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ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. 2550
-----------------------------------โดยทีเ่ ปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยจรรยาบรรณของขาราชการ
และอาจารย มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๔๙ ใหสอดคลองกับมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบัน
อุดมศึกษา เพือ่ เปนการประมวลความประพฤติ และหลักปฏิบตั ใิ หบคุ ลากรยึดเปนอุดมการณ ในการทำงานเพือ่
ธำรงไวซึ่งศักดิ์ศรี ชื่อเสียง เกียรติคุณ สถานะของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่
พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ประกอบดวยมาตรา ๑๖ (๒) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๔๑ และมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๐
เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๐ จึงออกขอบังคับไวดังนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนีเ้ รียกวา “ ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550 “
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยจรรยาบรรณของขาราชการและอาจารย
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๔๙ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คำสั่งหรือประกาศ อื่นใดซึ่งขัดแยงกับขอบังคับ
นี้ และใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยขอนแกน
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแกน
“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
“ผูบริหาร”
หมายถึง คณบดี ผูอำนวยการ สถาบัน สำนัก ศูนย วิทยาเขตหนองคาย
และ สวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ
“ผูบังคับบัญชา” หมายถึง อธิการบดี คณบดี ผูอำนวยการ สถาบัน สำนัก ศูนย วิทยาเขต
หนองคาย และสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
 


“บุคลากร”

หมายถึง ผูปฏิบัติงาน ทุกคน ทุกประเภทตำแหนงที่สังกัดและ
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน
“อาจารย”
หมายถึง ผูดำรงตำแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย และใหหมายความรวมถึงบุคลากรที่ปฏิบัติ
หนาที่อาจารย
“ขาราชการ”
หมายถึง ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและใหหมายความรวมถึง
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณและเงินรายได พนักงาน
องคกรในกำกับ และลูกจาง ที่มิใชอาจารยที่สังกัดและปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยขอนแกน
“จรรยาบรรณ” หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ดีงาม
“วิชาชีพเฉพาะ” หมายถึง สาขาวิชาชีพทีม่ อี งคกรวิชาชีพกำหนดจรรยาบรรณไวเปนการเฉพาะ
ขอ ๕ ใหอธิการบดีรกั ษาการตามขอบังคับนีแ้ ละมีอำนาจออกระเบียบหรือประกาศ เพือ่ ปฏิบตั ใิ ห
เปนไปตามขอบังคับนี้
หากมีปญ
 หาในการปฏิบตั ติ ามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.)
เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด และคำวินิจฉัยชี้ขาดนั้นใหถือเปนที่สุด
หมวด ๑
จรรยาบรรณ
ขอ ๖ จรรยาบรรณทีก่ ำหนดตามขอบังคับนีค้ รอบคลุมบุคลากรทุกคนทุกประเภทและทุกตำแหนง
ซึง่ สังกัดและปฏิบตั งิ านในมหาวิทยาลัย โดยสอดคลองตามลักษณะงาน ลักษณะวิชาชีพ และลักษณะวิชาการ ดวย
ขอ ๗ บุคลากรของมหาวิทยาลัยพึงมีจรรยาบรรณ ดังนี้
๗.๑ จรรยาบรรณตอตนเอง
(๑) พึงเปนผูมีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปนขาราชการ
(๒) พึงใชวิชาชีพในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย และไมแสวงหาประโยชนโดย
มิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพกำหนดไวก็พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพนั้นดวย
(๓) พึงมีทศั นคติทดี่ ี และพัฒนาตนเองใหมคี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม รวมทัง้ เพิม่ พูนความ
รูความสามารถและทักษะในการทำงาน เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
๗.๒จรรยาบรรณตอหนวยงาน
(๑) พึงปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติ
(๒) พึงปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกำลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็วขยันหมั่นเพียร
ถูกตอง สมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงประโยชนของทางราชการและประชาชนเปนสำคัญ
 


(๓) ประพฤติตนเปนผูตรงตอเวลา และใชเวลาราชการปฏิบัติหนาที่ใหเปนประโยชน
ตอทางราชการอยางเต็มที่
(๔) พึงดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการและมหาวิทยาลัยอยางประหยัด
คุมคา โดยระมัดระวังมิใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง
๗.๓จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน
(๑) ผูบังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชาทั้งในดานการปฏิบัติงาน ขวัญ
กำลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟงความคิดเห็นของผใู ตบงั คับบัญชาตลอดจนปกครองผใู ตบงั คับบัญชาดวยหลัก
ธรรมาภิบาล
(๒) พึงปฏิบัติตอผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน ตลอดจนผูเกี่ยวของดวยความสุภาพ
มีน้ำใจไมตรี เอือ้ อาทรและมนุษยสัมพันธอนั ดี
(๓) พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การใหความรวมมือชวยเหลือกลุมงาน
ของตนและสวนรวม ทั้งในดานการใหความคิดเห็น การชวยทำงานและแกปญหารวมกัน รวมทั้งการเสนอแนะ
ในสิ่งที่เห็นวาจะมีประโยชนตอการพัฒนางานในความรับผิดชอบดวย
(๔) พึงชวยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุน ใหเกิดความ
สามัคคี รวมแรงรวมใจในบรรดาผูรวมงานในการปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนสวนรวม
(๕) พึงละเวนจากการนำผลงานของผูอื่นมาเปนของตน
๗.๔ จรรยาบรรณตอนักเรียน นักศึกษาและผูรับบริการ
(๑) พึงใชภาษา ถอยคำ สำนวนที่ชัดเจนสุภาพ เหมาะสม และเขาใจงายในการสื่อ
ความหมายตอนักเรียน นักศึกษาและผูรับบริการที่มาติดตอราชการ
(๒) ไมใชอำนาจหนาทีข่ องตนในการหาประโยชนจากนักเรียน นักศึกษา และผรู บั บริการ
(๓) พึงใหขอ มูลขาวสารทีเ่ ปดเผยตอนักเรียน นักศึกษาและผรู บั บริการ ดวยความเต็มใจ
และรวดเร็วทันเวลา
(๔) พึงใหการบริการตอนักเรียน นักศึกษา และผูรับบริการดวยจิตสำนึก ในการให
บริการที่ดี มีความเสมอภาค รวดเร็ว ประหยัด ถูกตอง และปราศจากอคติ
(๕) พึงละเวนการแนะนำนักเรียน นักศึกษาและผูรับบริการใหดำเนินการใดๆ อันเปน
การหลบเลี่ยงตอกฎหมายและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวของ
๗.๕ จรรยาบรรณตอประชาชนและสังคม
(๑) พึงใหบริการผูมาติดตองานอยางเต็มกำลังความสามารถ ดวยความเสมอภาค
โปรงใส และเปนธรรม
(๒) พึงปฏิบัติตอผูมาใชบริการดวยความเอื้อเฟอ มีน้ำใจ ใชกิริยาวาจา ที่สุภาพ
ออนโยน และปฏิบตั ติ นใหเปนทีเ่ ชือ่ ถือของบุคคลทัว่ ไป
 


(๓) พึงละเวนการรับทรัพยสนิ ในมูลคาเกินปกติวสิ ยั และการแสวงหาประโยชนใหกบั
ตนเองหรือผูอื่น ทั้งทางตรงและทางออม ในกรณีที่รับทรัพยสินมีมูลคาเกินปกติวิสัยใหรายงาน ผูบังคับบัญชา
ทราบโดยเร็ว
๗.๖ จรรยาบรรณตอวิชาชีพ
(๑) พึงปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณขององคกรวิชาชีพทีต่ นเปนสมาชิกหรือสังกัดอยู
(๒) พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด
ขอ ๘ อาจารยนอกจากพึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนดในขอ ๗ แลว พึงมีจรรยาบรรณ
ดังนี้
(๑) พึงดำรงตนใหเปนแบบอยางที่ดีแกศิษย และบุคคลทั่วไป
(๒) พึงสอนศิษยอยางเต็มใจ ตรงตอเวลา และเต็มความสามารถ ดวยความบริสุทธิ์ใจ
ชวยเหลือ และปฏิบัติตอศิษยอยางมีเมตตาและเปนธรรม
(๓) พึงปฏิบัติหนาที่ดวยจิตสำนึกและความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน ซื่อสัตยสจุ ริต
(๔) พึงสงเสริมสนับสนุนบรรยากาศแหงเสรีภาพทางวิชาการ โดยปราศจากความครอบ
งำดวยอิทธิพลหรือผลประโยชนใดๆ
(๕) พึงหมั่นศึกษา คนควา และพัฒนาวิชาการใหทันสมัยอยางตอเนื่อง
(๖) พึงกลาคิด กลาทำ กลาแสดงออก ภายในกรอบความเชีย่ วชาญทางวิชาการของตนเอง
(๗) พึงปฏิบัติภารกิจ ดานการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกชุมชน ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม และภารกิจอื่นตามที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ
(๘) พึ ง ปฏิ บั ติ ห น า ที่ วิ จั ย ตามจรรยาบรรณของนั ก วิ จั ย ในประกาศของสำนั ก งาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
(๙) พึงสรางและสงเสริมความสามัคคีในหมูคณะ และมีสวนรวมสนับสนุนการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ชุมชน และประเทศชาติ
(๑๐)ปฏิบัติตนดวยความรับผิดชอบตอผูอื่น ชุมชน และประเทศชาติ
ขอ ๙ การกระทำผิดจรรยาบรรณของบุคลากรดังตอไปนี้ใหถือวาเปนการกระทำผิดจรรยาบรรณ
อยางรายแรง
(๑) การนำผลงานทางวิชาการของผูอื่นมาเปนผลงานของตนโดยมิชอบ
(๒) การลวงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธทางเพศกับนักเรียน นักศึกษาทีม่ ใิ ช คสู มรส
ของตน
(๓) การเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสนิ หรือประโยชนอนื่ ใด จากนักเรียน นักศึกษาหรือ
ผูรับบริการเพื่อกระทำหรือไมกระทำการใด

 


(๔) การเปดเผยความลับของนักเรียน นักศึกษาหรือผูรับบริการ ที่ไดมาจากการปฏิบัติ
หนาที่หรือจากความไววางใจ ทั้งนี้ โดยมิชอบและกอใหเกิดความเสียหายแกนักเรียน นักศึกษาหรือผูรับบริการ
(๕) การสอน อบรม หรือมีพฤติกรรมที่สอไปในทางฝาฝน หรือผิดกฎหมายตอนักเรียน
นักศึกษาหรือผูรับบริการ เพื่อใหกระทำการที่รูอยูวาผิดกฎหมายหรือฝาฝนศีลธรรมอันดีของประชาชนและ
สังคมอยางรายแรง
(๖) การกระทำความผิดอืน่ ตามทีส่ ภามหาวิทยาลัยกำหนดตามสภาพและความรายแรงของ
การกระทำ
ขอ ๑๐ โทษทางจรรยาบรรณ ประกอบดวย
(๑) การตักเตือน
(๒) การภาคทัณฑ
(๓) การประณาม
(๔) การบันทึกในทะเบียนประวัติบุคคล
(๕) การงดขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณภายในเวลาทีก่ ำหนดตามความเหมาะสม
(๖) การหามขอตำแหนงทางวิชาการภายในเวลาที่กำหนดตามความเหมาะสม
(๗) โทษอื่นที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดตามสภาพและความรายแรงของความผิด การ
กำหนดโทษตองคำนึงถึงสภาพและความรายแรงของความผิด และอาจกำหนดโทษอยางเดียวหรือหลายอยาง
รวมกันไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ไมวาจะมีการลงโทษทางวินัยหรือไมก็ตาม
ขอ ๑๑ การกระทำผิดจรรยาบรรณของบุคลากรในเรื่องใดไมเปนความผิดวินัย หรือเปนความผิด
วินยั ไมรา ยแรง หรือเปนความผิดวินยั อยางรายแรง ตามขอบังคับนี้ ใหเปนไปตามประกาศทีม่ หาวิทยาลัยกำหนด
หมวด ๒
การประพฤติผิดจรรยาบรรณ
ขอ ๑๒ บุคลากรผูใดประพฤติผิดจรรยาบรรณซึ่งไมเปนความผิดวินัยใหผูบังคับบัญชาดำเนินการ
ตักเตือน สั่งใหดำเนินการใหถูกตองภายในเวลาที่กำหนด หรือทำทัณฑบน
กรณีอธิการบดีประพฤติผดิ จรรยาบรรณใหผบู งั คับบัญชาตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาเปนผูดำเนินการตักเตือน สั่งใหดำเนินการใหถูกตองภายในเวลาที่กำหนด หรือทำทัณฑบน หรือ
สั่งลงโทษทางจรรยาบรรณตามที่กำหนดในขอ ๑๐ บุคลากรผูใดไมปฏิบัติตามคำตักเตือน ไมดำเนินการ
ใหถูกตอง หรือฝาฝนทัณฑบน ใหถือวากระทำผิดวินัย
ขอ ๑๓ หลักเกณฑ วิธกี ารและเงือ่ นไขในการตักเตือน การมีคำสัง่ หรือการทำทัณฑบนตามขอ ๑๒
ของขอบังคับนี้ใหเปนไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 


หมวด ๓
การสงเสริมและควบคุมใหเปนไปตามจรรยาบรรณ
ขอ ๑๔ ใหมีองคกรและกระบวนการดำเนินการทางจรรยาบรรณซึ่งอยางนอยตองมีมาตรฐาน
ดังตอไปนี้
(๑) องคกรพิจารณาและวินิจฉัยการกระทำความผิดจรรยาบรรณ จะตองเปนคณะบุคคล
ที่มีความเปนอิสระและเปนกลาง
(๒) การอุทธรณคำสัง่ ลงโทษทางจรรยาบรรณตองอุทธรณตอ คณะบุคคลทีม่ คี วามเปนอิสระ
และเปนกลาง
(๓) การริเริ่มดำเนินการทางจรรยาบรรณอาจกระทำไดโดยผูกลาวหาหรือผูบังคับบัญชา
ขอใหดำเนินการ หรือคณะกรรมการจรรยาบรรณเห็นสมควรสอบสวนทางจรรยาบรรณ
(๔) การสอบสวนจรรยาบรรณและพิจารณาการกระทำผิดจรรยาบรรณตองยึดหลักการให
ผูถูกกลาวหาทราบขอกลาวหา การรับฟงการแกขอกลาวหาของผูถูกกลาวหาอยางเพียงพอ การเปดโอกาสใหมี
การคัดคานผสู อบสวนจรรยาบรรณหรือกรรมการจรรยาบรรณได การคมุ ครองผกู ลาวหาหรือพยานทีเ่ ปนนักเรียน
นักศึกษา บุคลากร หรือบุคคลอื่น
ขอ ๑๕ ใหสภามหาวิทยาลัยจัดใหมีมาตรการสงเสริมกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ดานจรรยาบรรณแกบุคลากรอยางสม่ำเสมอ โดยอาจกำหนดใหคณะกรรมการจรรยาบรรณหรือหนวยงานอื่นมี
หนาที่ดำเนินการดังกลาวก็ได
ขอ ๑๖ ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการจรรยาบรรณ”
๑๖.๑ องคประกอบ
คณะกรรมการมีองคประกอบ ดังนี้
(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ
(๒) ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจำนวนสี่คนเปนกรรมการ
(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผแู ทนคณาจารยประจำ จำนวนหนึง่ คนเปน
กรรมการ
(๔) ผูบริหาร จำนวนหนึ่งคนเปนกรรมการ
(๕) ผูแทนอาจารย จำนวนสี่คนเปนกรรมการ
(๖) ผูแทนขาราชการ จำนวนสี่คนเปนกรรมการ
๑๖.๒ หลักเกณฑและวิธกี ารไดมา
(๑) กรรมการตามขอ ๑๖.๑ (๑) (๒) และ(๓)ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง
(๒) กรรมการตามขอ ๑๖.๑ (๔) ใหที่ประชุมคณบดีพิจารณาเสนอชื่อผูบริหารเปน
กรรมการ
 


(๓) กรรมการตามขอ ๑๖.๑ (๕) และ (๖) ดำเนินการดังนี้
ใหคณะโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ เสนอชื่ออาจารยและ
ขาราชการ ประเภทละหนึง่ คน และสำนักงานอธิการบดีโดยความเห็นชอบของทีป่ ระชุมหัวหนาสำนักงานอธิการบดี
ผูอำนวยการกอง และหัวหนาตรวจสอบภายใน เสนอชื่อขาราชการ จำนวนหนึ่งคน
ใหผูไดรับการเสนอชื่อตามวรรคหนึ่งประชุมกันในแตละประเภทเพื่อเลือกกันเอง
ใหไดผูเหมาะสมเปนกรรมการจรรยาบรรณ ประเภทละสี่คน
๑๖.๓ วาระการดำรงตำแหนงและการพนจากตำแหนง
กรรมการจรรยาบรรณมีวาระการดำรงตำแหนงสองป ผูที่พนจากตำแหนงตามวาระ
อาจไดรับการแตงตั้งใหมอีกได แตจะดำรงตำแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได
กรณีที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท
ผูแทนคณาจารยประจำ และผูบริหาร ที่ไดรับแตงตั้งเปนประธานและกรรมการตาม ขอ ๑๖ (๑) (๒) (๓) และ
(๔) พนจากตำแหนงดังกลาว และยังมิไดมกี ารแตงตัง้ ตำแหนงดังกลาวใหม ใหประธานและกรรมการ ผนู นั้ ปฏิบตั
ิหนาที่ไปกอนจนกวาจะไดมีการแตงตั้งใหม
กรณีทกี่ รรมการจรรยาบรรณพนจากตำแหนงกอนครบวาระใหมกี ารแตงตัง้ กรรมการ
แทนตำแหนงที่วางและใหกรรมการผูนั้นอยูในตำแหนงไดเพียงเทากำหนดเวลาที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
เวนแตจะมีวาระที่เหลืออยูนอยกวาเกาสิบวันอาจไมแตงตั้งก็ได
นอกจากการพนจากตำแหนงกรรมการจรรยาบรรณดังกลาวแลว ใหกรรมการ พนตำแหนง
ดังนี้
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เมือ่ กรรมการตามขอ ๑๖.๑ (๑) (๓) และ(๔) พนจากตำแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย
และผูบริหารมหาวิทยาลัย แลวแตกรณี
ขอ ๑๗ ผทู จี่ ะไดรบแตงตัง้ เปนกรรมการจรรยาบรรณ จะตองเปนผทู มี่ คี ณ
ุ งามความดีและหรือเคย
ไดรับรางวัล ไดรับการยองยองเชิดชูเกียรติในสังคม และกรรมการจรรยาบรรณตามขอ ๑๖.๑ (๕) และ(๖) ตอง
มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ดวย
(๑) เปนอาจารยและขาราชการ สังกัดมหาวิทยาลัย
(๒) ปฏิบัติหนาที่ในมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวาสิบปนับถึงวันที่คณะกรรมการประจำ
คณะเสนอชือ่
(๓) ไมเปนผูอยูระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยอยางรายแรงหรือ
จรรยาบรรณอยางรายแรง และหรือไมเคยถูกลงโทษทางวินัยหรือจรรยาบรรณอยางรายแรง นับถึงวันคัดเลือก
จากคณะ มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
 


ขอ ๑๘ คณะกรรมการจรรยาบรรณมีอำนาจหนาที่ดังนี้
(๑) เสนอแนะแนวทางและมาตรการส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให บุ ค ลากรปฏิ บั ติ ต าม
จรรยาบรรณ
(๒) กำหนดการประพฤติผิดจรรยาบรรณในเรื่องใด เปนความผิดวินัย หรือเปนความผิด
วินัยอยางรายแรง และใหเสนอมหาวิทยาลัยออกเปนประกาศ ในกรณีที่การกระทำผิดจรรยาบรรณใดๆ เขาขาย
การกระทำผิดวินัยดวย ใหเสนอมหาวิทยาลัยดำเนินการทางวินัย
(๓) แตงตัง้ คณะกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณ กรณีบคุ ลากรถูกกลาวหา กลาวโทษ รอง
เรียน หรือมีขอเท็จจริงปรากฏวาบุคลากรฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
(๔) พิจารณาเสนอโทษทางจรรยาบรรณตอผบู งั คับบัญชา
(๕) ประเมินผลการดำเนินงานดานจรรยาบรรณ และเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
(๖) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแกไขขอบังคับสภามหาวิทยาลัย วาดวยจรรยาบรรณของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน
(๗) คณะกรรมการจรรยาบรรณอาจแตงตัง้ คณะทำงานและหรือคณะอนุกรรมการ เพือ่ ชวย
งานของคณะกรรมการจรรยาบรรณไดตามความจำเปนและเหมาะสม
(๘) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
หมวด ๔
วิธีการพิจารณา
ขอ ๑๙ วิธีการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวนอยางนอยตองมีสาระสำคัญในการใหโอกาส
คกู รณีรบั ทราบการพิจารณา การแสดงพยานหลักฐานและความเห็นของตนกอนการพิจารณาวินจิ ฉัย การใหสทิ ธิ
คูกรณีขอตรวจเอกสารที่เกี่ยวของพรอมขอสำเนาเอกสารและการเปดโอกาสใหมีการคัดคานกรรมการสอบสวน
จรรยาบรรณ
ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณอยางนอยตองประกอบดวยความเปนมาหรือ
คำกลาวหา พรอมขอสรุปทีไ่ ดมาจากการพิจารณาเหตุผลในการสอบสวนและรวบรวมขอเท็จจริง รวมทัง้ บทบัญญัติ
ของกฎหมายและขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกนที่เกี่ยวของ
ขอ ๒๐ การใชสิทธิของคูกรณีในการขอตรวจเอกสารที่เกี่ยวของพรอมขอคัดสำเนาเอกสารตามขอ
๑๙ วรรคหนึง่ ผถู กู กลาวหาหรือผถู กู รองเรียนมีสทิ ธิขอตรวจได แตทงั้ นี้ การขอตรวจหรือคัดบันทึกถอยคำพยาน
บุคคล พยานหลักฐานอื่น หรือเอกสารที่เกี่ยวของ ใหอยูในดุลพินิจของผูบังคับบัญชาที่จะอนุญาตหรือไม
โดยใหพจิ ารณาถึงประโยชนในการรักษาจรรยาบรรณของบุคลากร ตลอดจนเหตุผลและความจำเปนเปนเรือ่ ง ๆ
ไป อีกทั้งตองคำนึงถึงการคุมครองผูกลาวหาหรือพยานที่เปนนักเรียน นักศึกษา บุคลากร หรือบุคคลอื่น ดวย
ในกรณีผูบังคับบัญชาอนุญาตใหคัดถอยคำพยานจะตองทำเปนบันทึกสรุปถอยคำหรือปกปดชื่อ
ผูใหถอยคำ หรือผูที่เกี่ยวของกับพยานหลักฐานอื่น หรือเอกสารที่เกี่ยวของดวย
 


ขอ ๒๑ เมื่อดำเนินการสอบสวนจรรยาบรรณตามขอ ๑๙ แลว หากปรากฏหลักฐานชัดเจน
นาเชื่อถือวา บุคลากรผูใดฝาฝนขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณของบุคลากรขอใดใหคณะกรรมการจรรยาบรรณ
มีอำนาจที่จะพิจารณาเสนอความเห็นใหผูบังคับบัญชาหรืออธิการบดีลงโทษบุคลากรผูนั้นแลวแตกรณี ตามที่
กำหนดโทษทางจรรยาบรรณไวในขอ ๑๐
การพิจารณาเสนอความเห็นของคณะกรรมการจรรยาบรรณตามวรรคหนึ่งใหถือเอาคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสามในหาของจำนวนกรรมการจรรยาบรรณทั้งหมดเทาที่มีอยูในที่ประชุมนั้น
ขอ ๒๒ กรณีทคี่ ณะกรรมการจรรยาบรรณพิจารณาเห็นวาการกระทำผิดจรรยาบรรณของบุคลากร
เปนความผิดวินัยไมรายแรง หรือเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ใหคณะกรรมการจรรยาบรรณเสนอความเห็น
ใหผูบังคับบัญชาหรืออธิการบดีดำเนินการทางวินัยของบุคลากรดวย
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการนำเสนอเรื่องเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการจรรยาบรรณ
ตามขอบังคับนี้ ใหเปนไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด
หมวด ๕
การอุทธรณโทษจรรยาบรรณ
ขอ ๒๓ บุคลากรผใู ดถูกสัง่ ลงโทษจรรยาบรรณ มีสทิ ธิอทุ ธรณตอ คณะกรรมการอุทธรณจรรยาบรรณ
ได ภายในกำหนดสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคำสั่ง
องคประกอบของคณะกรรมการอุทธรณจรรยาบรรณ และหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
การอุทธรณโทษ จรรยาบรรณของบุคลากร ใหเปนไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด
หมวด ๖
บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๔ ใหคณะกรรมการจรรยาบรรณหรือคณะทำงานและหรือคณะอนุกรรมการเพือ่ ชวยงานของ
คณะกรรมการจรรยาบรรณปฏิบตั หิ นาทีจ่ นครบวาระหรือไดมกี ารแตงตัง้ คณะกรรมการจรรยาบรรณขึน้ ใหมตาม
ขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐
(ลงชือ่ ) พลตำรวจเอกเภา สารสิน
(เภา สารสิน)


 



 



 



 



ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับที่ 1326 /2551)
เรือ่ ง หลักเกณฑ วิธกี ารและเงือ่ นไขการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณของบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
---------------------------------------------------โดยทีเ่ ปนการสมควรกำหนดหลักเกณฑ วิธกี ารและเงือ่ นไขการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณของบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแกน อาศัยอำนาจตาม ขอ 5 ขอ 11 ขอ 13 ขอ 15 ขอ 18 ขอ 22 และ ขอ 23
แหงขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550
โดยเสนอแนะของคณะกรรมการจรรยาบรรณและความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจำมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 จึงออกประกาศไว
ดังตอไปนี้
ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา "ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1326 /2551) เรื่อง
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน"
ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในประกาศนี้
"มหาวิทยาลัย"
หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแกน
"อธิการบดี"
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
"ผูบังคับบัญชา"
หมายถึง อธิการบดี คณบดี ผอู ำนวยการ
สถาบัน สำนัก ศูนย วิทยาเขตหนองคาย
และสวนงานทีเ่ รียกชือ่ อยางอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเทาคณะ
และใหหมายความรวมถึงผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผอู ำนวยการกองและหัวหนาหนวย
ตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี
"บุคลากร"
หมายถึง ผูปฏิบัติงาน ทุกคน ทุกประเภท ตำแหนงที่สังกัด
และปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน

 


"อาจารย"

หมายถึง ผูดำรงตำแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และ ศาสตราจารย
และใหหมายความรวมถึงบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่
อาจารย
"ขาราชการ"
หมายถึง ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและใหหมายความ
รวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณและ
เงินรายได พนักงานราชการ ลูกจางประจำ
พนักงานองคกรในกำกับ และลูกจางที่มิใชอาจารย
ที่สังกัดและปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน
"ก.อ.พ.ร."
หมายถึง คณะกรรมการอุทธรณรองทุกขและพิทักษ
ระบบคุณธรรมประจำมหาวิทยาลัย
ที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกน แตงตั้งตามขอบังคับ
สภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
การบริหารขาราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550
"คณะกรรมการจรรยาบรรณ" หมายถึง คณะกรรมการจรรยาบรรณ ที่สภามหาวิทยาลัย
ขอนแกนแตงตั้งตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัย
ขอนแกนวาดวยจรรยาบรรณของบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550
"วิชาชีพเฉพาะ"
หมายถึง สาขาวิชาชีพทีม่ อี งคกรวิชาชีพ ตามกฎหมายกำหนด
จรรยาบรรณไวเปนการเฉพาะ
"จรรยาบรรณ"
หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ดีงาม
ขอ 4 ใหอธิการบดีเปนผรู กั ษาการตามประกาศนี้ และใหมอี ำนาจออกหลักเกณฑ คำสัง่ หรือแนว
ปฏิบัติใดที่เกี่ยวกับการดำเนินการ ซึ่งไมขัดหรือแยงกับประกาศนี้
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัย
ขอนแกน เปนผูวินิจฉัย หากมีปญหาในการตีความ ใหคณะกรรมการจรรยาบรรณสงเรื่องใหอธิการบดี เพื่อ
นำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด

 


หมวด 1
การกระทำที่เปนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของบุคลากร และการประพฤติผิดจรรยาบรรณของบุคลากร
ที่เปนความผิดทางวินัย และไมผิดทางวินัย
ขอ 5 บุคลากรผูใดฝาฝนจรรยาบรรณของบุคลากร ตามที่กำหนดไวในขอ 7 ขอ 8 และขอ 9
แหงขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550
ใหถือวาผูนั้นประพฤติผิดจรรยาบรรณ
บุคลากรผูใดประพฤติผิดจรรยาบรรณของบุคลากร ตามที่กำหนดไวในขอ 7 และขอ 8 แหง
ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550 ให
ถือวาเปนการประพฤติผิดจรรยาบรรณอยางไมรายแรง
บุคลากรผูใดประพฤติผิดจรรยาบรรณของบุคลากร ตามที่กำหนดไวในขอ 9 แหงขอบังคับ สภา
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550 ใหถือวาเปน
การประพฤติผิดจรรยาบรรณอยางรายแรง
ขอ 6 บุคลากรผูใดฝาฝนจรรยาบรรณของบุคลากร ตามที่กำหนดไวในขอ 7 และขอ 8 แหง
ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550 ให
ถือวาเปนการกระทำผิดวินยั อยางไมรา ยแรง ยกเวนขอ 7.5 (2) ขอ 8 (6) และขอ 8 (10)
ขอ 7 บุคลากรผใู ดทีฝ่ า ฝนจรรยาบรรณของบุคลากร ตามขอ 7.5 (2) ขอ 8 (6) และขอ 8 (10)
ซึ่งไมถือวาเปนการกระทำผิดวินัยอยางไมรายแรงนั้น ใหผูบังคับบัญชาดำเนินการตามควรแกกรณี ดังนี้
(1) การตักเตือนโดยวาจา
(2) การตักเตือนดวยหนังสือ
(3) สั่งใหดำเนินการใหถูกตองภายในเวลาที่กำหนด
(4) ทำหนังสือทัณฑบน
การทำหนังสือทัณฑบน อยางนอยตองระบุรายละเอียดของความผิดจรรยาบรรณ สิ่งที่ตอง
ปฏิบัติและระยะเวลาการทำทัณฑบนใหชัดเจน และใหผูกระทำผิดจรรยาบรรณลงนามยอมรับการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขไปที่ระบุในหนังสือทัณฑบนดวย
การดำเนินการตาม (1)-(4) ผูบังคับบัญชาอาจนำไปใชประกอบการพิจารณาการแตงตั้ง การ
เลื่อนเงินเดือน หรือสั่งใหบุคลากรผูนั้นไดรับการพัฒนาได
ขอ 8 บุคลากรผูใดฝาฝนจรรยาบรรณของบุคลากร ตามที่กำหนดไวขอ 9 แหงขอบังคับสภา
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550 ใหถือวาเปนการ
กระทำผิดวินัยอยางรายแรง

 


หมวด 2
การดำเนินการทางจรรยาบรรณ
ขอ 9 เมือ่ มีการกลาวหาวามีผใู ดประพฤติผดิ จรรยาบรรณ ซึง่ ไมวา จะเกิดขึน้ จากมีผรู อ งเรียนหรือ
ผูบังคับบัญชารูเห็นหรือสงสัยในการกระทำของบุคลากรในบังคับบัญชา หรือมีสวนราชการหรือหนวยงานอื่น
แจงมาใหทราบ หรือปรากฏขาวสารจากหนังสือพิมพก็ตาม ใหผูกลาวหา หรือผูที่เกี่ยวของ ยื่นเรื่องเปนหนังสือ
พรอมหลักฐานตอผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหา หรือจะยื่นเรื่องตอประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ
โดยตรงก็ได
กรณีการฝาฝนจรรยาบรรณอยางรายแรง ใหผูบังคับบัญชาสงเรื่องตอคณะกรรมการจรรยาบรรณ
เพื่อแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณ โดยไมชักชา สวนการฝาฝนจรรยาบรรณอยางไมรายแรง
ผูบังคับบัญชาซึ่งไดรับเรื่องไวโดยตรง หรือจากคณะกรรมการจรรยาบรรณนั้น เปนผูดำเนินการเองโดยไมตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณก็ได แตตอ งรายงานผลการดำเนินการใหคณะกรรมการจรรยาบรรณทราบ
กอนมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณ โดยผูบังคับบัญชาหรือคณะกรรมการ
จรรยาบรรณแลวแตกรณี จะมีการมอบหมายใหบุคคลใดสืบสวนเบื้องตนวาการกลาวหานั้นมีหลักฐาน
ตาม สมควรหรือไมกไ็ ด
ขอ 10 ในกรณีที่กรรมการจรรยาบรรณคนใดถูกกลาวหาวาประพฤติผิดจรรยาบรรณใหยื่นเรื่อง
ตอประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ และกรรมการจรรยาบรรณที่ถูกกลาวหาไมมีสิทธิเขาพิจารณาในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับตนเอง เวนแตกรณีที่ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณอนุญาตใหเขาชี้แจงขอเท็จจริงได
ขอ 11 เมื่อคณะกรรมการจรรยาบรรณไดรับเรื่องตามขอ 9 แลว ใหแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนจรรยาบรรณ โดยใหแจงคำสัง่ ใหผถู กู กลาวหาและคณะกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณทราบเพือ่ ดำเนินการ
สอบสวนโดยเร็ว
ขอ 12 ในการสอบสวนใหคณะกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณแจงขอกลาวหาและใหโอกาส
ผูถูกกลาวหาไดชี้แจงหรือแสดงหลักฐานในระยะเวลาที่กำหนดอยางนอยเจ็ดวัน นับแตวันที่ไดรับทราบ
ขอกลาวหา
ขอ 13 คณะกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณ อาจขอขอมูลจากผูกลาวหาโดยผูกลาวหาจะตอง
ใหขอมูลเพิ่มเติมในระยะเวลาที่กำหนดอยางนอยเจ็ดวัน นับแตวันที่ไดรับแจง
ขอ 14 กรณีที่คณะกรรมการจรรยาบรรณเห็นวาผูถูกกลาวหาไมไดกระทำผิดตามขอกลาวหา
ใหผูบังคับบัญชาสั่งยุติเรื่อง และทำหนังสือแจงใหผูกลาวหาทราบภายในสิบหาวัน นับแตวันที่สั่งการใหยุติเรื่อง

 


ขอ 15 หลักเกณฑ วิธีการสอบสวน และพิจารณาโทษจรรยาบรรณ นอกจากที่กำหนดไวใน
ประกาศนี้และขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. 2550 ใหนำหลักเกณฑและวิธีการที่กำหนดไวในระเบียบสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการดำเนิน
การทางวินัยแกขาราชการ พ.ศ. 2551 มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ 16 เมือ่ คณะกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณทีไ่ ดรบั การแตงตัง้ โดยคณะกรรมการจรรยาบรรณ
ได ดำเนิ น การสอบสวนเสร็ จ แล ว ให เ สนอความเห็ น และสำนวนการสอบสวนทั้ ง หมดต อ คณะกรรมการ
จรรยาบรรณ และใหคณะกรรมการจรรยาบรรณพิจารณาและมีความเห็นเสนอใหผบู งั คับบัญชาของผถู กู กลาวหา หรือ
อธิการบดีดำเนินการตอไปโดยเร็ว
ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณไมวา จะเปนการแตงตัง้ โดยผบู งั คับบัญชาเอง
หรือคณะกรรมการจรรยาบรรณนั้น หากเห็นวามีความผิดที่ควรกำหนดโทษทางจรรยาบรรณเปนการลงโทษ
ตักเตือนหรือภาคทัณฑ ใหผูบังคับบัญชาเปนผูสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณของบุคลากรผูนั้น และหากเห็นวา
มีความผิดที่ควรกำหนดโทษทางจรรยาบรรณนอกจากที่กลาวมาแลวใหเสนออธิการบดีเปนผูสั่งลงโทษ
ทางจรรยาบรรณของบุคลากรผูนั้น ตามสถานโทษทางจรรยาบรรณที่กำหนดไวในขอ 10 แหงขอบังคับ
สภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550
ขอ 17 ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาประพฤติผิดจรรยาบรรณไดถูกลงโทษแลวแตกรณีตามสถานโทษ
ทางจรรยาบรรณทีก่ ำหนดไวในขอ 10 แหงขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ 2550 แลว ใหผูบังคับบัญชาหรืออธิการบดีซึ่งเปนผูสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณ
ดำเนินการแจงใหผูถูกลงโทษทราบภายในสิบหาวัน นับแตวันสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณ
ขอ 18 ในกรณีทคี่ ณะกรรมการจรรยาบรรณเห็นวา การประพฤติผดิ จรรยาบรรณของผถู กู กลาวหา
เปนความผิดวินัยอยางไมรายแรง หรือเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ใหสงเรื่องใหผูบังคับบัญชาของผูนั้น
ดำเนินการทางวินัยตอไปโดยเร็ว
หมวด 3
การสงเสริมกำกับติดตามและประเมินผล
ขอ 19 ใหคณะและหนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยเสนอมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ
สงเสริมและสนับสนุนใหบคุ ลากรประพฤติปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณประจำคณะหรือหนวยงานตาง ๆ โดยใหกำหนด
มาตรการสงเสริมและสนับสนุน หรือกำหนดใหมีกลไกภายในคณะและหนวยงานเพื่อใหบุคลากรปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย
องค ป ระกอบของคณะกรรมการส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให บุ ค ลากรประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต าม
จรรยาบรรณประจำคณะหรือหนวยงานตาง ๆ ใหพิจารณาตามความเหมาะสมและความจำเปน

 


หมวด 4
การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณโทษจรรยาบรรณ
ขอ 20 บุคลากรผใู ดถูกลงโทษจรรยาบรรณ มีสทิ ธิอทุ ธรณตอ ก.อ.พ.ร. ภายในสามสิบวัน
นับแตวันไดรับแจงคำสั่ง โดยให ก.อ.พ.ร. ทำหนาที่เปนคณะกรรมการอุทธรณจรรยาบรรณ ตามขอบังคับ
สภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550 ดวย
การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณโทษจรรยาบรรณ ใหนำหลักเกณฑและวิธีการที่กำหนดไวใน
ระเบียบสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ. 2551 มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่

5 สิงหาคม พ.ศ. 2551

(รองศาสตราจารยสุมนต สกลไชย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน

 



 



 



 



 



 

