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ความเป็นมา 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลและความโปร่งใส มีการปฏิบัติที่เป็น
ธรรมกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสันติสุ ขและปราศจาก
ความขัดแย้งทางสังคม โดยท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายและความเท่าเทียมให้กับสังคมและชุมชน มีการ
เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชนผ่านรายงานวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีความ
ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการเผยแพร่และบังคับใช้กฎหมาย เช่น กระทรวงยุติธรรม กรมคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน เป็นต้น 
           มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โดยส่งเสริมกิจกรรมของนักศึ กษา เช่น 
นักศึกษาชั้นปี 2 รายวิชากฎหมายสิทธิมนุษยชนได้น าเสนอผลงานการออกแบบกฎหมายและนวัตกรรมภายใต้
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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โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักกฎหมาย 
และกระบวนการด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในสถาบันอุดมศึกษา 

ฝ่ายกิจการพิเศษ กองกฎหมาย ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดอบรมเพ่ิมพูนความรู้ ใน
หัวข้อ“ปฏิบัติหน้าที่อย่างไร ให้ปลอดภัยจากความรับผิดทางละเมิด”อันเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good governance) และกลยุทธ์ด้านวางระบบการบริหารจัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล ให้เกิดทั ่วทั ้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Good governancefor all unit) มีผ ู ้ เข ้าร ับการอบรม
ประกอบด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นทุกส่วนงานและหน่วยงาน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งนิติกร ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้สนใจที่เข้าฟังผ่านระบบออนไลน์ โดยมี
ความมุ่งหมายที่จะสร้างองค์ความรู้ และความเข้าใจว่าการด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด มีขั้นตอน 
วิธีการ ตามระเบียบกฎหมาย และมีกรณีศึกษาใดที่ควรยกขึ้นเป็นอุทาหรณ์เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร ตลอดจนสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
นั้นมิได้มีความมุ่งหมายไปในทางที่จะให้ผลร้ายต่อผู้ปฏิบัติงาน แต่ในทางกลับกันกฎหมายและบทบัญญัติต่างๆล้วน
มีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งคุ ้มครองเจ้าหน้าที่รัฐให้ไม่ต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ห าก
เจ้าหน้าที่ไม่ได้กระท าให้เกิดความเสียหาย โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ดังที่ในหลายกรณีจะเห็นได้
ว่าการด าเนินการท าให้เจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน นับเป็นการสร้างขวัญ
ก าลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถโดยไม่ต้องกังวลต่อความรับผิดมากจนเกินไป อีกทั้งยัง
เป็นการวางมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ซึ่งจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในกิจการของมหาวิทยาลัย 

  
 

การเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น ได้จัดให้มีการสรุปผลการเลือกตั ้งกรรมการสภาพนักงาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีคณะกรรมการเลือกตั้ง ฯ อาทิ คณบดีทุก
คณะ ผู้อ านวยการกอง ร่วมเป็นคณะกรรมการปฏิบัติงานโดยละเอียด
โปร่งใส  
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กิจกรรมน้อมร าลึก 152 ปีชาตกาล หลวงปูม่ั่น ภูรทิัตโต 
มูลนิธิรักษ์ตับ คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร มูลนิธิรักษ์เยาวชน 

สมาคมสภาพุทธศาสนิกสัมพันธ์ และสถานีโทรทัศน์ BMCTV ประกาศผลการประกวดภาพวาด หัวข้อ “หลวงปู่กับ
สมาธิและสันติภาพในมุมมองของฉัน” กิจกรรมน้อมร าลึก 152 ปีชาตกาล หลวงมั่น ภูริทัตโต ณ ธรรมสถานหลวง

วิเศษสาครฤทธิ์ (สถานีโทรทัศน์ BMC TV) ซอยจรัญสนิทวงศ์ 
22 โดยมีพระอาทิตย์ อธิปุญโญ (วงศ์แสนสุข) ประธานจัดงาน
และผู้ประสานงาน 152 ปีชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เล่าถึง
ที่มาของการจัดงานว่า “เราได้ท ากิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื ่อง
ติดต่อกันมาตั้งแต่เม่ือครั้งครบ 149 ปี จนถึง 151 ปี ที่ผ่านมา ซึ่ง
ได ้ผล ักด ันทั ้งเร ื ่อง UNESCO บุคคลส าค ัญของโลก สาขา
สันติภาพ ปี 2563 - 2564 ซึ่งก่อให้เกิดกระแสตอบรับที่ดีต่อ

สังคมมาก หลังจากท่ีอาจารย์ได้รับรางวัล ค่าของแผ่นดิน จึงเกิดความคิดในการสานต่องานองค์หลวงปู่มั่นให้ยั่งยืน 
โดยวางแผนจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อร าลึกถึงในวาระครบ 152 ปีชาตกาล และริเริ่มการจัดกิจกรรมประกวด
ภาพวาดชิงเงินรางวัลทุนการศึกษาในหัวข้อ “หลวงปู่มั่นกับสมาธิและสันติภาพ ในมุมมองของฉัน” เพื่อให้คนไทย
ได้เกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาค้นคว้าชีวประวัติ ปฏิปทา ขององค์หลวงปู่มั่น แล้วน ามาใช้ในการวาดภาพ พร้อม
เกิดการซึมซับธรรมะขององค์ท่านไปในตัวด้วย นับเป็นกุศโลบายที่จะให้คนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไป ได้ศึกษา
ชีวประวัติ วัตรปฏิบัติ ขององค์หลวงปู่มั่น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้  ด้วยการสอดแทรกศีลธรรมเข้าสู่ตัวเด็ก และ
ประชาชน นับเป็นการสานต่อศรัทธา 152 ปีชาตกาล องค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโตที่เกิดจากความสนใจได้อย่างแท้จริง
และยั่งยืน” 

 

 

 

 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความสุจริตทางวิชาการอย่างสมานฉันท์ (Academic Honesty)” 

คณะศึกษาศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความสุจริตทางวิชาการอย่างสมานฉันท์ (Academic 
Honesty)” เพื ่อมุ ่งเน้นการสร้างความตระหนัก ร่วมถึงความรู ้ความเข้าใจในเรื ่องความสุจริตทางวิชาการ          
ให้สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางและถือปฏิบัติ น าไปสู่การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการสร้างสรรค์
ผลงานโดยที่ใช้ความสามารถของตนเอง ภายใต้กรอบมาตรฐานจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย ร่วมถึงถ่ายทอดองค์
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ความรู้ความสุจริตทางวิชาการสู่นักศึกษาวิชาชีพครูต่อไป โดยมีการบรรยายใน
หัวข้อ “หลักการของการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และการปรับ
กติกา กฎหมายให้เอื้อกับการใช้หลักการใช้รูปแบบของศูนย์สวมานฉันท์ สันติวิธี/
ศูนย์คุ้มครองสิทธิของศาลในมหาวิทยาลัย” และ การบรรยายในหัวข้อ “การเข้า

ร่วมเครือข่ายวิจัยเพื่อประเมินระดับความสุจริตทางวิชาการ” และการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการด าเนินการ
ด้านความยุติธรรมทางวิชาการของต่างประเทศ 

 
 

โครงการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในวันหยุดราชการ 
ฝ่ายกิจการพิเศษ และกองกฏหมาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมโครงการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ

ทางกฎหมายแก่ประชาชนในวันหยุดราชการ ณ ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการ
บังคับคดีจังหวัดขอนแก่น เป็นโครงการฯ ที่จัดขึ้นเพื่อเพิ่มช่วงเวลาการให้บริการด้านงานคุ้มครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมาย แก่ประชาชนของส านักงานอัยการสูงสุดในวันหยุดราชการ โดยเปิดท าการในวันเสาร์ 
ระหว่างเวลา 08.30-16.30 นาฬิกา อีกทั้งเพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมให้กับประชาชน
ทั่วไป ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างบริษัทเอกชน และอื่น ๆ ที่ไม่สามารถมาขอใช้บริการในวัน เวลา
ราชการได้ ทั้งนี้ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม โดยสะดวก รวดเร็ว 
และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูง เกินสมควร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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การจัดเวทีระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิด  
ภายใต้โครงการ “KKU Public Policy Advocacy Forum 2022”  

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ได้จัดเวทีระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิด 
ภายใต้โครงการ ‘KKU Public Policy Advocacy Forum 2022’ เป็นการแลกเปลี่ยนความคิด เพื่อเป็นแนวทาง
น าไปสู่การพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะ โดยได้เชิญผู้แทนพรรคการเมือง และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ มาร่วม

เสวนาแลกเปลี ่ยนความคิดเห็น ภายในงานมีนักวิชาการ และ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนโยบายสาธารณะ มาร่วมน าเสนอผลการวิจัย 
รวมถึงประเด็นที่น่าสนใจต่างๆ เช่น บทบาทของท้องถิ่นไทยใน
อนาคต ตัวแบบที่น่าจะเป็นในการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานรากของ
ประเทศไทย ความส าเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจเริ ่มต้นจาก
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นประสบการณ์จากต่างประเทศ ตัวแบบทางนโยบายที่

ได้จากการค้นคว้าวิจัยและการขับเคลื่อนข้อเสนอ สู่การเปิดหน้าต่างนโยบาย ในระดับสถาบันการเมือง  และ 
บทบาทของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการร่วมขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติจริง ในการระดมความ
คิดเห็นครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ตัวแทนจากพรรคการเมือง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงนักวิชาการ   
ร่วมแลกเปลี่ยนและก าหนดเป้าหมายร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ
จริงต่อไป ในการนี้ด้วยพันธกิจส าคัญของมหาวิทยาลัย ขอนแก่น คือการสร้างและเผยแพร่ รวมถึงการส่งเสริมให้มี
การน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาและท าวิจัย น าไปต่อยอด จนก าหนดเป็นแนวทางในการบริหารด้านนโยบาย
สาธารณะ โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณะ เข้ามามีบทบาทส าคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนส าคัญในการลดความเหลื่อมล ้าในประเทศต่อไป 
 

  

 
 
 

กิจกรรมภายใต้โครงการสร้างศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเยาวชน 
และชุมชนเพ่ือป้องกัน และติดตามสุขภาวะของแม่น ้าโขงภาคอีสาน เพ่ือให้ความรู้ในข้อกฎหมาย  

นักศึกษากลุ่มอาสาเยาวชนนักสิทธิมนุษยชน คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมภายใต้โครงการสร้างศักยภาพ
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเยาวชนและชุมชนเพื่อป้องกัน และติดตามสุขภาวะของแม่น ้าโขงภาคอีสาน 
เพ่ือให้ความรู้ในข้อกฎหมาย ชี้แจงขั้นตอนกระบวนการสิทธิของผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการโขงเลยชีมูล พร้อม
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รับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้าน ณ วัดบ้านกุดผึ้ง อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวล าภู  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565 
รวมทั ้งเป็นการสร้างพื ้นที ่การเรียนรู ้ผ ่าน  Social Lab ในรูปแบบการใช้ปัญหาที ่เกิดขึ ้นจริงเป็นฐานการ
เรียนรู้ Problem-based learning (PBL) เปิดใจร่วมเรียนรู้ ร่วมคิดและออกแบบ (Create and Design) ในการ
ประสานความร่วมมือและวิธีการท างานร่วมกันกับชาวบ้าน เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม และเกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีการเก็บข้อมูล ส ารวจนิเวศวัฒนธรรม สภาพปัญหาลุ่มน ้าโมง อ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัด
หนองบัวล าภู หลังจากนั้นนักศึกษาได้มีการถอดสรุปบทเรียนผ่านวงจรการเรียนรู้ เพื่อสรุปประเด็นปัญหาและ
บูรณาการองค์ความรู้ด้านกฎหมายเพ่ือช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา 

   
 

 
 
 
 

โครงการฝึกอบรมเร่ือง “มหัศจรรย์พืชทางเลือกกัญชาและกัญชง” 
ด าเนินการโดยคณะเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายว่าด้วยการผลิตกัญชา

และกัญชง ประโยชน์ของกัญชาและกัญชงทางการแพทย์ และการใช้ประโยชน์ในการเพิ่มมูลค่าของสินค้าจากพืช
กัญชงและกัญชา ในการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการให้ความรู้โดยการบรรยายเกี่ยวกับ 1) ความแตกต่างระหว่างกัญชง
และกัญชา ประโยชน์ของกัญชาและกัญชงต่อสุขภาพ 2) การแปรรูปกัญชาและกัญชงเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ 
เช่น หมากฝรั่ง เครื่องดื่มชาและกาแฟ ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว/เสริมอาหาร ยานวด/ยาหม่อง เครื่องนุ่งห่ม3) การขอ
อนุญาตปลูกกัญชาและกัญชง 4) การใช้ประโยชน์จากกัญชาและกัญชง ทางการแพทย์ทั ้งในมนุษย์และสัตว์          
5) ระบบการปลูกกัญชาและกัญชง 6) ข้อดี-ข้อจ ากัด ของระบบปลูกแต่ละชนิด 7) ขั้นตอนการเพาะเมล็ดกัญชา
และกัญชง 8) การแยกเพศกัญชาและกัญชง 9) การใช้ปุ๋ย-การเก็บเกี่ยวของกัญชาและกัญชง 10) การสกัดน ้ามัน
กัญชาและกัญชง ซึ่งเป็นความรู้ที่ทางคนในชุมชนต าบลบ้านฝางให้ความสนใจ พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนการตอบ
ข้อซักถามของเกี ่ยวกับกัญชาและกัญชง
ระหว่างวิทยากรและคนในพื้นท่ีเป็นอย่างด ี 
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การเผยแพร่ให้ความรู้ด้วยบทความเรื่อง สงครามรัสเซีย – ยูเครน 
บทพิสูจน์วจัธรรมศาสนากับสันติภาพ (ปจัฉิมเฉก) 

อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เผยแพร่บทความทางวิชาการเรื ่อง สงครามรัสเซีย – 
ยูเครน บทพิสูจน์วัจธรรมศาสนากับสันติภาพ (ปัจฉิมเฉก) ในวารสารกรุงเทพธุกิจ คอลัมน์ เรารักอาเซียน ฉบับที่
12090 วันที่ 5 เมษายน 2565 สรุปสาระส าคัญตอนหนึ่งได้ว่า ปูตินให้เหตุความชอบธรรมในการผนวกยูเครนว่า
เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมศาสนา ประวัติศาสตร์และจิตวิญญาณร่วมกันกับรัสเซีย โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของ
ยูเครนในฐานะรัฐสมัยใหม่ล้วนเป็นผลงานของพรรคบอลเซวิค ขณะที่ยูเครนมองว่าตนมีประวัติศาสตร์ การเมือง 
และวัฒนธรรมเป็นของตนเอง ส าหรับการบุกโจมตีเคียฟ สังฆราชไคริลผู้น านิกายออร์โธดอกซ์แห่งรัฐเซียไม่ได้
ออกมาประณามการบุกโจมตีของรัฐบาลเครมลินแต่อย่างใด หากแต่เรียกยุทธการบุกยึดกรุงเคียฟว่าเป็น 
“ปฏิบัติการทางทหาร” 

 
 
 
 
 
 
 

 

การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีของโครงการก่อสร้าง 
อาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 
คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นน าโดยอุปนายกสภามหาวิทยาลัยและ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เข้ารับฟังการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีของโครงการก่อสร้าง 
อาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) พร้ อมการชมนิทรรศการ
ผลงานความส าเร็จของการจัดการเรียนการสอน และตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ก่อสร้างของโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์และ
เจตนารมณ์ของคณะกรรมการฯ ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมครั้งนี้ว่าคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีหน้าที่ในการสนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงานทุกภาคส่วนเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ เจตนารมณ์11 ต้องการให้การด าเนินงานของโรงเรียนเป็นไปด้วยความราบรื่น พร้อมรับฟังปัญหา
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ต่างๆ และเพื่อรับทราบข้อมูลการด าเนินงานของโรงเรียนสาธิต ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นของโครงการที่จะให้คณะ
กรรมการฯได้ช่วยขับเคลื่อนให้โครงการไปสู่เป้าหมาย 

 

การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ  

คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น น าโดยอุปนายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี ได้ลง
พื้นที่รับฟังการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีของโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ 
(โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมสนามของบริษัทคริสเตียนี
และนีลเส็น(ไทย) จ ากัด (มหาชน) CNT คณะแพทยศาสตร์ ในการลงพื้นที่ของคณะกรรมการด้านการบริหาร
จัดการที่ดี ครั้งนี้เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้โครงการได้บรรลุตามเป้าหมาย ตลอดจนการรับฟังปัญหาอุปสรรคที่
สามารถช่วยเหลือแก้ไขได้ นอกจากนี้เพื่อเป็นก าลังใจแก่ผู ้เกี ่ยวข้อง และได้รับทราบถึงรายละเอียดต่างๆที่
โครงการฯ ได้น าเสนอเพ่ิมมากข้ึนเป็นอย่างดี นอกจากนี้คณะกรรมการคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี ได้
ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นในหลายประเด็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนินการที่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุด รวมถึงแนวทางการผลิตแพทย์ที่เชี่ยวชาญสามารถ
ตอบสนองต่อการให้บริการชั้นเลิศ การแสดงออกให้เห็นถึงความตั้งใจ
ของโครงการที่จะสนับสนุนแนวนโยบายของภาครัฐเช่นเรื่องพลังงาน 
เรื่องการจัดการรีไซเคิล การค านึงถึงสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 
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การประชุม (Plenary Session) เร่ือง Legal Education for Equality & Creativity 
Conference 2022 การจัดการเปลี่ยนการศึกษา เปลี่ยนกระบวนการข้ันตอนด้านการศึกษา 

การศึกษาเพื่อตลอดชีวิตของการจัดการศึกษาในหลักสูตรใหม่    
คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับองค์กรเครือข่ายทางวิชาการจัดการประชุม (Plenary Session) เรื ่อง Legal 

Education for Equality & Creativity Conference 2022 การจัดการเปลี่ยนการศึกษา เปลี่ยนกระบวนการ
ขั้นตอนด้านการศึกษา การศึกษาเพื่อตลอดชีวิต ของการจัดการศึกษาในหลักสูตรใหม่ และมีการจัดท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์กับคณะนิติศาสตร์  เมื่อวันที่ 13 
พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น โดยการจัดงาน
ครั้งนี้เพื่อแสดงความมุ่งมั่นว่าจะจัดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้นสิ่งที่ส าคัญที่สุด มีความชัดเจน   
ของนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนให้เป็นมหาวิทยาลัยการจัดการเรียนการสอนที่สร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับสังคมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและการเท่าทันต่อสังคมของโลก ดังนั้นในการจัดงานครั้งนี้
ท าให้ได้มีเครือข่าย ซึ่งเป็นทั้งหน่วยงานวิชาชีพ และเป็นหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะให้กับนัก
กฎหมาย ในศตวรรษท่ี 26  
  
 
 
 
 

 

โครงการเปิดศูนย์ส่งเสริมความสุจริตทางวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ที่มาในการมแีนวคิดเรื่องการส่งเสริมความสุจริตทางด้านวิชาการ เกิดจากการได้เห็นความส าคัญของเรื่อง

ความสุจริตทางวิชาการและมีผลงานการศึกษาพัฒนาหลักสูตรและงานวิจัยร่วมกับผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญจาก University 
of Georgia ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้ความส าคัญกับเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 

โดยเฉพาะความสุจริตด้านวิชาการจึงได้มีนโยบายให้จัดตั ้งศูนย์
ส ่งเสร ิมความสุจร ิตทางว ิชาการนี ้ข ึ ้น เพ ื ่อเสร ิมสร ้างให ้เกิด
กระบวนการคิดและการด าเนินงานทางด้านความสุจริตทางวิชาการ
ร่วมกับคณะวิชาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ ่งจะเป็นการ
ร่วมกันเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักศึกษาและคณาจารย์ในเรื่องของ
ความสุจริตทางวิชาการต่อไป 
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นโยบายการไม่รับหรือแสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประชาสัมพันธ์ “นโยบายการไม่รับหรือแสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติ

หน้าที่” เพื่อให้การเสริมสร้างการก ากับหน่วยงาน แสดงถึงความซื่อสัตย์ มีธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่ง ความ
โปร่งใส เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยตระหนักถึงปัญหาการทุจริตและการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่งเป็นปัญหา
ส าคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันขจัดให้หมดสิ้นไป จึงได้ก าหนดนโยบายด้านการบริหารจัดการให้เป็นไปด้วย  
ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล อันจะท าให้เกิดความเชื่อมั ่นศรัทธาในการ
บริหารงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานให้มี
คุณธรรม มีจริยธรรม เกิดความโปร่งใส ขจัดการทุจริต ปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยมในทางสุจริตมีจิตบริการ และยึด
มั่นในหลักธรรมาภิบาล ดังนั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงก าหนดนโยบายในการมุ ่งมั่นที่จะเป็นหน่วยงานที่
เจ้าหน้าที ่ของมหาวิทยาลัยทุกคนจะไม่รับหรือ
แสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ ที ่จะ
ส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติ มิชอบทั้งใน
ป ัจจ ุบ ันและอนาคต เพ ื ่อให ้ผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิ งานใน
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ประพฤติและปฏิบัติตนได้
อย่างถูกต้อง 

โครงการมอบรางวัลโครงการแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 
และโครงการแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

กองยุทธศาสตร์ได้จัดโครงการประชุมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง หลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร และมีการมอบรางวัล
โครงการแนวปฏิบัต ิท ี ่ด ี (Good Practice) และโครงการแนวปฏิบัต ิท ี ่ เป็นเลิศ (Best Practice) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการก ากับดูแลองค์การที่ดี (Good 
Governace) โดยเป็นโครงการที่มีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลเพื่อเป็นการคัดเลือกและ
ประกาศยกย่องผลงานที่มีการด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล สนับสนุนพันธกิจของส่วนงาน/หน่วยงาน และเปิด
โอกาสให้ส่วนงาน/หน่วยงานและบุคลากรพัฒนางานตามอ านาจหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นบรรลุตามเป้าหมาย
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ก าหนดไว้ 

 
 


