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ปที่ ๓    ฉบับที่ ๑๕   วันที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 
 
 

 
 

ในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม 
๒๕๕๔ และเพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนรูจักคิดแยกแยะ และปลูกฝงใหเติบโตเปนคนดี มีความรูและ
คุณธรรม เพ่ือนําไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน สโมสรโรตารี่เจริญนคร ภาค ๓๓๕๐ จึงไดรวมกับสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) และบริษัท เตกา (ประเทศไทย) จํากัด  จัดโครงการประกวดเรียงความ  
ชิงถวยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อชิงทุนการศึกษาขึ้น โดยได
มีพิธีมอบถวยรางวัลชนะเลิศไปแลวที่สถาบันนิดาฯ เม่ือวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยมี นายอรรถนิติ   
ดิษฐอํานาจ องคมนตรี มาเปนประธานมอบถวยพระราชทานแกผูชนะการประกวด การประกวดครั้งนี้ มี
นิสิตจากคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดรับรางวัลสองคน ไดแก  
รางวัลที่ ๒  นางสาวสุธิญา พูนเอียด  

ในหัวขอ “บทบาทของเยาวชนกับการพัฒนาประเทศ ใหดํารงอยูอยางมั่นคงเปนปกแผน” 
รับเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท และใบประกาศเกียรติคุณ  
สวนถวยรางวัล รองศาสตราจารย ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผูกอตั้งมหาวิทยาลัย        
แมฟาหลวง มอบใหแกคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

รางวัลที่ ๓  นางสาวคณิตา หอมทรัพย  
ในหัวขอ “บทบาทของเยาวชนกับการพัฒนาประเทศ ใหดํารงอยูอยางมั่นคงเปนปกแผน” 
รับเงินรางวัล ๙,๐๐๐ บาท และใบประกาศเกียรติคุณ  

โดยรองคณบดีฝายกิจการนิสิต ผูชวยศาสตราจารยสรรควัฒน ประดิษฐพงศ รวมแสดงความยินดีแกนิสิต 
และรับรางวัลดังกลาว 
 

 

 

 

 

นิสิตสรางชื่อเสียง 
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จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพ่ือใหการ
ดําเนินงานวิจัยตั้งอยูบนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของ
การศึกษาคนควาใหเปนไปอยางสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย ดังน้ี 

1) นักวิจัยตองซื่อสัตยและมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 
2) นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัยตามขอตกลงที่ทําไวกับหนวยงานที่สนับสนุนการ

วิจัยและตอหนวยงานที่ตนสังกัด 
3) นักวิจัยตองมีพ้ืนฐานความรูในสาขาวิชาการที่ทําวิจัย 
4) นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตอสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไมวาจะเปนสิ่งมีชีวิตหรือไมมีชีวิต 
5) นักวิจัยตองเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษยที่ใชเปนตัวอยางในการวิจัย 
6) นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทําวิจัย 
7) นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางที่ชอบ 
8) นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอ่ืน 
9) นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบตอสังคมทุกระดับ 

 
จรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ประมวลความประพฤติที่อาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบัติเพ่ือรักษา สงเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของอาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุนตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด โดยอาจใชกรอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ.เร่ืองมาตรฐาน
ของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยตองยึดม่ันในหลักการ 6 ประการ คือ  

1) ยึดม่ันและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง  
2) ซ่ือสัตยสุจริตและรับผิดชอบ  
3) ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได  
4) ปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม  
5) มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  
6) ไมใชอํานาจครอบงําผิดทํานองคลองธรรมตอนักศึกษา  
 

และตองครอบคลุมจรรยาบรรณ10 ประการ คือ  
1) จรรยาบรรณตอตนเอง  2) จรรยาบรรณตอวิชาชีพ  
3) จรรยาบรรณตอการปฏิบัติงาน  4) จรรยาบรรณตอหนวยงาน  
5) จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา  6) จรรยาบรรณตอผูใตบังคับบัญชา  
7) จรรยาบรรณตอผูรวมงาน  8) จรรยาบรรณตอนักศึกษาและผูรับบรกิาร  
9) จรรยาบรรณตอประชาชน 10) จรรยาบรรณตอสังคม 

 
 

จรรยาบรรณ 
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จรรยาบรรณของอาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตามมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 35/2542 
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2542 มีดังน้ี 

ขอ 1. อาจารยพึงอุทิศเวลาและเสียสละใหกับงานสอนดวยความรับผิดชอบ 
ขอ 2. อาจารยพึงสอนศิษยอยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ 
ขอ 3. อาจารยพึงชวยเหลือและปฏิบัติตอศิษยอยางเปนธรรม 
ขอ 4. อาจารยพึงเปนแบบอยางที่ดีของศิษย 
ขอ 5. อาจารยพึงหม่ันศึกษาคนควา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการของตนใหทันตอเหตุการณ

เสมอ 
ขอ 6. อาจารยพึงเปนนักวิจัยที่มีจรรยาบรรณนักวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
ขอ 7. อาจารยพึงสรางและสงเสริมความสามัคคีในหมูคณะและมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย

โดยสวนรวม 
ขอ 8. อาจารยพึงปฏิบัติตนดวยความรับผิดชอบตอผูอ่ืนสังคมและประเทศชาติ 
ขอ 9. อาจารยตองซื่อสัตยและมีคุณธรรม 
ขอ 10. อาจารยพึงปฏิบัติตนตอผูอ่ืนอยางกัลยาณมิตร 

 
 นอกจากนี้ คณะอักษรศาสตร ยังไดมีแนวปฏิบัติของจรรยาบรรณแตละขอ ซ่ึงสามารถติดตาม
รายละเอียดไดจากเว็บไซตคณะอักษรศาสตร เมนู อาจารย-บุคคลากร เมนูยอย จรรยาบรรณ  
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 รองศาสตราจารย ดร. พัชนี  ตั้งยืนยง  ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจาก คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใหเปนผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
ตะวันออก  ในวันที่ 28 เมษายน 2554 

 รองศาสตราจารยสุกัญญา  สุจฉายา ไดรับเชิญจากโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.ดาน
มนุษยศาสตร-สังคมศาสตรใหเปนผูทรงคุณวุฒิวิจารณผลรายงานความกาวหนาของผูไดรับทุน 2 โครงการ 
จํานวน 5 บทความ   เม่ือวันที่  8  พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมแกรนด เทาเวอร อินน พระราม 6    

 รองศาสตราจารยสุกัญญา  สุจฉายา ไดรับเชิญจากวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรให
เปนวิทยากรบรรยายเรื่อง “การอนุรักษ/การสืบสานภูมิปญญาไทยในยุคเศรษฐกิจสรางสรรค” ใหแก
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารงานวัฒนธรรม รุน MCT 9 เม่ือวันที่ 21 
พฤษภาคม 2554 เวลา  9.00 -12.00 น. ณ หอง CITU อาคารอเนกประสงค  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   
ทาพระจันทร  

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรรถยา สุวรรณระดา   อาจารย ดร.ฌิเงะกิ อิวะอิ  และ อาจารยนํ้าทิพย 
เมธเศรษฐ ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากมหาวิทยาลัยโอซากา ใหเขารวมประชุมวิชาการ
นานาชาติ Japan-Thai International Seminar "Osaka University-Chulalongkorn University Workshop 
on Japanese Literature"  ระหวางวันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2554   ณ คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัย  
โอซากา ประเทศญี่ปุน  โดยอาจารย ดร.ฌิเงะกิ อิวะอิ  และอาจารยนํ้าทิพย เมธเศรษฐ  ไดรับเชิญเปน     
ผูวิจารณสรุปทายการประชุม และผูชวยศาสตราจารย ดร.อรรถยา สุวรรณระดา ไดรับเชิญเปนผูกลาว  
สุนทรพจนปดงาน 

 อาจารยเนณุภา สุภเวชย ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ไดรับเชิญจากศูนยภาษาไทยสิรินธร ใหเปน
วิทยากรในการอบรมโปรแกรม EXCEL ใหแกบุคลากรของศูนย จํานวน 15 คน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
พัฒนาทักษะการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 
31 มีนาคม 2554 เวลา 9.00-12.00 น. ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรของภาควิชาบรรณารักษศาสตร 
อาคารบรมราชกุมารี 

 อาจารย ดร.ดินาร  บุญธรรม ภาควิชาประวัติศาสตร ไดรับเชิญจาก Infocusasia  ใหเปนวิทยากร
รับเชิญในรายการถายทําสารคดีเพ่ือแลกเปลี่ยนทัศนะและองคความรูในรายการพรอมกับผูดําเนินรายการ
และเลาถึงประวัติ ความสําคัญและเหตุการณที่สําคัญที่เกี่ยวของกับสถานที่ตางๆ ในวันที่ 17-18 พฤษภาคม 
2554   

 อาจารย ดร.เกษม เพ็ญภินันท ภาควิชาปรัชญา ไดรับเชิญจากคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร ใหเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ เร่ือง “เยอรเกน ฮาเบอรมาสกับทฤษฎีวิพากษสังคม
สมัยใหม : โครงการการรูแจงกับการจัดวางปทัสถานใหกับการวิพากษ” วันที่ 18  พฤษภาคม  2554 เวลา 
10.00 น. ณ หอง ร.102 คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ใคร ทําอะไร ที่ไหน 
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 อาจารย ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป  ภาควิชาประวัติศาสตร ไดรับเชิญจากสํานักวรรณกรรมและ
ประวัติศาสตร กรมศิลปากร ใหรวมเดินทางไปปฏิบัติราชการในโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนเอกสารและ
ขอมูลดานประวัติศาสตรความสัมพันธไทย-ชวา (อินโดนีเซีย) ระหวางวันที่ 20-25 พฤษภาคม 2554 

 อาจารย ดร.อนันต  เหลาเลิศวรกุล ภาควิชาภาษาไทย ไดรับเชิญจากสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  ใหเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณา/อภิปรายและปรับปรุงรหัสผาตัดและหัตถการ 
พรอมทั้งแปลเปนฉบับภาษาไทย (ICD -10-TM, Thai Modification : Procedures) วันที่ 8-9 มิถุนายน 
2554 ณ โรงแรมเคปราชา ศรีราชา จังหวัดชลบุรี   

 รองศาสตราจารย ดร.สุวรรณา สถาอานันท และ อาจารย ดร.วาสนา วงศสุรวัฒน ภาควิชา
ประวัติศาสตร ไดรับเชิญจากสํานักงานจัดการศึกษาทั่วไป สํานักงานมหาวิทยาลัย ใหเปนวิทยากรเพื่อ
วิสัชนาในหัวขอ “ดํารงความเปนไทยในกระแสโลกาภิวัฒน” วันจันทรที่ 23 พฤษภาคม  2554  เวลา 13.00-
15.00 น. ณ หองประชุม 202 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 

 
คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร 

สงขาวประชาสัมพันธไดที่  น.ส.นฤมล สุวรรณเกิด   โทร. 84916   E – mail : artspr08@hotmail.com 


