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ความเป็นมา 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลและความโปร่งใส มีการปฏิบัติที่เป็น
ธรรมกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสันติสุ ขและปราศจาก
ความขัดแย้งทางสังคม โดยทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายและความเท่าเทียมให้กับสังคมและชุมชน มีการ
เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชนผ่านรายงานวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีความ
ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการเผยแพร่และบังคับใช้กฎหมาย เช่น กระทรวงยุติธรรม กรมคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน เป็นต้น 
           มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โดยส่งเสริมกิจกรรมของนักศึ กษา เช่น 
นักศึกษาชั้นปี 2 รายวิชากฎหมายสิทธิมนุษยชนได้นำเสนอผลงานการออกแบบกฎหมายและนวัตกรรมภายใต้
เป้าหมายการพัฒนาที่ย ั ่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) เช่น การออกแบบกฎหมายและ
นวัตกรรมทางสังคมเรื่อง การขจัดความยากจน การขจัดความหิวโหย การเข้าถึงพลัง งานสะอาด การรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ เป็นต้น    
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Policy and operation 
 

Khon Kaen University manages the organization with good governance and transparency 
which has fair treatment with service recipients and stakeholders. At the same time, it promotes 
peace and social conflict avoidance by acting as a legal advisor. Equality in society and community 
Legal knowledge is disseminated to the public through university radio reports. It also cooperates 
with government agencies, such as the Ministry of Justice, The Department of Human Rights 
Protection, etc, in propagating and enforcing laws. 
           The university organizes a bachelor's degree program in law by promoting student 
activities, for example, 2nd year human rights law students present their work on legal design and 
innovation under the Sustainable Development Goals (SDGs), such as legal design and social 
innovation on poverty eradication, eliminating hunger, access to clean energy, coping with climate 
change gender equality, etc. 
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นโยบายการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติในการทำงาน 
          ตามท่ีกฎหมายเรื่อง พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ได้บัญญัติขึ้นเพ่ือให้สอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ว่าด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล 
ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายความเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่
เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพกาย
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงกำหนดนโยบายการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการ
เลือกปฏิบัติในการทำงาน ณ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยที่เห็นเป็นการสมควรในการให้ความสำคัญในเรื่อง
สิทธิความเท่าเทียมกันโดยปราศจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมในสถานอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงกำหนด
นโยบายการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติในการทำงาน ของบุคลากรที ่ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยทุกคนทั้งบุคลากรท่ีสังกัดมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
          1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมความเท่าเทียมในการรับบุคลากรใหม่ รวมถึงการ
จ้างเหมาบริการภายนอกโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่น
กำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
ในสังคมโดยเฉพาะผู้พิการด้านต่าง ๆ 
          2. มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมความเท่าเทียมกันของบุคลากรในการประเมิน      
การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนข้ัน การฝึกอบรม การเข้าสู่ตำแหน่งระดับสูงขึ้น และการสนับสนุนอ่ืน ๆ โดยไม่มีการ
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความ
พิการ สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล 
          3. มหาวิทยาลัยขอนแก่นถือว่าบุคลากรทุกคนที่ทำงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและบุคลากรที่เกษียณจาก
มหาวิทยาลัย มีสิทธิได้รับการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์ และระเบียบ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติโดย
ไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพกาย
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล 
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โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิตทิัศนะรับใช้สังคม 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ ที่ได้มีการวางตำแหน่งทางสังคมไว้คือ เราเป็น “แหล่งบ่ม

เพาะประชาธิปไตย” เป็นโรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม โดยคณบดีคณะนิติศาสตร์ 
ได้นำเสนอผลการผลการปฏิบัติงานของคณะในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจคือ ปรับรูปแบบการ
เรียนการสอน จาก Lecture Based Learning สู่ Active Based Learning มุ่งสู ่โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิต
บัณฑิตให้มีน ิต ิท ัศนะรับใช้ส ังคม สนองนโยบาย Trans formative Leaning ประกอบด้วย 1. Academic 
Classroom การเรียนรู้ด้านวิชาการ 1 รายวิชา มีการจัดให้มีอาจารย์ผู้สอน 3 ท่าน โดยให้นักศึกษา ได้เรียนรู้หลัก
กฎหมาย การนำกฎหมายมาปรับใช้ การเรียนรู้กฎหมายใหม่ๆ 2. Intensive Classroom มีการสรุปความรู้ ใน
รายวิชา เป็นการเน้นย้ำว่ากฎหมายนี้มีความสำคัญอย่างไร 3. Dialogue Classroom มีการถกแถลงการอภิปราย
ในชั้นเรียน 4. Evaluation การประเมินผลการเรียนในรูปแบบใหม่ การออกแบบกฎหมาย และการเผยแพร่
กฎหมาย ซึ่งคณะนิติศาสตร์ได้รับรางวัลองค์กรดีเด่น สาขาบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี 2563 และ อันดับ 3 
สาขานิติศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม (The Most Popular 
Universities in Thailand 2020)      
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โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  
เร่ือง “หลักกฎหมายและกระบวนการดำเนินการทางวินัยของสถาบันอุดมศกึษา” 

มหาวิทยาลัยจึงตระหนักและเล็งเห็นว่า หลักกฎหมายและกระบวนการดำเนินการทางวินัย เป็นเรื่องที่ทุกท่าน       
ที่ดำรงตำแหน่งในฐานะเป็นผู้บริหารก็ดี หรือเป็นผู้บังคับบัญชาของส่วนงานก็ดี หรือแม้แต่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
ในกระบวนการทางวินัยก็ดี จะต้องมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว หากมีกรณีที่เกิดการร้องเรียนกล่าวหา
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของท่านว่ากระทำผิดวินัย หรือมีความปรากฏต่อท่านว่า ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย 
เพื่อทุกท่านจักได้นำเอาความรู้และความเข้าใจนี้ไปปฏิบัติให้ถูกต้อง เป็นธรรม และเหมาะสม เป็นการเสริมสร้าง
การดำเนินงานด้านการส่งเสริมการรักษาวินัยให้แก่ทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย  
จึงจัดโครงการอบรมเรื่อง “หลักกฎหมายและกระบวนการดำเนินการทางวินัยของสถาบันอุดมศึกษา” ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (KKU Zoom Video Conferencing) และห้องประชุมสารสิน สำนักงานอธิการบดี โดยฝ่ายกิจการ
พิเศษ และกองกฎหมาย เมื่อวันที่17 กันยายน 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกท่านได้รับความรู้ความเข้าใจ          
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักกฎหมาย และกระบวนการดำเนินการทางวินัย  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
ด้านการรักษาวินัย และป้องกันการกระทำผิดวินัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน  เพื่อนำไปสู่การบริหารงานของมหาวิทยาลัย     
ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนด ให้สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี
ผู ้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย กลุ ่มผู ้บริหารของมหาวิทยาลัย  กลุ ่มผู ้บังคับบัญชา ของคณะหรือส่วน
งาน        กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ของคณะและหน่วยงาน กลุ่มนิติกรที่สังกัดในทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย 
และโครงการนี้จะทำให้เกิดขบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และการทบทวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของทุก
ส่วนงาน ทั้งผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลัก
กฎหมาย และกระบวนการดำเนินการทางวินัย พร้อมที่จะนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยต่อไป  
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นักวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชี้แจงกฎหมาย  
'แอพเรียกรถ' และการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

อาจารย์แทนรัฐ คุณเงิน อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ เผยว่าในฐานะนักวิชาการด้านกฎหมายที่เกาะติด
ประเด็นเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคล (Privacy Rights) มองว่ากฎหมายใหม่ทั้งที่กำลังจะถูกประกาศใช้ในอนาคต 
อันใกล้หรือกฎหมายที่ประกาศใช้แล้ว โดยเฉพาะ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ พ.ร.บ. การรักษาความ
มั ่นคงปลอดภัยไซเบอร์ฯ กฎหมายลูกอื ่น ๆ หรือ แนวนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐที ่จะเกิดขึ ้นในอนาคต         
อาจส่งผลกระทบเกินความจำเป็นต่อสิทธิเสรีภาพ โดยเฉพาะในเรื่องสิทธิส่วนบุคคล ทั้งนี้ “ประเด็นที่กำหนดให้
หน่วยงานหรือองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน ไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่มีอยู่เดิมในตลาด
หรือสตาร์ทอัพใหม่ ๆ ต้องดูแลและรักษาข้อมูลของประชาชน หากปล่อยให้มีการนำข้อมูลใด  ๆ ออกไปใช้    
โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ก็จะมีทั้งโทษทางอาญาและโทษปรับที่สูงมาก ในขณะที่ประชาชน   
ก็ต้องอาจสูญเสียความเป็นส่วนตัวจากการขอข้อมูลจากการใช้บริการต่าง ๆ เพราะภาครัฐจะคอยสอดส่อง
พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน”  
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การจัดพิธีลงนามบันทกึหลักการเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ดำเนินการโดยคณะนิติศาสตร์ ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น โรงเรียนวัดบวรนิเวศ มูลนิธิเพ่ือการศึกษาจังหวัด

ขอนแก่น ครบ 200 และมูลนิธิเสฐียรโกเศส-นาคะประทีป ได้จัดพิธีลงนามบันทึกหลักการเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาคุณภาพคนและสังคม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม รวมถึงการดำเนินกิจกรรมเพื ่อนำไปสู ่การ
ขับเคลื่อนนโยบายเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) และ
เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมขององค์กร
เครือข่ายให้บรรลุเป้าประสงค์ในการขับเคลื ่อนงานเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม รวมถึงการยกระดับชุมชนสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้วัตถุประสงค์และความสำคัญของการสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Power of 
Co-Creation for Sustainability) นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่จะทำให้คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น 
เป็นองค์กรที่ตอบโจทย์ต่อการพัฒนาจังหวัด สังคมและประเทศ คณะมีการปรับตัวในการทบทวนบทบาทและพันธ
กิจในการสร้างมูลค่า (Value of Law) ต่อสังคมและประเทศ ตามวิสัยทัศน์ในการเป็นโรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิต
บัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม โดยคณะนิติศาสตร์ได้ปรับตัวเพื่อรองรับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องผลิต
บัณฑิตด้านกฎหมายที่มีความรู้ด้านกฎหมาย มีวิสัยทัศน์ (Vision) และที่สำคัญต้องแปลงคุณค่าทางด้านกฎหมาย
ในการรับใช้สังคม เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมให้เกิดความเป็นธรรม รวมทั้งคณะมุ่งม่ันในการเป็นส่วนหนึ่ง
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด สังคมและประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะจะทำหน้าที่ในการ
พัฒนาคุณภาพคนในการเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship) ในทางประชาธิปไตยและทางนิต ิธรรม         

ขยายพื ้นที ่การเรียนรู ้จากระดับอุดมศึกษาลงไปสู ่การศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน ชุมชน และสังคม สร้างแหล่งเรียนรู้และเป็นสะพาน
เชื่อมระหว่างนักศึกษากับสังคม นำไปสู่การสร้างคุณค่าและสร้าง 
Mindset ให้กับนักนิติศาสตร์ยุคใหม่ที่แม่นยำในหลักการ และ
สามารถแปลงให้เป็นพลังสร้างสรรค์เพื ่อการพัฒนาสังคมและ
ประเทศ โดยมีเครือข่ายความร่วมมือที่จะช่วยสนับสนุนส่งเสริม
การดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป  
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การผลิตรายการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่มปีระโยชน์ออกเผยแพร่สู่ประชาชน 
 

กองกฎหมาย และกองสื่อสารองค์กร ไดร้่วมมือกันในการผลิตรายการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่มีประโยชน์
ออกเผยแพร่สู่ประชาชน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น คลื่นความถี่ F.M.103 MHz โดยกอง
กฎหมายจะผลิตรายการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับกฎหมายใกล้ตัวที่ใช้ภาษาในการสื่อสารแบบเข้าใจง่าย 
ประชาชนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยออกอากาศเผยแพร่อย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม 
2563 ทุกวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา 16.10 – 16.35 น. เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องกฎหมายสำหรับบุคลากร 
หรือนักศึกษา และประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ของมหาวิทยาลัย 
รวมถึงกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เนื้อหาหลัก ๆ ส่วนมากก็จะเป็นเรื ่องเกี ่ยวกับอำนาจหน้าที ่ หรือการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย กฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยเอง และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องภายนอกและข้อกฎหมายที่เป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของเจ้าหน้าที่ในมหาลัยตลอดจน
นักศึกษาเองหรือประชาชนทั่วไป หากมีปัญหาในข้อกฎหมายต่าง ๆ         ที่เกิดขึ้นแล้วจะมีแนวทางในการ
แก้ปัญหาอย่างไร นอกจากนั้นยังเป็นการสนองตอบนโยบายของมหาวิทยาลัย ในด้านยุทธศาสตร์ด้านหลักธรรมาภิ
บาล ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้   
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การสัมมนา COLA Webinar Series 
หัวข้อ “The Blurred Boundary of Public and Private Affairs in the 21st Century” 

 
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ มูลนิธิ คอนราด อาเดนาวร์ ประจำประเทศไทย นำเสนอการสัมมนา 

COLA Webinar Series 2020 ครั้งที่สี ่ ในหัวข้อ “The Blurred Boundary of Public and Private Affairs in 
the 21st Century” นำเสนอบน Zoom และหน้า Facebook ในการบรรยายได้พูดถึงขอบเขตความรับผิดชอบ ที่
ไม่ชัดเจนของการบริหารในยุคปัจจุบันกิจการสาธารณะระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็น
หัวข้อที่สำคัญสำหรับประเทศไทยยุคปัจจุบัน เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ชัดเจนในเรื่อง
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งนีว้ิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ได้รับการสนับสนุนที่ดีอย่างต่อเนื่องจาก 
Konrad Adenauer Stiftung สำหร ับการส ัมมนา COLA Webinar Series 2020 ส ่วนการส ัมมนา COLA 
Webinar Series 2020 ครั้งที่ 5 จะจัดขึ้นในวันที่ 8 ตุลาคม 2563  
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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ทางระบบ ITAS สรุปได้ว่า
การดำเนินการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 3 เครื่องมือ มีผลการประเมินได้
คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ 88.22 คะแนน ระดับผลการ
ประเมิน A โดยผลการประเมินตามตัวชี้วัดการประเมิน 10 ตัวชี้วัด ได้คะแนนรายตัวชี้วัดสูงสุด ที่ 100.00 คะแนน 
และคะแนนต่ำสุดที่ 75.54 คะแนน ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะจากผู้ประเมิน คือมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ผลคะแนน   
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 จำนวน 88.22 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ A หมายถึง หน่วยงาน สามารถดำเนินการ      
ได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA โดยมี
บางส่วนที ่ต ้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูลราวร้อยละ 5-15 ของตัวช ี ้ว ัดหรือข้อคำถามทั ้งหมด ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นพึงพิจารณาผลประเมินเพ่ือนำไปสู่การพัฒนาในจุดที่ยังคงเป็นปัญหา โดยหากมีการวางแผน
แก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นจะสามารถยกระดับการดำเนินงานตามหลัก
คุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา สร้างความไว้วางใจ      
แก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อไป ทั้งนี้ประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น 

 

การประชุมชี้แจงนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 ดำเนินการโดยฝ่ายบริหาร และกองยุทธศาสตร์ เมื ่อวันที ่ 2 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสารสิน 
สำนักงานอธิการบดี โดยมีการบรรยายหัวข้อ “แนวคิด หลักการการบริหารจัดการที่ดี” และการมอบรางวัล
โครงการแนวปฏิบัติที ่ดี (Good Practice) และแนวปฏิบัติที ่เป็นการเลิศ (Best Practice) เพื่อคัดเลือก และ
ประกาศยกย่องบุคลากร หรือหน่วยงานที่ดำเนินโครงการที่มีการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล และตามเกณฑ์
การประเมินโครงการแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อสนับสนุน
พันธกิจของส่วนงาน/หน่วยงาน และมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

          


