม 6 เท่านั้นที่เป็นผู้เรียน หากแต่ขยาย
ขอบเขตช่วงอายุอย่างไม่จ ากัด 

หลักฐาน https://th.kku.ac.th/90178/  
 

❖ โครงการ สัมมนา “การบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2565″   
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ สัมมนา “การบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 

2565″ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 โดยมีผศ.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
กล่าวรายงานโครงการ และมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อดีตปลัดกระทรวงวิทย์ฯ ให้เกียรติร่วมงาน  
การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่วนงานด้านการบริหารความเสี่ยง ระหว่าง ส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  และมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ดร.จุฬารัตน์  ตันประเสริฐ 
รองผู้อ านวยการ สวทช. สายงานกลยุทธ์องค์กร และ นางสาวฐิติวรรณ อินตรา นักวิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายติดตาม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

https://th.kku.ac.th/95610/
https://drive.google.com/file/d/1IscgzXDaxK0tzaXdJCpdbD81O41SwSCl/view
https://th.kku.ac.th/90178/


หน้า | 2  

ประเมินผลองค์กร ส านักงานกลาง สวทช. บรรยายพิเศษ ทั้งนี้มี ผู ้บริหารมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บุคลากร
ผู้เกี่ยวข้อง ประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  กว่า 200 คน    

หลักฐาน https://th.kku.ac.th/97446/    
 

❖  จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์และคณะ
ศึกษาศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา สู่การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของ กระบวนทัศน์ใหม่   

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. – 14.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา สู่การ
จัดการเร ียนรู ้ตามแนวทางของ กระบวนทัศน์ใหม่ โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิร ิยะกุล อธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีและร่วมแสดงความยินดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.บุรินทร์ 
เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ร่วม
ลงนามข้อตกลง โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และท่านผู้มีเกียรติที่ร่วมเป็นสักขีพยาน กว่า 50 คน ณ โรง
ละครคณะศิลปกรรมศาสตร์  

หลักฐาน https://th.kku.ac.th/77011/  
  

❖ สัมมนาคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

มีการจัดสัมมนาในวันที่  8  กุมภาพันธ์  2565 ณ โรงแรม บีบี ลี การ์เด้น  ต าบลบ้านทุ่ม อ าเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรต่อการสนับสนุนนโยบาย
ด้านการจัดการศึกษาตามกระบวนทัศน์ใหม่ และนโยบายสภามหาวิทยาลัย โดย รศ.ดร.ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์  รอง
อธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ และมีการเสวนา เรื ่อง กลั่นกรองหลักสูตรอย่างไร ให้สนับสนุน
นโยบายมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ (ช่วงที่ 1) ประเด็นเสวนา เช่น เงื่อนไข (Criteria) อะไรที่ต้องพิจารณา
เป็นหลักการส าคัญ หลักเกณฑ์ใดที่กรรมการกลั่นกรองพึงตระหนัก แนวทางการปรับปรุงแบบเสนอหลักสูตร มคอ. 
2 และ Concept note แนวทางต่าง ๆ ที่กรรมการเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือใช้ขับเคลื่อนการจัดการหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพ    

หลักฐาน https://plan.kku.ac.th/ITA_KKU/files/O33.1.pdf  
  

❖ โครงการสร้างจิตส านักทางสิ่งแวดล้อม โดยใช้ STEM Education  
วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น. ณ Smart Classroom ชั้น 4 อาคารสถาบันวิจัย

และพัฒนาวิชาชีพครูสาหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่าย
การศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ พัฒนาวิชาชีพครู
ส าหรับอาเซียน เป็นประธานกล่าวต้อนรับ กิจกรรมสัมมนา Development of Environmental Consciousness 
in Problem-Solving based on STEAM Education ในโครงการสร้างจิตส านักทางสิ่งแวดล้อม โดยใช้ STEM 
Education ในการแก้ปัญหา อันเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา
วิชาชีพครูส าหรับอาเซียน และมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด ร่วมกับบริษัท Toyo System Co., 
LTD. และ The Mathematics Certification Institute of Japan   

https://th.kku.ac.th/97446/
https://th.kku.ac.th/77011/
https://plan.kku.ac.th/ITA_KKU/files/O33.1.pdf
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หลักฐาน https://th.kku.ac.th/95119/      

❖ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินการบริการวิชาการแก่สังคม โดยส านักบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
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❖ โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างสร้างสรรค์ให้เกิดการมี
ส่วนร่วมในชุมชน”  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 
ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่าง
สร้างสรรค์ให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชน” ได้ร ับเกียรติจาก รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์ค า รองอธิการบดีฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โดยมี ดร.ลัดดาวัลย์  สีพาชัย  รักษาการ
แทนผู้อ านวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กล่าวต้อนรับ และ ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
กล่าวรายงานโครงการ พร้อมด้วย ดร.กิตติสันต์ ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ อ.อภิญญา อาษาราช รักษาการแทนรองผู้อ านวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม อ.กานต์ธิดา บุญเสริม 
รักษาการแทนรองผู้อ านวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม โดยมี กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยในจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วม
อบรมในโครงการ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม คุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

หลักฐาน https://th.kku.ac.th/68995/  

 

https://th.kku.ac.th/68995/
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❖ มีเครือข่ายวิทยุและวิทยุชุมชน ผลิตรายการสาระน่ารู้เพื่อชุมชน  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีสถานีวิทยุกรจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น F.M.103 Mhz “สถานี

ความรู้ ข่าวสาร บริการสาธารณะ”ON AIR ทุกวัน เวลา 06.00-20.20 น.   
หลักฐาน https://radio.kku.ac.th/  

 

 

https://radio.kku.ac.th/

