๑

“การงานทุกอยางทุกอาชีพ ยอมจะมีจรรยาบรรณของตนเอง
จรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ตาม
แตเปนสิ่งที่ยึดถือกันวาเปนความดีงามที่คนอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติ
หากผูใดลวงละเมิดก็อาจกอใหเกิดความเสียหายทั้งแกบุคคล หมูคณะ
และสวนรวมได”

พระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๐)

จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน

๒

จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน

ก

คํานํา
คณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจํ า มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ด ว ยความเห็ น ชอบของ
สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ไดจดั ทํา “จรรยาบรรณของผูปฏิบตั ิงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน” ขึน้ เพือ่ ใชในการ
ปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงาน ถือเปนคําแนะนําและเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติงานของผูปฏิบัติ
งานมหาวิทยาลัยขอนแกนวาควรปฏิบตั หิ รือไมควรปฏิบตั อิ ยางไร ทัง้ นี้ แมวา จะมีวนิ ยั อยูใ นกฎหมายในขอบังคับ
หรือในระเบียบอยูบางสวนบางแลวก็ตาม ก็เปนเพียงการวางหลักเกณฑไวกวางๆ ซึ่งบางเรื่องยังครอบคลุมไป
ไมถงึ ปญหาทีเ่ กิดขึน้ บางเรือ่ งซึง่ เปนเรือ่ งละเอียดออนก็ไมไดบญ
ั ญัตหิ รือไมไดเขียนไว จึงสมควรนําแนวทางใน
การประพฤติปฏิบัติตนของผูปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยขอนแกนตางๆที่สมควรมาวางเปนกฎเกณฑใหแนนอน
ชัดเจนเปนรูปธรรมขึ้น สําหรับใหผูปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยขอนแกนไดใชเปนแนวประพฤติปฏิบัติหรือเปน
ขอเตือนใจวาผูปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ดีนั้นสมควรดํารงตนอยางไร “จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงาน
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ” จึ ง นั บ ว า เป น ประโยชน อ ย า งยิ่ ง ต อ ผู  ป ฏิ บั ติ ง านมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ทุ ก คน
สมควรที่จะไดศึกษาทําความเข าใจให ถ องแท แล วนํ าไปประพฤติ ปฏิ บัติ อั นจะยั งให เ กิ ด ผลดี แ ก ต นและ
มหาวิทยาลัยขอนแกนไดอยางแทจริง
คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา “จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน”นี้
จักอํานวยประโยชนอยางยิ่งตอผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยขอนแกน สมตามความมุงหมายของการจัดพิมพ
หนังสือนี้ขึ้นทุกประการ
อนึ่ง หากมีกรณีปญหาเกี่ยวกับการใชหนังสือฉบับนี้ประการใดก็ดี ขอใหยึดถือและดําเนินการ
ตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ว า ด ว ยจรรยาบรรณและการดํ า เนิ น การด า นจรรยาบรรณของผู  ป ฏิ บั ติ ง าน
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนหลักในการพิจารณาและวินิจฉัย

คณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน
ธันวาคม ๒๕๖๑

จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน

จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน

ข

สารบัญ
สวนที่ ๑ รูจัก “จรรยาบรรณ” ของมหาวิทยาลัยขอนแกน
๑.๑ ความหมายจรรยาบรรณ
๑.๒ เจตนารมณการบังคับใชขอบังคับจรรยาบรรณ
๑.๓ คณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน
๑.๔ นิยามคําศัพท
สวนที่ ๒ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยขอนแกน
๒.๑ ผูมีหนาที่ในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
๒.๒ หลักปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
(Principle of Ethics for Members of Khon Kaen University)
สวนที่ ๓ การควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
๓.๑ การรายงานการฝาฝนหรือไมปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
๓.๒ การแสวงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม
๓.๓ การพิจารณากําหนดชั้นความลับและคุมครองบุคคลที่เกี่ยวของ
สวนที่ ๔ การดําเนินการสอบสวนทางจรรยาบรรณ
๔.๑ การดําเนินการสอบสวนจรรยาบรรณอยางรายแรง
๔.๒ การดําเนินการสอบสวนจรรยาบรรณอยางไมรายแรง
สวนที่ ๕ การลงโทษทางจรรยาบรรณและการรองทุกขทางจรรยาบรรณ
๕.๑ โทษทางจรรยาบรรณ
๕.๒ หลักเกณฑและวิธีการลงโทษ
๕.๓ กรอบเวลาในการสั่งลงโทษหรือยุติเรื่อง
๕.๔ การฝาฝนคําสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณ
๕.๕ หลักเกณฑและวิธีการแจงผลการพิจารณาหรือคําสั่งลงโทษ
๕.๖ การรองทุกขทางจรรยาบรรณ
สวนที่ ๖ ตัวอยางกรณีศึกษาจรรยาบรรณ
ภาคผนวก

หนา
๑

๓

๙

๑๐
๑๒

๑๔

• ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยจรรยาบรรณและการดําเนินการดานจรรยาบรรณของผูปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๖๐
• ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ ๑๔๐๐/๒๕๖๑ เรือ่ ง กําหนดการกระทําอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในการปฏิบตั งิ านและมาตรการในการปองกันและแกไขปญหา
จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน

จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน

๑

สวนที่ ๑ รูจัก “จรรยาบรรณ” ของมหาวิทยาลัยขอนแกน
๑.๑ ความหมายจรรยาบรรณ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติ
ที่ผูประกอบอาชีพการงานแตละอยางกําหนดขึ้น เพื่อรักษาและสงเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะ
ของสมาชิกอาจเขียนเปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ได
๑.๒ เจตนารมณการบังคับใชขอบังคับจรรยาบรรณ
เพื่อใหการบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแกนมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเปนกรอบการ
ประพฤติปฏิบัติของผูปฏิบัติงานใหเปนผูปฏิบัติงานที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม เปนมาตรฐาน มีเกียรติและ
ศักดิ์ศรี เปนที่ศรัทธาเชื่อมั่นและเชื่อถือใหแกประชาชน
๑.๓ คณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน (ก.จ.ม.)
ก.จ.ม. มีจํานวน ๙ คน
(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ
(๒) ผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวนสี่คน เปนกรรมการ
(๓) หัวหนาสวนงานระดับคณะ วิทยาลัย สถาบัน และสํานัก จํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ
(๔) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบดานการบริหารงานบุคคล เปนกรรมการ
(๕) ประธานสภาพนักงาน เปนกรรมการ
(๖) หัวหนาหนวยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย เปนกรรมการและเลขานุการ
และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการ มีจํานวนไดตามความเหมาะสม
อํานาจและหนาที่
(๑) เสริมสรางจรรยาบรรณ สงเสริมและสนับสนุนใหผปู ฏิบตั งิ านในมหาวิทยาลัยปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
(๒) พิจารณาและวินิจฉัยเรื่องรองเรียนกลาวหาทางจรรยาบรรณและการสอบสวนหาขอเท็จจริง
ทางจรรยาบรรณและเสนอความเห็นตอสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี หรือผูบ งั คับบัญชา แลวแตกรณี
(๓) พิจารณาและวินิจฉัยการสอบสวนการประพฤติผิดจรรยาบรรณ และเสนอบทลงโทษทาง
จรรยาบรรณตอสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี หรือผูบังคับบัญชา แลวแตกรณี
(๔) เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการป อ งปรามการกระทํ า ที่ อ าจนํ า ไปสู  ก ารประพฤติ
ผิดจรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตอมหาวิทยาลัย
(๕) ดําเนินการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานดานจรรยาบรรณ
(๖) ดําเนินการปรับปรุงกฎระเบียบขอบังคับประกาศคําสัง่ ทีเ่ กีย่ วของกับการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
ของผูป ฏิบตั งิ านในมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับสภาวการณปจ จุบนั
(๗) แตงตั้งคณะทํางาน คณะอนุกรรมการ หรือคณะบุคคลเพื่อชวยเหลืองานของ ก.จ.ม. ไดตาม
ความจําเปนและเหมาะสม
(๘) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย
จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน

๒

๑.๔ นิยามคําศัพท
ขอบังคับ หมายความวา ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยจรรยาบรรณและการดําเนินการ
ดานจรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๖๐
มหาวิทยาลัย หมายความวา มหาวิทยาลัยขอนแกน
สภามหาวิทยาลัย หมายความวา สภามหาวิทยาลัยขอนแกน
สวนงาน หมายความวา สวนงานตามกฎหมาย ขอบังคับหรือประกาศทีเ่ กีย่ วของของมหาวิทยาลัยขอนแกน
ก.จ.ม. หมายความวา คณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน
นายกสภา หมายความวา นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
อธิการบดี หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
ผูป ฏิบตั งิ าน หมายความวา ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน พนักงานหนวยงานในกํากับ
พนักงานราชการ ลูกจางของสวนราชการ และลูกจางของมหาวิทยาลัยขอนแกน ในสวนงานของมหาวิทยาลัย
ขอนแกนวาดวยการจัดตั้งสวนงานของมหาวิทยาลัยขอนแกน
คณาจารย หมายความวา ผูป ฏิบตั งิ านของมหาวิทยาลัยขอนแกนสายวิชาการทีป่ ฏิบตั หิ นาทีส่ อนและวิจยั
ขาราชการ หมายความวา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พนักงานมหาวิทยาลัย หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ไดรับคาจางจากเงิน
งบประมาณแผนดิน รวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ไดรับคาจางจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
ขอนแกน ขาราชการและลูกจางประจําที่เปลี่ยนสถานภาพตามกฎหมายวาดวยมหาวิทยาลัยขอนแกน
พนักงานราชการ หมายความวา พนักงานราชการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยพนักงาน
ราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๙
ลูกจางของสวนราชการ หมายความวา ลูกจางประจําและลูกจางชัว่ คราวของมหาวิทยาลัยขอนแกน
ทีไ่ ดรบั คาจางจากเงินงบประมาณรายจายของสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธกี ารงบประมาณ
ลูกจางของมหาวิทยาลัย หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการจางตามสัญญาจางใหปฏิบัติงาน
ที่มีลักษณะชั่วคราวและมีกําหนดเวลาจาง โดยไดรับคาจางจากเงินงบประมาณแผนดินหรือเงินรายได
ผูบังคับบัญชา หมายความวา อธิการบดีและใหหมายความรวมถึงหัวหนาสวนงานและหัวหนา
หนวยงาน
ผูอยูใตบังคับบัญชา หมายความวา ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแกนที่มีหนาที่ตองปฏิบัติงาน
ใหเปนไปตามคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายของผูบังคับบัญชา
ผูรวมงาน หมายความวา ผูปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานรวมกันในสวนงานเดียวกันหรือตางสวนงาน
แตไดรับมอบหมายหรือแตงตั้งใหปฏิบัติงานรวมกัน
นักศึกษา หมายความวา นักศึกษาและนักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน
คณะกรรมการสอบสวน หมายความวา คณะกรรมการสอบสวนทางจรรยาบรรณ
ปฏิบตั งิ าน หมายความวา การปฏิบตั งิ านทีอ่ ยูใ นหนาทีโ่ ดยตรงหรือการปฏิบตั งิ านตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
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สวนที่ ๒ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยขอนแกน
๒.๑ ผูมีหนาที่ในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ไดแก ผูป ฏิบตั งิ านของมหาวิทยาลัย ซึง่ หมายถึง ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน พนักงาน
หนวยงานในกํากับ พนักงานราชการ ลูกจางของสวนราชการ และลูกจางของมหาวิทยาลัยขอนแกน
๒.๒ ขอพึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ผูป ฏิบตั งิ านของมหาวิทยาลัยพึงถือปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณทีก่ าํ หนดไวในขอบังคับนีอ้ ยางเครงครัด
ในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีจรรยาบรรณของวิชาชีพใดไวโดยเฉพาะ หรือสภาแหงวิชาชีพใด
มีจรรยาบรรณวิชาชีพกําหนดไวเปนการเฉพาะ ผูป ฏิบตั งิ านจะตองถือปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพนัน้ ดวย
จรรยาบรรณตอตนเองและวิชาชีพ
(๑) ผูปฏิบัติงานพึงประพฤติตนโดยยึดมั่นในหลักแหงคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) ผูปฏิบัติงานพึงประพฤติตนใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานหรือตําแหนงที่ดํารงอยู
(๓) ผูปฏิบัติงานพึงเพิ่มพูนความรู ความสามารถ และทักษะในการทํางานเพื่อใหการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพและไดประสิทธิผลยิ่งขึ้น
(๔) ผูป ฏิบตั งิ านพึงละเวนการนําผลงานหรือผลงานทางวิชาการของตนเองทีเ่ คยใชมาแลวมาใชใหม
อยางผิดวิธี
(๕) ผูปฏิบัติงานพึงยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดและปฏิบัติตามจริยธรรม
แหงวิชาชีพที่ตนเปนสมาชิกแหงสภาวิชาชีพนั้นดวย
จรรยาบรรณตอมหาวิทยาลัย
(๑) ผูปฏิบัติงานพึงปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงชื่อเสียง เกียรติภูมิ และประโยชนของมหาวิทยาลัย
(๒) ผูปฏิบัติงานพึงปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย โปรงใส เสมอภาค และปราศจากอคติ
(๓) ผูปฏิบัติงานพึงปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความสามารถ ขยันหมั่นเพียร รอบคอบ รวดเร็ว
ถูกตอง สมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล
(๔) ผูป ฏิบตั งิ านพึงปฏิบตั งิ านตรงตอเวลาและใชเวลาในการปฏิบตั งิ านใหเปนประโยชนตอ มหาวิทยาลัย
(๕) ผู  ป ฏิ บั ติ ง านพึ ง ปฏิ บั ติ ง านโดยคํ า นึ ง ถึ ง การดู แ ลรั ก ษาและใช ท รั พ ย สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย
อยางประหยัดคุมคา ทั้งตองระมัดระวังมิใหเกิดความเสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญูชน
จะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง
(๖) ผูปฏิบัติงานพึงปฏิบัติงานโดยไมมีผลประโยชนทับซอนใด ๆ แกตนเองหรือพวกพอง
จรรยาบรรณของผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน
(๑) ผูบังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูอยูใตบังคับบัญชา
(๒) ผูบังคับบัญชาพึงควบคุม กํากับ และดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผูอยูใตบังคับบัญชา
รวมถึงสงเสริมและสนับสนุนใหผูอยูใตบังคับบัญชาไดเรียนรูและตระหนักถึงการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย
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(๓) ผูบ งั คับบัญชาพึงรับฟงความคิดเห็นของผูอ ยูใ ตบงั คับบัญชาตลอดจนปกครองผูอ ยูใ ตบงั คับบัญชา
ดวยหลักธรรมาภิบาล
(๔) ผูบังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใสผูอยูใตบังคับบัญชาทั้งในดานการปฏิบัติงาน ขวัญกําลังใจ
สวัสดิการ และการสงเสริมใหผูอยูใตบังคับบัญชาไดเพิ่มพูนพัฒนาความรูความสามารถ
ตามความจําเปนและเหมาะสม
(๕) ผู  บั ง คั บ บั ญ ชา ผู  อ ยู  ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชา และผู  ร  ว มงาน พึ ง ปฏิ บั ติ ต  อ กั น ด ว ยความสุ ภ าพ
และมีมนุษยสัมพันธอันดีตอกัน
(๖) ผู  บั ง คั บ บั ญ ชา ผู  อ ยู  ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชา และผู  ร  ว มงาน พึ ง ปฏิ บั ติ ง านด ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ
และให ค วามร ว มมื อ ในการปฏิ บั ติ ง านต อ กั น รวมถึ ง การแก ไ ขป ญ หา การเสนอแนะ
ใหความคิดเห็นอันเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานและพัฒนางานรวมกัน
(๗) ผูบ งั คับบัญชา ผูอ ยูใ ตบงั คับบัญชา และผูร ว มงาน พึงปฏิบตั งิ านดวยการชวยเหลือเกือ้ กูลตอกัน
ในทางที่ถูกตองและชอบธรรมและสงเสริมสนับสนุนใหเกิดความสามัคคีในการปฏิบัติงาน
หรือในการอยูรวมกันในองคกรและในหมูคณะ
จรรยาบรรณตอนักศึกษา ผูรับบริการ ประชาชน และสังคม
(๑) ผูปฏิบัติงานพึงใหบริการอยางเต็มกําลังความสามารถ ปราศจากอคติ และมีความเสมอภาค
(๒) ผูปฏิบัติงานพึงใหบริการดวยความสุภาพ มีความเอื้อเฟอ และมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี
(๓) ผูปฏิบัติงานพึงใหบริการดวยความรวดเร็ว ตรงตามเวลา และไมชักชา
จรรยาบรรณของคณาจารย
(๑) คณาจารยพึงประพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ดีแกนักศึกษาและบุคคลอื่น
(๒) คณาจารยพึงอุทิศตนในการสอนนักศึกษาอยางเต็มที่ ไมละทิ้งหนาที่การสอนหรืองดสอน
โดยไมมีเหตุอันควร ถามีการงดสอนก็ใหมีการจัดสอนชดเชย
(๓) คณาจารยพึงปฏิบัติตอนักศึกษาดวยความเสมอภาค ปราศจากอคติ ใหเกียรติและรับฟง
ความคิดเห็นของนักศึกษาอยางเหมาะสม
(๔) คณาจารย พึ ง ปฏิ บั ติ ต  อ นั ก ศึ ก ษาด ว ยความเมตตาและให ค วามช ว ยเหลื อ แก นั ก ศึ ก ษา
ในการสนับสนุนความรูทางวิชาการในการศึกษา
(๕) คณาจารยพึงอบรมสงเสริมและสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการเรียน
การสอนใหแกนักศึกษา
(๖) คณาจารยพึงหมั่นศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาวิชาการใหทันสมัยรวมถึงการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการและหรือการนําผลงานทางวิชาการไปใชประโยชนอยางตอเนื่อง
(๗) คณาจารยพึงสงเสริมสนับสนุนบรรยากาศแหงเสรีภาพทางวิชาการแกกันและกัน
(๘) คณาจารยพงึ สนับสนุนและมีสว นรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
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จรรยาบรรณอยางรายแรง
(๑) กระทํ า การใดๆที่ เ ป น การคั ด ลอกหรื อ นํ า ผลงานหรื อ ผลงานทางวิ ช าการของบุ ค คลอื่ น
หรือที่บุคคลอื่นมีสวนรวมไปเปนผลงานของตนหรือบุคคลอื่นโดยไมชอบ
(๒) การกระทํ า ใดๆอั น เป น การล ว งละเมิ ด หรื อ คุ ก คามทางเพศ การกระทํ า เกี่ ย วกั บ ชู  ส าว
หรือการกระทําอื่นใดที่ไมเหมาะสมทางเพศตอผูอื่น
(๓) กระทําการเรียก รับ หรือ ยอมจะรับทรัพยสนิ หรือประโยชนอนื่ ใดจากบุคคลอืน่ เพือ่ กระทําการ
หรื อ ไม ก ระทํ า การอย า งใดอย า งหนึ่ ง ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ งานในหน า ที่ ห รื อ การปฏิ บั ติ ง าน
หรือการกระทําใดที่ไมซื่อสัตยสุจริต
(๔) กระทําการเปดเผยความลับของบุคคลอื่นที่ไดจากการปฏิบัติงานโดยไมมีหนาที่หรืออํานาจ
ตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัย
(๕) กระทําการสอน อบรม หรือแนะนําเพื่อใหบุคคลอื่นกระทําการที่ผิดตอขอบังคับ ระเบียบ
ประกาศ คําสั่งของมหาวิทยาลัย ศีลธรรมอยางรายแรง หรือกฎหมาย
(๖) การกระทําอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหเปนความผิดจรรยาบรรณอยางรายแรง

จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน

๖

Principle of Ethics for Members of Khon Kaen University

The Royal Institute Dictionary 2011 deﬁnes “ethics” as the code of conduct that
each profession stipulates to maintain and enhance the prestige, reputation, and the
status of its members. The Code of Ethics may or may not be written down.
Ethics and the Maintenance of Ethics
University members should strictly practice and adhere to the Code of Ethics
stipulated in the University’s regulations. In those cases,which the University Council has
previously set the Code of Ethics for a speciﬁc profession, relevant members must also
practice and adhere to the Code of Ethics for that profession.
Ethics towards One’s Self and One’s Profession
(1) Members should practice and adhere to the principles of virtue and ethics.
(2) Members should conduct himself or herself appropriately while conducting work
and while holding his or her position.
(3) Members should acquire knowledge, capability, and work skills so as to improve
his or her efﬁciency and effectiveness.
(4) Members should abstain from inappropriately reusing his or her work or
academic work which had already been used.
(5) Members should adhere to the principles of ethics set forth by the University
Council and follow the Code of Ethics for the speciﬁc profession of which the
ofﬁcer is a member.
Ethics towards the University
(1) Members should always work by taking into account the reputation, dignity,
and beneﬁts of the University.
(2) Members should work with honesty, transparency, equality, and with absence
of prejudice.
(3) Members should work to the best of his or her capabilities, as well as with
perseverance, circumspection, promptness, accuracy, and discretion, by taking
into account principles of good governance.
(4) Members should be punctual to work and use his or her ofﬁce hours to beneﬁt
the University.
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(5) Members should take into account economical use of the University’s assets
and resources by taking precautions against damage and waste. He or she should
carry out this measure in the same way a responsible person would look after
his or her own assets.
(6) Members should work without any conﬂict of interests with respect to
one’s self or to one’s friends.
Ethics of Superiors, Subordinates, and Colleagues
(1) A superior should conduct himself or herself as a good example to subordinates.
(2) A superior should control, regulate, and monitor the work of subordinates
according to ethics, as well as should enhance and support subordinates to learn
and to be aware of the practices outlined in this regulation.
(3) A superior should listen to the opinions of subordinates and should
treat subordinates according to the principles of good governance.
(4) A superior should take care of subordinates in terms of work, moral support,
welfare, and should encourage subordinates to acquire knowledge and
capabilities in accordance with necessity and appropriateness.
(5) Superiors, subordinates, and colleagues should be polite and should observe
good relationships towards one another.
(6) Superiors, subordinates, and colleagues should work with full responsibilities and
cooperate with others in order to solve problems, to provide recommendations
that will be useful the work, and to develop work together.
(7) Superiors, subordinates, and colleagues should work by assisting and supporting
one another decently and righteously. Moreover,the unity of working or living
together in an organization or in a group should be promoted.
Ethics towards Students, Clients, Citizens, and towards Society
(1) Members should serve to the fullest capacity without prejudice and with
impartiality .
(2) Members should serve with politeness, generosity, and courtesy.
(3) Members should serve with promptness and punctuality and without delay.
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Ethics of Lecturers
(1) A lecturer should behave himself or herself so as to be a good example to
students and others.
(2) A lecturer should dedicate himself or herself to teaching to the fullest capacity,
without neglecting the teaching for no appropriate reason. If situations should
arise, rescheduling should take place.
(3) A lecturer should treat students with equality and without prejudice, and should
listen to students’opinions and respect them.
(4) A lecturer should treat his or her students with kindness and assist them by
supporting their academic knowledge.
(5) A lecturer should provide knowledge about virtues, morality, and ethics, as well
as should promote and incorporate them in his or her instruction.
(6) A lecturer should always study, research, develop, and acquire academic
knowledge in order to remain up-to-date and should publish academic work or
continuously utilize the outcomes of academic work.
(7) A lecturer should promote and enhance an academic atmosphere of freedom.
(8) A lecturer should support and participate in the development of the University,
the community, the society, and the country.
Violations of Ethics and Serious Disciplinary Offenses
(1) The act of reproducing or plagiarizing another person’s work or claiming that
the work (or part of the work) of another as one’s own work .
(2) Any action of violation or harassment related to sex, adultery, or any
inappropriate sexually-related actions towards others.
(3) The act of requesting, receiving, or complying to obtain assets or beneﬁts from
others for performing or not performing any action related to one’s duty or
carrying out any related actions that are considered to be dishonest.
(4) Taking action to disclose the secrets of another person known from work without
being given duty or power by law or by the regulations related to the University.
(5) Carrying out teaching, training, or advising others to act against the University’s
regulations, orders, announcements,morality or the laws.
(6) Carrying out any action which has been stipulated by the University Council
to be a serious ethical offense.

Reference:Number 6-38 of Khon Kaen University Regulations on Ethics and Ethical Implementation of
Khon Kaen University’s Ofﬁcers, 2017

จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน

๙

สวนที่ ๓ การควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
๓.๑ การรายงานการฝาฝนหรือไมปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
ผูที่ไดรับความเสียหายหรือผูที่ทราบเรื่องวาผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
ขอบังคับจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย สามารถยื่นเรื่องรองเรียนโดยตรงตอประธานคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน
๓.๒ การแสวงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
กอนการรับพิจารณาเรื่องตามขอ ๓.๑ หาก ก.จ.ม. เห็นวามีเหตุผลสมควรอาจเสนอใหอธิการบดี
หรือนายกสภาแลวแตกรณี ดําเนินการมอบหมายใหสวนงาน หรือบุคคลใดหรือแตงตั้งคณะบุคคลใด
ดํ า เนิ น การสื บ สวนสอบสวนหาข อ เท็ จ จริ ง หรื อ ดํ า เนิ น การตามกลไกในการสมานฉั น ท ไ กล เ กลี่ ย
ของมหาวิทยาลัย
ระยะเวลาดําเนินการสืบสวนสอบสวนหาขอเท็จจริง
ใหผรู บั ผิดชอบในการนีด้ าํ เนินการภายในเกาสิบวัน หากไมแลวเสร็จสามารถขออนุมตั ขิ ยายระยะเวลาตอ
นายกสภาหรืออธิการบดีแลวแตกรณี ไดตามความจําเปนและเหมาะสมครัง้ ละไมเกินสามสิบวันแตรวมแลว
ตองไมเกินหนึง่ รอยแปดสิบวัน
การรายงานผลการสืบสวนสอบสวนหาขอเท็จจริง
ใหผูรับผิดชอบในการนี้รายงานความเห็นพรอมสํานวนการสอบสวนไปยังนายกสภาหรืออธิการบดี
แลวแตกรณี เพือ่ รับทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป
ผูมีอํานาจวินิจฉัยผลการสืบสวนสอบสวนหาขอเท็จจริง
ใหนายกสภาหรืออธิการบดีแลวแตกรณี สงรายงานความเห็นผลการสืบสวนสอบสวนพรอมสํานวน
ไปยัง ก.จ.ม. เพื่อพิจารณาวินิจฉัยและเสนอความเห็นวาขอกลาวหามีมูลรับฟงไดหรือไม โดยกรณี
มีความเห็นวามีมูลให ก.จ.ม. เสนอความเห็นตอนายกสภาหรืออธิการบดีแลวแตกรณี กรณีมีความเห็นวา
ไมมีมูลให ก.จ.ม. เสนอความเห็นตอนายกสภาหรืออธิการบดีแลวแตกรณี เพื่อสั่งยุติเรื่องภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงจาก ก.จ.ม.
๓.๓ การพิจารณากําหนดชั้นความลับและคุมครองบุคคลที่เกี่ยวของ
เรื่องรองเรียนกลาวหาตามขอบังคับนี้ ใหถือวาเปนความลับทางราชการซึ่งจักไดรับการกําหนดชั้น
ความลั บ และคุ  ม ครองบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ งทุ ก ฝ า ยตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งว า ด ว ยการรั ก ษาความลั บ
ของทางราชการตลอดรวมถึงการสงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการพิจารณา เพื่อมิให
ผู  ใ ห ข  อ มู ล ผู  ร  อ งเรี ย นกล า วหา หรื อ ผู  ถู ก ร อ งเรี ย นกล า วหา ได รั บ ความเสี ย หายหรื อ ถู ก กลั่ น แกล ง
ในกรณีที่เรื่องยังไมไดผานการตรวจสอบขอเท็จจริงหรือการสืบสวนสอบสวนหาขอเท็จจริง นอกจากนี้
การสอบสวนทางจรรยาบรรณ คณะกรรมการสอบสวนอาจใชดุลพินิจไมเปดเผยชื่อที่อยูของผูรองเรียน
กลาวหาและพยานหรือขอมูลอื่นๆที่ปรากฏในเรื่องที่กลาวหาไดตามที่เห็นสมควร
จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน

๑๐

สวนที่ ๔ การดําเนินการสอบสวนทางจรรยาบรรณ
๔.๑ การดําเนินการสอบสวนจรรยาบรรณอยางรายแรง
การกลาวหาวาผูป ฏิบตั งิ านผูใ ดฝาฝนหรือไมปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณอยางรายแรง ให ก.จ.ม. พิจารณา
เสนอเรือ่ งใหสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีแลวแตกรณี พิจารณาดําเนินการตามกระบวนการทางวินยั ไดโดยตรง
โดยไมตอ งมีการดําเนินการทางจรรยาบรรณกอน
๔.๒ การดําเนินการสอบสวนจรรยาบรรณอยางไมรา ยแรง
(๑) ผูม อี าํ นาจในการออกคําสัง่ แตงตัง้
ใหผรู บั ผิดชอบในการนีเ้ สนออธิการบดีพจิ ารณาแตงตัง้ คณะกรรมการสอบสวนทางจรรยาบรรณ
เวนแตกรณีสอบสวนอธิการบดีใหเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตัง้ คณะกรรมการสอบสวน
(๒) องคประกอบและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการสอบสวน
คณะกรรมการสอบสวนมีจาํ นวนอยางนอยสามคน และประธานกรรมการตองเปนผูด าํ รงตําแหนง
หรือระดับไมตาํ่ กวาหรือเทียบเทาผูถ กู กลาวหา และกรรมการอยางนอยหนึง่ คนตองเปนผูม คี ณ
ุ วุฒทิ างกฎหมาย
และกรรมการคนหนึง่ ใหทาํ หนาทีเ่ ปนเลขานุการดวย โดยจะมีผชู ว ยเลขานุการดวยก็ได
(๓) ระยะเวลาดําเนินการสอบสวน
ระยะเวลาดําเนินการสอบสวนมีจาํ นวนหนึง่ รอยหาสิบวัน แตหากมีกรณีจาํ เปนสามารถขยายเวลา
สอบสวนไดแตละครัง้ ไมเกินสามสิบวันซึง่ รวมแลวตองไมเกินหนึง่ รอยแปดสิบวัน
(๔) วิธกี ารดําเนินการสอบสวน
ขัน้ ตอนที่ ๑ ใหนายกสภาหรืออธิการบดีแลวแตกรณี แจงคําสัง่ แตงตัง้ คณะกรรมการสอบสวน
และขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาและผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหารับทราบ พรอมทั้งแจงใหผูถูกกลาวหา
ทราบดวยวาผูถ กู กลาวหามีสทิ ธิคดั คานประธานคณะกรรมการสอบสวนหรือกรรมการสอบสวนตามคําสัง่ ได
ภายในสิบหาวันนับแตวนั ไดรบั แจงคําสัง่ และผูถ กู กลาวหามีสทิ ธิไดรบั ทราบการพิจารณา มีสทิ ธิแสดงพยาน
หลักฐานและความเห็นของตนไดภายในระยะเวลาทีข่ อ บังคับกําหนด
ขั้นตอนที่ ๒ ใหประธานคณะกรรมการสอบสวนประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพื่อกําหนด
ประเด็นและแนวทางในการสอบสวนโดยเร็วนับแตวันที่พนกําหนดเวลาคัดคานคณะกรรมการสอบสวน
ขัน้ ตอนที่ ๓ ใหคณะกรรมการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานตางๆที่เกี่ยวของใหแลวเสร็จ
ภายในหกสิบวัน
(๑) กรณีพยานเอกสารหรือพยานวัตถุ
ถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นวามีเอกสารหรือวัตถุใดสมควรนํามาเปนพยานหลักฐานประกอบการ
สอบสวน ก็ใหประธานคณะกรรมการสอบสวนมีหนังสือแจงไปยังเจาของหรือผูค รอบครองเอกสารหรือวัตถุนนั้
ใหจัดสงเอกสารหรือวัตถุดังกลาวแกคณะกรรมการสอบสวนเพื่อนํามาเปนพยานหลักฐานประกอบ
การสอบสวนได สําหรับเอกสารทีใ่ ชเปนพยานหลักฐานในสํานวนสอบสวนใหใชตน ฉบับ แตหากมีความจําเปน
ที่ไมอาจนําตนฉบับมาได ก็ใหใชสําเนาเอกสารที่ผูรับผิดชอบในความมีอยูของเอกสารนั้นลงนามรับรอง
วาเปนสําเนาทีถ่ กู ตองกับตนฉบับแทนได
จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน

๑๑

(๒) กรณีสอบสวนพยานบุคคล
องคประชุมในการสอบสวนตองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
ขั้นตอนที่ ๔ การแจงและอธิบายขอกลาวหา
ใหแจงผูถ กู กลาวหามารับทราบขอกลาวหา อธิบายขอกลาวหา และสรุปพยานหลักฐานทัง้ หมด
ที่มีใหแกผูถูกกลาวหาทราบโดยเร็วนับแตขั้นตอนที่ ๓ แลวเสร็จ
(๑) กรณีผูถูกกลาวหารับสารภาพตามขอกลาวหา
ใหคณะกรรมการสอบสวนแจงผูถูกกลาวหาวาการกระทําความผิดดังกลาวเปนความผิด
จรรยาบรรณในขอใดและถามผูถ กู กลาวหาวายังยืนยันรับสารภาพหรือไม หากผูถ กู กลาวหายืนยันรับสารภาพ
ใหบันทึกถอยคํารับสารภาพและเหตุผลแหงการกระทําความผิดไว โดยคณะกรรมการสอบสวนจะดําเนิน
การสอบสวนตอไปหรือไมก็ได เปนดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสวน
(๒) กรณีผูถูกกลาวหาปฏิเสธขอกลาวหา
ใหผูถูกกลาวหาทําหนังสือชี้แจงขอกลาวหาภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
และสรุ ป พยานหลั ก ฐาน หากผู  ถู ก กล า วหาไม ดํ า เนิ น การภายในสิ บ ห า วั น ให ถื อ ว า ผู  ถู ก กล า วหา
สละสิทธิ์ในการชี้แจงขอกลาวหา และใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนตอไปได
ขั้นตอนที่ ๕ การพิจารณาพยานหลักฐานของผูถูกกลาวหา
ใหพิจารณารายการพยานหลักฐานของผูถูกกลาวหาที่กลาวอางและนําสืบแกขอกลาวหา
หากเห็ น ว า พยานหลั ก ฐานใดสมควรให นํ า มาใช เ ป น พยานหลั ก ฐานสนั บ สนุ น ข อ อ า งได ให อ นุ ญ าต
แสดงพยานหลักฐานเชนวานั้นได หรืออาจเรียกผูถูกกลาวหามาสอบสวนเพิ่มเติมหลังจากผูถูกกลาวหา
ไดยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาแลวได
ขั้นตอนที่ ๖ การพิจารณาลงมติและการรายงานการสอบสวน
(๑) เมื่อคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนเสร็จสิ้นแลว ใหสรุปผลการสอบสวน
ใหแลวเสร็จโดยเร็ว และเสนอผลการสอบสวนพรอมสํานวนการสอบสวนตอนายกสภาหรืออธิการบดี
แลวแตกรณีเพื่อรับทราบเบื้องตน และใหนายกสภาหรืออธิการบดีแลวแตกรณีสงผลการสอบสวน
และความเห็นพรอมสํานวนการสอบสวนให ก.จ.ม. เพื่อพิจารณาวินิจฉัยตอไป
(๒) เมื่อ ก.จ.ม. ไดวินิจฉัยและมีมติวาผูถูกกลาวหาผูใดกระทําความผิดจรรยาบรรณขอใด
และสมควรไดรับโทษสถานใดแลว หรือมีมติวาผูถูกกลาวหาผูใดไมไดกระทําความผิดจรรยาบรรณ
ตามทีถ่ กู กลาวหาใหเสนอความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีแลวแตกรณี เพือ่ พิจารณาดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่ตอไป

จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน

๑๒

สวนที่ ๕ การลงโทษทางจรรยาบรรณและการรองทุกขทางจรรยาบรรณ
๕.๑ โทษทางจรรยาบรรณ
(๑) ตักเตือน
(๒) วากลาวและสั่งใหดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด
(๓) ทําทัณฑบน
๕.๒ หลักเกณฑและวิธีการลงโทษ
การสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณใหทําเปนคําสั่งมหาวิทยาลัย โดยใหนายกสภาหรืออธิการบดี
เปนผูลงนามในคําสั่งแลวแตกรณี และใหมีการบันทึกผลการลงโทษทางจรรยาบรรณไวในทะเบียนประวัติ
บุคคลผูนั้นดวย ดังนี้
(๑) กรณีโทษตักเตือน
ใหระบุวา ผูถ กู สัง่ ลงโทษไดกระทําความผิดจรรยาบรรณตามขอบังคับขอใด เพือ่ ใหผถู กู สัง่ ลงโทษ
ไดรับทราบความผิดอยางเพียงพอ และใหมีการจัดเก็บคูฉบับหรือสําเนาหนังสือดังกลาวและเอกสาร
ที่เกี่ยวของรวมไวในสํานวนการสอบสวนดวย
(๒) กรณีโทษวากลาวและสั่งดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด
ใหระบุวาผูถูกสั่งลงโทษไดกระทําความผิดจรรยาบรรณตามขอบังคับขอใดกับสิ่งที่ประสงค
ใหดําเนินการใหถูกตอง พรอมกับกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติใหถูกตองไวดวย และใหเก็บคูฉบับ
หรือสําเนาหนังสือดังกลาวและเอกสารที่เกี่ยวของรวมไวในสํานวนการสอบสวนดวย
(๓) กรณีโทษทําทัณฑบน
ใหระบุวา ผูถ กู สัง่ ลงโทษไดกระทําความผิดจรรยาบรรณตามขอบังคับขอใด เพือ่ ใหผถู กู สัง่ ลงโทษ
ไดรับทราบความผิดอยางเพียงพอและใหเก็บหนังสือดังกลาวและเอกสารที่เกี่ยวของรวมไวในสํานวนการ
สอบสวนดวย
๕.๓ กรอบเวลาในการสั่งลงโทษหรือยุติเรื่อง
(๑) การสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณหรือยุติเรื่อง ใหอธิการบดีพิจารณาวินิจฉัยและมีคําสั่งภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่อธิการบดีไดรับแจงเรื่องจาก ก.จ.ม.
(๒) การสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณหรือยุติเรื่องกรณีของอธิการบดี ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
วินิจฉัยและมีคําสั่งภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงเรื่องจาก ก.จ.ม.
๕.๔ การฝาฝนคําสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณ
ผูปฏิบัติงานผูใดถูกสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณแลวยังฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่ง ใหถือวาผูนั้น
กระทําผิดวินัยตามควรแกกรณีและใหนายกสภาหรืออธิการบดีแลวแตกรณี พิจารณาใหมีการดําเนินการ
ทางวินัยแกผูนั้น
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๕.๕ หลักเกณฑและวิธีการแจงผลการพิจารณาหรือคําสั่งลงโทษ
(๑) การแจงผลการพิจารณาหรือคําสั่งลงโทษ
ใหนายกสภาหรืออธิการบดีแลวแตกรณี แจงผลการพิจารณาเปนหนังสือหรือแจงคําสั่งลงโทษ
ทางจรรยาบรรณแลวแตกรณี ไปยังผูกลาวหา ผูถูกกลาวหา หรือผูถูกสั่งลงโทษและผูบังคับบัญชาที่เปน
หัวหนาสวนงานของผูถูกสั่งลงโทษตามที่อยูของสวนงานที่บุคคลนั้นสังกัดอยูตามวันและเวลาราชการ
(๒) กรณีไมยินยอมรับแจงผลการพิจารณาหรือคําสั่งลงโทษ
๒.๑ กรณีผูรับแจงมีสถานภาพเปนผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยในขณะแจง
ใหผูบังคับบัญชาของบุคคลนั้นแลวแตกรณี และพยานอีกหนึ่งคนในสังกัดสวนงานนั้น
ลงนามรับรองการแจงผลการพิจารณาหรือคําสัง่ ลงโทษทางจรรยาบรรณ เวนแตกรณีผกู ลาวหา ผูถ กู กลาวหา
หรือผูถูกสั่งลงโทษดํารงตําแหนงอธิการบดี ใหนายกสภาและพยานอีกหนึ่งคนในสังกัดสวนงานนั้น
ลงนามรับรองการแจงผลการพิจารณาหรือคําสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณ
๒.๒ กรณีผูรับแจงพนสถานภาพเปนผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยในขณะแจง
ใหนายกสภาหรืออธิการบดีแลวแตกรณี แจงผลการพิจารณาเปนหนังสือหรือคําสัง่ ลงโทษ
ทางจรรยาบรรณไปทางไปรษณียตอบรับตามที่อยูที่บุคคลนั้นไดใหไวกับเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย
โดยให ถื อ ว า บุ ค คลนั้ น ได รั บ แจ ง เมื่ อ ครบกํ า หนดเจ็ ด วั น นั บ แต วั น ที่ ส  ง สํ า หรั บ กรณี ภ ายในประเทศ
หรือเมื่อครบกําหนดสิบหาวันนับแตวันสงสําหรับกรณีสงไปยังตางประเทศ
๕.๖ การรองทุกขทางจรรยาบรรณ
การรองทุกขคําสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณ ใหผูถูกสั่งลงโทษรองทุกขตอคณะกรรมการอุทธรณ
รองทุกขและพิทกั ษระบบคุณธรรม ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน ภายในสามสิบวันนับแตวนั ทีผ่ ถู กู สัง่ ลงโทษ
ไดรับแจงหรือถือวาไดรับแจงคําสั่งตามหลักเกณฑการอุทธรณและรองทุกขตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
กรณีคาํ สัง่ ลงโทษทางจรรยาบรรณ ใหแจงสิทธิการรองทุกขคาํ สัง่ ลงโทษใหผถู กู สัง่ ลงโทษไดรบั ทราบดวย
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สวนที่ ๖ ตัวอยางกรณีศึกษาจรรยาบรรณ
ถาม : คณาจารยยืมเงินนักศึกษาผิดจรรยาบรรณหรือไม
ตอบ : ผิดจรรยาบรรณเนื่องจากเปนการกระทําที่ไมเหมาะสม ขาดจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาที่
และไมดํารงตนเปนแบบอยางที่ดีในฐานะเปนคณาจารย
ถาม : การรับจางเปนผูทําผลงานวิชาการใหผูอื่นสําหรับใชขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการหรือ
กําหนดตําแหนงเลื่อนวิทยฐานะใหสูงขึ้นผิดจรรยาบรรณหรือไม
ตอบ : ผิดจรรยาบรรณเนือ่ งจากเปนการกระทําทีไ่ มซอื่ สัตยสจุ ริตและสนับสนุนใหผอู นื่ กระทําความผิด
ถาม : การคัดลอกขอมูลและบทความจากผลงานทางวิชาการของผูอื่น โดยไมไดอางอิงตามหลัก
วิชาการผิดจรรยาบรรณหรือไม
ตอบ : ผิดจรรยาบรรณเนือ่ งจากการนําผลงานของผูอ นื่ มาเปนของตนโดยไมไดขออนุญาตจากเจาของ
ผลงานและไมไดอางอิงตามหลักวิชาการเปนการกระทําที่ไมซื่อสัตยสุจริต
ถาม : การไดรบั แตงตัง้ เปนกรรมการในการคุมสอบนักศึกษาและมาปฏิบตั หิ นาทีล่ า ชาโดยไมไดแจง
หรือรายงานขออนุญาตตอผูมีอํานาจใหทราบผิดจรรยาบรรณหรือไม
ตอบ : ผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากเปนการปฏิบัติหนาที่ไมเต็มกําลังความสามารถ โดยไมเอาใจใส
และขาดความรับผิดชอบ
ถาม : การดาทอเพื่อนรวมงานในสถานที่ปฏิบัติงานผิดจรรยาบรรณหรือไม
ตอบ : ผิดจรรยาบรรณ เนือ่ งจากเปนการปฏิบตั ติ อ เพือ่ นรวมงานดวยความไมสภุ าพและไมใหเกียรติ
ซึ่งกันและกันในสถานที่ปฏิบัติงาน
ถาม : การดืม่ สุราในสถานทีป่ ฏิบตั งิ านผิดจรรยาบรรณหรือไม
ตอบ : ผิดจรรยาบรรณ เนือ่ งจากเปนการประพฤติตนไมเหมาะสมในตําแหนงทีด่ าํ รงอยูแ ละไมคาํ นึง
ถึงชื่อเสียงหรือเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย
ถาม : คณาจารยคบหากับนักศึกษาที่ตนเปนผูสอนประจําวิชาและมีความสัมพันธในเชิงชูสาว
โดยนักศึกษายินยอมผิดจรรยาบรรณหรือไม
ตอบ : ผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากเปนการกระทําที่ไมเหมาะสมกับตําแหนงที่ดํารงอยูและไมเปน
แบบอยางที่ดีในฐานะเปนคณาจารย
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ถาม : เจาหนาทีค่ บหากับนักศึกษาทีม่ าฝกงานของหนวยงานในทํานองเชิงชูส าวผิดจรรยาบรรณหรือไม
ตอบ : ผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากเปนการกระทําที่ไมเหมาะสมกับตําแหนงที่ดํารงอยู
ถาม : คณาจารยยกเลิกการสอนโดยไมจดั ใหมกี ารเรียนการสอนชดเชยแกนกั ศึกษาผิดจรรยาบรรณหรือไม
ตอบ : ผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากเปนการไมเอาใจใสและขาดความรับผิดชอบตอหนาที่
ถาม : การคัดลอกผลงานวิจยั ของตนทีม่ ผี อู นื่ เปนผูร ว มทําวิจยั ดวย และไมไดขออนุญาตหรืออางอิง
ชื่อผูวิจัยรวมผิดจรรยาบรรณหรือไม
ตอบ : ผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากผลงานที่มีผูวิจัยรวมถือเปนการนําผลงานของผูอื่นที่เปนเจาของ
รวมมาเปนของตนโดยไมไดขออนุญาตจากเจาของรวมและไมไดอางอิงใหถูกตองตามหลัก
วิชาการ เปนการกระทําที่ไมซื่อสัตยสุจริต
ถาม : คณาจารยมีความขัดแยงกับนักศึกษาและไมอนุญาตใหนักศึกษาใชหองทําการฝกปฏิบัติการ
เรียนการสอนโดยปราศจากเหตุผลผิดจรรยาบรรณหรือไม
ตอบ : ผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากเปนการกระทําที่ไมเหมาะสมกับตําแหนงที่ดํารงอยู มีอคติ
และไมเปนแบบอยางที่ดีในฐานะเปนคณาจารย
ถาม : คณาจารยรบั จางทํางานสวนตัวและหารายไดพเิ ศษในเวลาปฏิบตั งิ านผิดจรรยาบรรณหรือไม
ตอบ : ผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากเปนการกระทําที่แสวงหาประโยชนใหแกแกตนเองโดยไมใชเวลา
ในการปฏิบัติงานใหเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย

จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน

๑๖

ภาคผนวก
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย จรรยาบรรณและการดําเนินการดานจรรยาบรรณของผูป ฏิบตั งิ าน มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.๒๕๖๐
--------------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยจรรยาบรรณของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกนใหเหมาะสม เพื่อใหการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและเปนกรอบการประพฤติปฏิบัติของผูปฏิบัติงานใหเปนผูปฏิบัติงานที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม
เปนมาตรฐานมีเกียรติและศักดิ์ศรีเปนที่ศรัทธาเชื่อมั่นและเชื่อถือใหแกประชาชน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ (๒) แหงพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๑๗ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๖๕/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึง
มีในสถาบันอุดมศึกษาประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถนุ ายน พ.ศ..๒๕๕๑ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยจรรยาบรรณและการดําเนิน
การดานจรรยาบรรณของผูปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๖๐”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ให ย กเลิ ก ข อ บั ง คั บ สภามหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ว า ด ว ยจรรยาบรรณของบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๕ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับ
ขอบังคับนีร้ วมตลอดถึงขอใดทีร่ ะบุไวเฉพาะเกีย่ วกับจรรยาบรรณในขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวย
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา
สภามหาวิทยาลัยขอนแกน
“สวนงาน”
หมายความวา
สวนงานตามกฎหมาย ขอบังคับหรือประกาศ
ที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัยขอนแกน
“ก.จ.ม.”
หมายความวา
คณะกรรมการจรรยาบรรณประจํามหาวิทยาลัย
ขอนแกน
“นายกสภา”
หมายความวา
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
“อธิการบดี”
หมายความวา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน

๑๘

“ผูปฏิบัติงาน”
หมายความวา ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน
พนักงานหนวยงานในกํากับ พนักงานราชการ ลูกจางของสวนราชการ และลูกจางของมหาวิทยาลัยขอนแกน
ในสวนงานของมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยการจัดตั้งสวนงานของมหาวิทยาลัยขอนแกน
“คณาจารย”
หมายความวา ผู  ป ฏิ บั ติ ง านของมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น สาย
วิชาการที่ปฏิบัติหนาที่สอนและวิจัย
“ขาราชการ”
หมายความวา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ไดรับคาจาง
จากเงินงบประมาณแผนดิน รวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ไดรับคาจางจากเงินรายไดของ
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ข า ราชการและลู ก จ า งประจํ า ที่ เ ปลี่ ย นสถานภาพตามกฎหมายว า ด ว ย
มหาวิทยาลัยขอนแกน
“พนักงานราชการ”
หมายความวา พนักงานราชการตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ขอนแกนวาดวยพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๙
“ลูกจางของสวนราชการ” หมายความวา ลู ก จ า งประจํ า และลู ก จ า งชั่ ว คราวของ
มหาวิทยาลัยขอนแกนที่ไดรับคาจางจากเงินงบประมาณรายจายของสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธี
การงบประมาณ
“ลูกจางของมหาวิทยาลัย” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการจางตามสัญญาจางใหปฏิบัติ
งานที่มีลักษณะชั่วคราวและมีกําหนดเวลาจาง โดยไดรับคาจางจากเงินงบประมาณแผนดินหรือเงินรายได
“ผูบังคับบัญชา”
หมายความวา อธิการบดีและใหหมายความรวมถึงหัวหนาสวน
งานและหัวหนาหนวยงาน
“ผูอยูใตบังคับบัญชา
หมายความวา ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแกนที่มีหนาที่
ตองปฏิบัติงานใหเปนไปตามคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายของผูบังคับบัญชา
“ผูรวมงาน”
หมายความวา ผู  ป ฏิ บั ติ ง านที่ ป ฏิ บั ติ ง านร ว มกั น ในส ว นงาน
เดียวกันหรือตางสวนงานแตไดรับมอบหมายหรือแตงตั้งใหปฏิบัติงานรวมกัน
“นักศึกษา”
หมายความวา นั ก ศึ ก ษาและนั ก เรี ย นในสั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแกน
“คณะกรรมการสอบสวน” หมายความวา คณะกรรมการสอบสวนทางจรรยาบรรณ
“ปฏิบัติงาน”
หมายความวา การปฏิบัติงานที่อยูในหนาที่โดยตรงหรือการ
ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ
หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามขอบังคับนี้ ในกรณีมีปญหาในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้หรือจําเปนตอง
ตีความตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีเสนอ ก.จ.ม. วินิจฉัย คําวินิจฉัยชี้ขาดของ ก.จ.ม. ถือเปนที่สุด
จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน

๑๙

หมวด ๑
จรรยาบรรณและการรักษาจรรยาบรรณ
ขอ ๖ ผูป ฏิบตั งิ านของมหาวิทยาลัยพึงถือปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณทีก่ าํ หนดไวในขอบังคับนีอ้ ยางเครงครัด
ในกรณีทสี่ ภามหาวิทยาลัยไดกาํ หนดใหมจี รรยาบรรณของวิชาชีพใดไวโดยเฉพาะหรือสภาแหงวิชาชีพ
ใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพกําหนดไวเปนการเฉพาะ ผูป ฏิบตั งิ านจะตองถือปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพนัน้ ดวย
สวนที่ ๑
จรรยาบรรณตอตนเองและวิชาชีพ
ขอ ๗ ผูปฏิบัติงานพึงประพฤติตนโดยยึดมั่นในหลักแหงคุณธรรมและจริยธรรม
ขอ ๘ ผูปฏิบัติงานพึงประพฤติตนใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานหรือตําแหนงที่ดํารงอยู
ขอ ๙ ผูป ฏิบตั งิ านพึงเพิม่ พูนความรู ความสามารถ และทักษะในการทํางานเพือ่ ใหการปฏิบตั ิ
งานมีประสิทธิภาพและไดประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ขอ ๑๐ ผูปฏิบัติงานพึงละเวนการนําผลงานหรือผลงานทางวิชาการของตนเองที่เคยใชมาแลว
มาใชใหมอยางผิดวิธี
ขอ ๑๑ ผูปฏิบัติงานพึงยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดและปฏิบัติตาม
จริยธรรมแหงวิชาชีพที่ตนเปนสมาชิกแหงสภาวิชาชีพนั้นดวย
สวนที่ ๒
จรรยาบรรณตอมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๒ ผูป ฏิบตั งิ านพึงปฏิบตั งิ านโดยคํานึงถึงชือ่ เสียง เกียรติภมู ิ และประโยชนของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๓ ผูปฏิบัติงานพึงปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย โปรงใส เสมอภาค และปราศจากอคติ
ขอ ๑๔ ผูปฏิบัติงานพึงปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความสามารถ ขยันหมั่นเพียร รอบคอบ
รวดเร็ว ถูกตอง สมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล
ขอ ๑๕ ผูปฏิบัติงานพึงปฏิบัติงานตรงตอเวลาและใชเวลาในการปฏิบัติงานใหเปนประโยชน
ตอมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๖ ผู  ป ฏิ บั ติ ง านพึ ง ปฏิ บั ติ ง านโดยคํ า นึ ง ถึ ง การดู แ ลรั ก ษาและใช ท รั พ ย สิ น ของ
มหาวิ ท ยาลั ย อย า งประหยั ด คุ  ม ค า ทั้ ง ต อ งระมั ด ระวั ง มิ ใ ห เ กิ ด ความเสี ย หายหรื อ สิ้ น เปลื อ งเยี่ ย ง
วิ ญ ู ช นจะพึ ง ปฏิ บั ติ ต  อ ทรั พ ย สิ น ของตนเอง
ขอ ๑๗ ผูปฏิบัติงานพึงปฏิบัติงานโดยไมมีผลประโยชนทับซอนใดๆแกตนเองหรือพวกพอง
สวนที่ ๓
จรรยาบรรณของผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน
ขอ ๑๘ ผูบังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูอยูใตบังคับบัญชา
ขอ ๑๙ ผูบ งั คับบัญชาพึงควบคุม กํากับ และดูแลการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณของผูอ ยูใ ตบงั คับ
บัญชารวมตลอดถึงสงเสริมและสนับสนุนใหผูอยูใตบังคับบัญชาไดเรียนรูและตระหนักถึงการปฏิบัติตาม
ขอบังคับนี้
จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน

๒๐

ขอ ๒๐ ผู  บั ง คั บ บั ญ ชาพึ ง รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของผู  อ ยู  ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาตลอดจนปกครอง
ผูอยูใตบังคับบัญชาดวยหลักธรรมาภิบาล
ขอ ๒๑ ผูบ งั คับบัญชาพึงดูแลเอาใจใสผอู ยูใ ตบงั คับบัญชาทัง้ ในดานการปฏิบตั งิ าน ขวัญกําลังใจ
สวัสดิการ และการสงเสริมใหผอ ู ยูใ ตบงั คับบัญชาไดเพิม่ พูนพัฒนาความรูค วามสามารถตามความจําเปนและเหมาะสม
ขอ ๒๒ ผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน พึงปฏิบัติตอกันดวยความสุภาพ
และมีมนุษยสัมพันธอันดีตอกัน
ขอ ๒๓ ผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน พึงปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ
และใหความรวมมือในการปฏิบัติงานตอกัน รวมถึงการแกไขปญหา การเสนอแนะใหความคิดเห็นอันเปน
ประโยชนตอการปฏิบัติงานและพัฒนางานรวมกัน
ขอ ๒๔ ผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน พึงปฏิบัติงานดวยการชวยเหลือ
เกือ้ กูลตอกันในทางทีถ่ กู ตองและชอบธรรมและสงเสริมสนับสนุนใหเกิดความสามัคคีในการปฏิบตั งิ านหรือ
ในการอยูรวมกันในองคกรและในหมูคณะ
สวนที่ ๔
จรรยาบรรณตอนักศึกษา ผูรับบริการ ประชาชน และสังคม
ขอ ๒๕ ผูป ฏิบตั งิ านพึงใหบริการอยางเต็มกําลังความสามารถ ปราศจากอคติ และมีความเสมอภาค
ขอ ๒๖ ผูปฏิบัติงานพึงใหบริการดวยความสุภาพ มีความเอื้อเฟอ และมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี
ขอ ๒๗ ผูปฏิบัติงานพึงใหบริการดวยความรวดเร็ว ตรงตามเวลา และไมชักชา
สวนที่ ๕
จรรยาบรรณของคณาจารย
ขอ ๒๘ คณาจารยพงึ ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณทีก่ าํ หนดในหมวด ๑ สวนที่ ๑ ถึงสวนที่ ๔ โดยเครงครัด
ขอ ๒๙ คณาจารยพงึ ประพฤติตนใหเปนแบบอยางทีด่ แี กนกั ศึกษาและบุคคลอืน่
ขอ ๓๐ คณาจารยพงึ อุทศิ ตนในการสอนนักศึกษาอยางเต็มที่ ไมละทิง้ หนาทีก่ ารสอนหรืองดสอน
โดยไมมเี หตุอนั ควร ถามีการงดสอนก็ใหมกี ารจัดสอนชดเชย
ขอ ๓๑ คณาจารย พึ ง ปฏิ บั ติ ต  อ นั ก ศึ ก ษาด ว ยความเสมอภาค ปราศจากอคติ ให เ กี ย รติ
และรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษาอยางเหมาะสม
ขอ ๓๒ คณาจารยพึงปฏิบัติตอนักศึกษาดวยความเมตตาและใหความชวยเหลือแกนักศึกษา
ในการสนับสนุนความรูท างวิชาการในการศึกษา
ขอ ๓๓ คณาจารยพึงอบรมสงเสริมและสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ในการเรียนการสอนใหแกนกั ศึกษา
ขอ ๓๔ คณาจารยพงึ หมัน่ ศึกษา คนควา วิจยั และพัฒนาวิชาการใหทนั สมัยรวมถึงการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการและหรือการนําผลงานทางวิชาการไปใชประโยชนอยางตอเนือ่ ง
ขอ ๓๕ คณาจารยพงึ สงเสริมสนับสนุนบรรยากาศแหงเสรีภาพทางวิชาการแกกนั และกัน
ขอ ๓๖ คณาจารยพงึ สนับสนุนและมีสว นรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน

๒๑

หมวด ๒
การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ขอ ๓๗ ผู  ป ฏิ บั ติ ง านผู  ใ ดฝ า ฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณตามที่ กํ า หนดไว ใ นข อ ๖
ถึงขอ ๓๖ แหงขอบังคับนี้ ใหถือวาผูนั้นประพฤติผิดจรรยาบรรณอยางไมรายแรง
ขอ ๓๘ ผูป ฏิบตั งิ านผูใ ดฝาฝนหรือไมปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณทีก่ าํ หนดไวในขอนี้ ใหถอื วาผูน นั้
ประพฤติผิดจรรยาบรรณอยางรายแรงและเปนการกระทําความผิดทางวินัย ใหดําเนินการทางวินัย
ตามควรแกกรณี ไดแก
(๑) กระทําการใดๆที่เปนการคัดลอกหรือนําผลงานหรือผลงานทางวิชาการของบุคคลอื่น
หรือที่บุคคลอื่นมีสวนรวมไปเปนผลงานของตนหรือบุคคลอื่นโดยไมชอบ
(๒) การกระทําใดๆอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ การกระทําเกี่ยวกับชูสาว หรือ
การกระทําอื่นใดที่ไมเหมาะสมทางเพศตอผูอื่น
(๓) กระทําการเรียก รับ หรือ ยอมจะรับทรัพยสินหรือหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอื่นเพื่อ
กระทํ า การหรื อ ไม ก ระทํ า การอย า งใดอย า งหนึ่ ง ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ งานในหน า ที่ ห รื อ การปฏิ บั ติ ง าน
หรือการกระทําใดที่ไมซื่อสัตยสุจริต
(๔) กระทําการเปดเผยความลับของบุคคลอืน่ ทีไ่ ดจากการปฏิบตั งิ านโดยไมมหี นาทีห่ รืออํานาจ
ตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัย
(๕) กระทําการสอน อบรม หรือแนะนําเพื่อใหบุคคลอื่นกระทําการที่ผิดตอขอบังคับ ระเบียบ
ประกาศ คําสั่งของมหาวิทยาลัย ศีลธรรมอยางรายแรง หรือกฎหมาย
(๖) การกระทําอืน่ ใดตามทีส่ ภามหาวิทยาลัยกําหนดใหเปนความผิดจรรยาบรรณอยางรายแรง
หมวด ๓
การสงเสริมและควบคุมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ขอ ๓๙ ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณประจํามหาวิทยาลัย เรียกโดย
ยอวา ก.จ.ม.
๓๙.๑ องคประกอบของ ก.จ.ม. มีดังนี้
(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ
(๒) ผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวนสี่คน เปนกรรมการ
(๓) หัวหนาสวนงานระดับคณะ วิทยาลัย สถาบัน และสํานัก จํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ
(๔) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบดานการบริหารงานบุคคล เปนกรรมการ
(๕) ประธานสภาพนักงาน เปนกรรมการ
(๖) หัวหนาหนวยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดีทไี่ ดรบั มอบหมาย เปนกรรมการและเลขานุการ
และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการมีจํานวนไดตามความเหมาะสม
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๓๙.๒ หลักเกณฑและวิธีการไดมาของ ก.จ.ม.
(๑) กรรมการตามขอ ๓๙.๑(๑) ใหที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณามอบหมาย
(๒) กรรมการตามขอ ๓๙.๑(๒) ใหทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเลือกจากบุคคล
ที่มีความรูและความเชี่ยวชาญดานกฎหมายหรือดานการบริหารงานบุคคลหรือดานจริยธรรมคุณธรรม
(๓) กรรมการตามขอ ๓๙.๑(๓) ใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเลือกจาก
ผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนงานระดับคณะ วิทยาลัย สถาบัน และสํานัก
๓๙.๓ ก.จ.ม. มีหนาที่และอํานาจ ดังนี้
(๑) เสริมสรางจรรยาบรรณและสงเสริมและสนับสนุนใหผปู ฏิบตั งิ านในมหาวิทยาลัยปฏิบตั ติ าม
จรรยาบรรณ
(๒) พิจารณาและวินิจฉัยเรื่องรองเรียนกลาวหาทางจรรยาบรรณและการสอบสวนหาขอเท็จ
จริงทางจรรยาบรรณและเสนอความเห็นตอสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี หรือผูบังคับบัญชาแลวแตกรณี
(๓) พิจารณาและวินิจฉัยการสอบสวนการประพฤติผิดจรรยาบรรณและเสนอบทลงโทษ
ทางจรรยาบรรณตอสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี หรือผูบังคับบัญชาแลวแตกรณี
(๔) เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการปองปรามการกระทําที่อาจนําไปสูการประพฤติ
ผิดจรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตอมหาวิทยาลัย
(๕) ดําเนินการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานดานจรรยาบรรณ
(๖) ดําเนินการปรับปรุงกฎระเบียบขอบังคับประกาศคําสั่งที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน
(๗) แตงตั้งคณะทํางาน คณะอนุกรรมการ หรือคณะบุคคลเพื่อชวยเหลืองานของ ก.จ.ม.
ไดตามความจําเปนและเหมาะสม
(๘) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย
ขอ ๔๐ ก.จ.ม. มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามปและอาจไดรับการแตงตั้งอีกได
กรณีประธานกรรมการหรือกรรมการจะตองพนจากตําแหนงตามวาระ ใหมหาวิทยาลัย
ดําเนินการใหไดมาซึ่งประธานกรรมการหรือกรรมการแทนกอนสิ้นสุดวาระของกรรมการไมนอยกวา
สามสิบวัน หากสภามหาวิทยาลัยยังมิไดมีการแตงตั้งใหม ใหประธานกรรมการและกรรมการผูนั้นปฏิบัติ
หนาที่ตอไปจนกวาจะไดมีการแตงตั้งใหม
กรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระใหมีการแตงตั้งประธาน
กรรมการหรือกรรมการแทนตําแหนงที่วางลง และใหประธานกรรมการหรือกรรมการผูนั้นอยูในตําแหนง
ไดเพียงเทาระยะเวลาทีเ่ หลืออยูข องผูซ งึ่ ตนแทน เวนแตวาระทีเ่ หลืออยูน นั้ นอยกวาหกสิบวันอาจไมแตงตัง้
ใหมก็ได

จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน

๒๓

นอกจากการพนจากตําแหนงประธานกรรมการหรือกรรมการตามวรรคสองแลว ใหประธาน
กรรมการหรือกรรมการพนตําแหนงในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังนี้
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ครบวาระการดํารงตําแหนง
(๔) ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการประเภทนั้น
(๕) ถูกลงโทษทางวินัยหรือจรรยาบรรณ
ขอ ๔๑ องคประชุมของ ก.จ.ม. ตามขอ ๓๙ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
จึงจะเปนองคประชุม ในกรณีตําแหนงประธานกรรมการหรือกรรมการวางลงไมวาดวยเหตุใดและยังมิได
ดําเนินการใหไดมาซึ่งประธานกรรมการหรือกรรมการแทนตําแหนงที่วาง ให ก.จ.ม. ประกอบดวยจํานวน
กรรมการเทาที่มีอยู
ในการประชุมถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดและไมได
มอบหมายใหมีผูทําหนาที่แทน ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นทําหนาที่แทน
การประชุมของ ก.จ.ม. ตามวรรคหนึ่ง หากมีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับประธานกรรมการ
หรือกรรมการผูใดโดยเฉพาะหรือประธานกรรมการหรือกรรมการผูใดเปนผูมีสวนไดเสียในเรื่องที่พิจารณา
เมื่อประธานกรรมการหรือกรรมการผูนั้นไดชี้แจงขอเท็จจริงและตอบขอซักถามแลวตองออกจากที่ประชุม
และใหถือวาองคประชุมของ ก.จ.ม. ประกอบดวยประธานกรรมการหรือกรรมการทุกคนที่เหลืออยู
กรณีการพิจารณาหรือวินจิ ฉัยเกีย่ วกับเรือ่ งลับใหประธานของทีป่ ระชุมกําหนดประเด็นพิจารณา
และในกรณีตองขอใหที่ประชุมลงมติ การลงมติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
การลงมติของคณะกรรมการที่ประชุมอาจกําหนดใหกระทําโดยการออกเสียงลงคะแนนแบบ
เปดเผยหรือออกเสียงลงคะแนนแบบลับก็ได
กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ประเด็นหรือเรื่องใดถาไมมีผูคัดคาน ใหประธานที่ประชุมถามที่ประชุมวามีผูเห็นเปนอยางอื่น
หรือไมหากไมมีผูเห็นเปนอยางอื่นใหถือวาที่ประชุมใหความเห็นชอบในประเด็นหรือเรื่องนั้น
ขอ ๔๒ ใหสว นงานของมหาวิทยาลัยทุกสวนงานเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตัง้ คณะกรรมการ
สงเสริมจรรยาบรรณประจําสวนงาน โดยใหมหี นาทีก่ าํ หนดมาตรการสงเสริมและสนับสนุน ควบคุม กํากับ
และดูแลใหผปู ฏิบตั งิ านในสวนงานนัน้ ไดปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณตามขอบังคับนีอ้ ยางเครงครัด
องคประกอบของคณะกรรมการสงเสริมจรรยาบรรณประจําสวนงานตามวรรคหนึง่ ใหสว นงาน
พิจารณากําหนดตามความเหมาะสมและความจําเปนของแตละสวนงาน
ขอ ๔๓ ผูท จี่ ะไดรบั แตงตัง้ เปนกรรมการจรรยาบรรณประจํามหาวิทยาลัยและกรรมการสงเสริม
จรรยาบรรณประจําสวนงาน จักตองเปนผูท มี่ คี ณ
ุ งามความดีเปนทีย่ อมรับในสังคมและไมเคยเปนผูถ กู ลงโทษ
ทางวินัยและจรรยาบรรณมากอน
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หมวด ๔
การดําเนินการทางจรรยาบรรณ
สวนที่ ๑
การพิจารณาขอกลาวหา
ขอ ๔๔ เมื่ อ มี ก ารกล า วหาว า ผู  ป ฏิ บั ติ ง านผู  ใ ดกระทํ า ผิ ด จรรยาบรรณ ให ผู  ก ล า วหา
หรือผูที่ทราบเรื่องการกระทําผิดยื่นเรื่องเปนหนังสือพรอมพยานหลักฐานสนับสนุนขอกลาวหาตามสมควร
ตอประธาน ก.จ.ม.
ขอ ๔๕ การกลาวหาวาผูปฏิบัติงานผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณอยางไมรายแรง
ในขอใด โดยปรากฏตัวผูก ลาวหาหรือผูท ที่ ราบเรือ่ งการกระทําผิดและระบุพยานหลักฐานเบือ้ งตนประกอบ
อั น มี มู ล น า เชื่ อ ถื อ ได ว  า ผู  ป ฏิ บั ติ ง านผู  นั้ น อาจกระทํ า ผิ ด จรรยาบรรณ ให ก.จ.ม. พิ จ ารณาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีแลวแตกรณีเพือ่ พิจารณามีคาํ สัง่ แตงตัง้ คณะกรรมการสอบสวนโดยไมชกั ชา
การกลาวหาวาผูปฏิบัติงานผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณอยางไมรายแรงในขอใด
โดยไมปรากฏตัวผูกลาวหาหรือผูที่ทราบเรื่องการกระทําผิด ให ก.จ.ม. รับพิจารณาเฉพาะแตในกรณี
ที่เห็นวามีพยานหลักฐานประกอบนาเชื่อถือไดวากรณีมีมูลความผิดเทานั้น
กอนการดําเนินการตามวรรคหนึง่ และวรรคสอง หาก ก.จ.ม. พิจารณาเบือ้ งตนแลวเห็นวากรณี
มีเหตุผลสมควร อาจเสนอใหสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมายใหสวนงานหรือบุคคลใดหรือ
แตงตั้งคณะบุคคลใดดําเนินการสืบสวนสอบสวนหาขอเท็จจริงแลวแตกรณีใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวัน
หรือ ก.จ.ม. อาจเสนอสภามหาวิทยาลัยหรือธิการบดีแลวแตกรณี ดําเนินการตามกลไกในการสมานฉันท
ไกลเกลี่ย สําหรับผูปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวใหพิจารณาก็ได
กรณีมคี วามจําเปนทีม่ อิ าจดําเนินการสืบสวนสอบสวนหาขอเท็จจริงแลวเสร็จภายในระยะเวลา
ตามวรรคสาม ใหทําหนังสือขออนุมัติตอนายกสภาหรืออธิการบดีแลวแตกรณี เพื่อพิจารณาขยายเวลา
ไดตามความจําเปนและเหมาะสมครั้งละไมเกินสามสิบวันแตรวมแลวตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน
การดําเนินการตามวรรคสามใหรายงานความเห็นผลการสืบสวนสอบสวนหาขอเท็จจริงตอ
นายกสภาหรืออธิการบดีแลวแตกรณีเพื่อรับทราบเบื้องตน และใหนายกสภาหรืออธิการบดีแลวแตกรณีนาํ
สงความเห็นพรอมสํานวนการสืบสวนสอบสวนหาขอเท็จจริงให ก.จ.ม. เพื่อพิจารณาวินิจฉัยตอไป
เมื่ อ ก.จ.ม. ได วิ นิ จ ฉั ย และมี ม ติ ว  า กรณี ข  อ กล า วหามี มู ล รั บ ฟ ง ได ใ ห เ สนอความเห็ น
ตอสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีแลวแตกรณี เพื่อพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป หากกรณี
เห็นวาไมมีมูลใหสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีแลวแตกรณี สั่งยุติเรื่องภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
แจงเรื่องจาก ก.จ.ม. โดยใหทําหนังสือแจงผลการพิจารณาใหผูเกี่ยวของทราบโดยไมชักชา
ขอ ๔๖ การกลาวหาวาผูปฏิบัติงานผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณอยางรายแรง
ให ก.จ.ม. พิจารณาเสนอเรื่องใหสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีแลวแตกรณีพิจารณาดําเนินการ
ตามกระบวนการทางวินัยไดโดยตรงโดยไมตองมีการดําเนินการทางจรรยาบรรณกอน
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สวนที่ ๒
การดําเนินการสอบสวนทางจรรยาบรรณ
ขอ ๔๗ การกลาวหาวาผูปฏิบัติงานฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณอยางไมรายแรงตาม
ขอบังคับนี้ หากกรณีมีมูลความผิดใหเสนออธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
การกลาวหาวาอธิการบดีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณอยางไมรายแรงตามขอบังคับนี้
หากกรณีมีมูลความผิดใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณาวินิจฉัยและมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน
กรณีมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการสอบสวนตองสอบสวนใหแลวเสร็จ
ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันที่ประธานคณะกรรมการสอบสวนรับทราบคําสั่ง
กรณีมีความจําเปนที่มิอาจสอบสวนใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาตามความในวรรคสาม
ใหประธานคณะกรรมการสอบสวนทําหนังสือขออนุมตั ติ อ นายกสภาหรืออธิการบดีแลวแตกรณี เพือ่ พิจารณา
ขยายเวลาไดตามความจําเปนและเหมาะสมครัง้ ละไมเกินสามสิบวันแตรวมแลวตองไมเกินหนึง่ รอยแปดสิบวัน
ขอ ๔๘ ใหคณะกรรมการสอบสวนประกอบดวยประธานกรรมการซึ่งดํารงตําแหนงหรือระดับ
ไมตํ่ากวาหรือเทียบเทาผูถูกกลาวหาและกรรมการอยางนอยอีกสองคน และคณะกรรมการสอบสวน
ตองเปนผูมีวุฒิทางกฎหมายอยางนอยหนึ่งคน โดยใหกรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการและจะมีผูชวย
เลขานุการดวยก็ได การเปลี่ยนแปลงตําแหนงของผูที่ไดรับแตงตั้งในภายหลังไมกระทบถึงการที่ไดกระทํา
มาแลวในขณะดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่ง
ขอ ๔๙ การดําเนินการสอบสวนทางจรรยาบรรณใหปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ให น ายกสภาหรื อ อธิ ก ารบดี แ ล ว แต ก รณี แ จ ง คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวน
และขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาและผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหารับทราบ พรอมทั้งแจงใหผูถูกกลาวหา
ทราบดวยวาผูถูกกลาวหามีสิทธิคัดคานประธานคณะกรรมการหรือกรรมการสอบสวนตามคําสั่งไดภายใน
สิบหาวันนับแตวันไดรับแจงคําสั่งและผูถูกกลาวหามีสิทธิไดรับทราบการพิจารณา มีสิทธิแสดงพยาน
หลักฐานและความเห็นของตนไดภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในขอบังคับนี้
(๒) ใหประธานคณะกรรมการสอบสวนประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพื่อกําหนดประเด็น
และแนวทางในการสอบสวนโดยเร็วนับแตวันที่พนกําหนดเวลาคัดคานคณะกรรมการสอบสวน
(๓) ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการรวบรวมและสรุปพยานหลักฐานตางๆที่เกี่ยวของ
กับขอกลาวหาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน
ในกรณีเรียกบุคคลมาใหถอยคําตองมีคณะกรรมการสอบสวนรวมสอบสวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นวามีเอกสารหรือวัตถุใดสมควรนํามาเปนพยานหลักฐานประกอบ
การสอบสวน ก็ใหประธานคณะกรรมการสอบสอบสวนมีหนังสือแจงไปยังเจาของหรือผูค รอบครองเอกสาร
หรือวัตถุนั้น ใหจัดสงเอกสารหรือวัตถุดังกลาวแกคณะกรรมการสอบสวนเพื่อนํามาเปนพยานหลักฐาน
ประกอบการสอบสวนตอไปได
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เอกสารทีใ่ ชเปนพยานหลักฐานในสํานวนสอบสวนใหใชตน ฉบับ แตหากมีความจําเปนทีไ่ มอาจ
นําตนฉบับมาได ก็ใหใชสาํ เนาเอกสารทีม่ ผี รู บั ผิดชอบในความมีอยูข องเอกสารนัน้ ลงนามรับรองวาเปนสําเนา
ที่ถูกตองกับตนฉบับแทนได
ในการส ง เอกสารต า งๆเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ ก ล า วหาและการดํ า เนิ น การอื่ น ใดที่ เ กี่ ย วข อ งนั้ น
เพือ่ ประโยชนในการคุม ครองผูก ลาวหาและพยาน คณะกรรมการสอบสวนอาจใชดลุ พินจิ ไมเปดเผยชือ่ ทีอ่ ยู
ของผูกลาวหาและพยานและขอมูลอื่นๆที่ปรากฏในเรื่องที่กลาวหาไดตามที่เห็นสมควร
(๔) ใหประธานคณะกรรมการสอบสวนมีหนังสือเรียกผูถูกกลาวหามารับทราบขอกลาวหา
และสรุปพยานหลักฐานทั้งหมดแจงใหแกผูถูกกลาวหาทราบเปนหนังสือโดยเร็วนับแตวันที่ดําเนินการ
ตาม (๓) แลวเสร็จ
ในกรณีทผี่ ถู กู กลาวหาใหถอ ยคํารับสารภาพวาไดกระทําการตามทีถ่ กู กลาวหา ใหคณะกรรมการ
สอบสวนแจงใหผูถูกกลาวหาทราบวาการกระทําตามที่ถูกกลาวหาดังกลาวเปนความผิดจรรยาบรรณ
ในขอใดหากผูถูกกลาวหายังคงยืนยันตามที่รับสารภาพ ใหบันทึกถอยคํารับสารภาพรวมทั้งสาเหตุ
แหงการกระทําความผิดไวดว ย โดยคณะกรรมการสอบสวนจะไมทาํ การสอบสวนและดําเนินการตามขอ (๖)
ตอไปก็ได หรือถาเห็นเปนการสมควรเพื่อใหไดทราบขอเท็จจริงอันเกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหาจะดําเนินการ
สอบสวนตอไปก็ได
(๕) ในกรณีผูถูกกลาวหาปฏิเสธขอกลาวหา ใหผูถูกกลาวหาทําหนังสือชี้แจงขอกลาวหา
ใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงตาม (๔)
ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาไมดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนดไวนั้น ใหถือวาผูถูกกลาวหา
สละสิทธิ์ในการชี้แจงขอกลาวหาและใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนตอไปได
กรณี ที่ ผู  ถู ก กล า วหาได ทํ า คํ า ชี้ แ จงแก ข  อ กล า วหาและอ า งตนเองหรื อ ผู  ใ ดเป น พยาน
ใหคณะกรรมการสอบสวนพิจารณารายการพยานหลักฐานของผูถูกกลาวหาวารายการใดสมควรที่จะให
นํามาใชเปนพยานหลักฐานไดก็ใหอนุญาตใหแสดงพยานหลักฐานเชนวานั้นได
คณะกรรมการสอบสวนอาจเรียกผูถูกกลาวหามาสอบสวนเพิ่มเติมหลังจากผูถูกกลาวหา
ไดยื่นคําชี้แจงขอกลาวหาแลวได
(๖) เมื่อคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนเสร็จสิ้นแลวใหสรุปผลการสอบสวน
ใหแลวเสร็จโดยเร็วและเสนอผลการสอบสวนตอนายกสภาหรืออธิการบดีแลวแตกรณี พรอมทั้งสํานวน
การสอบสวนเพื่อรับทราบเบื้องตน และใหนายกสภาหรืออธิการบดีแลวแตกรณีสงผลการสอบสวน
และความเห็นพรอมสํานวนการสอบสวนให ก.จ.ม. เพื่อพิจารณาวินิจฉัยตอไป
เมือ่ ก.จ.ม. ไดวนิ จิ ฉัยและมีมติวา ผูถ กู กลาวหาผูใ ดกระทําความผิดจรรยาบรรณขอใดและสมควรไดรบั
โทษสถานใดแลว หรือมีมติวาผูถูกกลาวหาผูใดไมไดกระทําความผิดจรรยาบรรณตามที่ถูกกลาวหา
ใหเสนอความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีแลวแตกรณีเพือ่ พิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาทีต่ อ ไป
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ข อ ๕๐ การดํ า เนิ น การแจ ง คํ า สั่ ง ตามข อ ๔๙(๑) ให มี ห นั ง สื อ แจ ง คํ า สั่ ง ไปยั ง ส ว นงาน
ที่ผูถูกกลาวหาสังกัดอยูในวันและเวลาราชการ หากผูถูกกลาวหาอยูปฏิบัติหนาที่แตไมยินยอมรับทราบ
คําสัง่ ใหนายกสภาหรือผูบ งั คับบัญชาของผูถ กู กลาวหาแลวแตกรณี และพยานอีกหนึง่ คนในสังกัดสวนงานนัน้
ลงนามรับรองการแจงคําสั่ง โดยใหถือวาวันและเวลาดังกลาวเปนวันที่บุคคลนั้นไดรับแจงคําสั่งตามความ
ในวรรคหนึง่ โดยชอบแลว
กรณีผูถูกกล าวหาพ น สภาพจากการเป น ผู  ป ฏิ บั ติง านของมหาวิ ทยาลั ย หรื อ มี เ หตุ อื่ นใด
นอกเหนือจากวรรคหนึ่งทําใหไมอาจรับแจงคําสั่งได ใหมีการแจงคําสั่งไปทางไปรษณียตอบรับตามที่อยู
ทีผ่ ถู กู กลาวหาไดใหไวกบั เจาหนาทีข่ องมหาวิทยาลัย โดยใหถอื วาบุคคลนัน้ ไดรบั แจงคําสัง่ เมือ่ ครบกําหนด
เจ็ดวันนับแตวันที่สงสําหรับกรณีภายในประเทศ หรือเมื่อครบกําหนดสิบหาวันนับแตวันสงสําหรับกรณีสง
ไปยังตางประเทศ เวนแตจะมีการพิสจู นไดวา ไมมกี ารไดรบั หรือไดรบั กอนหรือหลังจากวันนัน้
ขอ ๕๑ การคัดคานกรรมการสอบสวนใหทําเปนหนังสือยื่นตอนายกสภาหรืออธิการบดี
แลวแตกรณี ภายในสิบหาวันนับแตวนั ทีไ่ ดรบั แจงคําสัง่ โดยจักตองระบุเหตุอนั เปนสาระสําคัญในการคัดคาน
แสดงใหเห็นวาประธานคณะกรรมการหรือกรรมการสอบสวนที่ตนคัดคานนั้นเปนผูมีเหตุที่จะทําใหการ
สอบสวนไมชอบอยางไรดวย
ในกรณีผูที่ไดรับแตงตั้งเปนประธานคณะกรรมการสอบสวนหรือกรรมการสอบสวนเห็นวา
ตนมีเหตุอันอาจถูกคัดคานใหผูนั้นแจงเปนหนังสือตอนายกสภาหรืออธิการบดีแลวแตกรณี เพื่อพิจารณา
และดําเนินการตอไป
การพิจารณาเรือ่ งการคัดคานดังกลาวขางตนใหนายกสภาหรืออธิการบดีแลวแตกรณี พิจารณา
ใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือคัดคาน ทั้งนี้ ใหแสดงเหตุผลในการพิจารณาสั่งการ
ดังกลาวดวยและแจงใหผคู ดั คานทราบโดยเร็ว การพิจารณาวินจิ ฉัยของผูส งั่ แตงตัง้ คณะกรรมการสอบสวน
ใหถือเปนที่สุด
ในกรณีนายกสภาหรืออธิการบดีแลวแตกรณี ไมสั่งการอยางใดอยางหนึ่งภายในสิบหาวัน
ตามวรรคสาม ใหถอื วาผูถ กู คัดคานพนจากการเปนประธานคณะกรรมการสอบสวนหรือกรรมการสอบสวน
และใหรีบดําเนินการตามขอบังคับนี้ใหเปนไปโดยชอบตอไป
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หมวด ๕
โทษและวิธีการลงโทษทางจรรยาบรรณ
ขอ ๕๒ โทษทางจรรยาบรรณ ไดแก
(๑) ตักเตือน
(๒) วากลาวและสั่งใหดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด
(๓) ทําทัณฑบน
ขอ ๕๓ ในกรณีสั่งลงโทษตักเตือนใหระบุวาผูถูกสั่งลงโทษไดกระทําความผิดจรรยาบรรณ
ตามขอบังคับขอใด เพื่อใหผูถูกสั่งลงโทษไดรับทราบความผิดอยางเพียงพอ และใหมีการจัดเก็บคูฉบับ
หรือสําเนาหนังสือดังกลาวและเอกสารที่เกี่ยวของรวมไวในสํานวนการสอบสวนดวย
ขอ ๕๔ ในกรณี สั่ ง ลงโทษว า กล า วและสั่ ง ให ดํ า เนิ น การให ถู ก ต อ งภายในเวลาที่ กํ า หนด
ใหระบุวาผูถูกสั่งลงโทษไดกระทําความผิดจรรยาบรรณตามขอบังคับขอใดกับสิ่งที่ประสงคใหดําเนินการ
ใหถูกตอง พรอมกับกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติใหถูกตองไวดวย และใหเก็บคูฉบับหรือสําเนาหนังสือ
ดังกลาวและเอกสารที่เกี่ยวของรวมไวในสํานวนการสอบสวนดวย
ขอ ๕๕ ในกรณี ก ารสั่ ง ลงโทษทํ า ทั ณ ฑ บ นให ร ะบุ ว  า ผู  ถู ก สั่ ง ลงโทษได ก ระทํ า ความผิ ด
จรรยาบรรณตามขอบังคับขอใด เพื่อใหผูถูกสั่งลงโทษไดรับทราบความผิดอยางเพียงพอและใหเก็บหนังสือ
ดังกลาวและเอกสารที่เกี่ยวของรวมไวในสํานวนการสอบสวนดวย
ขอ ๕๖ การสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณหรือยุติเรื่องใหอธิการบดีพิจารณาวินิจฉัยและมีคําสั่ง
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่อธิการบดีไดรับแจงเรื่องจาก ก.จ.ม.
การสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณหรือยุติเรื่องกรณีของอธิการบดีใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
วินิจฉัยและมีคําสั่งภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงเรื่องจาก ก.จ.ม.
การสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณใหทําเปนคําสั่งมหาวิทยาลัย โดยใหนายกสภาหรืออธิการบดี
เปนผูลงนามในคําสั่งแลวแตกรณี และใหนายกสภาหรืออธิการบดีแลวแตกรณี แจงบันทึกผลการลงโทษ
ทางจรรยาบรรณไวในทะเบียนประวัติบุคคลผูนั้นดวย
ผูป ฏิบตั งิ านผูใ ดถูกสัง่ ลงโทษทางจรรยาบรรณแลวยังฝาฝนหรือไมปฏิบตั ติ าม ใหถอื วาผูน นั้ กระทํา
ผิดวินยั ตามควรแกกรณีและใหนายกสภาหรืออธิการบดีแลวแตกรณีพจิ ารณาดําเนินการทางวินยั แกผนู นั้
ขอ ๕๗ วิธีการแจงผลการพิจารณาใหดําเนินการ ดังนี้
ใหนายกสภาหรืออธิการบดีแลวแตกรณีแจงผลการพิจารณาเปนหนังสือหรือแจงคําสั่งลงโทษ
ทางจรรยาบรรณแลวแตกรณีไปยังผูกลาวหา ผูถูกกลาวหา หรือผูถูกสั่งลงโทษและผูบังคับบัญชาที่เปน
หัวหนาสวนงานของผูถูกสั่งลงโทษตามที่อยูของสวนงานที่บุคคลนั้นสังกัดอยูตามวันและเวลาราชการ
กรณีผกู ลาวหา ผูถ กู กลาวหา หรือผูถ กู สัง่ ลงโทษอยูป ฏิบตั หิ นาทีแ่ ตไมยนิ ยอมรับแจงผลการพิจารณา
หรือคําสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณแลวแตกรณี ใหนายกสภาหรือผูบังคับบัญชาของบุคคลนั้นแลวแตกรณี
และพยานอีกหนึง่ คนในสังกัดสวนงานนัน้ ลงนามรับรองการแจงผลการพิจารณาหรือคําสัง่ ลงโทษทางจรรยาบรรณ
โดยใหถอื วาวันและเวลาดังกลาวเปนวันทีบ่ คุ คลนัน้ ไดรบั แจงคําสัง่ ตามความในวรรคหนึง่ โดยชอบแลว
จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน

๒๙

กรณีตามวรรคหนึง่ หากผูก ลาวหา ผูถ กู กลาวหา หรือผูถ กู สัง่ ลงโทษพนสภาพจากการเปนผูป ฏิบตั ิ
งานของมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ มี เ หตุ อื่ น ใดนอกเหนื อ จากวรรคสองทํ า ให ไ ม อ าจรั บ แจ ง ได ให น ายกสภา
หรืออธิการบดีแลวแตกรณีแจงผลการพิจารณาเปนหนังสือหรือคําสัง่ ลงโทษทางจรรยาบรรณไปทางไปรษณีย
ตอบรับตามที่อยูที่บุคคลนั้นไดใหไวกับเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย โดยใหถือวาบุคคลนั้นไดรับแจง
เมือ่ ครบกําหนดเจ็ดวันนับแตวนั ทีส่ ง สําหรับกรณีภายในประเทศ หรือเมือ่ ครบกําหนดสิบหาวันนับแตวนั สง
สําหรับกรณีสง ไปยังตางประเทศ เวนแตจะมีการพิสจู นไดวา ไมมกี ารไดรบั หรือไดรบั กอนหรือหลังจากวันนัน้
ขอ ๕๘ การรองทุกขคําสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณใหผูถูกสั่งลงโทษรองทุกขตอคณะกรรมการ
อุทธรณรองทุกขและพิทักษระบบคุณธรรม ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน ภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ผูถูกสั่งลงโทษไดรับแจงคําสั่งตามหลักเกณฑการอุทธรณและรองทุกขตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
๓๖
กรณีมคี าํ สัง่ ลงโทษทางจรรยาบรรณ ใหแจงสิทธิตามความวรรคหนึง่ ใหผถู กู สัง่ ลงโทษไดรบั ทราบดวย
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คคลทีเ่ รียกชือ่ อยางอืน่ ทีต่ งั้ ไวโดย
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การสอบสวนทางจรรยาบรรณหรื
อการ
ไดกระทํามาแลวเปนอันชอบดวยขอบังคับนี้
พิจารณาวินิจฉัยที่ไดกระทํามาแลวเปนอันชอบดวยขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายณรงคชัย(นายณรงค
อัครเศรณีช) ัย อัครเศรณี)
นายกสภามหาวิ
ทยาลัยขอนแก
นายกสภามหาวิ
ทยาลันยขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ ๑๔๐๐/๒๕๖๑
เรือ่ ง กําหนดการกระทําอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการปฏิบตั งิ านและมาตรการ
ในการปองกันและแกไขปญหา
--------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๗(๑)(๕) แหงพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัย
ขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบดวยขอ ๕ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยจรรยาบรรณและการ
ดําเนินการดานจรรยาบรรณของผูป ฏิบตั งิ าน มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๖๐ และมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน (ก.จ.ม.) ในคราวการประชุมครัง้ ที่ ๓/๒๕๖๑ เมือ่ วันที่ ๗ พฤษภาคม
๒๕๖๑ จึงออกประกาศไวดงั ตอไปนี้
ขอ ๑ รูปแบบการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ดังนี้
การกระทําใดๆหรือพฤติกรรมทีส่ อ ไปในทางเพศทีเ่ ปนการบังคับใชอาํ นาจดวยวาจา ขอความ
ทาทาง เสียง รูปภาพ เอกสาร ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส หรือสิง่ ของลามกอนาจารเกีย่ วกับเพศ หรือกระทํา
อยางอืน่ ในทํานองเดียวกัน โดยประการทีน่ า จะทําใหผอู นื่ ไดรบั ความเดือดรอน รําคาญ ไดรบั ความอับอาย
หรือรูสึกวาถูกเหยียดหยาม และใหหมายความรวมถึงการติดตามรังควานรือการกระทําการใดที่กอใหเกิด
บรรยากาศไมปลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาะจากการสรางเงือ่ นไขซึง่ มีผลตอการจางงาน การสรรหา การแตงตัง้
หรือผลกระทบอืน่ ใดตอผูเ สียหายทัง้ ในมหาวิทยาลัยหรือสวนงานอืน่ อาทิ
๑.๑ การกระทําทางสายตา เชน การจองมองรางกายทีส่ อ ไปในทางเพศ มองชอนใตกระโปรง
มองหนาอกหรือจองลงไปทีค่ อเสือ้ จนทําใหผถู กู มองรูส กึ อึดอัด อับอาย หรือไมสบายใจ หรือทําใหผอู นื่ ทีอ่ ยู
ในบริเวณดังกลาวมีความรูส กึ เชนเดียวกัน เปนตน
๑.๒ การกระทําดวยวาจา เชน การวิพากษวจิ ารณรปู ราง ทรวดทรง และการแตงกายทีส่ อ
ไปทางเพศการชักชวนใหกระทําการใดๆในทีล่ บั ตาซึง่ ผูถ กู กระทําไมพงึ ประสงคและไมตอ งการ การพูดเรือ่ งตลก
เกีย่ วกับเพศการเกีย้ วพาราสี พูดจาแทะโลม การพูดลามก การโทรศัพทลามก การเรียกผูถ กู กระทําดวยคําทีส่ อ
ไปทางเพศ จับกลุมวิจารณพฤติกรรมทางเพศของบุคคลในที่ทํางาน การสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ
การแสดงความเห็นตอรสนิยมทางเพศ และการพูดทีส่ อ ไปในทางเพศ การถามเกีย่ วกับประสบการณความชืน่ ชอบ
ในเรือ่ งเพศ การสรางเรือ่ งโกหกหรือการแพรขา วลือเกีย่ วกับชีวติ ทางเพศของผูอ นื่ เปนตน
๑.๓ การกระทําทางกาย เชน การสัมผัสรางกายของผูอ นื่ การลูบคลํา การถูไถรางกายผูอ นื่
อยางมีนัยทางเพศ การฉวยโอกาสกอดรัด จูบ การหยอกลอโดยการแตะเนื้อตองตัว การดึงคนมานั่งตัก
และการสัมผัสทางกายอืน่ ใดทีไ่ มนา พึงประสงค การตามรบกวนโดยทีอ่ กี ฝายหนึง่ ไมรสู กึ ยินดี การตัง้ ใจยืนใกลชดิ
เกินกวาทีค่ วร การตอนเขามุมหรือขวางทางเดิน การยักคิว้ หลิว่ ตา การผิวปากแบบเชิญชวน การสงจูบ การเลีย
ริมฝปาก การทําทานํา้ ลายหก
จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน

๓๑

๑.๔ การกระทําอื่นๆ เชน การแสดงรูปภาพ วัตถุ และขอความที่เกี่ยวของกับเพศ
รวมทั้งการเปดหรือโชวภาพโปหรือภาพอุจาดตาทางเพศในที่ทํางานหรือในคอมพิวเตอร การเขียน
หรือวาดภาพทางเพศในทีส่ าธารณะ การใชสญ
ั ลักษณทแี่ สดงถึงอวัยวะเพศหรือการรวมเพศ การสือ่ ขอความ
รูปภาพ หรือสัญลักษณที่แสดงถึงเรื่องเพศในทางที่ไมสมควรและไมเหมาะสม เปนตน
๑.๕ การกระทําทางเพศที่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชนเชน การใหสัญญาที่จะให
ผลประโยชนตอ ตําแหนงหนาทีก่ ารงาน ผลการเรียน ทุนการศึกษา การดูงาน การเลือ่ นเงินเดือนหรือตําแหนง
การตอสัญญาการทํางานหากผูถูกลวงละเมิดหรือถูกคุกคามยอมมีเพศสัมพันธ หรือการขมขูใหเกิดผล
ในทางลบตอการจางงาน การศึกษา การขมขูว า จะทําราย การบังคับใหมกี ารสัมผัสทางเพศ หรือการพยายาม
กระทําชําเรา หรือกระทําชําเรา เปนตน
ขอ ๒ การเสริมสรางและปองกันปญหาการถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศดังนี้
๒.๑ ผูปฏิบัติงานพึงใหเกียรติเพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา และผูอยูใตบังคับบัญชา
และพึงไมกระทําการใดๆอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ การกระทําในลักษณะทํานองเปนชูกัน
หรือการกระทําอื่นใดที่ไมเหมาะสมทางเพศตอผูอื่นตามขอบังคับจรรยาบรรณที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๒.๒ ผูป ฏิบตั งิ านพึงลดความเสีย่ งจากปญหาการถูกลวงละเมิดและคุกคามทางเพศ อาทิ
แต ง กายให เ หมาะสม หลี ก เลี่ ย งการอยู  ใ นที่ ลั บ ตาหรื อ ส ว นตั ว ตามลํ า พั ง กั บ เพศตรงข า มหรื อ บุ ค คล
ที่มีพฤติกรรมไมนาไววางใจเปนตน
๒.๓ ผูปฏิบัติงานพึงชวยกันสอดสองและรายงานพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมทางเพศ
ที่เกิดขึ้นในสวนงานใหผูบังคับบัญชารับทราบโดยเร็ว และไมควรเพิกเฉยหากมีปญหากรณีดังกลาวเกิดขึ้น
๒.๔ ใหสวนงานทุกสวนงานมีหนาที่ดําเนินงานใหความรูความเขาใจแกผูปฏิบัติงาน
ในสังกัด เพือ่ ปองกันมิใหเกิดปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ และรายงานผลการดําเนินงานตลอด
รวมถึงสภาวการณปญหาการลวงละเมิดและคุกคามทางเพศของสวนงานตอคณะกรรมการจรรยาบรรณ
ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกนทุกปงบประมาณ
ขอ ๓ การปฏิบัติตนเมื่อถูกลวงละเมิดและคุกคามทางเพศ ดังนี้
๓.๑ แสดงออกทันทีวา ไมพอใจในการกระทําของผูก ระทําและถอยหางจากการลวงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศ
๓.๒ สงเสียงรองเพื่อใหผูกระทําหยุดการกระทําและเรียกผูอื่นชวยเหลือ
๓.๓ บันทึกเหตุการณทเี่ กิดขึน้ ดวยการบันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือภาพถาย (หากทําได)
๓.๔ รายงานเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนหนังสือโดยเร็วตอผูบังคับบัญชาเพื่อใหทราบ
รายละเอียดอยางเพียงพอ
ขอ ๔ การควบคุมกํากับและดูแลการถูกลวงละเมิดและคุกคามทางเพศ ดังนี้
๔.๑ เมื่ อ ผู  บั ง คั บ บั ญ ชาได รั บ เรื่ อ งร อ งเรี ย นเหตุ ก ารณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ให ผู  บั ง คั บ บั ญ ชา
ดําเนินการใหมีการตรวจสอบขอเท็จจริงเพื่อแสวงหาขอมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวของในทางลับ
ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงเรื่องหรือทราบเรื่องที่เกิดขึ้นเปนหนังสือ
จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน

๔.๑ เมื่อผูบังคับบัญชาไดรับเรื่องรองเรียนเหตุการณที่เกิดขึ้น ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการใหมี
การตรวจสอบขอเท็จจริงเพื่อแสวงหาขอมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวของในทางลับใหแลวเสร็จภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่ไดรับแจงเรื่องหรือทราบเรื่องที่เกิดขึ้นเปนหนังสือ
๓๒
๔.๒ ใหรายงานผลการตรวจสอบข
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๔.๒ ใหรายงานผลการตรวจสอบขอเท็งมหาวิ
จจริงดัทงยาลั
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ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ
ขอ ๕ การคุมครองผูถขูกอกล๕าวหา
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ทั้งดานรางกายและจิตใจหรือวิธีการในการปองกันหรือแกไขปญหาดังกลาว ใหไดรับการพิจารณา
ผูบังคับบัญชาตามความจํ
จากผูบังาคัเปบนบัและเหมาะสมโดยเร็
ญชาตามความจําเปวนและเหมาะสมโดยเร็ว
ขอ ๖ สวนงานรับเรื่อขงรออ๖งเรีสยวนนงานรั
ดังนี้ บเรื่องรองเรียน ดังนี้
กรณีเกิดเรื่องภายในสกรณี
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ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน (ก.จ.ม.) เฉพาะกรณีการรองเรียนอธิการบดีใหิจยารณา
ื่นเรื่องตอนายกสภา
ดําเนินการตามขอเพื๔่อให
ของประกาศนี
้
พิจารณาดําเนินการตามขอ ๔ ของประกาศนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนีทั้เ้งปนีน้ ตนตัไป
้งแตบัดนี้เปนตนไป

ประกาศ ณ ประกาศ
วันที่ ๑๑ณ วัมินถทีุน่ ายน
๑๑ มิถพ.ศ.
ุนายน๒๕๖๑
พ.ศ. ๒๕๖๑

(รองศาสตราจารย
กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย)
(รองศาสตราจารยกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย)
อธิการบดี
ม
หาวิ
ทยาลัยขอนแกน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
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๓๓

จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารยกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน

บรรณาธิการ
คณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน
ดร.เตช บุนนาค
นายประเสริฐ เขียนนิลศิริ
นายสมนึก เนินทราย
ศาสตราจารยสุขชาติ เกิดผล
รองศาสตราจารยศุภฤกษ สินสุพรรณ
รองศาสตราจารยไพบูลย ดาวสดใส
ผูชวยศาสตราจารยลิขิต อมาตยคง
รองศาสตราจารยวรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์
นายสถิตย แกวบุดตา
นายบุญชัย อองแสนคํา
นางสาวทรงสุดา ถุงแกว

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (ปฏิบตั หิ นาทีแ่ ทนประธาน
สภาพนักงาน)
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

เรียบเรียง/จัดทํา
นางสาวทรงสุดา ถุงแกว ตําแหนง นิติกร สังกัดงานวินัยและจรรยาบรรณ กองทรัพยากรบุคคล
อํานวยการผลิต
ฝายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแกน
กองทรัพยากรบุคคล งานวินัยและจรรยาบรรณ
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พิมพที่

โรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน, มหาวิทยาลัยขอนแกน
ถนนมิตรภาพ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40002
โทร 0-4334-2789
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