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จรรยาบรรณบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
********
หลักการและเหตุผล
คณะมนุษยศาสตร์มีภารกิจในการพัฒนาทรัพ ยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้
บุคลากรสนใจใฝ่รู้ที่จะพัฒนาตนเองด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง นาความรู้มาพัฒนา การเรียนการสอนเพื่อให้เกิด
ความเป็นเลิศทางวิชาการ สร้างเสริมภูมิปัญญาให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถทั้ งด้านทฤษฎีและการคิดวิเคราะห์
สร้างสรรค์ สามารถพึ่ งตนเอง มีทัศนคติที่ดี ในการออกไปรับใช้สังคม และดารงชีวิตอยู่อย่างมี คุณภาพ ตลอดจน
ปลูกฝังให้เกิดความรัก และมีความภูมิใจในความเป็นไทย นอกจากนี้ แล้ว คณะฯ ยังมีภารกิจหลักอีกประการหนึ่ง
คือ การเสริมสร้างบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติดี ปฏิบัติตนตามทานองคลองธรรม รักษาไว้ ซง่ึ
ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง เกียรติคุณ ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ และร่วมกันทางานด้วยความสมานสามัคคีเพื่อให้
บรรลุภารกิจดังกล่าว ดังนั้น คณะฯ จึงกาหนดจรรยาบรรณเพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติแก่บุคลากร
คณะมนุษยศาสตร์ อาศัยอานาจตามความในมาตรา 29 คณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ ในการประชุม
ครั้งที่ 9/2550 เมื่อ วันที่ 30 ตุลาคม 2550 จึงกาหนดให้มีจรรยาบรรณ สาหรับบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังต่อไปนี้
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จรรยาบรรณบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์
1. จรรยาบรรณทั่วไป
1.1 ปฏิบัติตามกฎและระเบียบของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
1.2 ปฏิบัติงานโดยมุ่งประโยชน์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยมากกว่าส่วนตน
1.3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริตและเป็นธรรมต่อหน่วยงานและสังคม
1.4 ปฏิบัติงานด้วยความขยัน อดทน เสียสละ และส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ
1.5 ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี โดยไม่ทาให้หน่วยงานและมหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียง
1.6 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการเสริมสร้างเอกลักษณ์ไทย
1.7 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดารงตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
1.8 ให้ความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
2. จรรยาบรรณบุคลากรฝ่ายวิชาการ
2.1 ศรัทธาในอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์
(1) เป็นตัวอย่างที่ดีในด้านการแต่งกาย การพูดจา และความประพฤติ
(2) วางตนให้เหมาะสมกับการเป็นครู
(3) เป็นที่พึ่ง แก่นิสติ ในด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ รวมทั้งรักษาความลับของนิสิต
(4) ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากหน่วยงานและการทางานทั้งเพื่อส่วนตัวและพวกพ้อง
(5) เคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น และมีน้าใจต่อบุคลากรในหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย
2.2 ใฝ่รู้ในความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิจัย
2.3 ให้ความสาคัญต่อการเตรียมการสอน สอนด้วยความตัง้ ใจและสนับสนุนนิสิตให้มีความก้าวหน้าทาง
วิชาการ
(1) ทาโครงการสอน (Course syllabus)
(2) สอนตรงเวลากาหนด
(3) พัฒนาเนื้อหาและสื่อประกอบการสอนให้ทันสมัย
(4) สอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ
(5) จัดกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับข้อกาหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
(6) มีการวัดผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ที่เหมาะสมกับลักษณะวิชา ปราศจาก
อคติและตรวจสอบได้
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2.4 ไม่คัดลอกผลงานทางวิชาการของผู้อื่น และไม่ยินยอมให้ผู้ใดนาผลงานทางวิชาการของตนไปใช้ในทาง
ที่เป็นผลเสียต่อบุคคลและสังคม
2.5 มีความตัง้ ใจจริงและตระหนักในหน้าที่ของบุคลากรฝ่ายวิชาการทั้งด้านการสอน และการวิจัย
2.6 ให้ความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยทั้งในด้านบริการชุมชน
พัฒนาภูมปิ ัญญา และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2.7 ตระหนักในบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบในการปลูกฝังนิสิตให้มีคุณสมบัติเป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
3. จรรยาบรรณในการทาวิจัย
3.1 ตระหนักถึงความสาคัญของงานวิจัยว่ามีผลต่อการพัฒนาด้านวิชาการและเกิดประโยชน์ต่อสังคม มี
ความรับผิดชอบในการทาวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและประโยชน์ต่อสังคม
3.2 รับผิดชอบต่อพันธสัญญาในการทาวิจัยตามข้อตกลงที่ทาไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยและ
หน่วยงานที่ตนสังกัด
3.3 วิจัยด้วยใจที่เป็นกลาง เที่ยงรรม และปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการวิจัย
3.4 รับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต
3.5 เคารพศักดิ์ศรีและสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการทาวิจัย
3.6 ซื่อสัตย์ มีคุณธรรมด้านวิชาการ ไม่แอบอ้าง คัดลอกหรือตัดต่อผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของ
ผู้อื่น
3.7 รับฟังและเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่นโดยปราศจากอคติ
3.8 เผยแพร่งานวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อวงวิชาการและสังคม และนาไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ และสังคม
4. จรรยาบรรณผู้บริหาร
4.1 บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
- หลักนิติธรรม
- หลักคุณธรรม
- หลักความโปร่งใส
- หลักการมีส่วนร่วม
- หลักความคุ้มค่า
- หลักความรับผิดชอบ
4.2 ดารงอยู่ในความยุติธรรมและสามารถให้คาปรึกษาที่ดีแก่บุคลากร
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4.3 มีความโอบอ้อมอารีและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อบุคลากร และสนับสนุนส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของ
บุคลากร
4.4 ไม่เพิกเฉยต่อการกระทาผิดจรรยาบรรณของผู้ใ ต้บังคับบัญชา
4.5 ส่งเสริมบุคลากรให้พัฒนาตนให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.6 มอบหมายงานให้เหมาะสมแก่ความรู้ ความสามารถ และหน้าที่
4.7 ใช้ศาสตร์และศิลป์ในการแก้ไขปัญหา
5. จรรยาบรรณบุคลากรฝ่ายสนับสนุนวิชาการ
5.1 ตระหนักถึงหน้าที่ มีความรับผิดชอบอย่างจริงใจในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของหน่วยงาน และ
มหาวิทยาลัย ให้ความสาคัญต่อหน้าที่ของตน
(1) ทางานตรงเวลาและเต็มเวลา
(2) แต่งกายให้เหมาะสม
(3) ไม่ปฏิบัติตนให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่หน่วยงานและมหาวิทยาลัย
5.2 ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง ขยัน อดทน เสียสละ มีน้าใจ สุจริตโปร่งใสแลให้บริการอย่างเท่าเทียม
กัน
5.3 มีความรับผิดชอบงานในหน้าที่ มีใจรักในงานบริการ
(1) ไม่เพิกเฉยต่อความเดือดร้อนของผู้มาขอรับบริการ
(2) กระตือรือร้นในการช่วยแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นการให้คาปรึกษาหรือลงมือปฏิบัติ
(3) ไม่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อส่วนตนและพวกพ้อง
5.4 ใฝ่รู้ พัฒนาตน และพัฒนางานในหน้าที่ให้ก้าวหน้าทันต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน
5.5 มีมนุษยสัมพันธ์ต่อคนรอบข้าง และผู้มาขอรับบริการ
(1) มีกิริยาวาจาสุภาพ
(2) ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ
5.6 รักษา ดูแลและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่า
(1) ให้ความร่วมมือและให้ความสาคัญต่อนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง
(2) หมั่นบารุงรักษาและดูแลอุปกรณ์สานักงาน
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บทลงโทษสาหรับผู้กระทาผิดจรรยาบรรณบุคลากร มีดังต่อไปนี้
1. ในกรณีที่บุคลากรประพฤติผิดจรรยาบรรณ อันเป็นความผิดทางวินัยให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการทาง
วินัยกับบุคลากรผู้นั้นตามหลักเกณฑ์ของข้าราชการพลเรือนและบทบัญญัติของพนักงานมหาวิทยาลัย
2. ในกรณีที่บุคลากรประพฤติผิดจรรยาบรรณ แต่ไม่เป็นการกระทาผิดวินัยให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการ
ดังนี้
2.1 หากเป็นการกระทาผิดในครั้งแรก ให้ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา
2.2 หากยังกระทาผิดจรรยาบรรณในเรื่องที่ถูกว่ากล่าวตักเตือนตามข้อ 2.1 แล้วให้ทาทัณฑ์บนไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร หากฝ่าฝืนทัณฑ์บนให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดวินัย
3. ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาเพิกเฉยต่อการกระทาผิดจรรยาบรรณของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ถือว่ า
ผู้บังคับบัญชาผิดจรรยาบรรณทางวินัย
4. ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานกระทาผิดจรรยาบรรณให้คณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์
ของหน่วยงานเป็นผู้ดาเนินการร้องทุกข์ต่อมหาวิทยาลัย

การกากับดูแลการใช้ข้อบังคับจรรยาบรรณบุคลากร
ให้ฝ่ายบริหารคณะมนุษยศาสตร์เป็นผู้กากับดูแลการใช้ข้อบังคับจรรยาบรรณบุคลากรของคณะ
มนุษยศาสตร์ โดยให้ภาควิชา / สานักงานคณบดี / กรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของคณะฯ รายงานผลการใช้
ข้อบังคับจรรยาบรรณบุคลากรประจาปีการศึกษา เมื่อเสร็จสิ้นปีการศึกษา เมื่อภาควิชาฯ / สานักงานคณบดี /
กรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของคณะฯ รายงานผลการบังคับใช้จรรยาบรรณบุคลากร ให้ฝ่ายบริหารวิเคราะห์และ
สรุปผลการใช้ข้อมูลดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป
ในกรณีที่จะมีการแก้ไขจรรยาบรรณบุคลากรหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้เสนอร่างแก่บุคลากรคณะ
มนุษยศาสตร์พิจารณา แล้วจึงเสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์เพื่อพิจารณาในขั้นสุดท้ายให้ความ
เห็นชอบ
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ภาคผนวก

10
คํานิยาม
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์
ได้แก่ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน ที่ปฏิบตั ิงานใน
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
หลักธรรมาภิบาล
(ปรับปรุ งจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการสร้างระบบบริ หารกิจการบ้านเมือง และ สังคมที่ดี
พ.ศ.2542)
(1) หลักประสิ ทธิผล (Effectiveness)
หมายถึง ผลการปฏิบตั ิราชการที่บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายของแผนการปฏิบตั ิ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่ วนราชการหรื อหน่วยงานที่มี
ภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลปฏิบตั ิงานในระดับชั้นนําของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน
โดยการปฏิบตั ิราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้ าประสงค์ที่ชดั เจน มีกระบวนการปฏิบตั ิงานและ
ระบบงานที่เป็ นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องและเป็ นระบบ
(2) หลักประสิ ทธิภาพ (Efficiency)
หมายถึง การบริ หารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีมีการออกแบบกระบวน
การปฏิบตั ิงานโดยใช้เทคนิคและเครื่ องมือการบริ หารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การและสามารถใช้
ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อการพัฒนาขีดความสามารถใน
การปฏิบตั ิราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่ม
(3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
หมายถึง การให้บริ การที่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด และสร้างความ
เชื่อมัน่ ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรื อความต้องการของประชาชนผูร้ ับบริ การ และผู ้
มีส่วนได้ส่วนเสี ยที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง
(4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)
หมายถึง การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่และผลงานต่อเป้ าหมายที่กาํ หนด
ไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูใ่ นระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึง
ความสํานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ
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(5) หลักความโปร่ งใส (Transparency)
หมายถึง กระบวนการเปิ ดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีขอ้ สงสัยและสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ตอ้ งห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู ้ทุกขั้นตอนในการ
ดําเนินกิจกรรมหรื อกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้
(6) หลักการมีส่วนร่ วม (Participation)
หมายถึง กระบวนการที่ขา้ ราชการ ประชาชนและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มมีโอกาสได้
เข้าร่ วมในการรับรู ้ เรี ยนรู ้ ทําความเข้าใจ ร่ วมแสดงทัศนะ ร่ วมเสนอปั ญหาหรื อประเด็นที่สาํ คัญที่
เกี่ยวข้อง ร่ วมคิดแนวทาง ร่ วมการแก้ไขปัญหา ร่ วมในกระบวนการตัดสิ น และร่ วมกระบวนการพัฒนา
ในฐานะหุน้ ส่ วนการพัฒนา
(7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)
หมายถึง การถ่ายโอนอํานาจการตัดสิ นใจทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการ
ส่ วนกลางให้แก่หน่วยงานการปกครองอื่นๆ (ราชการการบริ หารส่ วนท้องถิ่น) และภาคประชาชน
ดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสิ นใจ
และการดําเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุง้ เน้นการสร้างความพึงพอใจ
ในการให้บริ การต่อผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย การปรับปรุ งกระบวนการ
และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดําเนินการที่ดีของส่ วนราชการ
(8) หลักนิติธรรม (Rule of Law)
หมายถึง การใช้อาํ นาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริ หารราชการด้วย
ความเป็ นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ และคํานึงถึงสิ ทธิเสรี ภาพของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
(9) หลักความเสมอภาค (Equity)
หมายถึง การได้รับการปฏิบตั ิและได้รับบริ การอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน
ชายหรื อหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรื อสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึ กอบรม และอื่นๆ
(10) หลักมุ่งเน้ นฉันทามติ (Consensus Oriented)
หมายถึง การหาข้อตกลงทัว่ ไปภายในกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็ นข้อตกลง
ที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสี ยประโยชน์
โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีขอ้ คัดค้านที่ยตุ ิไม่ได้ในประเด็นที่สาํ คัญ โดยฉันทา
มติไม่จาํ เป็ นต้องหมายความว่า เป็ นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์

คําสัง่ คณะมนุษยศาสตร์
ที่ 21/2555
เรื่ อง แต่งตังคณะกรรมการดํ
้
าเนินงานจรรยาบรรณบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์
------------------------------

เพื่อให้ การดําเนินงานเรื่ องจรรยาบรรณสําหรับบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ดําเนินไปด้ วยความ
เรี ยบร้ อย จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2541 แต่งตังคณะกรรมการดํ
้
าเนินงาน ดังนี ้
1. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
ที่ปรึกษา
ประธาน
2. รองคณบดีฝ่ายบริ หาร
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
4. ผู้ชว่ ยคณบดีฝ่ายวิจยั
กรรมการ
5. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์อรทัย วารี สอาด
กรรมการ
6. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ดวงใจ อัมระปาล
กรรมการ
7. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สภุ าภรณ์ ยิ ้มวิลยั
กรรมการ
กรรมการ
8. อาจารย์สภุ ทั รา
วงสกุล
9. อาจารย์ภญ
ิ ญาพันธ์
ร่วมชาติ
กรรมการ
10. นางภรณี
วาจาสัตย์
กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวเรณู
ขจรกุลจีระ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
12. นางสาวชวิตรา
ตันติมาลา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ภาระหน้ าที่ ส่งเสริ มและกํากับดูแลการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณของอาจารย์ และบุคลากรในคณะฯ
สัง่ ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555

(อาจารย์วาณี อรรจน์สาธิต)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
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แบบประเมิน
เรื่อง การประเมินผลการนาจรรยาบรรณไปใช้ปฏิบัติในคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(สายวิชาการ)
**************************
คาชี้แจง
การประเมินครั้งนีมี้วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ นาจรรยาบรรณไปใช้ปฏิบัติ แบบ
ประเมินนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้กรอกแบบสารวจ
ตอนที่ 2 การปฏิบัติตามสภาพจริง
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้กรอกแบบสารวจ
คาชี้แจง
โปรดทาเครื่องหมาย �ลงในช่อง �และเติมข้อความในช่องว่างให้ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน
1. สังกัด
ภาควิชา................................................................
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2. สถานภาพ
�ผู้บริหาร
�นักวิจัย
�นักวิชาการ

�พนักงานมหาวิทยาลัย
�ข้าราชการ
�ลูกจ้างชวั่ คราว

 กรณีที่เป็นนักวิชาการอย่างเดียวไม่ได้ทาวิจัย ตอบแบบประเมินตามสภาพจริง
เฉพาะข้อ 1-2 (หน้า 2-4)
 กรณีที่เป็นนักวิจัยและนักวิชาการ ตอบแบบประเมินตามสภาพจริง
เฉพาะข้อ 1-2-3 (หน้า 2-4)
 กรณีที่เป็นทั้ง 3 สถานภาพ ตอบแบบประเมินตามสภาพจริง
ทุกข้อ (หน้า 2-5)
3. ประสบการณ์การทางานในคณะมนุษยศาสตร์
�1-5 ปี �6-10 ปี
�11-15 ปี �16-20 ปี
�21-25 ปี �26 ปีขึ้นไป
4. การประกาศใช้จรรยาบรรณของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์
�ทราบและสนใจติดตามการปฏิบัติ
�ทราบแต่ไม่สนใจการปฏิบัติ
�ไม่ทราบและไม่สนใจการปฏิบัติ
�ไม่ทราบแต่สนใจติดตามการปฏิบัติ
�อื่น ๆ (โปรดระบุ) ............................................
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ตอนที่ 2 การปฏิบัติตามสภาพจริง
ปฏิบัติบ่อยครั้งมาก หมายถึง ทาเป็นปกตินิสัย
ปฏิบัติในบางครั้ง หมายถึง ทาเกือบทุกครั้งเมื่อมีโอกาสที่จะทา
ปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง หมายถึง ทาเมื่อคิดอยากจะทา
ไม่เคยปฏิบัติเลย หมายถึง ไม่เคยทาเลย
คาชี้แจง
โปรดทาเครื่องหมาย �ลงในช่อง �ทางขวามือที่ตรงกับระดับของการปฏิบัติจรรยาบรรณตามสภาพจริง
ของท่าน โดยตอบเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับท่านเท่า นั้นระดับของการปฏิบัติตามสภาพจริง

ข้อ
รายการจรรยาบรรณ

1

จรรยาบรรณทั่วไป
1.1 ปฏิบัติตามกฎและระเบียบของ
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย
1.2 ปฏิบัติงานโดยมุ่งประโยชน์ของ
หน่วยงานและมหาวิทยาลัยมากกว่า
ส่วนตน
1.3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
ซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นธรรมต่อ
หน่วยงานและสังคม
1.4 ปฏิบัติงานด้วยความขยัน อดทน
เสียสละ และส่งเสริมความสามัคคี
ในหมู่คณะ
1.5 ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี โดย
ไม่ทาให้หน่วยงานและมหาวิทยาลัย
เสื่อมเสียชื่อเสียง

ระดับของการปฏิบัติตามสภาพจริง
ปฏิบัติ ปฏิบัติ ปฏิบัติ ไม่เคย
บ่อยครั้ง ใน
นาน ๆ ปฏิบัติ
มาก บางครั้ง ครั้ง
เลย
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ข้อ
รายการจรรยาบรรณ

2

จรรยาบรรณบุคลากรฝ่ายสนับสนุนวิชาการ
2.1 ตระหนักถึงหน้าที่ มีความรับผิดชอบอย่างจริงใจ
ในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ของหน่วยงาน และ
มหาวิทยาลัยให้ความสาคัญต่อหน้าที่ของตน
- ทางานตรงเวลาและเต็มเวลา
- แต่งกายให้เหมาะสม
- ไม่ปฏิบัติตนให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่หน่วยงานและ
มหาวิทยาลัย
2.2 ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็งขยัน อดทน เสียสละ
มีน้าใจ สุจริต โปร่งใส และให้บริการอย่าง
เท่าเทียมกัน
2.3 มีความรับผิดชอบงานในหน้าที่มีใจรักในงาน
บริการ
- ไม่เพิกเฉยต่อความเดือดร้อนของผู้มาขอรับบริการ
- กระตือรือร้นในการช่วยแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นการ
ให้คาปรึกษาหรือลงมือปฏิบัติ
2.4 ใฝ่รู้ พัฒนาตน และพัฒนางานในหน้าที่ให้ก้าวหน้า
ทันต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน
2.5 มีมนุษยสัมพันธ์ต่อคนรอบข้างและผู้มาขอรับ
บริการ
- มีกริยาวาจาสุภาพ
- ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ
2.6 รักษา ดูแลและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า
- ให้ความร่วมมือและให้ความสาคัญต่อนโยบาย
เศรษฐกิจพอเพียง
- หมั่นบารุงรักษาและดูแลอุปกรณ์สานักงาน

ระดับของการปฏิบัติตามสภาพจริง
ปฏิบัติ ปฏิบัติ ปฏิบัติ ไม่เคย
บ่อยครั้ง ใน
นาน ๆ ปฏิบัติ
มาก บางครั้ง ครั้ง
เลย
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แบบฟอร์มการร้องเรียนเรื่องจรรยาบรรณบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์
เนื่องด้วยกระผม/ดิฉัน (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...................................................................
มีความประสงค์จะขอร้องเรียนเรื่อง การประพฤติผิดหลักจรรยาบรรณบุคลากรของ
(นาย /นาง /นางสาว)…………………………………………….....................................................................................
ภาควิชา/หน่วยงาน........................................................................................................
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………...........................................................................................................………
……....................................................................................................................................................……………
..............................................................................ผู้ร้องเรียน
วันที่…...…เดือน………..พ.ศ..….......
ขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดนี้เป็นความจริงทุกประการ
หมายเหตุ
1 ผู้ร้องเรียนต้องมีหลักฐานอ้างอิงได้ชัดเจน
2 เกิดจากสานึกสร้างสรรค์
3 พร้อมที่จะรับผิดชอบในกรณีที่ข้อร้องเรียนไม่เป็นจริง
4. คณะฯ จะดาเนินการพิจารณาข้อร้องเรียนก็ต่อเมื่อมีการระบุชื่อผู้ร้องเรียนเท่า นั้น
5. ยื่นแบบฟอร์มการร้องเรียนโดยตรงต่อคณบดีโดยปิดผนึกให้เรียบร้อย (คณะฯ จะเก็บไว้เป็นความลับ) หรือ
หย่อนลงในกล่องจรรยาบรรณที่ห้องสโมสรอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์

