
คู�มือธรรมาภิบาล 
มหาว�ทยาลัยมหิดล



คำขวัญ

ปรัชญา
อตตาน อุปม กเร พ�งปฏิบัติต�อผู�อื่น 

เหมือนดังปฏิบัติต�อตนเอง

ความสำเร็จที่แท�จร�งอยู�ที่การนำ

ความรู�ไปประยุกต�ใช�เพ�่อประโยชน�สุข

แก�มวลมนุษยชาติ

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

True success is not in the learning,
but in its application to the benefit of mankind.

ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ

         ข�าพเจ�าได�รับ และอ�านคู�มือธรรมาภิบาลของมหาว�ทยาลัยมหิดลแล�ว

ข�าพเจ�าเข�าใจ  รับทราบ  และน�อมรับเป�นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน ต�อไป

ลงชื่อ ...............................................................

............................................................(                                        )

ตำแหน�ง หน�วยงาน................................................................... .....................................................................

วันที่ ...................................
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สารจากนายกสภามหาว�ทยาลัยมหิดล

 มหาว�ทยาลัยมหิดลเป�นองค�กรขนาดใหญ�ที่ให�บร�การสำคัญแก�ประชาชนในหลาก 

หลายด�าน การบร�การสามารถส�งผลกระทบถึงภาคสังคม และเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น 

การบร�หารงานและการปฏิบัติงานภายในองค�กรอย�างถูกต�อง โปร�งใส และเป�นธรรม ทั้งใน 

ภารกิจประจำวันและภารกิจการพัฒนา เพ�อ่ยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพของการให�บร�การ 

ทุกประเภทของมหาว�ทยาลัย จ�งเป�นสิ�งจำเป�นและมีความสำคัญอย�างยิ�ง 

 ผม  ในฐานะนายกสภามหาว�ทยาลัยมหิดล  จ�งมีความรู�สึกยินดีเป�นอย�างยิ�งที่ 

มหาว�ทยาลัยได�นำหลักด�านธรรมาภิบาลมาใช�ในการบร�หารองค�กร  และได�ทำการออก 

คู�มือธรรมาภิบาลนี้ เพ�่อเป�นเคร�่องมือในการสื่อสารหลักการ และว�ธีปฏิบัติ  ให�บุคลากร 

ทุกระดับของมหาว�ทยาลัยรับทราบ และยึดมั่นในการถือปฏิบัติ

 ในโอกาสนี้ ผมจ�งขอให�บุคลากรทุกท�านของมหาว�ทยาลัย ทั้งที่มีลักษณะงานใน 

รูปแบบการปฏิบัติงานประจำวัน   และในรูปแบบคณะกรรมการ   พ�งถือปฏิบัติตามคู�มือ 

ธรรมาภิบาลนี ้ จนเป�นลักษณะนิสัยที ่ดีงาม  อันจะเป�นประโยชน�ต�อตัวท�านเอง และต�อ 

ความน�าเชื่อถือและความยั่งยืนของมหาว�ทยาลัยสืบไป

ศาสตราจารย�เกียรติคุณ นายแพทย�เกษม วัฒนชัย
นายกสภามหาว�ทยาลัย



ประกาศมหาว�ทยาลัยมหิดล
เร�่อง คู�มือธรรมาภิบาลแห�งมหาว�ทยาลัยมหิดล

  มหาว�ทยาลัยมหิดลมีความมุ�งมั่นที่จะก�าวไปสู�การเป�นมหาว�ทยาลัยชั้นนำในระดับโลก จ�งได�

           ให�ความสำคัญกับการบร�หารจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพ มีความย่ังยืน และสอดคล�องกับหลักธรรมาภิบาล

           อันประกอบไปด�วย  หลักนิติธรรม  (Rule  of  Laws)  หลักคุณธรรม  (Ethics)  หลักความโปร�งใส 

           (Transparency) หลักการมีส�วนร�วม (Participation) หลักความรับผ�ดชอบ (Accountability) และ

           หลักความคุ�มค�า   (Utility)   จ�งได�กำหนดคู�มือธรรมาภิบาลข�้น   เพ�่อให�กรรมการสภามหาว�ทยาลัย 

           สภาคณาจารย�  ผู�บร�หาร  และผู�ปฏิบัติงานทั้งหมดของมหาว�ทยาลัยมหิดล  ตลอดจนผู�มีส�วนเกี่ยวข�องได�

           รับทราบถึงเจตนารมณ�  นโยบาย  หลักการ  ความคาดหวังของมหาว�ทยาลัย  สามารถนำไปเป�นกรอบ

          แนวทางในการบร�หารจัดการ  และปฏิบัติงานต�างๆ  ตามภาระหน�าที่ที่ได�รับมอบหมายได�อย�างครบถ�วน 

           สมบูรณ� อนึ่ง ให�มีการสอบทานความเหมาะสม เป�นป�จจ�บันของคู�มือนี้ทุก ๒ ป� 

  และเพ�่อเป�นการแสดงถึงพันธะสัญญาที ่จะยึดถือคู �มือธรรมาภิบาลนี ้เป�นแนวทางใน
           การบร�หาร และปฏิบัติงาน จ�งขอให�บุคลากรทุกระดับของมหาว�ทยาลัยมหิดลลงนามรับทราบ และยอมรับใน

           แนวทาง และหลักปฏิบัติในคู�มือนี้ เพ�่อเป�นการธำรงไว�ซึ่งการมีธรรมาภิบาลของมหาว�ทยาลัยต�อไป

               ทั้งนี้ ตั้งแต�  วันที่  ๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  เป�นต�นไป  

                  ประกาศ  ณ  วันที่     ๑    ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙

       (ศาสตราจารย�คลินิก นายแพทย�อุดม  คชินทร)

                  อธิการบดีมหาว�ทยาลัยมหิดล
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สารบัญ
06 ส�วนที่ 1 บททั่วไป

06    ว�ิสัยทัศน�  พันธกิจ  ค�านิยม วัฒนธรรมองค�กร

07    ยุทธศาสตร�มหาว�ทยาลัยมหิดล

08    “ธรรมาภิบาล” คืออะไร 

09    ทำไมต�องมี “ธรรมาภิบาล” 

10 ส�วนที่ 2 มหาว�ทยาลัยมหิดล กับ หลักธรรมาภิบาล
10    การมีโครงสร�างองค�กรที่สามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได� 

11    การมี Code of Conduct สำหรับบุคลากรของมหาว�ทยาลัยให�ถือปฏิบัติชัดเจน 

        การมีนโยบายเป�ดเผยข�อมูลที่ถูกต�องเป�นระบบ เป�นธรรมและไม�เลือกปฏิบัติ 

12    การมีนโยบายการจัดหาที่โปร�งใส

        การมีนโยบายต�อต�านคอร�รัปชั่นที่ชัดเจน  

        การยึดมั่นในความเป�นอิสระทางว�ชาการ   

13    การยืนหยัดในความถูกต�อง วางตัวเป�นกลาง และรับผ�ดชอบต�อสังคม

        บทบาทของมหาว�ทยาลัยต�อผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย   

14 ส�วนที่ 3 การดำเนินการทางจรรยาบรรณและว�นัย
14    การร�องเร�ยน / การร�องทุกข�

15    โทษทางจรรยาบรรณและว�นัย

16 ส�วนที่ 4 จรรยาบรรณและนโยบายอื่นที่เกี่ยวข�อง
16    รายการจรรยาบรรณและนโยบายที่เกี่ยวข�อง



ว�สัยทัศน�

พันธกิจ

M A H I D O L

6คู�มือธรรมาภิบาล

บททั่วไป
ส�วนที่ 1

มหาว�ทยาลัยมหิดลมุ�งมั่นที่จะเป�นมหาว�ทยาลัยระดับโลก 
Mahidol University is determined to be a world class university.

สร�างความเป�นเลิศทางด�านสุขภาพ ศาสตร� ศิลป� และนวัตกรรม 
บนพ�้นฐานของคุณธรรมเพ�่อสังคมไทย และประโยชน�สุขแก�มวลมนุษยชาติ 
To excel in health, sciences, arts and innovation  with integrity for 
the betterment of Thai society and the benefit of mankind.

วัฒนธรรมองค�กร

M : Mastery          รู�แจ�ง รู�จร�ง สมเหตุ สมผล มีพฤติกรรมที่พ�งประสงค� คือ ชี้นำตนเอง รวดเร็ว และเฉียบคม มุมมอง

                             เป�นระบบ และพัฒนาตนเอง

A : Altruism          มุ�งผลเพ�่อผู�อื่น มีพฤติกรรมที่พ�งประสงค�  คือ  ยึดถือส�วนรวมและองค�กรเป�นหลัก รับผ�ดชอบต�อ

                             สังคม และมุ�งผู�รับบร�การเป�นสำคัญ

H : Harmony         กลมกลืนกับสรรพสิ�ง  มีพฤติกรรมที่พ�งประสงค�  คือ  เคารพและเห็นคุณค�าผู�ร�วมงาน น้ำหนึ่งใจ

   เดียวกัน กลมกลืนประสานพลัง และเอาใจเขามาใส�ใจเรา

I : Integrity            มั่นคงยิ�งในคุณธรรม  มีพฤติกรรมที่พ�งประสงค�  คือ  รักษาสัจจะ  ทำงานด�วยข�อเท็จจร�ง  และยึด

                             มั่นในคุณธรรม จร�ยธรรม 

D : Determination  แน�วแน�ทำ  กล�าตัดสินใจ  มีพฤติกรรมที่พ�งประสงค�  คือ  ผูกพันและศรัทธาในงาน  มุ�งผลสัมฤทธิ์

                              ในการสร�างคุณค�า และพากเพ�ยร

O : Originality        สร�างสรรค�สิ�งใหม� มีพฤติกรรมที่พ�งประสงค� คือ กล�าคิดสู�ความเป�นเลิศ โดดเด�น สร�างนวัตกรรม

                              และขับเคลื่อนสู�อนาคต 

L : Leadership       ใฝ�ใจเป�นผู�นำ  มีพฤติกรรมที่พ�งประสงค�  คือ สงบ   หนักแน�น  และมั่นคง มีว�สัยทัศน� กำหนดภาพ

                             อนาคต และโน�มน�าวจ�งใจ   
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                              ในการสร�างคุณค�า และพากเพ�ยร

O : Originality        สร�างสรรค�สิ�งใหม� มีพฤติกรรมที่พ�งประสงค� คือ กล�าคิดสู�ความเป�นเลิศ โดดเด�น สร�างนวัตกรรม

                              และขับเคลื่อนสู�อนาคต 

L : Leadership       ใฝ�ใจเป�นผู�นำ  มีพฤติกรรมที่พ�งประสงค�  คือ สงบ   หนักแน�น  และมั่นคง มีว�สัยทัศน� กำหนดภาพ

                             อนาคต และโน�มน�าวจ�งใจ   

7 คู�มือธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร�
มหาว�ทยาลัยได�กำหนดแผนยุทธศาสตร� มหาว�ทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559-2562  ดังนี้

ยุทธศาสตร� 1
Excellence in research with global and social impact
- มุ�งมั่นสร�างผลงานว�จัยที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล สร�างสรรค� องค�ความรู� นวัตกรรมใหม� 

  ที่ตรงกับความต�องการของสังคม

ยุทธศาสตร� 2
Excellence in outcome-based education for globally-competent graduates 
- Outcome-Based Education: สร�างหลักสูตรชั้นแนวหน�าระดับมาตรฐานสากลเพ�่อผลสัมฤทธิ์

   ในการเร�ยนรู�ของนักศึกษา

- Transformative Leader: หล�อหลอมบัณฑิตให�มีศักยภาพทั้งด�านความรู� ทักษะ คุณธรรม จร�ยธรรม

   และคุณลักษณะการเป�นผู�นำการเปลี่ยนแปลงเพ�่อก�อให�เกิดประโยชน�ต�อสังคมและประเทศชาติ

- Student/ Alumni Engagement: สร�างความผูกพันและความภาคภูมิใจในความเป�นมหิดลระหว�าง

   นักศึกษา ศิษย�เก�า และมหาว�ทยาลัย พร�อมร�วมกันพัฒนามหาว�ทยาลัยต�อไป

ยุทธศาสตร� 3
Excellence in professional services and social engagement  
- เสร�มสร�างความเป�นเลิศด�านการให�บร�การว�ชาการที่ได�มาตรฐานสากล และขับเคลื่อนผลงานที่ตอบ

  สนองต�อการพัฒนาคุณภาพชีว�ตอย�างมีส�วนร�วม โดยเฉพาะด�านสุขภาพและสุขภาวะ

ยุทธศาสตร� 4
Excellence in management for sustainable organization 
- Finance    - Talent Workforce  

- Environment   - Administration & Governance

- Branding    - IT Infrastructure

  พัฒนาส�วนสนับสนุนให�มีการบร�หารจัดการที่ยั่งยืนและสอดคล�องกับแนวทางการสร�างมหาว�ทยาลัย

  เชิงนิเวศน� (Eco University) ทั้งด�านทรัพยากรบุคคล การเง�นการคลัง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  และการสื่อสารภาพลักษณ�องค�กร รวมถึงการพัฒนาคุณภาพมหาว�ทยาลัยตามเกณฑ�คุณภาพ

  การศึกษาระดับสากล
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ธรรมาภิบาล
“ธรรมาภิบาล” คืออะไร

 ธรรมาภิบาล คือ การปกครอง การบร�หาร การจัดการ และการควบคุมดูแลกิจการ

ต�างๆ ให�เป�นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบร�หารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนำ

ไปใช�ได�ทั้งภาครัฐและเอกชน 

สำนักงาน ก.พ. ได�กำหนดไว�โดยได�เสนอเป�นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตร�ว�าหลักธรรมาภิบาลนั้น

ประกอบด�วย  6  หลักการ คือ 

หลักนิติธรรม
(Rule of Laws)

กฎระเบียบท่ีทันสมัย มีความเป�นธรรมและยุติธรรม รัดกุม รวดเร็ว ซ่ึงมีการบังคับ

ใช�และปฏิบัติตามกฎระเบียบน้ันอย�างเป�นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ ประกอบด�วย 

การแบ�งแยกอำนาจ การคุ�มครองสิทธิเสร�ภาพ การใช�อำนาจ การเป�นอิสระท่ีไม�ถูก

แทรกแซง

หลักคุณธรรม
(Ethics)

ความซื่อสัตย� ขยัน มีระเบียบว�นัย  หน�วยงานต�องปลอดจากการทุจร�ต การทำ

ผ�ดว�นัย และการกระทำผ�ดมาตรฐานว�ชาชีพ นิยาม และจรรยาบรรณ

หลักความโปร�งใส
(Transparency)

การเข�าถึงข�อมูลข�าวสารที่เหมาะสม สามารถตรวจสอบความถูกต�องได�

หลักการมีส�วนร�วม
(Participation)

ผู�มีส�วนเกี่ยวข�องหร�อผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย มีส�วนร�วมรับรู� ร�วมเสนอ และร�วมตัดสิน

ใจในป�ญหาต�างๆ อย�างมีความเสมอภาค รวมทั้งการสื่อสารแบบมีข�อมูล

หลักความรับผ�ดชอบ
(Accountability)

การตระหนักในหน�าที่ มีจ�ตสำนึกในความรับผ�ดชอบต�อหน�วยงาน การเอาใจใส�

ในป�ญหาและกระตือร�อร�นในการแก�ป�ญหา   รับฟ�งและเคารพในความคิดเห็นที่

แตกต�างกัน  กล�าดำเนินการตามกฎหมาย ยอมรับผลการกระทำของตนและ

สามารถตรวจสอบได�

หลักความคุ�มค�า
(Utility)

เป�นการบร�หารเพ�่อให�เกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจของรัฐ  มีประสิทธิภาพและเกิด

ความคุ�มค�า ลดขั้นตอนการปฏิบัติ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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2

3

4

5
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ทำไม ต�องมีธรรมาภิบาล
ให�ทุกฝ�ายในองค�กรสามารถอยู�ร�วมกันได�อย�างสงบสุข

ช�วยสร�างแรงจ�งใจในการทำงาน และรักษาพนักงานที่มีความประพฤติดีให�กับองค�กร 

ช�วยเพ��มข�ดความสามารถในการแข�งขัน สร�างการเร�ยนรู� และนวัตกรรมใหม�ๆ

ช�วยสนับสนุนการตัดสินใจของมหาว�ทยาลัยในการดำเนินงานบนพ�้นฐานของจร�ยธรรม

ได�รับความเชื่อมั่น ความไว�วางใจ และความศรัทธาจากทั้งภายในและภายนอก

มหิดล กับหลักธรรมาภิบาล
เพ�่อให�การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค�และภาระหน�าที่ของมหาว�ทยาลัยมหิดล หลักธรรมาภิบาล

ที่มหาว�ทยาลัยยึดเป�นบรรทัดฐานในการบร�หารงานคือ 

ความเสมอภาคใน
โอกาสทางการศึกษา

ความมีเสร�ภาพ
ทางว�ชาการ

ความมีคุณธรรม
และจร�ยธรรม

ความโปร�งใสและ
ความรับผ�ดชอบต�อ

รัฐและสังคม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการจัดการบร�หาร
 การบร�หารแบบมีส�วนร�วม

ของบุคลากร



มหาว�ทยาลัยมหิดล กับ หลักธรรมาภิบาล

1 การมีโครงสร�างองค�กรที่สามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได�

สภามหาว�ทยาลัยมหิดล

อธิการบดี

หัวหน�า
ส�วนงาน

หัวหน�าภาคว�ชา/เทียบเท�า

ผู�ปฏิบัติงานในมหาว�ทยาลัย

ผู�แทนกรรมการ
สภาจากผู�บร�หาร

แต�งตั้ง/
ถอดถอน

แต�งตั้ง/
ถอดถอน

นโยบาย

นโยบาย

นโยบาย
(ผ�านสภามหาว�ทยาลัย)

แต�งตั้ง/ถอดถอน
(ผ�านมหาว�ทยาลัย)

แต�งตั้ง/ถอดถอน
(ผ�านส�วนงาน) ที่ประชุมภาคว�ชา

สภาอาจารย�ฯ

ที่ประชุมส�วนงาน

สภาคณาจารย�

ทีมบร�หาร

คณะกรรมการ
ที่แต�งตั้งจาก

สภามหาว�ทยาลัย

ร�องเร�ยน/ตรวจสอบ

ส�วนที่ 2

10คู�มือธรรมาภิบาล

มหาว�ทยาลัยมหิดล มีหลักการในการบร�หารตามหลักธรรมาภิบาล 8 ประการ ดังนี้

นโยบาย

ที่ประชุมประจำ
มหาว�ทยาลัย
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นโยบาย

ที่ประชุมประจำ
มหาว�ทยาลัย

Code
of

Conduct

จรรยาบรรณ

ผู�บร�หาร อาจารย� นักว�จัย บุคลากร นักศึกษา

*

11 คู�มือธรรมาภิบาล

2 การมี Code of conduct สำหรับบุคลากรของมหาว�ทยาลัยให�ถือปฏิบัติชัดเจน
 มหาว�ทยาลัยมหิดลมีบุคลากรและผู�ที่เกี่ยวข�องโดยตรงหลากหลาย จ�งจัดให�มี Code of Conduct

หร�อจรรยาบรรณเพ�่อให�มีการถือปฏิบัติอย�างถูกต�อง ตรงกัน ดังนี้

* รายละเอียดของจรรยาบรรณแต�ละเร�่อง อยู�ในหัวข�อในส�วนที่ 4 ของคู�มือนี้

3 การมีนโยบายเป�ดเผยข�อมูลที่ถูกต�องเป�นระบบ เป�นธรรม และไม�เลือกปฏิบัติ 
มหาว�ทยาลัยมีการดำเนินการเพ�่อให�เป�นไปตามกฎหมาย ว�าด�วยข�อมูลข�าวสารของราชการ   ดังนี้

1

2

ข�อมูลข�าวสารทางราชการ ถือหลัก “เป�ดเผยเป�นหลัก ปกป�ดเป�นข�อยกเว�น” เพ�่อให�การเข�าถึง

ข�อมูลของประชาชนเป�นไปอย�างถูกต�อง เร�ยบร�อย และเป�นธรรม ในขณะที่ยังคุ�มครองสิทธิใน

การเข�าตรวจดูข�อมูลข�าวสารได�ตามขั้นตอน

ข�อมูลข�าวสารส�วนบุคคลที่อยู�ในความครอบครองของมหาว�ทยาลัย ผู�เป�นเจ�าของข�อมูลสามารถ

เข�าถึงข�อมูลนั้นๆ และแก�ไขได�ตามเหตุผลและความจำเป�น โดยถือหลัก 

“ปกป�ดเป�นหลัก เป�ดเผยเป�นข�อยกว�น” ข�อมูลส�วนบุคคลถือเป�นข�อมูลปกป�ด
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ลับที่สุดข�อมูลทั่วไป

หัวหน�าส�วนงาน

ลับ/ลับมาก
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 มหาว�ทยาลัยมหิดลให�ความสำคัญกับการจัดซื้อ  จัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ�  และการว�าจ�างให�มี

การดำเนินการเพ�อ่ภารกิจของมหาว�ทยาลัย โดยจะปฏิบัติต�อผู�ขาย และผู�รับจ�างอย�างซ่ือสัตย� โปร�งใส

เป�นธรรม และจะยึดม่ันในมาตรฐานจรรยาบรรณ  ตลอดจนข�อบังคับของมหาว�ทยาลัยอย�างเคร�งครัด 

ตั้งแต�ขั้นตอนการแสดงความต�องการซื้อ/จ�าง  กระบวนการคัดเลือกผู�ขาย/ผู�ให�บร�การ จนถึงการสิ�น

สุดของการตกลงหร�อสัญญาซ้ือ/จ�าง เพ�อ่ประโยชน�สูงสุดของท้ังมหาว�ทยาลัย และผู�ขาย/ผู�ให�บร�การ

4 การมีนโยบายการจัดหาที่โปร�งใส

5 การมีนโยบายต�อต�านคอร�รัปชั่นที่ชัดเจน
มหาว�ทยาลัยมหิดลเชื่อมั่นว�า การดำเนินงานตามพันธกิจอย�าง

             

สามารถนำมาซึ่งความยั่งยืนขององค�กร โดยมีประกาศมหาว�ทยาลัย

ท่ีเกี่ยวข�องกับเร�่องดังกล�าวรองรับ Corruption

6 การยึดมั่นในความเป�นอิสระทางว�ชาการ 

 ความเป�นอิสระหร�อเสร�ภาพทางว�ชาการมีความสำคัญต�อความสำเร็จในการบรรลุตาม
ว�สัยทัศน�ของมหาว�ทยาลัย โดย

1. ส�งเสร�มการมีเสร�ภาพทางว�ชาการ เช�น เสร�ภาพในการแสดงความคิดเห็นในเร�่องต�างๆ การแสวงหาแหล�งทุน 

การทำว�จัย และการนำเสนออย�างสร�างสรรค� ตลอดจนการพ�ดหร�อเข�ยนในฐานะนักว�ชาการโดยปราศจาก

ข�อห�ามและข�อกำหนดทางว�นัย เป�นอาทิ

2. มีความรับผ�ดชอบทางว�ชาการ เช�น (1) แสวงหา และแถลงข�อเท็จจร�ง พัฒนา และคงไว�ซึ่งศักยภาพทาง

ว�ชาการ (2) เคารพต�อความเห็นที่แตกต�าง เสนอความรู�และสิ�งที่ค�นพบให�คนในกลุ�มนักว�ชาการ (peer) ได�

ทบทวน ตรวจสอบ ส�งเสร�ม ปกป�องความถูกต�องทางว�ชาการอย�างซื่อสัตย�และเป�นอิสระ (3) เสนอแนะแนวทาง

ที่เหมาะสมเพ�่อเสร�มสร�างความมั่นคงและเข�มแข็งของสังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ ตลอดจนการส�งเสร�ม

บทบาททางว�ชาการและว�ชาชีพโดยคำนึงถึงความรับผ�ดชอบต�อสังคม

เสร�ภาพ
ทางว�ชาการ

ความเป�นอิสระ ความรับผ�ดชอบ

“ซื่อสัตย� โปร�งใส เป�นธรรม และตรวจสอบได�”
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เป�นธรรม ความมั่นคง

ความรับผ�ดชอบ ความรับผ�ดชอบ
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7 การยืนหยัดในความถูกต�อง วางตัวเป�นกลาง และรับผ�ดชอบต�อสังคม  

 บุคลากรของมหาว�ทยาลัยต�องปฏิบัติตามหน�าที่ของตนให�เป�นไปตามกฎหมาย  ข�อบังคับ  และนโยบาย

ของมหาว�ทยาลัย และควรคำนึงถึงความถูกต�อง การวางตัวเป�นกลางในทางสังคมและการเมือง รวมทั้งสนับสนุน

การใช�องค�ความรู�เพ�่อชี้นำสังคม

8 บทบาทของมหาว�ทยาลัยต�อผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 

 มหาว�ทยาลัยยึดมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให�เป�นผู�มีความรู� ความสามารถ มีคุณภาพ มีจร�ยธรรม และเป�น

ประชาชนที่ดีของประเทศชาติ  โดยคำนึงถึงผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของมหาว�ทยาลัย ได�แก� รัฐบาล บุคลากร นักศึกษา

และผู�ปกครอง ผู�ใช�บัณฑิต ผู�ใช�บร�การสุขภาพ ผู�ใช�ผลงานว�จัย ผู�ใช�บร�การว�ชาการ เจ�าของแหล�งทุน คู�ความร�วมมือ 

ผู�บร�จาค รวมทั้งชุมชนและสังคม อย�างมีพันธะสัญญา

กฎหมาย ข�อบังคับ
และนโยบาย ความถูกต�อง

การวางตัวเป�นกลาง
ใช�องค�ความรู�เพ�่อชี้นำสังคม

มหิดล

รัฐบาล

บุคลากร

นักศึกษา

ผู�ปกครอง

ผู�ใช�บัณฑิต

ผู�ใช�บร�การสุขภาพ

ผู�ใช�ผลงานว�จัย

เจ�าของ
แหล�งทุน

ผู�บร�จาค ชุมชนและสังคม



Complain

RULE

การดำเนินการทางจรรยาบรรณและว�นัย

1 การร�องเร�ยน/การร�องทุกข�

ส�วนที่ 3

14คู�มือธรรมาภิบาล

1.1 ความหมาย
เป�นสิทธิ์ของบุคลากรของมหาว�ทยาลัยและบุคคลภายนอกที่เห็นว�าการ

กระทำของบุคลากรในทุกระดับชั้นกระทำการโดยไม�ถูกต�อง  เหมาะสม 

ที่จะก�อให�เกิดผลกระทบต�อตนและบุคคลอื่น

1.2 ขั้นตอนการจัดการเร�่องร�องเร�ยน

ขั้นตอนที่ 1
ผู�ร�องเร�ยนหร�อบุคคล

ภายนอกยื่นข�อร�องเร�ยน

ขั้นตอนที่ 2
ผู�รับเร�่องร�องเร�ยนดำเนินการ

ในทางลับเพ�่อตรวจสอบ

ขั้นตอนที่ 3
ผู�ถูกร�องเร�ยนชี้แจง

ข�อเท็จจร�งอย�างเพ�ยงพอ

ขั้นตอนที่ 4
ผู�บังคับบัญชาว�เคราะห�แล�ว

หาข�อยุติและแจ�งผู�เกี่ยวข�อง

1.3 ขั้นตอนการจัดการเร�่องร�องทุกข�

ขั้นตอนที่ 1
ผู�ร�องทุกข�ทำเป�น

หนังสือด�วยตนเอง

ตามเวลาที่กำหนด

ขั้นตอนที่ 2
จัดให�มีการแก�ไขป�ญหา

โดยผู�บังคับบัญชาที่อยู�

เหนือชั้นข�้นไป

ขั้นตอนที่ 3
คณะกรรมการอุทธรณ�

และร�องทุกข�

ดำเนินตามข�อบังคับฯ

ขั้นตอนที่ 4
เสนอมติคณะกรรมการฯ

ต�อสภามหาว�ทยาลัย

เพ�่อมีมติ

ขั้นตอนที่ 5
แจ�งมติสภามหาว�ทยาลัย

ให�ฝ�ายบร�หาร

นำไปปฏิบัติิ

การร�องเร�ยน

การร�องทุกข�

เป�นสิทธิ์ของบุคลากรของมหาว�ทยาลัยที่มีกรณีความคับข�องใจในการ

ปฏิบัติของผู�บังคับบัญชาต�อตน ซึ่งการร�องทุกข�จะต�องเป�นไปตามเง�่อนไข

ของข�อบังคับที่มหาว�ทยาลัยกำหนด
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ทัณฑ�บน

ภาคทัณฑ�

Salary
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2 โทษทางจรรยาบรรณและว�นัย

มหาว�ทยาลัยได�กำหนดโทษทางจรรยาบรรณไว�เป�น 3 ระดับ คือ

 ทั้งนี้ เมื่อมีการกล�าวหาในการกระทำผ�ดทางจรรยาบรรณ มหาว�ทยาลัยจะแต�งตั้ง 

                    “คณะกรรมการว�นิจฉัยการกระทำผ�ดทางจรรยาบรรณ” 
เพ�่อทำหน�าที่ตรวจสอบการกระทำดังกล�าวว�าเป�นการกระทำผ�ดทาง จรรยาบรรณ และหร�อ

เป�น ความผ�ดว�นัย หร�อไม� การดำเนินการของคณะกรรมการดังกล�าวจะต�องให�โอกาสผู�ถูก

กล�าวหาได�ชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานอย�างเต็มที่ รวมทั้งสามารถเข�าตรวจดูและคัดสำเนา

บรรดาเอกสารหลักฐานต�างๆ ได�

2. สั่งให�ดำเนินการให�ถูกต�องภายใน
เวลาที่กำหนด

3. ทำทัณฑ�บน

เมื่อได�ดำเนินการอย�างใดไปแล�ว ให�มีการบันทึกในทะเบียนประวัติบุคคลหร�อนักศึกษาด�วย

มหาว�ทยาลัยกำหนดโทษทางว�นัยไว� 4 สถาน ได�แก�

1. ภาคทัณฑ� 2. ตัดเง�นเดือน

3. งดการเลื่อนขั้นเง�นเดือน 4. ปลดออก

สำหรับมหาว�ทยาลัยมหิดล คำสั่งลงโทษการกระทำผิดว�นัยอย�างร�ายแรงคือปลดออกเท�านั้น

1. ตักเตือน
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ประกาศมหาว�ทยาลัยมหิดล เร�่องจรรยาบรรณผู�บร�หาร
ของมหาว�ทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559

จรรยาบรรณสำหรับอาจารย�ตามคู�มือการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณว�ชาชีพคณาจารย� พ.ศ. 2551

จรรยาบรรณสำหรับนักว�จัยและแนวทางปฏิบัติของ
สภาว�จัยแห�งชาติ พ.ศ. 2554

จรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษาตามข�อบังคับมหาว�ทยาลัย
มหิดลว�าด�วยจรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษาของ
มหาว�ทยาลัยมหิดลและการดำเนินการทางจรรยาบรรณ 
พ.ศ. 2552 และที่แก�ไขเพ��มเติม 

ประกาศมหาว�ทยาลัยมหิดล เร�่องการเป�ดเผยเอกสาร
ของมหาว�ทยาลัย พ.ศ. 2559

ประกาศมหาว�ทยาลัยมหิดล เร�่องนโยบายต�อต�านคอร�รัปชั่น
พ.ศ. 2559

ประกาศมหาว�ทยาลัยมหิดล เร�่องนโยบายความขัดแย�งทาง
ผลประโยชน�ของมหาว�ทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559

ประกาศมหาว�ทยาลัยมหิดล เร�่องมาตรการให�ความคุ�มครอง
ผู�ให�ข�อมูลการประพฤติผ�ดจรรยาบรรณ พ.ศ. 2559

5

6

8

7

2

1

3

4

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ข�อบังคับมหาว�ทยาลัยมหิดล ว�าด�วย การบร�หารเง�นอุดหนุน
การว�จัย พ.ศ. 2551

มาตรฐานคณะกรรมการจร�ยธรรมการว�จัยในคน (มคจค.)
พ.ศ. 2556 (สำนักงานคณะกรรมการว�จัยแห�งชาติ) 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการว�จัยแห�งชาติ เร�่อง มาตรฐาน
คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช�สัตว�ของสถาบัน 
(มคกส.) พ.ศ. 2555

พระราชบัญญัติสัตว�เพ�่องานทางว�ทยาศาสตร� พ.ศ. 2558

พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพ�ษจากสัตว� พ.ศ. 2558

พ�ธีสารคาร�ตาเฮนา ว�าด�วย ความหลากหลายทางชีวภาพ
พ.ศ. 2543

แนวทางปฏิบัติเพ�่อความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. 2555

พระราชบัญญัติคุ�มครองพันธุ�พ�ช พ.ศ. 2542

พ�ธีสารนาโงยาว�าด�วยการเข�าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและ
การแบ�งป�นผลประโยชน�ที่เกิดข�้นจากการใช�ประโยชน�ทรัพยากร
พันธุกรรมอย�างเท�าเทียมและยุติธรรม พ.ศ. 2557

ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ�และใช�ประโยชน�ความหลากหลาย
ทางชีวภาพแห�งชาติ ว�าด�วยหลักเกณฑ�และว�ธีการในการเข�าถึง
ทรัพยากรชีวภาพและการได�รับผลประโยชน�ตอบแทนจาก
ทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 2554

แนวทางปฏิบัติเพ�่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับการ
ดำเนินงานด�านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม�หร�อพันธุว�ศวกรรม 
พ.ศ.2556

ผู�บร�หาร

มหาว�ทยาลัย

อาจารย�

บุคลากรและนักศึกษา

นักว�จัย

นักว�จัย (ต�อ)

พระราชบัญญัติคุ�มครองและส�งเสร�มภูมิป�ญญา
การแพทย�แผนไทย พ.ศ. 2542
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คณะทำงานขับเคลื่อนระบบธรรมาภิบาลในมหาว�ทยาลัยมหิดล 

คณะผู�จัดทำ

1.   รองอธิการบดีฝ�ายการคลังและแผนงาน    ท่ีปร�กษา

2.   รองอธิการบดีฝ�ายทรัพยากรบุคคล     ท่ีปร�กษา

3.   รองอธิการบดีฝ�ายพัฒนาคุณภาพ     ท่ีปร�กษา

4.   รองอธิการบดีฝ�ายบร�หาร      ประธานกรรมการ

5.   ผู�อำนวยการกองคลัง      กรรมการ

6.   ผู�อำนวยการศูนย�บร�หารจัดการความเส่ียง    กรรมการ

7.   ผู�อำนวยการกองกฎหมาย     กรรมการ

8.   ผู�อำนวยการกองบร�หารงานว�จัย     กรรมการ

9.   ผู�อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล     กรรมการ

10.  ผู�อำนวยการศูนย�ตรวจสอบภายใน     กรรมการและเลขานุการ

11.  นางณัฏฐา สวัสด์ิแดง      ผู�ช�วยเลขานุการ

   

บรรณาธิการร�วม

1. ผู�อำนวยการกองกฎหมาย 

2. ผู�อำนวยการศูนย�ตรวจสอบภายใน

จัดทำรูปเล�ม

1. นายหัสร�นทร� งามพ�มล   นักว�เคราะห�นโยบายและแผน

2. นางสาวจ�ตเกษม ตันสกุล   หัวหน�างานยุทธศาสตร�และว�จัยสถาบัน

3. นางสาวปว�ณา ลาวัณย�ศิร�  ผู�อำนวยการกองแผนงาน
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