
 
ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย   จรรยาบรรณของบคุลากร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
พ.ศ.  2550 

    

 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยจรรยาบรรณของ

ขาราชการและอาจารย  มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๔๙ ใหสอดคลองกับมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมี

ในสถาบันอุดมศึกษา   เพื่อเปนการประมวลความประพฤติ   และหลักปฏิบัติใหบุคลากรยึดเปนอุดมการณ   

ในการทํางานเพื่อธํารงไวซึ่งศักดิ์ศรี   ช่ือเสียง   เกียรติคุณ   สถานะของบุคลากร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๑๗  มาตรา   ๔๕  และมาตรา  ๔๖  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  และประกาศ   ก.พ.อ.  เร่ือง  มาตรฐานของจรรยาบรรณ
ที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา  ลงวันที่  8  พฤษภาคม  พ.ศ.  2550   ประกอบดวยมาตรา ๑๖ (๒) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๔๑ และมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๐ 
เมื่อวันที่  ๓  ตลุาคม  ๒๕๕๐  จึงออกขอบังคับไวดังนี ้

ขอ    ๑     ขอบังคับนี้เรียกวา   “ ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  วาดวยจรรยาบรรณ
ของบุคลากร  มหาวิทยาลัยขอนแกน    พ.ศ.  2550 ” 

ขอ    ๒     ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ขอ     ๓     ใหยกเลิกขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน     วาดวยจรรยาบรรณของขาราชการ
และอาจารย   มหาวิทยาลัยขอนแกน   พ.ศ. ๒๕๔๙    บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  คําส่ังหรือประกาศ  อ่ืนใดซึ่ง
ขัดแยงกับขอบังคับนี้  และใหใชขอบังคับนี้แทน 

ขอ    ๔      ในขอบังคับนี้ 
                 “สภามหาวิทยาลยั” หมายถึง     สภามหาวิทยาลยัขอนแกน 
                 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง     มหาวิทยาลัยขอนแกน 

       “อธิการบดี” หมายถึง      อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 “ผูบริหาร” หมายถึง  คณบดี ผูอํานวยการ สถาบัน สํานัก  

ศูนย   วิทยาเขตหนองคาย และสวนงานที่เรียกชื่ออยางอืน่ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ   
 
 



-๒- 
 

     “ผูบังคับบัญชา” หมายถึง      อธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ สถาบัน
สํานัก   ศูนย   วิทยาเขตหนองคาย และสวนงานที่เรียกชือ่อยางอื่นที่มีฐานะเทยีบเทาคณะ      

      “บุคลากร” หมายถึง ผูปฏิบัติงาน ทกุคน ทุกประเภทตําแหนง
ที่สังกัดและปฏบิัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

“อาจารย”                          หมายถึง  ผูดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย   
รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  และใหหมายความรวมถงึบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่อาจารย 

      “ขาราชการ”                      หมายถึง ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและ 
ใหหมายความรวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัยเงนิงบประมาณและเงินรายได พนักงานองคกรในกํากับ และลูกจาง                
ที่มิใชอาจารยที่สังกัดและปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน 
         “จรรยาบรรณ”         หมายถึง        ประมวลความประพฤติที่ดีงาม 

                   “วชิาชีพเฉพาะ”         หมายถึง      สาขาวิชาชีพที่มีองคกรวชิาชีพกําหนด
จรรยาบรรณไวเปนการเฉพาะ 

 ขอ ๕ ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้และมีอํานาจออกระเบยีบหรือประกาศ เพื่อปฏิบัติให
เปนไปตามขอบังคับนี้ 

หากมีปญหาในการปฏิบัติตามขอบังคับนี ้ใหอธิการบดเีสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  
(ก.บ.ม.) เปนผูวินจิฉัยช้ีขาด   และคําวนิจิฉัยช้ีขาดนั้นใหถือเปนที่สุด   

หมวด  ๑ 

จรรยาบรรณ 

 ขอ ๖ จรรยาบรรณที่กําหนดตามขอบังคับนี้ครอบคลุมบุคลากรทุกคนทุกประเภทและทุกตําแหนง
ซ่ึงสังกัดและปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย โดยสอดคลองตามลักษณะงาน ลักษณะวิชาชีพ และลักษณะวิชาการ  ดวย 

ขอ  ๗  บุคลากรของมหาวิทยาลัยพึงมีจรรยาบรรณ   ดังนี้ 

   ๗.๑   จรรยาบรรณตอตนเอง  

(๑) พึงเปนผูมีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปนขาราชการ        

(๒) พึงใชวิชาชีพในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย และไมแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบ  ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพกําหนดไวก็พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพนั้นดวย 

(๓) พึงมีทัศนคติที่ดี  และพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม  จริยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูน
ความรูความสามารถและทักษะในการทํางาน  เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 



-๓- 
๗.๒ จรรยาบรรณตอหนวยงาน   

(๑) พึงปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริต  เสมอภาค  และปราศจากอคติ              

(๒) พึงปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ รอบคอบ รวดเรว็

ขยันหมัน่เพยีร ถูกตอง  สมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการและประชาชนเปนสําคัญ 

(๓) ประพฤติตนเปนผูตรงตอเวลา และใชเวลาราชการปฏิบัติหนาที่ใหเปน
ประโยชนตอทางราชการอยางเต็มที่ 

(๔)  พึงดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการและมหาวิทยาลัยอยาง

ประหยดัคุมคา  โดยระมัดระวังมใิหเสียหายหรือส้ินเปลอืงเยี่ยงวิญูชนจะพงึปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง 

๗.๓  จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา  ผูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน    

(๑) ผูบังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชาทั้งในดานการปฏิบัติงาน  
ขวัญ  กําลังใจ  สวัสดิการ  และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาตลอดจนปกครองผูใตบังคับบัญชา
ดวยหลักธรรมาภิบาล 

(๒) พึงปฏิบัติตอผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน ตลอดจนผูเกีย่วของดวยความสุภาพ       
มีน้ําใจไมตร ี เอื้ออาทรและมนุษยสัมพนัธอันด ี  

(๓) พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  การใหความรวมมือชวยเหลือ
กลุมงานของตนและสวนรวม ทั้งในดานการใหความคิดเห็น การชวยทาํงานและแกปญหารวมกัน รวมทั้งการ
เสนอแนะในสิง่ที่เห็นวาจะมีประโยชนตอการพัฒนางานในความรับผิดชอบดวย 

(๔) พึงชวยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ  รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุน  
ใหเกิดความสามัคคี  รวมแรงรวมใจในบรรดาผูรวมงานในการปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนสวนรวม 

(๕) พึงละเวนจากการนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน 

   ๗.๔  จรรยาบรรณตอนักเรยีน  นักศกึษาและผูรับบริการ 

(๑) พึงใชภาษา  ถอยคํา  สํานวนที่ชัดเจนสภุาพ  เหมาะสม  และเขาใจงาย
ในการสื่อความหมายตอนกัเรียน  นักศกึษาและผูรับบริการที่มาติดตอราชการ 

(๒) ไมใชอํานาจหนาที่ของตนในการหาประโยชนจากนักเรียน  นกัศึกษา  
และผูรับบริการ 

(๓) พึงใหขอมูลขาวสารที่เปดเผยตอนักเรียน  นักศึกษาและผูรับบริการ          
ดวยความเต็มใจและรวดเร็วทันเวลา 

(๔) พึงใหการบริการตอนักเรียน นักศึกษา  และผูรับบริการดวยจิตสํานึก 
ในการใหบริการที่ดี  มีความเสมอภาค  รวดเร็ว  ประหยดั  ถูกตอง  และปราศจากอคติ 
 



-๔- 
(๕) พึงละเวนการแนะนํานักเรียน  นักศึกษาและผูรับบริการใหดําเนินการใดๆ       

อันเปนการหลบเลี่ยงตอกฎหมายและระเบยีบของทางราชการที่เกี่ยวของ 

   ๗.๕ จรรยาบรรณตอประชาชนและสังคม   

(๑) พึงใหบริการผูมาติดตองานอยางเต็มกําลังความสามารถ  ดวยความเสมอภาค  
โปรงใส  และเปนธรรม   

(๒) พึงปฏิบัติตอผูมาใชบริการดวยความเอื้อเฟอ มีน้ําใจ ใชกิริยาวาจา        
ที่สุภาพออนโยน  และปฏิบัติตนใหเปนที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป 

(๓) พึงละเวนการรบัทรัพยสินในมูลคาเกินปกตวิิสัย และการแสวงหาประโยชน
ใหกับตนเองหรือผูอ่ืน ทั้งทางตรงและทางออม ในกรณีที่รับทรัพยสินมีมูลคาเกินปกติวิสัยใหรายงาน       
ผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว  
  ๗.๖   จรรยาบรรณตอวิชาชพี 
  (๑)   พงึปฏิบัตติามจรรยาบรรณขององคกรวชิาชีพทีต่นเปนสมาชิกหรือสังกัดอยู 
  (๒)   พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

         ขอ   ๘   อาจารยนอกจากพึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กําหนดในขอ   ๗  แลว  พงึมี
จรรยาบรรณ  ดังนี ้

(๑) พึงดํารงตนใหเปนแบบอยางที่ดีแกศิษย  และบุคคลทั่วไป    
(๒) พึงสอนศิษยอยางเต็มใจ ตรงตอเวลา และเต็มความสามารถ ดวยความบริสุทธิ์ใจ   

ชวยเหลือและปฏิบัติตอศิษยอยางมีเมตตาและเปนธรรม   
(๓) พึงปฏิบัติหนาที่ดวยจิตสํานึกและความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน ซ่ือสัตยสุจริต     
(๔) พึงสงเสริมสนบัสนุนบรรยากาศแหงเสรภีาพทางวิชาการ โดยปราศจากความ

ครอบงําดวยอิทธิพลหรือผลประโยชนใดๆ     
(๕) พึงหมั่นศกึษา  คนควา   และพัฒนาวิชาการใหทันสมัยอยางตอเนื่อง 
(๖) พึงกลาคิด  กลาทํา  กลาแสดงออก  ภายในกรอบความเชีย่วชาญทางวิชาการ

ของตนเอง  
(๗) พึงปฏิบัติภารกิจ  ดานการสอน  การวิจัย การบริการทางวิชาการแกชุมชน ทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม และภารกิจอื่นตามทีไ่ดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ  
(๘) พึงปฏิบัติหนาที่วิจัยตามจรรยาบรรณของนักวจิัยในประกาศของสํานักงาน  

คณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ
(๙) พึงสรางและสงเสริมความสามัคคีในหมูคณะ และมีสวนรวมสนับสนุนการพัฒนา 

มหาวิทยาลัย  ชุมชน  และประเทศชาต ิ
(๑๐) ปฏิบัติตนดวยความรับผิดชอบตอผูอ่ืน  ชุมชน   และประเทศชาต ิ



-๕- 

 ขอ   ๙   การกระทําผิดจรรยาบรรณของบุคลากรดังตอไปนี้ใหถือวาเปนการกระทําผิด
จรรยาบรรณอยางรายแรง 

(๑) การนําผลงานทางวิชาการของผูอ่ืนมาเปนผลงานของตนโดยมิชอบ 
(๒) การลวงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธทางเพศกับนักเรียน นักศึกษาที่มิใช     

คูสมรสของตน 
(๓) การเรียก  รับ  หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด  จากนักเรียน  

นักศึกษาหรือผูรับบริการเพือ่กระทําหรือไมกระทําการใด 
(๔)   การเปดเผยความลับของนักเรียน นักศึกษาหรือผูรับบริการ ที่ไดมาจากการ

ปฏิบัติหนาทีห่รือจากความไววางใจ ทั้งนี้ โดยมิชอบและกอใหเกิดความเสียหายแกนกัเรียน นกัศึกษาหรือ
ผูรับบริการ 

(๕) การสอน อบรม หรือมีพฤติกรรมที่สอไปในทางฝาฝน หรือผิดกฎหมายตอ
นักเรียน  นกัศึกษาหรือผูรับบริการ เพือ่ใหกระทําการที่รูอยูวาผิดกฎหมายหรือฝาฝนศีลธรรมอันดีของประชาชน
และสังคมอยางรายแรง 

(๖) การกระทําความผิดอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดตามสภาพและความรายแรง      
ของการกระทาํ 
  ขอ   ๑๐   โทษทางจรรยาบรรณ  ประกอบดวย 

 (๑)     การตักเตือน 
 (๒)    การภาคทัณฑ 
 (๓)    การประณาม 
 (๔)    การบันทึกในทะเบียนประวัติบุคคล 
 (๕)     การงดขอพระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณภายในเวลาทีก่ําหนดตามความเหมาะสม 
 (๖)    การหามขอตําแหนงทางวิชาการภายในเวลาที่กําหนดตามความเหมาะสม 
 (๗)  โทษอื่นที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดตามสภาพและความรายแรงของความผิด 
 การกําหนดโทษตองคํานึงถึงสภาพและความรายแรงของความผิด และอาจกําหนดโทษ
อยางเดียวหรือหลายอยางรวมกันไดตามความเหมาะสม  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการลงโทษทางวินัยหรือไมก็ตาม 

 ขอ ๑๑ การกระทําผิดจรรยาบรรณของบุคลากรในเรื่องใดไมเปนความผิดวินยั  หรือเปน
ความผิดวนิัยไมรายแรง  หรือเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ตามขอบังคับนี้ ใหเปนไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 

หมวด  ๒ 

การประพฤตผิิดจรรยาบรรณ 

 ขอ   ๑๒  บุคลากรผูใดประพฤติผิดจรรยาบรรณซึ่งไมเปนความผิดวินัยใหผูบังคับบัญชา
ดําเนินการตักเตือน  ส่ังใหดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด  หรือทําทัณฑบน 



-๖- 

 กรณีอธิการบดีประพฤติผิดจรรยาบรรณใหผูบังคับบัญชาตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาเปนผูดําเนินการตักเตือน ส่ังใหดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด 
หรือทําทัณฑบน   หรือส่ังลงโทษทางจรรยาบรรณตามที่กําหนดในขอ   ๑๐ 

 บุคลากรผูใดไมปฏิบัติตามคําตักเตือน  ไมดําเนินการใหถูกตอง  หรือฝาฝนทัณฑบน  ใหถือ

วากระทําผิดวินัย     

 ขอ   ๑๓  หลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขในการตักเตือน  การมีคําส่ัง หรือการทําทัณฑบน

ตามขอ   ๑๒   ของขอบังคับนี้ใหเปนไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

หมวด  ๓ 

การสงเสริมและควบคุมใหเปนไปตามจรรยาบรรณ 

 ขอ ๑๔ ใหมอีงคกรและกระบวนการดําเนนิการทางจรรยาบรรณซึ่งอยางนอยตองมีมาตรฐาน
ดังตอไปนี ้

(๑) องคกรพิจารณาและวินิจฉัยการกระทําความผิดจรรยาบรรณ จะตองเปน
คณะบุคคลที่มีความเปนอิสระและเปนกลาง 

(๒) การอุทธรณคําสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณตองอุทธรณตอคณะบุคคลที่มีความ
เปนอิสระและเปนกลาง 

(๓) การริเร่ิมดําเนนิการทางจรรยาบรรณอาจกระทําไดโดยผูกลาวหาหรือ
ผูบังคับบัญชาขอใหดําเนินการ   หรือคณะกรรมการจรรยาบรรณเหน็สมควรสอบสวนทางจรรยาบรรณ  

(๔) การสอบสวนจรรยาบรรณและพิจารณาการกระทําผิดจรรยาบรรณตองยึด
หลักการให ผูถูกกลาวหาทราบขอกลาวหา    การรับฟงการแกขอกลาวหาของผูถูกกลาวหาอยางเพียงพอ  การเปด
โอกาสใหมีการคัดคานผูสอบสวนจรรยาบรรณหรือกรรมการจรรยาบรรณได  การคุมครองผูกลาวหาหรือ
พยานที่เปนนักเรียน นักศึกษา บุคลากร  หรือบุคคลอื่น 

 ขอ ๑๕ ใหสภามหาวิทยาลัยจัดใหมีมาตรการสงเสริมกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนนิงาน
ดานจรรยาบรรณแกบุคลากรอยางสม่ําเสมอ  โดยอาจกําหนดใหคณะกรรมการจรรยาบรรณหรอืหนวยงาน
อ่ืนมีหนาที่ดาํเนินการดังกลาวกไ็ด 

 ขอ  ๑๖  ใหสภามหาวทิยาลยัแตงตัง้คณะกรรมการคณะหนึ่งเรยีกวา        “คณะกรรมการ
จรรยาบรรณ” 

    ๑๖.๑    องคประกอบ 

                คณะกรรมการมีองคประกอบ  ดังนี้ 
 (๑)   กรรมการสภามหาวทิยาลัย  ผูทรงคณุวฒุิ  เปนประธานกรรมการ 



-๗- 
 (๒)   ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจาํนวนสี่คนเปนกรรมการ 

   (๓)   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนคณาจารยประจํา 
           จํานวนหนึ่งคนเปนกรรมการ 

 (๔)   ผูบริหาร จํานวนหนึ่งคนเปนกรรมการ 
 (๕)   ผูแทนอาจารย จํานวนสี่คนเปนกรรมการ 

   (๖)   ผูแทนขาราชการ จํานวนสี่คนเปนกรรมการ 

    ๑๖.๒    หลักเกณฑและวิธีการไดมา 

              (๑) กรรมการตามขอ ๑๖.๑ (๑) (๒) และ(๓)ใหสภามหาวิทยาลัย

พิจารณาแตงตั้ง   

              (๒)  กรรมการตามขอ  ๑๖.๑ (๔)  ใหที่ประชุมคณบดีพิจารณาเสนอ

ช่ือผูบริหารเปนกรรมการ 

              (๓)  กรรมการตามขอ  ๑๖.๑ (๕)  และ  (๖)  ดําเนินการดังนี้   

      ใหคณะโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ  เสนอ

ช่ืออาจารยและขาราชการ  ประเภทละหนึ่งคน  และสํานักงานอธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่

ประชุมหัวหนาสํานักงานอธิการบดี  ผูอํานวยการกอง  และหัวหนาตรวจสอบภายใน  เสนอชื่อ

ขาราชการ  จํานวนหนึ่งคน   

      ใหผูไดรับการเสนอชื่อตามวรรคหนึ่งประชุมกันในแตละ

ประเภทเพื่อเลือกกันเองใหไดผูเหมาะสมเปนกรรมการจรรยาบรรณ  ประเภทละสี่คน 

    ๑๖.๓    วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนง 

     กรรมการจรรยาบรรณมีวาระการดํารงตําแหนงสองป ผูที่พนจากตําแหนง

ตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหมอีกได  แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 

     กรณีที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  

ประเภทผูแทนคณาจารยประจํา  และผูบริหาร  ที่ไดรับแตงตั้งเปนประธานและกรรมการตาม  ขอ ๑๖ (๑) 

(๒) (๓) และ (๔) พนจากตําแหนงดังกลาว  และยังมิไดมีการแตงตั้งตําแหนงดังกลาวใหม   ใหประธานและ

กรรมการ     ผูนั้นปฏิบัติหนาที่ไปกอนจนกวาจะไดมีการแตงตั้งใหม   

     กรณีที่กรรมการจรรยาบรรณพนจากตําแหนงกอนครบวาระใหมีการ

แตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วางและใหกรรมการผูนั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาที่เหลืออยู

ของผูซ่ึงตนแทน   เวนแตจะมีวาระที่เหลืออยูนอยกวาเกาสิบวันอาจไมแตงตั้งก็ได 

 



-๘- 

 นอกจากการพนจากตําแหนงกรรมการจรรยาบรรณดังกลาวแลว   ใหกรรมการ                   

พนตําแหนงดังนี้ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เมื่อกรรมการตามขอ ๑๖.๑ (๑)  (๓) และ(๔) พนจากตําแหนงกรรมการ

สภามหาวิทยาลัย  และผูบริหารมหาวิทยาลัย  แลวแตกรณี 

ขอ    ๑๗   ผูที่จะไดรับแตงตั้งเปนกรรมการจรรยาบรรณ       จะตองเปนผูที่มีคุณงามความดี
และหรือเคยไดรับรางวัล  ไดรับการยองยองเชิดชูเกียรติในสังคม   และกรรมการจรรยาบรรณตามขอ ๑๖.๑ (๕) 
และ(๖) ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ดวย 

(๑) เปนอาจารยและขาราชการ สังกัดมหาวิทยาลัย  

(๒) ปฏิบัติหนาที่ในมหาวิทยาลยัมาแลวไมนอยกวาสิบปนับถึงวนัที่คณะกรรมการ
ประจําคณะเสนอชื่อ  

(๓) ไมเปนผูอยูระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยอยางรายแรงหรือ
จรรยาบรรณอยางรายแรง  และหรือไมเคยถูกลงโทษทางวินัยหรือจรรยาบรรณอยางรายแรง นับถึงวันคัดเลือก 

จากคณะ มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  

ขอ   ๑๘   คณะกรรมการจรรยาบรรณมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

(๑) เสนอแนะแนวทางและมาตรการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ 

(๒) กําหนดการประพฤติผิดจรรยาบรรณในเรื่องใด   เปนความผิดวินัย   หรือเปนความผิด

วินัยอยางรายแรง และใหเสนอมหาวทิยาลัยออกเปนประกาศ ในกรณีที่การกระทําผิดจรรยาบรรณใดๆ            

เขาขายการกระทําผิดวินัยดวย ใหเสนอมหาวิทยาลัยดําเนินการทางวินัย  

(๓) แตงตัง้คณะกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณ  กรณีบุคลากรถูกกลาวหา  

กลาวโทษ  รองเรยีน หรือมีขอเท็จจริงปรากฏวาบุคลากรฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

(๔) พิจารณาเสนอโทษทางจรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา 
(๕) ประเมินผลการดําเนินงานดานจรรยาบรรณ  และเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

(๖) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแกไขขอบังคับสภามหาวิทยาลัย  วาดวย

จรรยาบรรณของบุคลากร  มหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน 

(๗) คณะกรรมการจรรยาบรรณอาจแตงตั้งคณะทาํงานและหรือคณะอนกุรรมการ        

เพื่อชวยงานของคณะกรรมการจรรยาบรรณไดตามความจําเปนและเหมาะสม  



-๙- 

(๘) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

หมวด  ๔ 

วิธีการพิจารณา 

 ขอ   ๑๙  วิธีการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวนอยางนอยตองมีสาระสําคัญในการให
โอกาสคูกรณรัีบทราบการพิจารณา  การแสดงพยานหลักฐานและความเห็นของตนกอนการพจิารณาวนิิจฉัย  
การใหสิทธิคูกรณีขอตรวจเอกสารที่เกี่ยวของพรอมขอสําเนาเอกสารและการเปดโอกาสใหมีการคัดคานกรรมการ
สอบสวนจรรยาบรรณ 

 ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณอยางนอยตองประกอบดวยความเปนมา
หรือคํากลาวหา พรอมขอสรุปที่ไดมาจากการพิจารณาเหตุผลในการสอบสวนและรวบรวมขอเท็จจริง รวมทั้ง
บทบัญญัติของกฎหมายและขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณของบุคลากร  มหาวิทยาลัยขอนแกนที่เกี่ยวของ 

 ขอ   ๒๐   การใชสิทธิของคูกรณีในการขอตรวจเอกสารที่เกี่ยวของพรอมขอคัดสําเนา
เอกสารตามขอ  ๑๙ วรรคหนึ่ง    ผูถูกกลาวหาหรือผูถูกรองเรียนมีสิทธิขอตรวจได  แตทั้งนี้  การขอตรวจ
หรือคัดบันทึกถอยคําพยานบุคคล   พยานหลักฐานอื่น หรือเอกสารที่เกี่ยวของ  ใหอยูในดุลพินิจของผูบังคับบัญชา
ที่จะอนุญาตหรือไม  โดยใหพิจารณาถึงประโยชนในการรักษาจรรยาบรรณของบุคลากร  ตลอดจนเหตุผล
และความจําเปนเปนเรื่อง ๆ ไป อีกทั้งตองคํานึงถึงการคุมครองผูกลาวหาหรือพยานที่เปนนักเรียน  นักศึกษา   
บุคลากร  หรือบุคคลอื่น  ดวย  

 ในกรณีผูบังคับบัญชาอนุญาตใหคัดถอยคําพยานจะตองทําเปนบันทึกสรุปถอยคําหรือ
ปกปดชื่อผูใหถอยคํา หรือผูที่เกี่ยวของกับพยานหลักฐานอื่น  หรือเอกสารที่เกี่ยวของดวย  
 ขอ   ๒๑   เมือ่ดําเนินการสอบสวนจรรยาบรรณตามขอ  ๑๙ แลว  หากปรากฏหลกัฐานชัดเจน
นาเชื่อถือวา บคุลากรผูใดฝาฝนขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณของบุคลากรขอใด  ใหคณะกรรมการจรรยาบรรณมี
อํานาจทีจ่ะพิจารณาเสนอความเหน็ใหผูบังคบับัญชาหรืออธิการบดีลงโทษบุคลากรผูนัน้แลวแตกรณ ี ตามที่
กําหนดโทษทางจรรยาบรรณไวในขอ  ๑๐ 

 การพิจารณาเสนอความเห็นของคณะกรรมการจรรยาบรรณตามวรรคหนึ่งใหถือเอาคะแนนเสียง 
ไมนอยกวาสามในหาของจาํนวนกรรมการจรรยาบรรณทั้งหมดเทาที่มีอยูในที่ประชุมนั้น 

 

 

 



-๑๐- 

   ขอ   ๒๒  กรณีที่คณะกรรมการจรรยาบรรณพิจารณาเห็นวาการกระทําผิดจรรยาบรรณของ
บุคลากรเปนความผิดวินัยไมรายแรง  หรือเปนความผิดวินัยอยางรายแรง  ใหคณะกรรมการจรรยาบรรณเสนอ
ความเห็นใหผูบังคับบัญชาหรืออธิการบดีดําเนินการทางวินัยของบุคลากรดวย 

 หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการนําเสนอเรื่องเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการจรรยาบรรณ          
ตามขอบงัคับนี้  ใหเปนไปตามประกาศทีม่หาวิทยาลยักาํหนด 

     หมวด  ๕ 
การอุทธรณโทษจรรยาบรรณ 

 ขอ   ๒๓   บุคลากรผูใดถูกสั่งลงโทษจรรยาบรรณ มีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการอุทธรณ
จรรยาบรรณได   ภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง  

 องคประกอบของคณะกรรมการอุทธรณจรรยาบรรณ และหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข   
การอุทธรณโทษจรรยาบรรณของบุคลากร  ใหเปนไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

หมวด  ๖ 

บทเฉพาะกาล 

  ขอ ๒๔ ใหคณะกรรมการจรรยาบรรณหรือคณะทํางานและหรือคณะอนุกรรมการเพื่อชวยงาน
ของคณะกรรมการจรรยาบรรณปฏิบัติหนาที่จนครบวาระหรือไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณขึ้นใหม
ตามขอบังคับนี้  

                                  ประกาศ       ณ      วันท่ี     ๗   พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐        

 

       (ลงชื่อ)    พลตํารวจเอกเภา      สารสิน 
                                                                    (เภา      สารสิน)  
                                                                       นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน   
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