
 

 

ขอบังคบัมหาวิทยาลัยมหิดล 

วาดวยจรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

และการดําเนนิการทางจรรยาบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

แกไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

 

เพื่อใหขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจาง รวมถึงนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล มี

ความประพฤติดี สํานึกในหนาที่ สามารถใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับสถานภาพและ

ตลอดจนปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมชื่อเสียง เกียรติคุณ เกียรติฐานะของขาราชการ พนักงาน 

ลูกจาง และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย อันจะยังผลใหผูประพฤติและปฏิบัติเปนที่เลื่อมใสศรัทธา และไดรับการยก

ยองจากบุคคลทั่วไป รวมทั้งสงผลตอภาพพจนของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยรวม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ (๓) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ และ

มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ประกอบกับขอ ๔๔ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 

๒๕๕๑ และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน 

๒๕๕๑ และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๔๓๓ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงออกขอบังคับไว 

ดังตอไปน้ี 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยจรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัยมหิดล และการดําเนินการทางจรรยาบรรณ พ.ศ.๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ขอบังคับน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓ ในขอบังคับน้ี 

“คณบดี” หมายความรวมถึง รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายใหดูแลวิทยาเขต ผูอํานวยการวิทยาลัย 

สถาบันหรือสวนงานที่เรียกช่ืออยางอ่ืน ที่มีการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

“ผูบังคับบัญชา” หมายความวา อธิการบดี และหมายรวมถึงหัวหนาสวนงาน 

“บุคลากรมหาวิทยาลัย” หมายความวา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงาน

มหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา และลูกจางช่ัวคราว ทุกประเภทตําแหนงที่สังกัดและปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการกระทําผิดทางจรรยาบรรณ 

“คณะกรรมการจรรยาบรรณและวินัย” หมายความวา คณะกรรมการจรรยาบรรณและวินัย  

ซึ่งมหาวิทยาลัยแตงตั้งตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 

๒๕๕๑ 

“สวนงาน” หมายความวา สวนงานที่จัดต้ังตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การจัดต้ังสวนงาน

ของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๒ และหมายความรวมถึงสวนงานภายใน

มหาวิทยาลัย และกลุมภารกิจสังกัดมหาวิทยาลัย  ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม 

๒๕๕๒ และลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ ตามลําดับ 
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“หนวยงาน” หมายความวา หนวยงานที่มหาวิทยาลัยจัดต้ังขึ้นในสวนงาน แตกรณีที่ยังไมมีการจัดต้ัง

หนวยงานในขณะที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ ใหหมายถึงหนวยงานที่จัดตั้งตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื ่อง  

การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๐ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๐ 

“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษษระดับตํ ่ากวาปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และระดับ

บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล และรวมถึงนักเรียนของวิทยาลัยนานาชาติ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป ที่จัดการ

เรียนการสอนเพ่ือเตรียมเขาศึกษาระดับอุดมศึกษา 

“จรรยาบรรณ” หมายความวา ประมวลความประพฤติที่ถูกตอง ดีงาม ควรปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนด 

ขอ ๔ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

ขอบังคับน้ี ใหอธิการบดีมีอํานาจสั่งการใหเปนไปตามที่เห็นสมควร และถือเปนที่สุด 

 

หมวด ๑ 

บททั่วไป 

 

ขอ ๕ บุคลากรมหาวิทยาลัยและนักศึกษาตองรักษาและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณที่กําหนดไวตาม

ขอบังคับน้ีโดยเครงครัด 

ในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีจรรยาบรรณของวิชาชีพใดไว หรือมีจรรยาบรรณวิชาชีพ

กําหนดไวเปนการเฉพาะ บุคลากรมหาวิทยาลัยจะตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่กําหนดไวดวย 

 

หมวด ๒ 

จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัย 

 

0

๑ขอ ๖ บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงมีจรรยาบรรณตอตนเอง ดังน้ี 

(๑) ยึดมั่นในระบอบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(๒) ยึดมั่นในคานิยมองคการ ปณิธาน ปรัชญา พันธกิจ และคําขวัญของมหาวิทยาลัย 

(๓) เปนผูมีศีลธรรมอันดีและประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

(๔) ใชวิชาชีพปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยและไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใด 

มีจรรยาบรรณวิชาชีพกําหนดไว ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพน้ันดวย 

(๕) มีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูนความรู ความสามารถ

ทักษะในการทํางาน เพ่ือใหการปฏิบัติหนาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

(๖) อุทิศตนในการปฏิบัติงานตามหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ ตรงตอเวลา และใชเวลาใหเปน

ประโยชนตองานมหาวิทยาลัยอยางเต็มที่ ไมละทิ้งหนาที่ไปโดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือปฏิบัติงานในหนาที่ลาชา

เกินระยะเวลาที่กําหนดในกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือเกินสมควร 

                                                 
๑ แกไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ .ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ สภามหาวิทยาลัยคร้ังที่  ๔๕๒ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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(๗) ไมนําผลงานทางวิชาการของผูอ่ืน ไมวาจะทั้งหมดหรือเพียงบางสวน หรือนําเอามาทําใหมดวยตนเอง 

หรือวาจางใหผูอ่ืนทําใหโดยมีการแกไข ดัดแปลง หรือปรับปรุงใหม แลวเสนองานหรือผลงานนั้น เปนของตนโดยมิชอบ 

โดยปกปดขอเท็จจริงที่ควรบอกใหแจง เคารพและไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอ่ืน 

(๘) ไมคัดลอกหรือนําผลงานของตนเองที่เหมือนเดิม หรือเกือบเหมือนเดิม หรือนํามาเพียงบางสวน 

กลับมาใชอีกครั้งหน่ึงโดยไมมีการอางถึงผลงานเดิมของตน 

ขอ ๗ บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงมีจรรยาบรรณตอการปฏิบัติงานและหนวยงาน ดังน้ี 

(๑) ปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติ 

(๒) ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ มีจิตสํานึกที่ดีและรับผิดชอบตอหนาที่ เสียสละ 

(๓) ปฏิบัติหนาที ่ดวยความรอบคอบ รวดเร็ว โปรงใสและสามารถตรวจสอบได และมีความขยัน 

หมั่นเพียร โดยคํานึงถึงประโยชนของมหาวิทยาลัยเปนสําคัญ 

(๔) ดูแลรักษาและใชทรัพยสินของมหาวิทยาลัยอยางประหยัดคุมคาโดยระมัดระวังมิใหเสียหายหรอื

สิ้นเปลือง เยี่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง 

(๕) ยึดถือประโยชนสวนรวมเหนือกวาประโยชนสวนตัว  แยกเรื่องสวนตัวออกจากตําแหนงหนาที่ 

และไมใชเวลา เงิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยไปเพ่ือประโยชนสวนตัวหรือผูอ่ืน  

เวนแตจะไดรับอนุญาต 

ขอ ๘ บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงมีจรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน ดังน้ี 

(๑) มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การใหความรวมมือชวยเหลือกลุมงานของตน ทั้งการให

ความคิดเห็น ชวยทํางานและแกไขปญหารวมกัน รวมทั ้งเสนอแนะในสิ ่งที ่มีประโยชนตอการพัฒนางานที่

รับผิดชอบ 

(๒) ดูแลและเอาใจใสผูใตบังคับบัญชา ในดานการปฏิบัติงาน ขวัญ กําลังใจ สวัสดิการ และเปด

โอกาสใหแสดงความคิดเห็น ตลอดจนปกครองผูใตบังคับบัญชาอยางถูกตองตามทํานองคลองธรรม 

(๓) ใหเกียรติผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ละเวนการใชกริยา วาจาไมสุภาพ 

หรือสรางความขัดแยง รวมทั้งสงเสริม สนับสนุนใหรวมแรงรวมใจในบรรดาผูรวมงานในการปฏิบัติหนาที่เพ่ือ

ประโยชนสวนรวม และไมกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ของผูปฏิบัติงานอ่ืนโดยมิชอบ 

(๔) ปฏิบัติตอผูรวมงาน ตลอดจนผูเกี่ยวของดวยความสุภาพ มีน้ําใจและมนุษยสัมพันธอันดี 

(๕) ละเวนการกระทําหรือแสดงทาทีที่สอถึงการลวงละเมิดทางเพศทั้งทางกายและทางวาจาโดย

เด็ดขาด 

ขอ ๙ บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงมีจรรยาบรรณตอนักศึกษา ผูรับบริการ และสังคม ดังน้ี 

(๑) ปฏิบัติตนใหเปนที่นาเช่ือถือของบุคคลทั่วไป 

(๒) ใหบริการแกผูรับบริการ หรือนักศึกษาและสังคมอยางเต็มกําลังความสามารถดวยความเปน

ธรรม เอื้อเฟอ มีนํ้าใจ และใชกิริยาวาจาที่สุภาพ หากไมสามารถใหบริการไดหรือไมอยูในอํานาจหนาที่ ควรชี้แจง

เหตุผลและแนะนําใหติดตอยังหนวยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับเรื่องน้ันๆ ตอไป 

(๓) ละเวนการเรียก รับ หรือยอมรับวาจะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่ใดจากผูมาติดตองาน หรือ 

ผูซึ่งอาจไดรับประโยชนจากการปฏิบัติหนาที่น้ัน 
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(๔) ละเวนการลวงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธทางเพศกับนักศึกษาซึ่งมิใชคูสมรสของตน  

โดยจะเปนความยินยอมหรือไมก็ตาม รวมถึงแสดงทาทีที่สอถึงการลวงละเมิดทางเพศตอนักศึกษา ทั้งทางกายและ

ทางวาจาโดยเด็ดขาด 

(๕) ละเวนการเปดเผยความลับของนักศึกษา หรือผูรับบริการที่ไดจากการปฏิบัติหนาที่ในประการที่

อาจกอใหเกิดความเสียหายแกนักศึกษาหรือผูรับบริการน้ัน 

 

หมวด ๓ 

จรรยาบรรณนักศึกษา 

 

ขอ ๑๐ นักศึกษาพึงมีจรรยาบรรณ ดังน้ี 

(๑) รับผิดชอบในหนาที่ เปนผูมีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปนนักศึกษา 

ของมหาวิทยาลัย ยึดมั่นในปณิธาน ปริชญา คําขวัญ และดํารงตนตามวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 

(๒) พึงปฏิบัติตอผูอื่นเหมือนดังปฏิบัติตอตนเอง ใหเกียรติ ยอมรับแลเคารพความคิดเห็นที่มีเหตุผล 

ของผูอ่ืน 

(๓) ปฏิบัติตามกฎ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยอยางเครงครัด รวมมือรวมใจพัฒนาและสรางชื่อเสียง 

แกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอยางย่ิงพึงแตงกายใหถูกตองตามกฎ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

(๔) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และนําความรู ความสามารถไปประยุกตใชเพื่อประโยชนสุขแก 

มวลมนุษยชาติ 

(๕) ยึดถือประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน รวมสรางความเปนเลิศดานสุขภาพ ศาสตร 

ศิลป และนวัตกรรมบนพ้ืนฐานของคุณธรรมเพ่ือประโยชนสุขของสังคมและประเทศชาติ 

 

หมวด ๔ 

โทษทางจรรยาบรรณ 

 

ขอ ๑๑ โทษจรรยาบรรณตามหมวดนี ้ ใหใชกับผู ประพฤติผิดจรรยาบรรณ ทั ้งที ่เปนบุคลากร

มหาวิทยาลัยและนักศึกษา 

ขอ ๑๒ การกระทําผิดจรรยาบรรณที่เปนความผิดวินัย หรือผิดวินัยอยางรายแรง ใหดําเนินการตาม 

ขอ ๑๙ แตถากรณีไมเปนความผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชาหรือคณบดีดําเนินการ ดังน้ี 

(๑) ตักเตือน 

(๒) สั่งใหดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด หรือ 

(๓) ทําทัณฑบน 

เมื่อไดดําเนินการอยางใดไปตามวรรคหนึ่งแลว ใหบันทึกไวในทะเบียนประวัติบุคคลหรือนักศึกษา

ดวย 
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๒ขอ ๑๓ บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณดังตอไปนี้ ใหถือเปนการกระทําผิด

จรรยาบรรณอยางรายแรงและเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

(๑) การลวงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธทางเพศกับนักศึกษาซึ่งมิใชคูสมรสของตน 

(๒) การเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากนักศึกษาหรือผูรับบริการ เพื่อกระทํา

การ หรือไมกระทําการใด 

(๓) การเปดเผยความลับของนักศึกษาหรือผูรับบริการที่ไดมาจากการปฏิบัติหนาที่หรือจากความ

ไววางใจ ทั้งน้ี โดยมิชอบ กอใหเกิดความเสียหายแกนักศึกษาหรือผูรับบริการ 

(๔) การสอน หรืออบรมนักศึกษาหรือเพ่ือใหกระทําการที่รูอยูวาผิดกฎหมาย หรือฝาฝนศีลธรรมอันดี

ของประชาชนอยางรายแรง 

 (๕) การกระทําผิดอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด ตามสภาพและความรายแรงของการกระทํา 

2

๓ขอ ๑๓/๑ บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณดังตอไปนี้ จะถือเปนจรรยบรรณอยาง

รายแรงและเปนความผิดวินัยอยางรายแรงหรือไม ใหคณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการกระทําผิด

จรรยาบรรณ โดยใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความรุนแรงของ

การกระทําความผิดทางวิชาการ สภาพแวดลอมแหงกรณี ผลรายแรงอันเกิดจากการฝาฝน ระดับของตําแหนง

ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของผูถูกลาวหา อายุ ประวัติและความประพฤติในอดีต 

(๑) การนําผลงานทางวิชาการของผูอ่ืนมาเปนผลงานของตนเองโดยมิชอบ 

(๒) การคัดลอกหรือนําผลงานของตนเองที่เหมือนเดิม หรือเกือบเหมือนเดิมหรือนํามาเพียงบางสวน

กลับใชอีกครั้งหน่ึงโดยไมมีการอางอิงผลงานเดิมของตน ทําใหผูอ่ืนเขาใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากความถูกตอง

เปนจริงและอาจเกิดความสับนในการอางอิงได และทําใหผูหน่ึงผูใดหลงเช่ือและเขาใจวาเปฯผลงานใหม 

(๓) กระทําการปกปด บิดเบือน หรือทําใหผิดจากความเปนจริง โดยการตัดทอน หรือเพิ่มเติมหรือ

ดัดแปลง ปรุงแตงแกไขขอมูล ขอความ หรือการปฏิบัติอ่ืนใดในกระบวนการวิจัยและรายงานขอคนพบจากการวิจัย

เพ่ือใหเปนไปตามขอสรุปที่นักวิจัยตองการ ทําใหผูหน่ึงผูใดหลงเช่ือและเขาใจผิด จากความเปนจริง 

(๔) สรางขอมูลเท็จ การจงใจปนแตงขอมูลทําใหเผิดจากความเปนจริงที่พบจากการวิจัย การหลีกเลี่ยง

ที่จะนําเสนอเรื่องหรือสิ่งตาง ๆ ตามความเปนจริง ทําใหผูหน่ึงผูใดหลงเช่ือและเขาใจผิดจากความเปนจริง 

(๕) การกระทําผิดจรรยาบรรณในเรื่องใด หากกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกทรัพยสิน 

เกียรติและช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย 

 

หมวด ๕ 

การดําเนินการทางจรรยาบรรณ 

 

ขอ ๑๔ บุคลากรมหาวิทยาลัยผู ใดถูกกลาวหาโดยมีหลักฐานตามสมควรวาประพฤติผิดทาง

จรรยาบรรณ หรือความปรากฏตอผูบังคับบัญชา หรือคณะกรรมการจรรยาบรรณและวินัยวาประพฤติผิดทาง

                                                 
๒ แกไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับที่ ๓) พ .ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ สภามหาวิทยาลัยคร้ังที่ ๔๘๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๓ แกไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับที่ ๓) พ .ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ สภามหาวิทยาลัยคร้ังที่ ๔๘๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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จรรยาบรรณ ใหผู บังคับบัญชาแตงตั ้งคณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการกระทําผิดทางจรรยาบรรณ 

ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสวนงานหรือหนวยงาน เปนประธาน ผูแทนสภาคณาจารย และบุคลากร

มหาวิทยาลัยระดับเทียบเทาหรือไมตํ่ากวาผูถูกกลาวหาเปนกรรมการ จํานวนรวมกันแลวไมเกินหาคน โดยใหมีนิติ

กรคนหนึ่งเปนเลขานุการ เพื่อทําหนาที่พิจารณาและรวบรวมขอเท็จจริงในเรื่องที่ถูกกลาวหา รวมทั้งวินิจฉัยวามี

การกระทําผิดจรรยาบรรณตามที่กลาวหาหรือไม และพฤติการณของการกระทําผิดจรรยาบรรณดังกลาว เปน

ความผิดวินัยหรือไม 

การแตงตั้งกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการกระทําผิดจรรยาบรรณตามวรรคหนึ่ง อยางนอยตอง

แตงต้ังจากบุคลากรมหาวิทยาลัยซึ่งเปนบุคลากรประเทภเดียวกับผูถูกกลาวหารวมเปนกรรมการดวย 

กรณีตามวรรคหนึ่ง หากความปรากฎตอคณะกรรมการจรรยาบรรณและวินัย ใหคณะกรรมการ

จรรยาบรรณและวินัยสงเรื่องที่กลาวหาใหผูบังคับบัญชาของบุคลากรมหาวิทยาลัยที่ถูกกลาวหาเพื่อดําเนินการ

ตอไป 

ขอ ๑๕ กรณีนักศึกษาผูใดถูกกลาวหาดดยมีหลักฐานตามสมควรวาประพฤติผิดจรรยาบรรณหรือ

ความปรากฏตอคณบดี อาจารยผูสอนวาประพฤติผิดทางจรรยาบรรณ ใหคณบดีแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหน่ึง

จํานวนไมเกินหาคนเพื่อพิจารณาและรวบรวมขอเท็จจริงในเรื่องที่ถูกกลาวหาวาประพฤติผิดจรรยาบรรณ โดยใหมี

นายกสโมสรนักศึกษาหรือประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยรวมเปนกรรมการดวย 

ขอ ๑๖ ในการพิจารณาและวินิจฉัย ใหคณะกรรมการมีอํานาจแสวงหาขอเท็จจริงไดตามความ

เหมาะสมและจําเปน โดยคํานึงถึงความเปนธรรมแกผูถูกกลาวหา 

ในการพิจารณาดังกลาวน้ี ใหคณะกรรมการแจงขอเท็จจริงแกผูถูกกลาวหาทราบอยางเพียงพอพรอม

ทั้งใหโอกาสแกผูน้ันไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานประกอบอยางเต็มที่ และจะตองเปดโอกาสใหผูที่ถูกกลาวหา

ไดคัดคานผูไดรับแตงต้ังเปนคณะกรรมการได 

ขอ ๑๗ เมื่อคณะกรรมการไดรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ เสร็จแลว ใหประชุมพิจารณาลงมติวา 

ผูถูกกลาวหาประพฤติผิดจรรยาบรรณหรือไม ถาผิด เปนความผิดจรรยาบรรณรายแรงหรือไมรายแรง กรณีใด ตามขอใด 

และควรไดรับโทษทางจรรยาบรรณสถานใด ถากรณีมีเหตุวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยใหระบุดวยวาเปน

ความผิดวินัยกรณีใด ตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับใด แตถาไมปรากฏขอเท็จจริงวาประพฤติผิดจรรยาบรรณ 

ใหทําความเห็นยุติเรื่อง แลวสงสรุปผลการสอบสวนพรอมทั้งระบุพฤติการณและรายละเอียดแหงการประพฤติผิด

จรรยาบรรณใหชัดเจน เสนอตอผูบังคับบัญชา หรือคณบดีของผูถูกกลาวหา แลวแตกรณี เพ่ือดําเนินการตอไป 

ขอ ๑๘ ใหคณะกรรมการดําเนินการใหแลวเสร็จสิ้นและรายงานใหผูแตงตั้งตามขอ ๑๔ หรือขอ ๑๕ 

แลวแตกรณี ภายในสามสิบวันนับแตไดรับแตงตั้ง แตหากมีกรณีจําเปนที่มิอาจหลีกเลี่ยงได คณะกรรมการอาจ

เสนอขอขยายระยะเวลาดําเนินการตอผูสั่งแตงต้ังไดไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๑๙ เมื ่อปรากฏวาบุคลากรมหาวิทยาลัยหรือนักศึกษาผู ใดประพฤติผิดจรรยาบรรณ และ

พฤติการณของการกระทําผิดจรรยาบรรณดังกลาวเปนการกระทําผิดวินัยหรือวินัยอยางรายแรง ใหผูบังคับบัญชา

หรือคณบดี แลวแตกรณี ดําเนินการทางวินัยกับบุคลากรมหาวิทยาลัยหรือนักศึกษาผูนั ้น ตามกฎหมายหรือ

ขอบังคับที่เกี่ยวของตอไป 
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หากปรากฏวา บุคลากรมหาวิทยาลัยหรือนักศึกษาผูใดประพฤติผิดจรรยาบรรณ และพฤติการณของ 

การกระทําผิดจรรยาบรรณดังกลาวไมเปนการกระทําผิดวินัย ใหดําเนินการ ดังน้ี 

(๑) ในกรณีที่เปนการประพฤติผิดจรรยาบรรณครั้งแรก ใหทําการตักเตือน 

(๒) หากผูนั้นยังประพฤติผิดจรรยาบรรณในเรื่องดิมที่ถูกตักเตือนแลวตาม (๑) ใหออกคําสั่งให

ดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด 

(๓) หากผูนั้นยังฝาฝนตาม (๒) หรือไมดําเนินการใหถูกตอง ใหทําทัณฑบนไวเปนหนังสือและถือวา

เปนการกระทําผิดวินัย 

แบบของหนังสือทัณฑบนมีรายละเอียดตามที่แนบทายขอบังคับน้ี 

การดําเนินตามวรรคสอง กรณีเปนบุคลากรมหาวิทยาลัยใหเปนอํานาจของผูบังคับบัญชา สวน

นักศึกษาใหเปนอํานาจของคณบดี 

ขอ ๒๐ การสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณใหทําเปนหนังสือ โดยระบุพฤติการณหรือรายละเอียดแหง

การประพฤติผิดจรรยาบรรณใหชัดเจน และใหผูประพฤติผิดจรรยาบรรณลงช่ือรับทราบ 

ขอ ๒๑ ในกรณีที่ผูประพฤติผิดจรรยาบรรณผูใดไมพอใจคําสั่งตามขอ ๑๙ ใหรองทุกขไดภายใน

สามสิบวันนับแตไดรับทราบคําสั่ง ดังน้ี 

(๑) บุคลากรมหาวิทยาลัย ใหรองทุกขตอคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย 

(๒) นักศึกษาใหรองทุกขตออธิการบดี 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

(ลงช่ือ) วิจารณ พานิช 

(ศาสตราจารย นายแพทยวิจารณ พานิช) 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

_____________________ 

รวบรวมโดย งานกฎหมายและนิติกรรมสัญญา กองกฎหมาย สํานักงานอธิการบดี  
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