ประกาศ
ที่ศศ.2/2556
เรื่อง จรรยาบรรณอาจารย์ และบุคลากร ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย

ระเบียบของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทยว่าด้ วยจรรยาบรรณของอาจารย์ และ
บุคลากร โดยกาหนดจรรยาบรรณออกเป็ น ดังนี ้
1. จรรยาบรรณต่ อตนเอง และวิชาชีพ
(1) พึงยึดมัน่ และยืนหยัดในสิ่งที่ถกู ต้ อง ความชอบธรรม คุณธรรม จริยธรรมและหลักวิชาการโดยไม่
โอนอ่อนต่ออิทธิพลใด ๆ
(2) พึงเป็ นผู้มีศีลธรรมอันดี ประพฤติตนให้ เหมาะสมกับการเป็ นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
(3) ต้ องใช้ วิชาชีพในการปฏิบตั หิ น้ าทีด้วยความซื่อสัตย์ และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีที่
วิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพกาหนดไว้ ก็พงึ ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ นันด้
้ วย
(4) พึงมีทศั นคติที่ดีตอ่ การปฏิบตั หิ น้ าที่ เพื่อให้ การปฏิบตั หิ น้ าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ ้น
โดยคานึงถึงประโยชน์โดยรวมของคณะและของมหาวิทยาลัยประกอบด้ วย
2. จรรยาบรรณต่ อการปฏิบัตงิ าน
(1) พึงยึดมัน่ ต่อแนวทางการปฏิบตั งิ านที่มงุ่ สู่ความเป็ นเลิศในการปฏิบตั งิ าน ความเป็ นธรรมในสังคม
และการร่วมนาสังคมไปในแนวทางที่ถกู ต้ อง ดีงาม และพึงปรารถนา
(2) ต้ องปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต และไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้ องหรื อขัดแย้ ง ต่อการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ตามตาแหน่งของตน
(3) พึงปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
(4) พึงปฏิบตั หิ น้ าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถโดยไม่เลือกปฏิบตั แิ ละปราศจากอคติ
(5) พึงประพฤติตนเป็ นผู้ตรงต่อเวลา และใช้ เวลาในการปฏิบตั หิ น้ าที่ให้ เป็ นประโยชน์ตอ่ คณะและ
มหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่

(6) พึงดูแลรักษาและใช้ ทรัพย์สินของคณะและมหาวิทยาลัยอย่างประหยัด คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้
เสียหายหรื อสิ ้นเปลืองเสมือนทรัพย์สินของตนเอง
(7) พึงรักษาชื่อเสียง เกียรติภมู ิและประโยชน์ของคณะและมหาวิทยาลัยโดยไม่กระทาการใดๆ
อันจะก่อให้ เกิดความเสียหายแก่คณะและมหาวิทยาลัย
(8) ต้ องไม่แสวงหาประโยชน์จากชื่อหรื อทรัพยากรของคณะและมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์สว่ นตัว
หรื อหมู่คณะโดยมิชอบ
3. จรรยาบรรณต่ อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้ บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน
(1) พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั งิ าน การให้ ความร่วมมือช่วยเหลือในส่วนงานของตนทังในด้
้ าน
การให้ ความคิดเห็น การช่วยทางานและการแก้ ปัญหาร่วมกันรวมทังการเสนอแนะในสิ
้
่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์
ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้ วย
(2) พึงดูแลเอาใจใส่ผ้ อู ยูใ่ ต้ บงั คับบัญชาทังในด้
้ านการปฏิบตั งิ าน ขวัญ กาลังใจ สวัสดิการ
และยอมรับฟั งความคิดเห็นของผู้อยูใ่ ต้ บงั คับบัญชา ตลอดจนปกครองผู้อยูใ่ ต้ บงั คับบัญชาด้ วยหลักการ
และเหตุผลที่ถกู ต้ องตามหลักการมีธรรมมาภิบาลขององค์กร (Good Governance)
(3) พึงช่วยเหลือเกื ้อกูลกันในทางที่ถกู ต้ อง รวมทังส่
้ งเสริมและสนับสนุนให้ เกิดความสามัคคี ร่วมแรง
ร่วมใจกับผู้ร่วมงานในการปฏิบตั หิ น้ าที่เพื่อประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม
(4) พึงปฏิบตั ติ อ่ ผู้ร่วมงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้ องด้ วยความสุภาพ และมีมนุษยสัมพันธ์อนั ดี
(5) ต้ องไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็ นของตน
(6) ต้ องปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของผู้บงั คับบัญชาซึง่ สัง่ ในหน้ าที่ โดยชอบด้ วยกฎและระเบียบของคณะและ
ของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
4. จรรยาบรรณต่ อนักศึกษา ผู้รับบริการและสังคม
(1) ต้ องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ ความเอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ กาลังใจในการศึกษา
เล่าเรี ยนแก่ ศิษย์โดยความเสมอหน้ า
(2) ต้ องอบรมสัง่ สอน ฝึ กฝน สร้ างเสริมความรู้ทกั ษะและนิสยั ที่ถกู ต้ องดีงามให้ เกิดแก่ศิษย์
อย่างเต็มความสามารถ ด้ วยความบริ สทุ ธิ์ใจ
(3) ต้ องประพฤติปฏิบตั ติ น เป็ นแบบอย่างที่ดีให้ กบั ศิษย์ ทังกาย
้
วาจา
(4) จะต้ องไม่ทาตนเป็ นปฏิปักษ์ ตอ่ ความเจริญทางสติปัญญา จิตใจ อารมณ์ สังคมของศิษย์
(5) ต้ องไม่แสวงหาผลประโยชน์อนั เป็ นอามิสสินจ้ างจากศิษย์ ในการปฏิบตั หิ น้ าที่ตามปกติ

และไม่ใช้ ศษิ ย์กระทาการใดอันเป็ นการ แสวงหาประโยชน์ให้ แก่ตนเองโดยมิชอบ
(6) ต้ องพัฒนาตนเอง ทังในด้
้ านวิชาชีพ ด้ านบุคลิกภาพและวิสยั ทัศน์ ให้ ทนั ต่อการพัฒนาทาง
วิชาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเ่ สมอ
(7) พึงช่วยเหลือเกื ้อกูลชุมชนในทางสร้ างสรรค์ และเป็ นผู้นาในการอนุรักษ์ภมู ิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทย
มีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2556 โดยประกาศนี ้กาหนดให้ อาจารย์และบุคลากร ต้ องปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณโดยเคร่งครัดอยูเ่ สมอ เพื่อให้ คณะเศรษฐศาสตร์ มีระบบบริหารจัดการภายใต้ หลักการมีธรรม
มาภิบาลขององค์กร (Good Governance)

(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช)
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

