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ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยขอนแกน  

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

.................................... 

ตามมาตรา ๒๑ หมวด ๒ สวนท่ี ๖ หลักธรรมาภิบาลแหงพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

บัญญัติใหสภาสถาบันอุดมศึกษาแตงต้ังบุคคลซ่ึงเปนกลางและไดรับการยอมรับอยางกวางขวางเปนกรรมการ      

ในคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง      

เ พ่ือทําหนา ท่ีตามท่ี กําหนดไว ในขอบัง คับ  วาดวยธรรมาภิบาลของสถาบัน อุดมศึกษา  ประกอบกับ                       

มติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบใหมี      

การดําเนินการเก่ียวกับธรรมาภิบาล ในสถาบันอุดมศึกษา จึงเห็นสมควรใหมีขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน       

วาดวย ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับ                

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

และมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จึงใหออก

ขอบังคับไว ดังตอไปนี้  

ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

พ.ศ. ๒๕๖๔” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป    

ขอ ๓ ในขอบังคับนี้ 

“มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

“สวนงาน”  หมายความวา  สวนงานตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

“นายกสภามหาวิทยาลัย” หมายความวา  นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

“กรรมการสภามหาวิทยาลัย” หมายความวา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

“อธิการบดี”  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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“ผูบริหาร”  หมายความวา  ผูดํารงตําแหนงหรือผูรักษาการในตําแหนงประเภทบริหาร ตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

“บุคลากร”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดแกขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

ลูกจางประจํา พนักงานหนวยงานในกํากับ พนักงานวิสาหกิจ ลูกจางของมหาวิทยาลัย และใหรวมถึงพนักงานหรือ

ลูกจางท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีอยูภายใตสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน 

“ผูเรียน”  หมายความวา  ผูท่ีเขาศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน และใหหมายความรวมถึง

ผูเขาศึกษาตามโครงการตาง ๆ ท้ังท่ีเปนการศึกษาในหลักสูตรและการศึกษาตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

“คณะกรรมการตรวจสอบ” หมายความวา คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน 

“คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” หมายความวา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจํ า

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ขอ ๔ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกประกาศหรือคําสั่ง เพ่ือปฏิบัติ         

ใหเปนไปตามขอบังคับนี้  

 กรณีท่ี มีปญหาในการปฏิบั ติตามขอบั ง คับนี้  หรือตองตีความขอบั ง คับนี้  ใหอธิการบดี เสนอ 

สภามหาวิทยาลัยวินิจฉัย คําวินิจฉัยชี้ขาดของสภามหาวิทยาลัยถือเปนท่ีสุด 

หมวด ๑ 

บทท่ัวไป 
ขอ ๕  ใหนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเปนแบบอยางในการปฏิบัติหนาท่ีอยาง  

มีธรรมาภิบาล 

  ขอ ๖  ใหผูบริหาร บุคลากร และผูเรียน ปฏิบัติหนาท่ีภายใตหลักธรรมาภิบาลท่ีกําหนดไวตามขอบังคับนี้ 

และเปนแบบอยางในการปฏิบัติหนาท่ีอยางมีธรรมาภิบาล 

 ขอ ๗  ใหมีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชนในการปองกัน

และขจัดการขัดกันแหงผลประโยชน และการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหนาท่ี                                                               

 

หมวด ๒ 

ธรรมาภิบาล 
 ขอ ๘  ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย ใหยึดถือตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี  

เปนแนวทางสําคัญในการจัดระเบียบใหมหาวิทยาลัย ซ่ึงครอบคลุมถึงนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร บุคลากร และผูเรียน  สามารถอยูรวมกันอยางสงบสุข โดยมุงเนนหลักการท่ีสําคัญ ดังนี้ 
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(๑) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การปฏิบัติงานตองใชทรัพยากรอยางประหยัด  

เกิดผลิตภาพท่ีคุมคา และบังเกิดประโยชนสูงสุดตอมหาวิทยาลัย  

(๒) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง การปฏิบัติงานตองมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร 

ปฏิบัติหนาท่ีตามพันธกิจใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร มีการวางเปาหมายการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน  

สรางกระบวนการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ มีการจัดการความเสี่ยง และมุงเนนผลการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ 

(๓) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง การปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ สรางความ

เชื่อม่ันไววางใจ ตอบสนองความคาดหวังและความตองการของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย ท่ีมีความ

หลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสม 

(๔) หลักความรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ

หนาท่ี ชี้แจงไดเม่ือมีขอสงสัย รวมท้ังตองมีการจัดวางระบบการรายงานความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์ตาม

เปาหมายท่ีกําหนดไว  

(๕) หลักความโปรงใส (Transparency) หมายถึง การปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต 

ตรงไปตรงมา และมีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีจําเปนและเชื่อถือได 

(๖) หลักนิติธรรม (Rule of law)  หมายถึง การปฏิบัติงานตองใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ 

ขอบังคับในการปฏิบัติงานอยางเครงครัด ดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียฝายตาง ๆ 

(๗) ความเสมอภาค (Equity) หมายถึง การปฏิบัติงานตองใหบริการอยางเทาเทียมกัน โดยไมมี

การแบงแยกดาน เพศ ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ความเชื่อทางศาสนา ภาษา อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะ

ของบุคคล ฐานะทางเศรษกิจและสังคม การศึกษาและฝกอบรม และอ่ืน ๆ   

(๘) หลักการมีสวนรวม (Participation) หมายถึง การปฏิบัติงานตองรับฟงความคิดเห็นของทุกฝาย 

และเปดโอกาสใหทุกฝายมีสวนรวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหาหรือ

ประเด็นท่ีสําคัญ ท้ังนี้ ตองมีความพยายามในการแสวงหาฉันทามติหรือขอตกลงรวมกันระหวางกลุมผูมีสวนได

สวนเสียท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะกลุมท่ีไดรับผลกระทบโดยตรง  

(๙) การกระจายอํานาจ (Decentralization) หมายถึง การปฏิบัติงานควรมีการมอบอํานาจและ

กระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจ ใหแกผูปฏิบัติงานในระดับตาง ๆ อยางเหมาะสม  

(๑๐)  หลักคุณธรรมและจริยธรรม (Morality/Ethics) หมายถึง การปฏิบัติงานตองมีจิตสํานึกความ

รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปอยางมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของสังคม รวมท้ัง

ยึดม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐ ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ  
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หมวด ๓ 

คณะกรรมการ 
ขอ ๙ ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการดานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย ดานการตรวจสอบ 

ดานธรรมาภิบาล ดานจริยธรรม และดานบริหารความเสี่ยง จากบุคคลซ่ึงเปนกลางและไดรับการยอมรับอยาง

กวางขวาง เพ่ือทําหนาท่ีกํากับ ดูแล สรางเสริม และสนับสนุน ใหนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผูบริหาร บุคลากร และผูเรียน ปฏิบัติงานและดําเนินการใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง

ของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

จํานวน คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง อํานาจหนาท่ี ตลอดจนการประชุมและ

วิธีการดําเนินงานของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งของ

มหาวิทยาลัย ท้ังนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

 

หมวด ๔ 

บทเฉพาะกาล 
ขอ ๑๐ ใหคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการจรรยาบรรณ  

และคณะกรรมการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี ท่ีไดรับการแตงตั้งกอนขอบังคับนี้ มีผลใชบังคับ ใหเปน

คณะกรรมการตามขอบังคับนี้ และใหปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาจะครบวาระ  

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

 

 

(นายณรงคชัย  อัครเศรณ)ี 

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
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