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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 



สารบัญ  
      หน้า 

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่         

2. ประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่    1 

ส่วนท่ี 1  จริยธรรมต่อตนเอง  วิชาชีพ  และการปฏิบัติงาน    1 

ส่วนท่ี 2  จริยธรรมต่อหน่วยงาน        2 

ส่วนท่ี 3  จริยธรรมต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา  

และผู้ร่วมงาน         3 

ส่วนท่ี 4  จริยธรรมต่อนักศึกษา ผู้รับบริการ ประชาชน  

และสังคม          4 

ส่วนท่ี 5  จริยธรรมของคณาจารย์        6 

3. กลไกและระบบการใช้บังคับประมวลจรยิธรรม      8 

ส่วนท่ี 1  คณะกรรมการจริยธรรม        8 

ส่วนท่ี 2  ระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม     10 

ส่วนท่ี 3  การอุทธรณ์         12 

4. มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน    

และลูกจ้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่       13 

ส่วนท่ี 1  คุณธรรมและจริยธรรมต่อตนเอง     13 

ส่วนท่ี 2  คุณธรรมและจริยธรรมต่อมหาวิทยาลัย    14 

 



สารบัญ   
        หน้า 

ส่วนท่ี 3  คุณธรรมและจริยธรรมต่อผู้บังคับบัญชา  

ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน     14 

ส่วนท่ี 4  คุณธรรมและจริยธรรมต่อประชาชนและสังคม   15 

๕. จรรยาบรรณนักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     17 

จรรยาบรรณนักวิจัย : แนวทางปฏิบัติ      18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  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  
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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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