
 
 

 
            

         
 

 ของฝากจาก... 
ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล 

  สวัสดีค่ะ...สําหรับฉบับนี้  ดิฉันขอนําเรื่อง  “ความชื่อสัตย์ (Integrity)  ในการทํางาน”  ซึ่ง
ได้นําบทความเผยแพร่ไว้ใน  Website Gotoknow.org  มาแจ้งให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับถึงเรื่อง  
“ความซื่อสัตย์ในการทํางาน”  ดังนี้ค่ะ... “ความซื่อสัตย์ (Integrity) ในการทาํงาน”                  คุณเคยถามตัวคุณเองหรือไม่ว่า  "คุณมีความซื่อสัตย์ในการทํางาน"  มาก น้อยเพียงใด...ซึ่ง
แน่นอนว่า คุณต้องตอบว่า "คุณมีความซื่อสัตย์ในการทํางาน"...ความซื่อสัตย์จึงเป็นคุณลักษณะที่สําคัญและ
เป็นที่ต้องการในทุกองค์การ ซึ่งความซื่อสัตย์นอกจากจะหมายถึง การรักษาความลับ ผลประโยชน์ และ
ทรัพย์สินต่าง ๆ ของส่วนราชการแล้ว ความซื่อสัตย์ยังหมายรวมไปถึงการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและไม่บิดเบือน
จากความเป็นจริง และการปฏิบัติตามระเบียบหรือกฎของส่วนราชการ และยังพบว่าอีกว่ามีหลายองค์การได้
กําหนดความซื่อสัตย์เป็นวัฒนธรรมองค์การ (Corporate Culture) หรือคุณค่าร่วม (Core Value) ที่
เกี่ยวข้องกับความคิดความเชื่อที่อยากให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติ 

แล้วทําไม?...คุณจะต้องมีความซื่อสัตย์ในการทํางาน ..... ความซื่อสัตย์ในการทํางานจะส่งผล
โดยตรงต่อคุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal Attribute) ของตัวคุณเองที่คนอื่นมองหรือรับรู้ในตัวคุณว่า
เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์หรือไม่ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงผลต่อเนื่องไปยังหน่วยงานและองค์การของคุณเอง 
ทั้งนี้คุณลักษณะของความซื่อสัตย์จะมีความสําคัญและส่งผลต่อตัวคุณและต่อหน่วยงานหรือส่วนราชการ
ของคุณ...สรุปได้ดังต่อไปนี้… 

1.  การได้รับ ความไว้วางใจ จากหัวหน้างานของคุณ พนักงานที่มีความซื่อสัตย์ย่อมทําให้
หัวหน้างานพร้อมและกล้าพอที่จะมอบหมายงานที่สําคัญหรือเป็นความลับของหน่วยงานให้กับคุณ เพราะ
หัวหน้าไว้วางใจตัวคุณเพราะรู้ว่างานที่มอบหมายให้ไปนั้นคุณต้องทําเสร็จและข้อมูลที่คุณทํานั้นมีความ
ถูกต้องแน่นอน 

                    2. ความน่าเชื่อถือ ได้ของตัวคุณ คุณจะได้รับการยอมรับและการกล่าวถึงในทางที่ดีจาก
บุคคลรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง หรือแม้กระทั่งผู้มาใช้บริการของคุณเอง เช่น 
ยอมรับว่าคุณมีความรับผิดชอบและความตั้งใจทํางาน…เนื่องจากคุณไม่เคยที่จะขาดงานหรือมาสาย…
รวมทั้งข้อมูลที่คุณให้นั้นมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันเสมอ  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม  โทร/แฟกซ 0-5526-7093 

ฉบับที่  13   ปการศึกษา  2553   วันพุธที่  1  ธันวาคม  พ.ศ. 2553 

ปณิธาน :  “บริหารเดน  เนนบริการ  ประสานภารกิจ  มุงผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย” 
ปรัชญา : “มนษุยสัมพันธเดน  เนนบริการและคุณภาพ” 
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 3. สร้างผลงาน ( Performance) ของตัวคุณ ความซื่อสัตย์ทําให้คุณมีโอกาสทํางานใหญ่
หรือสําคัญ ซึ่งอาจเป็นงานที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานหรือส่วนราชการ โดยคุณจะมีโอกาสแสดงฝีมือการ
ทํางานของคุณและโอกาสนี้เองย่อมจะส่งผลต่อเนื่องไปยังผลผลการปฏิบัติงาน…(Performance) และ
มูลค่าเพิ่ม (Added Value) ของตัวคุณเอง  

4. รักษาผลประโยชน์ของส่วนราชการ...หากคุณมีความซื่อสัตย์แล้วล่ะก็ ย่อมหมายถึงคุณ
ไม่ได้เอาเปรียบหน่วยงานและส่วนราชการแล้ว เนื่องจากคุณทํางานอย่างเต็มที่ ได้ปฏิบัติตามระเบียบและ
รักษาทรัพย์สินของส่วนราชการ และรวมถึงคุณไม่เอาความลับของส่วนราชการไปเปิดเผยให้ผู้อ่ืนรับรู้      
ซึ่งหมายถึงคุณกําลังรักษาผลประโยชน์ให้กับหน่วยงานและส่วนราชการของคุณเอง 

                   หากจะวัดหรือประเมินความซื่อสัตย์ได้อย่างไร?... เช่น หากถามว่านาย  ก  มีความซื่อสัตย์
มากกว่านาย  ข  นั้น เราจะพิจารณาหรือประเมินได้จากอะไรได้บ้าง และเพื่อทําให้ส่วนราชการสามารถ
ประเมินหรือวัดความซื่อสัตย์ได้ จึงทําให้ส่วนราชการได้กําหนดความซื่อสัตย์เป็นพฤติกรรมหรือ
ความสามารถอย่างหนึ่ง (Competency) ซึ่งสามารถกําหนดได้เป็นความสามารถหลัก (Core Competency) 
ที่เป็นความสามารถหรือพฤติกรรมที่ใช้วัดหรือประเมินบุคลากรสําหรับทุกคนและทุกตําแหน่งงาน  

                   นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดเป็นความสามารถในงาน (Job Competency) ได้อีกด้วย ซึ่ง
พฤติกรรมของความซื่อสัตย์นั้นสามารถกําหนดเป็นพฤติกรรมออกมาแยกเป็นระดับต่าง ๆ เพื่อใช้
ประเมินผลและพัฒนาพนักงานได้ โดยขอยกตัวอย่างของการแบ่งพฤติกรรมความซื่อสัตย์ออกเป็น 5 ระดับ 
ดังต่อไปนี้ 

ระดับ ลักษณะพฤตกิรรม 
1.  (ต่ํากว่ามาตรฐานที่กําหนดอย่างมาก) • ให้ข้อมูลที่บิดเบือนจากความเป็นจริง  เป็นเหตุ

ให้เกิดปัญหาหรือความเข้าใจผิดได้ 
• หลีกเลี่ยงการตักเตือนหรือแจ้งผู้ที่ทําผิดระเบียบ

หรือกฎของส่วนราชการ   
• ปฏิเสธและไม่ยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น  

โดยมักจะอ้างถึงผู้อ่ืนอยู่เสมอ 
• ละเมิดระเบียบหรือกฎของส่วนราชการอยู่เสมอ 

2.  (ต่ํากว่ามาตรฐานที่กําหนด) • ดูแลและรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของ
ส่วนราชการบ้างเป็นบางครั้ง 

• ตักเตือนหรือแจ้งผู้ที่ทําผิดระเบียบหรือกฎของ
ส่วนราชการเท่าที่จําเป็น 
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ระดับ ลักษณะพฤตกิรรม 

 • ไม่ประพฤติตนตามระเบียบหรือกฎของส่วน
ราชการเป็นบางครั้ง 

3.  (ตามมาตรฐานที่กําหนด) • รับฟังและไม่นําข้อมูลของผู้อ่ืนมาเปิดเผย 
• ดูแลและรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของ

ส่วนราชการอยู่เสม 
• ไม่นําทรัพย์สินของส่วนราชการมาใช้ประโยชน์

ส่วนตัว 
• ประพฤติตนตามระเบียบหรือกฎของส่วนราชการ

อยู่เสมอ 

4.  (สูง/เกินกว่ามาตรฐานที่กําหนด) • ไม่เปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานที่อาจสร้างความ
ขัดแย้งหรือปัญหาให้เกิดขึ้นได้ 

• ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  ชัดเจน  และเหมาะสมกับ
กลุ่มคน  เวลา  และสถานการณ์ 

• ตักเตือนสมาชิกในทีมเมื่อทําผิดระเบียบหรือกฎ
ของส่วนราชการ 

• ยอมรับและหาทางแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
จากการทํางานของตนเอง 

5.  (สูง/เกินกว่า  มาตรฐานที่กําหนดอย่างมาก) • แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อพบเห็นพนักงานในองค์กร
ทําผิดระเบียบหรือกฎของส่วนราชการ 

• ปลุกจิตใจให้สมาชิกทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานมีจรรยาบรรณและคุณธรรมในการ
ทํางานและในวิชาชีพของตน 

• นําทรัพย์สินของตนเองมาให้เพื่อให้การทํางาน
ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนด 

ดังนั้น  ความซื่อสัตย์จึงเป็นพฤติกรรมหรือความสามารถด้านหนึ่งที่คุณเองไม่ควรละเลย
หรือเพิกเฉย  คุณควรเริ่มสํารวจตัวเองว่าคุณมีความซื่อสัตย์ในการทํางานหรือไม่ และอยู่ในพฤติกรรม
ระดับไหน  ทั้งนี้ขอให้คุณเปิดใจพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตนเองให้มีความซื่อสัตย์ในการทํางาน  ซึง่คณุเองอาจ
ลืมหรือคิดไม่ถึงว่าพฤติกรรมความซื่อสัตย์ของตัวคุณเองนั้นจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ปรากฏต่อสายตาของ
ผู้อ่ืนและบุคคลรอบข้าง และจะส่งผลต่อเนื่องไปถึงผลประโยชน์ที่หน่วยงานและส่วนราชการจะได้รับ... 

 ที่มา : www.hrcenter.co.th/HRKnowView.asp?id=252 
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การคัดเลือกบุคคล  หน่วยงาน 
และโครงการดีเด่นของชาติ  ประจําพุทธศักราช  2554 

 ด้วยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ  โดยคณะอนุกรรมการคัดเลือกและเผยแพร่ผลงานดีเด่น
ของชาติ  และสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  จะดําเนินการคัดเลือกบุคคล  หน่วยงาน  และ
โครงการดีเด่นของชาติ  ประจําพุทธศักราช  2554  เ พ่ือเข้ารับพระราชทานรางวัลจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทั้งนี้เพ่ือยกย่อง  เชิดชูเกียรติ  ประกาศเกียรติคุณ  สร้างขวัญและ
กําลังใจแก่ผู้ได้รับรางวัล  ตลอดจนเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนและหน่วยงานอื่นๆ ยึดถือเป็น
แบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ  และสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
สืบต่อไป  ท่านใดที่สนใจสามารถส่งผลงานโดยกรอกข้อมูลอย่างละเอียดตามแบบเสนอผลงาน ได้ที่
กองบริหารงานบุคคล  ภายในวันที่  17 ธันวาคม  2553  เพ่ือดําเนินการพิจารณาคัดเลือกต่อไป 

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คณะที่ตนสังกัด  หรือกองบริหารงานบุคคล** 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ของฝากคาํคม   

สิ่งใดที่ไม่รู้  อย่าอายที่จะถาม 
คนที่โอ้อวดว่ารู้หมดแล้ว  แท้จริงคือ  คนที่ไม่รู้อะไรเลย 

 

นางบุษยมาศ  แสงเงิน : ท่ีปรึกษา / นางฉันทนา  เอ่ียมวชิรากุล : บรรณาธิการ / นางสาวอัมรินทร  ยืนนาน : ผูชวยบรรณาธิการ

ข่าวฝาก... 
ด่วนท่ีสุด  ท่านใดท่ีทําสัญญาจ้าง
แล้วแต่ยังมิได้มารับคืน  ติดต่อรับคืน
ได้ ท่ี ง านวิ นั ยและ นิติ ก าร   กอง
บริหารงานบุคคล   

อาจารย์ประจําตามสัญญา  จํานวน 3 อัตรา 
 ประจําคณะวิทยาการจัดการ 

 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก  สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จํานวน 1 อัตรา 
 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต หรือ บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต (การบัญชี) จํานวน 1 อัตรา โดยต้องสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑติ หรือ บริหารธุรกิจบณัฑติ (การบัญชี)  

ประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือ สาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง จํานวน 1 อัตรา 

ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ต้ังแต่วันท่ี 7 – 23 ธันวาคม 2553 ในวันเวลาราชการ 
ณ กองบรหิารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์ ส่วนทะเลแก้ว โทร.0-5526-7093  

 


