คูมือธรรมาภิบาล
มหาว�ทยาลัยมหิดล

คำขวัญ

อตตาน อุปม กเร พ�งปฏิบัติตอผูอื่น
เหมือนดังปฏิบัติตอตนเอง

ปรัชญา

Do unto others as you would
have others do unto you.

ความสำเร็จที่แทจร�งอยูที่การนำ
ความรู ไปประยุกต ใชเพ�่อประโยชนสุข
แกมวลมนุษยชาติ
True success is not in the learning,
but in its application to the benefit of mankind.

ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ
ขาพเจาไดรับ และอานคูมือธรรมาภิบาลของมหาว�ทยาลัยมหิดลแลว
ขาพเจาเขาใจ รับทราบ และนอมรับเปนหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน ตอไป
ลงชื่อ
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สารจากนายกสภามหาว�ทยาลัยมหิดล
มหาว�ทยาลัยมหิดลเปนองคกรขนาดใหญที่ใหบร�การสำคัญแกประชาชนในหลาก
หลายดาน การบร�การสามารถสงผลกระทบถึงภาคสังคม และเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น
การบร�หารงานและการปฏิบัติงานภายในองคกรอยางถูกตอง โปรงใส และเปนธรรม ทั้งใน
ภารกิจประจำวันและภารกิจการพัฒนา เพ�อ่ ยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพของการใหบร�การ
ทุกประเภทของมหาว�ทยาลัย จ�งเปนสิ�งจำเปนและมีความสำคัญอยางยิ�ง
ผม ในฐานะนายกสภามหาว�ทยาลัยมหิดล จ�งมีความรูสึกยินดีเปนอยางยิ�งที่
มหาว�ทยาลัยไดนำหลักดานธรรมาภิบาลมาใช ในการบร�หารองคกร และไดทำการออก
คูมือธรรมาภิบาลนี้ เพ�่อเปนเคร�่องมือในการสื่อสารหลักการ และว�ธีปฏิบัติ ใหบุคลากร
ทุกระดับของมหาว�ทยาลัยรับทราบ และยึดมั่นในการถือปฏิบัติ
ในโอกาสนี้ ผมจ�งขอใหบุคลากรทุกทานของมหาว�ทยาลัย ทั้งที่มีลักษณะงานใน
รูปแบบการปฏิบัติงานประจำวัน และในรูปแบบคณะกรรมการ พ�งถือปฏิบัติตามคูมือ
ธรรมาภิบาลนี้ จนเปนลักษณะนิสัยที่ดีงาม อันจะเปนประโยชนตอตัวทานเอง และตอ
ความนาเชื่อถือและความยั่งยืนของมหาว�ทยาลัยสืบไป

ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย
นายกสภามหาว�ทยาลัย

ประกาศมหาว�ทยาลัยมหิดล
เร�่อง คูมือธรรมาภิบาลแหงมหาว�ทยาลัยมหิดล

มหาว�ทยาลัยมหิดลมีความมุงมั่นที่จะกาวไปสูการเปนมหาว�ทยาลัยชั้นนำในระดับโลก จ�งได
ใหความสำคัญกับการบร�หารจัดการทีด่ ี มีประสิทธิภาพ มีความยัง่ ยืน และสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล
อันประกอบไปดวย หลักนิติธรรม (Rule of Laws) หลักคุณธรรม (Ethics) หลักความโปรงใส
(Transparency) หลักการมีสวนรวม (Participation) หลักความรับผ�ดชอบ (Accountability) และ
หลักความคุมคา (Utility) จ�งไดกำหนดคูมือธรรมาภิบาลข�้น เพ�่อใหกรรมการสภามหาว�ทยาลัย
สภาคณาจารย ผูบร�หาร และผูปฏิบัติงานทั้งหมดของมหาว�ทยาลัยมหิดล ตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของได
รับทราบถึงเจตนารมณ นโยบาย หลักการ ความคาดหวังของมหาว�ทยาลัย สามารถนำไปเปนกรอบ
แนวทางในการบร�หารจัดการ และปฏิบัติงานตางๆ ตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมายไดอยางครบถวน
สมบูรณ อนึ่ง ใหมีการสอบทานความเหมาะสม เปนปจจ�บันของคูมือนี้ทุก ๒ ป
และเพ�่อเปนการแสดงถึงพันธะสัญญาที่จะยึดถือคูมือธรรมาภิบาลนี้เปนแนวทางใน
การบร�หาร และปฏิบตั งิ าน จ�งขอใหบคุ ลากรทุกระดับของมหาว�ทยาลัยมหิดลลงนามรับทราบ และยอมรับใน
แนวทาง และหลักปฏิบัติในคูมือนี้ เพ�่อเปนการธำรงไวซึ่งการมีธรรมาภิบาลของมหาว�ทยาลัยตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแต วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยอุดม คชินทร)
อธิการบดีมหาว�ทยาลัยมหิดล
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ว�ิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม วัฒนธรรมองคกร
ยุทธศาสตรมหาว�ทยาลัยมหิดล
“ธรรมาภิบาล” คืออะไร
ทำไมตองมี “ธรรมาภิบาล”

10 การมีโครงสรางองคกรที่สามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได
11 การมี Code of Conduct สำหรับบุคลากรของมหาว�ทยาลัยใหถือปฏิบัติชัดเจน
การมีนโยบายเปดเผยขอมูลที่ถูกตองเปนระบบ เปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ
12 การมีนโยบายการจัดหาที่โปรงใส
การมีนโยบายตอตานคอรรัปชั่นที่ชัดเจน
การยึดมั่นในความเปนอิสระทางว�ชาการ
13 การยืนหยัดในความถูกตอง วางตัวเปนกลาง และรับผ�ดชอบตอสังคม
บทบาทของมหาว�ทยาลัยตอผูมีสวนไดสวนเสีย

14 การรองเร�ยน / การรองทุกข
15 โทษทางจรรยาบรรณและว�นัย

16 รายการจรรยาบรรณและนโยบายที่เกี่ยวของ

สวนที่ 1

บททั่วไป
มหาว�ทยาลัยมหิดลมุงมั่นที่จะเปนมหาว�ทยาลัยระดับโลก
Mahidol University is determined to be a world class university.

ว�สัยทัศน

สรางความเปนเลิศทางดานสุขภาพ ศาสตร ศิลป และนวัตกรรม
บนพ�้นฐานของคุณธรรมเพ�่อสังคมไทย และประโยชนสุขแกมวลมนุษยชาติ
To excel in health, sciences, arts and innovation with integrity for
the betterment of Thai society and the benefit of mankind.

พันธกิจ

วัฒนธรรมองคกร

M
M : Mastery
A : Altruism
H : Harmony
I : Integrity

A

H

I

D

O

L

รูแจง รูจร�ง สมเหตุ สมผล มีพฤติกรรมที่พ�งประสงค คือ ชี้นำตนเอง รวดเร็ว และเฉียบคม มุมมอง
เปนระบบ และพัฒนาตนเอง
มุงผลเพ�่อผูอื่น มีพฤติกรรมที่พ�งประสงค คือ ยึดถือสวนรวมและองคกรเปนหลัก รับผ�ดชอบตอ
สังคม และมุงผูรับบร�การเปนสำคัญ
กลมกลืนกับสรรพสิ�ง มีพฤติกรรมที่พ�งประสงค คือ เคารพและเห็นคุณคาผูรวมงาน น้ำหนึ่งใจ
เดียวกัน กลมกลืนประสานพลัง และเอาใจเขามาใสใจเรา
มั่นคงยิ�งในคุณธรรม มีพฤติกรรมที่พ�งประสงค คือ รักษาสัจจะ ทำงานดวยขอเท็จจร�ง และยึด
มั่นในคุณธรรม จร�ยธรรม

D : Determination แนวแนทำ กลาตัดสินใจ มีพฤติกรรมที่พ�งประสงค คือ ผูกพันและศรัทธาในงาน มุงผลสัมฤทธิ์
ในการสรางคุณคา และพากเพ�ยร

O : Originality
L : Leadership

สรางสรรคสิ�งใหม มีพฤติกรรมที่พ�งประสงค คือ กลาคิดสูความเปนเลิศ โดดเดน สรางนวัตกรรม
และขับเคลื่อนสูอนาคต
ใฝใจเปนผูนำ มีพฤติกรรมที่พ�งประสงค คือ สงบ หนักแนน และมั่นคง มีว�สัยทัศน กำหนดภาพ
อนาคต และโนมนาวจ�งใจ
คูมือธรรมาภิบาล
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ยุทธศาสตร
มหาว�ทยาลัยไดกำหนดแผนยุทธศาสตร มหาว�ทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559-2562 ดังนี้

ยุทธศาสตร 1

Excellence in research with global and social impact
- มุงมั่นสรางผลงานว�จัยที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล สรางสรรค องคความรู นวัตกรรมใหม
ที่ตรงกับความตองการของสังคม

ยุทธศาสตร 2

Excellence in outcome-based education for globally-competent graduates

- Outcome-Based Education: สรางหลักสูตรชั้นแนวหนาระดับมาตรฐานสากลเพ�่อผลสัมฤทธิ์
ในการเร�ยนรูของนักศึกษา
- Transformative Leader: หลอหลอมบัณฑิตใหมีศักยภาพทั้งดานความรู ทักษะ คุณธรรม จร�ยธรรม
และคุณลักษณะการเปนผูนำการเปลี่ยนแปลงเพ�่อกอใหเกิดประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ
- Student/ Alumni Engagement: สรางความผูกพันและความภาคภูมิใจในความเปนมหิดลระหวาง
นักศึกษา ศิษยเกา และมหาว�ทยาลัย พรอมรวมกันพัฒนามหาว�ทยาลัยตอไป

ยุทธศาสตร 3

Excellence in professional services and social engagement
- เสร�มสรางความเปนเลิศดานการใหบร�การว�ชาการที่ไดมาตรฐานสากล และขับเคลื่อนผลงานที่ตอบ
สนองตอการพัฒนาคุณภาพชีว�ตอยางมีสวนรวม โดยเฉพาะดานสุขภาพและสุขภาวะ

ยุทธศาสตร 4

Excellence in management for sustainable organization
- Finance
- Talent Workforce
- Environment
- Administration & Governance
- Branding
- IT Infrastructure
พัฒนาสวนสนับสนุนใหมีการบร�หารจัดการที่ยั่งยืนและสอดคลองกับแนวทางการสรางมหาว�ทยาลัย
เชิงนิเวศน (Eco University) ทั้งดานทรัพยากรบุคคล การเง�นการคลัง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารภาพลักษณองคกร รวมถึงการพัฒนาคุณภาพมหาว�ทยาลัยตามเกณฑคุณภาพ
การศึกษาระดับสากล

7

คูมือธรรมาภิบาล

ธรรมาภิบาล
“ธรรมาภิบาล” คืออะไร
ธรรมาภิบาล คือ การปกครอง การบร�หาร การจัดการ และการควบคุมดูแลกิจการ
ตางๆ ใหเปนไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบร�หารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนำ
ไปใชไดทั้งภาครัฐและเอกชน
สำนักงาน ก.พ. ไดกำหนดไวโดยไดเสนอเปนระเบียบสำนักนายกรัฐมนตร�วาหลักธรรมาภิบาลนั้น
ประกอบดวย 6 หลักการ คือ
หลักนิติธรรม
(Rule of Laws)

กฎระเบียบทีท่ นั สมัย มีความเปนธรรมและยุตธิ รรม รัดกุม รวดเร็ว ซึง่ มีการบังคับ
ใชและปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบนัน้ อยางเปนรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย
การแบงแยกอำนาจ การคุม ครองสิทธิเสร�ภาพ การใชอำนาจ การเปนอิสระทีไ่ มถกู
แทรกแซง

หลักคุณธรรม
(Ethics)

ความซื่อสัตย ขยัน มีระเบียบว�นัย หนวยงานตองปลอดจากการทุจร�ต การทำ
ผ�ดว�นัย และการกระทำผ�ดมาตรฐานว�ชาชีพ นิยาม และจรรยาบรรณ

หลักความโปรงใส
(Transparency)

การเขาถึงขอมูลขาวสารที่เหมาะสม สามารถตรวจสอบความถูกตองได

หลักการมีสวนรวม
(Participation)

ผูมีสวนเกี่ยวของหร�อผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวมรับรู รวมเสนอ และรวมตัดสิน
ใจในปญหาตางๆ อยางมีความเสมอภาค รวมทั้งการสื่อสารแบบมีขอมูล

หลักความรับผ�ดชอบ
(Accountability)

การตระหนักในหนาที่ มีจ�ตสำนึกในความรับผ�ดชอบตอหนวยงาน การเอาใจใส
ในปญหาและกระตือร�อรนในการแกปญหา รับฟ�งและเคารพในความคิดเห็นที่
แตกตางกัน กลาดำเนินการตามกฎหมาย ยอมรับผลการกระทำของตนและ
สามารถตรวจสอบได

หลักความคุมคา
(Utility)

เปนการบร�หารเพ�่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุมคา ลดขั้นตอนการปฏิบัติ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
คูมือธรรมาภิบาล
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ทำไม ตองมีธรรมาภิบาล
ใหทุกฝายในองคกรสามารถอยูรวมกันไดอยางสงบสุข

1

ไดรับความเชื่อมั่น ความไววางใจ และความศรัทธาจากทั้งภายในและภายนอก

2

ชวยสรางแรงจ�งใจในการทำงาน และรักษาพนักงานที่มีความประพฤติดีใหกับองคกร
ชวยเพ��มข�ดความสามารถในการแขงขัน สรางการเร�ยนรู และนวัตกรรมใหมๆ

3

4

ชวยสนับสนุนการตัดสินใจของมหาว�ทยาลัยในการดำเนินงานบนพ�้นฐานของจร�ยธรรม

5

มหิดล กับหลักธรรมาภิบาล

เพ�่อใหการดำเนินการบรรลุวัตถุประสงคและภาระหนาที่ของมหาว�ทยาลัยมหิดล หลักธรรมาภิบาล
ที่มหาว�ทยาลัยยึดเปนบรรทัดฐานในการบร�หารงานคือ

9

ความเสมอภาคใน
โอกาสทางการศึกษา

ความมีเสร�ภาพ
ทางว�ชาการ

ความมีคุณธรรม
และจร�ยธรรม

ความโปรงใสและ
ความรับผ�ดชอบตอ
รัฐและสังคม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการจัดการบร�หาร

การบร�หารแบบมีสวนรวม
ของบุคลากร

คูมือธรรมาภิบาล

สวนที่ 2
มหาว�ทยาลัยมหิดล กับ หลักธรรมาภิบาล
มหาว�ทยาลัยมหิดล มีหลักการในการบร�หารตามหลักธรรมาภิบาล 8 ประการ ดังนี้

1

การมีโครงสรางองคกรที่สามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได
คณะกรรมการ
ที่แตงตั้งจาก
สภามหาว�ทยาลัย

สภามหาว�ทยาลัยมหิดล
แตงตั้ง/
ถอดถอน

นโยบาย

อธิการบดี
ผูแทนกรรมการ
สภาจากผูบร�หาร

ที่ประชุมประจำ
มหาว�ทยาลัย

แตงตั้ง/
ถอดถอน

นโยบาย
(ผานสภามหาว�ทยาลัย)

หัวหนา
สวนงาน
นโยบาย

ทีมบร�หาร

แตงตั้ง/ถอดถอน
(ผานมหาว�ทยาลัย)

สภาคณาจารย

ที่ประชุมสวนงาน

สภาอาจารยฯ

หัวหนาภาคว�ชา/เทียบเทา
นโยบาย

แตงตั้ง/ถอดถอน
(ผานสวนงาน)

ผูปฏิบัติงานในมหาว�ทยาลัย

ที่ประชุมภาคว�ชา

รองเร�ยน/ตรวจสอบ
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2

การมี Code of conduct สำหรับบุคลากรของมหาว�ทยาลัยใหถือปฏิบัติชัดเจน
มหาว�ทยาลัยมหิดลมีบุคลากรและผูที่เกี่ยวของโดยตรงหลากหลาย จ�งจัดใหมี Code of Conduct
หร�อจรรยาบรรณเพ�่อใหมีการถือปฏิบัติอยางถูกตอง ตรงกัน ดังนี้

e
Cofd
o

t
duc
C on

จรรยาบรรณ*

ผูบร�หาร

อาจารย

นักว�จัย

บุคลากร

นักศึกษา

* รายละเอียดของจรรยาบรรณแตละเร�่อง อยูในหัวขอในสวนที่ 4 ของคูมือนี้

3

การมีนโยบายเปดเผยขอมูลที่ถูกตองเปนระบบ เปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติ
มหาว�ทยาลัยมีการดำเนินการเพ�่อใหเปนไปตามกฎหมาย วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ ดังนี้

1

ขอมูลขาวสารทางราชการ ถือหลัก “เปดเผยเปนหลัก ปกปดเปนขอยกเวน” เพ�่อใหการเขาถึง
ขอมูลของประชาชนเปนไปอยางถูกตอง เร�ยบรอย และเปนธรรม ในขณะที่ยังคุมครองสิทธิใน
การเขาตรวจดูขอมูลขาวสารไดตามขั้นตอน

2

ขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยูในความครอบครองของมหาว�ทยาลัย ผูเปนเจาของขอมูลสามารถ
เขาถึงขอมูลนั้นๆ และแก ไขไดตามเหตุผลและความจำเปน โดยถือหลัก
“ปกปดเปนหลัก เปดเผยเปนขอยกวน” ขอมูลสวนบุคคลถือเปนขอมูลปกปด

ทั้งนี้ มหาว�ทยาลัยไดกำหนดการเปดเผยเอกสาร ดังนี้
ระดับ
การเปดเผยเอกสาร

ขอมูลทั่วไป

ผูอนุมัติ/อนุญาต
การเปดเผยเอกสาร

หัวหนาสวนงาน
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ลับ/ลับมาก
อธิการบดี หร�อ หัวหนาสวนงาน

ลับที่สุด
อธิการบดี

4

การมีนโยบายการจัดหาที่โปรงใส

มหาว�ทยาลัยมหิดลใหความสำคัญกับการจัดซื้อ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ และการวาจางใหมี
การดำเนินการเพ�อ่ ภารกิจของมหาว�ทยาลัย โดยจะปฏิบตั ติ อ ผูข าย และผูร บั จางอยางซือ่ สัตย โปรงใส
เปนธรรม และจะยึดมัน่ ในมาตรฐานจรรยาบรรณ ตลอดจนขอบังคับของมหาว�ทยาลัยอยางเครงครัด
ตั้งแตขั้นตอนการแสดงความตองการซื้อ/จาง กระบวนการคัดเลือกผูขาย/ผูใหบร�การ จนถึงการสิ�น
สุดของการตกลงหร�อสัญญาซือ้ /จาง เพ�อ่ ประโยชนสงู สุดของทัง้ มหาว�ทยาลัย และผูข าย/ผูใหบร�การ

5

การมีนโยบายตอตานคอรรัปชั่นที่ชัดเจน
มหาว�ทยาลัยมหิดลเชื่อมั่นวา การดำเนินงานตามพันธกิจอยาง

“ซื่อสัตย โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได”

Corruption

6

สามารถนำมาซึ่งความยั่งยืนขององคกร โดยมีประกาศมหาว�ทยาลัย
ท่ีเกี่ยวของกับเร�่องดังกลาวรองรับ

การยึดมั่นในความเปนอิสระทางว�ชาการ
เสร�ภาพ
ทางว�ชาการ

ความเปนอิสระ

ความรับผ�ดชอบ

ความเปนอิสระหร�อเสร�ภาพทางว�ชาการมีความสำคัญตอความสำเร็จในการบรรลุตาม
ว�สัยทัศนของมหาว�ทยาลัย โดย
1. สงเสร�มการมีเสร�ภาพทางว�ชาการ เชน เสร�ภาพในการแสดงความคิดเห็นในเร�่องตางๆ การแสวงหาแหลงทุน
การทำว�จัย และการนำเสนออยางสรางสรรค ตลอดจนการพ�ดหร�อเข�ยนในฐานะนักว�ชาการโดยปราศจาก
ขอหามและขอกำหนดทางว�นัย เปนอาทิ
2. มีความรับผ�ดชอบทางว�ชาการ เชน (1) แสวงหา และแถลงขอเท็จจร�ง พัฒนา และคงไวซึ่งศักยภาพทาง
ว�ชาการ (2) เคารพตอความเห็นที่แตกตาง เสนอความรูและสิ�งที่คนพบใหคนในกลุมนักว�ชาการ (peer) ได
ทบทวน ตรวจสอบ สงเสร�ม ปกปองความถูกตองทางว�ชาการอยางซื่อสัตยและเปนอิสระ (3) เสนอแนะแนวทาง
ที่เหมาะสมเพ�่อเสร�มสรางความมั่นคงและเขมแข็งของสังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ ตลอดจนการสงเสร�ม
บทบาททางว�ชาการและว�ชาชีพโดยคำนึงถึงความรับผ�ดชอบตอสังคม
คูมือธรรมาภิบาล 12

7

การยืนหยัดในความถูกตอง วางตัวเปนกลาง และรับผ�ดชอบตอสังคม

กฎหมาย ขอบังคับ
และนโยบาย

ความถูกตอง

การวางตัวเปนกลาง

ใชองคความรูเพ�่อชี้นำสังคม

บุคลากรของมหาว�ทยาลัยตองปฏิบัติตามหนาที่ของตนใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และนโยบาย
ของมหาว�ทยาลัย และควรคำนึงถึงความถูกตอง การวางตัวเปนกลางในทางสังคมและการเมือง รวมทั้งสนับสนุน
การใชองคความรูเพ�่อชี้นำสังคม

8

บทบาทของมหาว�ทยาลัยตอผูมีสวนไดสวนเสีย
รัฐบาล
เจาของ
แหลงทุน
ผูปกครอง
ผูบร�จาค

ผู ใชบร�การสุขภาพ

นักศึกษา

ความรู จร�ยธรรม
ความรับผ�ดชอบ

มหิดล

ความรับผ�ดชอบ

เปนธรรม ความมั่นคง
บุคลากร

ผู ใชบัณฑิต
ผู ใชผลงานว�จัย
ชุมชนและสังคม

มหาว�ทยาลัยยึดมั่นที่จะผลิตบัณฑิตใหเปนผูมีความรู ความสามารถ มีคุณภาพ มีจร�ยธรรม และเปน
ประชาชนที่ดีของประเทศชาติ โดยคำนึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียของมหาว�ทยาลัย ไดแก รัฐบาล บุคลากร นักศึกษา
และผูปกครอง ผูใชบัณฑิต ผูใชบร�การสุขภาพ ผูใชผลงานว�จัย ผูใชบร�การว�ชาการ เจาของแหลงทุน คูความรวมมือ
ผูบร�จาค รวมทั้งชุมชนและสังคม อยางมีพันธะสัญญา
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สวนที่ 3
การดำเนินการทางจรรยาบรรณและว�นัย
1

การรองเร�ยน/การรองทุกข

1.1 ความหมาย
การรองเร�ยน

เปนสิทธิ์ของบุคลากรของมหาว�ทยาลัยและบุคคลภายนอกที่เห็นวาการ
กระทำของบุคลากรในทุกระดับชั้นกระทำการโดยไมถูกตอง เหมาะสม
ที่จะกอใหเกิดผลกระทบตอตนและบุคคลอื่น

การรองทุกข

เปนสิทธิ์ของบุคลากรของมหาว�ทยาลัยที่มีกรณีความคับของใจในการ
ปฏิบัติของผูบังคับบัญชาตอตน ซึ่งการรองทุกขจะตองเปนไปตามเง�่อนไข
ของขอบังคับที่มหาว�ทยาลัยกำหนด

1.2 ขั้นตอนการจัดการเร�่องรองเร�ยน
Complain

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4

ผูรองเร�ยนหร�อบุคคล ผูรับเร�่องรองเร�ยนดำเนินการ ผูถูกรองเร�ยนชี้แจง ผูบังคับบัญชาว�เคราะหแลว
ภายนอกยื่นขอรองเร�ยน ในทางลับเพ�่อตรวจสอบ ขอเท็จจร�งอยางเพ�ยงพอ หาขอยุติและแจงผูเกี่ยวของ

1.3 ขั้นตอนการจัดการเร�่องรองทุกข
RULE

ขั้นตอนที่ 1

ผูรองทุกขทำเปน
หนังสือดวยตนเอง
ตามเวลาที่กำหนด

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5

จัดใหมีการแก ไขปญหา คณะกรรมการอุทธรณ เสนอมติคณะกรรมการฯ แจงมติสภามหาว�ทยาลัย
โดยผูบังคับบัญชาที่อยู
และรองทุกข
ใหฝายบร�หาร
ตอสภามหาว�ทยาลัย
เหนือชั้นข�้นไป
ดำเนินตามขอบังคับฯ
นำไปปฏิบัติ
เพ�อ่ มีมติ
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2

โทษทางจรรยาบรรณและว�นัย
มหาว�ทยาลัยไดกำหนดโทษทางจรรยาบรรณไวเปน 3 ระดับ คือ
ทัณฑบน

1. ตักเตือน

2. สั่งใหดำเนินการใหถูกตองภายใน
เวลาที่กำหนด

3. ทำทัณฑบน

เมื่อไดดำเนินการอยางใดไปแลว ใหมีการบันทึกในทะเบียนประวัติบุคคลหร�อนักศึกษาดวย

ทั้งนี้ เมื่อมีการกลาวหาในการกระทำผ�ดทางจรรยาบรรณ มหาว�ทยาลัยจะแตงตั้ง

“คณะกรรมการว�นิจฉัยการกระทำผ�ดทางจรรยาบรรณ”
เพ�่อทำหนาที่ตรวจสอบการกระทำดังกลาววาเปนการกระทำผ�ดทาง จรรยาบรรณ และหร�อ
เปน ความผ�ดว�นัย หร�อไม การดำเนินการของคณะกรรมการดังกลาวจะตองใหโอกาสผูถูก
กลาวหาไดชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานอยางเต็มที่ รวมทั้งสามารถเขาตรวจดูและคัดสำเนา
บรรดาเอกสารหลักฐานตางๆ ได
มหาว�ทยาลัยกำหนดโทษทางว�นัยไว 4 สถาน ไดแก
Salary
ภาคทัณฑ

1. ภาคทัณฑ

2. ตัดเง�นเดือน

3. งดการเลื่อนขั้นเง�นเดือน

4. ปลดออก

สำหรับมหาว�ทยาลัยมหิดล คำสั่งลงโทษการกระทำผิดว�นัยอยางรายแรงคือปลดออกเทานั้น
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สวนที่ 4
จรรยาบรรณและนโยบายอื่นที่เกี่ยวของ
มหาว�ทยาลัย

นักว�จัย (ตอ)

1 ประกาศมหาว�ทยาลัยมหิดล เร�่องนโยบายตอตานคอรรัปชั่น

11 พระราชบัญญัติสัตวเพ�่องานทางว�ทยาศาสตร พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559
2 ประกาศมหาว�ทยาลัยมหิดล เร�่องการเปดเผยเอกสาร
ของมหาว�ทยาลัย พ.ศ. 2559
3 ประกาศมหาว�ทยาลัยมหิดล เร�่องนโยบายความขัดแยงทาง
ผลประโยชนของมหาว�ทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559
ทยาลัยมหิดล เร�่องมาตรการใหความคุมครอง
4 ประกาศมหาว�
ผูใหขอมูลการประพฤติผ�ดจรรยาบรรณ พ.ศ. 2559

ผูบร�หาร
ทยาลัยมหิดล เร�่องจรรยาบรรณผูบร�หาร
5 ประกาศมหาว�
ของมหาว�ทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559

อาจารย

ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลาย
วภาพแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑและว�ธีการในการเขาถึง
12 ทางชี
ทรัพยากรชีวภาพและการไดรับผลประโยชนตอบแทนจาก
ทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 2554
อบังคับมหาว�ทยาลัยมหิดล วาดวย การบร�หารเง�นอุดหนุน
13 ขการว�
จัย พ.ศ. 2551
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการว�จัยแหงชาติ เร�่อง มาตรฐาน

14 คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวของสถาบัน
(มคกส.) พ.ศ. 2555

15 พ�ธีสารคารตาเฮนา วาดวย ความหลากหลายทางชีวภาพ
พ.ศ. 2543

พ�ธีสารนาโงยาวาดวยการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมและ

บอาจารยตามคูมือการปฏิบัติตาม
6 จรรยาบรรณสำหรั
จรรยาบรรณว�ชาชีพคณาจารย พ.ศ. 2551

16 การแบงปนผลประโยชนที่เกิดข�้นจากการใชประโยชนทรัพยากร

บุคลากรและนักศึกษา

17 แนวทางปฏิบัติเพ�่อความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. 2555

7

จรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษาตามขอบังคับมหาว�ทยาลัย
มหิดลวาดวยจรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษาของ
มหาว�ทยาลัยมหิดลและการดำเนินการทางจรรยาบรรณ
พ.ศ. 2552 และที่แก ไขเพ��มเติม

พันธุกรรมอยางเทาเทียมและยุติธรรม พ.ศ. 2557

แนวทางปฏิบัติเพ�่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับการ

18 ดำเนินงานดานเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมหร�อพันธุว�ศวกรรม
พ.ศ.2556

นักว�จัย

ยธรรมการว�จัยในคน (มคจค.)
19 มาตรฐานคณะกรรมการจร�
พ.ศ. 2556 (สำนักงานคณะกรรมการว�จัยแหงชาติ)

ญญัติคุมครองและสงเสร�มภูมิปญญา
8 พระราชบั
การแพทยแผนไทย พ.ศ. 2542

บนักว�จัยและแนวทางปฏิบัติของ
20 จรรยาบรรณสำหรั
สภาว�จัยแหงชาติ พ.ศ. 2554

9 พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพ�ช พ.ศ. 2542
10 พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพ�ษจากสัตว พ.ศ. 2558
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คณะผูจัดทำ
คณะทำงานขับเคลื่อนระบบธรรมาภิบาลในมหาว�ทยาลัยมหิดล
1. รองอธิการบดีฝา ยการคลังและแผนงาน
2. รองอธิการบดีฝา ยทรัพยากรบุคคล
3. รองอธิการบดีฝา ยพัฒนาคุณภาพ
4. รองอธิการบดีฝา ยบร�หาร
5. ผูอ ำนวยการกองคลัง
6. ผูอ ำนวยการศูนยบร�หารจัดการความเสีย่ ง
7. ผูอ ำนวยการกองกฎหมาย
8. ผูอ ำนวยการกองบร�หารงานว�จยั
9. ผูอ ำนวยการกองทรัพยากรบุคคล
10. ผูอ ำนวยการศูนยตรวจสอบภายใน
11. นางณัฏฐา สวัสดิแ์ ดง

ทีป่ ร�กษา
ทีป่ ร�กษา
ทีป่ ร�กษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูช ว ยเลขานุการ

บรรณาธิการรวม
1. ผูอ ำนวยการกองกฎหมาย
2. ผูอ ำนวยการศูนยตรวจสอบภายใน

จัดทำรูปเลม
1. นายหัสร�นทร งามพ�มล
2. นางสาวจ�ตเกษม ตันสกุล
3. นางสาวปว�ณา ลาวัณยศริ �
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นักว�เคราะหนโยบายและแผน
หัวหนางานยุทธศาสตรและว�จยั สถาบัน
ผูอ ำนวยการกองแผนงาน

กองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาว�ทยาลัยมหิดล
999 ถ.พ�ทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พ�ทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
66 (0) 2849-6266
http://www.op.mahidol.ac.th/orla/law/
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