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 การมสี่วนรว่มของผูบ้ริหาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรม ให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีโครงการ
กิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในด้านคุณธรรมและโปร่งใส และอธิการบดีและทีมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีส่วนร่วมในโครงการกิจกรรมต่างๆ ที่ส่วนงาน/หน่วยงานจัดขึ้น โดยเข้าร่วมกล่าวเปิดงาน
และร่วมโครงการ ดังนี้  

1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คนปัจจุบัน ได้

ประกาศเจตนารมณ์ต่ อต้ านการทุจริตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อที่ ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2562 ทั้งนี้การประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งการออกประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 985/2562 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562 เรื่องเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น เป็นมาตรฐานและแนวปฏิบัติและเพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานและสาธารณชนได้รับ
ทราบถึงเจตนารมณ์ท่ีดีในการบริหารงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

Link ข้อมูล :https://th.kku.ac.th/21603/  
 

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/21603/
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) กิจกรรมสานสัมพันธ์สภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 95 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น น าโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พร้อมด้วยบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัด กิจกรรมสานสัมพันธ์สภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 95 โดยมี
พันเอก ณรงค์ สวนแก้ว ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 4 
ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 24 เมษายน 2562 กิจกรรมสานสัมพันธ์
สภากาแฟสีหราช จัดขึ้นเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานกันเดือนละ 1 ครั้ง ระหว่าง
หน่วยงานสมาชิก ทั้ง 19 หน่วยงาน เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสมาชิกสภากาแฟสีหราช ท าให้เกิด
สังคมแห่งการช่วยเหลือ การร่วมมือแก้ไขปัญหา การพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดย อธิการบดี มข. เป็นผู้แทน กล่าว
ต้อนรับ และประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปิดเปิดเทอมของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น การจัดอันดับมหาวิทยาลัย world ranking การให้ความรู้เรื่องฝุ่น P.M. 2.5 การ
เดินหน้าสร้างอนุสรณ์หลวงพ่อคูณ และเชิญชวนสมาชิกสภากาแฟสีหราช ร่วมท าบุญครบรอบ 4 ปีการมรณภาพ
หลวงพ่อคูณ วันที่16 พฤษภาคม 2562 ณ ชั้น 3 อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ นอกจากนั้นภายในงานได้มีการ
ร่วมรับประทานอาหารเช้า พร้อมกับการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ กลุ่มงานปกครองท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นเรียบง่าย 

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

 

4) พิธีมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หรือ ITA Awards  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น” และพิธีมอบรางวัล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หรือ 
ITA Awards จัดโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 
โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลการประเมินฯดังกล่าว 

Link ข้อมูล : https://th.kku.ac.th/5757/  
 

5) จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการวิเคราะห์และรายงานผลด้วย Power BI หลักสูตรส าหรับ
ผู้บริหาร 

เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน 
ฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล จัดอบรมพัฒนาศักยภาพการวิเคราะห์และรายงานผลด้วย Power BI หลักสูตรส าหรับ
ผู้บริหาร ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 5 เพ่ือให้ผู้บริหาร คณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้างาน 
ได้เข้าใจถึงรูปแบบของ Data ส าหรับการบริหาร รูปแบบการ Report ข้อมูล เพ่ือใช้ในการบริหารและการตัดสินใจได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีผู้บริหารจากคณะและหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการอบรมกว่า 49 คน   

Link ข้อมูล : https://th.kku.ac.th/17721/  

https://cad.kku.ac.th/?p=3476&fbclid=IwAR1oFbP80rTysxVy9LuAqYrNlBDC_FzJt1
https://th.kku.ac.th/5757/
https://th.kku.ac.th/17721/
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6) โครงการสร้างจิตส านึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิ

พรหม  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย ได้เป็นตัวแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.ดร.
พีรสิทธิ์  ค านวณศิลป์  คณบดีวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น ในการเข้าร่วมโครงการสร้างจิตส านึกต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ รุ่นพิเศษที่ 3/2563 ซึ่งหน่วยต ารวจสันติบาลจังหวัดขอนแก่นได้จัดขึ้น โดยมี พล.ต.ต.มณฑล  บัวจีบ  
ผู้บังคับการต ารวจสันติบาล 1 เป็นประธานในพิธีเปิด มีหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการในสังกัดกองบังคับการ
ต ารวจสันติบาล 1 ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิด และได้รับความสนใจจากนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้ารับการอบรมโครงการดังกล่าว จ านวน 200 คน โดยการอบรมโครงการ
สร้างจิตส านึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  จัดขึ้นเพ่ือเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ในปีมหามงคลพิธีบรม
ราชาภิเษกฯ  เสริมสร้างจิตส านึกเยาวชนให้มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ 
ประวัติศาสตร์ของชาติไทย  ให้มีความรัก สามัคคี และความปรองดองในชาติ และเสริมสร้างค่านิยม 12 ประการตาม
นโยบายรัฐบาล 

Link ข้อมูล : https://th.kku.ac.th/14707/  
 

7) กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ 56 ปี ประจ าปี 2563 
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 06.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศูนย์วัฒนธรรม องค์การนักศึกษา ชมรมสมาธิและศีลธรรม ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี และ
เครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ 56 ปี ประจ าปี  
2563 ขึ้นสองช่วง ช่วงแรกเริ่มขึ้นในเวลา 06.30 น. เป็นพิธีท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ 156 รูป และเจริญพระพุทธมนต์ 
โดยพระเกจิชื่อดังทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่อง ณ บริเวณพิธีสะพานขาว โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.
ดร.นิยม วงศ์พงษ์ค า รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รอง
อธิการบดีฝ่ายการศึกษา ผศ.ดร.อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม นายสมศักดิ์ แต้
เจริญวิริยะกุล นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ 156 รูป โดย พระเทพวิสุทธิคุณ 
เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมด้วย พระราชประสิทธิคุณ (หลวงปู่สุนันท์ สุภาจาโร) รองเจ้าคณะ
จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ณ มณฑลพิธีสะพานขาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

Link ข้อมูล : https://th.kku.ac.th/11529/  
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