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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยที่ รั ฐ ธรรมนูญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙
บัญญัติให้มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กาหนดขึ้น
โดยจะต้องมีกลไกและระบบในการดาเนินงานเพื่อให้การบังคับ ใช้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งกาหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทา
การฝ่าฝืน หรือ ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิด
ทางวินัย และมาตรา ๒๘๐ บัญญัติให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอานาจหน้าที่เสนอแนะ
หรือให้คาแนะนาในการจัดทาหรือปรับปรุ งประมวลจริยธรรม และส่งเสริมให้ผู้
ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสานึกในด้าน
จริยธรรม รวมทั้งมีหน้าที่รายงานการกระทาที่มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
เพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบในการบังคับการให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมดาเนินการ
บังคับให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๒๗๙ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับค่านิยม ของมาตรฐานจริยธรรมสาหรับผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมือง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินได้กาหนดและให้
คาแนะนาเพื่อให้หน่วยงานทั้งหลายถือปฏิบัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้ออก
ข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยประมวลจริ ย ธรรมผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ให้
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยืดถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ส่วนที่ ๑ จริยธรรมต่อตนเอง วิชาชีพ และการปฏิบัติงาน
ข้อ 1 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม เป็น
ผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยและตาแหน่งที่ดารงอยู่
ข้อ 2 ผู้ ปฏิบั ติงานในมหาวิทยาลัย พึงมีจิต สานึ กที่ดี ซื่อ สัตย์ สุจ ริต และ
รับ ผิ ดชอบใช้วิช าชีพ ในการปฏิ บัติ หน้า ที่ด้วยความซื่อ สัตย์ สุจ ริ ต โปร่ งใสและ
ตรวจสอบได้ และยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และ
ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพ
ใดมีจริยธรรมวิชาชีพกาหนดไว้ ก็พึงยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพและปฏิบัติ ตาม
จริยธรรมวิชาชีพนั้นด้วย
การประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพ ซึ่งคณะกรรมการตามวิชาชีพนั้นได้สั่งลงโทษ
ในขั้นความผิดอย่างร้ายแรง เป็นการกระทาผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงและถือ
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

๑

ข้อ 3 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม
และถูกกฎหมายมีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง
เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในการทางานเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มี
ประสิทธิภาพ และได้ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ข้อ 4 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และแบบธรรมเนียม
ของมหาวิทยาลัยและทางราชการ

ส่วนที่ ๒ จริยธรรมต่อหน่วยงาน
ข้อ 5 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงยึดมั่นในปณิธานของมหาวิทยาลัย
ข้อ 6 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต เสมอ
ภาคและปราศจากอคติและผลประโยชน์ทับซ้อน
ข้ อ 7

ผู้ ป ฏิ บั ติ งานในมหาวิท ยาลั ย พึ งปฏิบั ติ หน้ า ที่ อ ย่า งเต็ ม ก าลั ง

ความสามารถ รอบคอบ รวดเร็วขยันหมั่นเพียร และถูกต้องสมเหตุสมผล รวมทั้ง
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน และมีคุณภาพ โดยคานึงถึงประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัย ทางราชการและประชาชนเป็นสาคัญ
ข้อ 8 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงประพฤติตนเป็นผูต้ รงต่อเวลา และใช้
เวลาราชการให้เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและทางราชการอย่างเต็มที่
๒

ข้อ 9 ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในมหาวิ ท ยาลั ย พึ ง ดู แ ลรั ก ษาและใช้ ท รั พ ย์ สิ น ของ
มหาวิทยาลัยและทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหาย
หรือสิน้ เปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สนิ ของตนเอง

ส่วนที่ ๓ จริยธรรมต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และ
ผู้ร่วมงาน
ข้อ 10 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
การให้ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงานของตนทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การ
ช่วยทางาน และการแก้ปัญหาร่วมกัน รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมี
ประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย
ข้อ 11 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใส่
ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ขวัญกาลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา

ตลอดจนปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย

หลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามทานองคลองธรรม
ข้อ 12 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ
รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสามัคคี ในหมู่คณะ ร่วมแรงร่วมใจในบรรดา
ผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อ พัฒนากิจการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และมุ่ง
ประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นสาคัญ

๓

ข้อ 13

ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานตลอดจน

ผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มีน้าใจ มีมนุษยสัมพันธ์ และมีความสัมพันธ์ที่ดี
ข้อ 14 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยจะต้องละเว้นจากการนาผลงานของ
ผู้อื่นมาเป็นของตน
การนาผลงานทางวิชาการของผู้อื่น มาเป็นผลงานทางวิชาการของตน โดย
มิชอบ เป็นการกระทาผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงและถือเป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง
ข้ อ 15 ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในมหาวิท ยาลั ย พึ งส่งเสริ ม ให้เ พื่ อ นผู้ ป ฏิ บั ติ งานใน
มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

ส่วนที่ ๔ จริยธรรมต่อนักศึกษา ผู้รับบริการ ประชาชน
และสังคม
ข้อ 16 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงให้บริการแก่นักศึกษา ผู้รับบริการ
และประชาชนอย่างเต็มกาลังความสามารถด้วยความรวดเร็วเป็นธรรม มีอัธยาศัย
เอื้อเฟื้อ มีน้าใจ ใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน และไม่เลือกปฏิบัติเมื่อเห็นว่าเรื่อง
ใดไม่สามารถปฏิบัติได้หรือไม่อยู่ในอานาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจง
เหตุผลหรือแนะนาให้นักศึกษา ผู้รับบริการ และประชาชนที่ติดต่อหน่วยงานหรือ
บุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ต่อไป

๔

ข้อ 17

ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของ

บุคคลทั่วไป
ข้อ 18

ผู้ ปฏิบั ติงานในมหาวิท ยาลัย พึงละเว้น การรับ ทรั พย์สิน หรื อ

ประโยชน์อื่น ใด

ซึ่งมี มูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจาก

นักศึกษา ผู้รับบริการ ประชาชน หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่
นั้น หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่รับไว้มี
มูลค่าเกินปกติวิสัย ก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อดาเนินการตาม
สมควรแก่กรณีต่อไป
การเรีย ก รับ หรือ ยอมจะรับ ทรั พย์สิน หรื อประโยชน์อื่ นใดจากนัก ศึก ษา
ผู้รับบริ การหรือประชาชนเพื่อ กระท าหรือไม่กระทาการใด เป็นการกระทาผิ ด
จริยธรรมอย่างร้ายแรงและถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้ อ 19 ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในมหาวิ ท ยาลั ย พึ ง รั ก ษาความลั บ ของนั ก ศึ ก ษา
ผู้รับบริการ และประชาชน
การเปิดเผยความลับของนักศึกษา ผู้รับบริการ หรือประชาชนที่ได้มาจาก
การปฏิบัติหน้าที่หรือจากความไว้วางใจ โดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่
นักศึกษา ผู้รับบริการ หรือประชาชน เป็นการกระทาผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง
และถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้อ 20 ผู้ ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงรักษาความสัมพัน ธ์กับนักศึกษา
ผู้รับบริการ และประชาชนอย่างกัลยาณมิตร

๕

การล่วงเกิน การคุกคาม หรือก่อความเดื อดร้อนราคาญ เพื่อสนองความ
ต้องการทางเพศหรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษาซึ่งมิใช่คู่สมรสของตน
เป็นการกระทาผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงและถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้อ 21 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบที่ดี
ต่อนักศึกษา ผู้รับบริการ ประชาชน สังคม และประเทศชาติ รวมทั้งต้องให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ นักศึกษา ผู้รับบริการ และประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง

ส่วนที่ ๕ จริยธรรมของคณาจารย์
ข้อ 22 คณาจารย์จะต้องรักษาจริยธรรมตามที่กาหนดไว้ในส่วนที่ ๑ ถึง
ส่วนที่ ๕ โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ
ข้อ 23 คณาจารย์พึงประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรมให้เป็นผู้สมควร
แก่การยกย่อง และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาและประชาชน
ข้อ 24 คณาจารย์พงึ อุทศิ ตนเพื่อนักศึกษาและการศึกษา
ข้อ 25 คณาจารย์พงึ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาและ
เพื่อนร่วมงานโดยไม่ปิดบัง
ข้อ 26 คณาจารย์พึงสอนและอบรมนักศึกษาให้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย และศีลธรรมอันดีของสังคม การสอน หรือการอบรมนักศึกษาเพื่อให้
๖

กระท าการที่ รู้ อ ยู่ ว่ า ผิ ด กฎหมาย หรื อ ฝุ า ฝื น ศี ลธรรมอั น ดีข องประชาชนอย่ า ง
ร้ายแรง เป็นการกระทาผิดจริยธรรมที่ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้อ 27 คณาจารย์พึงมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเมตตากรุณา มีความ
ยุติธรรมต่อนักศึกษา
ข้อ 28 คณาจารย์พึงรักษาความสัมพันธ์กับนักศึกษาอย่างกัลยาณมิตร
เป็นที่พึ่งแก่นักศึกษาสนับสนุนให้นักศึกษามีความก้าวหน้าทางวิชาการอยู่เสมอ
ข้อ 29 คณาจารย์พึงเป็นผู้มีความคิดริเริ่ม มีความกระตือรือร้นในการ
แสวงหาความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
นามาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการสอนให้ดีย่งิ ขึ้น
ข้อ 30 คณาจารย์พึงปฏิบัติงาน โดยใช้เสรีภาพทางวิชาการในทางที่สุจริต
รับผิดชอบ ปราศจากการครอบงาด้วยอิทธิพล หรือผลประโยชน์อื่นใด
ข้อ 31 คณาจารย์ต้องปฏิบัติหน้าที่วิจัยอย่างมีจริยธรรมนักวิจัย
ข้ อ 32 คณาจารย์ พึ งรั บ ใช้สั งคมด้ ว ยการสร้ า งผลงานทางวิชาการที่ มี
คุณภาพ และได้มาตรฐาน
ข้อ 33 คณาจารย์ที่ได้รับอนุมัติให้ไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ศึกษา
ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย พึงปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนที่
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยเคร่งครัด

๗

กลไกและระบบการใช้บังคับประมวลจริยธรรม
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการจริยธรรม
ข้อ 1 ให้มีคณะกรรมการจริยธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรียกโดย
ย่อว่า ก.จ.ม. ประกอบด้วยบุคคลที่มาจากผู้ดารงตาแหน่งดังต่อไปนี้
(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นประธาน
กรรมการ
(๒) ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยหรือผู้แทน เป็นกรรมการ
(๓) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็นกรรมการ
(๔) ผู้แทนผู้ดารงตาแหน่งคณบดี ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการ
ส านั ก ผู้ อ านวยการศู น ย์ ห รื อ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น ที่ มี ฐ านะ
เทียบเท่าคณะซึ่งเลือกกันเอง จานวน ๑ คน เป็นกรรมการ
(๕) ประธานสภาพนักงาน หรือผู้แทนเป็นกรรมการ
(๖) นายกสมาคมนักศึกษาเก่า หรือผู้แทน เป็นกรรมการ
ให้ผู้อานวยการกองกฎหมายเป็นเลขานุการและอธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้ดารง
ตาแหน่งนิติกรของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ชว่ ยเลขานุการด้วยก็ได้

๘

ทั้งนี้ คุณสมบัติของ ก.จ.ม. ต้องเป็นผู้ที่มีจริยธรรมสูง และสามารถเป็น
ตัวอย่างที่อา้ งอิงได้
ข้อ 2 ก.จ.ม. มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) เสนอแนะแนวทางและมาตรการเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยแก่สภามหาวิทยาลัย
(๒) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
(๓) ด าเนิ น การให้ มี ม าตรการส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรมแก่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านใน
มหาวิทยาลัย อย่างสม่าเสมอ
(๔) พิ จ ารณาและวิ นิ จ ฉั ย การกระท าผิ ด ทางจริ ย ธรรมผู้ ป ฏิ บั ติ ง านใน
มหาวิทยาลัย
(๕) แต่งตั้งคณะทางาน หรือคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความ
จาเป็นและเหมาะสม
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
ข้ อ 3 การประชุ ม ก.จ.ม. ต้ อ งมี ก รรมการมาประชุ ม ไม่น้ อ ยกว่ า
กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุม ก.จ.ม. ถ้าประธานไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ให้ท่ปี ระชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทาหน้าที่เป็นประธาน

๙

ในการประชุ ม ก.จ.ม. ถ้ า มีก ารพิ จ ารณาเรื่ อ งเกี่ย วกั บ ตั ว กรรมการผู้ ใ ด
โดยเฉพาะ ผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานใน
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้ าด

ส่วนที่ ๒ ระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ 4 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยผู้ใดถูกกล่าวหา โดยผู้กล่าวหาได้กล่าวหา
เป็นหนังสือและมีหลักฐานตามสมควรว่าได้กระทาผิดจริยธรรม ต่อ ก.จ.ม. หรือ
ความปรากฏต่อผู้บังคับบัญชา หรือ ก.จ.ม. ว่าผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยผู้ใดถูก
กล่าวหาว่ากระทาผิดจริยธรรม ให้ผู้บังคับบัญชานาเสนอให้ ก.จ.ม. ดาเนินการ
ทางจริยธรรมโดยไม่ชักช้า
ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาได้ให้ถ้อยคารับสารภาพเป็นหนังสือต่อ ก.จ.ม. จะ
ลงโทษทางจริยธรรมโดยไม่สอบสวนก็ได้
ข้อ 5 การดาเนินการสอบสวนให้คณะกรรมการสอบสวนทางจริยธรรม
นาเอากระบวนวิธีการตามข้อบังคับว่าด้วยการสอบสวนทางวินัยมาใช้บังคับโดย
อนุโลม ทัง้ นีจ้ ะต้องให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบข้อกล่าวหา รับฟังการแก้ข้อกล่าวหาของ
ผู้ถูกกล่าวหาอย่างเพียงพอ และให้ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิในการคัดค้านผู้สอบสวน
หรือกรรมการด้วย

๑๐

ให้ผู้สอบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนให้ความคุ้มครองผู้กล่าวหา หรือ
พยานตามความจาเป็นและเหมาะสม
ข้ อ 6 เมื่ อ การสอบสวนเสร็ จ สิ้ น แล้ ว ให้ ผู้ ส อบสวนหรื อ คณะกรรมการ
สอบสวนเสนอเรื่องให้ ก.จ.ม. ดาเนินการพิจารณาและวินิจฉัยต่อไป
ข้อ 7 ในกรณีที่ ก.จ.ม. พิจารณาและวินิจฉัยว่าผู้ ถูกกล่าวหากระทาผิ ด
จริ ย ธรรม ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาด าเนิ น การลงโทษทางจริ ย ธรรมตามที่ ก.จ.ม.
พิจารณาและวินิจฉัยต่อไป
ข้อ 8 ในกรณีที่ ก.จ.ม. พิ จารณาและวินิ จฉัย ว่า ผู้ถูก กล่าวหากระท าผิ ด
จริยธรรมที่เป็นความผิดวินัยด้วย ให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการทางวินัยต่อไป
ข้อ 9 การกระทาผิดจริยธรรมที่เป็นความผิดวินัยหรือผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ให้ดาเนินการทางวินัยตามประเภทของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ถ้าไม่เป็น
ความผิดวินัยให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการดังนี้
(๑) ตักเตือน หรือ
(๒) สั่งให้ดาเนินการให้ถูกต้องภายในเวลาที่กาหนด หรือ
(๓) ทาทั ณฑ์บนเมื่อ ได้ดาเนิน การทางจริ ยธรรมแล้วให้บั น ทึก ไว้ ใ น
ทะเบียนประวัติดว้ ย
การกาหนดโทษต้องคานึงถึงสภาพและความร้ายแรงของความผิด และอาจ
กาหนดโทษอย่างเดียวหรือหลายอย่างรวมกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ไม่ว่าจะ
มีการลงโทษทางวินัยหรือไม่ก็ตาม
๑๑

ข้อ 10 ผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจสั่งลงโทษทางจริยธรรมและวิธีการ
ลงโทษทางจริยธรรมให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 11 เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ดาเนินการทางจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยในเรื่องใดไปแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ ในกรณีที่สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าผู้บังคับบัญชามิได้ดาเนินการทางจริยธรรม หรือมิได้
สั่ ง ลงโทษโดยเคร่ ง ครั ด หรื อ เป็ น ธรรม จะสั่ ง ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาทบทวนการ
ดาเนินการ และสั่งการใหม่ให้ถูกต้องเหมาะสมต่อไปก็ได้

ส่วนที่ ๓ การอุทธรณ์
ข้อ 12 ให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์การลงโทษทางจริยธรรมมหาวิทยาลัย
โดยให้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการอุทธรณ์
การลงโทษทางจริยธรรมมหาวิทยาลัย
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการอุทธรณ์ ให้นาเอาข้อบังคับว่า
ด้วยการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ 13 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยผู้ถูกสั่งลงโทษทางจริยธรรม มีสทิ ธิ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์การลงโทษทางจริยธรรมมหาวิทยาลัย ได้
ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งคาสั่ง

๑๒

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ของข้าราชการ พนักงาน
และลูกจ้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ส่วนที่ 1 คุณธรรมและจริยธรรมต่อตนเอง
ข้อ 1 ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม มีคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม ละเว้น
จากอบายมุขทั้งปวง และมีความพอเพียงในการดาเนินชีวติ
ข้อ 2 มี ความอดทน ขยัน หมั่ น เพี ยรที่จะปฏิบั ติหน้า ที่อย่างเต็ม กาลั ง
ความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ ความคิด ให้บรรลุผล
สาเร็จตามภาระหน้าที่ท่ไี ด้รับมอบหมาย
ข้อ 3 ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา สารวจแก้ไขข้อบกพร่อง
ของตนเพื่อพัฒนาการทางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และไม่เบียดบังเวลาราชการ
เพื่อไปประกอบธุรกิจหรือทาประโยชน์สว่ นตัว
ข้ อ 4 กล้ า ยื น หยั ด ท าในสิ่ งที่ ถู ก ต้ อ ง ซื่ อ สัต ย์ และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติและมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ข้อ 5 เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ไฝุรู้ในวิทยาการใหม่ๆ มีความคิดริ เริ่ม
สร้างสรรค์ เพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการทางาน และพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ

๑๓

ส่วนที่ 2 คุณธรรมและจริยธรรมต่อหน่วยงาน
ข้อ 6 ยึดมั่นในวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการมุ่งสู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการ และร่วมมือกันในการที่จะปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อบรรลุเปูาหมายสูงสุด
ข้ อ 7 รั ก ษาชื่ อ เสี ย งและเกี ย รติ ภู มิ ข องมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ไม่
ประพฤติปฏิบัติในทางที่จะทาให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เสื่อมเสียชื่อเสียง
ข้อ 8 ปูองกันดูแลทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่มิให้เสียหาย ใช้
ทรัพย์สินอย่างประหยัดคุ้มค่า ระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายหรือสิ้นเปลือง ไม่
เบียดบังเอาทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาใช้ประโยชน์หรือเป็นของตนเอง
ตลอดจนไม่กระทาการใดในลักษณะที่มีความขัดแย้งด้านประโยชน์ ส่วนตัวกั บ
ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข้อ 9 รักษาสภาพแวดล้อม และบรรยากาศในสถานที่ทางานให้มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สะดวก และปลอดภัยอยู่เสมอ

ส่วนที่ 3 คุณธรรมและจริยธรรมต่อผู้บังคับบัญชา
ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน
ข้อ 10 ร่วมมือในการปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายอย่าง
ดีที่สุดและเต็มความสามารถ
๑๔

ข้อ 11 รับฟังคาแนะนาและยอมรับในการสั่งการของผู้บังคับบัญชาที่
ถูกต้อง ควรหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่ข้ามขั้นตอนการบังคับบัญชา
ข้อ 12 ปฏิบั ติ ตนต่ อผู้ ใต้บั งคับ บั ญชาด้ว ยความเมตตาและยุ ติ ธรรม
ดูแลเอาใจใส่และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดย
สนับสนุนให้มกี ารเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อยูเ่ สมอ
ข้ อ 13 รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น หรื อ ข้ อ เสนอแนะของผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา
เกี่ยวกับงานในหน้าที่และพิจารณานาเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน
ข้อ 14 รักษาความสามัคคี มีน้าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อกัน รวมทั้ง
สามารถประสานงานและทางานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 4 คุณธรรมและจริยธรรมต่อประชาชนและสังคม
ข้อ 15 ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประเทศชาติ นักศึกษา และประชาชน ด้วยความเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม
ข้ อ 16 รั ก ษาไว้ ซึ่ ง ความเป็ น อิสระ เที่ย งธรรม และเที่ย งตรงในการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอคติไม่หวั่นเกรงหรือตกอยู่ภายใต้อิทธิพลใดๆ
ข้อ 17 ให้การต้อนรับอย่างสุภาพ ไม่แสดงอาการหรือใช้อานาจใดๆ อัน
เป็นการกดขี่หรือข่มเหง หรือกระทาการใด อันเป็นการไม่สมควรต่อนักศึกษาหรือ
ประชาชนผู้มาติดต่อ
๑๕

ข้อ 18 ไม่กระทาการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการชู้สาวกับนักศึกษา
ข้อ 19 รักษาไว้ซึ่งความเป็นกลางทางการเมือง รู้รัก สามัคคี และสร้าง
ความสมานฉันท์ในชาติ

๑๖

จรรยาบรรณนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้เห็นชอบให้นาจรรยาบรรณนักวิจัย
ของคณะกรรมการสภาวิจัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสภาวิจัย
แห่ ง ชาติ มาถื อ ปฏิ บั ติ เ ป็ น จรรยาบรรณนั ก วิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ซึ่ ง มี
หลักเกณฑ์ท่นี ักวิจัยทั่วไปควรประพฤติ ดังนี้

นิยาม
นักวิจัย หมายถึง ผู้ที่ดาเนินการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อตอบ
ประเด็นที่สงสัย โดยมีระเบียบวิธีอันเป็นที่ยอมรับในแต่ละศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
ครอบคลุมทั้งแนวคิด มโนทัศน์ และวิธีการที่ ใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล
จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรม
และจริยธรรมในการ ประกอบอาชีพ ที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้น
ไว้เป็นหลัก เพื่อให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อรักษาชื่อเสียง
และส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน
จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัย
ทั่วไป เพื่อให้การ ดาเนินงานวิจัยตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่
เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของ การศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์
ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย

๑๗

จรรยาบรรณนักวิจัย : แนวทางปฏิบัติ
ข้อ 1 นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการ
และการจัดการ
นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่
ลอกเลียนงาน ของผู้อื่น ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่
นามาใช้ในงานวิจัย ต้องซื่อตรงต่อ การแสวงหาทุนวิจัย และมีความเป็นธรรม
เกี่ยวกับผลประโยชน์ท่ไี ด้จากการวิจัย

แนวทางปฏิบัติ
1.1 นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
(1) นัก วิจั ย ต้อ งมี ความซื่ อสัตย์ในทุก ขั้ นตอนของกระบวนการวิ จั ย
ตั้งแต่การเลือกเรื่องที่จะทาวิจัย การเลือกผู้เข้าร่วมทาวิจัย การดาเนินการวิจัย
ตลอดจนการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
(2) นักวิจัยต้องให้เกียรติผู้อื่น โดยการอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มา
ของข้อมูลและ ความคิดเห็นที่นามาใช้ในงานวิจัย

๑๘

1.2 นักวิจัยต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย
(1) นักวิจัยต้องเสนอข้อมูลและแนวคิดอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา
ในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
(2) นั ก วิ จัย ต้ อ งเสนอโครงการวิจั ย ด้ว ยความซื่ อสัต ย์โดยไม่ข อทุ น
ซ้าซ้อน
1.3 นักวิจัยต้องมีความเป็นธรรม เกี่ยวกับผลประโยชน์ท่ีได้จากการ
วิจัย
(1) นั ก วิ จั ย ต้ อ งจั ด สรรสั ดส่ ว นของผลงานวิ จั ย แก่ ผู้ ร่ ว มวิ จั ย อย่ า ง
ยุติธรรม
(2) นักวิจัยต้องเสนอผลงานอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่นาผลงานของ
ผู้อื่นมาอ้างว่าเป็นของตน

ข้อ 2 นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทาวิจัย ตาม
ข้อตกลงที่ทาไว้กับหน่วยงานที่

สนับสนุนการวิจัยและต่อ

หน่วยงานที่ตนสังกัด
นักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงการวิจัยที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย
ยอมรับร่วมกัน อุทิศ เวลาทางานวิจัยให้ได้ผลดีที่สุดและเป็นไปตามกาหนดเวลามี
ความรับผิดชอบไม่ละทิง้ งานระหว่างดาเนินการ
๑๙

แนวทางปฏิบัติ
2.1 นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทาวิจัย
(1) นักวิจัยต้องศึกษาเงื่อนไข

และกฎเกณฑ์ของเจ้าของทุนอย่าง

ละเอียดรอบคอบ เพื่อปูองกันความขัดแย้งที่จะเกิดขึน้ ในภายหลัง
(2) นักวิจัยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ระเบียบและกฎเกณฑ์

ตาม

ข้อตกลงอย่างครบถ้วน
2.2 นักวิจัยต้องอุทศิ เวลาทางานวิจัย
นักวิจัยต้องทุ่มเทความรู้

ความสามารถและเวลาให้กับการทางานวิจัย

เพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานวิจัยที่มคี ุณภาพและเป็นประโยชน์
2.3 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการทาวิจัย
(1) นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบ ไม่ละทิ้งงานโดยไม่มีเหตุผลอันควร และ
ส่งงาน ตามกาหนดเวลาไม่ทาผิดสัญญาข้อตกลงจนก่อให้เกิดความเสียหาย
(2) นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการจัดทารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
เพื่อให้ผลอันเกิดจากการวิจัยได้ถูกนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป

๒๐

ข้อ 3. นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทาวิจัย
นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทาวิจัยอย่างเพียงพอและมี
ความรู้ความชานาญ หรือมีประสบการณ์เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ทาวิจัย เพื่อนาไปสู่
งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพื่อปูองกันปัญหาการวิเคราะห์ การตีความ หรือการ
สรุปที่ผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจัย

แนวทางปฏิบัติ
3.1 นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ ความชานาญหรือประสบการณ์เกี่ยวกับ
เรื่องที่ทาวิจัย อย่างเพียงพอเพื่อนาไปสูง่ านวิจัยที่มีคุณภาพ
3.2 นักวิจัยต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจัยในสาขาวิชาการ
นั้น ๆ เพื่อปูองกัน ความเสียหายต่อวงการวิชาการ

ข้อ 4. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่า
เป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต
นักวิจัยต้องดาเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการ
ทาวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับคน สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มี
จิตสานึกและปณิธานที่จะอนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

๒๑

แนวทางปฏิบัติ
4.1 การใช้คนหรือสัตว์เป็นตัวอย่างทดลอง ต้องทาในกรณีที่ไม่มีทางเลือก
อื่นเท่านั้น
4.2 นักวิจัยต้องดาเนินการวิจัยโดยมีจิตสานึกที่จะไม่ก่อความเสียหายต่อ
คน สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
4.3 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดแก่ตนเอง กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษาและสังคม

ข้อ 5. นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้
เป็นตัวอย่างในการวิจัย
นักวิจัยต้องไม่คานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการ จนละเลยและขาดความ
เคารพในศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์ ต้องถือเป็นภาระหน้าที่ ที่จะอธิบายจุดมุ่งหมาย
ของการวิจัยแก่บุคคลที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างโดย ไม่หลอกลวงหรือบีบบังคับ และไม่
ละเมิดสิทธิสว่ นบุคคล

แนวทางปฏิบัติ
5.1 นักวิจัยต้องมีความเคารพในสิทธิของมนุษย์ที่ใช้ในการทดลองโดยต้อง
ได้รับความยินยอมก่อนทาการวิจัย
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5.2

นักวิจัยต้องปฏิบัติต่อมนุษย์และสัตว์ที่ใช้ในการทดลองด้วยความ

เมตตาไม่คานึงถึงแต่

ผลประโยชน์ทางวิชาการจนเกิดความเสีย หายที่อาจ

ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
5.3 นักวิจัยต้องดูแลปกปูองสิทธิประโยชน์ และรักษาความลับของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง

ข้อ 6. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติ
ในทุกขั้นตอนของการทาวิจัย
นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ต้องตระหนักว่าอคติส่วนตนหรือความ
ลาเอียงทางวิชาการ อาจส่งผลให้มีการบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทางวิชาการ
อันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหายต่องานวิจัย

แนวทางปฏิบัติ
6.1 นักวิจัยต้องมีอสิ ระทางความคิด ไม่ทางานวิจัยด้วยความเกรงใจ
6.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติงานวิจัยโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์และไม่มีอคติ
มาเกี่ยวข้อง
6.3 นักวิจัยต้องเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบน
ผลการวิจัย โดยหวัง ผลประโยชน์สว่ นตน หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น
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ข้อ 7. นักวิจัยพึงนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ
นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่ขยาย
ผลข้อค้นพบจน เกินความเป็นจริง และไม่ใช้ผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ

แนวทางปฏิบัติ
7.1 นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพร่ผลงานวิจัย
7.2 นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยคานึงถึงประโยชน์ทางวิชาการและ
สังคม ไม่เผยแพร่ ผลงานวิจัยเกินความเป็นจริงโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็น
ที่ตั้ง
7.3 นักวิจัยพึงเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่ขยายผลข้อค้นพบ
โดยปราศจากการ ตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ

ข้อ 8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น
นักวิจัยพึงมีใจกว้าง พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการวิจัย ยอมรับ
ฟังความคิดเห็น และเหตุผลทางวิชาการของผู้อื่น และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข
งานวิจัยของตนให้ถูกต้อง
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แนวทางปฏิบัติ
8.1 นักวิจัยพึงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้าง
ความเข้าใจใน งานวิจัยกับเพื่อนร่วมงานและนักวิชาการอื่นๆ
8.2 นักวิจัยพึงยอมรับฟัง แก้ไขการทาวิจัยและการเสนอผลงานวิจัย
ตามข้อแนะนาที่ดี

เพื่อสร้างความรู้ที่ถูกต้องและสามารถนาผลงานวิจัยไปใช้

ประโยชน์ได้

ข้อ 9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ
นักวิจัยมีจติ สานึกที่จะอุทิศกาลังสติปัญญาในการทาวิจัย เพื่อความก้าวหน้า
ทางวิชาการ เพื่อ ความเจริญและประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ

แนวทางปฏิบัติ
9.1 นักวิจัยพึงไตร่ตรองหาหัวข้อการวิจัยด้วยความรอบคอบและทาการ
วิจัยด้วยจิตสานึก ที่จะอุทิศกาลังปัญญาของตนเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
เพื่อความเจริญของสถาบัน และประโยชน์สุขต่อสังคม
9.2 นักวิจัยพึงรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการเพื่อความเจริญ
ของสังคม ไม่ทาการวิจัยที่ขัดกับกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
ของประชาชน
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9.3 นักวิจัยพึงพัฒนาบทบาทของตนให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นและอุทิศเวลา
น้าใจ กระทาการ ส่งเสริมพัฒนาความรู้ จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มี
ส่วนสร้างสรรค์ความรู้ แก่สังคมสืบไป
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Moral University
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนคุณธรรมและจริยธรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สังคมยกย่องเชิดชู
ให้การยอมรับผู้ที่ผ่านการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ( 1.คิดดี 2.พูดดี 3.ปฏิบัติดี )
สํานึกในการกระทํายิ่งไปกว่าที่กฎหมายกําหนด ไม่ทุจริต ไม่คัดลอกผลงาน ฯลฯ
กลุ่มต้นแบบ (อาจารย์ /ผู้ปฏิบัติงาน+ผูน้ ํานักศึกษา) การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หลักสูตร ( บรรยาย / ปฏิบัติ )
ที่มีความต่อเนื่อง

กิจกรรมเสริมหลักสูตร
( จริยธรรมในวิชาชีพ )

หลักสูตร ( บรรยาย / ปฏิบัติ )
ที่มีความต่อเนื่อง

สร้างกลยุทธ์ทางจริยธรรม

กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม

สร้างกลยุทธ์ทางจริยธรรมผ่านวัฒนธรรมองค์กร

วิชาการ / บริการวิชาการชุมชน (คุณภาพของงานดี , เก่ง , มีจริยธรรม)
จริยธรรมในตนเอง อาจารย์ / ผู้ปฏิบัติงาน / บัณฑิต มช.
( คิดดี พูดดี ปฏิบัติดี )

วัฒนธรรมองค์กร ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )
สภาพแวดล้อมดี เพื่อนร่วมงานดี
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