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ก.ค.ศ. 4 (ดีเด่น) 

(ส ำหรับกรรมกำรประเมิน) 

 

แบบบันทกึกำรประเมิน 

ด้ำนที ่1 ด้ำนวนัิย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวชิำชีพ 
 

 

สำยงำนบริหำรกำรศึกษำ 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 

ช่ือผู้รับกำรประเมิน นำย/นำง/นำงสำว.............................................นำมสกุล................................................... 

ต ำแหน่ง            รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำ          ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ  

ต ำแหน่งเลขที ่............................................ 

วทิยฐำนะ              รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำช ำนำญกำรพเิศษ 

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

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำ............................................................................... 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

รับเงินเดือนอนัดับ คศ. .........................ขั้น................................บำท 

วทิยฐำนะทีรั่บกำรประเมิน         รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำช ำนำญกำรพเิศษ  

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำเช่ียวชำญ  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำเช่ียวชำญ      
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ก.ค.ศ. 4  (ดีเด่น) 
(ส ำหรับกรรมกำรประเมิน) 

แบบบันทึกกำรประเมนิ 
ด้ำนที ่1  ด้ำนวนัิย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 

ส ำหรับผู้รับกำรประเมนิทุกต ำแหน่งและทุกวทิยฐำนะ 
ค ำช้ีแจง 
1. วธีิกำรประเมินแต่ละรำยตัวบ่งช้ี ใหก้รรมกำรฯ ด ำเนินกำรดงัน้ี 

1.1 พิจำรณำจำกเอกสำร/หลกัฐำนท่ีปรำกฏโดยท ำเคร่ืองหมำย ในวงกลมหน้ำเอกสำร/หลกัฐำน 
ท่ีใชป้ระกอบกำรประเมิน 

1.2 เม่ือพิจำรณำแลว้เห็นว่ำมีคุณภำพอยู่ในระดบัใด ให้ท ำเคร่ืองหมำยวงกลมลอ้มรอบระดบัคุณภำพนั้น 
หำกกรรมกำรประเมินแล้วเห็นว่ำไม่อยู่ในระดับคุณภำพ 1, 2, 3 หรือ 4 ให้ผลกำรประเมินเป็น 0 คะแนน
และลงช่ือก ำกบัในตวับ่งช้ีท่ีประเมินดว้ย 

1.3 ใหน้ ำผลกำรประเมินในแต่ละตวับ่งช้ีบนัทึกลงในตำรำงสรุปผลกำรประเมินในขอ้ 3 
1.4 ใหก้รรมกำรฯ บนัทึกจุดเด่น จุดท่ีควรพฒันำ และขอ้คิดเห็นในเร่ืองท่ีประเมินดว้ย  

2. เกณฑ์กำรให้คะแนน ก ำหนดให้มีเกณฑ์กำรให้คะแนนเป็นระดบัคุณภำพ 4 ระดบั คือ ระดบั 4 ระดบั 3 
ระดบั 2  และระดบั 1 ในแต่ละระดบัคุณภำพก ำหนดค่ำคะแนน  ดงัน้ี 

 

ระดับคุณภำพ ค่ำคะแนน 
4 4 
3 3 
2 2 
1 1 

3. สรุปผลกำรประเมิน 

รำยกำรประเมิน 
คะแนนทีไ่ด้ในแต่ละตัวบ่งช้ี 

 

คะแนน
รวม ตัวบ่งช้ีที่ 1 ตัวบ่งช้ีที่ 2 ตัวบ่งช้ีที่ 3 ตัวบ่งช้ีที่ 4 ตัวบ่งช้ีที่ 5 

ตอนท่ี 1 กำรมีวนิยั (5 ตวัช้ีวดั 20 คะแนน)       
ตอนท่ี 2   กำรประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยำ่งท่ีดี 

 (5 ตวัช้ีวดั 20 คะแนน) 
      

ตอนท่ี 3 กำรด ำรงชีวติอยำ่งเหมำะสม 
 (5 ตวัช้ีวดั 20 คะแนน) 

      

ตอนท่ี 4 ควำมรักและศรัทธำในวชิำชีพ 
 (5 ตวัช้ีวดั 20 คะแนน) 

      

ตอนท่ี 5 ควำมรับผิดชอบในวชิำชีพ 
 (5 ตวัช้ีวดั 20 คะแนน) 

      

                                                                                                                                 คะแนนรวม  
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บันทกึข้อสังเกตเกีย่วกบั จุดเด่น จุดทีค่วรพฒันำ  และข้อคิดเห็น 
 

1. จุดเด่น   
......................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

2. จุดทีค่วรพฒันำ   
......................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................... 
 
3. ข้อคิดเห็น 

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

 

ลงช่ือ .................................................. กรรมกำรผูป้ระเมิน 
     (...........................................................) 
ต ำแหน่ง...................................................... 
วนัท่ี.......เดือน.............................พ.ศ. ........... 
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แบบประเมินด้ำนที่ 1  

ด้ำนวนัิย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวชิำชีพ  (100 คะแนน) 

ประกอบด้วย 

ตอนที ่1  กำรมวีนัิย  มจี ำนวน 5 ตัวบ่งช้ี (20 คะแนน) 
ตอนที ่2  กำรประพฤติปฏบิัติตนเป็นแบบอย่ำงทีด่ี  มจี ำนวน 5 ตัวบ่งช้ี (20 คะแนน) 
ตอนที ่3  กำรด ำรงชีวติอย่ำงเหมำะสม  มจี ำนวน 5 ตัวบ่งช้ี (20 คะแนน) 
ตอนที ่4  ควำมรักและศรัทธำในวชิำชีพ  มีจ ำนวน 5 ตัวบ่งช้ี (20 คะแนน) 
ตอนที ่5  ควำมรับผดิชอบในวชิำชีพ  มจี ำนวน 5 ตัวบ่งช้ี (20 คะแนน) 

 

 

 

 

ช่ือผู้รับกำรประเมนิ นำย/นำง/นำงสำว............................................นำมสกลุ................................ 
 



 
- 13 - 

แบบประเมนิด้านที ่1  ด้านวนัิย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

ตอนที ่1 การมีวนัิย 

รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน  

1. การมีวนัิย  
(20 คะแนน) 

1.1 การมีวนิยัในตนเอง ยอมรับและ 
ถือปฏิบติัตามกฎ กติกา มารยาท 
ขนบธรรมเนียม และแบบแผน 
อนัดีงามของสังคม (4 คะแนน) 

ระดับ 4  มีวนิยัในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบติัตามกฎ 
กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบแผน 
อนัดีงามของสังคม เป็นแบบอยา่งท่ีดี และ  
เป็นผูน้ าในการเสริมสร้างพฒันาผูอ่ื้นในดา้นน้ี  

ระดับ 3  มีวนิยัในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบติัตามกฎ  
กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบแผน  
อนัดีงามของสังคม เป็นแบบอยา่งท่ีดี และ 
มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างพฒันาผูอ่ื้นในดา้นน้ี 

ระดับ 2  มีวนิยัในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบติัตามกฎ  
กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบแผน  
อนัดีงามของสังคม เป็นแบบอยา่งท่ีดี  

ระดับ 1  มีวนิยัในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบติัตามกฎ 
กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบแผน 
อนัดีงามของสังคม 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล        
     ค  ารับรองของผูบ้งัคบับญัชา   
     วา่ผูข้อรับการประเมินควบคุมพฤติกรรม 
     ของตนเองไดใ้นระดบัใด   
     หลกัฐานท่ีแสดงถึงการมีวนิยัในตนเอง ยอมรับ  
     และถือปฏิบติัตามกฎ กติกา มารยาท    
     ขนบธรรมเนียมและแบบแผนอนัดีงาม 
     ของสังคม เช่น แผนงาน/โครงการ/  
     ค  าสั่งแต่งตั้ง ฯลฯ 
   เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………………………… 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน  

 1.2 การรักษาและเสริมสร้างวินยั 
ในต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ  
การปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ 
แบบแผนของทางราชการ 

       (4 คะแนน) 

ระดับ 4  รักษาและเสริมสร้างวนิยัในต าแหน่ง 
หนา้ท่ีราชการ ปฏิบติัตามกฎหมาย  
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  
มีส่วนร่วมเสริมสร้างวนิยัแก่ผูอ่ื้น 
มีผลงานเป็นท่ีปรากฏ และเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

ระดับ 3  รักษาและเสริมสร้างวนิยัในต าแหน่ง 
หนา้ท่ีราชการ ปฏิบติัตามกฎหมาย   
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ 
และมีส่วนร่วมเสริมสร้างวนิยัแก่ผูอ่ื้น      

ระดับ 2  รักษาและเสริมสร้างวินยัในต าแหน่ง 
หนา้ท่ีราชการ ปฏิบติัตามกฎหมาย  
และระเบียบ แบบแผนของทางราชการ   

ระดับ 1  รักษาวนิยัในต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ 
ปฏิบติัตามกฎหมาย และระเบียบ  
แบบแผนของทางราชการ 

 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล   
    ค  ารับรองของผูบ้งัคบับญัชา  
    ประวติัการรับราชการ (ก.พ.7) หลกัฐาน 
การมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวนิยั คุณธรรม    

    จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ  
    เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน  

 1.3  การตรงต่อเวลา การอุทิศเวลา  
       ใหแ้ก่ทางราชการและผูเ้รียน 
       อยา่งต่อเน่ือง (4 คะแนน) 

ระดับ 4  ตรงต่อเวลา ปฏิบติังานตามหนา้ท่ี 
ความรับผดิชอบและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
ไดส้ าเร็จ และอุทิศเวลาอยา่งต่อเน่ือง     

ระดับ 3  ตรงต่อเวลา และปฏิบติังานตามหนา้ท่ี 
ความรับผดิชอบและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
ไดส้ าเร็จ และอุทิศเวลา  

ระดับ 2  ตรงต่อเวลา และปฏิบติังานตามหนา้ท่ี 
ความรับผดิชอบและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

               ไดส้ าเร็จ 
ระดับ 1  ตรงต่อเวลา และปฏิบติังานตามหนา้ท่ี 

ความรับผดิชอบ 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล  
     ค  ารับรองของผูบ้งัคบับญัชา  
     หลกัฐานการปฏิบติัราชการ/การปฏิบติังาน/ 
  การเขา้ร่วมประชุมฯ 

    หลกัฐานท่ีแสดงถึงการอุทิศเวลาหรือการไดรั้บ   
    มอบหมายภารกิจท่ีตอ้งอุทิศเวลา และผลงาน 
    จากการอุทิศเวลา เช่น การสอนซ่อมเสริม 
    การปฏิบติังานนอกเวลาราชการ การจดัหรือ 
    ร่วมกิจกรรมในวนัหยดุ                 
     เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน  

 1.4  ความซ่ือสัตย ์สุจริต 
       ในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
       การรักษาผลประโยชน์ 
       ของทางราชการ   
       และไม่มีผลประโยชน์ทบัซอ้น 
       (4 คะแนน) 

ระดับ 4  ปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต 
รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ 
ไม่มีผลประโยชน์ทบัซอ้น 
และไดรั้บการยกยอ่งชมเชย 

ระดับ 3  ปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต 
รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ และ 
ไม่มีผลประโยชน์ทบัซอ้น 

ระดับ 2  ปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและ
รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ     

ระดับ 1  ปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล   
    ค  ารับรองของผูบ้งัคบับญัชา  
     ประวติัการถูกลงโทษทางวนิยัในดา้นน้ี  
     หลกัฐานท่ีแสดงถึงความซ่ือสัตย ์สุจริต  
     การรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ 
     และไม่มีผลประโยชน์ทบัซอ้น  
     เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน  

 1.5  การรักษาความสามคัคี  มีน ้าใจ   
       เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผต่่อเพื่อนร่วมงาน   
       องคก์ร และชุมชน (4 คะแนน)  

ระดับ 4  มีน ้าใจ เสียสละ ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
ไดอ้ยา่งราบร่ืน และประสบความส าเร็จ   
จนไดรั้บการยอมรับจากองคก์ร และชุมชน 

ระดับ 3  มีน ้าใจ เสียสละ ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
ไดอ้ยา่งราบร่ืนและประสบความส าเร็จ      

ระดับ 2  มีน ้าใจ เสียสละ และท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
อยา่งราบร่ืน 

ระดับ 1  สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้  
 
 
 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล  
   ค  ารับรองของผูบ้งัคบับญัชา   
    เอกสารหลกัฐาน  เช่น  ค  าสั่ง/หนงัสือเชิญ/ 
    หนงัสือขอบคุณ/รางวลั/เกียรติบตัร/วุฒิบตัร ฯลฯ                                          
    ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม เช่น การท างาน  
    ร่วมกนัในชุมชน ฯลฯ 
    เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
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ตอนที ่2  การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทีด่ี   

รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน  

2. การประพฤติปฏิบัติตน   
    เป็นแบบอย่างทีด่ี   
    (20 คะแนน) 

2.1  ความอุตสาหะ ขยนั อดทน  
       มุ่งมัน่และรับผดิชอบต่อ  
       ผลสัมฤทธ์ิของงาน  
       โดยยดึหลกัประหยดั คุม้ค่า  
       มีประสิทธิภาพ (4 คะแนน) 

ระดับ 4  ปฏิบติังานประสบความส าเร็จ 
มีประสิทธิภาพ  เป็นท่ียอมรับ มีผลงาน
ปรากฏชดัเจน และเป็นตน้แบบ 
ในการพฒันาผูอ่ื้น 

ระดับ 3  ปฏิบติังานประสบความส าเร็จ  
 มีประสิทธิภาพ  เป็นท่ียอมรับ และมีผลงาน 
ปรากฏชดัเจน  

ระดับ 2  ปฏิบติังานประสบความส าเร็จ  
 และมีผลงานปรากฏชดัเจน 

ระดับ 1  ปฏิบติังานไดส้ าเร็จ 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล  
     ค ารับรองของผูบ้งัคบับญัชา ผูร่้วมงาน  

        เอกสารหลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นถึง 
        ผลการปฏิบติังานท่ีเป็นผลมาจาก 
        ความอุตสาหะ ขยนั อดทน มุ่งมัน่ 
        และรับผดิชอบต่อผลสัมฤทธ์ิของงาน  เช่น    
     ช้ินงาน วฒิุบตัร หนงัสือรับรอง และ 
      ค าสั่งต่าง ๆ  ฯลฯ 
     เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน  

 2.2 การยดึมัน่ในคุณธรรม  
จริยธรรมมีความศรัทธา และ
ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนา 

        (4 คะแนน) 

ระดับ 4  ยึดมัน่ในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธา  
ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนา  เป็นแบบอยา่งท่ีดี
ไดรั้บการยกยอ่งชมเชย และมีส่วนร่วม 
เสริมสร้างพฒันาผูอ่ื้น 

ระดับ 3  ยึดมัน่ในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธา  
ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนา เป็นแบบอยา่งท่ีดี 
และไดรั้บการยกยอ่งชมเชย 

ระดับ 2  ยดึมัน่ในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธา  
ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนา และเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

ระดับ 1  ยึดมัน่ในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธา  
และปฏิบติัตนตามหลกัศาสนา  

 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล   
ค ารับรองของผูบ้งัคบับญัชา ผูร่้วมงาน 
ประวติัการถูกลงโทษทางวนิยัในดา้นน้ี  
หลกัฐานท่ีแสดงถึงการเป็นผูย้ดึมัน่ในคุณธรรม 
จริยธรรม  มีความศรัทธาและปฏิบติัตนตาม  
ศาสนา และมีส่วนร่วมเสริมสร้างพฒันาผูอ่ื้น    
เช่น โครงการ/กิจกรรม/ค าสั่งแต่งตั้ง/ 
หนงัสือเชิญ/หนงัสือขอบคุณ ยกยอ่ง ชมเชย ฯลฯ        
 ภาพถ่าย การเขา้ร่วมกิจกรรม/โครงการ ฯลฯ 

     เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน  

 2.3 การยดึมัน่ในหลกันิติธรรม  
      ยนืหยดั กระท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง  
      เป็นธรรมและชอบดว้ยกฎหมาย 
      (4 คะแนน) 

ระดับ 4  ยดึมัน่และยนืหยดัในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
ตามหลกันิติธรรม ไดรั้บการยกยอ่งชมเชย 
มีการรณรงคแ์ละเสริมสร้างผูอ่ื้นในดา้นน้ี 

ระดับ 3  ยดึมัน่และยนืหยดัในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
ตามหลกันิติธรรม และไดรั้บการยกยอ่ง 
ชมเชย 

ระดับ 2  ยดึมัน่และยนืหยดัในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
ตามหลกันิติธรรม 

ระดับ 1  ปฏิบติังานตามหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
 

 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล   
ค ารับรองของผูบ้งัคบับญัชา   
ท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัตน โดยยดึในหลกันิติธรรม 
ยนืหยดั กระท าในส่ิงท่ีถูกตอ้งเป็นธรรม 
และชอบดว้ยกฎหมาย 
เอกสารหลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการเป็น 
ผูย้ดึมัน่ในหลกันิติธรรม ยนืหยดั กระท า 
ในส่ิงท่ีถูกตอ้งเป็นธรรม และชอบดว้ยกฎหมาย 
เช่น  ค  าสั่ง/หนงัสือเชิญ/หนงัสือขอบคุณ/  
รางวลั/เกียรติบตัร/วฒิุบตัร  ฯลฯ      

     เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 

 
 
 

 
 



 
- 21 - 

รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน  

 2.4 การยดึมัน่ในการปกครอง  
ระบอบประชาธิปไตย อนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
และวางตวัเป็นกลาง 
ทางการเมือง (4 คะแนน) 

ระดับ 4  ใชสิ้ทธิและหนา้ท่ีตามระบอบประชาธิปไตย    
วางตวัเป็นกลางทางการเมือง มีส่วนร่วม 
ส่งเสริม สนบัสนุนกิจกรรม วางรากฐาน 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบอบประชาธิปไตยและ 
เป็นแบบอยา่งท่ีดี  

ระดับ 3  ใชสิ้ทธิและหนา้ท่ีตามระบอบประชาธิปไตย    
วางตวัเป็นกลางทางการเมือง มีส่วนร่วม 
ส่งเสริม สนบัสนุนกิจกรรม และวางรากฐาน  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบอบประชาธิปไตย 

ระดับ 2  ใชสิ้ทธิและหนา้ท่ีตามระบอบประชาธิปไตย    
วางตวัเป็นกลางทางการเมือง  
มีส่วนร่วม ส่งเสริม และสนบัสนุน 
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบอบประชาธิปไตย 

ระดับ 1  ใชสิ้ทธิและหนา้ท่ีตามระบอบประชาธิปไตย    
และวางตวัเป็นกลางทางการเมือง 

 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล  
ค ารับรองของผูบ้งัคบับญัชา  
เอกสารหลกัฐาน  เช่น  ค าสั่ง/หนงัสือเชิญ/ 
หนงัสือขอบคุณ/กิจกรรม/โครงการ/รางวลั/ 
เกียรติบตัร/วฒิุบตัรฯ/รายงานการใชสิ้ทธิ  ฯลฯ            
ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรมการส่งเสริม           
การปกครองระบอบประชาธิปไตย ฯลฯ 

     เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน  

                 2.5 การมีส่วนร่วมอนุรักษ ์ 
       วฒันธรรมไทย  
       และส่ิงแวดลอ้ม  
        (4 คะแนน) 

ระดับ 4  จ  านวนกิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมอนุรักษ ์
วฒันธรรมไทยและส่ิงแวดลอ้ม  
มากกวา่ 8 กิจกรรม 

ระดับ 3  จ  านวนกิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมอนุรักษ ์
วฒันธรรมไทยและส่ิงแวดลอ้ม  
7-8 กิจกรรม 

ระดับ 2  จ  านวนกิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมอนุรักษ ์ 
วฒันธรรมไทยและส่ิงแวดลอ้ม  
5-6 กิจกรรม 

ระดับ 1  จ  านวนกิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมอนุรักษ ์
วฒันธรรมไทยและส่ิงแวดลอ้ม  
3-4 กิจกรรม 

 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล   
ค ารับรองของผูบ้งัคบับญัชา  
เอกสารหลกัฐาน  เช่น  ภาพถ่ายในการร่วม 
กิจกรรม/หนงัสือเชิญ/หนงัสือขอบคุณ/รางวลั/ 
เกียรติบตัร/วฒิุบตัร  ฯลฯ          
ตวัอยา่งกิจกรรม เช่น การประหยดัพลงังาน 
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มการอนุรักษ ์
วฒันธรรมไทย   กิจกรรมรีไซเคิล  ฯลฯ 

     เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
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 ตอนที ่3  การด ารงชีวติอย่างเหมาะสม    

รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน  

3.  การด ารงชีวติ 
    อย่างเหมาะสม 
     (20 คะแนน) 

3.1 การด ารงชีวติตามแนวทาง 
 หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ 
 พอเพียง  

      (4 คะแนน) 

ระดับ 4  มีพฤติกรรม/กิจกรรมการด ารงชีวติท่ีแสดงถึง 
การน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใช ้6  รายการข้ึนไป 

ระดับ 3  มีพฤติกรรม/กิจกรรมการด ารงชีวติท่ีแสดง 
การน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใช ้5 รายการ 

ระดับ 2  มีพฤติกรรม/กิจกรรมการด ารงชีวติท่ีแสดงถึง  
การน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใช ้4 รายการ 

ระดับ 1  มีพฤติกรรม/กิจกรรมการด ารงชีวติท่ีแสดง 
ถึงการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใช ้3 รายการ 

 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล  
ค ารับรองของผูบ้งัคบับญัชา  
เอกสารหลกัฐาน/ประจกัษพ์ยาน /ภาพถ่าย  
ส าเนาบญัชีเงินฝาก เช่น การจดัท าบญัชี 
ครัวเรือน การปลูกพืชผกัสวนครัว การแต่งกาย  
การประหยดั มธัยสัถ์ การอดออม ไม่มีรายจ่าย 
ตามบญัชีสูงกวา่รายรับ ฯลฯ                             

     เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน  

 3.2  การละเวน้อบายมุขและ 
       ส่ิงเสพติด  (4 คะแนน) 

ระดับ 4  มีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการเป็นผูล้ะเวน้  
อบายมุขและส่ิงเสพติด เป็นผูน้ าและ 
มีส่วนร่วมในการรณรงคแ์ละเสริมสร้าง 
ผูอ่ื้นในดา้นน้ีอยา่งต่อเน่ือง 

ระดับ 3  มีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการเป็นผูล้ะเวน้  
อบายมุขและส่ิงเสพติด เป็นผูน้ าและ 
มีส่วนร่วมในการรณรงคแ์ละเสริมสร้าง 
ผูอ่ื้นในดา้นน้ี 

ระดับ 2  มีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการเป็นผูล้ะเวน้  
อบายมุขและส่ิงเสพติด  มีส่วนร่วม  
ในการรณรงคแ์ละเสริมสร้างผูอ่ื้นในดา้นน้ี 

ระดับ 1  มีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการเป็นผูล้ะเวน้ 
อบายมุขและส่ิงเสพติด 

 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล    
ค ารับรองของผูบ้งัคบับญัชา  
เอกสารหลกัฐานท่ีแสดงถึงพฤติกรรม 
การเป็นผูล้ะเวน้อบายมุขและส่ิงเสพติดและ 
เป็นผูมี้ส่วนร่วมหรือเป็นผูน้ ารณรงค ์     
เสริมสร้างผูอ่ื้นในดา้นน้ี 
 สัมภาษณ์ 

       เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน  

 3.3 การใชห้รือใหข้อ้มูลข่าวสาร 
ส่วนบุคคลและของทางราชการ 
ใหเ้ป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง  

       (4 คะแนน) 

ระดับ 4  ใชห้รือใหข้อ้มูลข่าวสารไดถู้กตอ้ง 
เหมาะสม  เกิดประโยชน์ต่อราชการ 
และสามารถพฒันาผูอ่ื้นจนไดผ้ล 
เป็นท่ีประจกัษอ์ยา่งต่อเน่ือง    

ระดับ 3  ใชห้รือใหข้อ้มูลข่าวสารไดถู้กตอ้ง 
เหมาะสม  เกิดประโยชน์ต่อราชการ 
และสามารถพฒันาผูอ่ื้นจนไดผ้ล 
เป็นท่ีประจกัษ ์ 

ระดับ 2 ใชห้รือใหข้อ้มูลข่าวสารไดถู้กตอ้ง 
เหมาะสม  เกิดประโยชน์ต่อราชการ 
และสามารถพฒันาผูอ่ื้นได ้

ระดับ 1  ใชห้รือใหข้อ้มูลข่าวสารไดถู้กตอ้ง 
เหมาะสม  และเกิดประโยชน์ต่อ 
ราชการ 

   
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล   
ค ารับรองของผูบ้งัคบับญัชา  
เอกสารหลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่มีการใชห้รือ 
ใหข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผูเ้รียนหรือผูรั้บบริการ 
 และขอ้มูลข่าวสารของทางราชการอยา่งถูกตอ้ง เช่น  
การรักษาความลบัของทางราชการ   การรักษา 
ความลบัของศิษย ์ การไม่ใชข้อ้มูลเอ้ือประโยชน์   
แก่ตนเองและผูอ่ื้น  การเผยแพร่ขอ้มูล   
โดยไม่บิดเบือน  มีการติดประกาศประกวดราคา  
ใหทุ้นการศึกษา เล่ือนวทิยฐานะ/ต าแหน่ง  
การสอบแข่งขนั การคดัเลือก  เป็นตน้   
ใหท้ราบล่วงหนา้ทัว่กนัตามท่ีกฎหมายก าหนด    

      เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน  

 3.4  การด ารงตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี    
       เหมาะสมกบัสถานภาพและ  
       ต  าแหน่งหนา้ท่ี (4 คะแนน) 

 

ระดับ 4  ด ารงตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี เหมาะสมกบั  
สถานภาพและต าแหน่งหนา้ท่ี มีส่วนร่วม 
เสริมสร้างพฒันาผูอ่ื้น และไดรั้บการ 
ยกยอ่งชมเชย 

ระดับ 3  ด ารงตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี เหมาะสมกบั  
สถานภาพและต าแหน่งหนา้ท่ี  
และมีส่วนร่วมเสริมสร้างพฒันาผูอ่ื้น  

ระดับ 2  ด ารงตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี เหมาะสมกบั 
สถานภาพและต าแหน่งหนา้ท่ี 

ระดับ 1  ด ารงตนเหมาะสมกบัสถานภาพ 
และต าแหน่งหนา้ท่ี   

 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล   
ค ารับรองของผูบ้งัคบับญัชา         
เอกสารหลกัฐาน  เช่น  ค าสั่งแต่งตั้ง/ 
หนงัสือเชิญ/หนงัสือขอบคุณ ยกยอ่ง ชมเชย/ 
รางวลั/เกียรติบตัรฯ/วฒิุบตัร   ฯลฯ  
ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม 
ภาพ ข่าวทางส่ือสารมวลชน  ฯลฯ 

     เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน  

 3.5  การประหยดั มธัยสัถ ์ อดออม 
       (4 คะแนน) 

ระดับ 4  มีพฤติกรรม/โครงการ/ กิจกรรมท่ีมีผลต่อ 
การด ารงชีวติเป็นท่ีปรากฏ ไดรั้บการยกยอ่ง 
ชมเชย และมีส่วนร่วมรณรงคแ์ละเสริมสร้าง 
ผูอ่ื้นในดา้นน้ี  จ  านวน 4 รายการข้ึนไป   

ระดับ 3  มีพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรมท่ีมีผลต่อ 
การด ารงชีวติเป็นท่ีปรากฏ ไดรั้บการ 
ยกยอ่งชมเชย และมีส่วนร่วมรณรงคแ์ละ 
เสริมสร้างผูอ่ื้นในดา้นน้ี  จ  านวน 3 รายการ 

ระดับ 2  มีพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรมท่ีมีผลต่อ 
การด ารงชีวติเป็นท่ีปรากฏ ไดรั้บการ 
ยกยอ่งชมเชย และมีส่วนร่วมรณรงคแ์ละ 
เสริมสร้างผูอ่ื้นในดา้นน้ี  จ  านวน 2 รายการ 

ระดับ 1  มีพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรมท่ีมีผลต่อ 
การด ารงชีวติเป็นท่ีปรากฏ ไดรั้บการ 
ยกยอ่งชมเชย และมีส่วนร่วมรณรงคแ์ละ 
เสริมสร้างผูอ่ื้นในดา้นน้ี  จ  านวน 1 รายการ  

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล   
ค ารับรองของผูบ้งัคบับญัชา  
เอกสารหลกัฐาน  เช่น  ค าสั่งแต่งตั้ง/ 
หนงัสือเชิญ/หนงัสือขอบคุณ ยกยอ่ง ชมเชย/ 
รางวลั/เกียรติบตัรฯ/วฒิุบตัร  ฯลฯ 
ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม 
ภาพ ข่าวทางส่ือสารมวลชน   ฯลฯ 

     เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
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ตอนที ่4 ความรักและศรัทธาในวชิาชีพ  

รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน  

4.  ความรักและศรัทธา 
     ในวชิาชีพ 
     (20 คะแนน) 

4.1  การเป็นสมาชิกท่ีดี สนบัสนุน 
       หรือร่วมกิจกรรมของวชิาชีพ 
       และทางวชิาการอยา่งสร้างสรรค ์
       (4 คะแนน) 

ระดับ 4   มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี 
เขา้ร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม 
สามารถน ามาปรับใชใ้ห้เกิดประโยชน์ 
ไดรั้บการยกยอ่งชมเชย มีส่วนร่วม 
รณรงคแ์ละเสริมสร้างผูอ่ื้นในดา้นน้ี 

ระดับ 3  มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี 
เขา้ร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม  
สามารถน ามาปรับใชใ้ห้เกิดประโยชน์ 
และไดรั้บการยกยอ่งชมเชย 

ระดับ 2  มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี     
เขา้ร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม และสามารถ 
น ามาปรับใชใ้ห้เกิดประโยชน์ 

ระดับ 1  มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี 
และเขา้ร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล   
ค ารับรองของผูบ้งัคบับญัชา  
เอกสารหลกัฐาน/หนงัสือเชิญ/หนงัสือขอบคุณ/ 
รางวลั/เกียรติบตัร/วฒิุบตัร  ฯลฯ 
ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม ฯลฯ 

      เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน  

 4.2 การศึกษา คน้ควา้ ริเร่ิม 
สร้างสรรคค์วามรู้ใหม่ ๆ  
มาใชพ้ฒันางานในวชิาชีพ 

       (4 คะแนน) 

ระดับ 4  ศึกษา คน้ควา้ ริเร่ิม สร้างสรรคค์วามรู้ 
หรือนวตักรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ 
พฒันางานในวชิาชีพ เป็นแบบอยา่งท่ีดี 
มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และเสริมสร้างผูอ่ื้นได ้

ระดับ 3  ศึกษา คน้ควา้ ริเร่ิม สร้างสรรคค์วามรู้ใหม่ 
หรือนวตักรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ 
พฒันางานในวชิาชีพ เป็นแบบอยา่งท่ีดี 
และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้  

ระดับ 2  ศึกษา คน้ควา้ ริเร่ิม สร้างสรรคค์วามรู้ใหม่  
หรือนวตักรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ 
พฒันางานในวชิาชีพ และเป็นแบบอยา่งได ้

ระดับ 1  ศึกษา คน้ควา้ ริเร่ิม สร้างสรรคค์วามรู้ใหม่   
หรือนวตักรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ 
พฒันางานในวชิาชีพ  

 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล   
ค ารับรองของผูบ้งัคบับญัชา  
เอกสารหลกัฐานการมีส่วนร่วมศึกษา คน้ควา้  
ริเร่ิม สร้างสรรคค์วามรู้ใหม่ นวตักรรม 
ในการพฒันางานในวชิาชีพ/ช้ินงาน/หนงัสือ 
ยกยอ่ง  ชมเชย/รางวลั/เกียรติบตัรฯ ฯลฯ 
ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม ฯลฯ 

      เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน  

 4.3 การมีบทบาทเป็นผูน้ า 
       ทางวชิาการในวงการวชิาชีพ  
       (4 คะแนน) 

ระดับ 4  มีบทบาทเป็นผูน้ าทางวชิาการ 
สูงกวา่ระดบัจงัหวดั/เขตพื้นท่ีการศึกษา   
มีส่วนร่วมในการพฒันาเสริมสร้าง 
ภาวะผูน้ าทางวชิาการแก่ผูอ่ื้น  
และมีผลงานปรากฏชดัแจง้ 

ระดับ 3  มีบทบาทเป็นผูน้ าทางวชิาการ 
ในระดบัจงัหวดั/เขตพื้นท่ีการศึกษา    
และมีส่วนร่วมในการพฒันาเสริมสร้าง 
ภาวะผูน้ าทางวชิาการแก่ผูอ่ื้น            

ระดับ 2  มีบทบาทเป็นผูน้ าทางวชิาการ 
ในระดบัจงัหวดั/เขตพื้นท่ีการศึกษา   

ระดับ 1  มีบทบาทเป็นผูน้ าทางวชิาการ  
ในระดบัสถานศึกษา/กลุ่มสถานศึกษา/ 
สถานศึกษาในสังกดั 

                

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล   
ค ารับรองของผูบ้งัคบับญัชา  
เอกสารหลกัฐาน ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม/ 
หนงัสือเชิญ/หนงัสือขอบคุณ ยกยอ่ง ชมเชย/  
รางวลั/วุฒิบตัร/เกียรติบตัรฯ ฯลฯ 

     เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน  

 4.4 การรักษาช่ือเสียง  
ปกป้องศกัด์ิศรีแห่งวชิาชีพ 
และการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ  

       (4 คะแนน) 

ระดับ 4  มีพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรมในดา้นน้ี 
อยา่งต่อเน่ือง เกิดผลดีและเป็นท่ียอมรับ 
ไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ   
มีส่วนร่วมในการรณรงคแ์ละเสริมสร้างผูอ่ื้น 
จ านวน 4 รายการข้ึนไป 

ระดับ 3  มีพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรมในดา้นน้ี 
อยา่งต่อเน่ือง เกิดผลดีและเป็นท่ียอมรับ 
ไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ   
มีส่วนร่วมในการรณรงคแ์ละเสริมสร้างผูอ่ื้น 
จ านวน 3 รายการ  

ระดับ 2  มีพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรมในดา้นน้ี 
อยา่งต่อเน่ือง เกิดผลดีและเป็นท่ียอมรับ 
จ านวน 2 รายการ  

ระดับ 1 มีพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรมในดา้นน้ี 
อยา่งต่อเน่ือง เกิดผลดีและเป็นท่ียอมรับ 
จ านวน 1 รายการ 

 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล   
ค ารับรองของผูบ้งัคบับญัชา  
เอกสารหลกัฐาน/หนงัสือเชิญ/หนงัสือขอบคุณ/  
รางวลั/เกียรติบตัร  ฯลฯ 
ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม  ฯลฯ 

     เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน  

 4.5  การเสริมสร้างปลูกจิตส านึกท่ีดี    
       แก่ผูเ้รียน ชุมชน สังคม  
       (4 คะแนน) 

ระดับ 4  เป็นผูน้ าในการเสริมสร้างปลูกจิตส านึกท่ีดี 
แก่ผูเ้รียน ชุมชน สังคม มีผลงานเป็นท่ีปรากฏ 
และไดรั้บการยกยอ่งชมเชย 

ระดับ 3  เป็นผูน้ าในการเสริมสร้างปลูกจิตส านึกท่ีดี 
แก่ผูเ้รียน ชุมชน สังคม และมีผลงาน 
เป็นท่ีปรากฏ 

ระดับ 2  เป็นผูน้ าในการเสริมสร้างปลูกจิตส านึกท่ีดี 
แก่ผูเ้รียน  ชุมชน  สังคม        

ระดับ 1  มีส่วนร่วมหรือส่งเสริม  สนบัสนุน 
การปลูกจิตส านึกท่ีดีแก่ผูเ้รียน ชุมชน  สงัคม 

 
 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล   
ค ารับรองของผูบ้งัคบับญัชา   
เอกสารหลกัฐาน เช่น  ค าสั่งแต่งตั้ง/หนงัสือเชิญ/ 
หนงัสือขอบคุณ/รางวลั/เกียรติบตัรฯ/วุฒิบตัร ฯลฯ  
ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม 
ภาพ  ข่าวทางส่ือสารมวลชน  

     เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
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ตอนที่ 5  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ  

รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน  

5.  ความรับผดิชอบ 
      ในวิชาชีพ 
     (20 คะแนน) 

5.1 การเอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้   
       หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้ 
       โดยไม่บิดเบือน ปิดบงั  
       หวงัส่ิงตอบแทน (4 คะแนน) 

ระดับ 4  เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม  
การแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน ปิดบงั 
หวงัส่ิงตอบแทน เกิดผลดีต่องานในหนา้ท่ี 
และไดรั้บการยกยอ่ง โดยมีผลงานปรากฏ  
อยา่งต่อเน่ือง 

ระดับ 3  เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม  
การแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน ปิดบงั 
หวงัส่ิงตอบแทน เกิดผลดีต่องานใน 
และไดรั้บการยกยอ่ง               

ระดับ 2  เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม 
การแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน ปิดบงั 
หวงัส่ิงตอบแทน  และเกิดผลดีต่องานในหนา้ท่ี                       

ระดับ 1  เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม  
การแสวงหาความรู้ โดยไม่บิดเบือน ปิดบงั 
และหวงัส่ิงตอบแทน          

 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล   
ค ารับรองของผูบ้งัคบับญัชา  
เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัพฤติกรรม/โครงการ/ 
กิจกรรม  ท่ีแสดงให้เห็นถึงการเอาใจใส่  
ถ่ายถอดความรู้  หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้ 
โดยไม่บิดเบือน ปิดบงั หวงัส่ิงตอบแทน/ 
หนงัสือขอบคุณ/รางวลั/เกียรติบตัร/วุฒิบตัร ฯลฯ 

     เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน  

 5.2 การเอาใจใส่ช่วยเหลือผูเ้รียน  
      และผูรั้บบริการ เตม็ความสามารถ  
      ตามหลกัวชิาชีพ อยา่งสม ่าเสมอ 
      เท่าเทียมกนั (4 คะแนน) 
 
 

ระดับ 4  มีพฤติกรรม/โครงการ/ กิจกรรมในดา้นน้ี 
จ านวน 5 รายการข้ึนไป        

ระดับ 3  มีพฤติกรรม/โครงการ/ กิจกรรมในดา้นน้ี 
จ านวน 4 รายการ 

ระดับ 2  มีพฤติกรรม/โครงการ/ กิจกรรมในดา้นน้ี 
จ านวน 3 รายการ 

ระดับ 1  มีพฤติกรรม/โครงการ/ กิจกรรมในดา้นน้ี 
จ านวน 2 รายการ 

 
 
 
 
 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล   
ค ารับรองของผูบ้งัคบับญัชา   
บนัทึกการด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม เช่น 
การสอนซ่อมเสริม/การตรวจเยีย่มบา้น/ 
การใหค้วามช่วยเหลือตามบทบาทหนา้ท่ี ฯลฯ        

     เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน  

 5.3 การศึกษา คน้ควา้ ริเร่ิม    
       สร้างสรรคค์วามรู้ใหม่  
        นวตักรรมในการพฒันางาน 
       ในหนา้ท่ี  (4 คะแนน) 

ระดับ 4  ศึกษา คน้ควา้ ริเร่ิม สร้างสรรคค์วามรู้ใหม่   
หรือนวตักรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ 
พฒันางานในหนา้ท่ี เป็นแบบอยา่งท่ีดี 
มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และเสริมสร้างผูอ่ื้นได ้

ระดับ 3   ศึกษา คน้ควา้ ริเร่ิม สร้างสรรคค์วามรู้ใหม่   
หรือนวตักรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ 
พฒันางานในหนา้ท่ี เป็นแบบอยา่งท่ีดี 
และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้  

ระดับ 2   ศึกษา คน้ควา้ ริเร่ิม สร้างสรรคค์วามรู้ใหม่   
หรือนวตักรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ 
พฒันางานในหนา้ท่ี และเป็นแบบอยา่งได ้

ระดับ 1   ศึกษา คน้ควา้ ริเร่ิม สร้างสรรคค์วามรู้ใหม่   
หรือนวตักรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ 
การพฒันางานในหนา้ท่ี       

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล   
ค ารับรองของผูบ้งัคบับญัชา  
เอกสารหลกัฐานการมีส่วนร่วมศึกษา คน้ควา้ 
ริเร่ิม สร้างสรรคค์วามรู้ใหม่ นวตักรรม 
ในการพฒันางานในหนา้ท่ี/ช้ินงาน/ 
หนงัสือยกยอ่ง ชมเชย/รางวลั/เกียรติบตัร  ฯลฯ           
ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม ฯลฯ 

     เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน  

 5.4  การประพฤติตนตามจรรยาบรรณ  
       ของวชิาชีพและแบบแผน  
       พฤติกรรมตามจรรยาบรรณ 
       ของวชิาชีพ (4 คะแนน) 

ระดับ 4  ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวชิาชีพ  
และแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณ 
ของวชิาชีพ และไดรั้บการยกยอ่งชมเชย 
จากคุรุสภา องคก์รภายนอก  หรือ 
หน่วยงานท่ีสูงกวา่ระดบัจงัหวดั/ เขตพื้นท่ี 
การศึกษา 

ระดับ 3  ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวชิาชีพ  
และแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณ 
ของวชิาชีพ และไดรั้บการยกยอ่งชมเชย 
จากหน่วยงานในระดบัจงัหวดั/ เขตพื้นท่ี 
การศึกษา  

ระดับ 2   ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวชิาชีพ 
และแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณ 
ของวชิาชีพ ไดรั้บการยอมรับและ 
เป็นแบบอยา่งได ้              

ระดับ 1  ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวชิาชีพ 
และแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณ 
ของวชิาชีพ 

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล   
ค ารับรองของผูบ้งัคบับญัชา  
เอกสารหลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการไดรั้บ 
การยกยอ่งจากคุรุสภา/องคก์รหน่วยงาน 
ภายนอก/หลกัฐานการถูกลงโทษ  
กรณีประพฤติ ผดิจรรยาบรรณ ฯลฯ 

     เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
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รายการ ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสาร/หลกัฐาน  

 5.5 การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ  
      และมุ่งประโยชน์ส่วนรวม  
      (4 คะแนน) 

 

ระดับ 4  ใหก้ารช่วยเหลือ หรือใหค้วามร่วมมือ 
แก่ส่วนรวมอยา่งทุ่มเทและเสียสละ   
จนส าเร็จ  เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม  
และไดรั้บการยกยอ่ง  

ระดับ 3  ใหก้ารช่วยเหลือ หรือใหค้วามร่วมมือ  
แก่ส่วนรวมอยา่งทุ่มเทและเสียสละ  
จนส าเร็จ  เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 

ระดับ 2  ใหก้ารช่วยเหลือ หรือใหค้วามร่วมมือ  
แก่ส่วนรวมอยา่งทุ่มเทและเสียสละ 

ระดับ 1  ใหก้ารช่วยเหลือ หรือใหค้วามร่วมมือ  
แก่ส่วนรวม   

ตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐาน แหล่งขอ้มูล   
ค ารับรองของผูบ้งัคบับญัชา  
เอกสารหลกัฐาน เช่น ค าสั่ง/หนงัสือเชิญ/ 
หนงัสือขอบคุณ/รางวลั/เกียรติบตัร/วฒิุบตัร ฯลฯ        

     ภาพถ่ายในการร่วมกิจกรรม เช่น  การปลูกป่า 
     เป็นอาสาสมคัรในงานสาธารณะ  ฯลฯ 
     เอกสาร หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 

      
    
 

 
 
 
 

ลงช่ือ ..............................................................กรรมการผูป้ระเมิน             

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

ต าแหน่ง................................................................ 

วนัท่ี..........เดือน..........................พ.ศ. .................. 


