
 
แบบประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
คําชี้แจง แบบประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล 
 สุวรรณภูมิ แบงเปน 2 ตอน คือ 
ตอนที่ 1  ขอมูลท่ัวไปของผูรับการประเมิน 
ตอนที่ 2 ขอมูลการประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 ราชมงคลสุวรรณภูมิ 4 ดาน 
 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
 1.1  ช่ือผูรับการประเมิน................................................................................................................................ 
 1.2  วัน เดือน ปเกิด.......................................................................................... อายุ................................... ป 
 1.3  คุณวุฒิ.....................................................................................ตําแหนงเลขท่ี.......................................... 
 1.4  ช่ือตําแหนง.................................................รับเงินเดือนในระดับ................ข้ัน/คาจาง....................บาท 
         ตําแหนงบริหาร.....................................................สังกัดงาน/ฝาย/สาขาวิชา........................................... 
 1.5  เริ่มรับราชการ/ปฏิบัติราชการเมื่อวันท่ี..........................เดือน.....................................พ.ศ. ..................... 
        นับอายุการปฏิบัติราชการจนถึงปจจุบัน ........................................ ป ........................................... เดือน 
 

ตอนที่ 2 การประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
 สุวรรณภูมิ 
คําอธิบาย 1  หมายถึง  ควรปรับปรุง 2  หมายถึง  ยอมรับได 3  หมายถึง  ดี 
 

ดานที่ 1 
ขอ
ที่ 

 
การประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

ประเมินตนเอง ผูบังคับบัญชาประเมิน 

3 2 1 3 2 1 

 
1 
2 

 
 

3 
 
 

4 

จรรยาบรรณตอตนเอง 
มีศีลธรรมอันดีและประพฤติตนเหมาะสมกับวิชาชีพ 
ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย ไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ ในกรณี 
ท่ีวิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพกําหนดไว ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพน้ันดวย 
มีทัศนคติท่ีดี และพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมท้ังเพ่ิมพูน
ความรู  ความสามารถและทักษะในการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
ละเวนการนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน เคารพและไมละเมิดทรัพยสิน
ทางปญญาของผูอื่น 

      

 รวม   
ความคิดเห็นของผูประเมินตนเอง   ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา    
………………………………………………………………………..…………… 
………………………………………………………………………..…………… 
………………………………………………………………………..…………… 
………………………………………………………………………..…………… 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 
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ขอ
ที่ 

ดานที่ 2 
 

การประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

ประเมินตนเอง ผูบังคับบัญชาประเมิน 

3 2 1 3 2 1 

 
1 
2 

 
3 
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จรรยาบรรณตอหนวยงาน 
ปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความสุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติ 
ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร 
ถูกตองสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ 
เปนผูตรงตอเวลาและใชเวลาในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนประโยชนตอ 
ทางราชการอยางเต็มท่ี 
ดูและรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการอยางประหยัด คุมคา โดย
ระมัดระวังมิใหเกิดความเสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญูชนพึงปฏิบัติ
หนาท่ีตอทรัพยสินของตนเอง 

      

 รวม   
ความคิดเห็นของผูประเมินตนเอง   
………………………………………………………………………..…………… 
………………………………………………………………………..…………… 
………………………………………………………………………..…………… 
………………………………………………………………………..…………… 
………………………………………………………………………..…………… 
 

ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา    
.................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
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ขอ
ที่ 

ดานที่ 3 
 
 

การประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

ประเมินตนเอง ผูบังคับบัญชาประเมิน 

3 2 1 3 2 1 

 
1 
 
 
2 
 
 

2.1 
 
 
 

2.2 
 
 

 
3 
 
 
4 

จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน 
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การใหความรวมมือชวยเหลือกลุมงาน
ของตนท้ังในดานการใหความคิดเห็นการชวยทํางานและการแกปญหา
รวมกัน 
การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ  
(ผูปฏิบัติหนาท่ีท่ีมีผูใตบังคับบัญชาใหประเมินขอ 2.1  สวนผูปฏิบัติหนาท่ี
ท่ีไมมีผูใตบังคับบัญชาใหประเมิน 2.2 ) 
ในฐานะผูบังคับบัญชา พึงใหความดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชา 
ท้ังในดานการปฏิบัติงาน ขวัญ กําลังใจ และสวัสดิการตางๆ อยางเสมอภาค
เทาเทียมกัน รับฟงความเห็นของผูใตบังคับบัญชาและปกครองดวยหลักการ
และเหตุผลท่ีถูกตองตามทํานองคลองธรรม 
ในฐานะผูใตบังคับบัญชา มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีตามท่ี
ผูบังคับบัญชามอบหมาย ใหความเคารพนับถือและเสนอความคิดเห็นตอ
ผูบังคับบัญชาโดยสุจริต  รายงานขอเท็จจริงตอผูบังคับบัญชาตามความ 
เปนจริงไมปกปด 
ชวยเหลือเกื้อกูลกันในทางท่ีชอบ รวมท้ังสงเสริมและสนับสนุนใหเกิด
ความสามัคคี รวมแรงรวมใจในบรรดาเพ่ือนรวมงานในการปฏิบัติหนาท่ี
เพื่อประโยชนสวนรวม 
ปฏิบัติตอเพื่อนรวมงานตลอดจนผูเกี่ยวของดวยความสุภาพ มีน้ําใจและ
มนุษยสัมพันธอันดี 
 

      

 รวม   

ความคิดเห็นของผูประเมินตนเอง   
………………………………………………………………………..…………… 
………………………………………………………………………..…………… 
………………………………………………………………………..…………… 
………………………………………………………………………..…………… 
………………………………………………………………………..…………… 
 

ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา    
.................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
 

 
 



 
4

 
ดานที่ 4 

ขอ
ที่ 

 
การประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

ประเมินตนเอง ผูบังคับบัญชาประเมิน 
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จรรยาบรรณตอผูมาติดตองานและสังคม 
ใหบริการผูมาติดตองานอยางเต็มกําลังความสามารถดวยความเปนธรรม 
เอื้อเฟอ มีน้ําใจและใชกิริยาวาจาท่ีสุภาพออนโยน 
ปฏิบัติตนใหเปนท่ีนาเช่ือถือ  ศรัทธาของบุคคลท่ัวไป 
รักษาเกียรติภูมิของตนเองและองคกรโดยไมกระทําการใด ๆ ท่ีเสื่อมเสียตอ
ช่ือเสียงและภาพพจนขององคกร 
ละเวนการรับทรัพยสินหรือประโยชนอันใดซ่ึงมีมูลคาเกินปกติวิสัยท่ีวิญู
ชนจะใหกันโดยเสนหาจากผูมาติดตองาน  หรือผูซึ่งอาจไดรับประโยชน
จากการปฏิบัติหนาท่ีนั้น   
 

      

 รวม   

ความคิดเห็นของผูประเมินตนเอง   ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา    
………………………………………………………………………..…………… 
………………………………………………………………………..…………… 
………………………………………………………………………..…………… 
………………………………………………………………………..…………… 
………………………………………………………………………..…………… 
 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 
 

รวมทั้งหมด   

เฉลีย่   

 
                             ผูประเมินตนเอง...................................................... 

                                  (......................................................) 

 
 ผูประเมิน............................................ 
 (..........................................................) 
 ตําแหนง............................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีคํานวณคาเฉล่ีย  คือ   ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
               จํานวนขอท้ังหมด 
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หมายเหตุ 
เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.66  หมายถึง  ผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
   ควรปรับปรุง 
คาเฉลี่ย 1.67 – 2.33 หมายถึง    ผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
   ยอมรับได 
คาเฉลี่ย 2.34 – 3.00  หมายถึง ผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  

ดี 

 

 
ความเห็นของผูประเมินเหนือชั้นไปอีกชั้นหนึ่ง 

เห็นดวยกับการประเมินขางตน 
มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน  ดังน้ี
............................................................................. 

 

 
ความเห็นของผูประเมินลําดบัถัดไป (ถามี) 

 เห็นดวยกับการประเมินขางตน 
 มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน  ดังน้ี
............................................................................. 

         ............................................................................. 
 

  ลงช่ือ................................................ ผูประเมิน 
                 (.................................................) 
 ตําแหนง............................................................... 

                 (.................................................) 
 ตําแหนง............................................................... 

ความเห็นของผูประเมินชั้นตน 
ผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอยูในระดับ............................. 
 
  ลงช่ือ................................................ ผูประเมิน 

   

 
 

 
รับทราบผลการประเมินแลว เมื่อวันท่ี......................................................   
              ลงช่ือผูรับการประเมิน………………………………………….. 
                                                (………………………………………….) 
              ตําแหนง..................................................... 
                                                วันท่ี ................./....................../.................       

 


