ก.ค.ศ. 2 (ดีเด่ น)
แบบรายงานด้ านที่ 1 ด้ านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ให้ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีวทิ ยฐานะหรือเลือ่ นเป็ นวิทยฐานะ
ขอมีวทิ ยฐานะหรือเลือ่ นเป็ นวิทยฐานะ................................................
1. ข้ อมูลผู้รับการประเมิน
ชื่อ................................................................นามสกุล.....................................................................
ตาแหน่ง ......................................วิทยฐานะ.................................... ตาแหน่งเลขที่.......................
สถานศึกษา/หน่วยงาน..................................อาเภอ/เขต................................................................
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.......................................ส่ วนราชการ..............................................
รับเงินเดือนอันดับ คศ. ..........................ขั้น..............................บาท
2. ให้ รายงานพฤติกรรมทีแ่ สดงถึงความเป็ นผู้มีวนิ ัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชี พ
และรวบรวบเอกสารหลักฐานอ้างอิงไว้ทสี่ ถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. การมีวนิ ัย
1.1 การมีวินัยในตนเอง ยอมรั บและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และ แบบแผนอันดีงาม
ของสั งคม
(ให้อธิบายการมีวินยั ในตนเอง การยอมรับและถือปฏิบตั ิตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม
และแบบแผนอันดีงามของสังคม การเป็ นแบบอย่างที่ดี และการเป็ นผูน้ า ในการเสริ มสร้างการพัฒนาผูอ้ ื่น)
1.2 การรั กษาและเสริ มสร้ างวินัยในตาแหน่ งหน้ าที่ราชการ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบีย บแบบ
แผนของทางราชการ
(ให้ อ ธิ บ ายพฤติ ก รรมที่ แ สดงถึ ง การรั ก ษาและเสริ มสร้ า งวิ นัย ในต าแหน่ ง หน้ า ที่ ร าชการ
การปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ การมีส่วนร่ วมเสริ มสร้ างวินยั แก่ผอู ้ ื่น และผลงาน
เป็ นที่ปรากฏเป็ นแบบอย่างที่ดี)
1.3 การตรงต่ อเวลา การอุทศิ เวลาให้ แก่ ทางราชการและผู้เรี ยนอย่ างต่ อเนื่อง
(ให้อธิ บายพฤติกรรมที่แสดงถึงการตรงต่อเวลา ปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมายได้สาเร็ จและ
อุทิศเวลาอย่างต่อเนื่อง)
1.4 ความซื่ อสั ตย์ สุ จริ ตในการปฏิบั ติหน้ า ที่ การรั กษาผลประโยชน์ ของทางราชการ และไม่ มี
ผลประโยชน์ ทบั ซ้ อน
(ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงความซื่อสัตย์ สุ จริ ต การรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ และไม่มี
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน การได้รับการยกย่อง ชมเชย)

-21.5 การรักษาความสามัคคี มีนา้ ใจ เอือ้ เฟื้ อเผือ่ แผ่ ต่อเพือ่ นร่ วมงาน องค์ กร และชุ มชน
(ให้อธิ บายพฤติ กรรมที่ แสดงถึ งการมี น้ า ใจ เสี ยสละ ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่ นได้อย่างราบรื่ นและ
ประสบความสาเร็ จจนได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน หรื อองค์กรที่เกี่ยวข้อง )
2. การประพฤติปฏิบัติตนเป็ นแบบอย่างทีด่ ี
2.1 ความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุ่ งมั่ นและรั บผิดชอบต่ อผลสั ม ฤทธิ์ ของงาน โดยยึดหลัก
ประหยัด คุ้มค่ า มีประสิ ทธิภาพ
(ให้อธิ บายการปฏิบตั ิงานที่ประสบความสาเร็ จ เป็ นที่ยอมรับ มีผลงานปรากฏชัดเจนและนาไป
เป็ นต้นแบบพัฒนาผูอ้ ื่นได้)
2.2 การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
(ให้อธิ บายพฤติ กรรมที่ แสดงถึ งการยึดมัน่ ในคุ ณธรรม จริ ยธรรม มี ความศรั ทธาและปฏิ บ ตั ิ ตน
ตามหลักศาสนา เป็ นแบบอย่างที่ดีได้รับการยกย่อง ชมเชย และมีส่วนร่ วมเสริ มสร้างพัฒนาผูอ้ ื่น)
2.3 การยึดมั่นในหลักนิติธรรม ยืนหยัดกระทาในสิ่ งทีถ่ ูกต้ อง เป็ นธรรมและชอบด้ วยกฎหมาย
(ให้อธิ บายพฤติกรรมที่แสดงถึงการยึดมัน่ ปฏิบตั ิหน้าที่ตามหลักนิติธรรม ได้รับการยกย่อง ชมเชย
และมีการรณรงค์และเสริ มสร้างผูอ้ ื่น)
2.4 การยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข
และวางตัวเป็ นกลางทางการเมือง
(ให้อธิ บายพฤติกรรมที่แสดงถึงการใช้สิทธิ และหน้าที่ตามระบอบประชาธิ ปไตย การมีส่วนร่ วม
ส่ งเสริ ม สนับสนุ นกิ จกรรมที่เกี่ ยวข้องกับการเลื อกตั้ง การวางตัวเป็ นกลางทางการเมือง และการวางรากฐาน
ระบอบประชาธิปไตย)
2.5 การมีส่วนร่ วมอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมไทยและสิ่ งแวดล้ อม
(ให้ระบุจานวนกิจกรรมที่ได้จดั หรื อมีส่วนร่ วมเกี่ยวกับการอนุ รักษ์วฒั นธรรมไทย
และสิ่ งแวดล้อม)
3. การดารงชีวติ อย่างเหมาะสม
3.1 การดารงชีวติ ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(ให้อ ธิ บ ายพฤติ ก รรม/กิ จกรรม ที่ แสดงถึ ง การดารงชี วิตตามแนวทางหลัก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง)
3.2 การละเว้ นอบายมุขและสิ่ งเสพติด
(ให้อธิ บายพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็ นผูล้ ะเว้นอบายมุขและสิ่ งเสพติด และเป็ นผูน้ ารณรงค์และ
เสริ มสร้างผูอ้ ื่นอย่างต่อเนื่อง)
3.3 การใช้ หรือให้ ข้อมูลข่ าวสารส่ วนบุคคลและของทางราชการให้ เป็ นไปด้ วยความถูกต้ อง
(ให้ อ ธิ บ ายพฤติ ก รรมที่ แ สดงถึ ง การใช้ ห รื อให้ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารส่ ว นบุ ค คลและ
ของทางราชการได้ถูกต้องเหมาะสม และสามารถพัฒนาผูอ้ ื่นจนได้ผลงานเป็ นที่ประจักษ์ อย่างต่อเนื่ องในเรื่ อง
ดังกล่าวได้)

-33.4 การดารงตนเป็ นแบบอย่างทีด่ ี เหมาะสมกับสถานภาพและตาแหน่ งหน้ าที่
(ให้อธิ บ ายพฤติ ก รรมที่ แสดงถึ งการดารงตนเป็ นแบบอย่างที่ ดี เหมาะสมกับสถานภาพ และ
ตาแหน่งหน้าที่ การได้รับการยกย่อง ชมเชย และการมีส่วนร่ วมเสริ มสร้างพัฒนาผูอ้ ื่น)
3.5 การประหยัด มัธยัสถ์ อดออม
(ให้อธิ บายพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการประหยัด มัธยัสถ์ อดออม ซึ่ งมีผลต่อการ
ดารงชีวติ เป็ นที่ปรากฏ การได้รับการยกย่อง ชมเชย และการมีส่วนร่ วมรณรงค์และเสริ มสร้างผูอ้ ื่น)
4. ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
4.1 การเป็ นสมาชิกทีด่ ี สนับสนุนหรือร่ วมกิจกรรมของวิชาชี พและทางวิชาการอย่ างสร้ างสรรค์
(ให้อธิ บายการมีพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กรวิชาชีพและวิชาการการนามาปรับใช้ให้
เกิ ดประโยชน์ การได้รับการยกย่อง ชมเชย และการมีส่วนร่ วมรณรงค์และเสริ มสร้ างผูอ้ ื่ น โดยระบุชื่อกิ จกรรม
ดังกล่าวด้วย)
4.2 การศึกษา ค้ นคว้า ริเริ่ม สร้ างสรรค์ ความรู้ ใหม่ ๆ มาใช้ พฒ
ั นางานในวิชาชีพ
(ให้อธิ บายถึ งการศึ กษา ค้นคว้า ริ เริ่ ม สร้ างสรรค์ความรู ้ ใหม่ ๆ นวัตกรรมในการพัฒนางาน
ในวิชาชีพจนสาเร็ จและเป็ นตัวอย่างได้ )
4.3 การมีบทบาทเป็ นผู้นาทางวิชาการในวงการวิชาชี พ
(ให้อธิ บายถึงการมีบทบาทการเป็ นผูน้ าทางวิชาการในวงการวิชาชีพในระดับจังหวัด/ เขตพื้นที่
การศึกษา การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาเสริ มสร้างภาวะผูน้ าทางวิชาการแก่ผอู้ ื่น และมีผลงานปรากฏ)
4.4 การรักษาชื่ อเสี ยง ปกป้องศักดิ์ศรีแห่ งวิชาชี พและการยกย่ องเชิ ดชู เกียรติ
(ให้ อ ธิ บ ายพฤติ ก รรม/โครงการ/กิ จ กรรม ที่ แ สดงถึ ง การรั ก ษาชื่ อ เสี ยง ปกป้ องศัก ดิ์ ศรี
แห่งวิชาชีพ และการยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ องเกิดผลดีเป็ นที่ยอมรับ และการมีส่วนร่ วมรณรงค์
และเสริ มสร้างผูอ้ ื่น)
4.5 การเสริมสร้ างปลูกจิตสานึกทีด่ ีแก่ ผ้ เู รียน ชุ มชน สั งคม
(ให้อธิ บายพฤติ กรรมที่ แสดงถึ งการเป็ นผูน้ าในการเสริ มสร้ างปลู กจิ ตสานึ กที่ ดีแก่ผูเ้ รี ยน ชุ มชน
สังคม ผลงานที่ปรากฏ และการได้รับการยกย่อง ชมเชย)
5. ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
5.1 การเอาใจใส่ ถ่ ายทอดความรู้ หรือส่ งเสริมการแสวงหาความรู้ โดยไม่ บิดเบือน ปิ ดบัง
หวังสิ่ งตอบแทน
(ให้ อธิ บายพฤติ กรรมที่ แสดงถึ งการเอาใจใส่ ถ่ ายทอดความรู ้ หรื อส่ งเสริ มการแสวงหาความรู ้
โดยไม่บิดเบือน ปิ ดบัง หวังสิ่ งตอบแทน และเกิ ดผลดี ต่องานในหน้าที่ และได้รับการยกย่อง โดยมีผลงานปรากฏ
อย่างต่อเนื่อง)

-45.2 การเอาใจใส่ ช่วยเหลือผู้เรี ยนและผู้รับบริ การเต็มความสามารถตามหลักวิชาชี พ
อย่างสม่าเสมอ เท่าเทียมกัน
(ให้อธิ บายพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการเอาใจใส่ ช่วยเหลือผูเ้ รี ยนและผูร้ ับบริ การ
เต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพ อย่างสม่าเสมอ เท่าเทียมกัน โดยระบุชื่อกิจกรรม ดังกล่าวด้วย)
5.3 การศึกษา ค้ นคว้า ริเริ่ม สร้ างสรรค์ ความรู้ ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้ าที่
(ให้อธิ บายเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ริ เริ่ ม สร้างสรรค์ความรู ้ใหม่ๆ นวัตกรรมในการพัฒนางาน
ในหน้าที่จนสาเร็ จและเป็ นตัวอย่างได้)
5.4 การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชี พและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ
(ให้ อธิ บายการประพฤติ ตนตามจรรยาบรรณของวิ ช าชี พและแบบแผนพฤติ กรรม
ตามจรรยาบรรณของวิ ช าชี พ การได้ รั บ การยกย่ อ ง ชมเชย ในระดั บ จั ง หวัด /เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา/
คุรุสภา/องค์กรภายนอก/หน่วยงานอื่น)
5.5 การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ และมุ่งประโยชน์ ส่วนรวม
(ให้ อ ธิ บายพฤติ ก รรมที่ แ สดงถึ ง การให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ หรื อให้ ค วามร่ วมมื อ แก่ ส่ วนรวม
อย่างทุ่มเทและเสี ยสละจนสาเร็ จ เกิดประโยชน์ต่อส่ วนรวม และได้รับการยกย่อง)
ขอรับรองว่ าข้ อมูลดังกล่ าวข้ างต้ นถูกต้ อง และเป็ นความจริง
(ลงชื่อ)............................................ผู้รับการประเมิน
(.............................................)
ตาแหน่ง................................................
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ........
(ลงชื่อ).....................................................ผู้รับรอง
(..............................................)
ตาแหน่ง................................................
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ........
ผู้บังคับบัญชา

