จรรยาบรรณของบุคลากร
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
เพื่อใหบุคลากรในคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชียประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี ตระหนักใน
หนาทีและเพื่อใหการดําเนินการทางจรรยาบรรณของบุคลากร เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
จากการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณคณะเภสัชศาสตรในวันที่17 มีนาคม 2553 จึงออกขอบังคับวาดวย
จรรยาบรรณของบุคลากร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย พ.ศ. 2553 ไวดังนี้
ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย วาดวย จรรยาบรรณ
บุคลากร ”
ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบงั คับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสัง่ หรือประกาศอื่นใดที่ใชอยูกอน และมีขอความขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้
ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ 4 ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
“คณะเภสัชศาสตร” หมายความวา คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
“คณบดี”

หมายความวา คณบดีคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการจรรยาบรรณ คณะเภสัชศาสตร
“บุคลากร”
หมายความวา ผูปฏิบตั ิงานทุกคน ทุกประเภท ทุกตําแหนงที่ปฏิบัตงิ านในคณะเภสัช
ศาสตร มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
“อาจารย”
หมายความวา บุคลากรผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย ซึง่ ทําหนาทีห่ ลักดานการสอน การวิจยั และการใหบริการทางวิชาการ
“วิชาชีพ”
เฉพาะ

หมายความวา วิชาชีพเภสัชกรที่มีสภาเภสัชกรรมกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพไวเปนการ

หมวดที่ 1
จรรยาบรรณของบุคลากร
ขอ 5 จรรยาบรรณที่กําหนดตามขอบังคับนี้ครอบคลุมบุคลากรทุกคนทุกประเภทและทุกตําแหนงซึ่งปฏิบัติงาน
ภายในคณะเภสัชศาสตร โดยสอดคลองตามลักษณะงานและลักษณะวิชาการ ดวย
ขอ 6 บุคลากรของคณะเภสัชศาสตรพึงมีจรรยาบรรณ ดังนี้
6.1 จรรยาบรรณตอตนเอง
(1) พึงสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยยึดมั่น
ในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(2)พึงยึดมัน่ และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง ความชอบธรรม คุณธรรม จริยธรรม และหลักวิชาการ
(3)พึงเปนผูม ีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปนบุคลากรของคณะเภสัชศาสตร
และมหาวิทยาลัย
(4)พึงปฏิบตั ิหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต รับผิดชอบ และไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
(5)พึงมีทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติหนาที่ เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
โดยคํานึงถึงประโยชนโดยรวมของมหาวิทยาลัย
6.2จรรยาบรรณตอการปฏิบัติงานและหนวยงาน
(1)พึงปฏิบตั ิหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต และไมมีผลประโยชนเกี่ยวของหรือขัดแยงตอการปฏิบัติหนาที่
ตามตําแหนงของตน
(2)พึงปฏิบตั ิหนาที่ดวยความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได
(3)พึงปฏิบตั ิหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ รอบคอบ ขยันหมั่นเพียร ถูกตอง สมเหตุสมผล
(4)พึงประพฤติตนเปนผูตรงตอเวลา และใชเวลาในการปฏิบัติหนาทีใ่ หเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยอยาง
เต็มที่
(5)พึงดูแลรักษาและใชทรัพยสนิ ของมหาวิทยาลัยอยางประหยัด คุมคา โดยระมัดระวังมิใหเสียหายหรือ
สิ้นเปลืองเยี่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง
(6)พึงรักษาชื่อเสียงเกียรติภูมิและประโยชนของคณะเภสัชศาสตร โดยไมกระทําการใดๆ อันจะกอใหเกิด
ความเสียหายแก คณะเภสัชศาสตร
6.3 จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน

(1)พึงดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชาทั้งในการปฏิบัติงาน ขวัญกําลังใจ และยอมรับฟงความคิดเห็นของ
ผูใตบังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผูใตบังคับบัญชาดวยหลักธรรมาภิบาล
(2)พึงปฏิบตั ิตอผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน ตลอดจนผูเกี่ยวของดวยความสุภาพ มีนา้ํ ใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี
และถูกตองตามทํานองคลองธรรม
(3)พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน ใหความรวมมือชวยเหลือในสวนงานของตนและสวนรวม ทัง้ ใน
ดานการใหความคิดเห็น การชวยทํางานและการแกปญหารวมกัน รวมทั้งการเสนอแนะในสิง่ ที่เห็นวาจะมีประโยชนตอ
การพัฒนางานในความรับผิดชอบดวย
(4)พึงชวยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความสามัคคี รวมแรงรวมใจกับ
ผูรวมงานในการปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนตอสวนรวม
(5)พึงยกยองใหเกียรติ เคารพในศักดิ์ศรี ไมใหรายผูบงั คับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน
(6)พึงละเวนการนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน
6.4 จรรยาบรรณตอนักศึกษา ผูรับบริการ ประชาชน และสังคม
(1)พึงใหบริการแกนกั ศึกษา ผูรับบริการ และประชาชนผูมาติดตออยางเต็มกําลัง ความสามารถดวยความ
เปนธรรม เอื้อเฟอ มีน้ําใจ และใชกริ ิยาวาจาที่สุภาพ
(2)พึงปฏิบตั ิตนตอนักศึกษา ผูรับบริการ และประชาชนอยางเหมาะสมและถูกตองตามทํานองคลองธรรม
(3)ตองละเวนการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด ซึง่ มีมูลคาเกินปกติวิสัยทีว่ ิญูชนจะใหกนั ไดโดยเสนหา
และโดยธรรมจรรยาจากนักศึกษา ผูรับบริการ และประชาชน หรือผูซงึ่ อาจไดรับประโยชนจากการปฏิบัติหนาทีน่ ั้น
(4)พึงละเวนการแนะนํานักศึกษา และผูรับบริการใหดําเนินการใดๆ อันเปนการหลบเลี่ยงตอกฎหมาย และ
กฎ ระเบียบของทางมหาวิทยาลัยที่เกีย่ วของ
(5)พึงปฏิบตั ิตนดวยความรับผิดชอบตอผูอื่น สังคม และประเทศชาติ
6.5 จรรยาบรรณตอวิชาชีพเภสัชกรรม
บุคลากรภายใตคณะเภสัชศาสตร ที่ดํารงตําแหนงเภสัชกร พึงปฏิบัติตามขอบังคับของสภาเภสัชกรรมที่วาดวย
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ 2538 โดยเครงครัด และประพฤติ ปฏิบัติ ดวยความซื่อสัตย สุจริต โดยไม
แสวงหาผลประโยชนอื่นใด โดยมิชอบ

หมวดที่ 2
จรรยาบรรณของอาจารย
ขอ 7 อาจารยนอกจากพึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กาํ หนดไวในหมวดที่ 1 แลว พึงมีจรรยาบรรณเพิ่มเติม ดังนี้
(1)พึงประพฤติและปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกศิษย และบุคคลทัว่ ไป
(2)พึงปฏิบตั ิหนาที่สอนและอบรมศิษยดวยความตั้งใจ ขยันหมัน่ เพียร และพัฒนาการเรียนการสอนให
ทันสมัยอยางตอเนื่อง
(3)พึงจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามมาตรฐานการเรียนการสอน อุทิศเวลาและเสียสละใหกับงานสอน
ดวยความรับผิดชอบ
(4)พึงสอนศิษยทงั้ เนื้อหาวิชาการ วิธกี ารพัฒนาและแสวงหาความรูดว ยตนเองอยางตอเนื่อง รวมทั้งทักษะที่
จําเปนในการดํารงชีวิต ในสังคมอยางเต็มความสามารถ ดวยความบริสุทธิ์ใจ และปฏิบัติตอศิษยอยางมีเมตตาและเปน
ธรรม
(5)พึงศึกษาคนควา วิจยั เพื่อพัฒนาองคความรู หรือแสวงหาองคความรูใหมอยางสม่ําเสมอ
(6)พึงพัฒนาตนเองดานวิชาชีพและวิสยั ทัศนใหทนั ตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีอยูเสมอ
(7)พึงปฏิบตั ิหนาที่อยางมีเสรีภาพทางวิชาการ โดยไมถูกครอบงําดวยอิทธิพลหรือ ผลประโยชนใดๆ
(8)พึงปฏิบตั ิหนาทีว่ ิจัยตามจรรยาบรรณของนักวิจัยในประกาศของสํานักงาน คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
(9)พึงปฏิบตั ิภารกิจ ดานการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกชุมชน การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และภารกิจอื่น ตามที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ
(10)พึงสรางและสงเสริมความสามัคคีในหมูคณะ และมีสวนรวมสนับสนุนการ พัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน
และประเทศชาติ
(11)ไมชี้นําลูกศิษยไปในทางทีม่ ิชอบดวยกฎหมายและผิดศีลธรรม รวมถึงการชี้นาํ เพื่อเปนการยั่วยุหรือ
กระทําใหเกิดความรุนแรงในหมูคณะ
(12)พึงรักษา ขอมูล เอกสาร ของขอสอบ มิใหแพรงพรายไปยังนักศึกษา กอนถึงเวลาสอบ หรือไมควรบอก
รายละเอียดอืน่ ใดที่เปนความลับ รวมถึงการเปดเผยคะแนนสอบ ผลการศึกษาหรือวิธีการประเมินผลการศึกษา กอน
ผานมติที่ประชุมคณะกรรมการกํากับมาตรฐานวิชาการ คณะเภสัชศาสตร

หมวดที่3
การกระทําผิดจรรยาบรรณอยางรายแรง
ขอ 8 การกระทําผิดของบุคลากรดังตอไปนี้ ถือวาเปนการกระทําผิดจรรยาบรรณอยางรายแรง
(1)การนําผลงานทางวิชาการของผูอื่นมาเปนผลงานของตนโดยมิชอบ
(2)การลวงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธทางเพศกับนักศึกษา ซึง่ มิใชคูครองของตน
(3)การรับ หรือยอมจะรับทรัพยสนิ หรือ ประโยชนอนื่ ใดจากนักศึกษา หรือผูรับบริการ เพื่อกระทําหรือ ไม
กระทําการใด
(4)การแกไขผลการเรียนหรือผลการสอบของนักศึกษาโดยมิชอบ
(5)การเปดเผยความลับของนักศึกษา หรือผูรับบริการ ที่ไดมาจากการปฏิบัติหนาที่ หรือจากความไววางใจ
โดยมิชอบ กอใหเกิดความเสียหายแกนักศึกษาหรือผูรับบริการ
(6)การสอน หรืออบรมนักศึกษาเพื่อใหกระทําการที่รูอยูวาผิดกฎหมายหรือฝาฝนศีลธรรมอันดีของประชาชน
อยางรายแรง
(7)การประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรม ซึ่งคณะกรรมการตามวิชาชีพไดสั่งลงโทษในขั้นความผิด
อยางรายแรง
(8)การกระทําความผิดอืน่ ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดตามสภาพและความรายแรงของการกระทํา

หมวดที่ 4
การกระทําผิดจรรยาบรรณของบุคลากร ที่ไมเปนความผิดวินัย
เปนความผิดวินัย และเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
ขอ 9 บุคลากรผูใดฝาฝนจรรยาบรรณของบุคลากร ตามที่กําหนดไวใน ขอ 6 ขอ 7 และขอ 8 ใหถือวาผูน ั้น
กระทําผิดจรรยาบรรณ
บุคลากรผูใดกระทําผิดจรรยาบรรณของบุคลากร ตามทีก่ ําหนดไวใน ขอ 6 และขอ 7 ใหถือวาเปนการกระทํา
ผิดจรรยาบรรณอยางไมรายแรง
บุคลากรผูกระทําผิดจรรยาบรรณของบุคลากร ตามทีก่ ําหนดไวในขอที่ 8 ใหถือวาเปนการกระทําผิด
จรรยาบรรณอยางรายแรง

ขอ 10 บุคลากรผูใดฝาฝนจรรยาบรรณของบุคลากร ตามที่กาํ หนดไวในขอ 6 และขอ 7 ใหถือวาเปนการกระทํา
ผิดวินัยอยางไมรายแรง ยกเวน ขอ 6.4(2) และขอ 6.4(5)
บุคลากรผูใดฝาฝนจรรยาบรรณของบุคลากร ตามที่กาํ หนดไวในขอ 9 ใหถือวาเปนการกระทําผิดวินัยอยาง
รายแรง

หมวดที่ 5
การดําเนินการทางจรรยาบรรณ

ขอ 11 เมื่อความปรากฎตอผูบังคับบัญชาหรือมีการกลาวหาโดยมีหลักฐานตามสมควรวา บุคลากรผูใดกระทํา
ผิดจรรยาบรรณที่ไมเปนความผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาดําเนินการทางจรรยาบรรณตามที่กาํ หนดในขอบังคับ
นี้
การดําเนินการทางจรรยาบรรณตามวรรคหนึง่ ตองใหผูถกู กลาวหาไดทราบเรื่องทีถ่ ูกกลาวหา และมีโอกาส
โตแยงหรือชี้แจงแกขอกลาวหาและแสดงพยานหลักฐานของตนได
ในกรณีที่ปรากฏวาผลการดําเนินการทางจรรยาบรรณตามวรรคสองเปนการกระทําความผิดจรรยาบรรณที่เปน
ความผิดทางวินัยดวย ใหผูบงั คับบัญชาพิจารณาดําเนินการทางวินัยตามขอบังคับคณะเภสัชศาสตร
ขอ 12 ในการดําเนินการทางจรรยาบรรณตามขอ 11 ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการไปที่คณะกรรมการ
จรรยาบรรณคณะเภสัชศาสตร เพื่อใหคณบดีมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน เวนแตกรณีกระทํา
ความผิดจรรยาบรรณที่เปนความผิดเล็กนอยและปรากฏพยานหลักฐานชัดเจน ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาและวินิจฉัย
การกระทําความผิดจรรยาบรรณ พรอมทั้งดําเนินการลงโทษทางจรรยาบรรณตามที่กาํ หนดในขอบังคับนี้โดยไมขอ
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได
คณะกรรมการสอบสวนตองมีไมนอยกวา 3 คน ประกอบดวย บุคคลที่คณบดีมอบหมาย
คณะกรรมการสอบสวนที่ไดรับการแตงตั้งทําหนาที่รวบรวมขอเท็จจริงที่เกีย่ วของ พิจารณาไตสวนขอกลาวหา
และทํารายงานความเห็นเสนอตอคณะกรรมการสงเสริมจรรยาบรรณเพื่อเสนอตอคณบดี ตอไป
ในการพิจารณาไตสวนขอเท็จจริง ใหดําเนินการอยางลับ และตองเปดโอกาสใหอาจารยผูถูกกลาวหาไดมี
โอกาสพิสูจนขอเท็จจริงอยางเปนธรรม
คณะกรรมการสอบสวนตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับจากที่มีคําสัง่ แตงตั้ง หากมีความจําเปนที่
มิอาจหลีกเลี่ยงได คณะกรรมการสอบสวนสามารถขอเสนอขอขยายเวลาดําเนินการตอคณบดีและใหเสนอขยาย
ระยะเวลาไดไมเกิน 2 ครั้งๆละไมเกิน 30 วัน

ขอ 13 การกระทําผิดจรรยาบรรณที่ไมเปนความผิดวินยั ใหคณะกรรมการสอบสวนเสนอใหผูบังคับบัญชาสั่ง
ดําเนินการลงโทษทางจรรยาบรรณตามที่กาํ หนดในขอบังคับนี้ ตามลักษณะความรายแรงและพฤติกรรมแหงการ
กระทํา

หมวด ที่ 6
หลักเกณฑและวิธีการลงโทษทางจรรยาบรรณ
ขอ 14 บุคลากรตองยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณโดยเครงครัด ผูใดฝาฝนถือวากระทําผิดจรรยาบรรณ
การกระทําผิดจรรยาบรรณที่ไมเปนความผิดวินัย ใหผูบงั คับบัญชาดําเนินการ ดังนี้
(1) ตักเตือน
ในกรณีที่ผบู ังคับบัญชาเห็นควรลงโทษตักเตือน ใหสงั่ ลงโทษเปนหนังสือหรือตักเตือนดวยวาจา
โดยแจงใหผกู ระทําความผิดจรรยาบรรณ ไดทราบดวยวา การกระทําที่เปนความผิดจรรยาบรรณ
และใหเก็บรวมคําสั่งหรือบันทึกการตักเตือนเปนลายลักษณอักษรไว
(2) สั่งใหดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาที่กาํ หนด หรือ
ในกรณีท่สี งั่ ใหดําเนินการใหถูกตองในเวลาที่กําหนด ใหผูบังคับบัญชาทําเปนหนังสือ โดยระบุ
การกระทําที่เปนความผิดจรรยาบรรณและสิ่งทีป่ ระสงคใหดําเนินการใหถูกตอง พรอมกับกําหนด
ระยะเวลาในการปฏิบัติใหถกู ตองไวดวย และใหเก็บรวมไว
(3) ทําทัณฑบน
ในกรณีทาํ ทัณฑบนใหทาํ เปนหนังสือ แสดงวาผูถ ูกลงโทษกระทําผิดจรรยาบรรณ ในกรณีใด
ตามขอใด และใหผูบังคับบัญชาเก็บรวมไว
การดําเนินการลงโทษทางจรรยาบรรณ ใหทาํ เปนหนังสือระบุพฤติกรรมหรือรายละเอียดการกระทําผิด
จรรยาบรรณใหชัดเจน และใหผูกระทําผิดจรรยาบรรณลงชื่อรับทราบ
เมื่อไดดําเนินการลงโทษทางจรรยาบรรณตามขอ 14(1) 12(2) และ 12(3) แลว จะตองเสนอเรื่องเพื่อลงบันทึก
ไวในทะเบียนประวัติบุคคลที่ศูนยบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลดวย
บุคลากรผูใดถูกลงโทษจรรยาบรรณขอใดแลว ไมปฏิบัติตามคําตักเตือน ดําเนินการใหถูกตอง หรือฝาฝนทัณฑ
บน ใหถือวาเปนการกระทําผิดวินัย

หมวดที่ 7
การสงเสริมจรรยาบรรณ

ขอ 15 คณะเภสัชศาสตรมี คณะกรรมการจรรยาบรรณทําหนาทีเ่ ปนคณะกรรมการสงเสริมจรรยาบรรณ ดวย
ขอ 16 คณะกรรมการสงเสริมจรรยาบรรณ มีอํานาจและหนาที่ดงั ตอไปนี้
(1)วางนโยบาย กําหนดแนวทาง ในการดําเนินงานสงเสริมจรรยาบรรณใหเปนไปตามแนวนโยบายของคณะ
เภสัชศาสตร
(2)ปรับปรุงแกไขจรรยาบรรณบุคลากรและอาจารยใหสอดคลองกับจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย ขอบังคับ
กระทรวงศึกษาธิการ และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับสมาคมวิชาชีพที่เกีย่ วของ ตลอดจนจัดทําคูมือ แบบฟอรมให
สอดคลองกับขอบังคับนี้
(3)สงเสริม และพัฒนาจรรยาบรรณแกบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ในมหาวิทยาลัยอยางสม่ําเสมอ
(4)กําหนดกระบวนการในการสนับสนุน ติดตาม กํากับดูแล การปฏิบัติใหเปนไปตามจรรยาบรรณ และ
ดําเนินการใหเปนไปตามกระบวนการที่กาํ หนดไว
(5)ประเมินผลการปฏิบัติใหเปนไปตามจรรยาบรรณและจัดทํารายงานเสนอตอคณบดี
ขอ 17 การสงเสริมจรรยาบรรณโดยผูบังคับบัญชา
(1)ใหคณบดี สงเสริมและสนับสนุน การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสงเสริมจรรยาบรรณ เพือ่ ใหสามารถ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2)ใหผูบงั คับบัญชาพึงประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี และมีหนาที่เสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับ
บัญชาประพฤติตนอยูในกรอบของจรรยาบรรณ

หมวดที่ 7
การอุทธรณโทษจรรยาบรรณ
ขอ 18 บุคลากรผูใดถูกสั่งลงโทษจรรยาบรรณ มีสิทธิ์อทุ ธรณตอคณะกรรมการอุทธรณจรรยาบรรณได ภายใน
กําหนด 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงโทษทางจรรยาบรรณ

องคประกอบของคณะกรรมการอุทธรณจรรยาบรรณ และหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการอุทธรณโทษ
จรรยาบรรณของบุคลากร ใหเปนไปตามประกาศทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
คําสั่งหรือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณจรรยาบรรณใหถือเปนที่สุด

หมวดที่ 8
บทเฉพาะกาล
ขอ 19 บุคลากรผูใดมีกรณีกระทําความผิดจรรยาบรรณอยูกอนวันที่ขอ บังคับใช ใหผูมีอํานาจตามขอบังคับนี้มี
อํานาจสั่งลงโทษบุคลากรตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่ใชอยูกอนวันทีข่ อบังคับนี้ใชบังคับ สวนการสอบสวน การ
พิจารณา และการดําเนินการเพื่อลงโทษทางจรรยาบรรณ ใหดําเนินการตามขอบังคับนี้ เวนแต
(1) ในกรณีที่มกี ารแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระทําความผิดจรรยาบรรณกอนวันที่มีขอบังคับใช
บังคับ และยังสอบสวนไมเสร็จ ใหคณะกรรมการสอบสวนการกระทําความผิดจรรยาบรรณ ดําเนินการ
ตามกฎ ระเบียบหรือขอบังคับ เดิมที่ใช บังคับอยูกอนวันที่ขอบังคับนีใ้ ชบังคับตอไป จนกวาจะเสร็จ
(2) ในกรณีการสอบสวนการกระทําความผิดจรรยาบรรณเสร็จไปแลวกอนวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับใหถือวาการ
สอบสวนนั้นเปนอันใชได

