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คํานํา
การจั ด ทํา คู่ มื อ จรรยาบรรณวิ ช าชี พ อาจารย์ ค ณะเศรษฐศาสตร์ แ ละบริ หารธุ ร กจิ
มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิตนของอาจารย์ ซึ่ งเป็ นบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ
มีทกั ษะในด้านวิชาการแล้ว ยังจําเป็ นต้องเป็ นบุคคลที่ สมควรดํารงตนให้อยู่ในกรอบศี ลธรรม
่ ่ ดีแกศิ่ ษย์และบุคคลทัว่ ไป อันสงผลให้
่
เป็ นแบบอยางที
การปฏิ บตั ิ งานมี ประสิ ทธิ ภาพ นําความ
ั
รุ่ งเรื องมาสู่ ตน องค์กร และประเทศชาติในอนาคต ประกอบกบคณะกรรมการข้
าราชการพลเรื อน
ํ
ในสถาบันศึกษา ได้กาหนดมาตรฐานของจรรยาบรรณที
่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับลงวันที่
๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๑
คณะเศรษฐศาสตร์ แ ละบริ ห ารธุ รกจิ มหาวิ ท ยาลัย ทัก ษิ ณ ได้เ ล็ง เห็ น ความสําคัญ ของ
่ ้ งคณะกรรมการรางจรรยาบรรณวิ
่
่ ง่ วาคู
่ ่มือ
อาจารย์ จึงได้แตงตั
ชาชีพอาจารย์ข้ ึน และหวังเป็ นอยางยิ
ิ บนี้ จะเป็ นแนวปฏิบตั ิ
มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์และบริ หารธุรกจฉบั
่ กต้อง
ให้คณาจารย์ประพฤติตนได้อยางถู

่
คณะกรรมการรางจรรยาบรรณวิ
ชาชีพอาจารย์
คณะเศรษฐศาสตร์และบริ หารธุรกจิ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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บทนํา
ิ ก คือ การจัดการเรี ยน
คณะเศรษฐศาสตร์และบริ หารธุรกจิ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีภารกจหลั
การสอนระดับ ปริ ญ ญาตรี แ ละบัณ ฑิ ต ศึ ก ษา การวิ จ ัย การบริ ก ารวิ ช าการ และการทํา นุ บ าํ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ ความสามารถ มีจริ ยธรรม เป็ นนักเศรษฐศาสตร์ และ
ิ ออาชี พ ทําการวิจยั เพื่อพัฒนาองค์ความรู ้ บริ การวิชาการแกสั่ งคมและทํานุ บํารุ ง
บริ หารธุ รกจมื
ิ กของคณาจารย์สัมฤทธิ์ ผล จึงต้องมี
ศิลปวัฒนธรรม สื บสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ภารกจหลั
ํ
การกาหนดจรรยาบรรณวิ
ชาชี พอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ และบริ หารธุ รกจิ เพื่อให้คณาจารย์ มี
ความประพฤติดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม สํานึ กในหน้าที่ เป็ นที่เชื่อถือ ศรัทธาของนิ สิต ผูป้ กครอง
และบุคคลทัว่ ไป

คําจํากัดความ
่ มชื่อเสี ยง
จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติเพื่อรักษาไว้ซ่ ึ งศักดิ์ ศรี และสงเสริ
ี คุณ เกยรติ
ี ฐานะของคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ และบริ หารธุ รกจิ มหาวิทยาลัยทักษิณ อัน
เกยรติ
่
่
สงผลให้
ผปู ้ ระพฤติเป็ นที่เลื่อมใสศรัทธา และยกยองของบุ
คคลทัว่ ไป
คณาจารย์ หมายถึง คณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ และบริ หารธุ รกจิ ตามความในมาตรา
่
๔๙ แหงพระราชบั
ญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑

จรรยาบรรณคณาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธรกิ
ุ จ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
1. อาจารย์ตอ้ งอบรม สั่งสอน ฝึ กฝน สร้ างเสริ มความรู ้ ทักษะและนิ สัยที่ถูกต้องดี งาม
่ มความสามารถด้วยความบริ สุทธิ์ ใจ
ให้แกศิ่ ษย์ อยางเต็
่ ่
่
2. อาจารย์ต ้อ งเมตตาศิ ษ ย์ โดยให้ ค วามเอาใจใสชวยเหลื
อ สงเสริ
ม ให้ ก ําลัง ใจใน
่ ยนแกศิ่ ษย์โดยเสมอหน้า
การศึกษาเลาเรี
่ ่ดีแกนิ่ สิตและบุคคลทัว่ ไป ทั้ งด้าน
3. อาจารย์ตอ้ งประพฤติ ปฏิ บตั ิตนเป็ นแบบอยางที
่ วและการงาน
สวนตั
4. อาจารย์ตอ้ งปฏิบตั ิงานโดยมีเสรี ภาพทางวิชาการ ไมถู่ กครอบงําด้วยอคติ อิทธิพล หรื อ
ผลประโยชน์
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่
5. อาจารย์ตอ้ งพัฒนาตนเองทั้ งในด้านวิชาการ ให้ทนั ตอการพั
ฒนาทางวิชาการ เศรษฐกจิ
สังคมและการเมืองอยูเ่ สมอ
่
่
6. อาจารย์พึงชวยเหลื
อเกอกู
บุคคล ชุมชนในทางสร้างสรรค์
้ื ลเพื่อนรวมงาน
่ ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย
7. อาจารย์พึงประพฤติตนเป็ นตัวอยาง
8. อาจารย์ตอ้ งมี จรรยาบรรณในการปฏิ บตั ิ งานวิจยั ตามแนวทางปฏิ บ ตั ิ จรรยาบรรณ
่ กาหนด
ํ
นักวิจยั ที่สาํ นักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ

แนวปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์
คณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธรกิ
ุ จ
1. อาจารย์ ต้องอบรม สั่ งสอน ฝึ กฝน สร้ างเสริมความร้ ู ทักษะและนิสัยที่ถูกต้ องดีงาม
ให้ แก่ ศิษย์ อย่ างเต็มความสามารถด้ วยความบริสุ ทธิ์ใจ
แนวทางปฏิบัติ
่ ้งชั้ นเรี ยนหรื อขาดการสอนโดยไมมี่ เหตุผลอันควร
1.1 เข้าสอนโดยสมํ่าเสมอ ไมละทิ
1.2 ไมปิ่ ดบังหรื อบิดเบือน เนื้ อหาสาระทางวิชาการ
่
1.3 เอาใจใสอบรม
สัง่ สอน ให้เกดิทั้ งทักษะในการปฏิบตั ิงานและนิสยั ที่ถูกต้องดีงาม
1.4 สอนเต็มความสามารถและด้วยความเต็มใจ
1.5 มอบหมายงานและตรวจผลงานด้วยความยุติธรรม
่
่
1.6 ให้คะแนนสอบอยางสมเหตุ
สมผล โปรงใสและนิ
สิตสามารถตรวจสอบได้
1.7 อุทิศเวลาเพื่อพัฒนาศิษย์ตามความจําเป็ นและเหมาะสม
ั ษย์
1.8 เลือกวิธีการสอนที่หลากหลายให้เหมาะสมกบศิ
2. อาจารย์ ต้ องเมตตาศิ ษย์ โดยให้ ความเอาใจใส่ ช่ วยเหลือ ส่ งเสริ มให้ กําลัง ใจใน
การศึกษาเล่ าเรียนแก่ ศิษย์ โดยเสมอหน้ า
แนวทางปฏิบัติ
่ ยมกนั
ให้ความสําคัญแกศิ่ ษย์ทุกคนเทาเที
่
รับฟังปั ญหาของศิษย์และให้ความชวยเหลื
อ
่ เหตุผล
มีความยุติธรรมและตัดสิ นใจหรื อลงโทษศิษย์อยางมี
่
สนทนาไตถามทุ
กข์สุขของศิษย์
่ กเตือนและแกไขข้
้ อบกพรองของศิ
่
ชวยตั
ษย์ ตลอดจนแนะแนวทางที่ถูกต้องให้แก่
ศิษย์
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่
ให้โอกาสศิษย์แตละคนได้
แสดงออกตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
่
ประกาศหรื อเผยแพรผลงานของศิ
ษย์ที่ประสบความสําเร็ จ
รักษาความลับของศิษย์
3. อาจารย์ ต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็ นแบบอย่ างทีด่ แี ก่ศิษย์ และบคคลทั
ว่ ไป ทั้งด้ าน
ุ
ส่ วนตัวและการงาน
แนวปฏิบตั ิ
3.1 มีอารมณ์มนั่ คง และสามารถควบคุมอารมณ์ท้ งั ในและนอกเวลาสอน
3.2 เป็ นคนตรงเวลา ประพฤติตนสมํ่าเสมอ
่
3.3 เป็ นผูม้ ีวาจาสุ ภาพและแตงกายเรี
ยบร้อยเหมาะสม
่
่ ษย์
3.4 ไมแสดงอาการอาฆาตพยาบาทตอศิ
่
3.5 รักษาชื่อเสี ยงมิให้ข้ ึนชื่อวาประพฤติ
ชว่ั
3.6 ปฏิบตั ิตนอยูใ่ นศีลธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี อนั ดีงาม
่
ั ษย์
3.7 ไมประพฤติ
ผดิ ศีลธรรมในเชิงชูก้ บศิ
3.8 แสดงออกซึ่งนิสยั ที่ดีในการประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน สามัคคี และมีวนิ ยั
่ อ้างความสามารถเกนความจริ
ิ
3.9 ไมอวด
ง
3.10 ไมชั่ กชวนศิษย์กระทําในสิ่ งที่เสื่ อมเสี ย
4. อาจารย์ ต้องปฏิบัติงานโดยมีเสรีภาพทางวิชาการ ไม่ ถูกครอบงําด้ วยอคติ อิทธิพลหรือ
ผลประโยชน์
แนวปฏิบัติ
4.1 ไมตั่ ดสิ นผลงานหรื อผลการเรี ยนโดยมีส่ิ งแลกเปลี่ยน
่
4.2 ไมหารายได้
จากการนําสิ นค้ามาขายให้ศิษย์
่ แรงงานศิษย์เพื่อประโยชน์ส่ วนตน
4.3 ไมใช้
4.4 ไมนํ่ าผลงานของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตน
4.5 มีความกล้าในการแสดงความคิดเห็นที่ถูกต้อง
่ ตผลงานทางวิชาการที่ถูกครอบงําโดยอคติ หรื อผลประโยชน์
4.6 ไมผลิ
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5. อาจารย์ ต้องพัฒนาตนเองทั้งในด้ านวิชาการให้ ทันต่ อการพัฒนาทางวิชาการ เศรษฐกิจ
สั งคมและการเมืองอยู่เสมอ
แนวปฏิบตั ิ
้
่ ่ ่องตลอดเวลา
5.1 ศึกษา ค้นคว้า ติดตามความกาวหน้
าทางวิชาการให้ทนั สมัยอยางตอเนื
่
5.2 เข้ารวมประชุ
ม อบรม สัมมนา หรื อฟังคําบรรยาย หรื ออภิปรายทางวิชาการ
่
่ สื่ อตางๆตามโ
่
5.3 จัดทําและเผยแพรความรู
้ผาน
อกาส
่
5.4 ติดตามขาวสารเหตุ
การณ์ดา้ นการเมือง เศรษฐกจิ สังคมและการเมืองอยูเ่ สมอ
5.5 วางแผนพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
างสรรค์
6. อาจารย์ พงึ ช่ วยเหลือเกือ้ กลเพื
ู อ่ นร่ วมงาน บคคล
ุ ชมชนในทางสร้
ุ
แนวปฏิบตั ิ
6.1 รักษาสาธารณะสมบัติและสิ่ งแวดล้อม
ี เพื่อนรวมงานทุ
่
6.2 ให้เกยรติ
กคน
่
่
6.3 ชวยเหลื
อเพื่อนรวมงานในทางสร้
างสรรค์
6.4 มีเหตุผล ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นผูอ้ ื่น
่
6.5 ให้อภัยผูอ้ ื่น ไมแสดงการอาฆาตพยาบาท
่
6.6 รักษาความลับของเพื่อนรวมงาน
และสถานศึกษา
่ มความสามัคคีของหมู่คณะและสถานศึกษาที่สงั กดอยู
ั ่
6.7 รักษาและสงเสริ
่ ิ
6.8 เข้ารวมกจกรรมของชุ
มชน รวมทั้ งให้คาํ ปรึ กษา แนะนําวิธีปฏิบตั ิงานเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
่ มความสัมพันธ์ระหวางสถาบั
่
่
ั มชน
6.9 สงเสริ
นด้วยกนั และระหวางสถา
บันกบชุ
6.10 รับใช้สงั คมด้วยการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ
7. อาจารย์ พงึ ประพฤติตน เป็ นตัวอย่ างในการอนรัุ กษ์ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย
แนวปฏิบัติ
่
่
่ ิ
7.1 สนั บ สนุ น สงเสริ
ม เผยแพรและรวมกจกรรมทางประเพณี
ว ัฒ นธรรมไทย
่ ่าเสมอ
อยางสมํ
ิ
7.2 เลือกสรรภูมิปัญญาท้องถิ่นหรื อวัฒนธรรมที่เหมาะสมในการจัดกจกรรมการเรี
ยน
การสอน
่
่ดูหมิ่นศาสนาอื่น
7.3 ไมลบหลู
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8. อาจารย์ พงึ มีจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิงานวิจัย ตามแนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย
ทีส่ ํ านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติกาํ หนด
แนวปฏิบตั ิ
8.1 ต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรม ไมคั่ ดลอกผลงานของผูอ้ ื่น ไมจ้่ างวานผูอ้ ื่นให้ทาํ ผลงาน
หรื อไมรั่ บจ้างทําผลงานให้ผอู ้ ื่น
ั ่
8.2 ต้องปฏิบตั ิตามพันธกรณี ในการวิจยั ตามข้อตกลงที่ทาํ ไว้กบหนวยงานที
่สนับสนุน
่
การวิจยั และหนวยงานต้
นสังกดั
่ ่ งที่ศึกษาวิจยั ทั้ งคน สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร
8.3 ต้องมีความรับผิดชอบตอสิ
และสิ่ งแวดล้อม
8.4 ต้องมีอิสระทางความคิด ปราศจากอคติที่อาจนําไปสู่ การบิดเบือนข้อมูล
8.5 ต้องเคารพศักดิ์ ศรี และสิ ทธิมนุษยชน
่ งคมทุกระดับ ทํางานวิจยั เพื่อความกาวหน้
้
8.6 พึงมีความรับผิดชอบตอสั
าทางวิชาการ
งานวิจยั ที่เป็ นประโยชน์ต่อคณะ สังคมและประเทศชาติ
8.7 พึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอ้ ื่น
8.8 พึงนําผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในทางที่ถูกต้องเหมาะสม

แนวทางการกํากับดแลการปฏิ
บัตติ ามจรรยาบรรณอาจารย์
ู
คณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธรกิ
ุ จ
คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชี พอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ และบริ หารธุ รกจิ มีหน้าที่
ดังนี้
่ มจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ และ
1. จัดให้มีมาตรการสงเสริ
ิ ่ ่ ่อง
บริ หารธุรกจอยางตอเนื
2. รั บเรื่ องร้ องเรี ยน พิจารณา และวินิจฉัยการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชี พ
อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์และบริ หารธุรกจิ
ํ ั แลการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์
3. กากบดู
้
4. ดําเนินการวางแผน ป้ องกนั หรื อหาแนวทางแกไขการกระทํ
าผิดจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์และบริ หารธุรกจิ
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ระบบในการดําเนินการกับผ้ ูไม่ ปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณอาจารย์
คณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธรกิ
ุ จ
มีขอ้ ร้องเรี ยน/หรื อพบเห็น/
หรื อมีหลักฐาน/ในการ
ประพฤติผดิ จรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารย์

คณะกรรมการจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารย์ดาํ เนินการสื บ
หาข้อเท็จจริ ง

พิจารณาข้อร้องเรี ยนตาม
หลักฐานโดยอยูใ่ นดุลพินิจ
ของคณะกรรมการ
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์

กรณี พบความผิดอย่ างร้ ายแรง
คณะกรรมการจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารย์ดาํ เนินการสง่
เรื่ องไปยังคณะกรรมการ
จรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย
ทักษิณ

กรณี พบความผิดไม่ ร้ายแรง
คณะกรรมการจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารย์ดาํ เนินการสง่
เรื่ องไปยังคณบดีเพื่อพิจารณา
่
ดําเนินการตอไป

กรณี ไม่ พบความผิดตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์
คณะกรรมการจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารย์จะแจ้งข้อมูล
ไปยังอาจารย์ผทู ้ ี่ถูกร้องเรี ยน

