
 

 

 

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ว่าด้วย จรรยาบรรณวิชาชีพพนักงานมหาวิทยาลยั คณะพยาบาลศาสตร ์พ.ศ. ๒๕๖๕  

------------------------------------- 

โดยเป็นการสมควรปรบัปรุงจรรยาบรรณวิชาชีพพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสาย

ปฏบิตักิาร คณะพยาบาลศาสตร ์ใหม้คีวามเหมาะสม ดงันัน้เหน็ควรใหป้รบัปรุงประกาศจรรยาบรรณวชิาชพี

พนักงานมหาวทิยาลยัสายวชิาการและสายปฏบิตักิารคณะพยาบาลศาสตร ์โดยยดึหลกัการตามขอ้บงัคบั

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ว่าดว้ยการบรหิารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๙ ประกอบกบัขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั

ศรนีครนิทรวโิรฒ ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงได้ออก

ประกาศไว ้ดงัน้ี  

ขอ้ ๑ ประกาศน้ีเรยีกว่า “ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ว่าด้วย

จรรยาบรรณวิชาชีพพนักงานมหาวทิยาลยัสายวิชาการและสายปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 

๒๕๖๕”  

ขอ้ ๒ ประกาศน้ีใหใ้ชต้ัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป  

ขอ้ ๓ บรรดาประกาศใชก่้อนประกาศนี้ซึง่มขีอ้ความทีข่ดัหรอืแยง้กบัประกาศนี้ใหใ้ชป้ระกาศฉบบันี้

แทน  

ขอ้ ๔ ในประกาศน้ี  

“คณบด”ี หมายความวา่ คณบดคีณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

“บุคลากร” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายปฏิบัติการที่สงักัดหรือ

ปฏบิตังิานในคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการประจาํคณะพยาบาลศาสตร ์และหมายความรวมถงึ

คณะกรรมการดําเนินงานจรรยาบรรณวิชาชีพพนักงานมหาวทิยาลยั สายวิชาการและสายปฏิบัติการ            

คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒดว้ย 

“ผู้บงัคบับญัชา” หมายความว่า คณบดี รองคณบดี ผู้อํานวยการสํานักงานคณบดี หรอืหวัหน้า

หน่วยงานทีเ่รยีกชือ่อยา่งอื่นทีม่ฐีานะเทยีบเทา่ 

“ผูเ้รยีน” หมายความว่า นิสติคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ และหมายความ

รวมถงึผูเ้รยีนตามโครงการต่างๆ ทีด่าํเนินการโดยคณะพยาบาลศาสตร ์

“จรรยาบรรณ” หมายความว่า ประมวลความประพฤตทิี่ผูป้ระกอบอาชพีแต่ละประเภทกําหนดขึน้

เพื่อรกัษาและส่งเสรมิเกยีรตคิุณชื่อเสยีงและฐานะของบุคคลโดยบญัญตัไิวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อเป็น



 

 

  ๒ 

หลกักําหนดความประพฤตขิองบุคคลในแต่ละกลุ่มอาชพี เป็นเครื่องยดึเหน่ียวจติใจใหบุ้คคลมคีุณธรรมและ

จรยิธรรม 

ขอ้ ๕ ใหค้ณบดคีณะพยาบาลศาสตรร์กัษาการตามประกาศน้ี  

        ในกรณีทีม่ปัีญหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามประกาศน้ีหรอืการใดทีไ่ม่ไดก้ําหนดไวใ้นประกาศน้ี             

ใหเ้ป็นอํานาจคณะกรรมการดําเนินงานจรรยาบรรณวชิาชพีพนักงานมหาวทิยาลยัเป็นผูพ้จิารณาเบื้องต้น            

แลว้เสนอต่อคณบดวีนิิจฉยั และเสนอต่ออธกิารบดวีนิิจฉยัสัง่การและใหถ้อืเป็นทีส่ดุ 

 

 

หมวดท่ี ๑ 

จรรยาบรรณ 

 

ส่วนท่ี ๑ 

หลกัการของจรรยาบรรณ 

ขอ้ ๖ บุคลากรตอ้งปฏบิตัตินตามหลกัการของจรรยาบรรณโดยรวม ดงัน้ี  

(๑) ยดึมัน่ ยนืหยดั ในสิง่ทีถู่กตอ้งซื่อสตัยส์จุรติและมคีวามรบัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าที ่ 

(๒) ปฏบิตัหิน้าที่ดว้ยความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และไม่เลอืกปฏบิตั ิยกเวน้ใน

กรณีที่เป็นมาตรการที่กําหนดขึ้นเพื่อขจดัอุปสรรคหรอืส่งเสรมิให้บุคคลสามารถได้มโีอกาสเท่าเทยีมกบั

บุคคลอื่น  

(๓) มุง่ผลสมัฤทธิข์องงานและปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งถกูตอ้งตามทาํนองคลองธรรมตอ่ผูอ้ื่น  

 

ส่วนท่ี ๒ 

จรรยาบรรณต่อตนเองและวิชาชีพ 

ขอ้ ๗  บุคลากรพงึมจีรรยาบรรณต่อตนเองและวชิาชพี ดงัน้ี  

(๑) เป็นผู้มีศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม ยึดมัน่ในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ และมี

ประสทิธผิล โดยคาํนึงประโยชน์โดยสว่นรวมเป็นสาํคญั  

(๒) พฒันาตนเองดา้นวชิาชพี และมวีสิยัทศัน์ใหท้นัต่อพฒันาการทางวชิาการอยูเ่สมอ  

(๓) ใชว้ชิาชพีในการปฏบิตังิานของตนดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมชิอบจาก

การปฏบิตังิานในหน้าทีข่องตนในกรณีทีว่ชิาชพีใดมจีรรยาบรรณวชิาชพีกําหนดไวบุ้คลากรตอ้งปฏบิตัติาม

จรรยาบรรณวชิาชพีทีไ่ดถู้กกาํหนดไวน้ัน้ดว้ย 

 

 

 



 

 

  ๓ 

ส่วนท่ี ๓ 

จรรยาบรรณต่อการปฏิบติังานและต่อหน่วยงาน 

ขอ้ ๘ บุคลากรพงึมจีรรยาบรรณต่อการปฏบิตังิานและต่อหน่วยงาน ดงัน้ี  

(๑) ปฏบิตังิานดว้ยค่านิยมสรา้งสรรค ์คอื กลา้ยนืหยดัทาํในสิง่ทีถู่กตอ้ง ซื่อสตัย ์สุจรติ และมคีวาม

รบัผดิชอบ โปรง่ใสตรวจสอบได ้ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิและมุง่ผลสมัฤทธิข์องงาน  

(๒) ปฏบิตังิานตามทีไ่ดร้บัมอบหมายอย่างเตม็ความสามารถ อุทศิตนเพื่อมุ่งพฒันาคณะพยาบาล

ศาสตร ์และมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ใหเ้ป็นองคก์รคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดไวใ้นขอ้บญัญตัิ

ทางกฎหมายหรอืระเบยีบของทางราชการ  

(๓) รกัษาชื่อเสียง เกียรติภูมิของคณะพยาบาลศาสตร์และมหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ ไม่

แสวงหาประโยชน์จากชื่อหรอืทรพัยากรของคณะพยาบาลศาสตรแ์ละมหาวทิยาลยั เพื่อประโยชน์ส่วนตน

หรอืหมูค่ณะ   ทัง้ตอ้งไมก่ระทาํการใดๆ โดยใชช้ือ่หรอืทรพัยากรของคณะพยาบาลศาสตรแ์ละมหาวทิยาลยั

อนัจะก่อใหเ้กดิความเสือ่มเสยีหรอืเสยีหายแก่คณะพยาบาลศาสตรแ์ละมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

(๔) ปฏิบตัิตามแนวทางการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของบุคลากร        

ดงัเอกสารแนบทา้ยประกาศ 

 

ส่วนท่ี ๔ 

จรรยาบรรณต่อผูบ้งัคบับญัชา ผูบ้งัคบับญัชาขัน้ต้น ผูร้่วมงาน และผูใ้ต้บงัคบับญัชา 

ข้อ ๙ บุคลากรพึงมีจรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาชัน้ต้น  ผู้ร่วมงาน  และ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดงัน้ี  

(๑) ปฏบิตัติ่อผูบ้งัคบับญัชา ผูบ้งัคบับญัชาชัน้ตน้  ผูร้ว่มงาน  และผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยยดึหลกั   

ธรรมาภบิาล  

(๒) ปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาชัน้ต้น ผู้ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยวิถี

กลัยาณมติร      ไม่ประพฤตผิดิทัง้ทางพฤตนิัยหรอืนิตนิัยอนัจะก่อใหเ้กดิความเสื่อมเสยีหรอืความเสยีหาย

ต่อผูบ้งัคบับญัชา ผูบ้งัคบับญัชาชัน้ตน้ ผูร้ว่มงาน และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  

(๓ ) ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  ไม่กระทําตนเป็นอุปสรรคต่อความเจริญของ           

คณะพยาบาลศาสตรแ์ละมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 

ส่วนท่ี ๕ 

จรรยาบรรณต่อผูเ้รียน ผูร้บับริการ ประชาชน และสงัคม 

ขอ้ ๑๐ บุคลากรพงึมจีรรยาบรรณต่อผูเ้รยีน ผูร้บับรกิาร ประชาชน และสงัคม ดงัน้ี  

(๑) ปฏบิตัตินใหเ้ป็นทีเ่ชือ่ถอืศรทัธาต่อผูเ้รยีน ผูร้บับรกิาร ประชาชน และสงัคม  



 

 

  ๔ 

(๒) ปฏบิตังิานในหน้าทีข่องตนต่อผูเ้รยีน ผูร้บับรกิาร ประชาชน และสงัคม อย่างเตม็ความสามารถ                 

มคีวามเป็นธรรมและมมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ี 

(๓) ประพฤตปิฏบิตัตินเป็นแบบอย่างทีด่ ีมคีวามสุภาพเรยีบรอ้ยต่อผูเ้รยีน ผูร้บับรกิาร ประชาชน 

และวางตนใหเ้หมาะสมกบัวฒันธรรมอนัดงีามของสงัคมไทย  

(๔) ละเวน้การกระทําการอนัเป็นการละเมดิทัง้พฤตนิัยหรอืนิตนิัย อนัจะก่อใหเ้กดิความเสื่อมเสยี

หรอืความเสยีหายต่อผูเ้รยีน ผูร้บับรกิาร และประชาชน 

(๕)  ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรอืความลบัของผู้เรยีนหรอืผู้รบับรกิารอนัได้มาเน่ืองจากการ

ปฏบิตังิานของตน เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากเจา้ของขอ้มลูหรอืเป็นกรณีทีก่ฎหมายอนุญาต 

(๖) ไม่ล่วงละเมดิทางเพศหรอืมคีวามสมัพนัธท์างเพศกบัผูเ้รยีนซึง่มใิช่คู่สมรสของตน ไม่ว่าจะเป็น

ความยนิยอมหรอืไมก่ต็าม  รวมถงึไมแ่สดงทา่ททีีส่อ่ถงึการละเมดิทางเพศทัง้ทางกายหรอืทางวาจา 

 

ส่วนท่ี  ๖ 

จรรยาบรรณในฐานะอาจารยผ์ูส้อน 

 ขอ้ ๑๑  บุคลากรซึง่ปฏบิตัหิน้าทีส่อน นอกจากต้องปฏบิตัตินตามจรรยาบรรณในขอ้ ๖ถงึ ขอ้ ๑๐ 

แลว้ยงัตอ้งปฏบิตัติามจรรยาบรรณเพิม่เตมิ ดงัน้ี 

(๑) พฒันาวชิาการของตนเองอยู่เสมอเพื่อนําไปพฒันากระบวนการสอนอนัจะนําไปสู่การพฒันา

ผูเ้รยีนอยา่งแทจ้รงิ 

(๒) ตดัสนิใจปฏบิตักิจิกรรมใดๆโดยคาํนึงถงึประโยชน์ทีจ่ะเกดิแก่การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

(๓) มุ่งพฒันาผูเ้รยีนใหเ้ตม็ศกัยภาพ ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูใ้หม้ากทีสุ่ดโดยการวเิคราะหว์นิิจฉัย

ปัญหาและความตอ้งการของผูเ้รยีน รวมถงึพฒันาการดา้นต่างๆตามศกัยภาพของผูเ้รยีน 

(๔) พฒันากจิกรรมการเรยีนการสอนทีมุ่่งเน้นใหผู้เ้รยีนประสบผลสาํเรจ็ในการแสวงหาความรูต้าม

สภาพความแตกต่างของบุคคล และสามารถสรุปความรูท้ ัง้หลายไดด้ว้ยตนเอง ก่อใหเ้กดิค่านิยมและนิสยัใน

การเรยีนรู ้

(๕) ประเมนิผลการเรยีนและรายงานผลการพฒันาคุณภาพของผู้เรยีนอย่างเป็นระบบ ยุติธรรม

ภายในเวลาทีม่หาวทิยาลยักาํหนด 

(๖) ประพฤต ิและปฏบิตัตินเป็นแบบอย่างทีด่ตี่อผูเ้รยีนดว้ยการแสดงพฤตกิรรมและการปฏบิตัใิน

ดา้นบุคลกิทัว่ไป การแต่งกาย กริยิา วาจา และจรยิธรรมความเป็นครอูย่างสมํ่าเสมอทาํใหผู้เ้รยีนเคารพและ

เลื่อมใสศรทัธา 

 ขอ้ ๑๒ บุคลากรซึ่งปฏบิตัหิน้าทีก่ารวจิยั  นอกจากต้องปฏบิตัตินตามจรรยาบรรณในขอ้ ๖ ถงึขอ้ 

๑๐หรอื ขอ้ ๑๑ แลว้ ยงัตอ้งปฏบิตัติามจรรยาบรรณในวชิาชพีของนกัวจิยัดว้ย 

 

 



 

 

  ๕ 

หมวดท่ี ๒ 

การรกัษาจรรยาบรรณ 

ขอ้ ๑๓ การละเลยไมป่ฏบิตัติามจรรยาบรรณตามขอ้ ๖ ถงึ ขอ้ ๑๐ เป็นการกระทาํความผดิ

จรรยาบรรณ  

ขอ้ ๑๔ การกระทาํต่อไปนี้เป็นการกระทาํผดิจรรยาบรรณอยา่งรา้ยแรง  

(๑) การนําผลงานทางวชิาการ หรอืผลงานที่แสดงความชํานาญหรอืเชี่ยวชาญของคนอื่นมาเป็น

ผลงานของตนเองโดยมชิอบ  

(๒) การลว่งละเมดิทางเพศหรอืมคีวามสมัพนัธท์างเพศกบัผูเ้รยีน เพือ่นรว่มงาน ซึง่มใิชคู่ส่มรสของ

ตนเอง  

(๓) การเรยีกรบัหรอืยอมจะรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใดจากผูเ้รยีน ผูร้บับรกิาร ประชาชนหรอืผู้

ซึง่อาจไดร้บัประโยชน์จากการกระทาํหรอืไมก่ระทาํการใด 

(๔) การเปิดเผยความลบัของผู้เรยีนหรอืผู้รบับรกิารที่ได้มาจากการปฏิบตัิหน้าที่หรอืจากความ

ไวว้างใจโดยมชิอบ ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผูเ้รยีนหรอืผูร้บับรกิาร 

(๕) การสอนหรอือบรมผู้เรยีนเพื่อให้กระทําการที่รูอ้ยู่ว่าผดิกฎหมายหรอืฝ่าฝืนศลีธรรมอนัดขีอง

ประชนอยา่งรา้ยแรง 

(๖) การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงผลการเรียนหรือผลการสอบของผู้เรยีนโดยมิชอบ การกระทํา

ความผดิจรรยาบรรณอยา่งรา้ยแรงถอืเป็นความผดิวนิยั 

 

 

หมวดท่ี ๓ 

ส่วนท่ี ๑ 

การดาํเนินการทางจรรยาบรรณ 

ข้อ ๑๕ ให้คณบดีพิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาและวนิิจฉัยการกระทําความผิดทาง

จรรยาบรรณของคณะพยาบาลศาสตรท์ีม่คีวามเป็นอสิระและเป็นกลางเพื่อพจิารณาและวนิิจฉัยการกระทํา

ความผดิทางจรรยาบรรณ โดยมจีาํนวนและวาระการดาํรงตาํแหน่งตามความจาํเป็น 

ส่วนท่ี ๒ 

กระบวนการพิจารณาวินิจฉัย และการลงโทษการกระทาํความผิดจรรยาบรรณ 

ขอ้ ๑๖ การดาํเนินการพจิารณาและวนิิจฉยัการกระทาํผดิจรรยาบรรณจะกระทาํไดต้่อเมือ่  

(๑) มผีูก้ล่าวหาโดยมพียานหลกัฐานน่าเชื่อถอืที่สนับสนุนขอ้กล่าวหาและไดแ้จง้ต่อผูบ้งัคบับญัชา

ของผู้ถูกกล่าวหาให้ดําเนินการ ในกรณีที่ผู้บงัคบับญัชาของผู้ถูกกล่าวหาไม่ดําเนินการภายใน ๓๐ วนั 

นับตัง้แต่วนัที่ทราบขอ้กล่าวหา ให้ผู้กล่าวหาแจ้งต่อคณบดหีรอืคณะกรรมการพิจารณาและวนิิจฉัยการ

กระทาํความผดิทางจรรยาบรรณตาม (๓) แลว้แต่กรณี  



 

 

  ๖ 

(๒) ผูบ้งัคบับญัชาขอใหด้าํเนินการในกรณีทีไ่ดด้าํเนินการตามอาํนาจหน้าทีข่องตนทีม่อียู่แลว้แต่ไม่

เป็นผล ใหแ้จง้ต่อคณบดหีรอืคณะกรรมการพจิารณาและวนิิจฉัยการกระทําความผดิทางจรรยาบรรณตาม 

(๓) แลว้แต่กรณี  

(๓ ) คณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการกระทําความผิดทางจรรยาบรรณเห็นสมควร

นอกเหนือจากกรณีตาม (๑) และ (๒)  

ข้อ ๑๗ การพิจารณาดําเนินการการกระทําผิดทางจรรยาบรรณให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ

พิจารณาและวนิิจฉัยการกระทําความผดิทางจรรยาบรรณกําหนดและอาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อ

พจิารณาดาํเนินการ     ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งได ้ 

ขอ้ ๑๘ การสอบสวนและพจิารณาการกระทาํผดิจรรยาบรรณตอ้งยดึหลกัการใหผู้ถู้กกล่าวหาทราบ

ขอ้กล่าวหา รบัฟังการแกข้อ้กล่าวหาของผูถู้กกล่าวหาอย่างเพยีงพอ เปิดโอกาสใหม้กีารคดัคา้นผูส้อบสวน

หรอืกรรมการได ้และคุม้ครองผูก้ล่าวหาหรอืพยาน  

ขอ้ ๑๙ เมื่อคณะกรรมการพจิารณาและวนิิจฉัยการกระทําความผดิทางจรรยาบรรณสอบสวนหา

ขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัการกระทําความผดิจรรยาบรรณเสรจ็สิน้แลว้ ใหเ้สนอรายงานความเหน็ต่อคณบดเีมื่อ

พจิารณาวนิิจฉยัแลว้เสนอต่อมหาวทิยาลยัเพือ่ทราบ  

ขอ้ ๒๐ การกระทําความผดิจรรยาบรรณทีเ่ป็นความผดิวนิยัหรอืผดิวนิยัอย่างรา้ยแรงใหด้ําเนินการ

ทางวนิยัตามกฎหมายนัน้ ถา้ไมเ่ป็นความผดิวนิยัใหผู้บ้งัคบับญัชาดาํเนินการ ดงัน้ี  

(๑) ตกัเตอืน หรอื  

(๒) สัง่ใหด้าํเนินการใหถู้กตอ้งภายในเวลาทีก่าํหนด หรอื  

(๓) ทาํทณัฑบ์น  

เมือ่ไดด้าํเนินการตามวรรคหน่ึงแลว้ใหบ้นัทกึไวใ้นทะเบยีนประวตับิคุคลดว้ย 

 

 

หมวดท่ี ๔ 

การคดัค้านและการอทุธรณ์และร้องทุกข ์

ขอ้ ๒๑ ให้คณบดพีจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการอุทธรณ์และรอ้งทุกขป์ระจําคณะพยาบาลศาสตร์

และทาํหน้าทีพ่จิารณาในกรณีทีม่กีารอุทธรณ์คาํสัง่ลงโทษทางจรรยาบรรณ  

ขอ้ ๒๒ บุคคลผูถู้กสัง่ลงโทษทางจรรยาบรรณมสีทิธอุิทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และรอ้งทุกข์

ประจาํคณะพยาบาลศาสตรไ์ดภ้ายใน ๓๐ วนัทาํการ  นบัตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้โทษทางจรรยาบรรณ  

ข้อ ๒๓ การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์คําสัง่ลงโทษทางจรรยาบรรณให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่าํหนดในขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัวา่ดว้ยการอุทธรณ์และการรอ้งทุกข ์ 

 

 



 

 

  ๗ 

หมวดท่ี ๕ 

การส่งเสริมจรรยาบรรณ 

ขอ้ ๒๔ ใหค้ณะพยาบาลศาสตรก์ําหนดและพฒันามาตรฐานจรรยาบรรณที่เป็นค่านิยมหลกัทีค่วร

ประพฤติปฏิบัติโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและประกาศเผยแพร่ให้เป็นที่ทราบโดยทัว่ไปใน           

คณะพยาบาลศาสตร ์

 

ประกาศ  ณ  วนัที ่ ๒๑   เดอืน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

 

(ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.วนิดา  วสิทุธพิานิช) 

คณบดคีณะพยาบาลศาสตร ์

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  ๘ 

เอกสารแนบทา้ยประกาศ 

     แนวปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงานของบคุลากร คณะพยาบาลศาสตร ์

ตวัช้ีวดัท่ี ส่ิงท่ีควรปฏิบติั ส่ิงท่ี “ไม่” ควรปฏิบติั 

๑. การ

ปฏบิตัหิน้าที่

ของบคุลากร 

๑) รบัผดิชอบผลการปฏบิตัหิน้าที ่

๒) ปฏบิตังิาน/ใหบ้รกิารแก่ผูม้าตดิต่อตาม

ขัน้ตอนและระยะเวลาทีก่าํหนด 

๓) ใหค้วามสาํคญักบังานมากกวา่ธุระสว่นตวั 

๔) เปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายนอก/ 

ผูเ้รยีนมสีว่นรว่มในการปรบัปรุงการดาํเนินงาน

เพือ่ใหเ้กดิความสะดวกรวดเรว็มากขึน้ 

๑) เรยีกรบั/ มอบ/ รบั เงนิ ทรพัยส์นิ

และประโยชน์อื่นๆ เพือ่แลกกบัการ

ปฏบิตังิาน การสรา้งความสมัพนัธท์ี่

ดแีก่บุคคลภายนอก หรอืเอกชน 

๒. การใช้

งบประมาณ 

๑) จดัซือ้จดัจา้ง จดัหาและตรวจรบัดว้ยความ

โปรง่ใส ตรวจสอบได ้ไมเ่อือ้ประโยชน์ใหก้ลุ่มใด

กลุ่มหน่ึง 

๒) มสีว่นรว่มในการสอบถาม ทกัทว้ง รอ้งเรยีน

การใชง้บประมาณ 

๓) ใชจ้า่ยงบประมาณคุม้คา่ ไมบ่ดิเบอืน

วตัถุประสงคข์องงบประมาณทีต่ัง้ไว ้

๔) การจดัซือ้จดัจา้งไมม่ผีลประโยชน์ทบัซอ้นกบั

ตนเอง 

๑) เบกิจา่ยเงนิทีเ่ป็นเทจ็ 

๒) ใชจ้า่ยงบประมาณเพือ่ประโยชน์

สว่นตวั กลุ่มหรอืพวกพอ้ง 

๓. การใช้

อาํนาจ 

๑) ผูบ้งัคบับญัชามอบหมายงานดว้ยความเป็น

ธรรม 

๒) เขา้รบัการคดัเลอืกฝึกอบรม ศกึษาดงูานหรอื

การไดร้บัทุนการศกึษาตามระบบทีก่าํหนด 

๓) ใหค้วามรว่มมอืในการประเมนิผลการ

ปฏบิตังิานและยอมรบัผลตามระดบัคุณภาพของ

ผลงาน 

๑) ยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาสัง่ไปทาํธุระ

สว่นตวั หรอืทาํในสิง่ทีไ่มถู่กตอ้งหรอื

เสีย่งต่อการทจุรติ 

๔. การใช้

ทรพัยส์นิ

ของราชการ 

 

๑) ขออนุญาตอยา่งถูกตอ้งในการยมืทรพัยส์นิ

ของราชการไปใชป้ฏบิตังิาน 

๒) ดแูลทรพัยส์นิตามแนวปฏบิตัเิพือ่ไมเ่กดิความ

เสยีหายต่อราชการ 

 

 

๑) เอาทรพัยส์นิของราชการไปเป็น

สว่นตวัหรอืไปใหก้ลุ่มหรอืพวกพอ้ง 



 

 

  ๙ 

๕. การแกไ้ข

ปัญหาการ

ทุจรติ 

๑) รอ้งเรยีนและสง่หลกัฐานเมือ่พบเหน็แนวโน้ม

การทุจรติไปยงัผูบ้รหิารระดบัสงูโดยเรว็ 

๒) ปฏบิตัติามหลกัคุณธรรมและจรยิธรรมของ

บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร ์ 

๑) ปฏบิตังิานโดยไมย่ดึกฎระเบยีบ 

กฎหมายหรอืประกาศของทาง

ราชการ 

๒) ปฏบิตังิานโดยไมย่ดึหลกั

จรรยาบรรณอาจารย ์

๓) ปฏบิตังิานโดยไมย่ดึหลกั

จรรยาบรรณพนกังานมหาวทิยาลยั  

ศรนีครนิทรวโิรฒ 

 


