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1. ความเป็นมา ปัญหา และความต้องการ 

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เห็นความส าคัญเรื่องการส่งเสริมจรรยาบรรณ  
ขอบบุคลากรสถาบัน จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณ เพ่ือด าเนินการจัดท านโยบายส่งเสริม
จรรยาบรรณของบุคลากรสถาบัน และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมจรรยาบรรณ โดยการวิเคราะห์
สถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ซึ่งได้มาจากศึกษาและน าแนวคิดการพัฒนามาจาก
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 
พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 นโยบายสภาการพยาบาลในการส่งเสริม
จริยธรรมผู้ประกอบวิชาชีพ นโยบายสภาการพยาบาลเรื่องการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์สถาบัน STIN (เอสติน) และแผนยุทธศาสตร์สถาบัน (ท่ีเกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณ) 
ผลจากการประเมินบรรยากาศจริยธรรมในองค์กร ปีงบประมาณ 2562 และผลการประเมินความคาดหวังของ
บุคลากรต่ออัตลักษณ์ทางจริยธรรมของบุคลากร ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.1 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2559-2564) 
 เป้าประสงค์ คือ สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม คนไทยปฏิบัติตนตามหลักค าสอนทางศาสนาที่ตนนับ
ถือ น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ธ ารงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และอยู่
ร่วมกันด้วยสันติสุขในประเทศไทย ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างยั่งยืน โดยมียุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อน ได้แก่ วางรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย สร้างความเข้มแข็งในระบบบริหารจัดการ
ด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม และส่งเสริมให้
ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

1.2 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ ได้แก่ 
1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกท่ีดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
3. กล้าตัดสินใจ และกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 
4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 
5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
6. ปฏิบัตหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
7. ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 

1.3 นโยบายสภาการพยาบาลในการส่งเสริมจริยธรรมผู้ประกอบวิชาชีพ  
1. ส่งเสริมระบบและกลไกในการบริหารองค์กรโดยใช้หลักจริยธรรม 
2. พัฒนาสมรรถนะจริยธรรมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ 
3. ส่งเสริม ก ากับดูแลให้ผู้ประกอบวิชาชีพใช้แนวปฏิบัติทางจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล 
4. มีระบบและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดการความเสี่ยง 
5. สนับสนุนการพัฒนาจริยธรรมอาจารย์และการจัดการเรียนการสอนจริยธรรม    
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1.4 นโยบายสภาการพยาบาลเรื่องการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. การท าความเข้าใจกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับองค์กรและบุคคลในองค์กร 
2. น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต ทั้งในด้านความพอประมาณ 

ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน บนพื้นฐานความรู้และคุณธรรม 
3. ส่งเสริม สนับสนุน ชี้แนะให้บุคลากรและนักศึกษา ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ด าเนินการบริหารงานภายใต้ความรับผิดชอบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
5. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด าเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงกับสถาบันต่าง ๆ และ/หรือชุมชน 

  1.5  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์สถาบัน STIN (เอสติน) และแผนยุทธศาสตร์สถาบัน  
1.5.1 วิสัยทัศน์  
“สถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นสูงที่มีผลผลิตทางวิชาการ นวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาติ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตพยาบาลให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก (Proactive practitioner) บนพ้ืนฐาน
มนุษยธรรม (Humanity) โดดเด่นในด้านผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภายใน พ.ศ. 2565” 

 

1.5.2 พันธกิจ  
1) สร้างบัณฑิตพยาบาลให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล และมีอัตลักษณ์

บัณฑิตของสถาบัน 
2) สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศ และสอดคล้อง

กับจุดเน้นของสถาบัน 
3) บริการวิชาการและวิชาชีพที่มุ่งสร้างทางเลือกด้านสุขภาพให้แก่สังคม ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ

กับภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือสร้างความเข้มเข็งด้านสุขภาพ
ของสังคม 

4) สร้างเสริมความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย     
และการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การด ารงชีวิต ชุมชน และสังคม 

5) พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล และหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1.5.3 เอกลักษณ์สถาบัน STIN (เอสติน)  
“เป็นที่พ่ึงของสังคม นิยมการพัฒนา ศรัทธามนุษยธรรม ก้าวน าด้านการพยาบาล” 
S: Society’s anchor เป็นที่พ่ึงของสังคม หมายถึง พัฒนาความเข้มแข็งด้านสุขภาพให้แก่

ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัย ประชาชนและสังคมพหุวัฒนธรรม 
T: Talent development นิยมการพัฒนา หมายถึง พัฒนาตนเอง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 

สร้างองค์ความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของสังคม 

I: Integrity for humanity ศรัทธามนุษยธรรม หมายถึง รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่บนพ้ืนฐานด้าน
มนุษยธรรม ซื่อสัตย์ เสียสละ และด ารงชีวิตแบบพอเพียง 

N: Nursing Leaders ก้าวหน้าด้านการพยาบาล หมายถึง เป็นผู้มีทักษะในการดูแลอย่างมือ
อาชีพ แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยพิบัติ โดยร่วมมือกับ
เครือข่าย ทั้งในและต่างประเทศ 
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1.5.4  แผนยุทธศาสตร์สถาบัน (ท่ีเกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย และน าปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิต ชุมชนและสังคม 
เป้าประสงค์ท่ี 4.1 สถาบันสืบสานภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย และน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 โดยบูรณาการสู่การเรียนการสอน การวิจัย หรือการบริการวิชาการ วิชาชีพ                          

และวิถีชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงคี่ 5.2 บุคลากรเป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ และด ารงชีวิตแบบพอเพียง  ภายใต้

สิ่งแวดล้อมในการท างานที่มีความสุข 

1.6 ผลจากการประเมินบรรยากาศจริยธรรมในองค์กร ปีงบประมาณ 2562  
 จากการประเมินบรรยากาศจริยธรรมในองค์กร พบว่า สิ่งที่บุคลากรสถาบันให้คะแนน ในระดับดี ด้วย
คะแนนมากที่สุด ได้แก่ บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส 
แต่ข้อที่มีคะแนนระดับพอใช้ ด้วยคะแนนต่ าสุด ได้แก่ การให้บริการด้วยความเสมอภาค มีมาตรฐานเดียวกัน 
และการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูล  

1.7 ผลการประเมินความคาดหวังของบุคลากรต่ออัตลักษณ์ทางจริยธรรมของบุคลากร  
 จากการประเมินความคาดหวังของบุคลากรต่ออัตลักษณ์ทางจริยธรรมของบุคลากร พบว่า ประเด็นที่
บุคลากรคาดหวัง 3 ล าดับแรก ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความเท่าเทียม/ความเสมอภาค/
ยุติธรรม 

จากการทบทวนข้อมูลข้างต้น จะเห็นว่า สถาบันมีพันธกิจที่ต้องด าเนินการในการส่งเสริมให้บุคลากร
สถาบันบรรลุเป้าหมายทั้งในฐานะพลเมืองไทย บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา และการเป็นบุคลากรสถาบัน 
สมควรวางนโยบายส่งเสริมจรรยาบรรณ ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ และจัดระบบและกลไกให้สอดคล้องกัน 
เพ่ือให้บุคลากรมีอัตลักษณ์ด้านจริยธรรม สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของสถาบันต่อไป 
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2. การวิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยแวดล้อม 

 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยต่าง ๆ ทางยุทธศาสตร์ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 
สภากาชาดไทย ด้านจรรยาบรรณ เพ่ือให้ทราบบรรยากาศจรรยาบรรณของบุคลากรสถาบัน ส าหรับเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการก าหนดกลยุทธ์และทราบถึงช่องทาง (Gap) ที่มีอยู่ระหว่างสิ่งที่ควรจะเป็นและสิ่งที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน เพ่ือหาทางในการอุดช่องว่างนั้น ๆ ซึ่งผลการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ SWOT สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
- มีข้อบังคับของสถาบันว่าด้วยจรรยาบรรณของ

บุคลากรสถาบัน พ.ศ. 2562 สนับสนุน ส่งเสริม 
  การด าเนินการส่งเสริมจรรยาบรรณ 
- มีนโยบายส่งเสริมจรรยาบรรณของบุคลากร

สถาบัน  
- มีความร่วมมือจากผู้บริหาร และบุคลากรสถาบัน

ในการมุ่งให้บรรลุเป้าประสงค์ของการส่งเสริม
จรรยาบรรณของสถาบัน 

- ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อจริยธรรมของบุคลากร 
โดยมีระบบการประเมินธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
ทุกระดับ  

- คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
88.86% ทั้งนี ้คะแนนในส่วนการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) ได้ 40 คะแนนเต็ม 

- มีคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณ สถาบันการ
พยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

- สถาบันให้ความส าคัญ ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ใน
การน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ด ารงชีวิต 

- คะแนนจากการประเมินบรรยากาศจริยธรรม 
พบว่ามีคะแนนระดับดี ในเรื่องบุคลากรสถาบัน
ส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  

  บุคลากรสถาบันปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส 

- คะแนนจากการประเมินบรรยากาศจริยธรรม 
พบว่ามีคะแนนระดับพอใช้ ในเรื่องบุคลากร
สถาบันให้บริการด้วยความเสมอภาค 

    มีมาตรฐานเดียวกัน และบุคลากรสถาบันปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

- ก าลังคนน้อยเมื่อเทียบกับภาระงานที่มีมาก ท าให้
บุคลากรมีข้อจ ากัดในเรื่องเวลาการร่วมกิจกรรม
จริยธรรม 

- การจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของบุคลากรยังมี
น้อย 

- ยังไม่มีระบบการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้าน
จริยธรรมโดยเฉพาะ 

 
 

โอกาส ภาวะคุกคาม 
- มีมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2562 ก าหนดว่า ให้สภาสถาบันอุดมศึกษา
ต้องจัดให้มีประมวลจริยธรรมของ ผู้บริหารและ
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา และผู้เรียน โดยมี
กลไกในการส่งเสริม ตรวจสอบ และบังคับใช้ที่มี
ประสิทธิภาพ 

 

- สังคมให้คุณค่ากับวัตถุนิยม 
- สังคมมีการรับรู้ เชื่อในข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว

จากเทคโนโลยีที่ทันสมัย แม้บางครั้งเป็นข้อมูลที่ไม่
จริง 

- แบบอย่างของผู้น าทางจริยธรรมในสังคมมีน้อย 
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โอกาส ภาวะคุกคาม 

- ภาครัฐมีแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  
- สภาการพยาบาลมีประกาศนโยบายในการส่งเสริม

จริยธรรมผู้ประกอบวิชาชีพ และนโยบายเรื่องการ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง
สภาการพยาบาลโดยศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาล
แห่งประเทศไทยมีการสนับสนุนให้สถาบันการศึกษา
และองค์กรพยาบาลพัฒนาระบบและกลไกทาง
จริยธรรม 

- ภาครัฐมีระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้สิทธิของตนมากข้ึน มีการร้อง
ทุกข์ร้องเรียน ส่งผลต่อความตระหนักด้านจริยธรรม
ของบุคลากร 

- สังคมให้คุณค่ากับวัตถุนิยม 
- สังคมมีการรับรู้ เชื่อในข้อมูลข่าวสารอย่าง

รวดเร็วจากเทคโนโลยีที่ทันสมัย แม้บางครั้ง
เป็นข้อมูลที่ไม่จริง 

- แบบอย่างของผู้น าทางจริยธรรมในสังคมมีน้อย 
 
 

 
3. อัตลักษณ์จริยธรรมของบุคลากรสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  
   “STIN Moral Identity” 
   S: Sufficiency economy and Social accountability ยึดหลักพอเพียง รับผิดชอบสังคม  
   T: Team spirit       รู้ รัก สามัคคี 
   I: Integrity            มีความซื่อสัตย์  
  N: Noble leadership ยืนหยัดจริยธรรมของผู้น า 
 
4. นโยบายส่งเสริมจรรยาบรรณของบุคลากรสถาบัน 

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาลภายใต้การ
ดูแลอุปถัมภ์ของสภากาชาดไทย ด าเนินงานโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักมนุษยธรรม และ
หลักการกาชาด เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีอัตลักษณ์จริยธรรมและสร้างสถาบันการพยาบาลจริยธรรม จึงได้
ก าหนดนโยบายส่งเสริมจรรยาบรรณของบุคลากรสถาบัน ไว้ดังนี้ 

1. พัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมจริยธรรมของบุคลากรสถาบัน 
2. สร้างความรู้และความตระหนักด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรสถาบัน 
3. ส่งเสริมให้บุคลากรสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณของบุคลากร จรรยาบรรณวิชาชีพ  

มาตรฐานทางจริยธรรม และหลักการกาชาด โดยมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม 
4. ส่งเสริมให้บุคลากรสถาบันน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 

 และการปฏิบัติงาน 
5. งเสริมให้บุคลากรสถาบันร่วมสร้างบรรยากาศจริยธรรมในสถานที่ท างาน 
6. พัฒนาบุคลากรสถาบันให้มีภาวะผู้น าทางจริยธรรม 
7. ยกย่อง เชิดชูบุคลากรสถาบันที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านจริยธรรม 
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5. ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์หลักท่ีจะมุ่งเน้น 

พัฒนา และให้ความส าคัญ เพ่ือให้สามารถบรรลุตามนโยบาย ใน 5 ประเด็น ได้แก่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรมของบุคลากรสถาบัน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ป้องกันความเสี่ยงทางจริยธรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างบรรยากาศจริยธรรมในสถาบัน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างภาวะผู้น าทางจริยธรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตการ
ท างานและชีวิตส่วนตัว 
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6. แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมจรรยาบรรณของบุคลากรสถาบัน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรมของบุคลากรสถาบัน 

กลยุทธ์ งาน/โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

1.1 การให้ความรู้เกี่ยวกับ
จรรยาบรรณของ
บุคลากรสถาบัน 
ความรู้ที่เก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมจริยธรรม 

1.1.1 การจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่บุคลากรเรื่อง
จรรยาบรรณของบุคลากรสถาบัน และความรู้ 

        ที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมจริยธรรม 
  
 
1.1.2 การสื่อสารความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 

website ของสถาบัน บอร์ดในลิฟท์ 

- ร้อยละของบุคลากรที่มีคะแนน
ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ
ของบุคลากร และพฤติกรรม
จริยธรรม อยู่ในเกณฑ์ดี 

 
- ช่องทางการสื่อสาร 
- ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม 
  เรียนรู้จริยธรรมผ่านช่องทาง 
- มีข้อมูลจริยธรรมที่ส าคัญและ

เป็นปัจจุบัน 

80 
 
 
 
 
มี 
- 

 

80 
 
 
 
 
มี 
20 
 

 

80 
 
 
 
 
มี 
25 

- คณะกรรมการส่งเสริม
จรรยาบรรณ และ
คณะกรรมการพัฒนา
บุคลากร 
 
- คณะกรรมการส่งเสริม
จรรยาบรรณ และหน่วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2 การสร้างความ
ตระหนักและยึดมั่นใน
การปฏิบัติตาม
มาตรฐานจริยธรรม 
หลักจริยธรรม 

 
 
 
 

1.2.1 การจัดกิจกรรมพัฒนาเจตคติและความยึดมั่น
ในการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม หลัก
จริยธรรมที่ดีต่อสถาบัน วิชาชีพ และเพ่ือน
ร่วมงาน 

1.2.2 ใช้ผลการประเมินพฤติกรรมจริยธรรมเป็นส่วน
หนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

 
 

- ร้อยละของบุคลากรมีพฤติกรรม
ตามหลักจริยธรรมอยู่ในเกณฑ์
ดี 

 
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ

ประเมินพฤติกรรมจริยธรรม
เป็นส่วนหนึ่งของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี 

 75 
 

 
 

- 
 
 
 
 

80 
 

 
 
100 

 
 
 
 

85 
 

 
 
100 

 
 
 
 

- คณะกรรมการส่งเสริม
จรรยาบรรณ และ
คณะกรรมการพัฒนา
บุคลากร 
- คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากร 
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กลยุทธ์ งาน/โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

1.2.3 การประเมินความพึงพอใจต่อจริยธรรมในการ
บริการของบุคลากรในหน่วยงาน โดยบุคลากร
ระหว่างหน่วยงาน นักศึกษาและ
บุคคลภายนอก  

 
 
1.2.4 จัดระบบการคัดเลือก และยกย่องบุคลากร

ดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม และการยกย่อง
บุคลากรที่ท าความดี 

 
 

- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อ
พฤติกรรมจริยธรรมในการ
บริการของหน่วยงาน โดย
บุคลากรระหว่างหน่วยงาน 
นักศึกษาและบุคคลภายนอก 

 
- ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น

ด้านคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่
ยอมรับ 

- มีการยกย่องบุคลากรดีเด่นด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และ
บุคลากรที่ท าความดี ที่ท าความ
ดีตามช่องทางต่าง ๆ 

≥4 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

≥4 
 
 
 
 
 
มี 
 
 
มี 

≥4 
 
 
 
 
 
มี 
 
 
มี 

- คณะกรรมการส่งเสริม
จรรยาบรรณ และงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
- คณะกรรมการส่งเสริม
จรรยาบรรณ  
 
- คณะกรรมการส่งเสริม
จรรยาบรรณ 

1.3 การส่งเสริมการท า
กิจกรรมเพ่ือสังคม 

 

1.3.1 การร่วมมือกับเครือข่าย/ขยายความร่วมมือกับ
เครือข่ายภายในสภากาชาดไทย และหน่วยงาน
ภายนอกในการท ากิจกรรมเพ่ือสังคม  

 
 
 
 
1.3.2 การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม 
 

- จ านวนกิจกรรมเพ่ือสังคมที่ให้
ความร่วมมือกับเครือข่ายใน
และนอกสภากาชาดไทย 

- จ านวนเครือข่ายภายในและ
ภายนอกสภากาชาดไทย
เพ่ิมข้ึน 

 
- จ านวนกิจกรรมเพ่ือสังคมที่จัด

โดยสถาบัน 

≥2 
 
 
- 
 
 
 
2 
 

≥2 
 
 
1 
 
 
 
2 
 

≥2 
 
 
2 
 
 
 
2 
 

- คณะกรรมการส่งเสริม
จรรยาบรรณ 
 
- คณะกรรมการส่งเสริม
จรรยาบรรณ 
 
 
- คณะกรรมการส่งเสริม
จรรยาบรรณ 
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กลยุทธ์ งาน/โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

1.3.3 สนับสนุนบุคลากรสถาบันเข้าร่วมกิจกรรม 
       เพ่ือสังคม 

- ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรมเพ่ือสังคม 

20 25 
 

30 - คณะกรรมการส่งเสริม
จรรยาบรรณ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ป้องกันความเสี่ยงทางจริยธรรม 

กลยุทธ์ งาน/โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

2.1 การมีระบบป้องกัน 
ก ากับและติดตาม
ความเสี่ยงทาง
จริยธรรม 

2.1.1 ค้นหาความเสี่ยงทางจริยธรรมของทุกหน่วยงาน 
น ามาวิเคราะห์และหาแนวทางป้องกันความ
เสี่ยงทางจริยธรรมในสถาบัน  

 
2.1.2 ค้นหาความเสี่ยงของสถาบันการศึกษาอ่ืน เพ่ือ

เรียนรู้และน ามาใช้ในการวางแผนป้องกันความ
เสี่ยงของสถาบัน 

 
2.1.3 การจัดกิจกรรม/โครงการ/กลวิธีในการป้องกัน

ความเสี่ยงทางจริยธรรมของบุคลากรที่ส าคัญ
และ/หรือท่ีพบบ่อย เช่น การจัดท าแนวปฏิบัติ 
คู่มือ การป้องกันความเสี่ยง 

 
2.1.4 ก ากับ ติดตามความเสี่ยงทางจริยธรรม 
 
 

- มีการค้นหาความเสี่ยงทาง
จริยธรรมทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน 

 
 
 
 
 
- จ านวนกิจกรรม/โครงการ/กลวิธี

ในการป้องกันความเสี่ยงทาง
จริยธรรมของสถาบัน 

 
 
- จ านวนข้อร้องเรียนด้านความ

เสี่ยงทางจริยธรรม 

มี 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
0 

 

มี 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
0 

มี 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
0 

- คณะกรรมการส่งเสริม
จรรยาบรรณ 
 
- คณะกรรมการส่งเสริม
จรรยาบรรณ 
 
 
 
- คณะกรรมการส่งเสริม
จรรยาบรรณ  
 
 
 
- คณะกรรมการส่งเสริม
จรรยาบรรณ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างบรรยากาศจริยธรรมในสถาบัน 

กลยุทธ์ งาน/โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

3.1 การสนับสนุนแนวทาง 
     การสร้างบรรยากาศ

จริยธรรมในหน่วยงาน
และในสถาบัน 

3.1.1 ประเมินบรรยากาศจริยธรรมของหน่วยงานและ
ของสถาบัน โดยบุคลากรและนักศึกษา 

 
 
 
3.1.2 จัดท ากิจกรรมส่งเสริมบรรยากาศจริยธรรม เช่น 

การจัดท าสื่อออนไลน์ “เรื่องเล่าความดีของ
เพ่ือนร่วมงาน หน่วยงาน และสถาบัน” 

 
3.1.3 ให้หน่วยงานมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศ

จริยธรรม ร่วมกันคิด ร่วมกันสร้างเอกลักษณ์
จริยธรรมในหน่วยงานของตน  

- คะแนนบรรยากาศจริยธรรม
หน่วยงาน 

- คะแนนบรรยากาศจริยธรรม
ของสถาบัน 

 
- จ านวนครั้งของกิจกรรมส่งเสริม

บรรยากาศจริยธรรม 
 
 
- จ านวนหน่วยงานที่มีการสร้าง

เอกลักษณ์บรรยากาศจริยธรรม
ของตน 

 

≥3.51 
 

≥3.51 
 
 
1 
 
 
 
- 

≥3.51 
 

≥3.51 
 
 

1 
 
 
 
5 
 

≥3.51 
 

≥3.51 
 
 

1 
 
 
 
8 

- คณะกรรมการส่งเสริม
จรรยาบรรณ และหน่วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
- คณะกรรมการส่งเสริม
จรรยาบรรณ และงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 
- หน่วยงานต่าง ๆ 

3.2 ยกย่อง ชื่นชม 
หน่วยงานที่มี
เอกลักษณ์จริยธรรม 

 

3.2.1 ยกย่อง ชื่นชม และให้รางวัลแก่หน่วยงานที่มี
บรรยากาศจริยธรรม 

- จ านวนหน่วยงานที่ได้รับรางวัล
บรรยากาศจริยธรรม 

- 3 5 - คณะกรรมการส่งเสริม
จรรยาบรรณ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างภาวะผู้น าทางจริยธรรม 

กลยุทธ์ งาน/โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

4.1 บ่มเพาะผู้น ารุ่นใหม่ 
เพ่ือวางรากฐานการ
เป็นผู้บริหาร/ผู้น าที่มี
จริยธรรม 

4.1.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้น าด้านจริยธรรม
ให้กับบุคลากรสถาบันสายวิชาการและ
บุคลากรสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ 

 
4.1.2 ประเมินผลภาวะผู้น าทางจริยธรรม 

- จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมผู้น า
จริยธรรมรุ่นใหม่ 

 
 
- คะแนนประเมินภาวะผู้น าทาง

จริยธรรม  

- 
 
 
 
- 
 
 

15 
 
 
 

≥3.51 

20 
 
 
 

≥3.51 

- คณะกรรมการส่งเสริม
จรรยาบรรณ และ
หน่วยงานต่าง ๆ 
 
- คณะกรรมการส่งเสริม
จรรยาบรรณ 

4.2 พัฒนาผู้บริหารทุก
ระดับให้เป็น
แบบอย่างภาวะผู้น า
ทางจริยธรรม 

 

4.2.1 ประเมินภาวะผู้น าทางจริยธรรมของผู้บริหาร
ทุกระดับ 

 
4.2.2 จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับผลการประเมินภาวะ

ผู้น าทางจริยธรรม  

- คะแนนประเมินภาวะผู้น าทาง
จริยธรรมของผู้บริหารทุกระดับ 

 
- จ านวนกิจกรรมสอดคล้องกับ

ความต้องการและผลการ
ประเมินภาวะผู้น าทาง
จริยธรรม 

- 
 
 
- 

≥4 
 
 
1 

≥4 
 
 
1 

- คณะกรรมการส่งเสริม
จรรยาบรรณ 
 
- คณะกรรมการส่งเสริม
จรรยาบรรณ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว 

กลยุทธ์ งาน/โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

5.1 ส่งเสริมความรู้ ความ
ตระหนัก และ
พฤติกรรมจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม ที่น า
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการด าเนินชีวิต
การท างานและชีวิต
ส่วนตัว 

 
 
 
 
 
 

5.1.1 จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
และเรื่องจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 

 
5.1.2 จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักในการน าหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ เช่น เรื่อง
เล่าจากบุคลากรสถาบัน 

 
5.1.3 จัดกิจกรรมประกวดผลงานระดับหน่วยงาน 

และระดับบุคคล ที่เกิดจากการใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
5.1.4 ประเมินพฤติกรรมจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 

- จ านวนครั้งของกิจกรรมให้
ความรู้เรื่องการน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 

 
- จ านวนกิจกรรมสร้างความ

ตระหนักการน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 

 
- จ านวนผลงานที่ได้รับรางวัลการ

ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
- คะแนนพฤติกรรมจริยธรรมต่อ

สิ่งแวดล้อม 

1 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

1 
 
 
 

≥2 
 
 

 
2 
 
 
 
 

≥3.51 

2 
 
 
 

≥4 
 
 
 
4 
 
 
 
 

≥3.51 

- คณะกรรมการส่งเสริม
จรรยาบรรณ 
 
 
- คณะกรรมการส่งเสริม
จรรยาบรรณ และ
หน่วยงานต่าง ๆ 
 
- คณะกรรมการส่งเสริม
จรรยาบรรณ และ
หน่วยงานต่าง ๆ 
 
- คณะกรรมการส่งเสริม
จรรยาบรรณ และงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

5.2 มกีารก ากับ ติดตาม
การน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตและการ
ปฏิบัติงาน 

5.2.1 ก ากับ ติดตามการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน 
 
 

 - / / - คณะกรรมการส่งเสริม
จรรยาบรรณ 

 


