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ค าน า 
 

  สภามหาวิทยาลัยศิลปากรได้ประกาศใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยจรรยาบรรณ
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศิลปากร พ .ศ. 2552 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติตนของบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่เป็น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างที่จ้างจากงบประมาณแผ่นดิน 
งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยและงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร  
ให้ประพฤติดี ส านึกในหน้าที่ สามารถประสานงานกับทุกฝ่าย ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น รวมทั้งรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและส่งเสริมชื่อเสียง เกียรติคุณ เกียรติฐานะของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประพฤติเป็นที่เลื่อมใส ศรัทธา และยกย่องของบุคคลอ่ืน ๆ  ด้วย 

สภามหาวิทยาลัยศิลปากรได้แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยศิลปากรข้ึนมา
ให้ก ากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะกรรมการจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรจึงได้จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติของบุคลากรขึ้นฉบับหนึ่งเพื่อจะได้ใช้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันทั้งองค์กร 
 
 

 
(นายพิสิฐ  เจริญวงศ์) 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากรผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

18 มิถุนายน 2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศิลปากร  
 

มหาวิทยาลัยศิลปากรมีความมุ่งม่ันที่จะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ ( Silpakorn is a Leading 
Creative University) มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน ท าการวิจัย 
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

โดยที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ก าหนดยุทธศาสตร์ให้มีการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ ก าหนดให้บุคลากรมีทักษะและขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน  
โดยมีจรรยาบรรณของบุคลากรเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการส่งเสริมและก ากับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ประมวลจริยธรรม 
 

ค านิยาม 
 
“บุคลากร ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

ลูกจ้างที่จ้างจากงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และงบประมาณเงินรายได้ของ
หน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัย 

“ผู้บังคับบัญชา” หมายความว่า ผู้ท าหน้าที่บังคับบัญชาในหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะข้ึนไป 
“ผู้บริหาร ” หมายความว่า อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์หรือ

หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
“คณาจารย์” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการซึ่งท าหน้าที่สอนและวิจัยและให้หมายความ

รวมถึงบุคลากรที่ท าหน้าที่สอน 
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จรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

จรรยาบรรณต่อตนเอง 
 

จรรยาบรรณตามข้อบังคับ แนวปฏิบัต ิ
ข้อ 1  บุคลากรพึงเป็นผู้มีศีลธรรม
อันดีและประพฤติตนให้เหมาะสม
กับการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

• เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม สอดคล้องกับวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมที่ดีงาม 
• ด ารงตนเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรมเป็นที่เชื่อถือของคนทั่วไป 
• พัฒนาตน พัฒนางานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย 
• ปฏิบัติตนและพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ยึดมั่นอยู่ในคุณงามความดี 
ความถูกต้องและความชอบธรรม 
• ใช้วิชาความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีเหตุผลและเกิดประโยชน์สูงสุด 
• ผู้ซึ่งปฏิบัติงานในสายงานที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพก าหนดไว้
โดยเฉพาะจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพนั้น ๆ  ควบคู่ไปกับ
จรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยด้วย 

ข้อ 2  บุคลากรพึงมีทัศนคติที่ดีและ
พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม  
จริยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถ และทักษะในการ
ท างานเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่
ราชการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น 
ข้อ 3  บุคลากร พึงใช้วิชาชีพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ และ
ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 
จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงานและต่อหน่วยงาน 
 

จรรยาบรรณ แนวปฏิบัต ิ
ข้อ 4  บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม 
ขยันหมั่นเพียร และดูแลเอาใจใส่
รักษาประโยชน์ของทางราชการ 

• ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่มุ่งหวังหรือแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ 
• ปฏิบัติงานโดยตระหนักถึงความถูกต้องและประโยชน์ของหน่วยงาน 
• ท างานในหน้าที่ด้วยความใส่ใจและมีวิจารณญาณที่ดี 
• ท างานในหน้าที่โดยมีจิตส านึกในการให้บริการแก่ประชาชนด้วย
ความเต็มใจ 
• ไม่แอบอ้างหรือลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตนและไม่น า
ผลงานของผู้อ่ืนไปใช้โดยไม่ระบุแหล่งที่มา 
• ในการขอก าหนดต าแหน่งหรือเลื่อนต าแหน่งให้สูงข้ึน หรือให้ได้รับ
เงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่สูงข้ึน ให้ใช้ผลงานที่ท าด้วยตนเอง โดยไม่
จ้าง หรือวาน หรือใช้ผู้อ่ืนให้ท าผลงานให้ 

ข้อ 5  บุคลากร พึงปฏิบัติหน้าที่
ราชการอย่างเต็มก าลัง ความสามารถ 
รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร 
ถูกต้องสมเหตุสมผล โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของทางราชการและ
ประชาชนเป็นส าคัญ 
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จรรยาบรรณ แนวปฏิบัต ิ

ข้อ 6  บุคลากรพึงละเว้นจากการน า
ผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน และ
ต้องไม่คัดลอกหรือลอกเลียนผลงาน
ของผู้อ่ืนโดยมิชอบ หรือจ้าง วาน ใช้
ผู้อ่ืนให้ท าผลงานให้หรือน าผลงาน
ของผู้อ่ืนเพื่อน าไปใช้ในการขอ
ก าหนดต าแหน่งหรือเลื่อนต าแหน่ง
ให้สูงข้ึนหรือให้ได้รับเงินเดือนหรือ
ค่าตอบแทนที่สูงข้ึน หรือเพื่อการอัน
มิชอบด้วยประการใด 

• เป็นผู้ตรงต่อเวลา รักษาเวลา และอุทิศเวลาในการปฏิบัติราชการ
อย่างเสมอต้นเสมอปลาย 
• ไม่ใช้เวลาราชการในการประกอบธุรกิจส่วนตัวไม่ว่ากรณีใด ๆ 
• ใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
• ให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์พลังงาน 
• ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องบนพื้นฐานของความสุจริต ไม่พยายาม
หลีกเลี่ยงหรือแสวงหาช่องว่างของกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศ เพื่อกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
• ไม่แอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยไปใช้เพื่อชื่อเสียงและประโยชน์ของตนเอง
หรือผู้อ่ืน 

ข้อ 7  บุคลากรพึงประพฤติตนเป็น  
ผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการให้
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่าง
เต็มที่ 
ข้อ 8  บุคลากรพึงดูแลรักษาและใช้
ทรัพย์สินของทางราชการอย่าง
ประหยัด คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้
เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชน
จะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 
ข้อ 9  บุคลากรต้องไม่กระท าการอัน
มิชอบด้วยกฎหมายให้มหาวิทยาลัย
ได้รับความเสื่อมเสียหรือเสียหาย  
ไม่ว่าในทางชื่อเสียง เกียรติภูมิ หรือ
ด้วยประการใด ๆ 
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จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน 
 

จรรยาบรรณของผู้บังคับบัญชา 
 

จรรยาบรรณ แนวปฏิบัต ิ
ข้อ 10  ผู้บังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจ
ใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้าน
การปฏิบัติงาน ขวัญ ก าลังใจ 
สวัสดิการ และรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ตลอดจน
ปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วย
หลักธรรมาภิบาล และถูกต้องตาม
ท านองคลองธรรม 

• ให้ค าปรึกษา แนะน า ก ากับ ดูแล และช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
• ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามระบบ
คุณธรรม พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็น เอาใจใส่ ดูแลทุกข์สุขของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

 
จรรยาบรรณของผู้ใต้บังคับบัญชา 

 
จรรยาบรรณ แนวปฏิบัต ิ

ข้อ 11  ผู้ใต้บังคับบัญชา พึงมี  
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
การให้ความร่วมมือช่วยเหลือ
ปฏิบัติงาน ทั้งในด้านการให้  
ความคิดเห็น การช่วยท างาน และ
การแก้ปัญหาร่วมกัน รวมทั้ง  
การเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมี
ประโยชน์ต่อการพัฒนางานใน  
ความรับผิดชอบด้วย 

• ปฏิบัติหน้าที่ตามค าส่ังที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา 
• ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ สามัคคี ปรองดอง และช่วยกันปฏิบัติงานเพื่อ
ความส าเร็จร่วมกัน 
• ร่วมกันศึกษา วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและการพัฒนางาน
ในความรับผิดชอบให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
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จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน 

 
จรรยาบรรณ แนวปฏิบัต ิ

ข้อ 12  บุคลากรพึงปฏิบัติต่อ
ผู้ร่วมงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วย
ความสุภาพ มีน้ าใจไมตรี เอ้ืออาทร  
และมนุษยสัมพันธ์อันดี 

• ให้เกียรติ แสดงน้ าใจและให้ความเป็นมิตร เคารพสิทธิส่วนบุคคล 
ของผู้ร่วมงาน และให้การยอมรับในความแตกต่างด้านอายุ เพศ เชื้อชาติ 
ศาสนา กายภาพ 
• รักษาความสามัคคีและช่วยเหลือเกื้อกูลในหมู่คณะในทางสร้างสรรค์ 

ข้อ 13  บุคลากรพึงช่วยเหลือเกื้อกูล
กันในทางที่ชอบ  รวมทั้งส่งเสริม 
สนับสนุนให้เกิดความสามัคคี ร่วม
แรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการ
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ 

 
จรรยาบรรณต อนักเรียน นักศึกษา ผู รับบริการ ประชาชนและสังคม 
 

จรรยาบรรณ แนวปฏิบัต ิ
ข้อ 14  บุคลากรพึงประพฤติตนเ ป็น
แบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน  นักศึกษา
และเป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป 

• แสดงออกทั้งทางกายและวาจาด้วยกิริยาที่สุภาพเรียบร้อย 
• ปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามกาลเทศะ เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม 
สอดคล้องกับวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมที่ดีงาม 
• มีจิตส านึกในการให้บริการที่ดี แสดงออกด้วยกิริยาที่สุภาพเรียบร้อย
ในการให้บริการกับผู้มาติดต่อราชการ 
• ปฏิบัติต่อผู้มารับบริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ 
• ให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือเกื้อกูลแก่นักเรียนและนักศึกษาอย่าง  
เต็มความสามารถ 
• ส่งเสริมการพัฒนาการทางสติปัญญา อารมณ์ จิตใจและสังคมของ
นักศึกษา 
• พึงกระท าตนให้เป็นผู้ที่มีความเชื่อถือและความไว้วางใจจากนักเรียน 
นักศึกษา ผู้รับบริการ และประชาชน 
• สามารถรักษาความลับของนักเรียน นักศึกษา ผู้รับบริการ และ
ประชาชนที่ไม่ท าให้ส่วนราชการได้รับความเสียหาย 

ข้อ 15  บุคลากร พึงให บริการแก่
นักเรียน นักศึกษา ผู รับบริการ  
ประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ
ด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส 
เอ้ือเฟื้อ มีน้ าใจ และใช กิริยาวาจา
สุภาพออนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่
สามารถปฏิบัติได้หรือไม่อยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจง
เหตุผลหรือแนะน าให้ติดต่อยังหน่วยงาน
หรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอ านาจ
หน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ  ต่อไป 
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จรรยาบรรณ แนวปฏิบัต ิ

ข้อ 16  บุคลากร พึงมีความเมตตา 
เอาใจใส  และช วยเหลือในการศึกษา
เล่าเรียนของนักเรียนและนักศึกษา 

• ปฏิบัติและแนะน าให้กระท าในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรม
อันดี 
• ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยจาก
นักเรียน นักศึกษา ผู รับบริการ ประชาชนและสังคม 
• ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มุ่งหวังหรือแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ 

ข้อ 17  บุคลากร ต องไม่เป ดเผย
ความลับของนักเรียน นักศึกษา 
ผู้รับบริการ ประชาชน ซึ่งตนเองได 
มาจากการปฏิบัติหน าที่หรือจาก
ความไว้วางใจของบุคคลดังกล่าว 
ข้อ 18  บุคลากร ต้องไม่อบรม  สั่ง
สอนหรือสนับสนุนให้นักเรียนและ
นักศึกษา กระท าการที่ผิดกฎหมาย 
หรือฝ่าฝืนศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 
ข้อ 19  บุคลากร พึงละเว้นการ
รับทรัพย สินหรือประโยชน อ่ืนใด ซึ่ง
มีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะ
ให้กันโดยเสน่หาจากนักเรียน 
นักศึกษา ผูรับบริการ ประชาชนหรือ
ผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการนั้น เพื่อกระท าการ
หรือไม กระท าการใดตามหน าที่ หาก
ได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่า
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่รับไว้
มีมูลค่าเกินปกติวิสัย  ให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วเพื่อ
ด าเนินการตามสมควรแก่กรณี 
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จรรยาบรรณต่อหน้าที่และวิชาชีพ 
 

จรรยาบรรณ แนวปฏิบัต ิ
ข้อ 20  บุคลากรพึงใช้วิชาชีพใน  
การปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์และไม่แสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมี
จรรยาวิชาชีพก าหนดไว้ ก็พึงปฏิบัติ
ตามจรรยาวิชาชีพนั้นด้วย 

• มีความเข้าใจ มีความรู้สึกที่ดีและมีความภูมิใจในวิชาชีพว่าเป็น
วิชาชีพที่มีเกียรติและมีความส าคัญต่อการด ารงอยู่และความเจริญรุ่งเรือง
ของประเทศชาติ 
• ปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพในสาขาวิชาชีพของตนเอง 

 
จรรยาบรรณของผู้บริหาร (ให้ถือปฏิบัติเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อ 1 ถึงข้อ 20) 
 

จรรยาบรรณ แนวปฏิบัต ิ
ข้อ 21  บุคลากรซึ่งเป็นผู้บริหาร พึง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยยึดหลัก
ความเป็นธรรมและเสมอภาค 

• เป็นผู้ยึดมั่นในคุณธรรมและประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคล
ทั่วไป 
• บริหารงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติหรือเอ้ือผลประโยชน์แก่
ตนเองหรือพวกพ้อง 
• เป็นผู้มีภาวะผู้น า สามารถทุ่มเททั้งก าลังกายและก าลังใจ รวมทั้ง
เสียสละเวลาเพื่อพัฒนาและน าพาองค์กรให้ทันต่อพัฒนาการทาง
วิทยาการ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ 
สังคมและการเมือง 
• ยึดมั่นในสัจจะ ความถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใส มีความพร้อมส าหรับการถูกตรวจสอบ  
• มีความรับผิดชอบต่อองค์กร บริหารด้วยความมุ่งม่ันในผลส าเร็จของ
งาน ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้องยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนรวม
อันเป็นประโยชน์สาธารณะ 
• เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถประสานความร่วมมือของผู้บริหารและ
บุคลากรในหน่วยงาน 

ข้อ 22  บุคลากรซึ่งเป็น ผู้บริหาร พึง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ อดทน ซื่อสัตย์  
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
ข้อ 23  บุคลากรซึ่งเป็น ผู้บริหาร พึง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยค านึงถึง
ประโยชน์สาธารณะ ผลกระทบที่มี
ต่อบุคลากรมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
การรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
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จรรยาบรรณของคณาจารย์ (เพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อ 1 ถึงข้อ 20) 
 

จรรยาบรรณ แนวปฏิบัต ิ
ข้อ 24  บุคลากรซึ่งเป็นอาจารย์ พึง
ประพฤติตนให้เหมาะสมกับ
สถานภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี แก่
ศิษย์และบุคคลทั่วไป 

• ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นอาจารย์ที่ดี ส่งเสริมและผดุงเกียรติ
ความเป็นอาจารย์ 
• ปฏิบัติต่อศิษย์ตามหลักกัลยาณมิตร  เช่น ฝึกฝนแนะน าให้เป็นคนดี  
สอนให้เข้าใจแจ่มแจ้ง  สอนศิลปวิทยาให้สิ้นเชิง  ยกย่องให้ปรากฏใน  
หมู่เพื่อน สอนให้ศิษย์ปฏิบัติได้จริง น าวิชาไปเลี้ยงชีพท าการงานได้ 
• จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
• พัฒนาความสามารถในกระบวนการเรียนการสอนและการถ่ายทอด
ความรู้ของตนอย่างสม่ าเสมอ วางแผนและจัดเตรียมการสอนล่วงหน้า
อย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินผลและตรวจงานที่รับผิดชอบตาม
หลักวิชาการ 
• สอนศิษย์ให้ครอบคลุมองค์ความรู้ที่พึงไปประกอบวิชาชีพได้ เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมโดยรวม 
• ส่งเสริมให้ศิษย์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน 
• ปฏิบัติงานด้วยความมีอิสระทางวิชาการบนพื้นฐานของความถูกต้อง
และรับผิดชอบต่อผลที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงาน 
• ส่งเสริมให้ศิษย์มีส่วนร่วมในการพัฒนางานวิชาการ สามารถแสดง
ความเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อ่ืน 
• ศึกษาและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ของนักวิจัย ตามหลักเกณฑ์ ของ
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
• มุ่งมั่นในการพัฒนาความรู้ สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการอย่าง
สม่ าเสมอ 
• ใฝ่รู้ ติดตามวิทยาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 
• ส่งเสริมการท ากิจกรรมร่วมกันและให้ความร่วมมือในการเข้าร่วม
กิจกรรมที่มหาวิทยาลัย คณะและหน่วยงานจัดขึ้น 
• ไม่แอบอ้างหรือลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตนและไม่น า
ผลงานของผู้อ่ืนไปใช้โดยไม่ระบุแหล่งที่มา 

ข้อ 25  บุคลากรซึ่งเป็นอาจารย์ พึง
สอนศิษย์อย่างเต็มใจ ตรงต่อเวล า 
และเต็มความสามารถด้วย  
ความบริสุทธิ์ใจ ช่วยเหลือและ
ปฏิบัติต่อศิษย์อย่างมีเมตตาและ
เป็นธรรม 
ข้อ 26  บุคลากรซึ่งเป็นอาจารย์ พึง
อบรม สั่งสอน ฝ กฝน สร างเสริม
ความรู ทักษะและนิสัยที่ถูกตองดีงาม 
ให แก นักเรียนและนักศึกษาอย าง
เต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
ข้อ 27  บุคลากรซึ่งเป็นอาจารย์ พึง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตส านึกและ  
ความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
ซื่อสัตย์สุจริต 
ข้อ 28  บุคลากรซึ่งเป็นอาจารย์ พึง
ส่งเสริมสนับสนุนบรรยากาศแห่ง
เสรีภาพทางวิชาการ โดยปราศจา ก
การ ครอบง าด้วยอิทธิพลหรือ
ผลประโยชน์ใด ๆ 
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จรรยาบรรณ แนวปฏิบัต ิ

ข้อ 29  บุคลากรซึ่งเป็นอาจารย์ พึง
ปฏิบัติหน้าที่วิจัยตามจรรยาบรรณ
ของนักวิจัยในประกาศของ
ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

• ในการขอก าหนดต าแหน่งหรือเลื่อนต าแหน่งให้สูงข้ึน หรือให้ได้รับ
เงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่สูงข้ึน ให้ใช้ผลงานที่ท าด้วยตนเอง โดยไม่จ้าง 
หรือวาน หรือใช้ผู้อ่ืนให้ท าผลงานให้ 
• ยึดมั่นในหลักวิชาการและน ามาใช้ในทางที่ถูกต้องเพื่อยกระดับ
วิชาชีพของตน 
• ไม่กระท าการ หรือละเว้นการกระท าใด ๆ  อันเป็นการแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบแก่ตนเองหรือพวกพ้อง หรือใช้ความรู้ทางวิชาการ
ในวิชาชีพของตนในทางที่ผิด 

ข้อ 30  บุคลากรซึ่งเป็นอาจารย์พึง
ศึกษา หาความรู้ วางแผนพัฒนา
ตนเอง พัฒนางานวิชาการให้
ทันสมัยอย่างสม่ าเสมอ 
ข้อ 31  บุคลากรซึ่งเป็นอาจารย์ พึง
สร้างและ ส่งเสริมความสามัคคีใน  
หมู่คณะและ มีส่วนร่วมสนับสนุน  
การพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และ
ประเทศชาต ิ
ข้อ 32  บุคลากรซึ่งเป็นอาจารย์พึง
ละเว้นจากการน าผลงานของผู้อ่ืนมา
เป็นของตนและต้องไม่คัดลอกหรือ
ลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืนโดยมิชอบ 
หรือจ้าง วาน ใช้ผู้อ่ืนให้ท าผลงานให้ 
หรือน าผลงาน ของผู้อ่ืนเพื่อน าไปใช้
ในการขอก าหนดต าแหน่งหรือเลื่อน
ต าแหน่งให้สูงข้ึน หรือให้ได้รับ
เงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่สูงข้ึน หรือ
เพื่อการอันมิชอบด้วยประการใด ๆ 
ข้อ 33  บุคลากรซึ่งเป็นอาจารย์ต้อง
ไม่ใช้หลักวิชาการไปในทางที่  
ไม่ถูกต้องในการปฏิบัติวิชาชีพ 
ส่งผลให้ศิษย์ ผู้รับบริการ ประชาชน 
หรือสังคมเกิดความเสียหาย 
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จรรยาบรรณ แนวปฏิบัต ิ

ข้อ 34  บุคลากรซึ่งเป็นอาจารย์ ต้อง
ไม่ ใช้ความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ 
หรืออาศัยองค์กรวิชาชีพแสวงหา
ประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนโดย
มิชอบ 
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หลักเกณฑ์การปฏิบัติในการบังคับใช้จรรยาบรรณของบุคลากร  
ในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

1.  การบังคับใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
 ศิลปากร 
 ให้ใช้บังคับกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างทั้งที่จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย และงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

2. กระบวนการพิจารณาเมื่อมีกรณีการกล่าวหาว่ามีการประพฤติผิดจรรยาบรรณ 
  เมื่อมีกล่าวหาว่าไม่ว่าจะโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหาหรือไม่ปรากฏตัวผู้กล่าวหา หรือเมื่อความปรากฏ ต่อ
ผู้บังคับบัญชาว่ามีบุคลากรกระท าผิดจรรยาบรรณ ให้รายงานตามล าดับชั้นไปที่อธิการบดี และให้ อธิการบดี
รายงานเป็นหนังสือให้คณะกรรมการจรรยาบรรณทราบโดยพลัน กรณีอธิการบดีเป็นผู้ถูกกล่าวหาให้ผู้บังคับบัญชา
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาเป็นผู้รายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ และให้สภา
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ส่งเรื่องให้แก่คณะกรรมการจรรยาบรรณด าเนินการต่อไป 
  เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณ หรือเมื่อคณะกรรมการจรรยาบรรณได้รับรายงาน ว่ามี
บุคลากรกระท าผิดจรรยาบรรณ ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณด าเนินการสอบสวนภายใน 30 วัน และให้
ด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ คณะกรรมการจรรยาบรรณอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินการ
สอบสวนได้ 
  ในการพิจารณาสอบสวนจะต้องให้ผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหา และต้องเปิดโอกาสให้ ผู้ถูก
กล่าวหาแก้ข้อกล่าวหาอย่างเพียงพอ  ตลอดจนเปิดโอกาสให้คัดค้านผู้สอบสวนหรือกรรมการได้ และต้องให้
ความคุ้มครองผู้กล่าวหาหรือพยานที่เป็นนักศึกษาด้วย 
  การพิจารณาของคณะกรรมการจรรยาบรรณให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมาก โดยต้องมีคะแนนเสียง ไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการที่มาประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่ง
เสียงเป็นเสียงชี้ขาด   
 

3. การด าเนินการเมื่อมีการประพฤติผิดจรรยาบรรณที่เป็นความผิดวินัย 
  เมื่อปรากฏว่าประพฤติการณ์แห่งการกระท าผิดจรรยาบรรณนั้น เป็นการกระท าผิดวินัย ให้ด าเนินการทางวินัย
กับบุคลากรผู้กระท าผิดนั้นต่อไป 
 

4. การด าเนินการเมื่อมีการประพฤติผิดจรรยาบรรณที่ไม่เป็นความผิดวินัย 
  เมื่อปรากฏว่าประพฤติการณ์แห่งการกระท าผิดจรรยาบรรณนั้น ไม่เป็นการกระท าผิดวินัย ให้อธิการบดี
ด าเนินการลงโทษทางจรรยาบรรณ ดังนี้ 
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  4.1 ตักเตือน  
  4.2 สั่งให้ด าเนินการให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด  
  4.3 ท าทัณฑ์บน    
  อนึ่ง การไม่ปฏิบัติตามค าตักเตือน ค าสั่งให้ด าเนินการให้ถูกต้อง หรือฝ่าฝืนทัณฑ์บน ให้ถือว่าเป็นการ
กระท าผิดทางวินัย 
 

5. การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณ 
  ผู้ถูกลงโทษทางจรรยาบรรณมีสิทธิอุทธรณ์ค าส่ังลงโทษทางจรรยาบรรณต่อสภามหาวิทยาลัยได้ภายใน 
30 วันนับแต่วันได้รับแจ้งค าส่ังลงโทษ 
  ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่พอใจในค าวินิจฉัยอุทธรณ์ มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้  
   
   
 
 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มีกรณีการกลาวหาวามีการประพฤติที่ฝาฝนจรรยาบรรณ
- มีการกลาวหาโดยปรากฏ / ไมปรากฏตัวผูกลาว
- ความปรากฏตอผูบังคับบัญชา
- ความปรากฏแกคณะกรรมการจรรยาบรรณ

กระบวนการในการบังคับใชจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะกรรมการจรรยาบรรณพิจารณาขอเท็จจริงเบ้ืองตน
วากรณีมีมูลเปนการทําที่ฝาฝนจรรยาบรรณ

โดยมีหลักฐานตามสมควรหรือไม

กรณีมีมูล
วาเปนการกระทําที่ฝาฝนจรรยาบรรณ

กรณีไมมีมูล

คณะกรรมการจรรยาบรรณ
ดําเนินการสอบสวนทางจรรยาบรรณ

คณะกรรมการจรรยาบรรณ/
คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการจรรยาบรรณแตงต้ัง

สอบสวนตามหลักเกณฑและวิธีการ
ดําเนินการทางวินัยโดยอนุโลม

ปรากฏขอเท็จจริงวา
เปนการกระทําที่ฝาฝนจรรยาบรรณ

เปนการกระทําที่ฝาฝนจรรยาบรรณ
โดยไมเปนความผิดทางวินัย

เปนการกระทําท่ีฝาฝนจรรยาบรรณ
ที่เปนความผิดทางวินัย

คณะกรรมการจรรยาบรรรณ
เสนอผูบังคับบัญชา/อธิการบดี

ดําเนินการลงโทษทางจรรยาบรรณ ดังน้ี
1. ตักเตือน

   2. ส่ังใหดําเนินการใหถูกตองภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด

   3. ทําทัณฑบน

อธิการบดีสั่งการ
- ผูรับส่ังไมปฏิบัติ->ดําเนินการทางวินัย
- ผูรับคําสั่งไมพอใจมีสิทธิอุทธรณ
ภายในสามสิบวัน

- รายงานสภามหาวิทยาลัย

ยุติเรื่อง

ปรากฏขอเท็จจริงวา
มิไดกระทําการฝาฝนจรรยาบรรณ

คณะกรรมการจรรยาบรรณ
เสนอผูบังคับบัญชา/อธิการบดี

ดําเนินการทางวินัย



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



























 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เป็นผู้มีความประพฤติดี ส านึกในหน้าที ่

สามารถประสานงานกับทุกฝ่าย 
ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยศิลปากร   
ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน โทร. ๐-๒๘๔๙-๗๕๕๐,๐-๒๘๔๙-๗๕๔๘ 
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