


จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน

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 ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน ด วยความเห็นชอบของ

สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ไดจดัทาํ “จรรยาบรรณของผูปฏบิตัิงาน มหาวทิยาลัยขอนแกน” ขึน้ เพือ่ใชในการ

ปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงาน ถือเปนคําแนะนําและเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติงานของผูปฏิบัติ

งานมหาวทิยาลยัขอนแกนวาควรปฏบิตัหิรอืไมควรปฏบิตัอิยางไร ทัง้นี ้แมวาจะมวีนิยัอยูในกฎหมายในขอบงัคบั

หรือในระเบียบอยูบางสวนบางแลวก็ตาม ก็เปนเพียงการวางหลักเกณฑไวกวางๆ ซึ่งบางเรื่องยังครอบคลุมไป

ไมถงึปญหาทีเ่กดิขึน้ บางเรือ่งซ่ึงเปนเรือ่งละเอยีดออนก็ไมไดบัญญติัหรือไมไดเขียนไว จงึสมควรนาํแนวทางใน

การประพฤติปฏิบัติตนของผูปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยขอนแกนตางๆท่ีสมควรมาวางเปนกฎเกณฑใหแนนอน

ชัดเจนเปนรูปธรรมข้ึน สําหรับใหผูปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยขอนแกนไดใชเปนแนวประพฤติปฏิบัติหรือเปน

ขอเตือนใจวาผูปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ดีนั้นสมควรดํารงตนอยางไร “จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยขอนแกน” จึงนับวาเปนประโยชนอยางยิ่งตอผูปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยขอนแกนทุกคน 

สมควรที่จะไดศึกษาทําความเขาใจใหถองแทแลวนําไปประพฤติปฏิบัติอันจะยังใหเกิดผลดีแกตนและ

มหาวิทยาลัยขอนแกนไดอยางแทจริง 

 คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา “จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน”น้ี

จักอํานวยประโยชนอยางยิ่งตอผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยขอนแกน สมตามความมุงหมายของการจัดพิมพ

หนังสือนี้ขึ้นทุกประการ  

 อนึ่ง หากมีกรณีปญหาเก่ียวกับการใชหนังสือฉบับนี้ประการใดก็ดี ขอใหยึดถือและดําเนินการ

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยจรรยาบรรณและการดําเนินการดานจรรยาบรรณของผู ปฏิบัติงาน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนหลักในการพิจารณาและวินิจฉัย

    คณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน

 ธนัวาคม  ๒๕๖๑
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ข

สารบัญ

  หนา  

สวนที่ ๑ รูจัก “จรรยาบรรณ” ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ๑  

๑.๑ ความหมายจรรยาบรรณ   

๑.๒ เจตนารมณการบังคับใชขอบังคับจรรยาบรรณ   

๑.๓ คณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน   

๑.๔ นิยามคําศัพท   

สวนที่ ๒ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยขอนแกน ๓  

๒.๑ ผูมีหนาที่ในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ   

๒.๒ หลักปฏิบัติตามจรรยาบรรณ   

      (Principle of Ethics for Members of Khon Kaen University)   

สวนที่ ๓ การควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ๙  

๓.๑ การรายงานการฝาฝนหรอืไมปฏิบตัติามจรรยาบรรณ   

๓.๒ การแสวงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม   

๓.๓ การพิจารณากําหนดชั้นความลับและคุมครองบุคคลที่เกี่ยวของ   

สวนที่ ๔ การดําเนินการสอบสวนทางจรรยาบรรณ ๑๐  

๔.๑ การดําเนินการสอบสวนจรรยาบรรณอยางรายแรง   

๔.๒ การดําเนินการสอบสวนจรรยาบรรณอยางไมรายแรง   

สวนที่ ๕ การลงโทษทางจรรยาบรรณและการรองทุกขทางจรรยาบรรณ ๑๒  

๕.๑ โทษทางจรรยาบรรณ   

๕.๒ หลักเกณฑและวิธีการลงโทษ   

๕.๓ กรอบเวลาในการสั่งลงโทษหรือยุติเรื่อง   

๕.๔ การฝาฝนคําสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณ   

๕.๕ หลักเกณฑและวิธีการแจงผลการพิจารณาหรือคําสั่งลงโทษ   

๕.๖ การรองทุกขทางจรรยาบรรณ   

สวนที่ ๖ ตัวอยางกรณีศึกษาจรรยาบรรณ ๑๔  

ภาคผนวก 

• ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยจรรยาบรรณและการดําเนินการดานจรรยาบรรณของผูปฏิบัติงาน
มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. ๒๕๖๐

• ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ ๑๔๐๐/๒๕๖๑ เรือ่ง กาํหนดการกระทาํอนัเปนการลวงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในการปฏบิตังิานและมาตรการในการปองกนัและแกไขปญหา 
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๑

สวนที่ ๑ รูจัก “จรรยาบรรณ” ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

๑.๑  ความหมายจรรยาบรรณ 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติ

ที่ผู ประกอบอาชีพการงานแตละอยางกําหนดขึ้น 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) เสรมิสรางจรรยาบรรณ สงเสรมิและสนบัสนนุใหผูปฏบัิตงิานในมหาวทิยาลยัปฏบิตัติามจรรยาบรรณ

 (๒) พิจารณาและวินิจฉัยเรื่องรองเรียนกลาวหาทางจรรยาบรรณและการสอบสวนหาขอเท็จจริง

  ทางจรรยาบรรณและเสนอความเหน็ตอสภามหาวทิยาลยั อธกิารบดี หรือผูบงัคับบญัชา แลวแตกรณ ี

 (๓) พิจารณาและวินิจฉัยการสอบสวนการประพฤติผิดจรรยาบรรณ และเสนอบทลงโทษทาง

  จรรยาบรรณตอสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี หรือผูบังคับบัญชา แลวแตกรณี 

 (๔) เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการปองปรามการกระทําที่อาจนําไปสู การประพฤติ

  ผิดจรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตอมหาวิทยาลัย 

 (๕) ดาํเนนิการกาํกบั ตดิตาม และประเมินผลการดาํเนนิงานดานจรรยาบรรณ 

 (๖) ดาํเนนิการปรบัปรงุกฎระเบยีบขอบงัคบัประกาศคาํสัง่ทีเ่ก่ียวของกบัการปฏบัิตติามจรรยาบรรณ

  ของผูปฏบิตังิานในมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับสภาวการณปจจบุนั 

 (๗) แตงตั้งคณะทํางาน คณะอนุกรรมการ หรือคณะบุคคลเพื่อชวยเหลืองานของ ก.จ.ม. ไดตาม

  ความจําเปนและเหมาะสม 

 (๘) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย
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๑.๔ นิยามคําศัพท 

  ขอบังคับ หมายความวา ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยจรรยาบรรณและการดําเนินการ

ดานจรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  มหาวิทยาลัย หมายความวา  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

  สภามหาวิทยาลัย หมายความวา สภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

  สวนงาน หมายความวา สวนงานตามกฎหมาย ขอบงัคบัหรือประกาศทีเ่กีย่วของของมหาวิทยาลยัขอนแกน 

  ก.จ.ม. หมายความวา คณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน 

  นายกสภา หมายความวา นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

  อธิการบดี หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

  ผูปฏบิตังิาน หมายความวา ขาราชการ พนกังานมหาวทิยาลยัขอนแกน พนักงานหนวยงานในกํากบั 

พนกังานราชการ ลกูจางของสวนราชการ และลกูจางของมหาวทิยาลยัขอนแกน ในสวนงานของมหาวทิยาลยั

ขอนแกนวาดวยการจัดตั้งสวนงานของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

  คณาจารย หมายความวา ผูปฏบิตังิานของมหาวทิยาลยัขอนแกนสายวชิาการทีป่ฏบิตัหินาทีส่อนและวจิยั

  ขาราชการ หมายความวา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

  พนักงานมหาวิทยาลัย หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีไดรับคาจางจากเงิน

งบประมาณแผนดิน รวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีไดรับคาจางจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย

ขอนแกน ขาราชการและลูกจางประจําที่เปลี่ยนสถานภาพตามกฎหมายวาดวยมหาวิทยาลัยขอนแกน

  พนกังานราชการ หมายความวา พนกังานราชการตามขอบงัคับมหาวทิยาลัยขอนแกนวาดวยพนกังาน

ราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  ลูกจางของสวนราชการ หมายความวา ลูกจางประจําและลูกจางชัว่คราวของมหาวทิยาลยัขอนแกน

ทีไ่ดรบัคาจางจากเงนิงบประมาณรายจายของสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวธิกีารงบประมาณ 

  ลูกจางของมหาวิทยาลัย หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการจางตามสัญญาจางใหปฏิบัติงาน

ที่มีลักษณะชั่วคราวและมีกําหนดเวลาจาง โดยไดรับคาจางจากเงินงบประมาณแผนดินหรือเงินรายได

  ผูบังคับบัญชา หมายความวา อธิการบดีและใหหมายความรวมถึงหัวหนาสวนงานและหัวหนา

หนวยงาน 

  ผูอยูใตบังคับบัญชา หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแกนที่มีหนาที่ตองปฏิบัติงาน

ใหเปนไปตามคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายของผูบังคับบัญชา 

  ผูรวมงาน  หมายความวา ผูปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานรวมกันในสวนงานเดียวกันหรือตางสวนงาน

แตไดรับมอบหมายหรือแตงตั้งใหปฏิบัติงานรวมกัน 

  นักศึกษา หมายความวา นักศึกษาและนักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน  

  คณะกรรมการสอบสวน หมายความวา คณะกรรมการสอบสวนทางจรรยาบรรณ 

  ปฏบัิติงาน  หมายความวา การปฏบิตังิานทีอ่ยูในหนาทีโ่ดยตรงหรือการปฏิบตังิานตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
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สวนที่ ๒ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยขอนแกน

๒.๑ ผูมีหนาที่ในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

 ไดแก ผูปฏบิตังิานของมหาวิทยาลัย ซ่ึงหมายถงึ ขาราชการ พนกังานมหาวทิยาลยัขอนแกน พนกังาน

หนวยงานในกํากับ พนักงานราชการ  ลูกจางของสวนราชการ  และลูกจางของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

๒.๒ ขอพึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

 ผูปฏบิตังิานของมหาวิทยาลัยพงึถอืปฏิบัติตามจรรยาบรรณทีก่าํหนดไวในขอบงัคบัน้ีอยางเครงครัด

ในกรณีท่ีสภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีจรรยาบรรณของวิชาชีพใดไวโดยเฉพาะ หรือสภาแหงวิชาชีพใด

มจีรรยาบรรณวชิาชพีกาํหนดไวเปนการเฉพาะ ผูปฏิบตังิานจะตองถือปฏิบตัติามจรรยาบรรณวชิาชพีนัน้ดวย 

 จรรยาบรรณตอตนเองและวิชาชีพ 

 (๑) ผูปฏิบัติงานพึงประพฤติตนโดยยึดมั่นในหลักแหงคุณธรรมและจริยธรรม 

 (๒) ผูปฏิบัติงานพึงประพฤติตนใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานหรือตําแหนงที่ดํารงอยู 

 (๓) ผูปฏิบัติงานพึงเพิ่มพูนความรู ความสามารถ และทักษะในการทํางานเพื่อใหการปฏิบัติงาน

  มีประสิทธิภาพและไดประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

 (๔) ผูปฏบิตังิานพงึละเวนการนําผลงานหรอืผลงานทางวชิาการของตนเองท่ีเคยใชมาแลวมาใชใหม

  อยางผิดวิธี 

 (๕) ผูปฏิบัติงานพึงยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดและปฏิบัติตามจริยธรรม

  แหงวิชาชีพที่ตนเปนสมาชิกแหงสภาวิชาชีพนั้นดวย 

 จรรยาบรรณตอมหาวิทยาลัย 

 (๑) ผูปฏิบัติงานพึงปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงชื่อเสียง เกียรติภูมิ และประโยชนของมหาวิทยาลัย 

 (๒) ผูปฏิบัติงานพึงปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย โปรงใส เสมอภาค และปราศจากอคติ 

 (๓) ผูปฏิบัติงานพึงปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความสามารถ ขยันหมั่นเพียร รอบคอบ รวดเร็ว 

  ถูกตอง สมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล 

 (๔) ผูปฏบิตังิานพึงปฏบิตังิานตรงตอเวลาและใชเวลาในการปฏบิตังิานใหเปนประโยชนตอมหาวทิยาลยั 

 (๕) ผู ปฏิบัติงานพึงปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงการดูแลรักษาและใชทรัพยสินของมหาวิทยาลัย

  อยางประหยัดคุมคา ทั้งตองระมัดระวังมิใหเกิดความเสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญูชน

  จะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง    

 (๖) ผูปฏิบัติงานพึงปฏิบัติงานโดยไมมีผลประโยชนทับซอนใด ๆ แกตนเองหรือพวกพอง 

 จรรยาบรรณของผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน  

 (๑) ผูบังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูอยูใตบังคับบัญชา 

 (๒) ผูบังคับบัญชาพึงควบคุม กํากับ และดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผูอยูใตบังคับบัญชา

  รวมถึงสงเสริมและสนับสนุนใหผูอยูใตบังคับบัญชาไดเรียนรูและตระหนักถึงการปฏิบัติตาม

  จรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย 
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 (๓) ผูบงัคบับญัชาพงึรบัฟงความคดิเหน็ของผูอยูใตบงัคบับญัชาตลอดจนปกครองผูอยูใตบงัคบับญัชา

  ดวยหลักธรรมาภิบาล  

 (๔) ผู บังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใสผูอยู ใตบังคับบัญชาทั้งในดานการปฏิบัติงาน ขวัญกําลังใจ

   สวัสดิการ และการสงเสริมใหผูอยู ใตบังคับบัญชาไดเพิ่มพูนพัฒนาความรูความสามารถ

  ตามความจําเปนและเหมาะสม 

 (๕) ผู บังคับบัญชา ผู อยู ใต บังคับบัญชา และผู ร วมงาน พึงปฏิบัติต อกันดวยความสุภาพ

  และมีมนุษยสัมพันธอันดีตอกัน 

 (๖) ผู บังคับบัญชา ผู อยู ใตบังคับบัญชา และผู ร วมงาน พึงปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ

  และใหความรวมมือในการปฏิบัติงานตอกัน รวมถึงการแกไขปญหา การเสนอแนะ

  ใหความคิดเห็นอันเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานและพัฒนางานรวมกัน 

 (๗) ผูบงัคบับญัชา ผูอยูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน พงึปฏิบตังิานดวยการชวยเหลอืเกือ้กลูตอกนั

  ในทางท่ีถูกตองและชอบธรรมและสงเสริมสนับสนุนใหเกิดความสามัคคีในการปฏิบัติงาน

  หรือในการอยูรวมกันในองคกรและในหมูคณะ 

 จรรยาบรรณตอนักศึกษา ผูรับบริการ ประชาชน และสังคม 

 (๑) ผูปฏิบัติงานพึงใหบริการอยางเต็มกําลังความสามารถ ปราศจากอคติ และมีความเสมอภาค 

 (๒) ผูปฏิบัติงานพึงใหบริการดวยความสุภาพ มีความเอื้อเฟอ และมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี 

 (๓) ผูปฏิบัติงานพึงใหบริการดวยความรวดเร็ว ตรงตามเวลา และไมชักชา  

 จรรยาบรรณของคณาจารย 

 (๑) คณาจารยพึงประพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ดีแกนักศึกษาและบุคคลอื่น 

 (๒) คณาจารยพึงอุทิศตนในการสอนนักศึกษาอยางเต็มท่ี ไมละท้ิงหนาท่ีการสอนหรืองดสอน

  โดยไมมีเหตุอันควร ถามีการงดสอนก็ใหมีการจัดสอนชดเชย 

 (๓) คณาจารยพึงปฏิบัติตอนักศึกษาดวยความเสมอภาค ปราศจากอคติ ใหเกียรติและรับฟง

  ความคิดเห็นของนักศึกษาอยางเหมาะสม 

 (๔) คณาจารยพึงปฏิบัติต อนักศึกษาดวยความเมตตาและใหความชวยเหลือแกนักศึกษา

  ในการสนับสนุนความรูทางวิชาการในการศึกษา 

 (๕) คณาจารยพึงอบรมสงเสริมและสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการเรียน

  การสอนใหแกนักศึกษา  

 (๖) คณาจารยพึงหมั่นศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาวิชาการใหทันสมัยรวมถึงการเผยแพร

  ผลงานทางวิชาการและหรือการนําผลงานทางวิชาการไปใชประโยชนอยางตอเนื่อง 

 (๗) คณาจารยพึงสงเสริมสนับสนุนบรรยากาศแหงเสรีภาพทางวิชาการแกกันและกัน  

 (๘) คณาจารยพงึสนบัสนนุและมสีวนรวมในการพฒันามหาวทิยาลยั ชมุชน สงัคม และประเทศชาติ
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 จรรยาบรรณอยางรายแรง  

 (๑) กระทําการใดๆที่เปนการคัดลอกหรือนําผลงานหรือผลงานทางวิชาการของบุคคลอื่น

  หรือที่บุคคลอื่นมีสวนรวมไปเปนผลงานของตนหรือบุคคลอื่นโดยไมชอบ 

 (๒) การกระทําใดๆอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ การกระทําเกี่ยวกับชู สาว 

  หรือการกระทําอื่นใดที่ไมเหมาะสมทางเพศตอผูอื่น 

 (๓) กระทําการเรยีก รบั หรอื ยอมจะรบัทรพัยสินหรอืประโยชนอ่ืนใดจากบคุคลอ่ืนเพ่ือกระทาํการ

  หรือไมกระทําการอยางใดอยางหนึ่งที่ เกี่ยวของกับงานในหนาท่ีหรือการปฏิบัติงาน

  หรือการกระทําใดที่ไมซื่อสัตยสุจริต 

 (๔) กระทําการเปดเผยความลับของบุคคลอื่นที่ไดจากการปฏิบัติงานโดยไมมีหนาที่หรืออํานาจ

  ตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัย  

 (๕) กระทําการสอน อบรม หรือแนะนําเพื่อใหบุคคลอื่นกระทําการที่ผิดตอขอบังคับ ระเบียบ

   ประกาศ คําสั่งของมหาวิทยาลัย ศีลธรรมอยางรายแรง หรือกฎหมาย 

 (๖) การกระทําอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหเปนความผิดจรรยาบรรณอยางรายแรง
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 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. 



จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน

๗

 (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
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๙

สวนที่ ๓ การควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

๓.๑  การรายงานการฝาฝนหรอืไมปฏบิตัติามจรรยาบรรณ 

  ผูท่ีไดรับความเสียหายหรือผูท่ีทราบเรื่องวาผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม

ขอบังคับจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย สามารถยื่นเรื่องรองเรียนโดยตรงตอประธานคณะกรรมการ

จรรยาบรรณ ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน   

๓.๒  การแสวงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้ 

  กอนการรับพิจารณาเรื่องตามขอ ๓.๑ หาก ก.จ.ม. เห็นวามีเหตุผลสมควรอาจเสนอใหอธิการบดี

หรือนายกสภาแลวแตกรณี ดําเนินการมอบหมายใหสวนงาน หรือบุคคลใดหรือแตงตั้งคณะบุคคลใด

ดําเนินการสืบสวนสอบสวนหาขอเท็จจริง หรือดําเนินการตามกลไกในการสมานฉันทไกลเกลี่ย

ของมหาวิทยาลัย   

  ระยะเวลาดําเนินการสืบสวนสอบสวนหาขอเท็จจริง 

  ใหผูรบัผดิชอบในการนีด้าํเนนิการภายในเกาสิบวนั หากไมแลวเสร็จสามารถขออนุมตัขิยายระยะเวลาตอ

นายกสภาหรอือธกิารบดแีลวแตกรณี ไดตามความจําเปนและเหมาะสมครัง้ละไมเกินสามสบิวนัแตรวมแลว

ตองไมเกนิหนึง่รอยแปดสบิวนั 

  การรายงานผลการสืบสวนสอบสวนหาขอเท็จจริง 

  ใหผูรับผิดชอบในการนี้รายงานความเห็นพรอมสํานวนการสอบสวนไปยังนายกสภาหรืออธิการบดี

แลวแตกรณ ีเพือ่รบัทราบและพจิารณาดาํเนนิการตอไป  

  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 ใหถือวาเปนความลับทางราชการซ่ึงจักไดรับการกําหนดชั้น

ความลับและคุมครองบุคคลที่เกี่ยวของทุกฝายตามกฎหมายที่เกี่ยวของวาดวยการรักษาความลับ

ของทางราชการตลอดรวมถึงการสงเรื่องใหหนวยงานที่เก่ียวของในการดําเนินการพิจารณา เพ่ือมิให

ผู ใหขอมูล ผู ร องเรียนกลาวหา หรือผู ถูกรองเรียนกลาวหา ไดรับความเสียหายหรือถูกกล่ันแกลง

ในกรณีที่เรื่องยังไมไดผานการตรวจสอบขอเท็จจริงหรือการสืบสวนสอบสวนหาขอเท็จจริง นอกจากนี้

การสอบสวนทางจรรยาบรรณ คณะกรรมการสอบสวนอาจใชดุลพินิจไมเปดเผยชื่อท่ีอยูของผูรองเรียน

กลาวหาและพยานหรือขอมูลอื่นๆที่ปรากฏในเรื่องที่กลาวหาไดตามที่เห็นสมควร
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สวนที ่๔ การดําเนินการสอบสวนทางจรรยาบรรณ

๔.๑  การดําเนินการสอบสวนจรรยาบรรณอยางรายแรง 

  การกลาวหาวาผูปฏบิตังิานผูใดฝาฝนหรอืไมปฏบิตัติามจรรยาบรรณอยางรายแรง ให ก.จ.ม. พิจารณา

เสนอเรือ่งใหสภามหาวทิยาลยัหรอือธกิารบดแีลวแตกรณ ีพจิารณาดาํเนนิการตามกระบวนการทางวนัิยไดโดยตรง

โดยไมตองมกีารดาํเนนิการทางจรรยาบรรณกอน 

๔.๒ การดาํเนนิการสอบสวนจรรยาบรรณอยางไมรายแรง

 (๑) ผูมอีาํนาจในการออกคาํสัง่แตงตัง้ 

  ใหผูรบัผดิชอบในการนีเ้สนออธกิารบดพีจิารณาแตงตัง้คณะกรรมการสอบสวนทางจรรยาบรรณ

เวนแตกรณสีอบสวนอธกิารบดใีหเสนอสภามหาวทิยาลยัแตงตัง้คณะกรรมการสอบสวน 

 (๒) องคประกอบและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการสอบสวน 

  คณะกรรมการสอบสวนมจีาํนวนอยางนอยสามคน และประธานกรรมการตองเปนผูดาํรงตําแหนง

หรอืระดบัไมตํา่กวาหรอืเทยีบเทาผูถกูกลาวหา และกรรมการอยางนอยหน่ึงคนตองเปนผูมคุีณวฒิุทางกฎหมาย 

และกรรมการคนหนึง่ใหทาํหนาทีเ่ปนเลขานกุารดวย โดยจะมผีูชวยเลขานกุารดวยกไ็ด  

 (๓) ระยะเวลาดาํเนนิการสอบสวน 

  ระยะเวลาดาํเนนิการสอบสวนมีจํานวนหนึง่รอยหาสิบวัน แตหากมกีรณจีาํเปนสามารถขยายเวลา

สอบสวนไดแตละครัง้ไมเกนิสามสบิวนัซึง่รวมแลวตองไมเกนิหนึง่รอยแปดสบิวนั 

 (๔) วธิกีารดาํเนนิการสอบสวน  

  ขัน้ตอนที ่ ๑ ใหนายกสภาหรอือธกิารบดแีลวแตกรณี แจงคาํสัง่แตงตัง้คณะกรรมการสอบสวน

และขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาและผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหารับทราบ พรอมทั้งแจงใหผูถูกกลาวหา

ทราบดวยวาผูถูกกลาวหามสิีทธคิดัคานประธานคณะกรรมการสอบสวนหรือกรรมการสอบสวนตามคาํสัง่ได

ภายในสบิหาวนันับแตวันไดรบัแจงคาํสัง่และผูถกูกลาวหามสีทิธไิดรบัทราบการพจิารณา มสีทิธิแสดงพยาน

หลกัฐานและความเหน็ของตนไดภายในระยะเวลาทีข่อบงัคบักาํหนด 

  ขั้นตอนที่ ๒ ใหประธานคณะกรรมการสอบสวนประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพื่อกําหนด

ประเด็นและแนวทางในการสอบสวนโดยเร็วนับแตวันที่พนกําหนดเวลาคัดคานคณะกรรมการสอบสวน 

  ขัน้ตอนที ่ ๓ ใหคณะกรรมการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานตางๆท่ีเก่ียวของใหแลวเสร็จ

ภายในหกสบิวนั   

  (๑) กรณพียานเอกสารหรอืพยานวตัถ ุ

  ถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นวามเีอกสารหรอืวตัถุใดสมควรนํามาเปนพยานหลกัฐานประกอบการ

สอบสวน ก็ใหประธานคณะกรรมการสอบสวนมหีนงัสอืแจงไปยงัเจาของหรอืผูครอบครองเอกสารหรอืวตัถนุัน้ 

ใหจัดสงเอกสารหรือวัตถุดังกลาวแกคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือนํามาเปนพยานหลักฐานประกอบ

การสอบสวนได สาํหรบัเอกสารทีใ่ชเปนพยานหลกัฐานในสาํนวนสอบสวนใหใชตนฉบบั แตหากมคีวามจาํเปน

ที่ไมอาจนําตนฉบับมาได ก็ใหใชสําเนาเอกสารที่ผูรับผิดชอบในความมีอยูของเอกสารนั้นลงนามรับรอง

วาเปนสาํเนาทีถ่กูตองกบัตนฉบบัแทนได 
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   (๒) กรณีสอบสวนพยานบุคคล 

   องคประชุมในการสอบสวนตองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  

   ขั้นตอนที่ ๔ การแจงและอธิบายขอกลาวหา 

   ใหแจงผูถูกกลาวหามารับทราบขอกลาวหา อธบิายขอกลาวหา และสรุปพยานหลกัฐานทัง้หมด

ที่มีใหแกผูถูกกลาวหาทราบโดยเร็วนับแตขั้นตอนที่ ๓ แลวเสร็จ 

   (๑) กรณีผูถูกกลาวหารับสารภาพตามขอกลาวหา 

   ใหคณะกรรมการสอบสวนแจงผูถูกกลาวหาวาการกระทําความผิดดังกลาวเปนความผิด

จรรยาบรรณในขอใดและถามผูถกูกลาวหาวายงัยนืยนัรบัสารภาพหรอืไม หากผูถกูกลาวหายนืยนัรับสารภาพ

ใหบันทึกถอยคํารับสารภาพและเหตุผลแหงการกระทําความผิดไว โดยคณะกรรมการสอบสวนจะดําเนิน

การสอบสวนตอไปหรือไมก็ได เปนดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสวน 

   (๒) กรณีผูถูกกลาวหาปฏิเสธขอกลาวหา 

   ใหผูถูกกลาวหาทําหนังสือชี้แจงขอกลาวหาภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา

และสรุปพยานหลักฐาน หากผู ถูกกลาวหาไมดําเนินการภายในสิบหาวัน ใหถือวาผู  ถูกกลาวหา

สละสิทธิ์ในการชี้แจงขอกลาวหา และใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนตอไปได

   ขั้นตอนที่ ๕  การพิจารณาพยานหลักฐานของผูถูกกลาวหา 

   ใหพิจารณารายการพยานหลักฐานของผูถูกกลาวหาที่กลาวอางและนําสืบแกขอกลาวหา                 

หากเห็นวาพยานหลักฐานใดสมควรใหนํามาใชเปนพยานหลักฐานสนับสนุนขออางได ใหอนุญาต

แสดงพยานหลักฐานเชนวานั้นได หรืออาจเรียกผูถูกกลาวหามาสอบสวนเพิ่มเติมหลังจากผูถูกกลาวหา

ไดยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาแลวได 

   ขั้นตอนที่ ๖ การพิจารณาลงมติและการรายงานการสอบสวน 

   (๑) เมื่อคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนเสร็จสิ้นแลว ใหสรุปผลการสอบสวน

ใหแลวเสร็จโดยเร็ว และเสนอผลการสอบสวนพรอมสํานวนการสอบสวนตอนายกสภาหรืออธิการบดี

แลวแตกรณีเพื่อรับทราบเบ้ืองตน และใหนายกสภาหรืออธิการบดีแลวแตกรณีสงผลการสอบสวน

และความเห็นพรอมสํานวนการสอบสวนให ก.จ.ม. เพื่อพิจารณาวินิจฉัยตอไป 

   (๒) เม่ือ ก.จ.ม. ไดวินิจฉัยและมีมติวาผูถูกกลาวหาผูใดกระทําความผิดจรรยาบรรณขอใด

และสมควรไดรับโทษสถานใดแลว หรือมีมติวาผูถูกกลาวหาผูใดไมไดกระทําความผิดจรรยาบรรณ

ตามท่ีถูกกลาวหาใหเสนอความเหน็ตอสภามหาวทิยาลยัหรอือธกิารบดแีลวแตกรณ ีเพ่ือพิจารณาดาํเนินการ

ตามอํานาจหนาที่ตอไป
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สวนที่ ๕ การลงโทษทางจรรยาบรรณและการรองทุกขทางจรรยาบรรณ

๕.๑ โทษทางจรรยาบรรณ 

 (๑) ตักเตือน 

 (๒) วากลาวและสั่งใหดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด 

 (๓) ทําทัณฑบน 

๕.๒ หลักเกณฑและวิธีการลงโทษ 

 การสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณใหทําเปนคําส่ังมหาวิทยาลัย โดยใหนายกสภาหรืออธิการบดี

เปนผูลงนามในคําสั่งแลวแตกรณี และใหมีการบันทึกผลการลงโทษทางจรรยาบรรณไวในทะเบียนประวัติ

บุคคลผูนั้นดวย ดังนี้ 

 (๑) กรณีโทษตักเตือน  

  ใหระบวุาผูถกูสัง่ลงโทษไดกระทําความผิดจรรยาบรรณตามขอบงัคบัขอใด เพือ่ใหผูถกูสัง่ลงโทษ

ไดรับทราบความผิดอยางเพียงพอ และใหมีการจัดเก็บคูฉบับหรือสําเนาหนังสือดังกลาวและเอกสาร

ที่เกี่ยวของรวมไวในสํานวนการสอบสวนดวย  

 (๒) กรณีโทษวากลาวและสั่งดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด 

  ใหระบุวาผูถูกสั่งลงโทษไดกระทําความผิดจรรยาบรรณตามขอบังคับขอใดกับสิ่งที่ประสงค

ใหดําเนินการใหถูกตอง พรอมกับกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติใหถูกตองไวดวย และใหเก็บคูฉบับ

หรือสําเนาหนังสือดังกลาวและเอกสารที่เกี่ยวของรวมไวในสํานวนการสอบสวนดวย 

 (๓) กรณีโทษทําทัณฑบน 

  ใหระบวุาผูถกูสัง่ลงโทษไดกระทําความผิดจรรยาบรรณตามขอบงัคบัขอใด เพือ่ใหผูถกูสัง่ลงโทษ

ไดรับทราบความผิดอยางเพียงพอและใหเก็บหนังสือดังกลาวและเอกสารที่เกี่ยวของรวมไวในสํานวนการ

สอบสวนดวย 

๕.๓ กรอบเวลาในการสั่งลงโทษหรือยุติเรื่อง 

 (๑) การสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณหรือยุติเรื่อง ใหอธิการบดีพิจารณาวินิจฉัยและมีคําสั่งภายใน

สามสิบวันนับแตวันที่อธิการบดีไดรับแจงเรื่องจาก ก.จ.ม.  

 (๒) การสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณหรือยุติเรื่องกรณีของอธิการบดี ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

วินิจฉัยและมีคําสั่งภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงเรื่องจาก ก.จ.ม. 

๕.๔ การฝาฝนคําสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณ 

 ผูปฏิบัติงานผูใดถูกส่ังลงโทษทางจรรยาบรรณแลวยังฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่ง 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

ลงนามรบัรองการแจงผลการพจิารณาหรอืคําส่ังลงโทษทางจรรยาบรรณ  เวนแตกรณผีูกลาวหา ผูถูกกลาวหา 

หรือผู ถูกสั่งลงโทษดํารงตําแหนงอธิการบดี ใหนายกสภาและพยานอีกหนึ่งคนในสังกัดสวนงานนั้น

ลงนามรับรองการแจงผลการพิจารณาหรือคําสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณ 

  ๒.๒ กรณีผูรับแจงพนสถานภาพเปนผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยในขณะแจง  

   ใหนายกสภาหรอือธกิารบดแีลวแตกรณี แจงผลการพิจารณาเปนหนงัสอืหรือคาํสัง่ลงโทษ

ทางจรรยาบรรณไปทางไปรษณียตอบรับตามท่ีอยูท่ีบุคคลนั้นไดใหไวกับเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย

โดยใหถือวาบุคคลนั้นไดรับแจงเมื่อครบกําหนดเจ็ดวันนับแตวันที่ส งสําหรับกรณีภายในประเทศ

หรือเมื่อครบกําหนดสิบหาวันนับแตวันสงสําหรับกรณีสงไปยังตางประเทศ  

๕.๖ การรองทุกขทางจรรยาบรรณ 

 การรองทุกขคําสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณ ใหผูถูกสั่งลงโทษรองทุกขตอคณะกรรมการอุทธรณ

รองทกุขและพทิกัษระบบคุณธรรม ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน ภายในสามสบิวันนบัแตวนัทีผู่ถกูสัง่ลงโทษ

ไดรับแจงหรือถือวาไดรับแจงคําส่ังตามหลักเกณฑการอุทธรณและรองทุกขตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย

 กรณคีาํสัง่ลงโทษทางจรรยาบรรณ ใหแจงสทิธกิารรองทกุขคาํสัง่ลงโทษใหผูถกูสัง่ลงโทษไดรบัทราบดวย
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สวนที่ ๖ ตัวอยางกรณีศึกษาจรรยาบรรณ 

 ถาม : คณาจารยยืมเงินนักศึกษาผิดจรรยาบรรณหรือไม  

 ตอบ : ผิดจรรยาบรรณเนื่องจากเปนการกระทําที่ไมเหมาะสม ขาดจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาท่ี

    และไมดํารงตนเปนแบบอยางที่ดีในฐานะเปนคณาจารย

 ถาม : การรับจางเปนผูทําผลงานวิชาการใหผูอื่นสําหรับใชขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการหรือ

    กําหนดตําแหนงเลื่อนวิทยฐานะใหสูงขึ้นผิดจรรยาบรรณหรือไม 

 ตอบ : ผดิจรรยาบรรณเนือ่งจากเปนการกระทําท่ีไมซ่ือสัตยสุจริตและสนับสนุนใหผูอ่ืนกระทาํความผดิ

 ถาม : การคัดลอกขอมูลและบทความจากผลงานทางวิชาการของผูอื่น โดยไมไดอางอิงตามหลัก

    วิชาการผิดจรรยาบรรณหรือไม 

 ตอบ : ผิดจรรยาบรรณเนือ่งจากการนาํผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตนโดยไมไดขออนญุาตจากเจาของ

    ผลงานและไมไดอางอิงตามหลักวิชาการเปนการกระทําที่ไมซื่อสัตยสุจริต

 ถาม : การไดรบัแตงตัง้เปนกรรมการในการคมุสอบนกัศึกษาและมาปฏิบตัหินาทีล่าชาโดยไมไดแจง

    หรือรายงานขออนุญาตตอผูมีอํานาจใหทราบผิดจรรยาบรรณหรือไม 

 ตอบ : ผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากเปนการปฏิบัติหนาที่ไมเต็มกําลังความสามารถ โดยไมเอาใจใส

    และขาดความรับผิดชอบ 

 ถาม : การดาทอเพื่อนรวมงานในสถานที่ปฏิบัติงานผิดจรรยาบรรณหรือไม 

 ตอบ : ผดิจรรยาบรรณ เนือ่งจากเปนการปฏิบตัติอเพ่ือนรวมงานดวยความไมสุภาพและไมใหเกยีรติ

    ซึ่งกันและกันในสถานที่ปฏิบัติงาน  

 ถาม : การดืม่สรุาในสถานท่ีปฏิบตังิานผิดจรรยาบรรณหรอืไม 

 ตอบ : ผดิจรรยาบรรณ เนือ่งจากเปนการประพฤตตินไมเหมาะสมในตาํแหนงทีด่าํรงอยูและไมคาํนงึ

    ถึงชื่อเสียงหรือเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย 

 ถาม : คณาจารยคบหากับนักศึกษาที่ตนเปนผูสอนประจําวิชาและมีความสัมพันธในเชิงชูสาว

    โดยนักศึกษายินยอมผิดจรรยาบรรณหรือไม  

 ตอบ : ผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากเปนการกระทําที่ไมเหมาะสมกับตําแหนงที่ดํารงอยูและไมเปน

    แบบอยางที่ดีในฐานะเปนคณาจารย 
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 ถาม : เจาหนาทีค่บหากบันกัศกึษาทีม่าฝกงานของหนวยงานในทาํนองเชงิชูสาวผดิจรรยาบรรณหรือไม 

 ตอบ : ผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากเปนการกระทําที่ไมเหมาะสมกับตําแหนงที่ดํารงอยู 

 ถาม : คณาจารยยกเลกิการสอนโดยไมจดัใหมกีารเรยีนการสอนชดเชยแกนักศึกษาผดิจรรยาบรรณหรือไม 

 ตอบ : ผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากเปนการไมเอาใจใสและขาดความรับผิดชอบตอหนาที่ 

 ถาม : การคดัลอกผลงานวิจัยของตนทีมี่ผูอืน่เปนผูรวมทําวิจยัดวย และไมไดขออนญุาตหรืออางอิง

    ชื่อผูวิจัยรวมผิดจรรยาบรรณหรือไม 

 ตอบ : ผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากผลงานที่มีผูวิจัยรวมถือเปนการนําผลงานของผูอื่นที่เปนเจาของ

    รวมมาเปนของตนโดยไมไดขออนุญาตจากเจาของรวมและไมไดอางอิงใหถูกตองตามหลัก

    วิชาการ เปนการกระทําที่ไมซื่อสัตยสุจริต 

 ถาม : คณาจารยมีความขัดแยงกับนักศึกษาและไมอนุญาตใหนักศึกษาใชหองทําการฝกปฏิบัติการ

    เรียนการสอนโดยปราศจากเหตุผลผิดจรรยาบรรณหรือไม  

 ตอบ : ผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากเปนการกระทําที่ไมเหมาะสมกับตําแหนงที่ดํารงอยู มีอคติ

    และไมเปนแบบอยางที่ดีในฐานะเปนคณาจารย 

 ถาม : คณาจารยรบัจางทาํงานสวนตวัและหารายไดพเิศษในเวลาปฏบิตังิานผดิจรรยาบรรณหรอืไม 

 ตอบ : ผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากเปนการกระทําที่แสวงหาประโยชนใหแกแกตนเองโดยไมใชเวลา

    ในการปฏิบัติงานใหเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก
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ขอบงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแกน

วาดวย จรรยาบรรณและการดาํเนนิการดานจรรยาบรรณของผูปฏบิตังิาน มหาวิทยาลยัขอนแกน พ.ศ.๒๕๖๐

---------------------------------------

 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยจรรยาบรรณของ

บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกนใหเหมาะสม เพื่อใหการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลและเปนกรอบการประพฤติปฏิบัติของผูปฏิบัติงานใหเปนผูปฏิบัติงานที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม

เปนมาตรฐานมีเกียรติและศักดิ์ศรีเปนที่ศรัทธาเชื่อมั่นและเชื่อถือใหแกประชาชน   

 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๒๓ (๒) แหงพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

มาตรา ๑๗ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๖๕/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึง

มใีนสถาบนัอดุมศกึษาประกาศ ณ วนัที ่๒๔ มถินุายน พ.ศ..๒๕๕๑ ประกอบกบัมตสิภามหาวทิยาลยัขอนแกน

ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้  

 ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยจรรยาบรรณและการดําเนิน

การดานจรรยาบรรณของผูปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๖๐” 

 ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

 ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากร

มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๕ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับ

ขอบังคบันีร้วมตลอดถงึขอใดทีร่ะบไุวเฉพาะเกีย่วกบัจรรยาบรรณในขอบงัคับมหาวทิยาลยัขอนแกนวาดวย 

การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหใชขอบังคับนี้แทน  

 ขอ ๔ ในขอบังคับนี้ 

 “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “สวนงาน”  หมายความวา สวนงานตามกฎหมาย ขอบังคับหรือประกาศ

ที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “ก.จ.ม.”  หมายความวา คณะกรรมการจรรยาบรรณประจาํมหาวทิยาลยั

ขอนแกน 

 “นายกสภา” หมายความวา นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแกน  

 “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
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๑๘

 “ผูปฏิบัติงาน”  หมายความวา  ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน

พนกังานหนวยงานในกาํกบั พนกังานราชการ ลกูจางของสวนราชการ และลกูจางของมหาวทิยาลยัขอนแกน 

ในสวนงานของมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยการจัดตั้งสวนงานของมหาวิทยาลัยขอนแกน    

 “คณาจารย”  หมายความวา ผู ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยขอนแกนสาย

วิชาการที่ปฏิบัติหนาที่สอนและวิจัย 

 “ขาราชการ”   หมายความวา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาม

กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

 “พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ไดรับคาจาง

จากเงินงบประมาณแผนดิน รวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ไดรับคาจางจากเงินรายไดของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน ข าราชการและลูกจางประจําท่ีเปล่ียนสถานภาพตามกฎหมายวาด วย

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “พนักงานราชการ”  หมายความวา พนักงานราชการตามขอบังคับมหาวิทยาลัย

ขอนแกนวาดวยพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 “ลูกจางของสวนราชการ” หมายความวา  ลู กจ  า งประจํ าและลู กจ  า งชั่ วคราวของ

มหาวิทยาลัยขอนแกนที่ไดรับคาจางจากเงินงบประมาณรายจายของสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธี

การงบประมาณ 

 “ลูกจางของมหาวิทยาลัย” หมายความวา    บุคคลซึ่งไดรับการจางตามสัญญาจางใหปฏิบัติ

งานที่มีลักษณะชั่วคราวและมีกําหนดเวลาจาง โดยไดรับคาจางจากเงินงบประมาณแผนดินหรือเงินรายได 

 “ผูบังคับบัญชา”  หมายความวา อธกิารบดแีละใหหมายความรวมถงึหวัหนาสวน

งานและหัวหนาหนวยงาน 

 “ผูอยูใตบังคับบัญชา  หมายความวา ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแกนที่มีหนาที่

ตองปฏิบัติงานใหเปนไปตามคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายของผูบังคับบัญชา  

 “ผูรวมงาน”  หมายความวา ผู ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานรวมกันในสวนงาน

เดียวกันหรือตางสวนงานแตไดรับมอบหมายหรือแตงตั้งใหปฏิบัติงานรวมกัน 

 “นักศึกษา”  หมายความวา นักศึกษาและนักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัย

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 ผูปฏบิตังิานของมหาวทิยาลยัพงึถอืปฏบิตัติามจรรยาบรรณทีก่าํหนดไวในขอบังคบัน้ีอยางเครงครัด 

 ในกรณทีีส่ภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมจีรรยาบรรณของวชิาชพีใดไวโดยเฉพาะหรอืสภาแหงวชิาชพี

ใดมจีรรยาบรรณวชิาชพีกาํหนดไวเปนการเฉพาะ ผูปฏบัิตงิานจะตองถือปฏิบตัติามจรรยาบรรณวชิาชพีนัน้ดวย

    สวนที่ ๑ 

จรรยาบรรณตอตนเองและวิชาชีพ

 ขอ ๗ ผูปฏิบัติงานพึงประพฤติตนโดยยึดมั่นในหลักแหงคุณธรรมและจริยธรรม  

 ขอ ๘ ผูปฏิบัติงานพึงประพฤติตนใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานหรือตําแหนงที่ดํารงอยู

 ขอ ๙ ผูปฏิบตังิานพงึเพิม่พนูความรู ความสามารถ และทกัษะในการทาํงานเพ่ือใหการปฏบิตัิ

งานมีประสิทธิภาพและไดประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

 ขอ ๑๐ ผูปฏิบัติงานพึงละเวนการนําผลงานหรือผลงานทางวิชาการของตนเองที่เคยใชมาแลว

มาใชใหมอยางผิดวิธี  

 ขอ ๑๑ ผูปฏิบัติงานพึงยึดม่ันในหลักจรรยาบรรณท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดและปฏิบัติตาม

จริยธรรมแหงวิชาชีพที่ตนเปนสมาชิกแหงสภาวิชาชีพนั้นดวย 

 สวนที่ ๒ 

 จรรยาบรรณตอมหาวิทยาลัย 

 ขอ ๑๒ ผูปฏิบัติงานพงึปฏิบัติงานโดยคํานงึถงึชือ่เสียง เกียรตภิมู ิและประโยชนของมหาวทิยาลยั  

 ขอ ๑๓ ผูปฏิบัติงานพึงปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย โปรงใส เสมอภาค และปราศจากอคติ 

 ขอ ๑๔ ผูปฏิบัติงานพึงปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความสามารถ ขยันหม่ันเพียร  รอบคอบ  

รวดเร็ว ถูกตอง สมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล 

 ขอ ๑๕ ผูปฏิบัติงานพึงปฏิบัติงานตรงตอเวลาและใชเวลาในการปฏิบัติงานใหเปนประโยชน

ตอมหาวิทยาลัย 

 ขอ ๑๖ ผู ปฏิบั ติงานพึงปฏิบั ติงานโดยคํานึงถึงการดูแลรักษาและใช ทรัพย สิน ของ

มหาวิทยาลัยอยางประหยัดคุ มค าทั้งต องระมัดระวังมิให เกิดความเสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยง

วิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง 

 ขอ ๑๗ ผูปฏิบัติงานพึงปฏิบัติงานโดยไมมีผลประโยชนทับซอนใดๆแกตนเองหรือพวกพอง 

        สวนที่ ๓  

  จรรยาบรรณของผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน   

 ขอ ๑๘ ผูบังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูอยูใตบังคับบัญชา 

 ขอ ๑๙ ผูบงัคบับญัชาพงึควบคมุ กํากับ และดแูลการปฏบิตัติามจรรยาบรรณของผูอยูใตบงัคบั

บัญชารวมตลอดถึงสงเสริมและสนับสนุนใหผูอยูใตบังคับบัญชาไดเรียนรูและตระหนักถึงการปฏิบัติตาม

ขอบังคับนี้  
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 ขอ ๒๐ ผู บังคับบัญชาพึงรับฟงความคิดเห็นของผูอยู ใตบังคับบัญชาตลอดจนปกครอง

ผูอยูใตบังคับบัญชาดวยหลักธรรมาภิบาล  

 ขอ ๒๑ ผูบงัคบับญัชาพงึดูแลเอาใจใสผูอยูใตบงัคบับญัชาท้ังในดานการปฏบิตังิาน ขวญักาํลงัใจ

สวสัดกิาร และการสงเสรมิใหผูอยูใตบงัคบับญัชาไดเพิม่พนูพัฒนาความรูความสามารถตามความจาํเปนและเหมาะสม 

 ขอ ๒๒ ผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน พึงปฏิบัติตอกันดวยความสุภาพ

และมีมนุษยสัมพันธอันดีตอกัน  

 ขอ ๒๓ ผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน พึงปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

และใหความรวมมือในการปฏิบัติงานตอกัน รวมถึงการแกไขปญหา การเสนอแนะใหความคิดเห็นอันเปน

ประโยชนตอการปฏิบัติงานและพัฒนางานรวมกัน  

 ขอ ๒๔ ผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน พึงปฏิบัติงานดวยการชวยเหลือ

เกือ้กลูตอกนัในทางทีถ่กูตองและชอบธรรมและสงเสรมิสนบัสนนุใหเกดิความสามคัคใีนการปฏบิตังิานหรือ

ในการอยูรวมกันในองคกรและในหมูคณะ 

           สวนที่ ๔ 

   จรรยาบรรณตอนักศึกษา ผูรับบริการ ประชาชน และสังคม 

 ขอ ๒๕ ผูปฏบิตังิานพงึใหบรกิารอยางเตม็กาํลงัความสามารถ ปราศจากอคต ิและมีความเสมอภาค

 ขอ ๒๖ ผูปฏิบัติงานพึงใหบริการดวยความสุภาพ มีความเอื้อเฟอ และมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี 

 ขอ ๒๗ ผูปฏิบัติงานพึงใหบริการดวยความรวดเร็ว ตรงตามเวลา และไมชักชา  

                 สวนที่ ๕ 

               จรรยาบรรณของคณาจารย 

 ขอ ๒๘ คณาจารยพงึปฏบิตัติามจรรยาบรรณทีก่าํหนดในหมวด ๑ สวนท่ี ๑ ถึงสวนท่ี ๔ โดยเครงครัด 

 ขอ ๒๙ คณาจารยพงึประพฤติตนใหเปนแบบอยางทีด่แีกนักศึกษาและบคุคลอ่ืน

 ขอ ๓๐ คณาจารยพงึอทุศิตนในการสอนนกัศกึษาอยางเตม็ที ่ไมละทิง้หนาทีก่ารสอนหรอืงดสอน

โดยไมมเีหตอุนัควร ถามกีารงดสอนกใ็หมกีารจดัสอนชดเชย 

 ขอ ๓๑ คณาจารยพึงปฏิบัติตอนักศึกษาดวยความเสมอภาค ปราศจากอคติ ใหเกียรติ

และรบัฟงความคิดเหน็ของนกัศกึษาอยางเหมาะสม  

 ขอ ๓๒ คณาจารยพึงปฏิบัติตอนักศึกษาดวยความเมตตาและใหความชวยเหลือแกนักศึกษา

ในการสนบัสนนุความรูทางวชิาการในการศกึษา 

 ขอ ๓๓ คณาจารยพึงอบรมสงเสริมและสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

ในการเรยีนการสอนใหแกนกัศกึษา 

 ขอ ๓๔ คณาจารยพงึหมัน่ศกึษา คนควา วจิยั และพฒันาวชิาการใหทนัสมยัรวมถึงการเผยแพร

ผลงานทางวชิาการและหรือการนาํผลงานทางวิชาการไปใชประโยชนอยางตอเน่ือง 

 ขอ ๓๕ คณาจารยพงึสงเสรมิสนบัสนนุบรรยากาศแหงเสรภีาพทางวชิาการแกกนัและกนั  

 ขอ ๓๖ คณาจารยพงึสนบัสนนุและมสีวนรวมในการพฒันามหาวทิยาลยั ชมุชน สังคมและประเทศชาต ิ
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        หมวด ๒  

            การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

 ขอ ๓๗ ผู ปฏิบัติงานผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณตามท่ีกําหนดไวในขอ ๖

ถึงขอ ๓๖ แหงขอบังคับนี้ ใหถือวาผูนั้นประพฤติผิดจรรยาบรรณอยางไมรายแรง  

 ขอ ๓๘  ผูปฏิบัตงิานผูใดฝาฝนหรอืไมปฏิบตัติามจรรยาบรรณทีก่าํหนดไวในขอนี ้ใหถือวาผูนัน้

ประพฤติผิดจรรยาบรรณอยางรายแรงและเปนการกระทําความผิดทางวินัย ใหดําเนินการทางวินัย

ตามควรแกกรณี ไดแก 

 (๑) กระทําการใดๆที่เปนการคัดลอกหรือนําผลงานหรือผลงานทางวิชาการของบุคคลอื่น

หรือที่บุคคลอื่นมีสวนรวมไปเปนผลงานของตนหรือบุคคลอื่นโดยไมชอบ  

 (๒) การกระทําใดๆอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ การกระทําเกี่ยวกับชูสาว หรือ

การกระทําอื่นใดที่ไมเหมาะสมทางเพศตอผูอื่น 

 (๓) กระทําการเรียก รับ หรือ ยอมจะรับทรัพยสินหรือหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนเพ่ือ

กระทําการหรือไมกระทําการอยางใดอยางหนึ่งที่ เกี่ยวของกับงานในหนาท่ีหรือการปฏิบัติงาน

หรือการกระทําใดที่ไมซื่อสัตยสุจริต 

 (๔) กระทําการเปดเผยความลบัของบคุคลอืน่ท่ีไดจากการปฏิบตังิานโดยไมมหีนาท่ีหรืออํานาจ

ตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัย 

 (๕) กระทําการสอน อบรม หรือแนะนําเพื่อใหบุคคลอื่นกระทําการที่ผิดตอขอบังคับ ระเบียบ 

ประกาศ คําสั่งของมหาวิทยาลัย ศีลธรรมอยางรายแรง หรือกฎหมาย 

 (๖) การกระทําอืน่ใดตามทีส่ภามหาวิทยาลัยกําหนดใหเปนความผดิจรรยาบรรณอยางรายแรง

        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) หวัหนาหนวยงานสงักดัสาํนกังานอธกิารบดทีีไ่ดรบัมอบหมาย  เปนกรรมการและเลขานกุาร

  และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการมีจํานวนไดตามความเหมาะสม 
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 ๓๙.๒ หลักเกณฑและวิธีการไดมาของ ก.จ.ม. 

 (๑) กรรมการตามขอ ๓๙.๑(๑) ใหที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณามอบหมาย  

 (๒) กรรมการตามขอ ๓๙.๑(๒) ใหทีป่ระชมุคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัเลอืกจากบคุคล

ที่มีความรูและความเชี่ยวชาญดานกฎหมายหรือดานการบริหารงานบุคคลหรือดานจริยธรรมคุณธรรม

 (๓) กรรมการตามขอ ๓๙.๑(๓) ใหท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเลือกจาก

ผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนงานระดับคณะ วิทยาลัย สถาบัน และสํานัก  

 ๓๙.๓ ก.จ.ม. มีหนาที่และอํานาจ ดังนี้ 

 (๑) เสรมิสรางจรรยาบรรณและสงเสรมิและสนบัสนนุใหผูปฏบิตังิานในมหาวทิยาลยัปฏบิตัติาม

จรรยาบรรณ 

 (๒) พิจารณาและวินิจฉัยเรื่องรองเรียนกลาวหาทางจรรยาบรรณและการสอบสวนหาขอเท็จ

จริงทางจรรยาบรรณและเสนอความเห็นตอสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี หรือผูบังคับบัญชาแลวแตกรณี

 (๓) พิจารณาและวินิจฉัยการสอบสวนการประพฤติผิดจรรยาบรรณและเสนอบทลงโทษ

ทางจรรยาบรรณตอสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี หรือผูบังคับบัญชาแลวแตกรณี 

 (๔) เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการปองปรามการกระทําที่อาจนําไปสูการประพฤติ

ผิดจรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตอมหาวิทยาลัย 

 (๕) ดําเนินการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานดานจรรยาบรรณ  

 (๖) ดําเนินการปรับปรุงกฎระเบียบขอบังคับประกาศคําสั่งที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน

 (๗) แตงตั้งคณะทํางาน คณะอนุกรรมการ หรือคณะบุคคลเพ่ือชวยเหลืองานของ ก.จ.ม.

ไดตามความจําเปนและเหมาะสม  

 (๘) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 

 ขอ ๔๐ ก.จ.ม. มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามปและอาจไดรับการแตงตั้งอีกได  

 กรณีประธานกรรมการหรือกรรมการจะตองพนจากตําแหนงตามวาระ ใหมหาวิทยาลัย

ดําเนินการใหไดมาซึ่งประธานกรรมการหรือกรรมการแทนกอนส้ินสุดวาระของกรรมการไมนอยกวา

สามสิบวัน หากสภามหาวิทยาลัยยังมิไดมีการแตงต้ังใหม ใหประธานกรรมการและกรรมการผูนั้นปฏิบัติ

หนาที่ตอไปจนกวาจะไดมีการแตงตั้งใหม  

 กรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระใหมีการแตงตั้งประธาน

กรรมการหรือกรรมการแทนตําแหนงท่ีวางลง และใหประธานกรรมการหรือกรรมการผูน้ันอยูในตําแหนง

ไดเพยีงเทาระยะเวลาทีเ่หลืออยูของผูซ่ึงตนแทน เวนแตวาระท่ีเหลืออยูน้ันนอยกวาหกสบิวนัอาจไมแตงตัง้

ใหมก็ได 
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 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 

  กรณกีารพจิารณาหรอืวินิจฉัยเก่ียวกับเรือ่งลับใหประธานของทีป่ระชมุกาํหนดประเดน็พจิารณา

และในกรณีตองขอใหที่ประชุมลงมติ การลงมติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 

  การลงมติของคณะกรรมการท่ีประชุมอาจกําหนดใหกระทําโดยการออกเสียงลงคะแนนแบบ

เปดเผยหรือออกเสียงลงคะแนนแบบลับก็ได

 กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานท่ีประชุม

ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

 ประเด็นหรือเรื่องใดถาไมมีผูคัดคาน ใหประธานที่ประชุมถามที่ประชุมวามีผูเห็นเปนอยางอื่น

หรือไมหากไมมีผูเห็นเปนอยางอื่นใหถือวาที่ประชุมใหความเห็นชอบในประเด็นหรือเรื่องนั้น   

 ขอ ๔๒ ใหสวนงานของมหาวทิยาลัยทกุสวนงานเสนอมหาวทิยาลยัพิจารณาแตงตัง้คณะกรรมการ

สงเสรมิจรรยาบรรณประจาํสวนงาน โดยใหมีหนาท่ีกําหนดมาตรการสงเสรมิและสนบัสนนุ ควบคมุ กาํกบั

และดแูลใหผูปฏบัิติงานในสวนงานนัน้ไดปฏบิตัติามจรรยาบรรณตามขอบงัคับนีอ้ยางเครงครัด  

 องคประกอบของคณะกรรมการสงเสรมิจรรยาบรรณประจาํสวนงานตามวรรคหนึง่ ใหสวนงาน

พิจารณากําหนดตามความเหมาะสมและความจําเปนของแตละสวนงาน   

 ขอ ๔๓ ผูทีจ่ะไดรบัแตงตัง้เปนกรรมการจรรยาบรรณประจาํมหาวทิยาลยัและกรรมการสงเสริม

จรรยาบรรณประจาํสวนงาน จกัตองเปนผูทีม่คีณุงามความดเีปนทีย่อมรบัในสงัคมและไมเคยเปนผูถกูลงโทษ

ทางวินัยและจรรยาบรรณมากอน
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 หมวด ๔ 

 การดําเนินการทางจรรยาบรรณ  

 สวนที่ ๑  

การพิจารณาขอกลาวหา

 ขอ ๔๔  เมื่อมีการกลาวหาวาผู ปฏิบัติงานผู ใดกระทําผิดจรรยาบรรณ ใหผู กล าวหา

หรือผูที่ทราบเรื่องการกระทําผิดยื่นเรื่องเปนหนังสือพรอมพยานหลักฐานสนับสนุนขอกลาวหาตามสมควร

ตอประธาน ก.จ.ม.  

 ขอ ๔๕ การกลาวหาวาผูปฏิบัติงานผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณอยางไมรายแรง

ในขอใด โดยปรากฏตัวผูกลาวหาหรอืผูทีท่ราบเรือ่งการกระทาํผิดและระบพุยานหลกัฐานเบือ้งตนประกอบ

อันมีมูลนาเชื่อถือไดว าผู ปฏิบัติงานผู นั้นอาจกระทําผิดจรรยาบรรณ ให ก.จ.ม. พิจารณาเสนอ

สภามหาวทิยาลยัหรอือธกิารบดแีลวแตกรณีเพือ่พจิารณามคีาํส่ังแตงตัง้คณะกรรมการสอบสวนโดยไมชกัชา

 การกลาวหาวาผูปฏิบัติงานผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณอยางไมรายแรงในขอใด

โดยไมปรากฏตัวผูกลาวหาหรือผูที่ทราบเรื่องการกระทําผิด ให ก.จ.ม. รับพิจารณาเฉพาะแตในกรณี

ที่เห็นวามีพยานหลักฐานประกอบนาเชื่อถือไดวากรณีมีมูลความผิดเทานั้น 

 กอนการดําเนนิการตามวรรคหนึง่และวรรคสอง หาก ก.จ.ม. พิจารณาเบือ้งตนแลวเหน็วากรณี

มีเหตุผลสมควร อาจเสนอใหสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมายใหสวนงานหรือบุคคลใดหรือ

แตงตั้งคณะบุคคลใดดําเนินการสืบสวนสอบสวนหาขอเท็จจริงแลวแตกรณีใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวัน

หรือ ก.จ.ม. อาจเสนอสภามหาวิทยาลัยหรือธิการบดีแลวแตกรณี ดําเนินการตามกลไกในการสมานฉันท

ไกลเกลี่ย สําหรับผูปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวใหพิจารณาก็ได   

 กรณมีีความจําเปนทีม่อิาจดาํเนนิการสบืสวนสอบสวนหาขอเทจ็จริงแลวเสรจ็ภายในระยะเวลา

ตามวรรคสาม ใหทําหนังสือขออนุมัติตอนายกสภาหรืออธิการบดีแลวแตกรณี เพ่ือพิจารณาขยายเวลา

ไดตามความจําเปนและเหมาะสมครั้งละไมเกินสามสิบวันแตรวมแลวตองไมเกินหน่ึงรอยแปดสิบวัน

 การดําเนินการตามวรรคสามใหรายงานความเห็นผลการสืบสวนสอบสวนหาขอเท็จจริงตอ

นายกสภาหรืออธกิารบดแีลวแตกรณเีพื่อรับทราบเบื้องตน และใหนายกสภาหรอือธกิารบดีแลวแตกรณีนาํ

สงความเห็นพรอมสํานวนการสืบสวนสอบสวนหาขอเท็จจริงให ก.จ.ม. เพื่อพิจารณาวินิจฉัยตอไป 

 เมื่อ ก.จ.ม. ได วินิจฉัยและมีมติว ากรณีขอกลาวหามีมูลรับฟงได ให เสนอความเห็น

ตอสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีแลวแตกรณี เพื่อพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป หากกรณี

เห็นวาไมมีมูลใหสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีแลวแตกรณี ส่ังยุติเรื่องภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีไดรับ

แจงเรื่องจาก ก.จ.ม. โดยใหทําหนังสือแจงผลการพิจารณาใหผูเกี่ยวของทราบโดยไมชักชา 

 ขอ ๔๖ การกลาวหาวาผูปฏิบัติงานผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณอยางรายแรง

ให ก.จ.ม. พิจารณาเสนอเรื่องใหสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีแลวแตกรณีพิจารณาดําเนินการ

ตามกระบวนการทางวินัยไดโดยตรงโดยไมตองมีการดําเนินการทางจรรยาบรรณกอน 



จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน

๒๕

 สวนที่ ๒ 

การดําเนินการสอบสวนทางจรรยาบรรณ

 ขอ ๔๗ การกลาวหาวาผูปฏิบัติงานฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณอยางไมรายแรงตาม

ขอบังคับนี้ หากกรณีมีมูลความผิดใหเสนออธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  

 การกลาวหาวาอธิการบดีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณอยางไมรายแรงตามขอบังคับน้ี

หากกรณีมีมูลความผิดใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณาวินิจฉัยและมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

สอบสวน  

 กรณีมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการสอบสวนตองสอบสวนใหแลวเสร็จ

ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันที่ประธานคณะกรรมการสอบสวนรับทราบคําสั่ง 

 กรณีมีความจําเปนที่มิอาจสอบสวนใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาตามความในวรรคสาม

ใหประธานคณะกรรมการสอบสวนทาํหนงัสอืขออนมุตัติอนายกสภาหรืออธกิารบดแีลวแตกรณ ีเพ่ือพิจารณา

ขยายเวลาไดตามความจาํเปนและเหมาะสมครัง้ละไมเกนิสามสบิวนัแตรวมแลวตองไมเกนิหน่ึงรอยแปดสบิวนั 

 ขอ ๔๘ ใหคณะกรรมการสอบสวนประกอบดวยประธานกรรมการซึ่งดํารงตําแหนงหรือระดับ

ไมตํ่ากวาหรือเทียบเทาผูถูกกลาวหาและกรรมการอยางนอยอีกสองคน และคณะกรรมการสอบสวน

ตองเปนผูมีวุฒิทางกฎหมายอยางนอยหน่ึงคน โดยใหกรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการและจะมีผูชวย

เลขานุการดวยก็ได การเปลี่ยนแปลงตําแหนงของผูท่ีไดรับแตงตั้งในภายหลังไมกระทบถึงการที่ไดกระทํา

มาแลวในขณะดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่ง 

 ขอ ๔๙ การดําเนินการสอบสวนทางจรรยาบรรณใหปฏิบัติ ดังนี้ 

 (๑) ใหนายกสภาหรืออธิการบดีแลวแตกรณีแจงคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน

และขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาและผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหารับทราบ พรอมทั้งแจงใหผูถูกกลาวหา

ทราบดวยวาผูถูกกลาวหามีสิทธิคัดคานประธานคณะกรรมการหรือกรรมการสอบสวนตามคําสั่งไดภายใน

สิบหาวันนับแตวันไดรับแจงคําสั่งและผูถูกกลาวหามีสิทธิไดรับทราบการพิจารณา มีสิทธิแสดงพยาน

หลักฐานและความเห็นของตนไดภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ 

 (๒) ใหประธานคณะกรรมการสอบสวนประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือกําหนดประเด็น

และแนวทางในการสอบสวนโดยเร็วนับแตวันที่พนกําหนดเวลาคัดคานคณะกรรมการสอบสวน  

 (๓) ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการรวบรวมและสรุปพยานหลักฐานตางๆท่ีเกี่ยวของ

กับขอกลาวหาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน 

 ในกรณีเรียกบุคคลมาใหถอยคําตองมีคณะกรรมการสอบสวนรวมสอบสวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง

 ถาคณะกรรมการสอบสวนเหน็วามเีอกสารหรอืวตัถใุดสมควรนํามาเปนพยานหลกัฐานประกอบ

การสอบสวน กใ็หประธานคณะกรรมการสอบสอบสวนมหีนงัสอืแจงไปยงัเจาของหรือผูครอบครองเอกสาร

หรือวัตถุนั้น ใหจัดสงเอกสารหรือวัตถุดังกลาวแกคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือนํามาเปนพยานหลักฐาน

ประกอบการสอบสวนตอไปได 
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 เอกสารทีใ่ชเปนพยานหลักฐานในสาํนวนสอบสวนใหใชตนฉบบั แตหากมคีวามจาํเปนทีไ่มอาจ

นาํตนฉบบัมาได กใ็หใชสาํเนาเอกสารท่ีมีผูรับผิดชอบในความมีอยูของเอกสารนัน้ลงนามรบัรองวาเปนสาํเนา

ที่ถูกตองกับตนฉบับแทนได   

 ในการสงเอกสารตางๆเก่ียวกับเรื่องที่กลาวหาและการดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวของน้ัน

เพ่ือประโยชนในการคุมครองผูกลาวหาและพยาน คณะกรรมการสอบสวนอาจใชดลุพนิจิไมเปดเผยชือ่ทีอ่ยู

ของผูกลาวหาและพยานและขอมูลอื่นๆที่ปรากฏในเรื่องที่กลาวหาไดตามที่เห็นสมควร 

 (๔) ใหประธานคณะกรรมการสอบสวนมีหนังสือเรียกผูถูกกลาวหามารับทราบขอกลาวหา

และสรุปพยานหลักฐานทั้งหมดแจงใหแกผูถูกกลาวหาทราบเปนหนังสือโดยเร็วนับแตวันที่ดําเนินการ

ตาม (๓) แลวเสร็จ 

 ในกรณท่ีีผูถูกกลาวหาใหถอยคาํรบัสารภาพวาไดกระทาํการตามทีถู่กกลาวหา ใหคณะกรรมการ

สอบสวนแจงใหผูถูกกลาวหาทราบวาการกระทําตามท่ีถูกกลาวหาดังกลาวเปนความผิดจรรยาบรรณ

ในขอใดหากผู ถูกกลาวหายังคงยืนยันตามท่ีรับสารภาพ ใหบันทึกถอยคํารับสารภาพรวมทั้งสาเหตุ

แหงการกระทําความผิด ไวดวย โดยคณะกรรมการสอบสวนจะไมทาํการสอบสวนและดําเนินการตามขอ (๖)

ตอไปก็ได หรือถาเห็นเปนการสมควรเพื่อใหไดทราบขอเท็จจริงอันเก่ียวกับเร่ืองท่ีกลาวหาจะดําเนินการ

สอบสวนตอไปก็ได  

 (๕) ในกรณีผูถูกกลาวหาปฏิเสธขอกลาวหา ใหผูถูกกลาวหาทําหนังสือชี้แจงขอกลาวหา

ใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงตาม (๔)  

 ในกรณีที่ผู ถูกกลาวหาไมดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนดไวน้ัน ใหถือวาผูถูกกลาวหา

สละสิทธิ์ในการชี้แจงขอกลาวหาและใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนตอไปได 

 กรณีที่ผู  ถูกกลาวหาไดทําคําชี้แจงแกข อกล าวหาและอางตนเองหรือผู  ใดเป นพยาน

ใหคณะกรรมการสอบสวนพิจารณารายการพยานหลักฐานของผูถูกกลาวหาวารายการใดสมควรที่จะให

นํามาใชเปนพยานหลักฐานไดก็ใหอนุญาตใหแสดงพยานหลักฐานเชนวานั้นได 

 คณะกรรมการสอบสวนอาจเรียกผูถูกกลาวหามาสอบสวนเพิ่มเติมหลังจากผูถูกกลาวหา

ไดยื่นคําชี้แจงขอกลาวหาแลวได 

 (๖) เมื่อคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนเสร็จสิ้นแลวใหสรุปผลการสอบสวน

ใหแลวเสร็จโดยเร็วและเสนอผลการสอบสวนตอนายกสภาหรืออธิการบดีแลวแตกรณี พรอมทั้งสํานวน

การสอบสวนเพื่อรับทราบเบื้องตน และใหนายกสภาหรืออธิการบดีแลวแตกรณีสงผลการสอบสวน

และความเห็นพรอมสํานวนการสอบสวนให ก.จ.ม. เพื่อพิจารณาวินิจฉัยตอไป 

 เม่ือ ก.จ.ม. ไดวนิจิฉยัและมมีตวิาผูถกูกลาวหาผูใดกระทาํความผดิจรรยาบรรณขอใดและสมควรไดรบั

โทษสถานใดแลว หรือมีมติวาผูถูกกลาวหาผูใดไมไดกระทําความผิดจรรยาบรรณตามที่ถูกกลาวหา

 ใหเสนอความเหน็ตอสภามหาวทิยาลยัหรอือธกิารบดแีลวแตกรณเีพือ่พจิารณาดาํเนินการตามอํานาจหนาท่ีตอไป 
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 ขอ ๕๐ การดําเนินการแจงคําส่ังตามขอ ๔๙(๑) ใหมีหนังสือแจงคําสั่งไปยังสวนงาน

ที่ผูถูกกลาวหาสังกัดอยูในวันและเวลาราชการ หากผูถูกกลาวหาอยูปฏิบัติหนาที่แตไมยินยอมรับทราบ

คาํสัง่ใหนายกสภาหรอืผูบงัคับบัญชาของผูถกูกลาวหาแลวแตกรณี และพยานอกีหนึง่คนในสงักดัสวนงานนัน้

ลงนามรับรองการแจงคําส่ัง โดยใหถือวาวันและเวลาดังกลาวเปนวันที่บุคคลนั้นไดรับแจงคําสั่งตามความ

ในวรรคหนึง่โดยชอบแลว  

 กรณีผู ถูกกลาวหาพนสภาพจากการเปนผู ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย หรือมีเหตุอื่นใด

นอกเหนือจากวรรคหนึ่งทําใหไมอาจรับแจงคําสั่งได ใหมีการแจงคําสั่งไปทางไปรษณียตอบรับตามที่อยู

ทีผู่ถกูกลาวหาไดใหไวกับเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัย โดยใหถอืวาบุคคลนัน้ไดรับแจงคาํสัง่เมือ่ครบกาํหนด

เจ็ดวันนับแตวันท่ีสงสําหรับกรณีภายในประเทศ หรือเมื่อครบกําหนดสิบหาวันนับแตวันสงสําหรับกรณีสง

ไปยงัตางประเทศ เวนแตจะมกีารพสูิจนไดวาไมมกีารไดรบัหรอืไดรบักอนหรือหลงัจากวนันัน้  

 ขอ ๕๑ การคัดคานกรรมการสอบสวนใหทําเปนหนังสือยื่นตอนายกสภาหรืออธิการบดี

แลวแตกรณ ีภายในสบิหาวนันบัแตวนัทีไ่ดรบัแจงคาํสัง่ โดยจกัตองระบเุหตอุนัเปนสาระสาํคญัในการคดัคาน

แสดงใหเห็นวาประธานคณะกรรมการหรือกรรมการสอบสวนที่ตนคัดคานนั้นเปนผูมีเหตุที่จะทําใหการ

สอบสวนไมชอบอยางไรดวย 

 ในกรณีผูท่ีไดรับแตงตั้งเปนประธานคณะกรรมการสอบสวนหรือกรรมการสอบสวนเห็นวา

ตนมีเหตุอันอาจถูกคัดคานใหผูน้ันแจงเปนหนังสือตอนายกสภาหรืออธิการบดีแลวแตกรณี เพื่อพิจารณา

และดําเนินการตอไป  

 การพจิารณาเรือ่งการคดัคานดงักลาวขางตนใหนายกสภาหรืออธกิารบดแีลวแตกรณ ีพิจารณา

ใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือคัดคาน ท้ังนี้ ใหแสดงเหตุผลในการพิจารณาสั่งการ

ดงักลาวดวยและแจงใหผูคัดคานทราบโดยเรว็ การพจิารณาวินจิฉัยของผูสัง่แตงตัง้คณะกรรมการสอบสวน

ใหถือเปนที่สุด  

 ในกรณีนายกสภาหรืออธิการบดีแลวแตกรณี ไมส่ังการอยางใดอยางหนึ่งภายในสิบหาวัน

ตามวรรคสาม ใหถอืวาผูถกูคดัคานพนจากการเปนประธานคณะกรรมการสอบสวนหรือกรรมการสอบสวน

และใหรีบดําเนินการตามขอบังคับนี้ใหเปนไปโดยชอบตอไป 



จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน

๒๘

 หมวด ๕  

โทษและวิธีการลงโทษทางจรรยาบรรณ

 ขอ ๕๒ โทษทางจรรยาบรรณ ไดแก 

 (๑) ตักเตือน  

 (๒) วากลาวและสั่งใหดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด 

 (๓) ทําทัณฑบน 

 ขอ ๕๓ ในกรณีสั่งลงโทษตักเตือนใหระบุวาผูถูกสั่งลงโทษไดกระทําความผิดจรรยาบรรณ

ตามขอบังคับขอใด เพื่อใหผูถูกส่ังลงโทษไดรับทราบความผิดอยางเพียงพอ และใหมีการจัดเก็บคูฉบับ

หรือสําเนาหนังสือดังกลาวและเอกสารที่เกี่ยวของรวมไวในสํานวนการสอบสวนดวย 

 ขอ ๕๔ ในกรณีสั่งลงโทษวากลาวและสั่งใหดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาท่ีกําหนด

ใหระบุวาผูถูกสั่งลงโทษไดกระทําความผิดจรรยาบรรณตามขอบังคับขอใดกับสิ่งท่ีประสงคใหดําเนินการ

ใหถูกตอง พรอมกับกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติใหถูกตองไวดวย และใหเก็บคูฉบับหรือสําเนาหนังสือ

ดังกลาวและเอกสารที่เกี่ยวของรวมไวในสํานวนการสอบสวนดวย 

 ขอ ๕๕ ในกรณีการสั่งลงโทษทําทัณฑบนใหระบุว าผู  ถูกสั่งลงโทษไดกระทําความผิด

จรรยาบรรณตามขอบังคับขอใด เพื่อใหผูถูกสั่งลงโทษไดรับทราบความผิดอยางเพียงพอและใหเก็บหนังสือ

ดังกลาวและเอกสารที่เกี่ยวของรวมไวในสํานวนการสอบสวนดวย 

 ขอ ๕๖ การสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณหรือยุติเรื่องใหอธิการบดีพิจารณาวินิจฉัยและมีคําสั่ง

ภายในสามสิบวันนับแตวันที่อธิการบดีไดรับแจงเรื่องจาก ก.จ.ม. 

  การสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณหรือยุติเรื่องกรณีของอธิการบดีใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

วินิจฉัยและมีคําสั่งภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงเรื่องจาก ก.จ.ม. 

 การสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณใหทําเปนคําสั่งมหาวิทยาลัย โดยใหนายกสภาหรืออธิการบดี

เปนผูลงนามในคําสั่งแลวแตกรณี และใหนายกสภาหรืออธิการบดีแลวแตกรณี แจงบันทึกผลการลงโทษ

ทางจรรยาบรรณไวในทะเบียนประวัติบุคคลผูนั้นดวย 

 ผูปฏิบตังิานผูใดถกูสัง่ลงโทษทางจรรยาบรรณแลวยงัฝาฝนหรือไมปฏิบตัติาม ใหถือวาผูน้ันกระทาํ

ผดิวนัิยตามควรแกกรณแีละใหนายกสภาหรอือธิการบดแีลวแตกรณีพิจารณาดาํเนนิการทางวนิยัแกผูนัน้ 

 ขอ ๕๗ วิธีการแจงผลการพิจารณาใหดําเนินการ ดังนี้ 

  ใหนายกสภาหรืออธิการบดีแลวแตกรณีแจงผลการพิจารณาเปนหนังสือหรือแจงคําส่ังลงโทษ

ทางจรรยาบรรณแลวแตกรณีไปยังผูกลาวหา ผูถูกกลาวหา หรือผูถูกสั่งลงโทษและผูบังคับบัญชาที่เปน

หัวหนาสวนงานของผูถูกสั่งลงโทษตามที่อยูของสวนงานที่บุคคลนั้นสังกัดอยูตามวันและเวลาราชการ 

 กรณผีูกลาวหา ผูถูกกลาวหา หรอืผูถกูสัง่ลงโทษอยูปฏิบตัหินาทีแ่ตไมยนิยอมรับแจงผลการพิจารณา

หรือคําสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณแลวแตกรณี ใหนายกสภาหรือผูบังคับบัญชาของบุคคลนั้นแลวแตกรณี

และพยานอกีหนึง่คนในสงักดัสวนงานนัน้ลงนามรับรองการแจงผลการพิจารณาหรือคําสัง่ลงโทษทางจรรยาบรรณ  

โดยใหถอืวาวนัและเวลาดงักลาวเปนวนัทีบ่คุคลนัน้ไดรบัแจงคาํสัง่ตามความในวรรคหนึง่โดยชอบแลว 
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๒๙

 กรณตีามวรรคหนึง่หากผูกลาวหา ผูถกูกลาวหา หรอืผูถกูสัง่ลงโทษพนสภาพจากการเปนผูปฏิบตัิ

งานของมหาวิทยาลัยหรือมีเหตุอื่นใดนอกเหนือจากวรรคสองทําใหไมอาจรับแจงได ใหนายกสภา

หรอือธกิารบดแีลวแตกรณแีจงผลการพจิารณาเปนหนงัสอืหรอืคาํสัง่ลงโทษทางจรรยาบรรณไปทางไปรษณยี

ตอบรับตามที่อยู ที่บุคคลนั้นไดใหไวกับเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย โดยใหถือวาบุคคลน้ันไดรับแจง

เมือ่ครบกาํหนดเจ็ดวนันบัแตวันทีส่งสําหรบักรณีภายในประเทศ หรอืเมือ่ครบกาํหนดสบิหาวนันบัแตวนัสง

สาํหรบักรณสีงไปยงัตางประเทศ เวนแตจะมกีารพสิจูนไดวาไมมกีารไดรบัหรอืไดรบักอนหรอืหลงัจากวันนัน้

 ขอ ๕๘ การรองทุกขคําสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณใหผูถูกสั่งลงโทษรองทุกขตอคณะกรรมการ

อุทธรณรองทุกขและพิทักษระบบคุณธรรม ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน ภายในสามสิบวันนับแตวันที่

ผูถูกสั่งลงโทษไดรับแจงคําสั่งตามหลักเกณฑการอุทธรณและรองทุกขตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย

 กรณมีีคําสัง่ลงโทษทางจรรยาบรรณ ใหแจงสทิธติามความวรรคหนึง่ใหผูถกูสัง่ลงโทษไดรบัทราบดวย

  หมวด ๖ 

บทเฉพาะกาล

 ขอ ๕๙ ให ก.จ.ม. คณะทํางาน คณะอนกุรรมการ หรอืคณะบคุคลทีเ่รยีกชือ่อยางอืน่ทีต้ั่งไวโดย

ชอบตามระเบยีบ ขอบงัคบัของมหาวทิยาลยั หรอืขอบงัคบัสภามหาวทิยาลยัขอนแกนวาดวยจรรยาบรรณ

ของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๕ ปฏิบัติหนาท่ีตอไปไดเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับขอบังคับน้ี

จนครบวาระหรอืจนกวาจะไดมกีารแตงตัง้ ก.จ.ม. คณะทาํงาน คณะอนกุรรมการ หรอืคณะบคุคลทีเ่รยีกชือ่

อยางอืน่ข้ึนใหม   

 ขอ ๖๐ ผูปฏบิตังิานผูใดถกูกลาวหาวาประพฤตผิดิจรรยาบรรณอยูกอนวนัทีข่อบงัคบันีใ้ชบงัคับ

ใหมีการดําเนินการทางจรรยาบรรณตามขอบังคับที่ใชบังคับอยูกอนวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับโดยอนุโลม

ตอไปจนแลวเสรจ็ เวนแตขอบังคับฉบับใดมีสวนท่ีเปนคุณมากกวากใ็หใชขอบงัคบัในสวนทีเ่ปนคุณฉบบันัน้

 (๑) กรณีที่มีคําสั่งใหสอบสวนทางจรรยาบรรณโดยถูกตองตามขอบังคับที่ใชอยูกอนที่ขอบังคับ

นี้ใชบังคับ ใหกรณีน้ันยังคงพิจารณาดําเนินการตอไปไดจนแลวเสร็จโดยคณะกรรมการชุดเดิมเวนแต

มีเหตุสมควรหรือจําเปนใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งหรือมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นใหม 

 (๒) กรณีที่ไดมีการสอบสวนทางจรรยาบรรณหรือพิจารณาวินิจฉัยโดยถูกตองตามขอบังคับ

ทีใ่ชอยูกอนขอบงัคับนีใ้ชบงัคบัแตกรณียงัไมเสรจ็สิน้ถงึทีสุ่ด ใหถอืวาการสอบสวนทางจรรยาบรรณหรือการ

พิจารณาวินิจฉัยที่ไดกระทํามาแลวเปนอันชอบดวยขอบังคับนี้

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 (นายณรงคชัย อัครเศรณี)

 นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน

๓๖ 
 

 คูมือจรรยาบรรณของผูปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน 

หมวด ๖ 
บทเฉพาะกาล 

 ขอ ๕๙ ให ก.จ.ม. คณะทํางาน คณะอนุกรรมการ หรือคณะบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีต้ังไวโดยชอบตาม
ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย หรือขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยจรรยาบรรณของบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๕ ปฏิบัติหนาท่ีตอไปไดเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้จนครบวาระหรือ
จนกวาจะไดมีการแตงต้ัง ก.จ.ม. คณะทํางาน คณะอนุกรรมการ หรือคณะบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนข้ึนใหม  
 ขอ ๖๐ ผูปฏิบัติงานผูใดถูกกลาวหาวาประพฤติผิดจรรยาบรรณอยูกอนวันท่ีขอบังคับนี้ใชบังคับใหมี
การดําเนินการทางจรรยาบรรณตามขอบังคับท่ีใชบังคับอยูกอนวันท่ีขอบังคับนี้ใชบังคับโดยอนุโลมตอไปจนแลว
เสร็จ เวนแตขอบังคับฉบับใดมีสวนท่ีเปนคุณมากกวาก็ใหใชขอบังคับในสวนท่ีเปนคุณฉบับนั้น  
 (๑) กรณีท่ีมีคําสั่งใหสอบสวนทางจรรยาบรรณโดยถูกตองตามขอบังคับท่ีใชอยูกอนท่ีขอบังคับนี้ใช
บังคับ ใหกรณีนั้นยังคงพิจารณาดําเนินการตอไปไดจนแลวเสร็จโดยคณะกรรมการชุดเดิมเวนแตมีเหตุสมควร
หรือจําเปนใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งหรือมีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนข้ึนใหม  
 (๒) กรณีท่ีไดมีการสอบสวนทางจรรยาบรรณหรือพิจารณาวินิจฉัยโดยถูกตองตามขอบังคับท่ีใชอยูกอน
ขอบังคับนี้ใชบังคับแตกรณียังไมเสร็จสิ้นถึงท่ีสุด ใหถือวาการสอบสวนทางจรรยาบรรณหรือการพิจารณา
วินิจฉัยท่ีไดกระทํามาแลวเปนอันชอบดวยขอบังคับนี้ 

ประกาศ ณ วันท่ี ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 (นายณรงคชัย อัครเศรณี) 

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
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๓๐

 ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน ที ่ ๑๔๐๐/๒๕๖๑ 

 เรือ่ง  กาํหนดการกระทาํอนัเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการปฏบิตังิานและมาตรการ 

 ในการปองกนัและแกไขปญหา 

 ---------------------- -----------------
 อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๗(๑)(๕) แหงพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยั

ขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๘  ประกอบดวยขอ ๕ ของขอบงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยจรรยาบรรณและการ

ดาํเนนิการดานจรรยาบรรณของผูปฏบิตังิาน มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. ๒๕๖๐ และมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการ

จรรยาบรรณ ประจาํมหาวทิยาลยัขอนแกน (ก.จ.ม.) ในคราวการประชมุครัง้ที ่๓/๒๕๖๑ เมือ่วนัที ่๗ พฤษภาคม 

๒๕๖๑ จงึออกประกาศไวดงัตอไปนี้

 ขอ ๑ รปูแบบการลวงละเมดิหรอืคกุคามทางเพศ  ดงันี ้

   การกระทาํใดๆหรอืพฤตกิรรมทีส่อไปในทางเพศทีเ่ปนการบงัคบัใชอาํนาจดวยวาจา ขอความ 

ทาทาง เสยีง รปูภาพ เอกสาร ขอมูลทางอเิล็กทรอนกิส หรอืส่ิงของลามกอนาจารเกีย่วกบัเพศ หรอืกระทาํ

อยางอืน่ในทาํนองเดยีวกนั โดยประการท่ีนาจะทําใหผูอืน่ไดรบัความเดอืดรอน ราํคาญ ไดรบัความอบัอาย

หรือรูสึกวาถูกเหยียดหยาม และใหหมายความรวมถึงการติดตามรังควานรือการกระทําการใดที่กอใหเกิด

บรรยากาศไมปลอดภยัทางเพศ โดยเฉพาะจากการสรางเงือ่นไขซึง่มผีลตอการจางงาน การสรรหา การแตงตัง้ 

หรอืผลกระทบอืน่ใดตอผูเสยีหายทัง้ในมหาวทิยาลยัหรอืสวนงานอืน่ อาท ิ

   ๑.๑ การกระทําทางสายตา เชน การจองมองรางกายทีส่อไปในทางเพศ มองชอนใตกระโปรง 

มองหนาอกหรอืจองลงไปทีค่อเส้ือจนทาํใหผูถกูมองรูสึกอดึอดั อบัอาย หรือไมสบายใจ หรือทาํใหผูอืน่ทีอ่ยู

ในบรเิวณดงักลาวมคีวามรูสกึเชนเดยีวกนั เปนตน 

   ๑.๒ การกระทําดวยวาจา เชน การวิพากษวิจารณรปูราง ทรวดทรง และการแตงกายทีส่อ

ไปทางเพศการชกัชวนใหกระทําการใดๆในท่ีลับตาซึง่ผูถูกกระทําไมพงึประสงคและไมตองการ การพดูเรือ่งตลก

เกีย่วกบัเพศการเกีย้วพาราส ีพดูจาแทะโลม การพดูลามก การโทรศพัทลามก การเรยีกผูถกูกระทาํดวยคาํทีส่อ

ไปทางเพศ จับกลุมวิจารณพฤติกรรมทางเพศของบุคคลในที่ทํางาน การสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ

การแสดงความเหน็ตอรสนยิมทางเพศ และการพูดทีส่อไปในทางเพศ การถามเกีย่วกบัประสบการณความชืน่ชอบ

ในเรือ่งเพศ การสรางเร่ืองโกหกหรอืการแพรขาวลอืเกีย่วกบัชวีติทางเพศของผูอืน่เปนตน 

   ๑.๓ การกระทาํทางกาย เชน การสมัผสัรางกายของผูอืน่ การลบูคลาํ การถไูถรางกายผูอืน่

อยางมีนัยทางเพศ การฉวยโอกาสกอดรัด จูบ การหยอกลอโดยการแตะเนื้อตองตัว การดึงคนมานั่งตัก

และการสัมผสัทางกายอืน่ใดทีไ่มนาพงึประสงค การตามรบกวนโดยทีอ่กีฝายหนึง่ไมรูสกึยนิด ีการต้ังใจยนืใกลชดิ

เกนิกวาทีค่วร การตอนเขามมุหรอืขวางทางเดนิ การยกัคิว้หลิว่ตา การผวิปากแบบเชญิชวน การสงจบู การเลยี

รมิฝปาก การทาํทานํา้ลายหก 
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   ๑.๔ การกระทําอื่นๆ เชน การแสดงรูปภาพ วัตถุ และขอความที่เกี่ยวของกับเพศ

รวมทั้งการเปดหรือโชวภาพโปหรือภาพอุจาดตาทางเพศในท่ีทํางานหรือในคอมพิวเตอร การเขียน

หรอืวาดภาพทางเพศในทีส่าธารณะ การใชสญัลกัษณทีแ่สดงถงึอวยัวะเพศหรือการรวมเพศ การสือ่ขอความ 

รูปภาพ หรือสัญลักษณที่แสดงถึงเรื่องเพศในทางที่ไมสมควรและไมเหมาะสม เปนตน 

   ๑.๕ การกระทําทางเพศที่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชนเชน การใหสัญญาท่ีจะให

ผลประโยชนตอตาํแหนงหนาทีก่ารงาน ผลการเรยีน ทนุการศกึษา การดงูาน การเลือ่นเงนิเดอืนหรอืตาํแหนง 

การตอสัญญาการทํางานหากผูถูกลวงละเมิดหรือถูกคุกคามยอมมีเพศสัมพันธ หรือการขมขูใหเกิดผล

ในทางลบตอการจางงาน การศึกษา การขมขูวาจะทาํราย การบงัคบัใหมกีารสัมผสัทางเพศ หรอืการพยายาม

กระทําชําเรา หรือกระทําชําเรา เปนตน  

 ขอ ๒ การเสริมสรางและปองกันปญหาการถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศดังนี้

   ๒.๑ ผูปฏิบัติงานพึงใหเกียรติเพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา และผูอยูใตบังคับบัญชา

และพึงไมกระทําการใดๆอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ การกระทําในลักษณะทํานองเปนชูกัน 

หรือการกระทําอื่นใดที่ไมเหมาะสมทางเพศตอผูอื่นตามขอบังคับจรรยาบรรณที่มหาวิทยาลัยกําหนด

   ๒.๒ ผูปฏิบตังิานพงึลดความเส่ียงจากปญหาการถกูลวงละเมดิและคกุคามทางเพศ อาทิ 

แตงกายใหเหมาะสม หลีกเล่ียงการอยู ในที่ลับตาหรือสวนตัวตามลําพังกับเพศตรงขามหรือบุคคล

ที่มีพฤติกรรมไมนาไววางใจเปนตน 

   ๒.๓ ผูปฏิบัติงานพึงชวยกันสอดสองและรายงานพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมทางเพศ

ที่เกิดขึ้นในสวนงานใหผูบังคับบัญชารับทราบโดยเร็ว และไมควรเพิกเฉยหากมีปญหากรณีดังกลาวเกิดขึ้น 

   ๒.๔ ใหสวนงานทุกสวนงานมีหนาที่ดําเนินงานใหความรูความเขาใจแกผูปฏิบัติงาน

ในสงักัด เพือ่ปองกันมิใหเกดิปญหาการลวงละเมดิหรอืคกุคามทางเพศ และรายงานผลการดาํเนนิงานตลอด

รวมถึงสภาวการณปญหาการลวงละเมิดและคุกคามทางเพศของสวนงานตอคณะกรรมการจรรยาบรรณ 

ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกนทุกปงบประมาณ  

 ขอ ๓ การปฏิบัติตนเมื่อถูกลวงละเมิดและคุกคามทางเพศ ดังนี้ 

   ๓.๑ แสดงออกทันทวีาไมพอใจในการกระทาํของผูกระทําและถอยหางจากการลวงละเมดิ

หรือคุกคามทางเพศ

   ๓.๒ สงเสียงรองเพื่อใหผูกระทําหยุดการกระทําและเรียกผูอื่นชวยเหลือ

   ๓.๓ บนัทกึเหตกุารณทีเ่กดิขึน้ดวยการบนัทกึเสยีง บนัทกึภาพ หรอืภาพถาย (หากทาํได)

   ๓.๔ รายงานเหตุการณท่ีเกิดขึ้นเปนหนังสือโดยเร็วตอผู บังคับบัญชาเพ่ือใหทราบ

รายละเอียดอยางเพียงพอ

 ขอ ๔ การควบคุมกํากับและดูแลการถูกลวงละเมิดและคุกคามทางเพศ ดังนี้ 

   ๔.๑ เมื่อผู บังคับบัญชาไดรับเร่ืองรองเรียนเหตุการณท่ีเกิดข้ึน ใหผู บังคับบัญชา

ดําเนินการใหมีการตรวจสอบขอเท็จจริงเพื่อแสวงหาขอมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวของในทางลับ

ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงเรื่องหรือทราบเรื่องที่เกิดขึ้นเปนหนังสือ 
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   ๔.๒ ใหรายงานผลการตรวจสอบขอเทจ็จรงิดงักลาวไปยงัมหาวทิยาลยั หรอืสภามหาวทิยาลยั

แลวแตกรณีนับแตดําเนินการตามขอ ๔.๑ แลวเสร็จโดยเร็ว และใหมหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัย

แลวแตกรณี พิจารณาใหสวนงานที่เกี่ยวของดําเนินการทางวินัยหรือจรรยาบรรณหรือยุติเรื่องหรืออื่นๆ

ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ

 ขอ ๕ การคุมครองผูถูกกลาวหา ผูกลาวหา และพยานที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

   ในการดาํเนนิการสอบสวนทางวนิยัหรอืจรรยาบรรณ ใหผูถกูกลาวหา ผูกลาวหาและพยาน

ไดรับสิทธิในการคุมครองและใหความเปนธรรมในกระบวนการสอบสวนตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ

ของมหาวิทยาลัยหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ  

   กรณคํีาขออืน่ๆ เชน การขอยายสถานท่ีทํางานหรอืพืน้ทีใ่นการทาํงานเพือ่ความปลอดภยั

ทั้งดานรางกายและจิตใจหรือวิธีการในการปองกันหรือแกไขปญหาดังกลาว ใหไดรับการพิจารณา

จากผูบังคับบัญชาตามความจําเปนและเหมาะสมโดยเร็ว 

 ขอ ๖ สวนงานรับเรื่องรองเรียน ดังนี้ 

   กรณเีกดิเรือ่งภายในสวนงานเดยีวกัน ใหยืน่เรือ่งรองเรียนตอผูบงัคับบญัชาของสวนงาน 

เวนแตกรณีนอกเหนือจากที่กลาวนั้น ใหยื่นเรื่องตออธิการบดี หรือคณะกรรมการจรรยาบรรณ

ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน (ก.จ.ม.)  เฉพาะกรณีการรองเรียนอธิการบดีใหยื่นเร่ืองตอนายกสภา

เพื่อใหพิจารณาดําเนินการตามขอ ๔ ของประกาศนี้     

 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑

 (รองศาสตราจารยกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย)

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน

๓๙ 
 

  คูมือจรรยาบรรณของผูปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน 

  ๔.๑ เม่ือผูบังคับบัญชาไดรับเรื่องรองเรียนเหตุการณท่ีเกิดข้ึน ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการใหมี
การตรวจสอบขอเท็จจริงเพ่ือแสวงหาขอมูลและพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของในทางลับใหแลวเสร็จภายในสามสิบ
วันนับแตวันท่ีไดรับแจงเรื่องหรือทราบเรื่องท่ีเกิดข้ึนเปนหนังสือ  
  ๔.๒ ใหรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงดังกลาวไปยังมหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัย
แลวแตกรณีนับแตดําเนินการตามขอ ๔.๑ แลวเสร็จโดยเร็ว และใหมหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัยแลวแต
กรณี พิจารณาใหสวนงานท่ีเก่ียวของดําเนินการทางวินัยหรือจรรยาบรรณหรือยุติเรื่องหรืออ่ืนๆตาม 
กฎ ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยหรือกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
 ขอ ๕ การคุมครองผูถูกกลาวหา ผูกลาวหา และพยานท่ีเก่ียวของ ดังนี้  
  ในการดําเนินการสอบสวนทางวินัยหรือจรรยาบรรณ ใหผูถูกกลาวหา ผูกลาวหา  และพยาน
ไดรับสิทธิในการคุมครองและใหความเปนธรรมในกระบวนการสอบสวนตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยหรือกฎหมายท่ีเก่ียวของ   
  กรณีคําขออ่ืนๆ เชน การขอยายสถานท่ีทํางานหรือพ้ืนท่ีในการทํางานเพ่ือความปลอดภัยท้ัง
ดานรางกายและจิตใจหรือวิธีการในการปองกันหรือแกไขปญหาดังกลาว ใหไดรับการพิจารณาจาก
ผูบังคับบัญชาตามความจําเปนและเหมาะสมโดยเร็ว  
 ขอ ๖ สวนงานรับเรื่องรองเรียน ดังนี้  
  กรณีเกิดเรื่องภายในสวนงานเดียวกัน ใหยื่นเรื่องรองเรียนตอผูบังคับบัญชาของสวนงาน เวนแต
กรณีนอกเหนือจากท่ีกลาวนั้น ใหยื่นเรื่องตออธิการบดี หรือคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจํา
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ก.จ.ม.)  เฉพาะกรณีการรองเรียนอธิการบดีใหยื่นเรื่องตอนายกสภาเพ่ือใหพิจารณา
ดําเนินการตามขอ ๔ ของประกาศนี้      
  ท้ังนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

    ประกาศ ณ วันท่ี ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
(รองศาสตราจารยกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

 

 

 

 



จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน

๓๓

จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน

ที่ปรึกษา 

รองศาสตราจารยกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

บรรณาธิการ 

คณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน 

 ดร.เตช บุนนาค     ประธานคณะกรรมการ  

 นายประเสริฐ เขียนนิลศิริ    กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 นายสมนึก เนินทราย     กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ศาสตราจารยสุขชาติ เกิดผล    กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 รองศาสตราจารยศุภฤกษ  สินสุพรรณ   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 รองศาสตราจารยไพบูลย ดาวสดใส   กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารยลิขิต อมาตยคง   กรรมการ 

 รองศาสตราจารยวรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์  กรรมการ (ปฏบิตัหินาทีแ่ทนประธาน

      สภาพนักงาน)  

 นายสถิตย แกวบุดตา    กรรมการและเลขานุการ  

 นายบุญชัย  อองแสนคํา   ผูชวยเลขานุการ 

 นางสาวทรงสุดา ถุงแกว   ผูชวยเลขานุการ 

เรียบเรียง/จัดทํา

 นางสาวทรงสุดา ถุงแกว ตําแหนง นิติกร สังกัดงานวินัยและจรรยาบรรณ กองทรัพยากรบุคคล

อํานวยการผลิต 

 ฝายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 กองทรัพยากรบุคคล งานวินัยและจรรยาบรรณ



จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน

๓๔

 พิมพที่ โรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน, มหาวิทยาลัยขอนแกน 

  ถนนมิตรภาพ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40002  

  โทร 0-4334-2789




