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มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรม ให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีโครงการกิจกรรม
ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในด้านคุณธรรมและโปร่งใส และอธิการบดีและทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ได้มีส่วนร่วมในโครงการกิจกรรมต่างๆ ที่ส่วนงาน/หน่วยงานจัดขึ้น โดยเข้าร่วมกล่าวเปิดงานและร่วมโครงการ ดังนี้  

❖ อธิการบดี ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คนปัจจุบัน ได้

ประกาศเจตนารมณ์ต ่อต ้านการท ุจร ิตของมหาว ิทยาล ัยขอนแก ่น ต ่อท ี ่ประช ุมคณะกรรมการบร ิหาร
มหาว ิทยาล ัยขอนแก่น คร ั ้งท ี ่  6/2562 ท ั ้งน ี ้การประกาศเจตนารมณ์ด ังกล ่าว พร ้อมทั ้งการออกประกาศ
มหาว ิทยาลัยขอนแก่นฉบับที ่  985/2562 ลงว ันที ่ 9 เมษายน 2562 เร ื ่องเจตนารมณ์ต ่อต ้านการทุจริตของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น เป็นมาตรฐานและแนวปฏิบัติและเพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานและสาธารณชนได้รับ
ทราบถึงเจตนารมณ์ท่ีดีในการบริหารงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

หลักฐาน : https://th.   kku.ac.th/21603/  
 
❖ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย แนวทางการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น   
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการแต่งตั้งแต่งตั้งคณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 7865/2562 ลงวันที่ 
24 กันยายน 2562 ซึ่งมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานคณะท างาน ซึ่งคณะท างานมีหน้าที่วิเคราะห์
แนวทางการด าเนินการและจัดท ารายงานตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ วิเคราะห์และเสนอแนวทางการน าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานไป
ประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

หลักฐาน : https://plan.kku.ac.th/ITA_KKU/files/O35.1.pdf 
 

❖ รายการ Leader Talk ผู้บริหารสูงสุดสื่อสารนโยบายส าคัญสู่ประชาคม  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการด าเนินรายการ Leader Talk โดยให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นสื่อสาร

นโยบายส าคัญสู่ประชาคม 
หลักฐาน :  https://th.kku.ac.th/90385/ 

 
 
 
 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

https://th.kku.ac.th/21603/
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❖ คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดีลงพื้นที่ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต รับฟังการ
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลให้ข้อเสนอแนะสนับสนุนความส าเร็จของโครงการ   

วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่าย
ประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นน าโดย คุณสุรพล 
เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานกรรมการ
คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี ได้เข้ารับฟังการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีของโครงการ
ก่อสร้าง อาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) พร้อมการชม
นิทรรศการผลงานความส าเร็จของการจัดการเรียนการสอน และตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ พร้อม
ด้วย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้อ านวยการกองอาคารและสถานที่ 
ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์  ตลอดจนผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ที่ปรึกษาด้านโรงเรียนสาธิตฯ คณาจารย์ของ
โรงเรียนสาธิต  

หลักฐาน https://th.kku.ac.th/98478/      
 

❖ คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี ลงพื้นที่รับฟังการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
การก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ   

ว ันที่  1 ม ีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการด ้านการบร ิหารจ ัดการท ี ่ ดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นน าโดย คุณสุรพล เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี ได้ลงพื้นที่รับฟังการด าเนินงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีของโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ (โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
คณะแพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมสนามของบริษัทคริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย) จ ากัด 
(มหาชน) CNT คณะแพทยศาสตร์ ประสานการด าเนินกิจกรรมโดยกองยุทธศาสตร์ ส านักงานอธิการบ ดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้เกี่ยวข้องร่วมงานประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า ประธานสภา
พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆจากคณะแพทยศาสตร์ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์ 
และ นักวิชาการผู้เกี่ยวข้อง                                                          

หลักฐาน https://th.kku.ac.th/93479/    
 

❖ โครงการอบรมสัมมนา“คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 
2564”(ผ่านระบบออนไลน์)   

 วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดให้มีพิธีเปิดการ
อบรมสัมมนา“คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2564”(ผ่านระบบออนไลน์) 
ให้กับมีผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการ

https://th.kku.ac.th/98478/
https://th.kku.ac.th/93479/
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จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากสถาบันอ่ืน และนักวิจัยที่สนใจจากทั่วประเทศ ประมาณ จ านวน 300 คน ได้รับเกียรติ
จาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิร ิยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และบุคลากรของศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจากสถาบันต่างๆที่เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ในบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย และนักวิจัยในการปกป้องอาสาสมัครและความรู้เรื่องอื่นๆอันจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ส าหรับคณะกรรมการ และเพ่ือเป็นเวทีให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้  

หลักฐาน : https://th.kku.ac.th/86061/  
 

❖ โครงการ “มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห่วงใย ช่วยเหลือสังคม ในภาวะวิกฤต”   
วันที่ 29 ต.ค.64 รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะ

ผู้บริหาร บุคลากรและ นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้น าถุงยังชีพประกอบด้วยสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภค 
รวมทั้งเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และน ้าดื่ม ซึ่งจัดเตรียมขึ้นจากงบประมาณมหาวิทยาลัยและเงินกองทุนมอ
ดินแดง คลังเลือดกลาง และจากการเปิดรับบริจาคที่อาคารองค์กรกิจกรรมนักศึกษาและคณะหน่วยงานต่างๆ ที่
สมทบในกิจกรรม “มข.ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” ในโครงการ “มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห่วงใย ช่วยเหลือสังคม ใน
ภาวะวิกฤต” โดยมอบถุงยังชีพ รวมจ านวน 873 ชุด ให้กับผู้ประสบภัย ณ บ้านบึงเนียม บ้านบึงสวางค์ บ้านคุยโพธิ์ 
และ บ้านปากเปือย จังหวัดขอนแก่น  

หลักฐาน : https://siamrath.co.th/n/293135  
 

❖ ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงงานต้นแบบเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (food pilot 
plant)   

วันที ่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 10.00 น. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิร ิยะกุล อธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงงานต้นแบบเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
(food pilot plant) ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการ ฯ   พร้อมด้วย ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่าย
นวัตกรรมและวิสาหกิจ  ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์  คณบดีคณะเทคโนโลยี    ผศ. รัชฎา  ตั้งวงค์ไชย ภาควิชา
เทคโนโลยีอาหาร  คณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยขอนแก่น   ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ณ ห้องประชุมฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ชั้น 5 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
และการประชุม Zoom Meeting 

หลักฐาน : https://th.kku.ac.th/77957/  
 

❖ ประชุมคณะกรรมการก ากับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจและนโยบายในการ
บริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย   

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ที่ห้องสภามหาวิทยาลัย อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย 
พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าให้สัมภาษณ์ต่อคณะกรรมการก ากับติดตามและประเมินผล
งานของอธิการบดีตามพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งมี  ศ.(พิเศษ)  อรรถพล ใหญ่
สว่าง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ พร้อมคุณอ านาจ พรหมสูตร ประธาน

https://th.kku.ac.th/86061/
https://siamrath.co.th/n/293135
https://th.kku.ac.th/77957/
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คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณปราโมทย์ วิทยาสุข   คุณบวรนันท์  ทองกัลยา  คุณเฉลิมชัย 
วงษ์นาคเพ็ชร์  กรรมการสภาผู ้ทรงคุณวุฒิ และ คุณมรกต พิธรัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 4853/2564   

หลักฐาน : https://th.kku.ac.th/77359/  
 

❖ การประชุมหารือการด าเนินงานขับเคลื่อนการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ (TQC) ร่วมกับ ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15.00-18.00 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมหารือการด าเนินงานขับเคลื่อนการบริหารงานสู่ความเป็น
เลิศ (TQC) ครั้งที่ 3/2565 ร่วมกับ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 และผ่านระบบ 
Zoom Meeting โดยมีการประชุม  

หลักฐาน : https://th.kku.ac.th/94543/  

 
❖ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

ฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมกับกองคลัง และกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมสวดมนต์ท า
วัตรเย็น นั่งสมาธิ เสริมสิริมงคล ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานสวดมนต์ท าวัตร
เย็น พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี พร้อมด้วยบุคลากรภายใน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประชาชนทั่วไป กว่า 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด19 
อย่างเข้มงวด ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารสิริคุณากร ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลังจากสวด
มนต์ท าวัตรเย็น นั่งสมาธิ เสร็จสิ้นลง ได้มีการมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม ่าเสมออีกด้วย   

หลักฐาน : https://th.kku.ac.th/89842/  
 

 

  
 
  
 
  

https://th.kku.ac.th/77359/
https://th.kku.ac.th/94543/
https://th.kku.ac.th/89842/

