
 
 

สรุปผลการจัดประชุมถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ และตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

และการให้ความรู้เรื่องจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน และนักวิจัย   
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน   

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
วันที ่ 18  มกราคม 2560  เวลา  11.00 น. 

 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

................................ 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

1. รศ.ดร.ปฐม  หงษ์สุวรรณ    ผู้อ ำนวยกำร 
2 ผศ.ดร.รำชันย์  นิลวรรณำภำ      รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและแผน 
3. ผศ.ดร.บัญญัติ สำลึ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิจัยและวิชำกำร 
4. นำยสถิตย์  เจ็กมำ ร อ ง ผู้ อ ำ น ว ย ก ำ ร ฝ่ ำ ย ส่ ง เ ส ริ ม

ศิลปวัฒนธรรมฯ 
5. ผศ.สมชำย  นิลอำธิ ผู้เชี่ยวชำญ 
6. นำงสำวอนุกูล  บุญอ่อน หัวหน้ำส ำนักงำน 
7. นำงอัจฉรี  จันทมูล  นักวิจัยช ำนำญกำร 
8. นำงสำวสุพิน ไตรแก้วเจรญิ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
9. นำยไพศำล  กมลพรวิจิตร  เจ้ำหน้ำที่บริหำรทั่วไปช ำนำญกำร 
10. นำยบุญชู  ศรีเวียงยำ  นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำช ำนำญกำร 
11. นำยกีรติวจน์ ธนภัทรธุวำนันท์ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
12. นำยภำนุ  พรมเทศ นักเอกสำรสนเทศช ำนำญกำรพิเศษ 
13. นำงเฉลิมศรี  รกัษำ นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำร 
14. นำงกมลนัทธ์  โชติอ่อน นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร 
15. นำงนิ่มนวล  จันทรุญ เจ้ำหน้ำที่วิจัย 
16. นำยณรงค์ศักดิ์  รำวะรินทร์ นักวิจัย 
17. นำงพรรณี  เจริญศิริ  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
18. นำงสำวเพ็ญประภำ  โยธำทูน นักวิชำกำรศึกษำ 
19. นำงปิยมำภรณ์  บุศยบ ำรุง นักวิชำกำรพัสดุ   
20. นำยชวนำกร จันนำเวช  เจ้ำหน้ำที่ภำษำโบรำณ 
21. นำยนิพล สำยศรี นักวิชำกำรศึกษำ 
22. นำยภูวดล อยู่ปำน  นักวิชำกำรศึกษำ 
23. นำยกระสิน  อนุอัน พนักงำนขับรถยนต์   



 
 

 
                  รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปฐม  หงษ์สุวรรณ ผูอ้ ำนวยกำรสถำบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสำน  
ไดบ้รรยำยและถ่ำยทอด เรื่อง “นโยบำยและทิศทำงกำรพัฒนำสถำบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสำน และ
ตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560   ดังนี้ 
 
ปรัชญา  
 “ยุ้งฉำงแห่งภูมิปัญญำ  พัฒนำสังคมแบบยั่งยืน” 
 
ปณิธาน  

“สืบสำนมรดกภูมิปัญญำท้องถิ่น พัฒนำแผ่นดินถิ่นชำติไทย สำนสำยใยประชำคมลุ่มน้ ำโขง 
โยงใยวิถีท้องถิ่นสู่ระดับชำติอย่ำงยั่งยืน” 
 
วิสัยทัศน์ 

“ศูนย์กำรเรียนรู้และผู้น ำกำรวิจัยด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมของอีสำนชั้นน ำในภำคตะวันออก 
เฉียงเหนือ” 

 
พันธกิจ   
 1 สร้ำงสรรค์และบูรณำกำรผลงำนวิจัยด้ำนศิลปะ-วัฒนธรรม-สังคม-อีสำนศึกษำ ที่มีคุณภำพ 
เพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรบริกำรวิชำกำร ใช้เป็นแหล่งอ้ำงอิงที่ยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติ 
โดยเฉพำะในอนุภำคลุ่มน้ ำโขงและกลุ่มอำเซียน  
           2. บริกำรวิชำกำรแก่สังคม  เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือให้ชุมชนและสังคมสำมำรถพ่ึงพำตนเอง
ได้อย่ำงยั่งยืน   
   
         3.  อนุรักษ์  ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่  และพัฒนำศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และ 
ภูมิปัญญำท้องถิ่น และผสมผสำนวัฒนธรรม ในระดับชำติหรือนำนำชำติ 

4.มีกระบวนกำรบริหำรหน่วยงำนสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย โดยบริหำรตำมหลัก 
ธรรมำภิบำล   
          5.  ส่งเสริมและพัฒนำภำพลักษณ์  เพ่ือให้เป็นที่รู้จักในระดับสำกล 

24. นำยอรรถพล  ธรรมรังษี  นักวิชำกำรศึกษำ   
25. นำยนครินทร์  ทำโยธี  นักวิชำกำรศึกษำ 
26. นำยฉลอง  ไชยเมือง ผู้ช่วยช่ำงทั่วไป 
27. นำยสมำน  วิศรีสิทธิ์ พนักงำนบริหำรกำรเอกสำรทั่วไป 
28. นำยชูเกียรติ ภูบุญอบ นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำช ำนำญกำร 

   



 
 

 6.  มีกำรพัฒนำและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับมหำวิทยำลัย เพื่อให้เป็นหน่วยงำนสีเขียวและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม   
   
 
ค่านิยมองค์กร 
 ISAN 
 I     =     Intellect  ปัญญำญำณ  เฉลียวฉลำด 
 S    =   Self-knowledge รู้จักรำกเหง้ำ (อีสำน) 
 A    =   Aesthetics            สุนทรียภำพ 
 N    =   Notability            เป็นที่รู้จัก 
 
 
ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และพัฒนำนวัตกรรมที่สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมหรือใช้ประโยชน์

ให้กับชุมชนและสังคม 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2  เป็นศูนย์กลำงแห่งกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3  ส่งเสริมกำรน ำทุนทำงวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
     ไปใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน  และผสมผสำนวัฒนธรรมในระดับชำติและสำกล 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ  และยกระดับกำรบริหำรจัดกำร 
       หน่วยงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5  ส่งเสริมภำพลักษณ์ของหน่วยงำนให้ได้รับกำรยอมรับและพัฒนำเป็นหน่วยงำนใน

ระดับสำกล 
 ยุทธศำสตร์ที่ 6  พัฒนำสู่กำรเป็นหน่วยงำนสีเขียว  และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
   
 
             สถำบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสำน  ได้ยึดตำมยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยมหำสำรคำมเป็น

หลัก โดยสถำบันเป็นหน่วยงำนด้ำนกำรวิจัย  ซึ่งจะไม่มีภำรกิจด้ำนกำรเรียนกำรสอน  ดังนั้น สถำบันวิจัยศิลปะ

และวัฒนธรรมอีสำน  จึงเป็นหน่วยงำนหลักในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรวิจัยและบริกำรวิชำกำร เพื่อตอบสนอง

กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  โดยผู้อ ำนวยกำรได้ด ำเนินกำรถ่ำยทอดนโยบำย ทิศทำงกำร

ด ำเนินงำน และแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ดังนี้ 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 
 

 



 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 
 

           การบรรยายให้ความรู้เรื่องจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุนและจรรยาบรรณนักวิจัย 
แก่บุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม  หงษ์สุวรรณ  

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
 
จรรยาบรรณ (Code of Conduct)  

หมำยถึง  กำรประมวลควำมประพฤติที่ผู้ประกอบอำชีพกำรงำนแต่ละอย่ำงก ำหนดขึ้น เพ่ือรักษำและ
ส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐำนะของสมำชิก อำจเขียนเป็นลำยลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ 

 
ค าที่มีความหมายเชื่อมโยงถึงจรรยาบรรณ 
จริยธรรม (Code of Ethics) หมำยถึง ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ  
คุณธรรม (Virtue) หมำยถึง สภำพคุณงำมควำมดี  
ศีลธรรม (Morality) หมำยถึง ควำมประพฤติที่ดีที่ชอบ 
กฎหมาย (Law) หมำยถึง กฎที่สถำบันหรือผู้มีอ ำนำจสูงสุดในรัฐตรำขึ้นหรือเกิดข้ึนจำกจำรีตประเพณี  อัน
เป็นที่ยอมรับนับถือ เพื่อใช้ในกำรบริหำรประเทศ เพื่อใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตำม หรือเพ่ือก ำหนดระเบียบ
แห่งควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลหรือระหว่ำงบุคคลกับรัฐ  
 
แนวปฏิบัติ 
ข้อ 1. บุคลำกรสำยสนับสนุนต้องมีจรรยำบรรณตำมลักษณะงำน ลักษณะวิชำชีพ และลักษณะวิชำกำร 
ข้อ 2. บุคลำกรสำยสนับสนุนต้องมีจรรยำบรรณต่อตนเอง  ดังนี้ 

1)พึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดีและประพฤติตนให้เหมำะสมกับต ำแหน่งหน้ำที่ท่ีปฏิบัติ 
2)  พึงใช้วิชำชีพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต และไม่แสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ ใน

กรณีท่ีวิชำชีพใดมีจรรยำบรรณวิชำชีพที่ก ำหนดไว้ ก็พึงปฏิบัติตำมจรรยำบรรณวิชำชีพนั้นด้วย 
3) พึงมีทัศนคติท่ีดี และพัฒนำตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพ่ิมพูนควำมรู้ ควำมสำมำรถ 

และทักษะในกำรท ำงำน เพ่ือให้กำรปฏิบัติหน้ำที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
ข้อ ๓ บุคลำกรสำยสนับสนุนต้องมีจรรยำบรรณต่อกำรปฏิบัติงำนและหน่วยงำนมีแนวปฏิบัติส ำหรับบุคลำกร

สำยสนับสนุน ดังนี้ 

1) พึงปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมสุจริต เสมอภำค และปรำศจำกอคติ 

2) พึงปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกต้อง สมเหตุสมผล

โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของทำงรำชกำรและประชำชนเป็นส ำคัญ 

3) พึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลำ และใช้เวลำรำชกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นประโยชน์ต่อทำงรำชกำรอย่ำง

เตม็ที่ 



 
 

4) พึงดูแลรักษำและใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรและมหำวิทยำลัยอย่ำงประหยัด คุ้มค่ำ โดยระมัดระวังมิ

ให้เสียหำยหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 

 

ข้อ 4 บุคลำกรสำยสนับสนุนต้องมีจรรยำบรรณต่อผู้บังคับบัญชำ ผู้ใต้บังคับบัญชำ และผู้ร่วมงำน มีแนวปฏิบัติ

ส ำหรับบุคลำกรสำยสนับสนุน ดังนี้ 

(1) ผู้บังคับบัญชำพึงดูแลเอำใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชำทั้งในด้ำนกำรปฏิบัติงำน ขวัญ ก ำลังใจ สวัสดิกำร และ

ยอมรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชำ ตลอดจนปกครองผู้ใต้บังคับบัญชำด้วยหลักธรรมำภิบำล 

(2) ผู้บังคับบัญชำพึงปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชำ ผู้ร่วมงำน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยควำมสุภำพ มีน้ ำใจ

ไมตรี เอื้ออำทร และมนุษย์สัมพันธ์อันดี  

(3) ผู้ใต้บังคับบัญชำพึงปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชำ ผู้ร่วมงำน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยควำมสุภำพ มีน้ ำใจ

ไมตรี เอื้ออำทร และมนุษย์สัมพันธ์อันดี 

(4) พึงมีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำน กำรให้ควำมร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงำนของตน และส่วนรวมทั้ง

ในด้ำนกำรให้ควำมคิดเห็น กำรช่วยท ำงำนและแก้ปัญหำร่วมกัน รวมทั้งกำรเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่ำจะมี

ประโยชน์ ต่อกำรพัฒนำงำนในควำมรับผิดชอบด้วย 

(5) พึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทำงท่ีชอบ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด ควำมสำมัคคี ร่วมแรงร่วมใจ 

       ในบรรดำผู้รว่มงำนในกำรปฏิบัติหน้ำที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
      (6) พึงละเว้นจำกกำรน ำผลงำนของผู้อ่ืนมำเป็นของตน 
 
ข้อ 5 บุคลำกรสำยสนับสนุนต้องมีจรรยำบรรณต่อนักเรียน นิสิต และผู้รับบริกำร มีแนวปฏิบัติส ำหรับบุคลำกร
สำยสนับสนุน ดังนี้ 
(1) พึงใช้ภำษำ ถ้อยค ำ ส ำนวนที่ชัดเจน สุภำพ เหมำะสม และเข้ำใจง่ำยในกำรสื่อควำมหมำยต่อนักเรียน นิสิต 
และผู้รับบริกำร ที่มำติดต่อรำชกำร 
(2) พึงละเว้นกำรใช้อ ำนำจหน้ำที่ในกำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบจำกนักเรียน นิสิต และผู้รับบริกำร 
(3) พึงให้ข้อมูลข่ำวสำรที่เปิดเผยต่อนักเรียน นิสิต และผู้รับบริกำร ด้วยควำมเต็มใจ และรวดเร็วทันเวลำ 
(4) พึงให้กำรบริกำรต่อนักเรียน นิสิต และผู้รับบริกำร ด้วยจิตส ำนึกในกำรให้บริกำรที่ดี มีควำมเสมอภำค 
รวดเร็ว ประหยัด ถูกต้อง และปรำศจำกอคติ 
(5) พึงละเว้นกำรแนะน ำนักเรียน นิสิต และผู้รับบริกำร ให้ด ำเนินกำรใดๆ อันเป็นกำรหลีกเลี่ยงต่อกฎหมำย
และระเบียบของทำงรำชกำรที่เก่ียวข้อง 
 



 
 

ข้อ 6 บุคลำกรสำยสนับสนุนต้องมีจรรยำบรรณต่อประชำชนและสังคม มีแนวปฏิบัติส ำหรับบุคลำกรสำย
สนับสนุน ดังนี้ 
(1) พึงให้บริกำรผู้มำติดต่องำนอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ ด้วยควำมเสมอภำค โปร่งใส และเป็นธรรม 
(2) พึงปฏิบัติต่อผู้มำใช้บริกำรด้วยควำมเอื้อเฟ้ือ มีน้ ำใจ ใช้กิริยำวำจำที่สุภำพอ่อนโยน และปฏิบัติตนให้เป็นที่
เชื่อถือของบุคคลทั่วไป 
(3) พึงละเว้นกำรรับทรัพย์สินในมูลค่ำเกินปกติวิสัย และกำรแสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำย
ส ำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ในกรณีที่ทรัพย์สินมีมูลค่ำเกินปกติวิสัย ให้รำยงำนให้
ผู้บังคับบัญชำทรำบโดยเร็ว 
 
 
ข้อ 7 บุคลำกรต้องมีจรรยำบรรณต่อวิชำชีพ มีแนวปฏิบัติส ำหรับบุคลำกรสำยสนับสนุน ดังนี้ 
 
(1) พึงปฏิบัติตำมจรรยำบรรณขององค์กรวิชำชีพที่ตนเป็นสมำชิกหรือสังกัดอยู่ 
(2) พึงปฏิบัติตำมจรรยำบรรณวิชำชีพอ่ืนตำมที่สภำมหำวิทยำลัยก ำหนด 
 
การประพฤติผิดจรรยาบรรณ 
           1.กำรประพฤติผิดจรรยำบรรณของบุคลำกรสำยสนับสนุนดังต่อไปนี้ เป็นกำรกระท ำผิดจรรยำบรรณ  
อย่ำงร้ำยแรง  
(1) กำรน ำผลงำนทำงวิชำกำรของผู้อ่ืนมำเป็นผลงำนของตนโดยมิชอบ 
(2) กำรล่วงละเมิดทำงเพศหรือมีควำมสัมพันธ์ทำงเพศกับนักเรียน นิสิต หรือผู้ร่วมงำนที่มิใช่คู่สมรสของตน 
(3) กำรเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำกนักเรียน นิสิต ผู้ร่วมงำน หรือผู้รับบริกำรเพื่อ
กระท ำหรือไม่กระท ำกำรใด 
(4) กำรเปิดเผยควำมลับของนักเรียน นิสิต ผู้ร่วมงำน หรือผู้รับบริกำรที่ได้มำจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่หรือ 
จำกควำมไว้วำงใจ ทั้งนี้ โดยมิชอบและก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บุคคลดังกล่ำว 
(5) ให้กำรอบรม หรือพฤติกรรมที่ส่อไปในทำงฝ่ำฝืน หรือผิดกฎหมำยต่อนักเรียน นิสิต ผู้ร่วมงำน หรือ
ผู้รับบริกำร เพ่ือให้กระท ำกำรที่รู้อยู่ว่ำผิดกฎหมำยหรือฝ่ำฝืนศีลธรรมอันดีของประชำชนและสังคมอย่ำง
ร้ำยแรง 
(6) กำรเปิดเผยควำมลับของนักเรียน นิสิต ผู้ร่วมงำน หรือผู้รับบริกำรที่ได้มำจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่หรือจำก
ควำมไว้วำงใจ ทั้งนี้ โดยมิชอบและก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บุคคลดังกล่ำว 
(7) ให้กำรอบรม หรือพฤติกรรมที่ส่อไปในทำงฝ่ำฝืน หรือผิดกฎหมำยต่อนักเรียน นิสิต ผู้ร่วมงำน หรือ
ผู้รับบริกำร เพื่อให้กระท ำกำรที่รู้อยู่ว่ำผิดกฎหมำยหรือฝ่ำฝืนศีลธรรมอันดีของประชำชนและสังคมอย่ำง
ร้ำยแรง 
(8) พฤติกรรมที่ผิดท ำนองคลองธรรมอย่ำงร้ำยแรงอ่ืนตำมประกำศท่ี ก.บ.ม. ก ำหนดตำมสภำพ และ 
ควำมร้ำยแรงของกำรกระท ำ 



 
 

 
2.   กำรประพฤติผิดจรรยำบรรณของบุคลำกรสำยสนับสนุนที่ไม่เป็นควำมผิดวินัย หรือเป็นควำมผิดวินัยไม่
ร้ำยแรง หรือเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง 
 
ให้เป็นไปตำมประกำศที่คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (ก.บ.ม.) ก ำหนด  
ตำมพฤติกำรณ์และควำมร้ำยแรงแห่งกำรกระท ำ 
 
การด าเนินการทางจรรยาบรรณ 
1. ต้องมีกำรกล่ำวหำ กล่ำวโทษ หรือร้องเรียนเป็นหนังสือว่ำบุคลำกรสำยสนับสนุนผู้ใดประพฤติผิด
จรรยำบรรณ หรือพฤติกรรมปรำกฏว่ำบุคลำกรสำยสนับสนุนผู้ใดประพฤติผิดจรรยำบรรณ หรือผู้บังคับบัญชำมี
ค ำขอ ให้ด ำเนินกำรทำงจรรยำบรรณ 
2. เมื่อผู้บังคับบัญชำพิจำรณำแล้วเห็นว่ำสมควรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนจรรยำบรรณ ให้ผู้บังคับบัญชำ
ของบุคลำกรสำยสนับสนุนผู้นั้นเป็นผู้มีอ ำนำจแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนจรรยำบรรณ เพื่อแสวงหำควำม
จริงและให้ควำมเป็นธรรมในกำรสอบสวนจรรยำบรรณ 
3. คณะกรรมกำรสอบสวนจรรยำบรรณต้องมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน โดยแต่งตั้งจำกข้ำรำชกำรหรือพนักงำน 
และต้องประกอบด้วยนิติกรหรือผู้ได้รับปริญญำทำงกฎหมำยร่วมเป็นกรรมกำรด้วยอย่ำงน้อย 1 คน ทั้งนี้ ให้
แต่งตั้งกรรมกำร 1 คน เป็นเลขำนุกำร หรืออำจให้มีผู้ช่วยเลขำนุกำรด้วยก็ได้ 
4. ประธำนกรรมกำรสอบสวนจรรยำบรรณต้องด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำหรือเทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำผู้ถูกกล่ำวหำ  ผู้
ถูกกล่ำวโทษ หรือผู้ถูกร้องเรียน  
5. เมื่อมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนจรรยำบรรณแล้ว แม้ภำยหลังประธำนกรรมกำรสอบสวน
จรรยำบรรณจะด ำรงต ำแหน่งต่ ำกว่ำหรือเทียบได้ต่ ำกว่ำผู้ถูกกล่ำวหำ ผู้ถูกกล่ำวโทษ หรือผู้ถูกร้องเรียน ก็ไม่ท ำ
ให้   กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนจรรยำบรรณนั้นเสียไป 
6. คณะกรรมกำรสอบสวนจรรยำบรรณมีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรแสวงหำควำมจริงและให้ควำมเป็นธรรม   ใน
กำรสอบสวนจรรยำบรรณ โดยกำรรวบรวมพยำนหลักฐำน พิจำรณำพยำนหลักฐำน ตลอดจนพฤติกำรณ์หรือ
รำยละเอียดแห่งกำรประพฤติผิดจรรยำบรรณ และสรุปรำยงำนกำรสอบสวนจรรยำบรรณเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชำของบุคลำกรสำยสนับสนุนผู้นั้น 
7. กรณีที่คณะกรรมกำรสอบสวนจรรยำบรรณพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ บุคลำกรสำยสนับสนุนผู้นั้นไม่ประพฤติผิด
จรรยำบรรณ ให้คณะกรรมกำรสอบสวนจรรยำบรรณเสนอให้ผู้บังคับบัญชำของ 
บุคลำกรสำยสนับสนุนผู้นั้นสั่งยุติเรื่อง 
8. กรณีที่คณะกรรมกำรสอบสวนจรรยำบรรณพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ บุคลำกรสำยสนับสนุนผู้นั้นประพฤติผิด
จรรยำบรรณ ให้คณะกรรมกำรสอบสวนจรรยำบรรณเสนอให้ผู้บังคับบัญชำของบุคลำกรสำยสนับสนุนผู้นั้นสั่ง
ลงโทษตักเตือน หรือสั่งให้ด ำเนินกำรให้ถูกต้องภำยในเวลำที่ก ำหนด หรือท ำทัณฑ์บน ตำมพฤติกำรณ์และ
ควำมร้ำยแรงแห่งกำรกระท ำ 



 
 

9. เมื่อผู้บังคับบัญชำของบุคลำกรสำยสนับสนุนผู้นั้นได้สั่งลงโทษตักเตือน หรือสั่งให้ด ำเนินกำรให้ถูกต้อง
ภำยในเวลำที่ก ำหนด หรือท ำทัณฑ์บน แล้วแต่กรณี ให้ผู้บังคับบัญชำของบุคลำกรสำยสนับสนุนผู้นั้นเสนอเรื่อง
ให้    กองกำรเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรบันทึกไว้ในทะเบียนประวัติบุคคล และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรส่งเสริม
จรรยำบรรณ    เพื่อทรำบด้วย 
10. กรณีที่คณะกรรมกำรสอบสวนจรรยำบรรณพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ บุคลำกรสำยสนับสนุนผู้นั้นประพฤติผิด
จรรยำบรรณ และเป็นควำมผิดวินัย ไม่ว่ำจะเป็นควำมผิดวินัยไม่ร้ำยแรงหรือเป็นควำมผิดวินัยร้ำยแรง 
ให้คณะกรรมกำรสอบสวนจรรยำบรรณเสนอให้ผู้บังคับบัญชำของบุคลำกรสำยสนับสนุนผู้นั้นสั่งให้ด ำเนินกำร
ทำงวินัยแก่บุคลำกร 
สำยสนับผู้นั้น ตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ ข้อบังคับว่ำด้วยกำร
สอบสวนพิจำรณำเพ่ือลงโทษ 
ทำงวินัย หรือตำมข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
บทลงโทษ 
1. กรณีที่บุคลำกรสำยสนับสนุนผู้ใดประพฤติผิดจรรยำบรรณ และเมื่อได้ด ำเนินกำรสอบสวนจรรยำบรรณแล้ว
ปรำกฏว่ำ บุคลำกรสำยสนับสนุนผู้นั้นประพฤติผิดจรรยำบรรณ ผู้บังคับบัญชำของบุคลำกรสำยสนับสนุนผู้นั้นมี
อ ำนำจสั่งลงโทษ ดังนี้ 
(1) ตักเตือน หรือ 
(2) สั่งให้ด ำเนินกำรให้ถูกต้องภำยในเวลำที่ก ำหนด หรือ 
(3) ท ำทัณฑ์บน  
ทั้งนี้ ตำมพฤติกำรณ์และควำมร้ำยแรงแห่งกำรกระท ำของบุคลำกรสำยสนับสนุนผู้นั้น 
2. กำรตักเตือน กำรมีค ำสั่งให้ด ำเนินกำรให้ถูกต้องภำยในเวลำที่ก ำหนด หรือกำรท ำทัณฑ์บน ต้องเป็นไปตำม
ข้อบังคับว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรตักเตือน กำรมีค ำสั่ง หรือกำรท ำทัณฑ์บนข้ำรำชกำรและพนักงำนที่
ประพฤติผิดจรรยำบรรณ  
3. เมื่อผู้บังคับบัญชำของบุคลำกรสำยสนับสนุนผู้นั้นได้สั่งลงโทษตำมข้อ 1 แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชำของบุคลำกร
สำยสนับสนุนผู้นั้นเสนอเรื่องให้กองกำรเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรบันทึกไว้ในทะเบียนประวัติบุคคล และรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรส่งเสริมจรรยำบรรณเพ่ือทรำบ 
กำรอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
1. กรณีที่บุคลำกรสำยสนับสนุนผู้ใดถูกสั่งลงโทษตักเตือน หรือสั่งให้ด ำเนินกำรให้ถูกต้องภำยในเวลำที่ก ำหนด 
หรือท ำทัณฑ์บน แล้วแต่กรณี บุคลำกรสำยสนับสนุนผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจ ำมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (ก.อ.ม.) ภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค ำสั่งลงโทษ 
2. กรณีที่บุคลำกรสำยสนับสนุนผู้ใดถูกสั่งลงโทษประพฤติผิดจรรยำบรรณที่เป็นควำมผิดวินัย ไม่ว่ำจะเป็น
ควำมผิดวินัยไม่ร้ำยแรง หรือเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง บุคลำกรสำยสนับสนุนผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ำมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (ก.อ.ม.) ภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งค ำสัง่ลงโทษ 



 
 

3. ค ำอุทธรณ์หรือค ำร้องทุกข์ต้องท ำเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมำยที่อ้ำงอิง
ประกอบด้วย  
4. คณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ำมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (ก.อ.ม.) มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำ   
กำรอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์จรรยำบรรณของบุคลำกรสำยสนับสนุน ตำมข้อบังคับว่ำด้วยกำรอุทธรณ์และกำร
พิจำรณำอุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ำยแรง และข้อบังคับว่ำด้วยกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์
เพรำะเหตุคับข้องใจ    
 
จรรยาบรรณนักวิจัย  
       จรรยำบรรณในกำรวิจัย จัดเป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญ ของระเบียบวิธีวิจัย เนื่องด้วยในกระบวนกำร
ค้นคว้ำวิจัย นักวิจัยจะต้องเข้ำไปเกี่ยวข้องใกล้ชิด กับสิ่งที่ศึกษำ ไม่ว่ำจะเป็นสิ่งมีชีวิต หรือไม่มีชีวิต กำรวิจัยจึง
อำจส่งผลกระทบ ในทำงลบต่อสิ่งที่ศึกษำได้ หำกผู้วิจัยขำดควำมรอบคอบระมัดระวัง กำรวิจัยเป็นกิจกรรมที่มี
ควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง ต่อกำรวำงแผนและก ำหนดนโยบำย ในกำรพัฒนำประเทศทุกด้ำน โดยเฉพำะในกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิต ของคนในประเทศ ผลงำนวิจัยที่มีคุณภำพ ขึ้นอยู่กับควำมรู้ควำมสำมำรถของนักวิจัย ใน
เรื่องที่จะศึกษำ และขึ้นอยู่กับคุณธรรม จริยธรรม ของนักวิจัย ในกำรท ำงำนวิจัยด้วย ผลงำนวิจัยที่ด้อย
คุณภำพ ด้วยสำเหตุใดก็ตำม หำกเผยแพร่ออกไป อำจเป็นผลเสีย ต่อวงวิชำกำร และประเทศชำติได้ 
 
จรรยาบรรณนักวิจัย  
1. นักวิจัยต้องซื่อสัตย์ และมีคุณธรรม ในทำงวิชำกำร และกำรจัดกำร  
2. นักวิจัยต้องตระหนักถึง พันธกรณีในกำรท ำงำนวิจัย ตำมข้อตกลงที่ท ำไว้ กับหน่วยงำน ที่สนับสนุนกำรวิจัย 
และต่อหน่วยงำนที่ตนสังกัด 
3. นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐำนควำมรู้ในสำขำวิชำกำรท่ีท ำวิจัย  
4. นักวิจัยต้องมีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษำวิจัย ไม่ว่ำจะเป็นสิ่งที่มีชีวิต หรือไม่มีชีวิต  
5. นักวิจัยต้องเคำรพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่ำงในกำรวิจัย  
6. นักวิจัยต้องมีอิสระทำงควำมคิด โดยปรำศจำกอคติในทุกขั้นตอนของกำรท ำวิจัย  
7. นักวิจัยพึงน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทำงท่ีชอบ  
8. นักวิจัยพึงเคำรพควำมคิดเห็นทำงวิชำกำรของผู้อื่น  
9. นักวิจัยพึงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภำพประกอบกิจกรรม 
 

 
 
 



 
 

 

 
 
 
         นำงพรรณี  เจริญศิริ 
       เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

                   ผู้สรุปรำยงำน 


