
จริยธรรมส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนใน
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

จัดท ำโดย กองกฎหมำยมหำวิทยำลัยเชียงใหม่



จรยิธรรม
หมายถงึ กฎเกณฑ์ที่เป็นแนวทางในการประพฤติปฏบิัติตามในสิ่งที่ดงีาม เหมาะสมและเป็นที่
นิยมชมชอบหรือยอมรับจากสังคมเพ่ือความสันติสุขแห่งตนเองและความสงบเรยีบร้อยของ
สังคม

คุณธรรม
หมายถงึ สภาพคุณงามความดีและความถูกต้องในการแสดงออกทางกาย วาจา และใจ ของ
แต่ละบุคคลซึ่งยึดมั่นไว้เป็นหลักในการประพฤติจนเกิดเป็นนสิยั



ความส าคัญของคุณธรรมและจริยธรรม

1. เพ่ือช่วยให้ชีวิตด ำเนินไปด้วยควำมรำบรื่นและสงบ

2. ช่วยให้มสีติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลำ

3. ช่วยสร้ำงควำมมรีะเบียบวินัยให้แก่บุคคลในชำติ

4. ช่วยควบคุมไม่ให้คนชั่วมจี ำนวนมำกขึน้

5. ช่วยให้มนุษย์น ำควำมรูแ้ละประสบกำรณ์มำสร้ำงสรรค์แต่สิง่ทีม่คีุณค่ำ

6. ช่วยควบคุมควำมเจริญทำงด้ำนวัตถุและจิตใจของคนให้เจริญไปพรอ้ม ๆกัน



ประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ใช้บังคับ
- พนักงานมหาวทิยาลัย
- ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
- ลูกจ้างประจ า



ประเภทความผิดของจริยธรรม

แบ่งออกเป็น

1. ผิดจริยธรรม

2. ผิดจริยธรรมท่ีถือเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง



ข้อก าหนดจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมผู้ปฏบิัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมวด ๑
มำตรฐำนทำงจริยธรรม

ข้อ ๒  ผู้ปฏิบัตงิานในมหาวทิยาลัยจะต้องรักษาจรยิธรรมตามที่ก าหนดไว้ในส่วนที่ ๑ ถึงสว่นที่ ๔  
โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ

ขอ้ก าหนดจรยิธรรม แบ่งออกเป็น
1. จรยิธรรมตอ่ตนเอง วิชาชีพ และการปฏิบัตงิาน
2. จริยธรรมตอ่หนว่ยงาน
3. จริยธรรมตอ่ผู้บังคับบัญชา ผู้ใตบ้ังคับบัญชา และผู้รว่มงาน
4. จริยธรรมตอ่นักศกึษา ผู้รับผิดชอบ ประชาชน และสังคม
5. จรยิธรรมของคณาจารย์



จริยธรรมต่อตนเอง วิชำชีพ 
และกำรปฏิบัติงำน



มีจริยธรรม ดังนี้

1

2

3

ยึดมั่นในคุณธรรมและจรยิธรรม เป็นผู้มีศีลธรรมอันด ีและประพฤตตินให้
เหมาะสมกับการเป็นผู้ปฏิบัตงิาน

ซื่อสัตย์ สุจรติ โปรง่ใสและตรวจสอบได ้

ยืนหยัดท า ในส่ิงที่ถูกตอ้ง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย มีทัศนคตทิี่ด ีและ
พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จรยิธรรม รวมทัง้เพิ่มพูนความรู้

ยึดมั่นในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข4



ส่วนที่ ๑

จรยิธรรมต่อตนเอง วิชาชพี และการปฏบิัติงาน

ขอ้ ๓  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้มีศีลธรรม
อันด ีและประพฤตตินให้เหมาะสมกับการเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและต าแหนง่ที่ด ารงอยู่

ข้อ ๔  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบใช้
วิชาชีพในการปฏิบัติหนา้ท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ และยึดถือประโยชน์ของ
ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชนส์ว่นตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งไม่แสวงหาประโยชน์โดย
มชิอบในกรณีที่วชิาชีพใดมีจริยธรรมวิชาชีพก าหนดไว้ ก็พึงยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพและปฏิบัติตาม
จริยธรรมวิชาชีพน้ันดว้ย

การประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพ ซึ่งคณะกรรมการตามวิชาชีพนั้นได้สั่งลงโทษในข้ัน
ความผิดอย่างร้ายแรง  เป็นการกระท าผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงและถือเป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง 



ส่วนที่ ๑

จรยิธรรมต่อตนเอง วิชาชพี และการปฏบิัติงาน

ข้อ ๕  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงยืนหยัดท าสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูก
กฎหมายมีทัศนคติที่ดี  และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง เพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถ และทักษะ ในการท างานเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ และได้ประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น             

ข้อ  ๖   ผู้ปฏิบัติ งานในมหาวิทยาลัยพึ งยึดมั่ นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย
และทางราชการ



จริยธรรมต่อหน่วยงำน



มีจริยธรรม ดังนี้

1

2

3

4

ยึดมั่นในปณิธานของมหาวิทยาลัย 

ปฏิบัตหินา้ท่ีด้วยความสุจริต เสมอภาคและปราศจากอคตแิละผลประโยชน์
ทับซอ้น

ปฏิบัติหนา้ท่ีอย่างเต็มก าลังความสามารถ รวมทั้งมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รักษามาตรฐาน และมีคุณภาพ

ใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชนต์อ่มหาวทิยาลัยและทางราชการอย่างเต็มที่

5 ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สนิของมหาวิทยาลัยและทางราชการ



ส่วนที่ ๒

จรยิธรรมต่อหน่วยงาน

ขอ้ ๗  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงยึดมั่นในปณิธานของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๘  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต เสมอภาคและ
ปราศจากอคติและผลประโยชน์ทับซ้อน

ขอ้ ๙  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัตหิน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ รอบคอบ 
รวดเร็วขยันหมั่นเพียร และถูกต้องสมเหตุสมผล รวมทั้งมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน และ

มีคุณภาพ โดยค านงึถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ทางราชการและประชาชนเป็นส าคัญ



ส่วนที่ ๒

จรยิธรรมต่อหน่วยงาน

ขอ้ ๑๐  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการ
ให้เป็นประโยชน์ตอ่มหาวิทยาลัยและทางราชการอย่างเต็มที่

ข้อ ๑๑  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยและ
ทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสยีหายหรือสิน้เปลอืงเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อ
ทรัพย์สนิของตนเอง



จริยธรรมต่อผู้บังคับบัญชำ 
ผู้ใต้บังคับบัญชำ และผู้ร่วมงำน



ผู้บังคับบัญชา

1

2

3

4

เอาใจใสลู่กน้องในทุกเร่ือง

ให้ขวัญ ก าลังใจ และสวัสดกิาร

ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา

ปกครองด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกตอ้งตามท านองคลองธรรม



ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน

1

2

3

4

มีความรับผิดชอบในการปฏิบัตงิาน ให้ความช่วยเหลอืผู้รว่มงานในด้านต่าง ๆ

สุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษย์สัมพันธ ์และมีความสัมพันธ์ท่ีดี

รับฟังความคิดเห็นกันและกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน

ละเวน้จากการน าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน

5
สง่เสรมิให้ผู้ร่วมงานปฏิบัตติามจริยธรรมของมหาวิทยาลัย 
เล่ียงการปฏิบัติงานขา้มขัน้ตอน



ส่วนที่ ๓

จรยิธรรมต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน

ข้อ ๑๒  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความ
ร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงานของตนทัง้ในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยท างาน และการแก้ปัญหาร่วมกัน
รวมทั้งการเสนอแนะในส่ิงที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ตอ่การพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย

ข้อ  ๑๓  ผู้ปฏิบัติ งานในมหาวิทยาลัยซึ่ ง เป็นผู้ บั งคับบัญชา พึ งดู แล เอาใจใส่
ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ขวัญ ก าลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามท านองคลอง
ธรรม

ข้อ ๑๔  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริม
สนับสนุนให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
พัฒนากิจการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และมุ่งประโยชน์ตอ่ส่วนรวมเป็นส าคัญ 



ส่วนที่ ๓

จรยิธรรมต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน

ขอ้ ๑๕  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความ
สุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษย์สัมพันธ ์และมีความสัมพันธ์ที่ดี

ข้อ ๑๖  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยจะต้องละเว้นจากการน าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของ
ตนการน าผลงานทางวิชาการของผู้อื่นมาเป็นผลงานทางวิชาการของตนโดยมิชอบ เป็นการกระท าผิด
จริยธรรมอย่างร้ายแรงและถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

ข้อ ๑๗  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงส่งเสริมให้เพื่อนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ปฏิบัตติามจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย



จริยธรรมต่อนักศึกษำ ผู้รับบริกำร 
ประชำชน และสังคม



มีจริยธรรม ดังนี้

1

2

3

4

ให้บริการอย่างเต็มก าลังความสามารถ เป็นธรรม มีอัธยาศัย เอือ้เฟื้อ มีน้ าใจ

ประพฤตตินให้เป็นกลาง ในทุก ๆด้าน

ไม่รับผลประโยชนแ์ลกกับการปฏิบัตงิาน

รักษาความลับของผู้รับบรกิาร

5
รักษาความสัมพันธ์กับอย่างกัลยาณมิตร ไม่ล่วงเกนิหรอืมีความสัมพันธ์ทาง
เพศกับนักศกึษา จะถอืวา่ผิดวนิัยร้ายแรง



ส่วนที่ ๔

จรยิธรรมต่อนักศกึษา ผู้รับบรกิาร ประชาชน และสังคม

ขอ้ ๑๘  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงให้บริการแก่นักศึกษา ผู้รับบริการ  และประชาชน
อย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความรวดเร็วเป็นธรรม มีอัธยาศัย เอื้อเฟื้อ มีน้ าใจ ใช้กิริยาวาจาที่
สุภาพอ่อนโยน และไม่เลือกปฏิบัติเมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้หรือไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
ตนจะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะน าให้นักศึกษา ผู้รับบริการ และประชาชนที่ติดต่อหน่วยงาน
หรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอ านาจหน้าที่เกี่ยวขอ้งกับเรื่องนั้น ๆ ตอ่ไป

ข้อ ๑๙  ผู้ปฏิบัตงิานในมหาวทิยาลัยพึงประพฤติตนใหเ้ป็นท่ีเชื่อถอืของบุคคลทั่วไป



ส่วนที่ ๔

จรยิธรรมต่อนักศกึษา ผู้รับบรกิาร ประชาชน และสังคม

ข้อ ๒๐  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งมี
มูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากนักศกึษา ผู้รับบริการ ประชาชน หรือผู้ซึ่งอาจได้รับ
ประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่นั้น หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่
รับไว้มีมูลค่าเกินปกติวิสัย ก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อด าเนินการตามสมควรแก่กรณี
ต่อไป        

การเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากนักศึกษา ผู้รับบริการหรือ
ประชาชนเพื่อกระท าหรือไม่กระท าการใด เป็นการกระท าผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงและถือเป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง



ส่วนที่ ๔

จรยิธรรมต่อนักศกึษา ผู้รับบริการ ประชาชน และสังคม
ข้อ ๒๑  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงรักษาความลับของนักศึกษา ผู้รับบริการ และประชาชน การ

เปิดเผยความลับของนักศึกษา ผู้รับบริการ หรือประชาชนที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือจากความไว้วางใจ โดยมิ
ชอบ กอ่ให้เกิดความเสยีหายแก่นักศึกษา ผู้รับบริการ หรือประชาชน เป็นการกระท าผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงและถือ
เป็นความผิดวินัยอย่างรา้ยแรง

ขอ้ ๒๒  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงรักษาความสัมพันธ์กับนักศกึษา ผู้รับบริการ และประชาชนอย่าง
กัลยาณมิตร การล่วงเกิน การคุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนร าคาญ เพื่อสนองความต้องการทางเพศหรือมี
ความสัมพันธท์างเพศกับนักศึกษาซึ่งมิใชคู่ส่มรสของตน เป็นการกระท าผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงและถือเป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง

ข้อ ๒๓  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบที่ดีต่อนักศึกษา ผู้รับบริการ 
ประชาชน  สังคม และประเทศชาติ รวมทัง้ต้องให้ข้อมูลข่าวสารแก่ นักศึกษา ผู้รับบริการ และประชาชนอย่างครบถ้วน 
ถูกตอ้ง และไม่บดิเบอืนขอ้เท็จจริง



จริยธรรมของคณำจำรย์



มีจริยธรรม ดังนี้

1

2

3

4

เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับนักศึกษาและประชาชน มีความยุตธิรรม

อุทศิตนเพื่อนักศกึษาและการศึกษา

ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อย่างไม่ปิดบัง

สนับสนุนความก้าวหน้าของนักศึกษาและตนเอง

5
กระตอืรอืรน้ในการแสวงหาความรู้ ตดิตามดา้นวิชาการและเทคโนโลยีอยู่
เสมอ เพื่อน ามาปรับปรุงการสอน



มีจริยธรรม ดังนี้

6

7

ใช้เสรีภาพทางวิชาการในทางท่ีสุจรติ 

พึงรับใชส้ังคมด้วยการสร้างผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน



ส่วนที่ ๕

จรยิธรรมของคณาจารย์

ขอ้ ๒๔  คณาจารย์จะต้องรักษาจรยิธรรมตามที่ก าหนดไว้ในสว่นที่ ๑ ถึงส่วนที่ ๕ โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ

ข้อ ๒๕  คณาจารย์พึงประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรมให้เป็นผู้สมควรแก่การยกย่อง และเป็น
แบบอย่างที่ดแีก่นักศกึษาและประชาชน  

ขอ้ ๒๖  คณาจารย์พึงอุทศิตนเพื่อนักศกึษาและการศึกษา

ขอ้ ๒๗  คณาจารย์พึงถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาและเพื่อนร่วมงานโดยไม่ปิดบัง

ข้อ ๒๘  คณาจารย์พึงสอนและอบรมนักศึกษาให้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย และศีลธรรมอันดี
ของสังคม

การสอน หรือการอบรมนักศึกษาเพื่อให้กระท าการที่รู้อยู่ว่าผิดกฎหมาย หรือฝ่าฝืนศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนอย่างร้ายแรง เป็นการกระท าผิดจริยธรรมที่ถอืเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง



ขอ้ ๒๙  คณาจารย์พึงมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเมตตากรุณา มีความยุติธรรมต่อนักศึกษา 

ข้อ ๓๐  คณาจารย์พึงรักษาความสัมพันธ์กับนักศึกษาอย่างกัลยาณมิตร เป็นที่พึ่งแก่นักศึกษาสนับสนุน
ให้นักศึกษามีความก้าวหน้าทางวิชาการอยู่เสมอ  

ข้อ ๓๑  คณาจารย์พึงเป็นผู้มีความคิดริเริ่ม มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ ติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการสอนให้ดียิ่งขึน้

ข้อ ๓๒  คณาจารย์พึงปฏิบัติงาน โดยใช้เสรีภาพทางวิชาการในทางที่สุจริต รับผิดชอบ ปราศจากการ
ครอบง าด้วยอิทธพิล หรือผลประโยชนอ์ื่นใด

ข้อ ๓๓  คณาจารย์ต้องปฏิบัติหน้าที่วิจัยอย่างมีจรยิธรรมนักวจิัย

ขอ้ ๓๔  คณาจารย์พึงรับใชส้ังคมด้วยการสร้างผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

ข้อ ๓๕  คณาจารย์ที่ได้รับอนุมัติให้ไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย 
พึงปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบยีบแบบแผนท่ีเกี่ยวกับเรื่องดังกลา่วโดยเครง่ครัด



จริยธรรมของนักวิจัย



มีจริยธรรม ดังนี้

1

2

3

ซื่อสัตย์ในทุกกระบวนการของงานวิจัย ปฏิบัตหินา้ท่ีอย่างมีจรยิธรรม

ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น ไม่แอบอ้างเอามาเป็นของตนเอง

อา้งองิแหล่งที่มาของข้อมูลเสมอ



การหาทุนวิจัย

น ำเสนอข้อมูลอย่ำงตรงไปตรงมำ

ไม่ขอทุนซ  ำซ้อน

แบ่งงำนและผลประโยชน์อย่ำงยุติธรรม

ศกึษำเงื่อนไขจำกเจ้ำของทุน
อย่ำงละเอียด

ทุ่มเทให้กับกำรท ำงำนวจิัย

ส่งงำนและรำยงำนแบบสมสูรณ์
ตำมก ำหนด

มีควำมรู้ในสำขำวจิัยท่ีท ำวจิัย

รักษำมำตรฐำนของผลงำน



นักวิจัยต้อง...

ใช้หลักวิชาการ
และความเป็นจริง
เป็นเกณฑก์ารวิจัย

ไม่เผยแพร่งานเกิน
ความจริง

รับฟังขอ้แนะน าที่ดี

ไม่ท าวิจัยขัดกับ
กฎหมาย 

ความสงบ และ
ศลีธรรม

ส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
เพื่อท าให้เกิดงานวิจัยที่

มปีระโชน์



1.ผิดจริยธรรมท่ีไม่เป็นควำมผดิทำงวินัย

(1.)ตักเตอืน หรอื

(2.)สั่งให้ด าเนินการให้ถูกต้องภายในก าหนดเวลา หรือ

(3.)ท าทัณฑ์บน

เมื่อด าเนินการแล้วให้บันทกึลงในประวัติ

2.ผิดจริยธรรมท่ีเป็นควำมผดิวินัยอย่ำงร้ำยแรง

(1.)ปลดออก

(2.)ไลอ่อก

โทษทางจริยธรรม



จบกำรน ำเสนอ
ขอบคุณท่ีรับชมและรับฟัง

จัดท ำโดย กองกฎหมำยมหำวิทยำลัยเชียงใหม่


