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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบตัิงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

          โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ 

บัญญัติให้มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ 

หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐแต่ละประเภทให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมท่ีก าหนดขึ้น 

โดยจะต้องมีกลไกและระบบในการด าเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า

การฝ่าฝืน หรือ ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิด

ทางวินัย และมาตรา ๒๘๐ บัญญัติให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจหน้าที่เสนอแนะ

หรือให้ค าแนะน าในการจัดท าหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรม และส่งเสริมให้ผู้

ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีจิตส านึกในด้าน

จริยธรรม รวมทั้งมีหน้าท่ีรายงานการกระท าท่ีมีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม

เพื่อให้ผู้ท่ีรับผิดชอบในการบังคับการให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมด าเนินการ

บังคับให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม   

          เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๒๗๙ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับค่านิยม ของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง

ทางการเมือง และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินได้ก าหนดและให้

ค าแนะน าเพื่อให้หน่วยงานทั้งหลายถือปฏิบัติ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้ออก

ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ให้

ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยดืถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พฤษภาคม 2560 
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ประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงาน 

ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

 

ส่วนที่ ๑  จริยธรรมต่อตนเอง วิชาชีพ และการปฏิบัติงาน 

ข้อ 1  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม เป็น

ผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นผู้ปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยและต าแหน่งที่ด ารงอยู่ 

ข้อ 2 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงมีจิตส านึกที่ดี ซ่ือสัตย์ สุจริต และ

รับผิดชอบใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต โปร่งใสและ

ตรวจสอบได้ และยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และ

ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพ

ใดมีจริยธรรมวิชาชีพก าหนดไว้ ก็พึงยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพและปฏิบัติตาม

จริยธรรมวิชาชีพนั้นด้วย 

 การประพฤติผิดจรรยาวิชาชพี ซึ่งคณะกรรมการตามวิชาชีพนั้นได้สั่งลงโทษ

ในขั้นความผิดอย่างร้ายแรง  เป็นการกระท าผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงและถือ

เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 



  ๒   

 

ข้อ 3  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม 

และถูกกฎหมายมีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง

เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในการท างานเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่มี

ประสิทธภิาพ และไดป้ระสิทธผิลยิ่งขึ้น              

ข้อ 4  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และแบบธรรมเนียม

ของมหาวิทยาลัยและทางราชการ  

 

ส่วนที่ ๒ จริยธรรมต่อหน่วยงาน 

ข้อ 5  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพงึยดึมั่นในปณิธานของมหาวิทยาลัย  

ข้อ 6  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต เสมอ

ภาคและปราศจากอคติและผลประโยชน์ทับซ้อน 

ข้อ 7  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลัง

ความสามารถ รอบคอบ รวดเร็วขยันหมั่นเพียร และถูกต้องสมเหตุสมผล รวมทั้ง

มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน และมีคุณภาพ โดยค านึงถึงประโยชน์ของ

มหาวิทยาลัย ทางราชการและประชาชนเป็นส าคัญ 

ข้อ 8  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงประพฤติตนเป็นผูต้รงต่อเวลา และใช้

เวลาราชการให้เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและทางราชการอย่างเต็มที่ 



  ๓   

 

ข้อ 9 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัยและทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหาย

หรือสิน้เปลืองเยี่ยงวญิญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สนิของตนเอง 

 

ส่วนที่ ๓ จริยธรรมต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และ

ผู้ร่วมงาน 

ข้อ 10  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

การให้ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงานของตนทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การ

ช่วยท างาน และการแก้ปัญหาร่วมกัน รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมี

ประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย 

ข้อ 11  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใส่

ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ขวัญก าลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟัง

ความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย

หลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม 

ข้อ 12  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงช่วยเหลือเก้ือกูลกันในทางที่ชอบ

รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ร่วมแรงร่วมใจในบรรดา

ผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือพัฒนากิจการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และมุ่ง

ประโยชน์ต่อสว่นรวมเป็นส าคัญ  



  ๔   

 

ข้อ 13  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานตลอดจน

ผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษยสัมพันธ์ และมคีวามสัมพันธ์ที่ดี 

ข้อ 14 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยจะต้องละเว้นจากการน าผลงานของ

ผู้อ่ืนมาเป็นของตน 

การน าผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืน มาเป็นผลงานทางวิชาการของตน  โดย

มิชอบ เป็นการกระท าผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงและถือเป็นความผิดวินัยอย่าง

ร้ายแรง 

ข้อ 15  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงส่งเสริมให้เพ่ือนผู้ปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

 

ส่วนที่ ๔ จริยธรรมต่อนักศึกษา ผู้รับบริการ ประชาชน  

และสังคม 

ข้อ 16  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงให้บริการแก่นักศึกษา ผู้รับบริการ  

และประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความรวดเร็วเป็นธรรม มีอัธยาศัย 

เอ้ือเฟื้อ มีน้ าใจ ใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน และไม่เลือกปฏิบัติเม่ือเห็นว่าเร่ือง

ใดไม่สามารถปฏิบัติได้หรือไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจง

เหตุผลหรือแนะน าให้นักศึกษา ผู้รับบริการ และประชาชนที่ติดต่อหน่วยงานหรือ

บุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองนั้น ๆ ต่อไป 



  ๕   

 

ข้อ 17  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงประพฤติตนให้เป็นที่เช่ือถือของ

บุคคลทั่วไป 

ข้อ 18  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อ่ืนใด ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจาก

นักศึกษา ผู้รับบริการ ประชาชน หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่

นั้น หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่รับไว้มี

มูลค่าเกินปกติวิสัย ก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพ่ือด าเนินการตาม

สมควรแก่กรณตี่อไป 

การเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากนักศึกษา 

ผู้รับบริการหรือประชาชนเพ่ือกระท าหรือไม่กระท าการใด เป็นการกระท าผิด

จริยธรรมอย่างร้ายแรงและถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

ข้อ 19  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงรักษาความลับของนักศึกษา 

ผู้รับบริการ และประชาชน 

การเปิดเผยความลับของนักศึกษา ผู้รับบริการ หรือประชาชนที่ได้มาจาก

การปฏิบัติหน้าที่หรือจากความไว้วางใจ โดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่

นักศึกษา ผู้รับบริการ หรือประชาชน เป็นการกระท าผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง

และถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

ข้อ 20  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงรักษาความสัมพันธ์กับนักศึกษา 

ผู้รับบริการ และประชาชนอย่างกัลยาณมติร     



  ๖   

 

การล่วงเกิน การคุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนร าคาญ เพ่ือสนองความ

ต้องการทางเพศหรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษาซึ่งมิใช่คู่สมรสของตน 

เป็นการกระท าผิดจริยธรรมอย่างรา้ยแรงและถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

ข้อ 21  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบที่ดี

ต่อนักศึกษา ผู้รับบริการ ประชาชน  สังคม และประเทศชาติ รวมทั้งต้องให้ข้อมูล

ข่าวสารแก่ นักศึกษา ผู้รับบริการ และประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่

บิดเบือนข้อเท็จจริง 

 

ส่วนที่ ๕  จริยธรรมของคณาจารย์ 

ข้อ 22  คณาจารย์จะต้องรักษาจริยธรรมตามที่ก าหนดไว้ในส่วนที่ ๑ ถึง

สว่นที่ ๕ โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 

ข้อ 23  คณาจารย์พึงประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรมให้เป็นผู้สมควร

แกก่ารยกย่อง และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาและประชาชน   

ข้อ 24  คณาจารย์พงึอุทศิตนเพื่อนักศึกษาและการศึกษา 

ข้อ  25 คณาจารย์พงึถา่ยทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาและ

เพ่ือนร่วมงานโดยไม่ปิดบัง 

ข้อ 26  คณาจารย์พึงสอนและอบรมนักศึกษาให้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตาม

กฎหมาย และศีลธรรมอันดีของสังคม การสอน หรือการอบรมนักศึกษาเพ่ือให้



  ๗   

 

กระท าการที่รู้อยู่ว่าผิดกฎหมาย หรือฝุาฝืนศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่าง

ร้ายแรง เป็นการกระท าผิดจริยธรรมที่ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

ข้อ 27  คณาจารย์พึงมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเมตตากรุณา มีความ

ยุติธรรมต่อนักศึกษา  

ข้อ 28  คณาจารย์พึงรักษาความสัมพันธ์กับนักศึกษาอย่างกัลยาณมิตร 

เป็นที่พึ่งแกน่ักศึกษาสนับสนุนให้นักศึกษามีความก้าวหน้าทางวชิาการอยู่เสมอ 

ข้อ 29  คณาจารย์พึงเป็นผู้มีความคิดริเริ่ม มีความกระตือรือร้นในการ

แสวงหาความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

น ามาใชใ้นการพัฒนาปรับปรุงการสอนให้ดียิ่งขึ้น 

ข้อ 30  คณาจารย์พึงปฏิบัติงาน โดยใช้เสรีภาพทางวิชาการในทางที่สุจริต 

รับผิดชอบ ปราศจากการครอบง าดว้ยอิทธพิล หรือผลประโยชน์อ่ืนใด 

ข้อ 31  คณาจารย์ต้องปฏิบัติหน้าที่วิจัยอยา่งมจีริยธรรมนักวิจัย 

ข้อ 32  คณาจารย์พึงรับใช้สังคมด้วยการสร้างผลงานทางวิชาการที่มี

คุณภาพ และไดม้าตรฐาน 

ข้อ 33  คณาจารย์ที่ได้รับอนุมัติให้ไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ศึกษา 

ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย พึงปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนที่

เกี่ยวกับเร่ืองดังกลา่วโดยเคร่งครัด 

 

 



  ๘   

 

กลไกและระบบการใชบ้ังคับประมวลจริยธรรม 

 

ส่วนที ่๑ คณะกรรมการจริยธรรม 

ข้อ 1 ให้มีคณะกรรมการจริยธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรียกโดย

ย่อว่า  ก.จ.ม. ประกอบด้วยบุคคลท่ีมาจากผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้ 

(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นประธาน

กรรมการ 

(๒) ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวทิยาลัยหรือผู้แทน เป็นกรรมการ 

(๓) อธิการบดหีรือรองอธิการบดทีี่อธกิารบดีมอบหมายเป็นกรรมการ 

(๔) ผู้แทนผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการ

ส านัก ผู้อ านวยการศูนย์หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะ

เทียบเทา่คณะซึ่งเลือกกันเอง จ านวน ๑ คน เป็นกรรมการ 

(๕) ประธานสภาพนักงาน หรือผู้แทนเป็นกรรมการ 

(๖) นายกสมาคมนักศึกษาเก่า หรือผู้แทน เป็นกรรมการ 

ให้ผู้อ านวยการกองกฎหมายเป็นเลขานุการและอธกิารบดีอาจแต่งตั้งผู้ด ารง

ต าแหน่งนิติกรของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ชว่ยเลขานุการด้วยก็ได ้



  ๙   

 

ทั้งนี้  คุณสมบัติของ ก.จ.ม.  ต้องเป็นผู้ที่มีจริยธรรมสูง  และสามารถเป็น

ตัวอย่างที่อา้งองิได้ 

ข้อ 2  ก.จ.ม. มอี านาจหน้าท่ีดังนี้ 

(๑) เสนอแนะแนวทางและมาตรการเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยแกส่ภามหาวิทยาลัย 

(๒) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขจริยธรรมผู้ปฏบิัติงานในมหาวิทยาลัย 

(๓) ด า เนินการให้มีมาตรการส่งเสริมจริยธรรมแก่ผู้ปฏิบัติ งานใน

มหาวิทยาลัย อย่างสม่ าเสมอ 

(๔) พิจารณาและวินิจฉัยการกระท าผิดทางจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัย 

(๕) แต่งตั้งคณะท างาน หรือคณะอนุกรรมการเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามความ

จ าเป็นและเหมาะสม 

(๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

ข้อ 3  การประชุม ก.จ.ม. ต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้อยกว่า     

กึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด จงึจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุม ก.จ.ม. ถ้าประธานไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ไดใ้ห้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นประธาน 



  ๑๐   

 

ในการประชุม ก.จ.ม. ถ้ามีการพิจารณาเร่ืองเกี่ยวกับตัวกรรมการผู้ใด

โดยเฉพาะ ผู้นั้นไมม่ีสิทธเิข้าประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานใน

ที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด   

 

ส่วนที่ ๒ ระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ข้อ 4 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยผู้ใดถูกกลา่วหา โดยผู้กล่าวหาได้กล่าวหา

เป็นหนังสือและมีหลักฐานตามสมควรว่าได้กระท าผิดจริยธรรม ต่อ ก.จ.ม. หรือ

ความปรากฏต่อผู้บังคับบัญชา หรือ ก.จ.ม. ว่าผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยผู้ใดถูก

กล่าวหาว่ากระท าผิดจริยธรรม ให้ผู้บังคับบัญชาน าเสนอให้ ก.จ.ม. ด าเนินการ

ทางจรยิธรรมโดยไมช่ักช้า 

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาได้ให้ถ้อยค ารับสารภาพเป็นหนังสือต่อ ก.จ.ม. จะ

ลงโทษทางจริยธรรมโดยไมส่อบสวนก็ได้ 

ข้อ 5 การด าเนินการสอบสวนให้คณะกรรมการสอบสวนทางจริยธรรม

น าเอากระบวนวิธีการตามข้อบังคับว่าด้วยการสอบสวนทางวินัยมาใช้บังคับโดย

อนุโลม ทัง้นีจ้ะต้องใหผู้้ถูกกล่าวหาทราบข้อกล่าวหา รับฟังการแก้ข้อกล่าวหาของ

ผู้ถูกกล่าวหาอย่างเพียงพอ และให้ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิในการคัดค้านผู้สอบสวน

หรือกรรมการดว้ย  



  ๑๑   

 

ให้ผู้สอบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนให้ความคุ้มครองผู้กล่าวหา หรือ

พยานตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

ข้อ 6 เม่ือการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วให้ผู้สอบสวนหรือคณะกรรมการ

สอบสวนเสนอเรื่องให้ ก.จ.ม. ด าเนินการพิจารณาและวินิจฉัยต่อไป 

ข้อ 7 ในกรณีที่ ก.จ.ม. พิจารณาและวินิจฉัยว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิด

จริยธรรม ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการลงโทษทางจริยธรรมตามที่ ก.จ.ม. 

พิจารณาและวินิจฉัยต่อไป 

ข้อ 8 ในกรณีที่ ก.จ.ม. พิจารณาและวินิจฉัยว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิด

จริยธรรมที่เป็นความผิดวินัยด้วย ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการทางวินัยต่อไป 

ข้อ 9 การกระท าผิดจริยธรรมที่เป็นความผิดวินัยหรือผิดวินัยอย่างร้ายแรง

ให้ด าเนินการทางวินัยตามประเภทของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ถ้าไม่เป็น

ความผิดวินัยให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการดังนี้ 

(๑) ตักเตือน หรือ 

(๒) สั่งให้ด าเนินการใหถู้กต้องภายในเวลาที่ก าหนด หรือ 

(๓) ท าทัณฑ์บนเม่ือได้ด าเนินการทางจริยธรรมแล้วให้บันทึกไว้ใน

ทะเบียนประวัติดว้ย 

การก าหนดโทษต้องค านึงถึงสภาพและความร้ายแรงของความผิด และอาจ

ก าหนดโทษอย่างเดียวหรือหลายอย่างรวมกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ไม่ว่าจะ

มกีารลงโทษทางวินัยหรือไม่ก็ตาม 



  ๑๒   

 

          ข้อ 10  ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสั่งลงโทษทางจริยธรรมและวิธีการ

ลงโทษทางจริยธรรมให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

           ข้อ 11  เม่ือผู้บังคับบัญชาได้ด าเนินการทางจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยในเร่ืองใดไปแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ ในกรณีที่สภา

มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าผู้บังคับบัญชามิได้ด าเนินการทางจริยธรรม หรือมิได้

สั่งลงโทษโดยเคร่งครัดหรือเป็นธรรม จะสั่งให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนการ

ด าเนินการ และสั่งการใหมใ่ห้ถูกต้องเหมาะสมต่อไปก็ได้ 

 

ส่วนที ่๓ การอุทธรณ์  

 ข้อ 12  ให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์การลงโทษทางจริยธรรมมหาวิทยาลัย 

โดยให้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์  ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการอุทธรณ์

การลงโทษทางจรยิธรรมมหาวิทยาลัย 

          หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขเกี่ยวกับการอุทธรณ์ ให้น าเอาข้อบังคับว่า

ดว้ยการอุทธรณ์และร้องทุกข ์มาบังคับใชโ้ดยอนุโลม   

          ข้อ 13  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยผู้ถูกสั่งลงโทษทางจรยิธรรม มีสทิธิ

อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์การลงโทษทางจริยธรรมมหาวิทยาลัย ได้

ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งค าสั่ง 

 



  ๑๓   

 

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

ของข้าราชการ พนักงาน  

และลูกจ้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

ส่วนที่ 1 คุณธรรมและจริยธรรมต่อตนเอง 

ข้อ 1  ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม มีคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม ละเว้น

จากอบายมุขทั้งปวง และมีความพอเพียงในการด าเนินชีวติ  

ข้อ 2  มีความอดทน ขยันหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลัง

ความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ ความคิด ให้บรรลุผล

ส าเร็จตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  

ข้อ 3  ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ส ารวจแก้ไขข้อบกพร่อง

ของตนเพ่ือพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และไม่เบียดบังเวลาราชการ

เพ่ือไปประกอบธุรกิจหรือท าประโยชน์สว่นตัว  

ข้อ 4  กล้ายืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง ซ่ือสัตย์และมีความรับผิดชอบ 

โปร่งใส ไมเ่ลือกปฏิบัติและมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  

ข้อ 5  เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ไฝุรู้ในวิทยาการใหม่ๆ มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ เพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการท างาน และพัฒนาตนเองอยูเ่สมอ 

 



  ๑๔   

 

ส่วนที่ 2 คุณธรรมและจริยธรรมต่อหน่วยงาน 

ข้อ 6  ยึดมั่นในวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการมุ่งสู่ความเป็น

เลิศทางวิชาการ และร่วมมือกันในการที่จะปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพ่ือบรรลุเปาูหมายสูงสุด  

ข้อ 7  รักษาช่ือเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่

ประพฤติปฏิบัติในทางที่จะท าใหม้หาวิทยาลัยเชยีงใหม่เส่ือมเสยีช่ือเสียง 

ข้อ 8  ปูองกันดูแลทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มิให้เสียหาย ใช้

ทรัพย์สินอย่างประหยัดคุ้มค่า ระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายหรือสิ้นเปลือง ไม่

เบยีดบังเอาทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาใช้ประโยชน์หรือเป็นของตนเอง 

ตลอดจนไม่กระท าการใดในลักษณะที่มีความขัดแย้งด้านประโยชน์ส่วนตัวกับ

ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ข้อ 9  รักษาสภาพแวดล้อม และบรรยากาศในสถานที่ท างานให้มีความ

เป็นระเบยีบเรียบร้อย สะอาด สะดวก และปลอดภัยอยู่เสมอ 

 

ส่วนที่ 3 คุณธรรมและจริยธรรมต่อผู้บังคับบัญชา 

ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน 

ข้อ 10  ร่วมมือในการปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายอย่าง

ดทีี่สุดและเต็มความสามารถ 



  ๑๕   

 

ข้อ 11  รับฟังค าแนะน าและยอมรับในการสั่งการของผู้บังคับบัญชาที่

ถูกต้อง ควรหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่ข้ามขั้นตอนการบังคับบัญชา 

ข้อ 12  ปฏิบัติตนต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเมตตาและยุติธรรม 

ดูแลเอาใจใส่และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดย

สนับสนุนให้มกีารเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อยูเ่สมอ 

ข้อ 13  รับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชา

เกี่ยวกับงานในหน้าที่และพิจารณาน าเอาไปใชใ้ห้เป็นประโยชน์แกห่น่วยงาน 

ข้อ 14  รักษาความสามัคคี มีน้ าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อกัน รวมทั้ง

สามารถประสานงานและท างานร่วมกันเป็นทีมได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ 

 

ส่วนที่ 4 คุณธรรมและจริยธรรมต่อประชาชนและสังคม 

ข้อ 15  ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

ประเทศชาติ นักศึกษา และประชาชน ดว้ยความเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 

ข้อ 16  รักษาไว้ซึ่งความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม และเที่ยงตรงในการ

ปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอคติไม่หวั่นเกรงหรือตกอยู่ภายใต้อิทธพิลใดๆ 

ข้อ 17  ให้การต้อนรับอย่างสุภาพ ไมแ่สดงอาการหรือใช้อ านาจใดๆ อัน

เป็นการกดขี่หรือข่มเหง หรือกระท าการใด อันเป็นการไม่สมควรต่อนักศึกษาหรือ

ประชาชนผู้มาติดต่อ 



  ๑๖   

 

ข้อ 18  ไมก่ระท าการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการชู้สาวกับนักศึกษา 

ข้อ 19  รักษาไว้ซึ่งความเป็นกลางทางการเมือง รู้รัก สามัคคี และสร้าง

ความสมานฉันท์ในชาติ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๑๗   

 

จรรยาบรรณนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
  

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้เห็นชอบให้น าจรรยาบรรณนักวิจัย

ของคณะกรรมการสภาวิจัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสภาวิจัย

แห่งชาติ มาถือปฏิบัติเป็นจรรยาบรรณนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมี

หลักเกณฑ์ที่นักวิจัยทั่วไปควรประพฤติ ดังนี้ 

นิยาม  

นักวิจัย หมายถึง ผู้ที่ด าเนินการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบ เพ่ือตอบ

ประเด็นที่สงสัย โดยมีระเบียบวิธีอันเป็นที่ยอมรับในแต่ละศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง

ครอบคลุมทั้งแนวคิด มโนทัศน์ และวิธีการที ่ใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล  

จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรม

และจริยธรรมในการ ประกอบอาชีพ ที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้น

ไว้เป็นหลัก เพ่ือให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ ยึดถือปฏิบัติ เพ่ือรักษาช่ือเสียง

และสง่เสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน  

จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัย

ทั่วไป เพ่ือใหก้าร ด าเนินงานวิจัยตั้งอยูบ่นพื้นฐานของจรยิธรรมและหลักวิชาการที่

เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของ การศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์

ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย 



  ๑๘   

 

จรรยาบรรณนักวิจัย : แนวทางปฏิบัต ิ
 

ข้อ 1 นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการ 

และการจัดการ  

นักวิจัยต้องมีความซ่ือสัตย์ต่อตนเองไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน ไม่

ลอกเลยีนงาน ของผู้อ่ืน ต้องใหเ้กยีรติและอา้งถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่

น ามาใช้ในงานวิจัย ต้องซ่ือตรงต่อ การแสวงหาทุนวิจัย และมีความเป็นธรรม

เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย 

แนวทางปฏบิัติ  

1.1 นักวจิัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น  

(1) นักวิจัยต้องมีความซ่ือสัตย์ในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย 

ตั้งแต่การเลือกเร่ืองที่จะท าวิจัย การเลือกผู้เข้าร่วมท าวิจัย การด าเนินการวิจัย 

ตลอดจนการน าผลงานวิจัยไปใชป้ระโยชน์  

(2) นักวิจัยต้องให้เกียรติผู้อ่ืน โดยการอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มา

ของข้อมูลและ ความคิดเห็นที่น ามาใช้ในงานวิจัย  

 

 



  ๑๙   

 

1.2 นักวจิัยต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย  

(1) นักวิจัยต้องเสนอข้อมูลและแนวคิดอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา

ในการเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุน  

(2) นักวิจัยต้องเสนอโครงการวิจัยด้วยความซ่ือสัตย์โดยไม่ขอทุน

ซ้ าซ้อน  

1.3 นักวิจัยต้องมีความเป็นธรรม เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการ

วิจัย  

(1) นักวิจัยต้องจัดสรรสัดส่วนของผลงานวิจัยแก่ผู้ร่วมวิจัยอย่าง

ยุติธรรม  

(2) นักวิจัยต้องเสนอผลงานอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่น าผลงานของ

ผู้อ่ืนมาอ้างว่าเป็นของตน  

 

ข้อ 2 นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท าวิจัย ตาม

ข้อตกลงที่ท าไว้กับหน่วยงานที่ สนับสนุนการวิจัยและต่อ

หน่วยงานท่ีตนสังกัด  

นักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงการวิจัยที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย

ยอมรับร่วมกัน อุทิศ เวลาท างานวิจัยให้ได้ผลดีที่สุดและเป็นไปตามก าหนดเวลามี

ความรับผิดชอบไม่ละทิง้งานระหว่างด าเนินการ  



  ๒๐   

 

แนวทางปฏบิัติ  

2.1 นักวจิัยต้องตระหนักถงึพันธกรณีในการท าวิจัย  

(1) นักวิจัยต้องศึกษาเง่ือนไข และกฎเกณฑ์ของเจ้าของทุนอย่าง

ละเอยีดรอบคอบ เพ่ือปูองกันความขัดแยง้ที่จะเกดิขึน้ในภายหลัง 

(2) นักวิจัยต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข ระเบียบและกฎเกณฑ์ ตาม

ข้อตกลงอยา่งครบถ้วน 

2.2 นักวจิัยต้องอุทศิเวลาท างานวิจัย 

นักวิจัยต้องทุ่มเทความรู้ ความสามารถและเวลาให้กับการท างานวิจัย 

เพ่ือใหไ้ด้มาซึ่งผลงานวิจัยที่มคีุณภาพและเป็นประโยชน์ 

2.3 นักวจิัยต้องมีความรับผิดชอบในการท าวิจัย 

(1) นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบ ไม่ละทิ้งงานโดยไม่มีเหตุผลอันควร และ

สง่งาน ตามก าหนดเวลาไม่ท าผิดสัญญาข้อตกลงจนก่อใหเ้กดิความเสยีหาย 

(2) นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการจัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ ์

เพ่ือใหผ้ลอันเกิดจากการวิจัยไดถู้กน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

 

 

 



  ๒๑   

 

ข้อ 3. นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ท าวิจัย  

นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ท าวิจัยอย่างเพียงพอและมี

ความรู้ความช านาญ หรือมีประสบการณ์เกี่ยวเนื่องกับเร่ืองที่ท าวิจัย เพ่ือน าไปสู่

งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพ่ือปูองกันปัญหาการวิเคราะห์ การตีความ หรือการ

สรุปที่ผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิดความเสยีหายต่องานวิจัย  

แนวทางปฏบิัติ  

3.1 นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ ความช านาญหรือประสบการณ์เกี่ยวกับ

เร่ืองที่ท าวิจัย อย่างเพียงพอเพ่ือน าไปสูง่านวิจัยที่มีคุณภาพ  

3.2 นักวิจัยต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจัยในสาขาวิชาการ

นั้น ๆ เพ่ือปูองกัน ความเสยีหายต่อวงการวิชาการ  

 

ข้อ 4. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่า

เป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต  

นักวิจัยต้องด าเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการ

ท าวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับคน สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มี

จติส านึกและปณธิานที่จะอนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดลอ้ม  

 



  ๒๒   

 

แนวทางปฏบิัติ  

4.1 การใช้คนหรือสัตว์เป็นตัวอย่างทดลอง ต้องท าในกรณีที่ไม่มีทางเลือก

อ่ืนเทา่นั้น  

4.2 นักวิจัยต้องด าเนินการวิจัยโดยมีจิตส านึกที่จะไม่ก่อความเสียหายต่อ

คน สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดลอ้ม  

4.3 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดแก่ตนเอง กลุ่มตัวอย่างที่

ใช้ในการศึกษาและสังคม 

 

ข้อ 5. นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้

เป็นตัวอย่างในการวิจัย  

นักวิจัยต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการ จนละเลยและขาดความ

เคารพในศักดิ์ศรีของเพ่ือนมนุษย์ ต้องถือเป็นภาระหน้าที่ ที่จะอธิบายจุดมุ่งหมาย

ของการวิจัยแก่บุคคลที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างโดย ไม่หลอกลวงหรือบีบบังคับ และไม่

ละเมดิสิทธสิว่นบุคคล  

แนวทางปฏบิัติ  

5.1 นักวิจัยต้องมีความเคารพในสิทธิของมนุษย์ที่ใช้ในการทดลองโดยต้อง

ได้รับความยินยอมก่อนท าการวิจัย  



  ๒๓   

 

5.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติต่อมนุษย์และสัตว์ที่ใช้ในการทดลองด้วยความ

เมตตาไม่ค านึงถึงแต่ ผลประโยชน์ทางวิชาการจนเกิดความเสียหายที่อาจ

ก่อใหเ้กดิความขัดแย้ง  

5.3 นักวิจัยต้องดูแลปกปูองสิทธิประโยชน์ และรักษาความลับของกลุ่ม

ตัวอย่างที่ใชใ้นการทดลอง  

 

ข้อ 6. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติ

ในทุกข้ันตอนของการท าวิจัย  

นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ต้องตระหนักว่าอคติส่วนตนหรือความ

ล าเอียงทางวิชาการ อาจส่งผลให้มีการบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทางวิชาการ 

อันเป็นเหตุใหเ้กดิผลเสียหายต่องานวิจัย  

แนวทางปฏบิัติ  

6.1 นักวิจัยต้องมีอสิระทางความคิด ไมท่ างานวิจัยดว้ยความเกรงใจ  

6.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติงานวิจัยโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์และไม่มีอคติ

มาเกี่ยวข้อง  

6.3 นักวิจัยต้องเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบน

ผลการวิจัย โดยหวัง ผลประโยชน์สว่นตน หรือต้องการสร้างความเสยีหายแก่ผู้อ่ืน  
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ข้อ 7. นักวิจัยพึงน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ  

นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยเพ่ือประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่ขยาย

ผลข้อค้นพบจน เกนิความเป็นจริง และไม่ใชผ้ลงานวิจัยไปในทางมชิอบ  

แนวทางปฏบิัติ  

7.1 นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพร่ผลงานวิจัย  

7.2 นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยค านึงถึงประโยชน์ทางวิชาการและ

สังคม ไม่เผยแพร่ ผลงานวิจัยเกินความเป็นจริงโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็น

ที่ตั้ง  

7.3 นักวิจัยพึงเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่ขยายผลข้อค้นพบ

โดยปราศจากการ ตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 

 

ข้อ 8. นักวจิัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น  

นักวิจัยพึงมีใจกว้าง พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการวิจัย ยอมรับ

ฟังความคิดเห็น และเหตุผลทางวิชาการของผู้อ่ืน และพร้อมที่จะปรับปรุงแกไ้ข

งานวิจัยของตนใหถู้กต้อง  
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แนวทางปฏบิัติ  

8.1 นักวิจัยพึงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้าง

ความเข้าใจใน งานวิจัยกับเพ่ือนร่วมงานและนักวิชาการอื่นๆ  

8.2 นักวิจัยพึงยอมรับฟัง แก้ไขการท าวิจัยและการเสนอผลงานวิจัย    

ตามข้อแนะน าที่ดี เพ่ือสร้างความรู้ที่ถูกต้องและสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้

ประโยชนไ์ด ้ 

 

ข้อ 9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ  

นักวิจัยมีจติส านึกที่จะอุทิศก าลังสติปัญญาในการท าวิจัยเพ่ือความก้าวหน้า

ทางวชิาการ เพ่ือ ความเจรญิและประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ  

แนวทางปฏบิัติ  

9.1 นักวิจัยพึงไตร่ตรองหาหัวข้อการวิจัยด้วยความรอบคอบและท าการ

วิจัยด้วยจิตส านึก ที่จะอุทิศก าลังปัญญาของตนเพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ 

เพ่ือความเจริญของสถาบัน และประโยชน์สุขต่อสังคม  

9.2 นักวิจัยพึงรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการเพ่ือความเจริญ

ของสังคม ไม่ท าการวิจัยที่ขัดกับกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี

ของประชาชน  
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9.3 นักวิจัยพึงพัฒนาบทบาทของตนให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นและอุทิศเวลา

น้ าใจ กระท าการ ส่งเสริมพัฒนาความรู้ จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มี

สว่นสร้างสรรค์ความรู้ แกส่ังคมสืบไป 
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