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คํานํา 
 

ตามท่ีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาตรา ๔๕                
ได้บัญญัติให้ “ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณตามที่            
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด ” ดังนั้น สภาคณาจารย์จึงได้จัดทําร่างข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อลงนามประกาศใช้
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ เพื่อเป็นกรอบแนวปฏิบัติสําหรับคณาจารย์ทุกคนในมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จึงได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามขึ้น 
เพื่ อเป็นแนวทาง ในการปฏ ิบ ัต ิตนตามจรรยาบรรณรวมทั ้งการประเม ินผลการปฏ ิบ ัติ                       
ตามจรรยาบรรณเพื่อนําไปสู่การปรับปรุง และการส่งเสริมให้คณาจารย์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ
กําหนดมาตรการ เพื่อวางแผนป้องกันการไม่ประพฤติ ปฏิบัติผิดต่อไป 

 อนึ่งในการประกอบอาชีพทุกอาชีพย่อมมีจรรยาบรรณของตนเอง  จรรยาบรรณนั้น                
จะบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม  แต่ก็เป็นสิ่งที่ยึดถือว่าเป็นความดีงามที่คนในอาชีพนั้นๆ 
พึงปฏิบัติตามหากผู้ใดละเมิดก็อาจทําให้เกิดความเสียหายแก่ตนเอง หมู่คณะ และส่วนรวมได้ ดังนั้น 
ผู้ปฏิบัติงานทุกสาขาอาชีพ ซึ่งนอกจากจะมีความรู้ ความสามารถในสาขาของตนแล้ว ยังต้องยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพของตนด้วย ทั้งข้อที่พึงปฏิบัติและพึงละเว้น เพื่อประพฤติตนให้เป็นที่ยอมรับ
ได้รับการยกย่องในศักด์ิ  และความสามารถ  ซึ่งจะนํามาสู่เกียรติภูมิ  ศักด์ิศรี และเป็นแบบอย่างที่ดี
ต่อสังคมต่อไป จึงหวังว่าคู่มือนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับอาจารย์ทุกท่าน 

 
 
 

      สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
          สิงหาคม   ๒๕๕๕   

 
 
 
 
 
 



สารบญั 
 
           หน้า 
-  ความหมายของจรรยาบรรณ           ๑ 
-  คําที่มีความหมายเชื่อมโยงถึงจรรยาบรรณ         ๑ 
-  การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างจรรยาบรรณกับกฎหมาย          ๑ 
-   คําสําคัญของจรรยาบรรณ           ๒ 
-  แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม      ๒ 
-  กระบวนการส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์         ๔ 
-  แนวทางการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์          ๔ 
-  บทลงโทษผูไ้ม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์        ๔ 
-  การกระทําที่ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์         ๕ 
-  กระบวนการพิจารณาดําเนินการ          ๖ 
-  การอุทธรณ ์             ๖ 
-  ขั้นตอนในการดําเนินการทางจรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์           ๗ 
-   ระบบกลไกการกํากับส่งเสริมติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์         ๘ 

-  ภาคผนวก 
   - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม                     ๑๐ 
      ว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
   - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม                     ๑๗ 
      ว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
   - ประกาศ ก.บ.ม.เรื่อง กําหนดการกระทําซึ่งเป็นการกระทําผิดจรรยาบรรณที่ถือเป็น      ๑๘ 
      ความผิดวินัยตามข้อ ๑๖ (๖) และข้อ ๑๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
      ว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๒    
   -  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์     ๑๙ 
       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี ๒๕๕๕ 
   -  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์แทนตําแหน่งที่ว่าง   ๒๐ 
      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี ๒๕๕๕  
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ความหมายของจรรยาบรรณ 
 

  พจนานุ กรม  ฉ บับราชบัณฑิ ตยสถาน  พ .ศ .  2525  ไ ด้ ให้ ความหมายของจรรยาบรรณ                
(Code  of  Conduct)  หมายถึง  ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอาชีพกําหนดขึ้นเพื่อ
รักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ช่ือเสียง และฐานะของสมาชิกอาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ 
 

คําที่มีความหมายเชื่อมโยงถึงจรรยาบรรณ 
 

 จรรยาบรรณ (Ethics) หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม  หลักเกณฑ์ หรือ
กฎที่สังคมใช้ตัดสินว่าการกระทําเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงาม ควรปฏิบัติ และการกระทําใดเป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ 
 คุณธรรม (Virtue) หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนในกรอบที่ดีงาม และสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้
ถูกต้องและเป็นธรรม สอดคล้องกับหลักธรรมและคําสอนของศาสนา สามารถจําแนกความถูกต้องได้ สามารถ
อบรมสั่งสอนให้ผู้ อ่ืนปฏิบัติตามมาตรฐานของพฤติกรรมที่ต้องมีสติ สัมปชัญญะ มีความรับผิดชอบชั่วดี               
ตามทํานองคลองธรรม มีอุปนิสัยความต้ังใจและเจตนาที่ดีงาม 
 กฎหมาย (Law) หมายถึง กฎที่สถาบัน หรือผู้มีอํานาจสูงสุดในรัฐตราขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจากจารีต
ประเพณีอันเป็นที่ยอมรับนับถือ เพื่อใช้ในการบริหารประเทศ เพื่อปฏิบัติตาม หรือเพื่อกําหนดระเบียบแห่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หรือระหว่างรัฐกับบุคคล 
 ศีล (Morals) หมายถึง ความประพฤติที่ดีสําหรับบุคคลพึงปฏิบัติ 
 

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งจรรยาบรรณกับกฎหมาย 
 
 

กฎหมาย จรรยาบรรณ 
1.  เป็นการควบคุมจากภายนอก 
2. เป็นข้อบังคับจากรัฐ 
3. เป็นข้อบังคับขั้นตํ่าของสังคม 
4. เป็นสิ่งที่ต้องมีเจ้าหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไป
ตามสภาพบังคับ 
5. เป็นสิ่งที่คิดขึ้นได้ภายหลังการกระทําผิด 

1. เป็นการควบคุมจากภายใน 
2. เป็นการสมคัรใจทําเองด้วยจิตสํานึกและ 
      ความภาคภูมิใจในการกระทําที่ถูกต้อง 
3. เป็นอุดมคติที่สูงกว่ากฎหมาย 
4. ไม่มีเจ้าหน้าที่ดําเนินการ 
5. เป็นสิ่งที่คิดขึ้นเพื่อป้องกันการกระทําผิด 
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แนวปฏิบตัิตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย ์
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
คําสําคัญของจรรยาบรรณ 

 
 

 จรรยาบรรณมคีุณค่าเป็นพิเศษต่อตนเองและส่วนรวม  ดังนี้ 
  1.  ความสําคัญต่อตนเอง ทําให้บุคคลมีความประพฤติที่ ดีงาม มีระเบียบวินัย มีน้ําใจ                
เอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

 2.  ความสําคัญต่อส่วนรวม  ทําให้เกิดเจตคติที่ดี มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม สังคม                
มีระเบียบ  มีน้ําใจเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทั้งชีวิตครอบครัวและ               
การงาน สังคมพ้นจากการกดขี่ข่มเหงรังแกกัน พ้นจากภัยพิบัติ มีความเจริญพร้อมทั้งด้านวัตถุและจิตใจ              
สังคมเป็นปกติสุขและร่มเย็น มคีวามสงบเรียบร้อย 

  
  

 
 
 

ข้อ 1 อาจารย์ต้องมีจรรยาบรรณต่อตนเอง    
 อาจารย์มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

 1. พึงสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยยึดมั่นใน
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 2. พึงไม่ประพฤติหรือกระทําการใดๆอันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักด์ิของความเป็นอาจารย์  

3. พึงอนุรักษ์ ส่งเสริม และทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ   
           4. พึงมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอยู่เสมอ   
         5. พึงมีมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อผู้อ่ืนมีวาจาสุภาพ มีความประพฤติดีงามเป็นที่น่าเคารพนับถือของบุคคล
อ่ืน 
          6. พึงมีบุคลิกภาพที่ดี  มีภูมิความรู้ดี น่าเชื่อถือ เหมาะสมกับความเป็นอาจารย์   
   
ข้อ 2 อาจารย์ต้องมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ   

 อาจารย์มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
 1. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างมีเสรีภาพทางวิชาการ โดยไม่ถูกครอบงําด้วยอิทธิพลหรือผลประโยชน์ใดๆ              
และพึงละเว้นการนําผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
 2. พึงศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ หรือแสวงหาองค์ความรู้ใหม่อย่างสม่ําเสมอ   
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ข้อ 3 อาจารย์ต้องมีจรรยาบรรณต่อการปฏบิัติงาน    
 อาจารย์มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

 1. พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม โดยไม่หวังผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนใดๆ โดยมิชอบ 
 2. พึงปฏิบัติหน้าที่สอนและอบรมศิษย์ด้วยความต้ังใจ ขยันหมั่นเพียร และพัฒนาการเรียนการสอนให้
ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง  
 3. พึงให้คําแนะนํา ปรึกษา และร่วมมือ แก่ศิษย์และผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์โดยเสมอภาค  ปราศจากอคติ 
 4. พึงให้การสนับสนุนแก่ศิษย์ให้ประสบความสําเร็จในการศึกษาและการดํารงตนตามแนวทาง ที่
ถูกต้องเหมาะสม ไม่ขัดต่อกฎหมายและประเพณีที่ดีงาม   
 
ข้อ 4  อาจารย์ต้องมีจรรยาบรรณต่อหน่วยงาน   

 อาจารย์มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  1. พึงเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนและเป็นแบบอย่างในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร   
  2. พึงปฏิบัติงานด้วยความสุจริต เสมอภาคและปราศจากอคติ  
  3. พึงปฏิบัติงานอย่างเต็มกําลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกต้องสมเหตุสมผล 
โดยคํานึงถึงประโยชน์ของทางราชการและส่วนรวมเป็นสําคัญ    
  4. พึงปฏิบัติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลาและใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มที่   

 5. พึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่าโดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือ
สิ้นเปลืองเกินความจําเป็น 

 
ข้อ 5 อาจารย์ต้องมีจรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน   

 อาจารย์มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  1. พึงดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ขวัญกําลังใจสวัสดิการ และยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตาม
ทํานองคลองธรรมอย่างเสมอภาค 
  2. พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ให้ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงานของตนทั้งในด้านการให้
ความคิดเห็น การช่วยทํางาน และการแก้ปัญหาร่วมกัน รวมท้ังการเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการ
พัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย 
  3. พึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมท้ังส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจใน
บรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
  4. พึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มีน้ําใจและมนุษยสัมพันธ์อันดี 
  5. พึงยกย่องให้เกียรติ เคารพในศักด์ิศรี ไม่ให้ร้ายผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 
 
ข้อ 6 อาจารย์ต้องมีจรรยาบรรณต่อนิสิต ผู้รับบริการ ประชาชน และสังคม  

 อาจารย์มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  1. พึงมีความเมตตากรุณาต่อศิษย์และผู้อ่ืนอย่างเท่าเทียมกันด้วยความบริสุทธ์ิใจ   
           2. พึงยินดีช่วยเหลือ ส่งเสริมศิษย ์และผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์  
  3. พึงเผยแพร่ผลงาน และถ่ายทอดความรู้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม    
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กระบวนการส่งเสริมให้ผู้เก่ียวข้องปฏบิัตติามจรรยาบรรณวชิาชีพอาจารย ์

 
1. แต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ติดตามจรรยาบรรณของ
คณาจารย์ 
2. กําหนดแนวทางจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3. จัดทําคู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ 
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมใหค้ณาจารย์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ 

- ประกาศจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- จัดทําคู่มือจรรยาบรรณของคณาจารย์ 
- ยกย่องผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่นภายในหรือภายนอกโดยจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนพูดคุย 
หรือประกาศลงในเว็บไซด์มหาวิทยาลัย 

5. ติดตามผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ทุกปีการศึกษา 
  
 

แนวทางการกํากับดูแลการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย ์
 

คณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ติดตามกํากับ ผู้ที่อยู่ใน
ความดูแล ใหป้ฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ 
1.  มีการรวบรวมข้อมูล หมายถึง ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสังเกต การรับฟังความคิดเห็น 
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์จากข้อเสนอแนะท้ายแบบประเมินประสิทธิภาพการสอนจากอาจารย์            
และอื่นๆตามความเหมาะสม 
2. มีการตักเตือนผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ 
 
 

บทลงโทษผู้ไม่ปฏบิัตติามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย ์
 

 1. ตักเตือน  หรือ 
 2. สั่งให้ดําเนินการให้ถูกต้องภายในเวลาที่กําหนด  หรือ 
 3. ทําทัณฑ์บน 

 เมื่อได้ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วให้บันทกึในทะเบียนประวัติบุคคลด้วย 
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การกระทําที่ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย ์

 
 1. การกระทําของอาจารย์ดังต่อไปนี้ เปน็การกระทําผิดจรรยาบรรณที่เปน็ความผดิวินัยอย่างรา้ยแรง 

1.1 การนําเอาผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืนมาเป็นผลงานของตนโดยมิชอบ 
1.2 การล่วงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนิสิตซึ่งมิใช่คู่สมรสของตน 
1.3 การเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากนิสิตหรือผู้รับบริการ เพื่อกระทําการ

หรือไม่กระทําการใด 
1.4 การเปิดเผยความลับของนิสิตที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือความไว้วางใจ ทั้งนี้  โดยมิชอบ 

ก่อให้เกิดความเสียหายแก่นสิิตหรือผู้รับบรกิาร 
1.5 การสอน หรืออบรมนิสติ เพื่อให้กระทาํการที่รู้ว่าผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนศีลธรรมอันดี             

ของประชาชนอย่างร้ายแรง 
1.6 การกระทําซึ่งเป็นการกระทําผิดจรรยาบรรณ ที่มสีภาพ และความเสยีหายอย่างร้ายแรงต่อ

มหาวิทยาลัย หรือบุคคลอ่ืน ให้ถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตาม ข้อ 16(6) ดังนี้ 
      (1) กรณีไม่ส่งผลการเรียน หรือส่งไม่ทนัตามกําหนดหรือในเวลาอันสมควร 
      (2) กรณีไม่แจ้งมหาวิทยาลัยเมื่อได้รับทุนวิจัยหรือทนุบริการวิชาการจากแหล่งทนุภายนอกหรือได้

ให้บริการวิชาการและเป็นทีป่รึกษาหรือวิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย 
      (3) กรณีไม่ได้รับอนุญาตสอนหรือปฏิบัติหน้าที่ราชการในเวลาราชการนอกมหาวิทยาลัยจาก

ผู้บังคับบัญชา 
การกระทําความผิดอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย(ก.บ.ม.) กําหนดตามสภาพ

และความร้ายแรงของการกระทํา 
 

   2. การกระทําผิดจรรยาบรรณที่ไม่ได้เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
    
      การกระทําซึ่งเป็นการกระทําผิดจรรยาบรรณ ที่ไมม่ีสภาพและความเสียหายร้ายแรงต่อมหาวิทยาลัย หรือ
บุคคลอ่ืน เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงตาม ข้อ 17  

ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย(ก.บ.ม.) กําหนดตามสภาพ และความ
ร้ายแรงของการกระทํา  
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กระบวนการพิจารณาดําเนินการ 

 
 เมื่อมีการกล่าวหาเป็นหนังสือหรือความปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาว่าอาจารย์กระทําผิดจรรยาบรรณ และ
พิจารณาเห็นว่าสมควรแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน  ให้ผู้บังคับบัญชาของอาจารย์ ผู้นั้นเป็นผู้มีอํานาจแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบสวน 

คณะกรรมการสอบสวนต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน โดยแต่งต้ังจากอาจารย์ ประธาน             
สภาคณาจารย์ และต้องประกอบด้วยนิติกร หรือผู้ได้รับปริญญาทางกฎหมาย ร่วมเป็นกรรมการด้วยอย่างน้อย
หนึ่งคน ทั้งนี้ ให้แต่งต้ังกรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ หรืออาจให้มีผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ 
 ประธานกรรมการสอบสวนต้องดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าหรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าผู้ถูกกล่าวหา เมื่อมีการ
แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนแล้ว แม้ภายหลังประธานกรรมการจะดํารงตําแหน่งตํ่ากว่าหรือเทียบได้ตํ่ากว่า         
ผู้ถูกกล่าวหาก็ไม่ทําให้การแต่งต้ังนั้นเสียไป 
 การกระทําผิดจรรยาบรรณทีไ่ม่เป็นความผิดวินัย ให้คณะกรรมการสอบสวนเสนอให้ผูบั้งคับบัญชาสั่ง
ดําเนินการทางจรรยาบรรณตามบทลงโทษผูท้ี่ไม่ปฏิบัติตามจรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ตามข้อ 15 แหง่ข้อบังคับ 
ตามลักษณะความร้ายแรงและพฤติการณ์แห่งการกระทํา 

การดําเนินการทางจรรยาบรรณที่ไม่เป็นความผิดวินัยดังกล่าวข้างต้น ให้ทําเป็นหนังสือระบุพฤติการณ์
หรือรายละเอียดแห่งการกระทําผิดจรรยาบรรณให้ชัดเจน และให้ผู้กระทําผิดจรรยาบรรณลงชื่อรับทราบ             
หากผู้ถูกดําเนินการทางจรรยาบรรณไม่ปฏิบัติตาม หรือไม่ดําเนินการให้ถูกต้องให้ถือว่าเป็นความผิดวินัย 
 เมื่อผู้ บังคับบัญชาได้สั่งดําเนินการทางจรรยาบรรณแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการส่งเสริม
จรรยาบรรณเพื่อทราบ 

การกระทําผิดจรรยาบรรณที่ เป็นการกระทําผิดวินัยให้ดําเนินการตามข้อ 18 แห่งข้อบังคับนี้                
และให้คณะกรรมการสอบสวนรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรืออธิการบดีเพื่อดําเนินการทางวินัยแก่อาจารย์ผู้นั้น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการดําเนินการทางวินัยต่อไป 
 การดําเนินการทางจรรยาบรรณอาจกระทําได้โดยมีผู้กล่าวหา หรือผู้บังคับบัญชาขอให้ดําเนินการ  
 
 

การอุทธรณ์ 
 

 ผู้ถูกดําเนินการทางจรรยาบรรณมีสิทธิอุทธรณ์คําสั่งดําเนินการทางจรรยาบรรณได้ โดยย่ืนต่อกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคําสั่งดังกล่าว 
 คําอุทธรณ์ต้องทําเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย ที่อ้างอิงประกอบด้วย  
 ให้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยพิจารณาการอุทธรณ์  ที่รับไว้พิจารณาให้
แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับต้ังแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ 
 ในกรณีจําเป็นให้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยมีอํานาจขยายระยะเวลาการ
พิจารณาอุทธรณ์ได้อีกไม่เกินสามสิบวัน 
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ขั้นตอนในการดําเนินการทางจรรยาบรรณ   

กรณีมีการกล่าวหาว่ามีอาจารย์ประพฤติปฏิบัติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์   
 

   การดําเนินการ      ผู้รับผิดชอบ 
 
          ผู้แจ้ง/พบเหตุการณ์ 
 
 
          ผู้บังคับบัญชา 
       

 
ผู้บังคับบัญชา 

 
 

 
          คณะกรรมการสอบสวน 
            

 
 
 
 คณะกรรมการสอบสวน 
 

 
      
          ผู้บังคับบัญชา 
 
          ผู้บังคับบัญชา 
 
          
          ผู้บังคับบัญชา 
 
 
          
          

อาจารย์ผู้ทําผิดจรรยาบรรณ 
      

           

        คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข ์ 
                                                                                                       ประจํามหาวิทยาลยั (ก.อ.ม.) 

ไมเห็นดวย เห็นดวย 

กลาวหาเปนหนังสือหรือความปรากฏวาอาจารยประพฤติ
ผิดจรรยาบรรณ 

รวบรวมขอเท็จจริง / สอบสวน 
ทําความเห็นเสนอวามีการกระทําผิดจรรยาบรรณฯที่ผิดวินัย

หรือไม 

 

แจงผลใหอาจารยท่ีทําผิด
จรรยาบรรณทราบ 

ปฏิบัติตามคําสั่ง อุทธรณ 

พิจารณาคําอุทธรณ 

รับเรื่องรองเรียน/ขอกลาวหา 

ดําเนินการทางวินัยตาม
หลักเกณฑและวิธีการ 

วาดวยการดําเนินการทางวินัย 

ดําเนินการตามหลักเกณฑ
การใชขอบังคับจรรยาบรรณ 

ผิดจรรยาบรรณที่ไมเปนความผิด
วินัยผิดจรรยาบรรณที่ผดิวินัย 

ออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ตั้งคณะกรรมการ 

รายงานผลตอ
คณะกรรมการสงเสริม

รายงานผลผูบังคบับัญชา ผูถูก
กลาวหา และผูแจง 

ไมผิดจรรยาบรรณ/ไมผดิ
วินัย 

ยื่น 30 วัน
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   ระบบกลไกการกํากับส่งเสรมิติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กํากับติดตาม รายงาน 

ส่งเสริม ส่งเสริม ส่งเสริม ส่งเสริม 

 

คณะกรรมการสงเสริม
จรรยาบรรณ 

ร้องเรียน 
- นิสิต 
-  อาจารย/์บุคลากร 
-  ประชาชนทั่วไป 

คณะ/หน่วยงาน สโมสรนิสิต ศิษย์เก่า สภาคณาจารย์ 

สภามหาวิทยาลัย 
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ผู้บังคับบญัชา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
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ผู้จัดทํา 
 
ที่ปรึกษา      

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย   สมัปปิโต  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
รองศาสตราจารย์เทียนศักด์ิ เมฆพรรณโอภาส        รองอธิการบดีที่กํากับดูแลด้านงานบริหารบุคคล 
อาจารย์พัฒนพงษ์   วันจันทกึ   ประธานสภาคณาจารย์  

    นายนิวัฒน์  พัฒนิบูลย์    กรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณ 
รองศาสตราจารย์วิรัตน์  พงษ์ศิริ   กรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา  สทุธยากร  กรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณ 
อาจารย์ฉันทนา  เวชโสถศักดา   กรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณ 
อาจารย์กมล  เศวตสมบูรณ์   กรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณ 
นายอานุภาพ   งามสูงเนิน    กรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณ  
 

ผู้เรียบเรียง/รปูเล่ม 

   อนิรทุธ์   สายสิงห์               
 
ตรวจทาน 

      อนิรทุธ์   สายสิงห์               
 
 
ปีที่พิมพ ์ 2555 
สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
โทรศัพท์/โทรสาร  0-4375-4181 
 
พิมพ์ที ่
ร้านสิริวรรธกราฟิก  จังหวัดมหาสารคาม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




