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การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามพันธกิจ
หลักของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้ 

1) พันธกิจที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ         
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ

บริหารมหาวิทยาลัย รายงานผลการติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี เป็นต้น ซึ่งมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
ในแต่ละปีงบประมาณ เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เสนอแนะ ต่อวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ และ
การสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยในด้านการบริหารจัดการมีการ
ด าเนินการดังนี้    

(1.1) การรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 
2563 – 2566   

(1.1.1) มีขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้ 
มีการจัดกิจกรรมจัดการประชุมการถ่ายทอดนโยบาย และรับความคิดเห็นต่อการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 – 2566 โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น
ประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ 
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการรับฟังความคิดเห็นจากประชาคม จากนั้นมหาวิทยาลัยจะน า
ข้อคิดเห็นเสนอแนะดังกล่าวไปปรับปรุง และเพ่ิมเติมไว้ในแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ต่อการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารฯ โดย
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ก าหนด วิสัยทัศน์ ในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นน าระดับโลก มีบทบาทหน้าที่ ใน
การอุทิศเพ่ือชุมชนและสังคม มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างความก้าวหน้าและยั่งยืนโดยบริหารจัดการการ
เปลี่ยนแปลง ภายใต้แนวคิด KKU Transformation การปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือความก้าวหน้าและการ
พัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนในท่ามกลางวิฤตอุดมศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ด้านหลัก คือ 

 Education Transformation มีแนวคิดหลัก คือ เปลี่ยนการเรียนแบบ Teaching paradigm สู่ 
Learning paradigm จากเน้นการสอนมาเป็นเน้นการเรียน เพ่ือให้บัณฑิตตอบโจทย์ผู้ใช้บริการ และเป็นกระบวนการ
สร้างความคิดให้แก่ผู้เรียน 

 Research Transformation มีแนวคิดหลัก คือ มุ่งเน้นการท าวิจัยตอบโจทย์ความต้องการของ
ผู้ให้ทุน หรือตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาในการพัฒนาประเทศ รวมไปถึงการปรับลักษณะการท างานวิจัยที่มาจากกลุ่ม
นักวิจัยมีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาวิชา 

 HRM Transformation มีแนวคิดหลัก ในการปรับค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ที่
แข่งขันได้ ระบบเส้นทางความก้าวหน้า ยกระดับขีดความสามารถในการท างานของบุคลากร 

 Academic Service Transformation ปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการจาก CSR สู่ CSV โดยมี
แนวทาง คือ ท าอย่างไรจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ให้และผู้รับ 

https://m.kku.ac.th/news/content.php?did=N0016868&l=th
https://m.kku.ac.th/news/content.php?did=N0016868&l=th
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 Management Transformation มีแนวคิดหลักในการ การแก้ไขกฎระเบียบ การกระจายอ านาจ 
การน ามาใช้ดิจิตอล KKU -FMIS ไปสู่ KKU-ERP เพ่ือให้การท างานรวดเร็ว แม่นย า และ สะดวก ทั้งผู้ให้บริการ และ 
ผู้รับบริการ 

(1.1.2) การแบ่งกลุ่มเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2563 – 2566 จ านวน 6 กลุ่ม ดังนี้ 

(1) กลุ่มผู้บริหารส่วนงาน เมื่อวันพุธที่ 20 มี.ค. 2562 ณ ห้องอุดร ตันติสุนทร วิทยาลัยการ
ปกครองท้องถิ่น  

(2) กลุ่มสภาพนักงาน และบุคลากร มข. ในวันพุธที่ 20 มี.ค. 2562 ณ  ห้องสิริคุณากร 3 
อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(3) กลุ่มผู้อ านวยการหน่วยงานกอง ศูนย์ สถาบัน ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มี.ค. 2562 ณ  ห้อง
สิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(4) กลุ่มนักศึกษาฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 ณ  ห้อง
ประชุม 1 ชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษาฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(5) กลุ่มภาครัฐ เอกชน คู่ความร่วมมือ ประชาชนทั่วไป และศิษย์เก่า  ในวันศุกร์ที่ 22 
มีนาคม 2562 ณ  ณ ห้องอุดร ตันติสุนทร วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

(6) กลุ่มวิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 ณ 
ห้อง NK1407 ชั้น 4 อาคารส านักงานบริหารวิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

(1.2) การก ากับติดตาม และประเมินผลงานอธิการบดี ตามพันธกิจและนโยบายในการบริหารและ
พัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 การก ากับติดตามและประเมินผลงานอธิการบดี ตามพันธกิจและนโยบายในการบริหารและ
พัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานปัญหาและ
อุปสรรคในการบริหารงานของอธิการบดี ทั้งในเชิงผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ(Impact) และใช้เป็น
ข้อมูลในการสนับสนุน ส่งเสริมและเสนอแนะอธิการบดีในการพัฒนาการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

(1.2.1) มีขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้ 
(1) คณะกรรมการฯ ได้ ด า เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการวิ เคราะห์

เอกสารรายงานการประเมินตนเอง(Self-Appraisal Report) รายงานการติดตามงาน (Program Monitoring 
Report) และรายงานผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ (Flagship Project) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่
อธิการบดีจัดท าเสนอต่อคณะกรรมการฯ  

(2) ใ ช้ วิ ธี สั มภ าษณ์ เ ชิ ง ลึ ก  กา รสนทนากลุ่ ม กั บผู้ มี ส่ ว น เ กี่ ย ว ข้ อ งภ าย ใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหน่วยงานภายนอก มีการประเมินคุณลักษณะของอธิการบดี
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ด้านภาวะผู้น า และการส่งเสริมคุณธรรม ตลอดจนส ารวจข้อมูล ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารงานของอธิการบดีจากแบบสอบถาม และบนเว็บไซต์  

(3) ข้อมูลทั้งหมดได้น ามาวิเคราะห์แล้วประเมินผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การ
ประเมินผลงาน ภายใต้ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 638/2560 เรื่อง แนวทางการก ากับติดตาม
และประเมินผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย  (พ.ศ.2560 – 
2562)   

(1.2.2) การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม ได้ก าหนดผู้ให้ข้อมูลไว้ 6 กลุ่ม ดังนี้ 
(1) กลุ่มกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
(2) กลุ่มคณบดี 
(3) กลุ่มผู้อ านวยการสถาบัน และผู้อ านวยการส านัก 
(4) กลุ่มสภาพนักงานมหาวิทยาลัย 
(5) กลุ่มนักศึกษา ได้แก่ ตัวแทนจากสภานักศึกษา และตัวแทนจากสโมสรนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา  
(6) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 

สถานีตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หอการค้าจังหวัด
ขอนแก่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแก่น และสมาคมศิษย์เก่า 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เอกสาร/หลักฐาน คือ เอกสารแนบ EB2 (2)-2 และ เอกสารแนบ EB2 (2)-3  
 

2) พันธกิจที่ 2 ด้านการผลิตบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก าหนดวิธีการและขั้นตอนในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน

การด าเนินงานด้านการผลิตบัณฑิต ดังนี้ 
(2.1) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียนและรับฟังเสียงผู้ใช้บริการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562        
ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ข้อร้องเรียนและรับฟังเสียงผู้ใช้บริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบการรับข้อร้องเรียนและรับฟัง
เสียงผู้ใช้บริการ 5 หน่วยงาน คือ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน กอง
พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ และคณะพยาบาลศาสตร์  

(2.2) โครงการสัมมนาเครือข่ายครูแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายครูแนะ

แนวการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจัด 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2561 และรุ่นที่ 2 
วันที่ 10-11 กันยายน 2561 ณ อวานี ขอนแก่นโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ มีโรงเรียนในภาค

เอกสารแนบ%20EB2%20(2)-2.pdf
เอกสารแนบ%20EB2%20(2)-3.pdf
https://plan.kku.ac.th/pln2013/files/ita2562/O33.3.pdf
https://plan.kku.ac.th/pln2013/files/ita2562/O33.3.pdf
https://plan.kku.ac.th/pln2013/files/ita2562/O33.1.pdf
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ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็น ผู้บริหารโรงเรียน ครูหรือ
อาจารย์แนะแนว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้อาจารย์แนะแนวรับทราบนโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษา ผลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนมีส่วนร่วมในการชี้แนะและก าหนดแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย  และเ พ่ือสร้ า งความสัม พันธ์ อันดี ระหว่ าง โรง เรี ยนในภาคตะวันออกเฉียง เหนือกับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น         

(2.3)โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
(CHE Curriculum Online : CHECO)   

ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ
พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)  ในวันที่ 5 
พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 5 อาคารสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบหรือ
ผู้ปฏิบัติงานของหลักสูตรและคณะวิชาต่างๆ ขิงมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้ระบบ 
CHECO ได้อย่างถูกต้อง และเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานในคณะต่างๆ มีแนวปฏิบัติเดียวกันในการบันทึกข้อมูลใน
ระบบ CHECO  รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดท าหลักสูตร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 120 คน   
  

3) พันธกิจที่ 3 ด้านการวิจัย 
การประเมินความพึงพอใจการรับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ส่วนร่วมในการ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ เพ่ือรับฟังความเห็นการให้บริการด้านการวิจัย  
 

4) พันธกิจที่ 4 ด้านการบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านการ

บริการวิชาการ ด าเนินการโดยส านักบริการวิชาการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
(4.1) รายงานผลการด าเนินโครงการการศึกษาความต้องการของชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

พื้นที่ เทศบาลต าบลบ้านโต้น อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น  
เนื่องจากเทศบาลต าบลบ้านโต้นตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านโต้น อ าเภอพระยืน จังหวัด

ขอนแก่น มีพ้ืนที่ในเขตเทศบาล 27.39 ตร.กม. มีระยะทางห่างจากจังหวัดขอนแก่น 25 กม.และห่างจากอ าเภอ
พระยืน 13 กม.ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบสูงสภาพดินปนทราย และพ้ืนที่บางส่วนเป็นดินเหนียว ด้านทิศ
ตะวันตกเป็นที่สูง ด้านทิศใต้เป็นที่ราบลุ่ม มีลาห้วยไหลผ่าน 1 สาย คือ ห้วยแข้ มีน้ าไหลผ่านในช่วงฤดูฝน แต่
ในช่วงฤดูแล้งจะมีน้าเหลืออยู่ในล าห้วยตลอดทั้งปี แหล่งเก็บน้ า คือ แก่งกุดโดก เป็นแหล่งน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ 
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก ห่างจากส านักงานเทศบาลประมาณ 800 ม. เป็นแหล่งน้ าส าคัญที่ใช้ในการเกษตรกรรม
และประมงพ้ืนบ้านที่ส าคัญ และเป็นแหล่งน้าเพื่ออุปโภคของประชาชน  

https://plan.kku.ac.th/pln2013/files/ita2562/O33.2.pdf
https://plan.kku.ac.th/pln2013/files/ita2562/O33.2.pdf
https://plan.kku.ac.th/pln2013/files/ita2562/O33.5.pdf
https://plan.kku.ac.th/pln2013/files/ita2562/O33.6.pdf
https://plan.kku.ac.th/pln2013/files/ita2562/O33.6.pdf
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 (4.2) การศึกษาความต้องการของชาวบ้านในชุมชน (Participatory Rural Appraisal) เพื่อ
ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลบริบทของชุมชนเป้าหมายเชิงบูรณาการ  

ส านักบริการวิชาการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
ตอบสนองความคาดหวังและสร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและก่อให้เกิดความผูกพัน 
เช่น 

(4.1.1) การศึกษาความต้องการของชาวบ้านในชุมชน (Participatory Rural Appraisal) เพ่ือ
ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลบริบทของชุมชนเป้าหมายเชิงบูรณาการ รวมทั้งสภาพปัญหาและความต้องการ/จ าเป็นของ
ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  โดยมีแนวทางในการด าเนินงาน ได้แก่ 1) ส ารวจข้อมูลมือสอง (Secondary 
Data) จากเอกสาร/รายงานผลการบริการวิชาการในชุมชนต้นแบบในช่วงที่ผ่านมาและจากข้อมูลที่มีการจัดท าขึ้น
ไว้ของพ้ืนที่ 2) ส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานบริบทชุมชนจากการสัมภาษณ์ Key Informants (อบต./เทศบาล/รพ.สต. 3) 
การจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการส ารวจข้อมูลชุมชน และเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือตรวจสอบและ
วิเคราะห์ข้อมูลชุมชนแบบมีส่วนร่วม 4) สรุปความต้องการของชาวบ้านในชุมชน ได้ 5 มิติ ประกอบด้วยมิติด้าน
เศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านสุขภาพ, ด้านการศึกษา และด้านจารีตประเพณี  

(4.1.2) ส านักบริการวิชาการ เป็นหน่วยงานประสานงานในการน าองค์ความรู้จากบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ่ายทอดลงสู่ชุมชนในด้านมิติต่าง ๆ 

(4.1.3) การอ านวยความสะดวกตามที่ชุมชนร้องขอและส านักบริการวิชาการ สามารถ
ด าเนินการได ้ 

(4.1.4) การใช้สื่อ Social Network เช่น face book , Line ในการจัดตั้งกลุ่มสมาชิกในแต่ละ
โครงการ  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและเผยแพร่ข่าวสารในด้านต่าง ๆ 
 

(4.3) การติดตามประเมินผลจากการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
(4.2.1) จัดเก็บและเปิดช่องทางการรับข้อร้องเรียน ส านักบริการวิชาการ มีการจัดเก็บและเปิด

ช่องทางในการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังหลักๆ ของผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่
ละกลุ่มและน าเสนอข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวางแผนปฏิบัติงานและการปรับปรุงกระบวนการรวมถึงการ
พัฒนาการบริการใหม่ๆ ดังนี้ 

(1)  การหาความต้องการของผู้รับบริการ เพ่ือสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมที่ตรงตาม
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  

(2)  การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และเก็บรวบรวมความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรและต่อยอดองค์ความรู้ต่อไป 

(3)  การเก็บข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในการอบรมหลักสูตร
ต่างๆ เพ่ือน ามาพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและตรงความต้องการของผู้รับบริการ 
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หลังจากนั้น ส านักบริการวิชาการ น าข้อมูลจากการรับฟังข้อคิดเห็นและความต้องการ
พัฒนาดังกล่าวมาปรับปรุงวางแผนปฏิบัติการและพัฒนาการให้บริการ ดังนี้ 

(4)  รวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากฝ่ายที่เกี่ยวข้องน าเสนอผู้รับผิดชอบ 
เพ่ือใช้ประกอบการปรับปรุง พัฒนาระบบงาน และประกอบการวางแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนระยะยาว
และวางแผนการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป 

(5)  น าข้อมูลความคิดเห็นต่าง  ๆ ของผู้รับบริการเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม
แลกเปลี่ยน เรียนรู้และก าหนดวิธีการปฏิบัติงานตามข้อเรียกร้องหรือเพ่ือแก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน 

(6)  การน าเสนอข้อมูลความคิดเห็นต่าง  ๆ ของผู้รับบริการต่อท่ีประชุม  
(7)  มีคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาความต้องการความคาดหวังต่าง ๆ และก าหนด

นโยบาย กลยุทธ์ หรือวิธีการเพ่ือจะสามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง 
(4.2.2) สร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการสร้างความสัมพันธ์กับ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองความคาดหวังและสร้างความประทับใจให้แก่
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และก่อให้เกิดความผูกพันและความรู้สึกร่วมในการเป็นเจ้าขององค์กรรวมไปถึง
ความต้องการเห็นองค์กรพัฒนาไปในทิศทางที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป 

  
5) พันธกิจที่ 5 ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก าหนดวิธีการและขั้นตอนในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

(5.1) วิธีการและข้ันตอนในการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีศูนย์วัฒนธรรม ที่ด าเนินการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ และ

สืบทอดพระพุทธศาสนา เช่น การจัดงานบุญ ประเพณีในวันส าคัญทางศาสนา ได้แก่ กิจกรรมทอดกฐิน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ ถวายเทียนพรรษา ๙ วัด ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานบุญข้าวจี่ การบ าเพ็ญบุญบารมีวิธีชาวพุทธ การท าบุญตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีล วันพระ 
กิจกรรมการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอีสาน เช่น การประกวดวงโปงลางพ้ืนเมืองอีสาน “ฟ้อนล าแคน 
คอนเทสต์” ชิงถ้วยสมเด็จพระเทพฯ การประกวดวงดนตรี “ลูกทุ่งดาวรุ่งมอดินแดง” รวมถึงการฟ้ืนฟูและ
ตระหนักถึงคุณค่าขององค์ความรู้ของปราญช์ท้องถิ่นในได้รับการยอมรับจากการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปิน
มรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ฯ และพัฒนาฐานข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพ่ือให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ เช่น ฐานข้อมูลพระไตรรัตน์ในอีสาน ฐานข้อมูลศิลปินมรดกอีสาน ฐานข้อมูลฮีต 12 คอง 14 โครงการหอ
ภาพยนตร์อีสาน เป็นต้น โดยวิธีการและขั้นตอนในการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้   

(5.1.1) มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร กิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม ผ่านเครือข่าย
โซเชียลมีเดีย ซึ่งได้แก่ FACEBOOK เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ส านักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น FACEBOOK ศูนย์



7 

วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ FACEBOOK หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการพัฒนา
แอปพลิเคชั่น CAC KKU ในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ 

(5.1.2) มีจดหมายข่าวสารวัฒนธรรม (E-Book) ที่ชื่อว่า “สารวัฒนธรรม” ได้เผยแพร่ผลการ
ด าเนินงานของศูนย์วัฒนธรรม เป็นประจ าทุกสองเดือน  

ดังแสดงที่เว็บไซต์ http://cac.kku.ac.th/?cat=32  
(5.1.3) ก าหนดปฏิทินกิจกรรมการด าเนินงานของศูนย์วัฒนธรรม โดยประชาชนทั่วไปที่สนใจ

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ ผ่าน เว็บไซต์ ศูนย์วัฒนธรรม www.cac.kku.ac.th   
ดังแสดงที่เว็บไซต์ http://cac.kku.ac.th/?page_id=1199  

(5.1.4) มีคณะกรรมการประจ าส านักวัฒนธรรม โดยได้มีบุคคลภายนอกของมหาวิทยาลัยที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย ได้แก่ นายกสมาคมโรงแรมภาคอีสาน และ นายกสมาคมธุรกิจการ
ท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น    

ดังแสดงที่เว็บไซต์ http://cac.kku.ac.th/?page_id=42 
(5.1.5) มีพ้ืนที่ให้บริการ ที่รับผิดชอบโดยศูนย์วัฒนธรรม ซึ่งบุคลากรภายในหรือบุคคลภายนอก

มหาวิทยาลัย สามารถท าหนังสือขอใช้พ้ืนที่ได้ ดังนี้ หอศิลปวัฒนธรรม พุทธศิลป์สถาน (อาคารพุทธศิลป์) คุ้มสีฐาน 

เวทีกลางแจ้ง (อัฒจรรย์) และลานวัฒนธรรม (ลานหน้าหอศิลป์) โดยมีกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่เปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท ากิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม ใน
รูปแบบของเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม เช่น กิจกรรมลานวัฒนธรรม ในงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รวมทั้งการลงพ้ืนที่ในการพัฒนาชุมชน ซึ่งได้แก่ ชุมชนบ้านสาวะถี ในการจัดกิจกรรมสินไซ บุญข้าวจี่ วิถีวัฒนธรรมอีสาน 
โดยลักษณะกิจกรรมเป็นการน านักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ในระดับต่างๆ ลงพ้ืนที่ชุมชนเพื่อศึกษาวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมในชุมชน ตลอดจนการน าความรู้ที่ได้มาต่อยอดในการพัฒนาชุมชนในแง่ของการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในชุมชนและชุมชนอ่ืนๆ ในอนาคตต่อไป 

ดังแสดงที่เว็บไซต์ http://cac.kku.ac.th/?page_id=3524  
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