
ก.ค.ศ. 2 (ดีเด่น) 
 

แบบรายงานด้านที ่1 ด้านวนัิย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ 
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามวีทิยฐานะหรือเลือ่นเป็นวทิยฐานะ 

ขอมวีทิยฐานะหรือเลือ่นเป็นวทิยฐานะ................................................ 
 

1. ข้อมูลผู้รับการประเมิน 
ช่ือ................................................................นามสกุล..................................................................... 
ต าแหน่ง ......................................วทิยฐานะ.................................... ต  าแหน่งเลขท่ี....................... 
สถานศึกษา/หน่วยงาน..................................อ  าเภอ/เขต................................................................ 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา.......................................ส่วนราชการ.............................................. 
รับเงินเดือนอนัดบั คศ. ..........................ขั้น..............................บาท 

 

2. ให้รายงานพฤติกรรมทีแ่สดงถึงความเป็นผู้มีวนัิย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ   
    และรวบรวบเอกสารหลกัฐานอ้างองิไว้ทีส่ถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ ดังนี ้

1.  การมีวนัิย  
1.1  การมีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท  ขนบธรรมเนียม  และ แบบแผนอันดีงาม

ของสังคม  
 (ใหอ้ธิบายการมีวินยัในตนเอง การยอมรับและถือปฏิบติัตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม 

และแบบแผนอนัดีงามของสังคม การเป็นแบบอยา่งท่ีดี และการเป็นผูน้ า ในการเสริมสร้างการพฒันาผูอ่ื้น)  
1.2 การรักษาและเสริมสร้างวินัยในต าแหน่งหน้าที่ราชการ  การปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบแบบ

แผนของทางราชการ  
(ให้อธิบายพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการรักษาและเสริมสร้างวินัยในต าแหน่งหน้าท่ีราชการ  

การปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ การมีส่วนร่วมเสริมสร้างวินยัแก่ผูอ่ื้น และผลงาน
เป็นท่ีปรากฏเป็นแบบอยา่งท่ีดี)                  

1.3  การตรงต่อเวลา  การอุทศิเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง 
(ให้อธิบายพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการตรงต่อเวลา ปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมายไดส้ าเร็จและ

อุทิศเวลาอยา่งต่อเน่ือง)        
1.4   ความซ่ือสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ การรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ  และไม่มี

ผลประโยชน์ทบัซ้อน 
(ใหอ้ธิบายพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความซ่ือสัตย ์สุจริต การรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ และไม่มี

ผลประโยชน์ทบัซอ้น การไดรั้บการยกยอ่ง ชมเชย)        
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1.5 การรักษาความสามัคคี มีน า้ใจ เอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ต่อเพือ่นร่วมงาน องค์กร และชุมชน 
 (ให้อธิบายพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการมีน ้ าใจ เสียสละ ท างานร่วมกับผูอ่ื้นได้อย่างราบร่ืนและ

ประสบความส าเร็จจนไดรั้บการยอมรับจากหน่วยงาน หรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง )                 
2. การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทีด่ี 
2.1 ความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธ์ิของงาน โดยยึดหลัก

ประหยดั คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ 
(ให้อธิบายการปฏิบติังานท่ีประสบความส าเร็จ เป็นท่ียอมรับ มีผลงานปรากฏชดัเจนและน าไป

เป็นตน้แบบพฒันาผูอ่ื้นได)้              
2.2 การยดึมั่นในคุณธรรม จริยธรรม  มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลกัศาสนา 

(ให้อธิบายพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการยึดมัน่ในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบติัตน 
ตามหลกัศาสนา เป็นแบบอยา่งท่ีดีไดรั้บการยกยอ่ง ชมเชย และมีส่วนร่วมเสริมสร้างพฒันาผูอ่ื้น) 

2.3 การยดึมั่นในหลักนิติธรรม ยนืหยดักระท าในส่ิงทีถู่กต้อง เป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมาย  
(ใหอ้ธิบายพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการยดึมัน่ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกันิติธรรม ไดรั้บการยกยอ่ง ชมเชย 

และมีการรณรงคแ์ละเสริมสร้างผูอ่ื้น) 
2.4 การยดึมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข     

และวางตัวเป็นกลางทางการเมือง 
(ให้อธิบายพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการใชสิ้ทธิและหนา้ท่ีตามระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วม

ส่งเสริม สนบัสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกตั้ง การวางตวัเป็นกลางทางการเมือง และการวางรากฐาน
ระบอบประชาธิปไตย)               

2.5 การมีส่วนร่วมอนุรักษ์วฒันธรรมไทยและส่ิงแวดล้อม 
(ใหร้ะบุจ านวนกิจกรรมท่ีไดจ้ดัหรือมีส่วนร่วมเก่ียวกบัการอนุรักษว์ฒันธรรมไทย  

และส่ิงแวดลอ้ม) 
3. การด ารงชีวติอย่างเหมาะสม 
3.1 การด ารงชีวติตามแนวทางหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

(ให้อธิบายพฤติกรรม/กิจกรรม ท่ีแสดงถึงการด ารงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง)       

3.2 การละเว้นอบายมุขและส่ิงเสพติด 
(ใหอ้ธิบายพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการเป็นผูล้ะเวน้อบายมุขและส่ิงเสพติด และเป็นผูน้ ารณรงคแ์ละ

เสริมสร้างผูอ่ื้นอยา่งต่อเน่ือง) 
3.3   การใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและของทางราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  

(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและ  
ของทางราชการไดถู้กตอ้งเหมาะสม  และสามารถพฒันาผูอ่ื้นจนไดผ้ลงานเป็นท่ีประจกัษ์อยา่งต่อเน่ืองในเร่ือง
ดงักล่าวได)้    
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3.4  การด ารงตนเป็นแบบอย่างทีด่ี เหมาะสมกบัสถานภาพและต าแหน่งหน้าที่ 
 (ให้อธิบายพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการด ารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดี เหมาะสมกับสถานภาพ และ

ต าแหน่งหนา้ท่ี การไดรั้บการยกยอ่ง ชมเชย และการมีส่วนร่วมเสริมสร้างพฒันาผูอ่ื้น)        
3.5  การประหยดั มัธยสัถ์ อดออม 

 (ให้อธิบายพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรมท่ีแสดงถึงการประหยดั มธัยสัถ ์อดออม ซ่ึงมีผลต่อการ
ด ารงชีวติเป็นท่ีปรากฏ การไดรั้บการยกยอ่ง ชมเชย  และการมีส่วนร่วมรณรงคแ์ละเสริมสร้างผูอ่ื้น) 

4.  ความรักและศรัทธาในวชิาชีพ  
4.1 การเป็นสมาชิกทีด่ี สนับสนุนหรือร่วมกจิกรรมของวชิาชีพและทางวชิาการอย่างสร้างสรรค์ 

(ให้อธิบายการมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รวิชาชีพและวิชาการการน ามาปรับใช้ให้
เกิดประโยชน์ การได้รับการยกย่อง ชมเชย และการมีส่วนร่วมรณรงค์และเสริมสร้างผูอ่ื้น โดยระบุช่ือกิจกรรม
ดงักล่าวดว้ย) 

4.2  การศึกษา ค้นคว้า ริเร่ิม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ ๆ  มาใช้พฒันางานในวชิาชีพ 
(ให้อธิบายถึงการศึกษา ค้นควา้ ริเร่ิม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ ๆ  นวตักรรมในการพฒันางาน    

ในวชิาชีพจนส าเร็จและเป็นตวัอยา่งได ้)       
4.3  การมีบทบาทเป็นผู้น าทางวชิาการในวงการวชิาชีพ  

(ให้อธิบายถึงการมีบทบาทการเป็นผูน้ าทางวิชาการในวงการวิชาชีพในระดบัจงัหวดั/  เขตพื้นท่ี
การศึกษา การมีส่วนร่วมในการพฒันาเสริมสร้างภาวะผูน้ าทางวชิาการแก่ผูอ่ื้น และมีผลงานปรากฏ)    

4.4  การรักษาช่ือเสียง ปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวชิาชีพและการยกย่องเชิดชูเกยีรติ 
(ให้อธิบายพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม ท่ีแสดงถึงการรักษาช่ือเสียง ปกป้องศักด์ิศรี      

แห่งวชิาชีพ และการยกยอ่งเชิดชูเกียรติท่ีด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองเกิดผลดีเป็นท่ียอมรับ  และการมีส่วนร่วมรณรงค์
และเสริมสร้างผูอ่ื้น)         

4.5   การเสริมสร้างปลูกจิตส านึกทีด่ีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม  
(ให้อธิบายพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการเป็นผูน้ าในการเสริมสร้างปลูกจิตส านึกท่ีดีแก่ผูเ้รียน ชุมชน 

สังคม ผลงานท่ีปรากฏ และการไดรั้บการยกยอ่ง ชมเชย) 
5.  ความรับผดิชอบในวชิาชีพ  
5.1  การเอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้ หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือน ปิดบัง      

หวงัส่ิงตอบแทน  
(ให้อธิบายพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการเอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้ 

โดยไม่บิดเบือน ปิดบงั หวงัส่ิงตอบแทน และเกิดผลดีต่องานในหน้าท่ีและได้รับการยกย่อง โดยมีผลงานปรากฏ 
อยา่งต่อเน่ือง)   
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5.2 การเอาใจใส่ช่วยเหลอืผู้เรียนและผู้รับบริการเต็มความสามารถตามหลักวชิาชีพ 
อย่างสม ่าเสมอ เท่าเทยีมกนั 

 (ให้อธิบายพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรมท่ีแสดงถึงการเอาใจใส่ช่วยเหลือผูเ้รียนและผูรั้บบริการ
เตม็ความสามารถตามหลกัวชิาชีพ อยา่งสม ่าเสมอ เท่าเทียมกนั โดยระบุช่ือกิจกรรม  ดงักล่าวดว้ย)    

5.3   การศึกษา ค้นคว้า ริเร่ิม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวตักรรมในการพฒันางานในหน้าที ่  
 (ใหอ้ธิบายเก่ียวกบัการศึกษา คน้ควา้ ริเร่ิม สร้างสรรคค์วามรู้ใหม่ๆ นวตักรรมในการพฒันางาน

ในหนา้ท่ีจนส าเร็จและเป็นตวัอยา่งได)้      
5.4   การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของ

วชิาชีพ 
 (ให้ อธิ บายการประพฤติ ตนตามจรรยาบรรณของวิ ชา ชี พและแบบแผนพฤติกรรม                 

ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ การได้ รับการยกย่อง  ชมเชย  ในระดับจังหวัด / เขตพื้ น ท่ีการ ศึกษา /                  
คุรุสภา/องคก์รภายนอก/หน่วยงานอ่ืน)   

5.5  การมีจิตอาสา  จิตสาธารณะ และมุ่งประโยชน์ส่วนรวม 
 (ให้อธิบายพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการให้การช่วยเหลือหรือให้ความร่วมมือแก่ ส่วนรวม         

อยา่งทุ่มเทและเสียสละจนส าเร็จ เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และไดรั้บการยกยอ่ง) 
       
ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง และเป็นความจริง 

 
 

(ลงช่ือ)............................................ผู้รับการประเมิน 
 (.............................................)  

ต าแหน่ง................................................ 
วนัท่ี .........เดือน....................พ.ศ. ........ 
 
                                                                                                          
(ลงช่ือ).....................................................ผู้รับรอง 

 (..............................................)  
ต าแหน่ง................................................ 
วนัท่ี .........เดือน....................พ.ศ. ........ 

       ผู้บังคับบัญชา 
                                                                                                         


