
นโยบายและยุทธศาสตรใน

การขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัยคุณธรรมและ

จริยธรรม 



 



เปาหมายหลัก 

บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม มีคุณธรรมและจริยธรรม ไดรับการยกยอง 

เชิดชู และมีอาชีพที่มีเกียรติ  

ตัวช้ีวัด 

• ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ตอคุณภาพทางดาน

คุณธรรมจริยธรรมอยูในระดับดีขึ้นไป 

• บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม มีอาชีพที่มีเกียรติและไดรับการยกยอง

เชิดชูจากองคกร/สถาบันตาง ๆ (ศิษยเกาดีเดน, คนดีศรีสังคม ฯลฯ) 



I กลยุทธดานอาจารยและผูปฏิบัติงาน 

• กลยุทธในการพัฒนาอาจารยและผูปฏิบัติงาน ใหเปนแบบอยางของผูมี

คุณธรรมและจริยธรรม โดยมีแผนงาน/โครงการ เพ่ือพัฒนาอาจารยและ

ผูปฏิบัติงาน 

• กลยุทธในการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษา และอาจารยฝายพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

 

คิด พูด ปฏิบัติ ท่ีดี 



อาจารยและผูปฏิบตัิงาน 

อาจารย ผูปฏิบัติงาน 

พัฒนาทักษะใหมีทัศนคติ 

คุณธรรม จริยธรรม การเปน 

Role Model 

สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 

ในการเรียนการสอน 

ยึดม่ันความถูกตองของ

คุณธรรม จริยธรรม ในการ

ปฏิบัติงาน 



อาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยฝายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

เปนที่พ่ึงของนักศึกษา 

(ถายทอด การคิดดี พูดดี ปฏิบัติดี ใหนักศึกษา) 

ดานวิชาการ 

• ดานหลักสูตร 

• การลงทะเบียน 

• การวัดและประเมินผล 

ดานการปรับตัว 

• ระเบียบ ขอบังคับ 

• สวัสดิการ 

• การสรางบุคลิกภาพใหสมบูรณ ท้ังวิชาการ 

วิชาชีพ สติปญญา สังคม อารมณ รางกาย 

และจิตใจ 



II กลยุทธดานวัฒนธรรมองคกร 

• เอกลักษณและลักษณะการ

ทํางานโดยยึดหลักคุณธรรม

จริยธรรม 

• การถายทอดใหบุคลากรใน

มหาวิทยาลัยไดใชเปน

แนวทางในการปฏิบัติงาน 

คานิยมมหาวิทยาลัย e-CMU 

• Excellence University 

• Community Engagement 

• Morality 

• Unity 

การสรางและกําหนดวัฒนธรรม คานิยม 

สภาพสิ่งแวดลอม ทีมงานที่ดี 



III กลยุทธดานนักศึกษา 

• กิจกรรมเสริมหลักสูตร มีกลยุทธในการปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม 

การเปนคนดีมีคุณภาพของสังคม โดยมหาวิทยาลัยจัดใหมีแผนงาน/

โครงการ 

• หลักสูตร มีกลยุทธในการใหมีกระบวนวิชาบังคับที่เรียนรูวิชาการดาน

คุณธรรม จริยธรรม ที่สอดคลองกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลก 

• ปลูกฝงอัตลักษณลานนาใหแกนักศึกษา  เพ่ือสืบสานประเพณีอันดีงาม

ของลานนา และเพ่ือเปนการสงเสริมอัตลักษณลานนา ใหเปนที่รูจักกัน

อยางแพรหลาย 

 

 

 



กลยุทธในการปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม การเปนคนดีมี

คุณภาพ ของสังคม โดยมหาวิทยาลัยจัดใหมีแผนงาน/โครงการ 

5. หลักสูตรสหกิจศึกษา การศึกษา

ท่ีทํารวมกันระหวางมหาวิทยาลัย

กับองคกรผูใชบัณฑิต เพ่ือใหบัณฑิต 

รูจักตน รูจักคน และรูจักงาน  

2. กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือใหนักศึกษาไดรับ 

• ประสบการณการตรงจากการทํางาน

รวมกันเปนทีม เกิดจิตสํานึกสาธารณะ 

• เขาใจสภาพสังคมท่ีเปนจริง 

• ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคม 

3. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 

4. กิจกรรมพบปะและเรียนรูจาก

ตนแบบ (Role Model) เชน

อาจารย ศิษยเกา และองคกร

ตนแบบท่ีดี  

1. จัดกิจกรรมสงเสริมนักศึกษาทุก

ดานอยางเปนระบบ เพ่ือสงเสริมให

เกิดการพัฒนาศักยภาพดานตางๆ 

ในตัวนักศึกษา 



หลักสูตร มีกลยุทธในการใหมีกระบวนวิชาบงัคบัทีเ่รยีนรูวิชาการดาน

คุณธรรม จริยธรรม ที่สอดคลองกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลก 

• เปดกระบวนวิชาการศึกษาทั่วไปที่มีเนื้อหาดานคุณธรรม 

จริยธรรมใหเปนวิชาพื้นฐานบังคับ เชน วิชา Ethics For Life 

• การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในวชิาที่สอนปกติ  

 



• โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมลานนาใหแกนักศึกษา 

• การใหนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมลานนาของ

มหาวิทยาลัย  

• การรณรงคการพูดภาษาคําเมือง ภาษาทองถิ่น การแตงกายพ้ืนเมือง 

และการไหว 

กลยุทธการปลูกฝงอัตลักษณลานนาใหแกนักศึกษา  เพ่ือสืบสานประเพณีอันดีงาม

ของลานนา และเพ่ือเปนการสงเสริมอัตลักษณลานนา ใหเปนที่รูจักกันอยาง
แพรหลาย 



โครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแหงคุณธรรม จริยธรรม 

จัดทําฐานขอมูล ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 

รูปแบบวิชาการเรียนรูผาน

กิจกรรม 



จัดทําฐานขอมูล ดานคุณธรรม จริยธรรม 

อาจารย บุคลากร นักศึกษา 

ประชุม เลขานุการทุกสวนงาน 

รวบรวมขอมูลจากสวนงาน 

CMU-HR 



รูปแบบวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม 

KM อาจารยที่ดูแล

วชิาการเรยีนรูผาน

กจิกรรม 

KM นักกจิการนักศกึษา นักศกึษา 

- เวทีแลกเปลี่ยนการ

เรียนการสอน 

สอดแทรกคุณธรรม

จริยธรรม 

- วิชาสอดแทรก

คุณธรรมจริยธรรม

อยางเปนระบบ 

- ทํา Focus Group เพื่อ

สะทอนความคิดเห็นและ

ผลการเรียนรู ดาน

คุณธรรม จริยธรรม 

โครงการนํารองการสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรมผานกระบวน

วิชาการเรียนรูผานกิจกรรม 



การดําเนินยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนคุณธรรมและ

จริยธรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม  

ดานอาจารยและผูปฏิบัติงาน ดานวัฒนธรรมองคกร และดานนักศึกษา  

โดยมีเปาหมายสําคัญ คือ 

การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม รอบรูคูคุณธรรม มีความพอเพียง 

รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง เปนผูนําและผูตามท่ีดี และอยูในสังคมอยางมีความสุข การ

ดําเนินชีวิต การทํางานในอาชีพท่ีมีเกียรติและศักด์ิศรี ไดรับการยกยองเชิดชูสังคม/

องคกร สถาบันตางๆ อาทิ ศิษยเกาดีเดนในสาขาอาชีพตางๆ คนดีศรีสังคม เปนตน 
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