
 
 

เอกสารแนบ 1 

แบบการประเมินผลตนเอง 

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยนเรศวร                  

ประจำปีงบประมาณ 2563 และปีการศึกษา 2562   

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

ตอนที่ 1.  ข้อมูลส่วนบุคคล 
คำชี้แจง   กรุณาทำเครื่องหมาย  ลงใน  ที่เก่ียวกับตัวของท่านตามความเป็นจริง 

   1.  เพศ    ชาย    หญิง 

   2.  อายุ    น้อยกว่า  30 ปี   31 – 40 ปี 

       41 – 50 ปี    มากกว่า  50 ปี 

3.  ประเภทตำแหน่ง 

  ข้าราชการ     

  พนักงานราชการ 

  พนักงานมหาวิทยาลัย 

  ลูกจ้างประจำ 

ตอนที่ 2.   แบบประเมินตนเองระดับของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร  (สายสนับสนุน)     

มหาวิทยาลัยนเรศวร   

คำชี้แจง   โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านให้ตรงกับความเป็นจริง หรือ ใกล้เคียงกับการปฏิบัติของท่านมาก

ที่สุด  โดยทำเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับปฏิบัติตามเกณฑ์การพิจารณา  ดังนี้ 

1 หมายถึง  ท่านปฏิบัติในระดับน้อยมาก 

2 หมายถึง     ท่านปฏิบัติในระดับน้อย 

3 หมายถึง  ท่านปฏิบัติในระดับปานกลาง 

4 หมายถึง  ท่านปฏิบัติในระดับมาก 

5 หมายถึง  ท่านปฏิบัติในระดับมากที่สุด 
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1.  กล้าแสดงความคิดเห็นในส่ิงท่ีถูกต้อง

2.  มีความมุ่งม่ันพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง

3.  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการพัฒนางานให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง

4.  ปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรมให้เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อ่ืนและรับผิดชอบ

    การกระท าของตน

5.  ด ารงตนให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นท่ียอมรับเช่ือถือของคนท่ัวไป

6.  ไม่ยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยอ านาจหน้าท่ีราชการของตนหาผลประโยชน์

    ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

7.  ไม่แอบอ้างช่ือของหน่วยงานไปเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์อ่ืนใด

    อันมิควรได้

8.  ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ

     วิสัยทัศน์วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

9.  ปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างเต็มความสามารถและขยันหม่ันเพียร

     ถูกต้อง สมเหตุผล

10.  รักษาผลประโยชน์ของหน่วยงานเป็นส าคัญ

11.  อุทิศตน ปฏิบัติงาน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน

12.  ปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน

13.  ปรับปรุงภารกิจให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า โดยการลดข้ันตอนการ

      ปฏิบัติงานท่ีเกินความจ าเป็น ท้ังน้ี ต้องด ารงไว้ซ่ึงคุณภาพของงาน

      เป็นหลัก

14.  ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ทันต่อเหตุการณ์และตอบสนองความ

      ต้องการของประชาชน

15.  อุทิศเวลาให้การปฏิบัติงานให้กับทางราชการอย่างเต็มท่ี

16.  ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต

17.  ไม่กระท าการอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

18.  ดูแลรักษาและใช้ทรัพยากรของหน่วยงานไม่ให้ส้ินเปลืองเสียหาย

      หรือสูญหาย

ส่วนท่ี 1 จรรยาบรรณต่อตนเอง

ส่วนท่ี 2 จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน และต่อหน่วยงาน

2

แบบการประเมินผลตนเอง

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปีงบประมาณ 2563 และปีการศึกษา 2562

แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร
ระดับปฏิบัติ
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19.  ให้ความร่วมมือร่วมใจ ช่วยเหลือเก้ือกูลด้วยความปรารถนาดีต่อกัน

      เพ่ือให้การปฏิบัติงานไปสู่ความส าเร็จ

20.  ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสถานภาพหน้าท่ีการงานและเป็นแบบอย่างท่ีดี

      แก่บุคคลท่ัวไป

21.  เคารพในสิทธิของผู้อ่ืน และปฏิบัติตามกฎหมายเร่ืองทรัพย์สินทางปัญญา

22.  ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม

23.  เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและเคารพ

      ความคิดเห็นท่ีแตกต่าง

24.  ส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานตามความเหมาะสม

25.  ให้การแนะน า ก ากับดูแล ช่วยเหลือ เสริมสร้างขวัญก าลังใจต่อ

      ผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน

26.  ปฏิบัติตามค าส่ังท่ีผู้บังคับบัญชาส่ังการโดยชอบด้วยกฎหมาย

27.  มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย

28.  ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ แสดงความคิดเห็น และแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน

      เพ่ือประโยชน์ของหน่วยงาน

29.  ร่วมกันศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา

      ภารกิจของหน่วยงาน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงข้ึน

30.  แสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่อการเสนอ

      ความคิดเห็น

31.  แสดงความมีน้ าใจ ความปรารถนาดี และให้ความช่วยเหลือเก้ือกูล

      ต่อผู้ร่วมงาน

32.  เปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนได้แสดงความคิดเห็นตามความเหมาะสม

33.  รับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน

34.  ให้เกียรติและเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้ร่วมงาน

35.  รักษาความสามัคคีและช่วยเหลือเก้ือกูลในหมู่คณะ

36.  ปฏิบัติตนต่อผู้ร่วมงานอย่างกัลยาณมิตร

37.  ให้เกียรติ แสดงน้ าใจ และมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีต่อผู้ร่วมงาน

ส่วนท่ี 2 จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน และต่อหน่วยงาน (ต่อ)

ส่วนท่ี 3 จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน
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แบบการประเมินผลตนเอง

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปีงบประมาณ 2563 และปีการศึกษา 2562

แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร
ระดับปฏิบัติ
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38.  ไม่บิดเบือน กล่ันแกล้ง ดูหม่ิน เหยียดหยาม กดข่ี ข่มเหง 

      หรือหม่ินประมาทผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน

39.  ละเว้นการกระท าใดๆ อันเป็นการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้อ่ืน

40.  ไม่เรียกรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากนักเรียน นิสิต

      ประชาชน และผู้รับบริการ 

41.  ไม่รับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงมีมูลค่าเกินปกติวิสัยจากนักเรียน

      นิสิต ประชาชน และผู้รับบริการ

42.  ปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่มุ่งหวังหรือแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้

43.  ให้บริการนักเรียน นิสิต ประชาชน และผู้รับบริการด้วยกิริยาวาจา

      ท่ีสุภาพเรียบร้อย

44.  ไม่ดูหม่ิน เหยียดหยาม กดข่ี ข่มเหง หรือหม่ินประมาทนักเรียน นิสิต

      ประชาชน และผู้รับบริการ 

45.  ปฏิบัติต่อนักเรียน นิสิต ประชาชน และผู้รับบริการด้วยความเสมอภาค

      โดยไม่เลือกปฏิบัติ

46.  ปฏิบัติตนให้เป็นผู้ท่ีมีความน่าเช่ือถือและความไว้วางใจจากนักเรียน

      นิสิต ประชาชน และผู้รับบริการ

47.  รักษาข้อมูลของนักเรียน นิสิต ประชาชน และผู้รับบริการ 

      เว้นแต่ได้รับความยินยอม

48.  ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือเก้ือกูลแก่นักเรียน นิสิต ประชาชน 

      ผู้รับบริการและสังคม

49.  ละเว้นการกระท าใดๆ อันเป็นการล่วงละเมิดทางเพศผู้อ่ืน

50.  กระท าตนเป็นแบบอย่างท่ีดีตามจารีตประเพณีอันดีงาม

51.  พูดจาสุภาพและสร้างสรรค์ 

52.  รักษาศรัทธาต่อวิชาชีพตนเอง

53.  ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ

ส่วนท่ี 3 จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน (ต่อ)
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แบบการประเมินผลตนเอง

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปีงบประมาณ 2563 และปีการศึกษา 2562

แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร
ระดับปฏิบัติ

ส่วนท่ี 4 จรรยาบรรณต่อนิสิต ประชาชน ผู้รับบริการ และสังคม

ส่วนท่ี 5 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
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54.  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเป็นธรรม

55.  ปฏิบัติงานด้วยความมีอิสระบนพ้ืนฐานของความถูกต้อง และรับผิดชอบ

      ต่อผลท่ีจะเกิดข้ึนเน่ืองจากการปฏิบัติงาน

56.  ไม่รับหรือแสวงหาอานิสสินจ้างหรือผลประโยชน์อันมิควรได้

      จากการปฏิบัติงาน

57.  ใส่ใจศึกษา ค้นคว้า ริเร่ิมสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

      กับการปฏิบัติงาน ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม

      การเมือง และเทคโนโลยี

58.  ไม่กระท าการ หรือ ละเว้นการกระท าใดๆ อันเป็นการแสวงหา

      ผลประโยชน์โดยมิชอบแก่ตนเอง พวกพ้อง หรือใช้ความรู้ของตนเอง 

      ในทางท่ีผิด

59.  ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรอย่างเคร่งครัด

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือตอบแบบประเมินตนเองในคร้ังน้ี

5

แบบการประเมินผลตนเอง

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปีงบประมาณ 2563 และปีการศึกษา 2562

แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร
ระดับปฏิบัติ

ส่วนท่ี 5 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ (ต่อ)


