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คําปรารภ
คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ เรื่ อ ง จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ของอาจารย (ฉบั บ
ปรับปรุงครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2553) เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติใหอาจารย และบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ ไดรับไปดําเนินการอยางเปนรูปธรรมตอไป
เพื่อใหการดําเนินงานเปนแนวทางเดียวกัน จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทําคูมือสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ คณะบริหารธุรกิจขึ้น โดยไดกําหนดใหมี
ความสอดคลองกับจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย และงานประกันคุณภาพ
เพื่อจัดทําคูมือสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารย และไดป รับ ปรุง
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย ในการเพิ่มเติมจรรยาบรรณนักวิจัย จรรยาบรรณบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ เพื่อเปนแนวปฏิบัติอยางเครงครัด
จึ ง ขอขอบ คุ ณ คณะกรรมการจั ด ทํ า คู มื อ ส ง เสริ ม การป ฏิ บั ติ ต าม
จรรยาบรรณวิ ชาชีพ ของอาจารย คณะบริ หารธุรกิจ ได รว มกั นคิดการจัดทําคูมื อ
จรรยาบรรณในครั้งนี้ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีและหวังเปนอยางยิ่งวาคู มือจรรยาบรรณ
ฉบั บ นี้ จะไดรั บ การยอมรั บ และนํ า สู การปฏิ บั ติจริ ง ด ว ยจิ ตสํ า นึ กในหน า ที่ซึ่ ง จะเป น
ประโยชนตอคณาจารย บุคลากร และนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจสืบตอไป

ผูชวยศาสตราจารย สุมาลี รามนัฏ
คณบดี คณะบริหารธุรกิจ

ก

คํานํา
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย เปนสวนหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญ
ในการผลิ ตบั ณฑิ ต ให มี ค วามรู ค วามสามารถ และมี คุ ณ ธรรมเพื่ อ ให บั ณ ฑิ ตที่ จ บ
การศึกษาไปสรางประโยชนแกชุมชน ประเทศชาติ
อาจารยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย จึงเปนบุคคลสําคัญใน
การสรางเสริมใหการผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมเปน คนดีของสังคม
อาจารยควรประพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ดี แกนักศึกษาไดยึดถือเปนแนวปฏิบัติ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เปนผูมีความสําคัญในการอํานวยความสะดวก
การปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน การบริการจากใจตอนักศึกษา
ความจริงใจตอผูรวมงาน และความซื่อสัตยตอคณะบริหารธุรกิจ ลวนสรางศรัทราใหเปน
ที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป
การจัดทําคูมือ จรรยาบรรณวิชาชีพ อาจารย บุคลากรสายสนั บสนุนวิ ชาการ
ครั้งนี้ จัดทําเพื่อเปนแนวทางการวางตนของอาจารย สงเสริมใหอาจารยป ฏิบัติตนอยาง
มีคุณ ธรรม จริย ธรรม และกํา กับดู แลใหอ าจารย ป ระพฤติตนเปน แบบอย างที่ดีอยา ง
เครงครัด สงเสริม ใหบุคลากรสายสนับสนุน ตระหนักถึงหนาที่และความรับ ผิดชอบใน
การปฏิ บั ติ ง านด ว ยความซื่ อ สั ต ย ขยั น อดทน ให เ ป น ที่ รั ก ใคร ข องบุ ค คลทั่ ว ไป
คณะกรรมการหวั ง เปน อย างยิ่ ง ว า คู มื อจรรยาบรรณวิ ชาชี พ อาจารย บุ คลากรสาย
สนับสนุนวิชาการเลมนี้จะเปนประโยชนตออาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
คณะบริหารธุรกิจ
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ภาคผนวก
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โครงสรางการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย
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คําจํากัดความ
จรรยาบรรณ หมายถึง การประมวลความประพฤติที่ผูประกอบการอาชีพ การงานแตละ
อยางกําหนดขึ้น เพื่อรักษาและสงเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเปนลาย
ลักษณอักษรหรือไมก็ได (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)
อาจารย หมายถึง บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางดานการเรียนการสอนและการ
สงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ ในสถานศึกษา ผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย
บุค ลากรสายสนั บสนุนวิ ช าการ หมายถึง บุ ค คลซึ่ งทํ า หนา ที่ ส นั บสนุน การศึ กษา
ใหบริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารการศึกษา
ในหน ว ยงานการศึก ษาต า ง ๆ ซึ่ง หนว ยงานการศึ ก ษากํ า หนดตํา แหน ง ให ต อ งมี คุ ณ วุ ฒิท าง
การศึกษา
นักวิจัย หมายถึง ผูที่ดําเนินการคนควาหาความรู อยางเปนระบบเพื่อตอบประเด็นที่
สงสัยโดยมีระเบียบวิธีอันเปนที่ยอมรับในแตละศาสตรที่เกี่ยวของ ซึ่งครอบคลุมทั้งแนวคิด มโน
ทัศน และวิธีการที่ใชในการรวบรวม และวิเคราะหขอมูล
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยคณะบริหารธุรกิจ หมายถึง ประมวลความประพฤติที่คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย กําหนดขึ้นเปนแนวทางใหอาจารยยึดถือปฏิบัติ เพื่อ
รักษา สงเสริมชื่อเสียง และฐานะของอาจารยคณะบริหารธุรกิจ
จรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุนวิขาการ หมายถึง ประมวลความประพฤติที่อาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบัติเพื่อรักษา สงเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของอาจารย
และบุคลากรสายสนั บสนุนตามที่สภามหาวิ ทยาลัยกํ าหนด โดยอาจใช กรอบแนวทางประกาศ
ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา
จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัย
ทั่วไป เพื่อใหการดําเนินงานวินิจฉัยตั้งอยูบนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เ หมาะสม
ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาค นควาใหเ ปนไปอยาง สมศักดิ์ ศรีและเกี ยรติภูมิของ
นักวิจัย
แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยคณะบริหารธุรกิจ บุคลากรสายสนับสนุน
วิขาการ หมายถึง ลักษณะเชิงพฤติกรรมใหอาจารยคณะบริหารธุรกิจ และบุคลากรสายสนับสนุน
วิขาการ ยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อรักษา สงเสริมชื่อเสียงและฐานะตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนวิขาการ คณะบริหารธุรกิจ
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จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยคณะบริหารธุรกิจ
เพื่อใหการดําเนินงานดานจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยคณะบริหารธุรกิจ
เป น ไปด ว ยความเป น ธรรม และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอั น จะนํ า ไปสู แ บบอย า งที่ ดี แ ก นั ก ศึ ก ษา
คณะกรรมการไดกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยคณะบริหารธุรกิจ ดังนี้
1. อาจารยพึงดํารงตนใหเปนแบบอยางที่ดีแกศิษย และบุคคลทั่วไป
2. อาจารยพึงสอน ชวยเหลือ และปฏิบัติตอศิษย ดวยความรัก เมตตากรุณา
และเปนธรรม
3. อาจารยพึงศึกษา คนควา วิจัย พัฒนาความรูใหมใหทันสมัยอยางตอเนื่อง
4. อาจารยพึงมีสวนรวมในกิจกรรมใด ๆ เพื่อสรางชื่อเสียงใหแกคณะ
บริหารธุรกิจ
5. อาจารยพึงปฏิบัติตนดวยความรับผิดชอบตอสถาบัน สังคม และประเทศชาติ
แนวปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยคณะบริหารธุรกิจ
1. อาจารยพึงดํารงตนใหเปนแบบอยางที่ดีแกศิษย และบุคคลทั่วไป
แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ
1. มีวาจา กริยา มารยาทสุภาพเรียบรอย เปนแบบอยางนาเชื่อถือ
2. มีความสุภาพ ออนนอมถอมตน และแสดงบุคลิกภาพที่ดีอยูเสมอ
3. มีความซื่อสัตย และปฏิบัติหนาที่ตรงตอเวลา
4. ควบคุมอารมณ ไมแสดงความโกรธ โมโหฉุนเฉียว
5. มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับทุก ๆ คน
6. รูจักการใหอภัย
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2. อาจารยพึงสอน ชวยเหลือ และปฏิบัติตอศิษยดวยความรัก เมตตา
กรุณาและเปนธรรม
แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ
1. มี การเตรียมความพร อมในด านการวางแผนการเรียนการสอน
และเตรียมการสอน
2. อบรมสั่งสอนนักศึกษาอยางเต็มความสามารถ โดยเนื้อหาตอง
ครบถวนครอบคลุม ไมบิดเบือนหรือปดบังเนื้อหาในวิชานั้น ๆ
3. ใสใจดูแลพฤติกรรมของนักศึกษา
4. วิธีการเรียนการสอนตองเหมาะสมกับสภาพนักศึกษา สอดคลอง
กับสถานการณปจจุบัน
5. มอบหมายงาน และตรวจผลงานของนักศึ กษาดวยความเป น
ธรรม ปฏิบัติตอนักศึกษาทุกคนดวยความเสมอภาค
6. พรอมที่จะใหคําปรึกษาและชวยเหลือนักศึกษาทุกคนดวยความ
เต็มใจและเต็มความสามารถ
7. ใหเ กียรติและปฏิบั ติตอศิษย ดวยความรัก ความเมตตา กรุณ า
และเปนธรรม
8. รักษาความลับของศิษย
9. เคารพในสิทธิ รับฟงความคิดเห็น เชื่อมั่นในความสามารถของ
ศิษย
10. เสริ มสร างแนวคิดในการทํ า งานรวมกั น เป น หมู คณะอยางมี
ประสิทธิภาพ มีมนุษยสัมพันธ มีจริยธรรม และมีคุณธรรม
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3. อาจารย พึ ง ศึ ก ษา ค น คว า วิ จั ย พั ฒ นาความรู ใ หม ใ ห ทั น สมั ย อย า ง
ตอเนื่อง
แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ
1. มีความมุงมั่นในการพัฒนาศาสตรในสาขาของตน และแสวงหาความรู
ใหม ๆ จากภายในและนอกประเทศอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาตัวเองและงานที่รับผิดชอบ
อยูเสมอ
2. มีความซื่อสัตยและมีคุณธรรมในทางวิชาการและวิชาชีพ
3. เขารวมประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนวิชาการ ความรู และประสบการณ
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4. นําความรูมาวิเคราะห กําหนดเปาหมายแนวทางพัฒนาตนเองและพัฒนา
งานใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
5. มีองคความรูในสาขาวิชาที่ทําการวิจัยและยึดหลักวิธีการทางวิทยาศาสตร
ตามขอเท็จจริงอยางมีระบบ
6. ปฏิบัติตามพันธกรณีในการวิจัยตามขอตกลงที่ทําไวกับหนวยงาน
ที่สนับสนุนการวิจัยและหนวยงานที่ตนสังกัด
7. ทํางานวิจัยเพื่อสังคมและนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางที่ถูกตอง
8. มีความรับผิดชอบ และเคารพศักดิ์ศรีตอสิ่งที่ศึกษาวิจัยทั้งคน สัตว พืช
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
9. ไมจางวานผูอื่นใหทําผลงาน ไมรับจางทําผลงานใหผูอื่น และไมนําผลงาน
มาเปนของตน
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4. อาจารยพึงมีสวนรวมในกิจกรรมใด ๆ เพื่อสรางชื่อเสียง ใหแก
คณะบริหารธุรกิจ
แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ
1. สงเสริม สนับสนุน และเขารวมกิจกรรมของคณะบริหารธุรกิจ
2. สงเสริมและสรางความสามัคคีในหมูคณะ ไมทําใหเกิดความแตกแยกและ
รูจักใหอภัยเพื่อนรวมงานเมื่อเกิดความผิดพลาด
3. รักษาทรัพยสินชื่อเสียงและประโยชน ปกปองเกียรติภูมิของคณะ
บริหารธุรกิจ
4. ไมใชชื่อและทรัพยากรของคณะฯ เพื่อประโยชนสวนตนและพรรคพวก
5. อาจารยพึงปฏิบัติตนดวยความรับผิดชอบตอสถาบัน สังคม และ
ประเทศชาติ
แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ
1. จงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ภาคภูมิใจในความเปนไทย
นิยมไทย มีจิตวิญญาณในการอนุรักษวัฒนธรรมไทย
2. เสียสละความสุขสวนตนเพื่อประเทศชาติเปนสวนหนึ่งในการเสริมสราง
ความสามัคคีของชาติ มีจิตสํานึกในการอยูรวมกันในสังคม
3.เปนผูนําทางสังคม มีสวนรวมประสานความรวมมือ แลกเปลี่ยนความรูดาน
วิ ช าการกั บ สถาบั น ต า ง ๆ เป น ผู นํ า ใน การเปลี่ ย น แปลง และนํ า มาพั ฒ น า
สังคม
4.ปฏิบัติตนใหเปนที่รัก ที่เคารพนับถือ เปนพลเมืองดี ไมกระทําการใด ๆ ที่
สงผลเสียหายตอตนเองและตอสถาบัน
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จรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะบริหารธุรกิจ
ดวยคณะบริหารธุรกิจ มีภารกิจในการจัดการเรียนการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิต
ทางดานการบริหารธุรกิจ ที่ มีความรูความสามารถ เพื่อตอบสนองความตองการของ
สังคมในดานธุรกิ จ บุคลากรสายสนัน สนุน วิชาการเปนผูมี ความสํา คัญในการอํานวย
ความสะดวก การปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
คณะกรรมการไดกําหนดจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะ
บริหารธุรกิจ ดังนี้
1. ตระหนักถึงหนาที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
2. มีความจริงใจตอเพื่อนรวมงานทั้งตอหนาและลับหลัง
3. ใฝหาความรูและพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ
4. ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย และละเวนการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใดอันมิชอบ
5. ประพฤติตนใหเปนที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป
แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณหนาที่และความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน
1. ตระหนักถึงหนาที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
1.
2.
3.
4.
5.

เต็มใจใหบริการตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
ปฺฏิบัติงานดวยความขยัน อดทนและเสียสละ
ปฏิบัติตนเปนผูใชเวลาใหเปนประโยชนตอคณะฯ อยางเต็มที่
ใหความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของคณะฯ
ปฏิบัติงานโดยมุงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
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2. มีความจริงใจตอเพื่อนรวมงานทั้งตอหนาและลับหลัง
แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
1. เปนที่พึ่งและไววางใจแกเพื่อนรวมงาน ใหเกียรติและเคารพสิทธิ
สวนบุคคลของเพื่อนรวมงาน
2. ตองซื่อสัตยและรักษาความลับของเพื่อนรวมงาน
3. มีความตั้งใจและจริงใจในการปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น และ
แลกเปลี่ยนความรูกับเพื่อนรวมงาน
4. เอาใจใส เสียสละ หวงใย อาทรและเกื้อกูลตอเพื่อนรวมงาน
5. ยอมรับฟงความคิดเห็นจากเพื่อนรวมงาน
6. แสดงน้ําใจและใหความเปนมิตรกับเพื่อนรวมงาน
7. พูดจากับเพื่อนรวมงานอยางสุภาพและสรางสรรค
3. ใฝหาความรูและพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ
แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
1. มุงพัฒนาวิธีการทํางานของตนเองอยางจริงจัง
2. ใฝหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางานใหกาวหนาทันตอการ
เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย
3. ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะแนวทางปรับปรุง และพัฒนางานในความ
รับผิดชอบใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
4. เขารวมประชุม อบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนความรูอยางตอเนื่อง
5. ยอมรับฟงความคิดเหน ขอเสนอแนะ แนวทางการปฏิบัติงานของผูอื่น
ดวยความเต็มใจ
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4. ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย และละเวนจากการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใดอันมิชอบ
แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
1.
2.
3.
4.

ปฏิบัติหนาที่โดยไมมุงหวังหรือแสวงหาประโยชนอันมิควรได
ปฏิบัติงานโดยตระหนักถึงความถูกตองและประโยชนของหนวยงาน
ปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายของผูบังคับบัญชา
ไมพึงใชชื่อ และทรัพยากรของหนวยงานไปแสวงหาประโยชนสวนตนโดย
มิชอบ
5. ตองไมแสวงหาประโยชนอันเปนอามิสสินจางใด ๆ ทั้งสิ้น
6. ปฏิบัติงานในหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต
5. ประพฤติตนใหเปนที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป
แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับหนาที่เกียรติและศักดิ์ศรีของบุคลากร
ปฏิบัติตนใหเปนที่นาเชื่อถือของคนทั่วไป
ใหความยุติธรรมและเสมอภาค ปฏิบัติใหเทาเทียมกัน กับบุคคลทั่วไป
พึงปฏิบัติตนเพื่อเปนแบบอยางที่ดี
พึงปฏิบัตติ นใหมีกิริยา มารยาท วาจาสุภาพ แตงกายใหเหมาะสม
เปนแบบอยางที่ดี เปนที่เชื่อถือของคนทั่วไป
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จรรยาบรรณของนักวิจัย คณะบริหารธุรกิจ
การวิจั ยเป น กิจกรรมที่ มีค วามสํ า คัญ ต อการวางแผนและกํา หนด
นโยบายในการพัฒนา คณะบริหารธุรกิจ ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ขึ้ น อยูกับ ความรู
ความสามารถของนักวิจัยในเรื่องที่จะศึกษา และขึ้นอยูกับคุณธรรม จริยธรรมของ
นัก วิจั ยด วย ผลงานวิจั ยที่ ดอ ยคุ ณภาพ หากเผยแพรออกไป อาจเป นผลเสีย ต อ
วงการวิชาการและประเทศชาติได ดวยเหตุนี้ คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ จึ ง ได กํ า หนด “จรรยาบรรณของนั ก วิ จั ย คณะ
บริ หารธุ รกิ จ” ไวเ ปน แนวทางสํ าหรับ นักวิจัย คณะบริ ห ารธุ รกิ จ ได ยึดถือปฏิ บั ติ
เพื่ อ ให ก ารดํา เนิ น การวิ จัย ตั้ ง อยู บ นพื้ นฐานของจริ ย ธรรม และหลั กวิ ช าการที่
เหมาะสม มี 5 ประการ ดังนี้
1. นักวิจัยตองซื่อสัตย มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบตอสังคม
2. นักวิจัยตองตระหนักถึง พันธกรณีในการทํางานวิจัย ตามขอตกลงที่ทําไว
กับหนวยงานที่สนับสนุนการวิจัย และตอหนวยงานที่ตนสังกัด
3. นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรูในสาขาวิชาการที่ทําวิจัย และมีอิสระ
ทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทําวิจัย
4. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอื่น และมีความ
รับผิดชอบตอสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไมวาจะเปนสิ่งที่มีชีวิตหรือไมมีชีวิต
5. นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางที่ชอบ รวมทั้งตอง
เคารพศักดิ์ศรีและสิทธิของมนุษยที่ใชเปนตัวอยางในการวิจัย
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แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนักวิจัย คณะบริหารธุรกิจ
1. นักวิจัยตองซื่อสัตย มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบตอสังคม

3. นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรูในสาขาวิชาการที่ทําวิจัย และมีอิสระทางความคิด
โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทําวิจัย
แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
1. นักวิจัยตองมีความซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่น
2. นักวิจัยตองใหเกียรติผูอื่น โดยการอางถึงตัวบุคคลหรือแหลงที่มา
ของขอมูลและความคิดเห็นที่นํามาใชในงานวิจัย
3. นักวิจัยตองซื่อตรงตอการแสวงหาทุนวิจัย
4. นักวิจัยตองมีความเปนธรรมเกี่ยวกับผลประโยชนที่ไดจากการวิจัย
5. ตองมีจิตสํานึกอุทิศกําลังปญญาของตน เพื่อความกาวหนา
ทางวิชาการ เพื่อความเจริญของสถาบัน และประโยชนสุขตอสังคม
6. สรางสรรคผลงานวิจัยเพื่อความเจริญของสังคม ไมทําการวิจัย
ที่ขัดกับกฎหมายความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
2. นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทํางานวิจัยตามขอตกลงที่ทําไวกับ
หนวยงานที่สนับสนุนการวิจัยและตอหนวยงานที่ตนสังกัด
แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
1. นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัย
2. นักวิจัยตองอุทิศเวลาทํางานวิจัย
3. นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบในการทําวิจัย
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1. นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรู ความชํานาญ หรือประสบการณ
เกี่ยวกับเรื่องที่ทําวิจัยอยางเพียงพอเพื่อนําไปสูงานวิจัยที่มีคุณภาพ
2. นักวิจัยตองรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจัยในสาขาวิชาการ
นั้น ๆ เพื่อปองกันความเสียหายตอวงการวิชาการ
3. นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด ไมทํางานวิจัยดวยความเกรงใจ
4. ปฏิบัติงานวิจัยโดยใชหลักวิชาการเปนเกณฑ และไมมีอคติมาเกี่ยวของ
5. ตองเสนอผลงานวิจัยตามความเปนจริง
6. ไมมุงหวังประโยชนสวนตน หรือสรางความเสียหายแกผูอื่น
4. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอื่น และมีความรับผิดชอบตอสิ่งที่
ศึกษาวิจัยไมวาจะเปนสิ่งที่มีชีวิตหรือไมมีชีวิต
แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
1. นักวิจัยพึงมีมนุษยสัมพันธที่ดี แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมงานกับ
นักวิชาการอื่น ๆ ได
2. ยอมรับฟงแกไขการทําวิจัยและเสนอผลงานวิจัยตามขอแนะนําที่ดี เพื่อ
สรางความรูที่ถูกตอง และสามารถนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนได
3. นักวิจัยตองดําเนินการวิจัยโดยมีจิตสํานึก ไมกอความเสียหายตอคน สัตว
พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม
4. ตองมีความรับผิดชอบตอผลที่จะเกิดแกตนเอง กลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษาและสังคม
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5. นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางที่ชอบ รวมทั้งตองเคารพศักดิ์ศรีและ
สิทธิของมนุษยที่ใชเปนตัวอยางในการวิจัย
แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
1. นักวิจัยตองเคารพสิทธิมนุษยทใี่ ชในการทดลองและตองไดรับความ
ยินยอมกอนทําการวิจัย
2. นักวิจัยตองดูแลปกปองสิทธิประโยชนและรักษาความลับของกลุมตัวอยาง
ที่ใชในการทดลอง
3. ตองไมคํานึงถึงแตผลประโยชนทางวิชาการจนเกิดความเสียหาย หรือ
กอใหเกิดความขัดแยง
4. มีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพรผลงานวิจัย
5. การเผยแพรผลงานวิจัยตองคํานึงถึงประโยชนทางวิชาการและสังคม
ไมเผยแพรผลงานวิจัยเกินความเปนจริง โดยเห็นแกประโยชนสวนตนเปนที่ตั้ง
6. พึงเสนอผลงานวิจัยตามความเปนจริง ไมขยายผลขอคนพบโดยปราศจาก
การตรวจสอบ สามารถยืนยันในทางวิชาการได

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ
เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยคณะบริหารธุรกิจ
**************************
เพื่อใหการดําเนินงานดานจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยคณะบริหารธุรกิจ
เปนไปดวยความเปนธรรม และมีประสิทธิภาพอันจะนําไปสูแบบอยางทีดี่ แกนักศึกษา
คณะกรรมการไดกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยคณะบริหารธุรกิจ ดังนี้
1. อาจารยพึงดํารงตนใหเปนแบบอยางที่ดีแกศิษย และบุคคลทั่วไป
2. อาจารยพึงสอน ชวยเหลือ และปฏิบัติตอศิษย ดวยความรัก เมตตากรุณา
และเปนธรรม
3. อาจารยพึงศึกษา คนควา วิจัย พัฒนาความรูใหมใหทันสมัยอยาง
ตอเนื่อง
4. อาจารยพึงมีสวนรวมในกิจกรรมใด ๆ เพื่อสรางชื่อเสียงใหแกคณะ
บริหารธุรกิจ
5. อาจารยพึงปฏิบัติตนดวยความรับผิดชอบตอสถาบัน สังคม และ
ประเทศชาติ
จึงประกาศใหทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2554
(ผูชวยศาสตราจารยสุมาลี รามนัฏ)
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ประกาศคณะบริหารธุรกิจ
เรื่อง จรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
**************************
ดวยคณะบริหารธุรกิจ มีภารกิจในการจัดการเรียนการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิต
ทางดานการบริหารธุรกิจ ที่ มีความรูความสามารถ เพื่อตอบสนองความตองการของ
สังคมในดานธุรกิ จ บุคลากรสายสนัน สนุน วิชาการเปนผูมี ความสํา คัญในการอํานวย
ความสะดวก การปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
คณะกรรมการไดกําหนดจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
คณะบริหารธุรกิจ ดังนี้
1. ตระหนักถึงหนาที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
2. มีความจริงใจตอเพื่อนรวมงานทั้งตอหนาและลับหลัง
3. ใฝหาความรูและพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ
4. ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย และละเวนการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใดอันมิชอบ
5. ประพฤติตนใหเปนที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป
จึงประกาศใหทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2554

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ
เรื่อง จรรยาบรรณของนักวิจัย
**************************

การวิจัยเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญตอการวางแผนและกํา หนดนโยบาย
ในการพัฒนา คณะบริหารธุรกิจ ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ขึ้นอยูกับความรูความสามารถ
ของนั ก วิ จั ย ในเรื่ อ งที่ จ ะศึ ก ษา และขึ้ น อยู กั บ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของนั ก วิ จั ย ด ว ย
ผลงานวิจั ยที่ ดอยคุณ ภาพ หากเผยแพร ออกไป อาจเปนผลเสีย ตอ วงการวิชาการและ
ประเทศชาติได ดวยเหตุนี้ คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย คณะบริหารธุรกิจ
จึงไดกําหนด “จรรยาบรรณของนักวิจัย คณะบริหารธุรกิจ” ไวเปนแนวทางสําหรับนักวิจัย
คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ ได ยึด ถือ ปฏิ บัติ เพื่ อ ให การดํ า เนิ น การวิ จั ย ตั้ ง อยู บ นพื้ น ฐานของ
จริยธรรม และหลักวิชาการที่เหมาะสม มี 5 ประการ ดังนี้
1. นักวิจัยตองซื่อสัตย มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบตอสังคม
2. นักวิจัยตองตระหนักถึง พันธกรณีในการทํางานวิจัย ตามขอตกลง
ที่ทําไวกับหนวยงานที่สนับสนุนการวิจัย และตอหนวยงานที่ตนสังกัด
3. นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรูในสาขาวิชาการที่ทําวิจัย และมีอิสระ
ทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทําวิจัย
4. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอื่น และมีความ
รับผิดชอบตอสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไมวาจะเปนสิ่งที่มีชีวิตหรือไมมีชีวิต
5. นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางที่ชอบ รวมทั้งตอง
เคารพศักดิ์ศรีและสิทธิของมนุษยที่ใชเปนตัวอยางในการวิจัย

จึงประกาศใหทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2554

(ผูชวยศาสตราจารยสุมาลี รามนัฏ)
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(ผูชวยศาสตราจารยสุมาลี รามนัฏ)
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คณะบริหารธุรกิจ

ภาคผนวก

