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การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 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 
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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 

Link ข้อมูล : http://www.eventesan.com/archives/8635  
 

2) พันธกิจที่ 2 ด้านการผลิตบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก าหนดวิธีการและขั้นตอนในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน

การด าเนินงานด้านการผลิตบัณฑิต ดังนี้ 
 (2.1)โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

(CHE Curriculum Online : CHECO)   
ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ

พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบหรือผู้ปฏิบัติงานของหลักสูตรและคณะวิชาต่างๆ ขิงมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถใช้ระบบ CHECO ได้อย่างถูกต้อง และเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานในคณะต่างๆ มีแนวปฏิบัติเดียวกัน
ในการบันทึกข้อมูลในระบบ CHECO  รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดท าหลักสูตร โดยมีคณะที่เข้าร่วม 
ดังนี้ 

 

http://www.eventesan.com/archives/8635
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(1) วันที่ 8 มกราคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยี   
(2) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์   
(3) วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์   
(4) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   
(5) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
(6) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ทุกคณะ   
(7) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะเภสัชศาสตร์   
(8) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
(9) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะเภสัชศาสตร์     
(10) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์   
(11) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะแพทยศาสตร์   
(12) วันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ วิทยาหนองคาย   

  

(2.2)อธิการบดีและทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าเยี่ยมและพบปะผู้บริหารและบุคลากรคณะต่างๆ 
รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น น าทีมผู้บริหาร

มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมและพบปะผู้บริหารและบุคลากรแต่ละส่วนงาน/หน่วยงาน เพ่ือรับฟังนโยบายและให้ข้อคิดเห็น
ในการบริหาร การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในวิกฤติการณ์โควิด-19 โดยได้ชี้แจงแนวทางการปรับเปลี่ยน และ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการทั่วไป และมาตรการป้องกันโควิด-19 ของทางคณะ รวมทั้งได้
น าเสนอความก้าวหน้าของทางคณะ ทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการในปัจจุบัน ดังนี้ 

(1) คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี วันที่ 16 เมษายน 2563 
(2) คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วันที่ 21 เมษายน 2563 
(3) ส านักบริการวิชาการ วันที่ 22 เมษายน 2563  
(4) คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 23 เมษายน 2563 
(5) คณะเภสัชศาสตร์ และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น วันที่ 24 เมษายน 2563 
(6) คณะศึกษาศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ วันที่ 28 เมษายน 2563 
(7) คณะสาธารณสุขศาสตร์ และส านักหอสมุด วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 
(8) บัณฑิตศึกษา วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 
(9) คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 
(10) คณะศิลปกรรมศาสตร์ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 
(11) ทันตแพทยศาสตร์ วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 
(12) คณะแพทยศาสตร์,โรงพยาบาลศรีนครินทร์,ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 

 
 

https://th.kku.ac.th/19657/
https://th.kku.ac.th/19984/
https://th.kku.ac.th/20136/
https://th.kku.ac.th/20278/
https://th.kku.ac.th/20388/
https://th.kku.ac.th/20635/
https://th.kku.ac.th/21033/
https://th.kku.ac.th/21615/
https://th.kku.ac.th/21705/
https://th.kku.ac.th/21783/
https://th.kku.ac.th/21932/
https://th.kku.ac.th/22066/
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3) พันธกิจที่ 3 ด้านการวิจัย 
การประเมินความพึงพอใจการรับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ส่วนร่วมในการ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 

(1) การประเมินความพึงพอใจการรับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย       
(1) การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยมีแบบประเมินความพึงพอใจ  

https://goo.gl/forms/XskQzbVKkzGqYYCV2 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 95.94 96.0 96.0 

(2) การประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีแบบประเมินความพึงพอใจ   
https://goo.gl/forms/twpdd7phO95akFmi1  
ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 92.40 94.86 97.62 
 

(2) กิจกรรมโครงการ/การน าผลงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปแสดงนิทรรศการ จ านวน 3 ครั้ง ดังนี้    
(1) Seoul International Invention Fair 2019  วันที่ 27-30  พฤศจิกายน  2562  กรุงโซล 

สาธารณรัฐเกาหลีใต้   
(2) อีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 5 (E-SAN Industrial Fair 2020 วันที่  7-9 กุมภาพันธ์ 2563  

หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
(3) กิจกรรม WIPO EIE Remote Mentoring Program   วันที่ 27 กุมภาพันธ์  2563 ณ ห้อง

ประชุม ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/forms/XskQzbVKkzGqYYCV2
https://goo.gl/forms/twpdd7phO95akFmi1
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ภาพกิจกรรม 1 Seoul International Fair 2019 
 

    
 

        
 

 
ภาพกิจกรรม 2  อีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 5 
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ภาพกิจกรรม 3 กิจกรรม WIPO EIE Remote Mentoring Program      

       
  

 
 
 

4) พันธกิจที่ 4 ด้านการบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านการ

บริการวิชาการ ด าเนินการโดยส านักบริการวิชาการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 (4.1) การติดตามประเมินผลจากการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

(4.1.1) จัดเก็บและเปิดช่องทางการรับข้อร้องเรียน ส านักบริการวิชาการ มีการจัดเก็บและเปิด
ช่องทางในการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังหลักๆ ของผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่
ละกลุ่มและน าเสนอข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวางแผนปฏิบัติงานและการปรับปรุงกระบวนการรวมถึงการ
พัฒนาการบริการใหม่ๆ ดังนี้  

(1)  การหาความต้องการของผู้รับบริการ เพ่ือสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมที่ตรงตาม
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  

(2)  การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และเก็บรวบรวมความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรและต่อยอดองค์ความรู้ต่อไป 
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(3)  การเก็บข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในการอบรมหลักสูตร
ต่างๆ เพ่ือน ามาพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและตรงความต้องการของผู้รับบริการ 

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 
(4.1.2) สร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการสร้างความสัมพันธ์กับ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองความคาดหวังและสร้างความประทับใจให้แก่
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และก่อให้เกิดความผูกพันและความรู้สึกร่วมในการเป็นเจ้าขององค์กรรวมไปถึง
ความต้องการเห็นองค์กรพัฒนาไปในทิศทางที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป 

Link ข้อมูล : https://plan.kku.ac.th/pln2013/files/ita2563/033.2.pdf 
  

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 9 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   

https://plan.kku.ac.th/pln2013/files/ita2563/033.2.pdf
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(5.1.1) มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร กิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม ผ่านเครือข่าย
โซเชียลมีเดีย ซึ่งได้แก่ FACEBOOK เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ส านักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น FACEBOOK ศูนย์
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ FACEBOOK หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการพัฒนา
แอปพลิเคชั่น CAC KKU ในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ 

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

(5.1.3) ก าหนดปฏิทินกิจกรรมการด าเนินงานของศูนย์วัฒนธรรม โดยประชาชนทั่วไปที่สนใจ
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ ผ่าน เว็บไซต์ ศูนย์วัฒนธรรม www.cac.kku.ac.th   

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

(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 

(5.2) มีกิจกรรมที่ด าเนินการที่ส าคัญ คือ 
(5.2.1) โครงการ สีฐานเฟสติวัล : บุญสมมาบูชานาค 2562 (งบประมาณปี2563) งานสีฐาน

เฟสติวัลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2562 (Sithan KKU Festival 2019) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “บุญสม
มาบูชานาค” เป็นการจัดงานที่ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 เพ่ือเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามตาม
วิถีอีสานให้คงอยู่ ตลอดจนสร้างจิตส านึกให้กับประชาชนได้ระลึกถึงบุญคุณของน้ าและเป็นการขอขมาน้ า การจัด
งานจัดขึ้นในช่วงเทศกาลลอยกระทง ระหว่างวันที่ 9 ถึง 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 สถานที่จัดงานหลัก ณ 
บริเวณริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมด าเนินการตามภารกิจ เช่น การสนับสนุนการ
จัดงาน จัดกิจกรรมลานศิลปวัฒนธรรม ตกแต่ง จัดซุ้ม รวมถึงการประชาสัมพันธ์ประสานเครือข่ายเข้าร่วม
กิจกรรม คือ จังหวัดขอนแก่น วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ต ารวจภูธร ภาค 4 มณฑลทหารบกที่ 23 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานขอนแก่น ต ารวจภูธร
จังหวัดขอนแก่น ส านักประชาสัมพันธ์เขต1 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 ขอนแก่น สมาคม
สื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น หอการค้าจังหวัดขอนแก่น ชมรมนักศึกษาลาว และเครือข่ายชุมชน 

http://cac.kku.ac.th/?p=3543
http://cac.kku.ac.th/?p=3547
http://cac.kku.ac.th/?p=3549
http://cac.kku.ac.th/?p=3551
http://cac.kku.ac.th/?p=3553
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ผลประเมินความพึงพอใจ 
1) ผลประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรม ผู้เข้าร่วมประเพณีลอยกระทงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.40 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 คิดเป็นร้อยละ 88 ผ่านเกณฑ์
การประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ เมื่อพิจารณารายกิจกรรม พบว่า ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมมี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ พิธีท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ และ พิธีอัญเชิญพระอุปคุต (พุทธศิลป์สถาน) ส่วนกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ การประกวดภาพถ่ายงานสีฐานเฟสติวัล “สมมาบูชานาค” 

2) ผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมกับแนวคิด/วัตถุประสงค์ของการจัดงาน 
ประเด็นที่ 1 การแสดงความเคารพต่อบุญคุณของน้ าและพระแม่คงคาผ่านวิถีการขอ

ขมาของท้องถิ่นอีสานให้คงอยู่สืบไป ตัวอย่างกิจกรรม เช่น พิธีอัญเชิญพระอุปคุต ขบวนแห่สมมาบูชานาค การจัด
แสดงกระทงไฟ และเรือไฟกลางน้ า การประกวดขบวนแห่กระทง  

ประเด็นที่ 2 การส่งเสริมเครือข่ายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม
ทางวัฒนธรรม ตัวอย่างกิจกรรม เช่น พิธีท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ การสาธิตการแสดงหุ่นกระบอกอีสาน คณะ
เพชรหนองเรือ การแสดงหมอล าผญาย่อยดอนตาลประยุกต์ การแสดงพ้ืนบ้านอีสานหมอล ากลอนประยุกต์ 
สมาคมหมอล า จังหวัดขอนแก่น การแสดงหมอล าคณะเสียงอีสาน และคณะเดือนเพ็ญ อ านวยพร เป็นต้น  

ประเด็นที่ 3 การส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การประกวดวง
ดนตรีลูกทุ่ง “ดาวรุ่งลูกทุ่งมอดินแดง” การประกวดวงโปงลาง “ฟ้อนล าแคนคอนเทสต์” การแสดงศิลปะพ้ืนบ้าน
อีสานหมอลากลอนประยุกต์ เป็นต้น  

Link ข้อมูล https://th.kku.ac.th/4435/  
(5.2.2) โครงการกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2562   

Link ข้อมูล https://cac.kku.ac.th/?p=8218  
(5.2.3) โครงการสืบฮีตเดือนสาม น าฮอยศรัทธา บูชาพระธาตุพนม   

Link ข้อมูล https://cac.kku.ac.th/?p=8800    
(5.2.4) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสินไซบุญข้าวจี่วิถีวัฒนธรรม 

    Link ข้อมูล https://cac.kku.ac.th/?p=8887  
 

6) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางด้านอ่ืนๆ 
(6.1) กิจกรรมสานสัมพันธ์สภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 95 

มหาวิ ทยาลั ยขอนแก่ น  น า โ ดย  รศ .นพ . ช าญชั ย  พานทองวิ ริ ย ะกุ ล  อธิ ก า รบดี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัด กิจกรรมสานสัมพันธ์สภากาแฟ
สีหราช ครั้งที่ 95 โดยมีพันเอก ณรงค์ สวนแก้ว ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม 
ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 4 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 24 เมษายน 

https://th.kku.ac.th/4435/
https://cac.kku.ac.th/?p=8218
https://cac.kku.ac.th/?p=8800
https://cac.kku.ac.th/?p=8887
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2562 กิจกรรมสานสัมพันธ์สภากาแฟสีหราช จัดขึ้นเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน
กันเดือนละ 1 ครั้ง ระหว่างหน่วยงานสมาชิก ทั้ง 19 หน่วยงาน เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของ
สมาชิกสภากาแฟสีหราช ท าให้เกิดสังคมแห่งการช่วยเหลือ การร่วมมือแก้ไขปัญหา การพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
โดย อธิการบดี มข. เป็นผู้แทน กล่าวต้อนรับ และประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเรื่องของ
การเปลี่ยนแปลงการปิดเปิดเทอมของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น การจัดอันดับมหาวิทยาลัย world ranking 
การให้ความรู้เรื่องฝุ่น P.M. 2.5 การเดินหน้าสร้างอนุสรณ์หลวงพ่อคูณ และเชิญชวนสมาชิกสภากาแฟสีหราช 
ร่วมท าบุญครบรอบ 4 ปีการมรณภาพหลวงพ่อคูณ วันที่16 พฤษภาคม 2562 ณ ชั้น 3 อาคารเรียนรวมคณะ
แพทยศาสตร์ นอกจากนั้นภายในงานได้มีการร่วมรับประทานอาหารเช้า พร้อมกับการพูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กลุ่มงานปกครองท้องถิ่นและองค์กร
ภาคเอกชน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นเรียบง่าย 

และในวันที่ 30 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น น าโดย อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และบุคลากร กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมการประชุม 
“สภากาแฟสีหราช ครั้งที่  103” ประจ าเดือนมกราคม 2563  ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดขอนแก่น 
โดยนายพัชรพล สมจร ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดขอนแก่น และนายประสงชัย ไตรยะสุทธิ์ 
ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 ในฐานะเจ้าภาพการจัดงาน ได้กล่าวต้อนรับหน่วยงานต่าง 
ๆ ทั้ง 16 หน่วยงาน ที่ได้มาเข้าร่วมประชุม และยังได้รับเกียรติจาก พันเอกณรงค์ สวนแก้ว ผู้บังคับการกรมทหาร
ราบที่ 8 ประธานสภากาแฟสีหราช ขึ้นกล่าวเปิดการประชุมในครั้งนี้  ภายในงานมีการร่วมรับประทานอาหารเช้า
ร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ โดยผู้น าของหน่วยงานสมาชิก ซึ่งอาจารย์ ณัฐ
สมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มข. ได้ขึ้นกล่าวขอบคุณความร่วมมือและบอกเล่าถึง
ความส าเร็จของการจัดงานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติครั้งที่ 17 ที่จัดขึ้นในวันที่ 26 มกราคม 2563 และ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ คือ กิจกรรมนมัสการองค์พระธาตุพนม ประจ าปี 2563 
และกิจกรรมบุญข้าวจี่วาเลนไทน์ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกจากงานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ คือ ตุ๊กตา
ไดโนเสาร์ ชื่อ ไดโนรันนิ่ง แด่ผู้โชคดีที่มาร่วมงาน นอกจากนั้นภายในงานยังมีการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี
ในโอกาสได้รับต าแหน่งใหม่ ได้แก่ พันเอกรัชกฤช แดงไธสง เสนาธิการ กรมทหารราบที่ 8 และพันโท อุดมการณ์ 
ศรีแขไตร และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก 

Link ข้อมูล :  
https://cad.kku.ac.th/?p=3476&fbclid=IwAR1oFbP80rTysxVy9LuAqYrNlBDC_FzJt1

9QetCvEnU2kT1xU6mEA-WCczE  
https://th.kku.ac.th/12015/  

 
 

 

https://cad.kku.ac.th/?p=3476&fbclid=IwAR1oFbP80rTysxVy9LuAqYrNlBDC_FzJt19QetCvEnU2kT1xU6mEA-WCczE
https://cad.kku.ac.th/?p=3476&fbclid=IwAR1oFbP80rTysxVy9LuAqYrNlBDC_FzJt19QetCvEnU2kT1xU6mEA-WCczE
https://th.kku.ac.th/12015/

