
ก.ค.ศ. (บก. 1) 

แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 1  ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
สายงานบริหารการศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ หรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

ทุกสังกัด 
 

ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ........................................................................... นามสกลุ...................................... ........................................ 
ต าแหน่ง.................................................................. หนว่ยงาน .......................................... ................................. 
สังกัด........................................................................ วิทยฐานะท่ีขอรับการประเมิน ........................................... 
 

ตอนที่ 1  การมีวินัย (20 คะแนน)    
 

ตัวบ่งชี้ 
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้ 

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 
ที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้ 

1.1 การมีวินัย 
ในตนเอง 
ยอมรับและ 
ถือปฏิบัติตาม 
กฎ กติกา 
มารยาท 
ขนบธรรมเนียม 
และแบบแผนอัน
ดีงามของสังคม
(4 คะแนน) 

 4 มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติ 
ตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม
และแบบแผนอันดีงามของสังคม 
เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นผู้น าใน 
การเสริมสร้างพัฒนาผู้อ่ืนในด้านนี้ 

3 มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติ 
ตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม
และแบบแผนอันดีงามของสังคม 
เป็นแบบอย่างที่ดี และมีส่วนร่วม  
ในการเสริมสร้างพัฒนาผู้อ่ืนในด้านนี้ 

2 วินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติ 
ตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม
และแบบแผนอันดีงามของสังคม 
เป็นแบบอย่างที่ดี   

1 มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติ 
ตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม
และแบบแผนอันดีงามของสังคม 
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้ 

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 
ที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้ 

1.2 การรักษาและ 
เสริมสร้างวินัย  
ในต าแหน่ง
หน้าที่ราชการ 
การปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย 
ระเบียบแบบ
แผนของทาง
ราชการ 
(4 คะแนน) 

 4 รักษาและเสริมสร้างวินัยในต าแหน่ง
หน้าที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
และมีส่วนร่วมเสริมสร้างวินัยแก่ผู้อื่น 
มีผลงานเป็นที่ปรากฏ เป็นแบบอย่างที่ดี 

3 รักษาและเสริมสร้างวินัยในต าแหน่ง 
หน้าที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ  
และมีส่วนร่วมเสริมสร้างวินัยแก่ผู้อื่น 

2 รักษาและเสริมสร้างวินัยในต าแหน่ง
หน้าที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ 

1 ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 
1.3 การตรงต่อเวลา  

การอุทิศเวลา  
ให้แก่ทาง
ราชการ และ
ผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
(4 คะแนน) 
 

 4 ตรงต่อเวลา ปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายได้ส าเร็จและอุทิศเวลา 
อย่างต่อเนื่อง 

3 ตรงต่อเวลาและปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายได้ส าเร็จและอุทิศเวลา 

2 ตรงต่อเวลาและปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย     

1 ปฏิบัติงานตามปกติ      
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้ 

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 
ที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้ 

1.4 ความซื่อสัตย์ 
สุจริตในการ
ปฏิบัติหน้าที่ การ
รักษาผลประโยชน์ 
ของทางราชการ
และไม่มี
ผลประโยชน ์
ทับซ้อน 
(4 คะแนน) 

 4 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ 
ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และได้รับ 
การยกย่อง ชมเชย 

3 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ   

2 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
1 ไม่เคยถูกลงโทษ 

1.5 การรักษา 
ความสามัคคี 
มีน้ าใจ 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
ต่อเพ่ือนร่วมงาน  
องค์กร และ
ชุมชน 
(4 คะแนน) 

 4 มีน้ าใจ เสียสละ ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
ได้อย่างราบรื่นและประสบความส าเร็จ 
จนได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน 
หรือองค์กร ที่เกี่ยวข้อง 

3 มีน้ าใจ เสียสละ ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
ได้อย่างราบรื่นและประสบความส าเร็จ 

2 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างราบรื่นและ
ประสบความส าเร็จ 

1 สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
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ตอนที่ 2  การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี (20 คะแนน)  
 

ตัวบ่งชี้ 
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้ 

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 
ที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้ 

2.1 ความอุตสาหะ  
ขยัน อดทน    
มุ่งม่ันและ  
รับผิดชอบต่อ  
ผลสัมฤทธิ์ 
ของงาน 
โดยยึดหลัก  
ประหยัด คุ้มค่า  
มีประสิทธิภาพ 
(4 คะแนน) 

 4 ปฏิบัติงานประสบความส าเร็จ เป็นที่
ยอมรับและมีผลงานปรากฏชัดเจน 
และน าไปเป็นต้นแบบพัฒนาผู้อื่นได้ 

3 ปฏิบัติงานประสบความส าเร็จ เป็นที่ 
ยอมรับและมีผลงานปรากฏชัดเจน 

2 ปฏิบัติงานประสบความส าเร็จ  
มีหลักฐานที่ปรากฏ เป็นที่ยอมรับ 

1 ปฏิบัติงานได้ไม่บกพร่อง 

2.2 การยึดมั่น 
ในคุณธรรม   
จริยธรรม   
มีความศรัทธา 
และปฏิบัติตน 
ตามหลักศาสนา 
(4 คะแนน) 

 

 4 ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม   
มีความศรัทธา และปฏิบัติตนตามหลัก  
ศาสนา เป็นแบบอย่างที่ดี  
ได้รับการยกย่องชมเชย และมีส่วนร่วม  
เสริมสร้างพัฒนาผู้อ่ืน 

3 ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม  
มีความศรัทธา และปฏิบัติตนตามหลัก
ศาสนา เป็นแบบอย่างที่ดี  
ได้รับการยกย่องชมเชย 

2 ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม  
มีความศรัทธา ปฏิบัติตน 
ตามหลักศาสนา เป็นแบบอย่างที่ดี 

1 ยึดมัน่ในคุณธรรม จริยธรรม มีความ
ศรัทธา และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้ 

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 
ที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้ 

2.3 การยึดมั่น 
ในหลักนิติธรรม  
ยืนหยัด  กระท า
ในสิ่งที่ถูกต้อง  
เป็นธรรม 
และชอบด้วย  
กฎหมาย 
(4 คะแนน) 

 

 4 ยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรม 
ได้รับการยกย่อง ชมเชย มีการรณรงค์
และเสริมสร้างผู้อื่นในด้านนี้      

3 ยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรม 
และได้รับการยกย่อง ชมเชย  

2 ยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรม  
1 ปฏิบัติราชการโดยไม่เคยมีกรณี 

ถูกลงโทษ หรือว่ากล่าวตักเตือน 
ในด้านนี้  

2.4 การยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบ       
ประชาธิปไตย  
อันมี
พระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข  
และวางตัวเป็น
กลาง 
ทางการเมือง 
(4 คะแนน) 

 4 ใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบ
ประชาธิปไตย มีส่วนร่วมส่งเสริม  
สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 
การเลือกตั้งวางตัวเป็นกลาง 
ทางการเมืองและการวางรากฐาน
ระบอบประชาธิปไตย    

3 ใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบ 
ประชาธิปไตย มีส่วนร่วมส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การเลือกตั้ง และวางตัวเป็นกลาง
ทางการเมือง 

2 ใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบ
ประชาธิปไตย และส่งเสริม 
สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การเลือกตั้ง            

1 ใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบ 
ประชาธิปไตย 
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้ 

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 
ที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้ 

2.5 การมีส่วนร่วม 
อนุรักษ์ 
วัฒนธรรมไทย 
และสิ่งแวดล้อม 
(4 คะแนน) 

 4 จ านวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม  
จ านวนมากกว่า 8  กิจกรรม 

3 จ านวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม  
จ านวน 7-8 กิจกรรม   

2 จ านวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์       
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม  
จ านวน 5-6 กิจกรรม   

1 จ านวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม  
จ านวน 3-4 กิจกรรม 

 
ตอนที่ 3  การด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม ( 20 คะแนน)  
 

ตัวบ่งชี้ 
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้ 

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 
ที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้ 

3.1 การด ารงชีวิต  
ตามแนวทาง 
หลักปรัชญา   
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
(4 คะแนน) 

 4 มีพฤติกรรมการด ารงชีวิตที่แสดงถึง 
การน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
6 พฤติกรรม/กิจกรรมข้ึนไป 

3 มีพฤติกรรมการด ารงชีวิตที่แสดงถึง 
การน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้  
5 พฤติกรรม/กิจกรรม  

2 มีพฤติกรรมการด ารงชีวิตที่แสดงถึง 
การน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้  
4 พฤติกรรม/กิจกรรม 

1 มีพฤติกรรมการด ารงชีวิตที่แสดงถึง 
การน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
3 พฤติกรรม/กิจกรรม 
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้ 

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 
ที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้ 

3.2 การละเว้น
อบายมุข 
และสิ่งเสพติด 
(4 คะแนน) 

 4 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็น 
ผู้ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด  
และเป็นผู้น ารณรงค์และเสริมสร้าง 
ผู้อื่นในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง            

3 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็น 
ผู้ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด  
และเป็นผู้น าในการรณรงค์และ  
เสริมสร้างผู้อ่ืนในด้านนี้ 

2 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็น 
ผู้ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติดและมี
ส่วนร่วมในการรณรงค์และเสริมสร้าง
ผู้อื่นในด้านนี้          

1 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็น 
ผู้ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด 

3.3 การใช้หรือ 
ให้ข้อมูลข่าวสาร 
ส่วนบุคคลและ 
ของทางราชการ 
ให้เป็นไปด้วย 
ความถูกต้อง  
(4 คะแนน) 

 4 ใช้หรือให้ข้อมูลได้ถูกต้อง เหมาะสมและ
สามารถพัฒนาผู้อ่ืนจนได้ผลงานเป็นที่
ประจักษ์อย่างต่อเนื่อง     

3 ใช้หรือให้ข้อมูลได้ถูกต้อง เหมาะสมเกิด
ประโยชน์ต่อราชการ และสามารถ 
ให้ค าแนะน าผู้อ่ืน 

2 ใช้หรือให้ข้อมูลได้ถูกต้อง 
เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 

1 ใช้หรือให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้ 

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 
ที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้ 

3.4 การด ารงตน  
เป็นแบบอย่าง 
ที่ดี เหมาะสมกับ  
สถานภาพและ 
ต าแหน่งหน้าที่ 
(4 คะแนน) 

 

 4 ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับ
สถานภาพและต าแหน่งหน้าที่ได้รับการ
ยกย่อง ชมเชย และมีส่วนร่วม 
เสริมสร้างพัฒนาผู้อ่ืนในด้านนี้ 

3 ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับ
สถานภาพและต าแหน่งหน้าที่ และมี
ส่วนร่วมเสริมสร้างพัฒนาผู้อ่ืนในด้านนี้ 

2 ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับ
สถานภาพและต าแหน่งหน้าที่           

1 ด ารงตนเหมาะสมกับสถานภาพและ
ต าแหน่งหน้าที่ 

3.5 การประหยัด   
มัธยัสถ์ อดออม 
(4 คะแนน) 

 4 มีตั้งแต่ 4 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม
ขึ้นไป มีผลต่อการด ารงชีวิต เป็นที่
ปรากฏได้รับการยกย่อง ชมเชย  
และมีส่วนร่วมรณรงค์ และเสริมสร้าง
ผู้อื่นในด้านนี้ 

3 มี 4 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม 
มีผลต่อการด ารงชีวิตอย่างชัดเจน 
และมีส่วนร่วมรณรงค์และเสริมสร้าง
ผู้อื่นในด้านนี้ 

2 มี 3 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม 
และมีผลต่อการด ารงชีวิตอย่างชัดเจน    

1 มี 2 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม 
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ตอนที่ 4  ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ (20 คะแนน)  
 

ตัวบ่งชี้ 
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้ 

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 
ที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้ 

4.1 การเป็นสมาชิกท่ี
ดี สนับสนุนหรือ
ร่วม 
กิจกรรมของ
วิชาชีพ 
และทางวิชาการ  
อย่างสร้างสรรค์ 
(4 คะแนน) 

 4 มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี  
เข้าร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม และ
สามารถน ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ได้รับการยกย่อง ชมเชย และมีส่วนร่วม
รณรงค์และเสริมสร้างผู้อ่ืนในด้านนี้ 

3 มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี 
เข้าร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม และ
สามารถน ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ 
และได้รับการยกย่อง  ชมเชย 

2 มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี  
เข้าร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม  
และสามารถน ามาปรับใช้ได้ 

1 มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี 
เข้าร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม  

4.2 การศึกษา  
ค้นคว้า ริเริ่ม  
สร้างสรรค ์
ความรู้ใหม่ ๆ    
มาใช้พัฒนางาน 
ในวิชาชีพ 
(4 คะแนน) 

 

 4 ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค ์
ความรู้ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนา
งานในวิชาชีพ จนส าเร็จ และเป็น
ตัวอย่างได้  

3 ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้
ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางานใน
วิชาชีพจนส าเร็จ   

2 ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้
ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางานใน
วิชาชีพ 

1 มีส่วนร่วม ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม
สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมในการ
พัฒนางานในวิชาชีพ 
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้ 

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 
ที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้ 

4.3 การมีบทบาท 
เป็นผู้น าทาง
วิชาการในวงการ
วิชาชีพ  
(4 คะแนน) 

 4 มีบทบาทเป็นผู้น าทางวิชาการ 
ในระดับจังหวัด/เขตพ้ืนที่การศึกษา 
และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เสริมสร้างภาวะผู้น าทางวิชาการแก่
ผู้อื่น และมีผลงานปรากฏ     

3 มีบทบาทเป็นผู้น าทางวิชาการ 
ในระดับจังหวัด/เขตพ้ืนที่การศึกษา
และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เสริมสร้างภาวะผู้น าทางวิชาการแก่
ผู้อื่น   

2 มีบทบาทเป็นผู้น าทางวิชาการ 
ในระดับจังหวัด/เขตพ้ืนที่การศึกษา 

1 มีบทบาทเป็นผู้น าทางวิชาการ 
ในระดับสถานศึกษา/ 
กลุ่มสถานศึกษา/ชุมชน 

4.4 การรักษา
ชื่อเสียง ปกป้อง
ศักดิ์ศรี 
แห่งวิชาชีพและ 
การยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 
(4 คะแนน) 

 4 จ านวน 4 พฤติกรรม/โครงการ/
กิจกรรม  อย่างต่อเนื่องเกิดผลดี 
เป็นที่ยอมรับและมีส่วนร่วมรณรงค์
และเสริมสร้างผู้อื่นในด้านนี้ 

3  จ านวน 4 พฤติกรรม/โครงการ/
กิจกรรม  อย่างต่อเนื่องเกิดผลดี 

2 จ านวน 3 พฤติกรรม/โครงการ/
กิจกรรม  อย่างต่อเนื่อง        

1 จ านวน 2 พฤติกรรม/โครงการ/
กิจกรรม 
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้ 

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 
ที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้ 

4.5 การเสริมสร้าง 
ปลูกจิตส านึกที่ดี 
แก่ผู้เรียน ชุมชน  
สังคม  
(4 คะแนน) 

 4 เป็นผู้น าในการเสริมสร้างปลูกจิตส านึก 
ที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม มีผลงาน 
เป็นที่ปรากฏและได้รับการยกย่อง 
ชมเชย 

3 เป็นผู้น าในการเสริมสร้างปลูกจิตส านึก 
ที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม มีผลงาน 
เป็นที่ปรากฏ 

2 เป็นผู้น าในการเสริมสร้างปลูกจิตส านึก 
ที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม 

1 มีส่วนร่วมหรือส่งเสริม สนับสนุน 
การปลูกจิตส านึกที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน 
สังคม ตั้งแต่ 3 - 4 ครั้ง/กิจกรรม 
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ตอนที่ 5  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ (20 คะแนน)  
 

ตัวบ่งชี้ 
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้ 

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 
ที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้ 

5.1 การเอาใจใส่  
ถ่ายทอดความรู้ 
หรือส่งเสริม 
การแสวงหาความรู้ 
โดยไม่บิดเบือน 
ปิดบังหวัง 
สิ่งตอบแทน 
(4 คะแนน) 

 4 เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม 
การแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน  
ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน  เกิดผลดี 
ต่องานในหน้าที่ และได้รับการยกย่อง 
โดยมีผลงานปรากฏอย่างต่อเนื่อง 

3 เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม 
การแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน  
ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน เกิดผลดีต่องาน 
ในหน้าที่ และได้รับการยกย่อง  

2 เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม  
การแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน  
ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน และเกิดผลดี 
ต่องานในหน้าที่ 

1 เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม 
การแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน 
ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน 

5.2 การเอาใจใส่  
ช่วยเหลือผู้เรียน 
และผู้รับบริการ 
เต็ม
ความสามารถ 
ตามหลักวิชาชีพ 
อย่างสม่ าเสมอ 
เท่าเทียมกัน 
(4 คะแนน) 

 4 จ านวนตั้งแต่ 5 พฤติกรรม/
โครงการ/กิจกรรม ขึ้นไป 

3 จ านวน 4 พฤติกรรม/โครงการ/
กิจกรรม  

2 จ านวน 3 พฤติกรรม/โครงการ/
กิจกรรม 

1 จ านวน 2 พฤติกรรม/โครงการ/
กิจกรรม 
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้ 

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 
ที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้ 

5.3 การศึกษา 
ค้นคว้า  
ริเริ่ม สร้างสรรค์  
ความรู้ใหม่   
นวัตกรรม 
ในการพัฒนา 
งานในหน้าที่   
(4 คะแนน) 

 4 ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้
ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางาน 
ในหน้าที่จนส าเร็จและเป็นตัวอย่างได้        

3 ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้
ใหม่  นวัตกรรมในการพัฒนางาน 
ในหน้าที่จนส าเร็จ     

2 ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้
ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางาน 
ในหน้าที่ 

1 มีส่วนร่วม ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม 
สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม 
ในการพัฒนางานในหน้าที่  

5.4 การประพฤติตน 
ตามจรรยาบรรณ 
ของวิชาชีพและ 
แบบแผน 
พฤติกรรม 
ตามจรรยาบรรณ 
ของวิชาชีพ 
(4 คะแนน) 

 4 ได้รับการยกย่องชมเชยจากคุรุสภา
องค์กรภายนอก หน่วยงานอ่ืน  
หรือหน่วยงานที่สูงกว่าระดับจังหวัด/ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

3 ได้รับการยกย่องชมเชยจากหน่วยงาน
ระดับจังหวัด/เขตพ้ืนที่การศึกษา       

2 ประพฤติตนตามจรรยาบรรณ 
ของวิชาชีพ  

1 ไม่เคยถูกตักเตือนกรณีประพฤติผิด
จรรยาบรรณของวิชาชีพ      
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ตัวบ่งชี้ 
บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้ 

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน 
ที่สะท้อนพฤติกรรม) 

ผลการประเมิน 
ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม 
ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้ 

5.5 การมีจิตอาสา 
จิตสาธารณะ    
และมุ่งประโยชน์
ส่วนรวม 
(4 คะแนน) 

 4 ให้การช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือ 
แก่ส่วนรวมอย่างทุ่มเทและเสียสละ 
จนส าเร็จเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
และได้รับการยกย่อง 

3 ให้การช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือ 
แก่ส่วนรวมอย่างทุ่มเทและเสียสละ 
จนส าเร็จเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 

2 ให้การช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือ 
แก่ส่วนรวมอย่างทุ่มเทและเสียสละ 

1 ให้การช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือ 
แก่ส่วนรวม   

 

บันทึกสรุปคะแนนรายตัวบ่งชี้ และคะแนนรวม  
 

รายการประเมิน 
คะแนนที่ได้ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

คะแนน
รวม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
1 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
2 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
3 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
4 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
5 

ตอนที่ 1 การมีวินัย       
ตอนที่ 2 การประพฤติปฏิบัติตน 

เป็นแบบอย่างที่ดี 
      

ตอนที่ 3 การด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม       
ตอนที่ 4 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ       
ตอนที่ 5 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ       

คะแนนรวม  
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บันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับ จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  และข้อคิดเห็น 
1. จุดเด่น   
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. .................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... ........................... 

2. จุดที่ควรพัฒนา   
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... ........................... 

3. ข้อคิดเห็น   
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. .
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ความเห็น  ผ่านการประเมิน   

 ควรพัฒนา (ระบุหัวข้อ) .......................................................... ....................................... 
 ไม่ผ่านการประเมิน 

 
(ลงช่ือ) ....................................................กรรมการผู้ประเมิน 

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


