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 การมสี่วนรว่มของผูบ้ริหาร มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการ

ป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีโครงการกิจกรรมที่
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในด้านคุณธรรมและโปร่งใส ดังนี้ 

1. โครงการอบรมจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง จรรยาบรรณ
และกฎหมายที่ผู้บริหารควรรู้  

ด าเนินโครงการอบรมจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง จรรยาบรรณ
และกฎหมายที่ผู้บริหารควรรู้ โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ณ ห้องสิริคุณากร 3 อาคารสิริ
คุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยผู้บริหารของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในระดับสูง 
ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอฺธิการบดี และ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในระดับคณะ 
ส่วนงาน ได้แก่ คณบดี ผู้อ านวยการ รวมจ านวน 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
และในฐานะผู้บังคับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และ
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการและมหาวิทยาลัย ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะ ตลอดจน
แนวคิดและแนวปฏิบัติที่จ าเป็นการทางด้านกฎหมายที่ส าคัญที่ใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัยส าหรับผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย โดยการจัดโครงการอบรมจรรยาบรรณ และกฎหมายที่ผู้บริหารควรรู้ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นาย
ราชัย อัศเวศน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านกฎหมาย และในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณ์ 
ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.อ.พ.ร.) เป็นวิทยากร โดยมีการบรรยาย และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อหลัก 4 เรื่องคือ 1.จรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจรรยาบรรณวิชาชีพ 2. 
ประเภทของกฎหมาย และกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 3. อ านาจประเภทต่างๆ การใช้อ านาจ และค าพิพากษา
ของศาลที่เกี่ยวข้อง 4. การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและประเภทของกฎหมายการบริหารงานตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

2. อธิการบดีเข้าร่วมโครงการกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีส่วนร่วมในโครงการกิจกรรมต่างๆ ที่คณะ/หน่วยงานจัดขึ้น 

โดยเข้าร่วมกล่าวเปิดงานและร่วมโครงการ เช่น 
1) โครงการทอดแผนยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์  

คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการทอดแผนยุทธศาสตร์เพ่ือตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 
8-9 มิถุนายน 2562 ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ประกอบด้วย 3 ด้านคือ Peple (P), Ecological (E), and Spiritual (S) บทบาทของคณะศึกษาศาสตร์ เพ่ือ
ตอบสนองการปรับเปลี่ยนการศึกษา (Education transformation) เพ่ือให้รองรับการพลิกโฉมของเทคโนโลยี 
(Technology disruption) ในโลกยุคดิจิทัล 
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2) โครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1 ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์  
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ร่วมมือกับศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด

โครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1 ขึ้น เพ่ือเปิดตัวฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ สังกัด ศูนย์
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้น เป็นพ้ืนที่แห่งการเรียนรู้ส าหรับสาธารณชน ภายใต้แนวคิด “ไม่หลงของเก่า ไม่
เมาของใหม่” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์ค า รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์  
กล่าวรายงานต่อ รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับเกียรติ
จาก นางณัฐสมล ธนกุลรังสฤษฏ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วม
โครงการจ านวนมาก โดยมี ดร.กิตติสันต์ ศรีรักษา ผู้อ านวยการศูนย์วัฒนธรรม และคณะผู้บริหารศูนย์วัฒนธรรมร่วม
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562  ณ คุ้มสีฐาน ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3) งานวันนักกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2562  
กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดงานวันนักกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 4 มิถุยายน 2562  เวลา 13.00-16.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทอง
วิริยะกุล อธิการบดี เป็นผู้มอบกิตติบัตรแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4) กีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 
วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 น. ที่สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีพิธีเปิดการ

แข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขัน ภายใต้ชื่อ “ฮักกันเกมส์ (Hug-Kan Games) โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธาน พร้อมด้วย รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ
วิทยาเขตหนองคาย ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ คณาจารย์ร่วมเป็นเกียรติในงาน พิธีได้เริ่มขึ้นโดย
ขบวนของนักศึกษาทั้ง 21 สถาบันเข้าสู่สนามกีฬาจากนั้นจึงเป็นการอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย ผศ. ดร.ชิณณวรรธน์ ตั้งกาญจนวงศ์ รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ มข.อันเป็นถ้วยส าหรับสถาบันที่ชนะการแข่งขันสูงสุด  
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