ข้อ ๘ อาจารย์นอกจากพึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำ�หนด
       ในข้อ ๗ แล้ว พึงมีจรรยาบรรณ ดังนี้  

       (๑) พึงดำ�รงตนให้เป็นแบบอย่างทีด่ แี ก่ศษิ ย์และบุคคลทัว่ ไป
       (๒) พึงสอนศิษย์อย่างเต็มใจ ตรงต่อเวลา และเต็มความ
สามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจช่วยเหลือและปฏิบัติต่อ
ศิษย์อย่างมีเมตตาและเป็นธรรม
       (๓) พึงปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยจิตสำ�นึกและความรับผิดชอบ เสียสละ
อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต
       (๔) พึงส่งเสริมสนับสนุนบรรยากาศแห่งเสรีภาพทางวิชาการ
โดยปราศจากความครอบงำ�ด้วยอิทธิพลหรือผลประโยชน์
ใด ๆ
     (๕)พึงหมั่นศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาวิชาการให้ทันสมัย
อย่างต่อเนื่อง
     (๖) พึงกล้าคิด กล้าทำ�  กล้าแสดงออก ภายในกรอบ ความ
เชีย่ วชาญทางวิชาการของตนเอง
        (๗) พึงปฏิบตั ภิ ารกิจ ด้านการสอน การวิจยั การบริการทาง
วิชาการแก่ชมุ ชน ทำ�นุบ�ำ รุงศิลปวัฒนธรรมและภารกิจอืน่
ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ
        (๘) พึงปฏิบตั หิ น้าทีว่ จิ ยั ตามจรรยาบรรณของนักวิจยั ในประกาศ
ของสำ�นักงานคณะกรรมาการวิจัยแห่งชาติ
        (๙) พึงสร้างและส่งเสริมความสามัคคีในหมูค่ ณะและมีสว่ นร่วม
สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และประเทศชาติ
   (๑๐)ปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ชุมชนและ
ประเทศชาติ

๔.การประพฤติผิดจรรยาบรรณ

ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย จรรยาบรรณ
บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ กำ�หนดความประพฤติ
บุคลากรทีถ่ อื ว่าเป็นการกระทำ�ผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง ดังนี้
        (๑) การนำ�ผลงานทางวิชาการของผูอ้ น่ื มาเป็นผลงานของตน
โดยมิชอบ
        (๒) การล่วงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับ
นักเรียน นักศึกษาที่มิใช่คู่สมรสของตน
       (๓) การเรียก รับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อน่ื
โดยมิชอบจากนักเรียน นักศึกษาหรือผู้รับบริการ เพื่อ
กระทำ�หรือไม่กระทำ�การใด
        (๔) การเปิดเผยความลับของนักเรียน นักศึกษาหรือผูร้ บั บริการ
ที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือจากความไว้วางใจ
ทัง้ นี้ โดยมิชอบและก่อให้เกิดความเสียหายแก่นกั เรียน
นักศึกษา หรือผู้รับบริการ  

        (๕) การสอน อบรม หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางฝ่าฝืน
               หรือผิดกฎหมายต่อนักเรียน นักศึกษาหรือผูร้ บั บริการ เพื่อ
ให้กระทำ�การที่รู้อยู่ว่าผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนศีลธรรม
อันดีของประชาชนและสังคมอย่างร้ายแรง
        (๖) การกระทำ�ความผิดอืน่ ตามทีส่ ภามหาวิทยาลัยกำ�หนด
ตามสภาพและความร้ายแรงของการกระทำ�

๕.การดำ�เนินการกรณีประพฤติผิดจรรยาบรรณ
การประพฤติผดิ จรรยาบรรณทีเ่ ป็นความผิดวินยั หรือเป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรงให้ดำ�เนินการทางวินัยตามกฎหมายว่าด้วยข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ถ้าไม่เป็นความ
ผิดวินัยให้ผู้บังคับบัญชาดำ�เนินการ ดังนี้
   (1) ตักเตือน หรือ
   (2) สั่งให้ดำ�เนินการให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำ�หนด หรือ
   (3) ทำ�ทัณฑ์บน
เมือ่ ได้ด�ำ เนินการดังกล่าวแล้วให้บนั ทึกไว้ในทะเบียนประวัตบิ คุ คล
บุคลากรผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำ�ตักเตือน ไม่ดำ�เนินการให้ถูกต้อง
ภายในเวลาที่กำ�หนด หรือฝ่าฝืนทัณฑ์บนให้ถือว่าระทำ�ผิดวินัย

ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยจรรยาบรรณ
ของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้วางแนวทาง
การปฎิบัติตนของบุคลากรที่ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นไว้
โดยสอดคล้องกับ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณ
ทีพ่ งึ มีในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๒๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๑ วัตถุประสงค์
เพือ่ ส่งเสริมให้บคุ ลากรประพฤติปฎิบตั ติ นอย่างเหมาะสมและดีงาม และ
เพือ่ ความสงบสุขในการอยูร่ ว่ มกัน และธำ�รงไว้ซง่ึ ชือ่ เสียงและเกียรติยศ
ของสถาบัน คณะศิลปกรรมศาสตร์ จึงได้จดั ทำ�แผ่นพับประชาสัมพันธ์
ซึง่ สรุปประเด็นทีส่ �ำ คัญทีบ่ คุ ลากรควรตระหนักและปฎิบตั ติ าม ในเรือ่ ง
จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นดังนี้
๑.คำ�นิยาม “จรรยาบรรณ”
คำ�จำ�กัดความตามข้อบังคับฯ “จรรยาบรรณ”หมายความว่า
ประมวลความประพฤติที่ดีงาม
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน
ให้ความหมาย “จรรยาบรรณ” หมายความว่า ประมวลความประพฤติ
ปฏิบตั ทิ ผ่ี ปู้ ระกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกำ�หนดขึน้ เพือ่ รักษาและ
ส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเป็นลายลักษณ์
อักษรหรือไม่ก็ได้
๒.ผู้ที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับฯ
บุคลากรทีอ่ ยูภ่ ายใต้ขอ้ บังคับนี้ ได้แก่ บุคลากรทุกประเภท
ทีป่ ฎิบตั งิ านในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึง่ ได้แก่ ผูท้ ด่ี �ำ รงตำ�แหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาลตราจารย์ และ
ผู้ที่ปฎิบัติหน้าที่สายผู้สอน และรวมถึงข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง
ประจำ� พนักงานองค์กรในกำ�กับและลูกจ้าง  ซึ่งมิใช่อาจารย์ที่สังกัด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๓.จรรยาบรรณตามทีก่ �ำ หนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยจรรยาบรรณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้กำ�หนดแนวปฏิบัติ ด้าน
จรรยาบรรณบุคลากร ไว้ในหมวดที่ ๑ ข้อ ๖ - ๑๐ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ข้อ๖ จรรยาบรรณทีก่ �ำ หนดตามข้อบังคับนีค้ รอบคลุมบุคลากร
ทุกคนทุกประเภท และทุกตำ�แหน่งซึง่ สังกัดและปฏิบตั งิ านในมหาวิทยาลัย           
โดยสอดคล้องตามลักษณะงาน ลักษณะอาชีพ และลักษณะวิชาการด้วย

ข้อ๗ บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงมีจรรยาบรรณ ดังนี้  
       ๗.๑ จรรยาบรรณต่อตนเอง
(๑)พึงเป็นผูม้ ศี ลี ธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสม
    กับตำ�แหน่งหน้าที่ที่ปฎิบัติ
(๒)พึงใช้วชิ าชีพในการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์
    และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
(๓)พึงมีทศั นคติทด่ี ี และพัฒนาตนให้มคี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม
    และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะในการ
    ทำ�งาน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ
    ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
       ๗.๒ จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน
(๑)พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต เสมอภาค และ
    ปราศจากอคติ
(๒)พึงปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มกำ�ลังความสามารถรอบคอบ
    รวดเร็ ว ขยั น หมั ่ น เพี ย ร ถู ก ต้ อ งสมเหตุ ส มผล
    โดยคำ�นึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำ�คัญ
(๓)พึงเป็นผู้ตรงต่อเวลาและใช้เวลาราชการปฏิบัติ
    หน้าที่ให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มที่
(๔)พึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินทางราชการอย่าง
คุ้มค่าโดยระมัดระวังความเสียหายและสิ้นเปลือง
                            เยี่ยงวิญญูชนที่พึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตน
       ๗.๓ จรรยาบรรณต่อผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
		
และเพื่อนร่วมงาน
(๑)พึงดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการ
     ปฏิบัติงาน ขวัญ กำ�ลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟัง
    ความคิดเห็นของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ตลอดจนปกครอง
    ผู้ใต้บังคับบัญชา
(๒)พึงปฏิบตั ติ อ่ ผูบ้ งั คับบัญชา ผูร้ ว่ มงานและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
                            ด้วยความสุภาพ มีน�ำ้ ใจ เอือ่ อาทรและมนุษยสัมพันธ์
    อันดี
(๓)พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั งิ านการให้ความ
    ร่ ว มมื อ ช่ ว ยเหลื อ กลุ ่ ม งานของตนแลส่ ว นรวม
                         ทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยทำ�งานและ
    แก้ปัญหาร่วมกัน รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่เป็น
    ประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบ
(๔)พึงช่วยเหลือเกือ้ กูลกันในทางทีช่ อบ รวมทัง้ ส่งเสริม
    และสนับสนุนให้เกิดความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจ
    ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
(๕)พึงละเว้นจาการนำ�ผลงานของผูอ้ น่ื มาเป็นของตน

๗.๔ จรรยาบรรณทีบ่ คุ ลากรพึงปฏิบตั ติ อ่ นักเรียน นักศึกษา
และผู้รับริการ
      (๑)พึงใช้ภาษา ถ้อยคำ� สำ�นวนทีช่ ดั เจนสุภาพ เหมาะสม
          และเข้าใจง่ายในการสือ่ ความหมาย ต่อนักเรียน นักศึกษา
         และผู้รับบริการที่มาติดต่อราชการ
    (๒)พึงละเว้นการใช้อ�ำ นาจหน้าทีใ่ นการหาประโยชน์โดย
          มิชอบจากนักเรียน นักศึกษาและผู้รบบริการ
      (๓)พึงให้ขอ้ มูลข่าวสารทีเ่ ปิดเผยต่อนักเรียน นักศึกษา และ
         ผู้รับบริการด้วยความเต็มใจและรวดเร็วทันเวลา
      (๔) พึงให้การบริการต่อนักเรียน นักศึกษาและผูร้ บั บริการ
     ด้วยจิตสำ�นึกในการให้บริการที่ดี มีความเสมอภาค
         รวดเร็ว ประหยัด ถูกต้องและปราศจากอคติ
    (๕)พึงละเว้นการแนะนำ�นักเรียน นักศึกษา และผูร้ บั บริการ
        ให้ดำ�เนินการใดๆ อันเป็นการหลบเลี่ยงต่อกฎหมาย
         และกฎระเบียบทางราชการที่เกี่ยวข้อง
๗.๕ จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม
      (๑)พึงให้บริการผูม้ าติดต่องานอย่างเต็มกำ�ลังความสามารถ
         ด้วยความเสมอภาค โปร่งใสเป็นธรรม  
      (๒)พึงปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการด้วยความเอื้อเฟื้อ มีน้ำ�ใจใช้
         กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน และปฏิบัติตนให้เป็นที่
         เชื่อถือแก่บุคคลทั่วไป
    (๓)พึงละเว้นการรับทรัพย์สนิ ในมูลค่าเกินปกติวสิ ยั และ
          การแสวงหาประโยชน์ให้กบั ตนเองหรือผูอ้ น่ื ทัง้ ทางตรง
         และทางอ้อม ในกรณีที่รับทรัพย์สินมีมูลค่าเกินปกติ
         วิสัย ให้รายงาน ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
๗.๖ จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
    (๑)พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณขององค์กรวิชาชีพที่ตน
         เป็นสมาชิกหรือสังกัด
     (๒)พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอื่นตามที่สภา
        มหาวิทยาลัยกำ�หนด

