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(ส ำหรับกรรมกำรประเมิน) 

 

แบบบันทกึกำรประเมิน 
ด้ำนที ่1 ด้ำนวนัิย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ  

 

สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ 
 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 
 

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

ต ำแหน่ง            รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

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

วทิยฐำนะ          รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำร                    รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพเิศษ 

                                 ผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำร                          ผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพเิศษ 

รับเงินเดือน อนัดับ คศ. ...................................................ขั้น.........................................................บำท 

สถำนศึกษำ................................................ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ............................................. 

เขต/อ ำเภอ..............................................จังหวดั…………...........................   

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

วทิยฐำนะทีรั่บกำรประเมิน          

รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพเิศษ 

รองผู้อ ำนวยกำรเช่ียวชำญ  

ผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพเิศษ 

ผู้อ ำนวยกำรเช่ียวชำญ      

 

 ก.ค.ศ. 4  (ดีเด่น) 



 

 

(ส ำหรับกรรมกำรประเมิน) 
แบบบันทึกกำรประเมนิและข้อสังเกต 

ด้ำนที ่1 ด้ำนวนัิย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 
ส ำหรับผู้รับกำรประเมนิทุกต ำแหน่งและทุกวทิยฐำนะ 

 

ค ำช้ีแจง 
/1. วธีิกำรประเมินแต่ละรำยตัวบ่งช้ี  ใหก้รรมกำรฯ ด ำเนินกำรดงัน้ี 
    1.1 พิจำรณำจำกเอกสำร/หลกัฐำนท่ีปรำกฏโดยท ำเคร่ืองหมำย ในวงกลมหนำ้เอกสำร/ 

 หลกัฐำนท่ีใชป้ระกอบกำรประเมิน 
1.2 เม่ือพิจำรณำแลว้เห็นวำ่มีคุณภำพอยูใ่นระดบัใด ใหท้  ำเคร่ืองหมำยวงกลมลอ้มรอบ 

          ระดบัคุณภำพนั้น หำกกรรมกำรประเมินแล้วเห็นว่ำไม่อยู่ในระดับคุณภำพ 1, 2, 3 หรือ 4  
           ให้ผลกำรประเมินเป็น 0 คะแนน และลงช่ือก ำกบัในตวับ่งช้ีท่ีประเมินดว้ย   

1.3 ใหน้ ำผลกำรประเมินในแต่ละตวับ่งช้ีบนัทึกลงในตำรำงสรุปผลกำรประเมินในขอ้ 3 
1.4 ใหก้รรมกำรฯ บนัทึกจุดเด่น จุดท่ีควรพฒันำและขอ้คิดเห็นในเร่ืองท่ีประเมินดว้ย 
 

2. เกณฑ์กำรให้คะแนน ก ำหนดใหมี้เกณฑก์ำรให้คะแนนเป็นระดบัคุณภำพ 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. สรุปผลกำรประเมนิ 

รำยกำรประเมนิ 
คะแนนทีไ่ด้ในแต่ละตวับ่งช้ี 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 ำรงชีวิตอยำ่งเหมำะสม (5 ตวัช้ีวดั 20 คะแนน)       
ตอนท่ี 4 ควำมรักและศรัทธำในวิชำชีพ (5 ตวัช้ีวดั 20 คะแนน)       
ตอนท่ี 5 ควำมรับผิดชอบในวชิำชีพ (5 ตวัช้ีวดั 20 คะแนน)       

                                                                                                                                 คะแนนรวม  
 

 

 

 ก.ค.ศ. 4  (ดีเด่น) 
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บันทกึข้อสังเกตเกีย่วกบั จุดเด่น  จุดทีค่วรพฒันำ  และข้อคิดเห็น 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
ลงช่ือ .........................................กรรมกำรผู้ประเมิน 

                                                                 (..............................................) 
                                                         ต  ำแหน่ง..............................................                                                                               

                                                                                 วนัท่ี.......เดือน.....................พ.ศ. ...... 
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แบบประเมินด้ำนที่ 1  

ด้ำนวนัิย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณวชิำชีพ (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 มจี ำนวน 5 ตัวบ่งช้ี (20 คะแนน) 

ตอนที ่5 ควำมรับผดิชอบในวชิำชีพ มจี ำนวน 5 ตัวบ่งช้ี (20 คะแนน) 

 
 
 
 
 

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



 

แบบประเมนิด้ำนที ่1  ด้ำนวนัิย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ 
 

ตอนที ่1 กำรมีวนัิย 

รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน  

1. กำรมีวนัิย  
   (20 คะแนน) 

1.1 กำรมีวนิยัในตนเอง ยอมรับและ 
       ถือปฏิบติัตำมกฎ กติกำ มำรยำท    
       ขนบธรรมเนียม และแบบแผน 
       อนัดีงำมของสังคม (4 คะแนน) 

ระดับ 4   มีวนิยัในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบติัตำมกฎ   
                กติกำ มำรยำท  ขนบธรรมเนียม และแบบแผน 
                 อนัดีงำมของสังคม เป็นแบบอยำ่งท่ีดี  และ  
                   เป็นผูน้ ำในกำรเสริมสร้ำงพฒันำผูอ่ื้นในดำ้นน้ี                       
ระดับ  3  มีวนิยัในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบติัตำมกฎ        
                กติกำ มำรยำท  ขนบธรรมเนียม และแบบแผน  
                  อนัดีงำมของสังคม เป็นแบบอยำ่งท่ีดี และ 
                มีส่วนร่วมในกำรเสริมสร้ำงพฒันำผูอ่ื้นในดำ้นน้ี 
ระดับ 2   มีวนิยัในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบติัตำมกฎ  
                กติกำ มำรยำท ขนบธรรมเนียม และแบบแผน  
                อนัดีงำมของสังคม เป็นแบบอยำ่งท่ีดี  
ระดับ 1   มีวนิยัในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบติัตำมกฎ    
                กติกำ มำรยำท  ขนบธรรมเนียม และแบบแผน 
                 อนัดีงำมของสังคม 

ตรวจสอบจำกเอกสำร หลกัฐำน แหล่งขอ้มูล        
     ค  ำรับรองของผูบ้งัคบับญัชำ   
     วำ่ผูข้อรับกำรประเมินควบคุมพฤติกรรม 
     ของตนเองไดใ้นระดบัใด   
     หลกัฐำนท่ีแสดงถึงกำรมีวนิยัในตนเอง ยอมรับ  
     และถือปฏิบติัตำมกฎ กติกำ มำรยำท    
     ขนบธรรมเนียมและแบบแผนอนัดีงำม 
     ของสังคม เช่น แผนงำน/โครงกำร/  
     ค  ำสั่งแต่งตั้ง ฯลฯ 
   เอกสำร หลกัฐำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………………………… 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน  

 1.2 กำรรักษำและเสริมสร้ำงวินยั 
ในต ำแหน่งหนำ้ท่ีรำชกำร  
กำรปฏิบติัตำมกฎหมำย ระเบียบ 
แบบแผนของทำงรำชกำร 

       (4 คะแนน) 

ระดับ 4   รักษำและเสริมสร้ำงวนิยัในต ำแหน่ง 
                หนำ้ท่ีรำชกำร ปฏิบติัตำมกฎหมำย  
                ระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร  
                มีส่วนร่วมเสริมสร้ำงวนิยัแก่ผูอ่ื้น 
                มีผลงำนเป็นท่ีปรำกฏ และเป็นแบบอยำ่งท่ีดี 
ระดับ 3   รักษำและเสริมสร้ำงวนิยัในต ำแหน่ง 
                หนำ้ท่ีรำชกำร ปฏิบติัตำมกฎหมำย   
                ระเบียบ แบบแผนของทำงรำชกำร 
                และมีส่วนร่วมเสริมสร้ำงวนิยัแก่ผูอ่ื้น      
ระดับ  2  รักษำและเสริมสร้ำงวนิยัในต ำแหน่ง 
                หนำ้ท่ีรำชกำร ปฏิบติัตำมกฎหมำย  
                และระเบียบ แบบแผนของทำงรำชกำร   
ระดับ 1   รักษำวนิยัในต ำแหน่งหนำ้ท่ีรำชกำร 
                ปฏิบติัตำมกฎหมำย และระเบียบ  

แบบแผนของทำงรำชกำร 

ตรวจสอบจำกเอกสำร หลกัฐำน แหล่งขอ้มูล   
    ค  ำรับรองของผูบ้งัคบับญัชำ  
    ประวติักำรรับรำชกำร (ก.พ.7) หลกัฐำน 
กำรมีส่วนร่วมในกำรเสริมสร้ำงวนิยั คุณธรรม    

    จริยธรรม และจรรยำบรรณวชิำชีพ  
    เอกสำร หลกัฐำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

 

 
 

  - 14 - 
 



 

 
 
 
 

รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน  

 1.3  กำรตรงต่อเวลำ กำรอุทิศเวลำ  
       ใหแ้ก่ทำงรำชกำรและผูเ้รียน 
       อยำ่งต่อเน่ือง (4 คะแนน) 

ระดับ 4  ตรงต่อเวลำ ปฏิบติังำนตำมหนำ้ท่ี 

ควำมรับผดิชอบและงำนท่ีไดรั้บมอบหมำย 
ไดส้ ำเร็จ และอุทิศเวลำอยำ่งต่อเน่ือง     

ระดับ 3  ตรงต่อเวลำ และปฏิบติังำนตำมหนำ้ท่ี 

ควำมรับผดิชอบและงำนท่ีไดรั้บมอบหมำย 
ไดส้ ำเร็จ และอุทิศเวลำ                        

ระดับ 2  ตรงต่อเวลำ และปฏิบติังำนตำมหนำ้ท่ี 

ควำมรับผดิชอบและงำนท่ีไดรั้บมอบหมำย 
ระดับ 1  ตรงต่อเวลำ และปฏิบติังำนตำมหนำ้ท่ี 

ควำมรับผดิชอบ                         
 

ตรวจสอบจำกเอกสำร หลกัฐำน แหล่งขอ้มูล  
     ค  ำรับรองของผูบ้งัคบับญัชำ  
     หลกัฐำนกำรปฏิบติัรำชกำร/กำรปฏิบติังำน/ 
  กำรเขำ้ร่วมประชุมฯ 

    หลกัฐำนท่ีแสดงถึงกำรอุทิศเวลำหรือกำรไดรั้บ   
    มอบหมำยภำรกิจท่ีตอ้งอุทิศเวลำ และผลงำน 
    จำกกำรอุทิศเวลำ เช่น กำรสอนซ่อมเสริม 
    กำรปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำร กำรจดัหรือ 
    ร่วมกิจกรรมในวนัหยดุ                 
     เอกสำร หลกัฐำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน  

 1.4  ควำมซ่ือสัตย ์สุจริต 
       ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี 
       กำรรักษำผลประโยชน์ 
       ของทำงรำชกำร   
       และไม่มีผลประโยชน์ทบัซอ้น 
       (4 คะแนน) 

ระดับ 4   ปฏิบติังำนดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต 
               รักษำผลประโยชน์ของทำงรำชกำร 
               ไม่มีผลประโยชน์ทบัซอ้น 
               และไดรั้บกำรยกยอ่งชมเชย            
 ระดับ 3  ปฏิบติังำนดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต 
               รักษำผลประโยชน์ของทำงรำชกำร และ 

ไม่มีผลประโยชน์ทบัซอ้น 
ระดับ 2  ปฏิบติังำนดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริตและ 

รักษำผลประโยชน์ของทำงรำชกำร     
 ระดับ 1  ปฏิบติังำนดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต 

ตรวจสอบจำกเอกสำร หลกัฐำน แหล่งขอ้มูล   
    ค  ำรับรองของผูบ้งัคบับญัชำ  
     ประวติักำรถูกลงโทษทำงวนิยัในดำ้นน้ี  
     หลกัฐำนท่ีแสดงถึงควำมซ่ือสัตย ์สุจริต  
     กำรรักษำผลประโยชน์ของทำงรำชกำร 
     และไม่มีผลประโยชน์ทบัซอ้น  
     เอกสำร หลกัฐำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
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          ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน  

 1.5  กำรรักษำควำมสำมคัคี  มีน ้ำใจ   
       เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผต่่อเพื่อนร่วมงำน   
       องคก์ร และชุมชน (4 คะแนน)  

 ระดับ 4  มีน ้ำใจ เสียสละ ท ำงำนร่วมกบัผูอ่ื้น 
                ไดอ้ยำ่งรำบร่ืน และประสบควำมส ำเร็จ   
                จนไดรั้บกำรยอมรับจำกองคก์ร และชุมชน 
ระดับ 3   มีน ้ำใจ เสียสละ ท ำงำนร่วมกบัผูอ่ื้น 
                ไดอ้ยำ่งรำบร่ืนและประสบควำมส ำเร็จ      
 ระดับ 2  มีน ้ำใจ เสียสละ และท ำงำนร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

อยำ่งรำบร่ืน 
 ระดับ 1  สำมำรถท ำงำนร่วมกบัผูอ่ื้นได ้  

 
 
 
 
 

ตรวจสอบจำกเอกสำร หลกัฐำน แหล่งขอ้มูล  
   ค  ำรับรองของผูบ้งัคบับญัชำ   
    เอกสำรหลกัฐำน  เช่น  ค  ำสั่ง/หนงัสือเชิญ/ 
    หนงัสือขอบคุณ/รำงวลั/เกียรติบตัร/วุฒิบตัร ฯลฯ                                          
    ภำพถ่ำยในกำรร่วมกิจกรรม เช่น กำรท ำงำน  
    ร่วมกนัในชุมชน ฯลฯ 
    เอกสำร หลกัฐำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
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ตอนที ่2  กำรประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงทีด่ี   

รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน  

2. กำรประพฤติปฏิบัติตน   
    เป็นแบบอย่ำงทีด่ี   
    (20 คะแนน) 

2.1  ควำมอุตสำหะ ขยนั อดทน  
       มุ่งมัน่และรับผดิชอบต่อ  
       ผลสัมฤทธ์ิของงำน  
       โดยยดึหลกัประหยดั คุม้ค่ำ  
       มีประสิทธิภำพ (4 คะแนน) 

ระดับ 4  ปฏิบติังำนประสบควำมส ำเร็จ  
 มีประสิทธิภำพ  เป็นท่ียอมรับ มีผลงำน 
ปรำกฏชดัเจน และเป็นตน้แบบ 
ในกำรพฒันำผูอ่ื้น 

ระดับ 3  ปฏิบติังำนประสบควำมส ำเร็จ  
 มีประสิทธิภำพ  เป็นท่ียอมรับ และมีผลงำน 
ปรำกฏชดัเจน  

ระดับ 2  ปฏิบติังำนประสบควำมส ำเร็จ  
 และมีผลงำนปรำกฏชดัเจน 

ระดับ 1  ปฏิบติังำนไดส้ ำเร็จ 
 

ตรวจสอบจำกเอกสำร หลกัฐำน แหล่งขอ้มูล  
     ค ำรับรองของผูบ้งัคบับญัชำ ผูร่้วมงำน  

        เอกสำรหลกัฐำนท่ีแสดงใหเ้ห็นถึง 
        ผลกำรปฏิบติังำนท่ีเป็นผลมำจำก 
        ควำมอุตสำหะ ขยนั อดทน มุ่งมัน่ 
        และรับผดิชอบต่อผลสัมฤทธ์ิของงำน  เช่น    
     ช้ินงำน วฒิุบตัร หนงัสือรับรอง และ 
      ค ำสั่งต่ำง ๆ  ฯลฯ 
     เอกสำร หลกัฐำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน  

 2.2 กำรยดึมัน่ในคุณธรรม  
จริยธรรมมีควำมศรัทธำ และ
ปฏิบติัตนตำมหลกัศำสนำ 

        (4 คะแนน) 

ระดับ 4  ยึดมัน่ในคุณธรรม จริยธรรม มีควำมศรัทธำ  
               ปฏิบติัตนตำมหลกัศำสนำ  เป็นแบบอยำ่งท่ีดี 
                 ไดรั้บกำรยกยอ่งชมเชย และมีส่วนร่วม  
              เสริมสร้ำงพฒันำผูอ่ื้น 
 ระดับ 3  ยดึมัน่ในคุณธรรม จริยธรรม มีควำมศรัทธำ  
                ปฏิบติัตนตำมหลกัศำสนำ เป็นแบบอยำ่งท่ีดี 
                    และไดรั้บกำรยกยอ่งชมเชย 
ระดับ 2  ยดึมัน่ในคุณธรรม จริยธรรม มีควำมศรัทธำ   
              ปฏิบติัตนตำมหลกัศำสนำ และเป็นแบบอยำ่งท่ีดี 
ระดับ 1  ยดึมัน่ในคุณธรรม จริยธรรม มีควำมศรัทธำ  
              และปฏิบติัตนตำมหลกัศำสนำ  

 

ตรวจสอบจำกเอกสำร หลกัฐำน แหล่งขอ้มูล   
ค ำรับรองของผูบ้งัคบับญัชำ ผูร่้วมงำน 
ประวติักำรถูกลงโทษทำงวนิยัในดำ้นน้ี  
หลกัฐำนท่ีแสดงถึงกำรเป็นผูย้ดึมัน่ในคุณธรรม 
จริยธรรม  มีควำมศรัทธำและปฏิบติัตนตำม  
ศำสนำ และมีส่วนร่วมเสริมสร้ำงพฒันำผูอ่ื้น    
เช่น โครงกำร/กิจกรรม/ค ำสั่งแต่งตั้ง/ 
หนงัสือเชิญ/หนงัสือขอบคุณ ยกยอ่ง ชมเชย ฯลฯ        
 ภำพถ่ำย กำรเขำ้ร่วมกิจกรรม/โครงกำร ฯลฯ 

     เอกสำร หลกัฐำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน  

 2.3 กำรยดึมัน่ในหลกันิติธรรม  
      ยนืหยดั กระท ำในส่ิงท่ีถูกตอ้ง  
      เป็นธรรมและชอบดว้ยกฎหมำย 
      (4 คะแนน) 

ระดับ 4  ยดึมัน่และยนืหยดัในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี 
ตำมหลกันิติธรรม ไดรั้บกำรยกยอ่งชมเชย 
มีกำรรณรงคแ์ละเสริมสร้ำงผูอ่ื้นในดำ้นน้ี 

ระดับ 3   ยดึมัน่และยนืหยดัในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี 
ตำมหลกันิติธรรม และไดรั้บกำรยกยอ่ง 
ชมเชย 

ระดับ 2   ยดึมัน่และยนืหยดัในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี 
ตำมหลกันิติธรรม 

ระดับ 1    ปฏิบติังำนตำมหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบ 
 

 

ตรวจสอบจำกเอกสำร หลกัฐำน แหล่งขอ้มูล   
ค ำรับรองของผูบ้งัคบับญัชำ   
ท่ีเก่ียวกบักำรปฏิบติัตน โดยยดึในหลกันิติธรรม 
ยนืหยดั กระท ำในส่ิงท่ีถูกตอ้งเป็นธรรม 
และชอบดว้ยกฎหมำย 
เอกสำรหลกัฐำนท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงกำรเป็น 
ผูย้ดึมัน่ในหลกันิติธรรม ยนืหยดั กระท ำ 
ในส่ิงท่ีถูกตอ้งเป็นธรรม และชอบดว้ยกฎหมำย 
เช่น  ค  ำสั่ง/หนงัสือเชิญ/หนงัสือขอบคุณ/  
รำงวลั/เกียรติบตัร/วฒิุบตัร  ฯลฯ      

     เอกสำร หลกัฐำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน  

 2.4 กำรยดึมัน่ในกำรปกครอง  
ระบอบประชำธิปไตย อนัมี
พระมหำกษตัริยท์รงเป็นประมุข 
และวำงตวัเป็นกลำง 
ทำงกำรเมือง (4 คะแนน) 

ระดับ 4 ใชสิ้ทธิและหนำ้ท่ีตำมระบอบประชำธิปไตย    
วำงตวัเป็นกลำงทำงกำรเมือง มีส่วนร่วม 
ส่งเสริม  สนบัสนุนกิจกรรม วำงรำกฐำน 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบอบประชำธิปไตยและ 
เป็นแบบอยำ่งท่ีดี  

ระดับ 3  ใชสิ้ทธิและหนำ้ท่ีตำมระบอบประชำธิปไตย    
วำงตวัเป็นกลำงทำงกำรเมือง มีส่วนร่วม 
ส่งเสริม สนบัสนุนกิจกรรม และวำงรำกฐำน  
 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบอบประชำธิปไตย 

ระดับ 2  ใชสิ้ทธิและหนำ้ท่ีตำมระบอบประชำธิปไตย    
วำงตวัเป็นกลำงทำงกำรเมือง  
 มีส่วนร่วม ส่งเสริม  และสนบัสนุน 
 กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบอบประชำธิปไตย 

ระดับ 1   ใชสิ้ทธิและหนำ้ท่ีตำมระบอบประชำธิปไตย    
 และวำงตวัเป็นกลำงทำงกำรเมือง 

 

ตรวจสอบจำกเอกสำร หลกัฐำน แหล่งขอ้มูล  
ค ำรับรองของผูบ้งัคบับญัชำ  
เอกสำรหลกัฐำน  เช่น  ค ำสั่ง/หนงัสือเชิญ/ 
หนงัสือขอบคุณ/กิจกรรม/โครงกำร/รำงวลั/ 
เกียรติบตัร/วฒิุบตัรฯ/รำยงำนกำรใชสิ้ทธิ  ฯลฯ            
ภำพถ่ำยในกำรร่วมกิจกรรมกำรส่งเสริม           
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตย ฯลฯ 

     เอกสำร หลกัฐำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน  

                 2.5 กำรมีส่วนร่วมอนุรักษ ์ 
       วฒันธรรมไทย  
       และส่ิงแวดลอ้ม  
        (4 คะแนน) 

 

 ระดับ 4   จ  ำนวนกิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมอนุรักษ ์
                 วฒันธรรมไทยและส่ิงแวดลอ้ม  
                 มำกกวำ่  8  กิจกรรม             
  ระดับ 3   จ  ำนวนกิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมอนุรักษ ์
                 วฒันธรรมไทยและส่ิงแวดลอ้ม  
                 7-8 กิจกรรม                  
  ระดับ 2   จ  ำนวนกิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมอนุรักษ ์      
                 วฒันธรรมไทยและส่ิงแวดลอ้ม  
                 5-6 กิจกรรม                  
  ระดับ 1  จ  ำนวนกิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมอนุรักษ ์
                 วฒันธรรมไทยและส่ิงแวดลอ้ม  
                3-4 กิจกรรม  
 
 

ตรวจสอบจำกเอกสำร หลกัฐำน แหล่งขอ้มูล   
ค ำรับรองของผูบ้งัคบับญัชำ  
เอกสำรหลกัฐำน  เช่น  ภำพถ่ำยในกำรร่วม 
กิจกรรม/หนงัสือเชิญ/หนงัสือขอบคุณ/รำงวลั/ 
เกียรติบตัร/วฒิุบตัร  ฯลฯ          
ตวัอยำ่งกิจกรรม เช่น  กำรประหยดัพลงังำน 
กำรอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มกำรอนุรักษ ์
วฒันธรรมไทย   กิจกรรมรีไซเคิล  ฯลฯ 

     เอกสำร หลกัฐำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
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 ตอนที ่3  กำรด ำรงชีวติอย่ำงเหมำะสม    

รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน  

3.  กำรด ำรงชีวติ 
    อย่ำงเหมำะสม 
     (20 คะแนน) 

3.1 กำรด ำรงชีวติตำมแนวทำง 
 หลกัปรัชญำของเศรษฐกิจ 
 พอเพียง  

      (4 คะแนน) 

ระดับ 4  มีพฤติกรรม/กิจกรรมกำรด ำรงชีวติท่ีแสดงถึง     
              กำรน ำหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

มำใช ้6  รำยกำรข้ึนไป                  
ระดับ 3  มีพฤติกรรม/กิจกรรมกำรด ำรงชีวติท่ีแสดงถึง     
              กำรน ำหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
             มำใช ้5 รำยกำร         
ระดับ 2  มีพฤติกรรม/กิจกรรมกำรด ำรงชีวติท่ีแสดงถึง     
              กำรน ำหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

มำใช ้4 รำยกำร             
ระดับ 1  มีพฤติกรรม/กิจกรรมกำรด ำรงชีวติท่ีแสดง 

ถึงกำรน ำหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
มำใช ้ 3 รำยกำร              

               

ตรวจสอบจำกเอกสำร หลกัฐำน แหล่งขอ้มูล  
ค ำรับรองของผูบ้งัคบับญัชำ  
เอกสำรหลกัฐำน/ประจกัษพ์ยำน /ภำพถ่ำย  
ส ำเนำบญัชีเงินฝำก เช่น กำรจดัท ำบญัชี 
ครัวเรือน กำรปลูกพืชผกัสวนครัว กำรแต่งกำย  
กำรประหยดั มธัยสัถ ์กำรอดออม ไม่มีรำยจ่ำย 
ตำมบญัชีสูงกวำ่รำยรับ ฯลฯ                             

     เอกสำร หลกัฐำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน  

 3.2  กำรละเวน้อบำยมุขและ 
       ส่ิงเสพติด  (4 คะแนน) 

ระดับ 4   มีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงกำรเป็นผูล้ะเวน้  
               อบำยมุขและส่ิงเสพติด เป็นผูน้ ำและ 

มีส่วนร่วมในกำรรณรงคแ์ละเสริมสร้ำง 
ผูอ่ื้นในดำ้นน้ีอยำ่งต่อเน่ือง 

ระดับ 3   มีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงกำรเป็นผูล้ะเวน้  
               อบำยมุขและส่ิงเสพติด เป็นผูน้ ำและ 

มีส่วนร่วมในกำรรณรงคแ์ละเสริมสร้ำง 
ผูอ่ื้นในดำ้นน้ี 

ระดับ 2   มีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงกำรเป็นผูล้ะเวน้  
               อบำยมุขและส่ิงเสพติด  มีส่วนร่วม  
               ในกำรรณรงคแ์ละเสริมสร้ำงผูอ่ื้นในดำ้นน้ี                                        
ระดับ 1   มีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงกำรเป็นผูล้ะเวน้ 
               อบำยมุขและส่ิงเสพติด          
 

ตรวจสอบจำกเอกสำร หลกัฐำน แหล่งขอ้มูล    
ค ำรับรองของผูบ้งัคบับญัชำ  
เอกสำรหลกัฐำนท่ีแสดงถึงพฤติกรรม 
กำรเป็นผูล้ะเวน้อบำยมุขและส่ิงเสพติดและ 
เป็นผูมี้ส่วนร่วมหรือเป็นผูน้ ำรณรงค ์     
เสริมสร้ำงผูอ่ื้นในดำ้นน้ี 
 สัมภำษณ์ 

       เอกสำร หลกัฐำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน  

 3.3 กำรใชห้รือใหข้อ้มูลข่ำวสำร 
ส่วนบุคคลและของทำงรำชกำร 
ใหเ้ป็นไปดว้ยควำมถูกตอ้ง  

       (4 คะแนน) 

ระดับ 4 ใชห้รือใหข้อ้มูลข่ำวสำรไดถู้กตอ้ง 
เหมำะสม  เกิดประโยชน์ต่อรำชกำร 
และสำมำรถพฒันำผูอ่ื้นจนไดผ้ล 
เป็นท่ีประจกัษอ์ยำ่งต่อเน่ือง                     

ระดับ 3 ใชห้รือใหข้อ้มูลข่ำวสำรไดถู้กตอ้ง 
เหมำะสม  เกิดประโยชน์ต่อรำชกำร 
และสำมำรถพฒันำผูอ่ื้นจนไดผ้ล 
เป็นท่ีประจกัษ ์ 

 ระดับ 2 ใชห้รือใหข้อ้มูลข่ำวสำรไดถู้กตอ้ง 
 เหมำะสม  เกิดประโยชน์ต่อรำชกำร 
 และสำมำรถพฒันำผูอ่ื้นได ้

ระดับ 1  ใชห้รือใหข้อ้มูลข่ำวสำรไดถู้กตอ้ง 
 เหมำะสม  และเกิดประโยชน์ต่อ 
 รำชกำร 

   
 

ตรวจสอบจำกเอกสำร หลกัฐำน แหล่งขอ้มูล   
ค ำรับรองของผูบ้งัคบับญัชำ  
เอกสำรหลกัฐำนท่ีแสดงใหเ้ห็นวำ่มีกำรใชห้รือ 
ใหข้อ้มูลข่ำวสำรเก่ียวกบัผูเ้รียนหรือผูรั้บบริกำร 
 และขอ้มูลข่ำวสำรของทำงรำชกำรอยำ่งถูกตอ้ง เช่น  
กำรรักษำควำมลบัของทำงรำชกำร   กำรรักษำ 
ควำมลบัของศิษย ์ กำรไม่ใชข้อ้มูลเอ้ือประโยชน์   
แก่ตนเองและผูอ่ื้น  กำรเผยแพร่ขอ้มูล   
โดยไม่บิดเบือน  มีกำรติดประกำศประกวดรำคำ  
ใหทุ้นกำรศึกษำ เล่ือนวทิยฐำนะ/ต ำแหน่ง  
กำรสอบแข่งขนั กำรคดัเลือก  เป็นตน้   
ใหท้รำบล่วงหนำ้ทัว่กนัตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด    

      เอกสำร หลกัฐำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน  

  3.4  กำรด ำรงตนเป็นแบบอยำ่งท่ีดี    
        เหมำะสมกบัสถำนภำพและ  
        ต  ำแหน่งหนำ้ท่ี (4 คะแนน) 

 

ระดับ 4  ด ำรงตนเป็นแบบอยำ่งท่ีดี เหมำะสมกบั  
               สถำนภำพและต ำแหน่งหนำ้ท่ี มีส่วนร่วม 

เสริมสร้ำงพฒันำผูอ่ื้น และไดรั้บกำร 
ยกยอ่งชมเชย 

ระดับ 3  ด ำรงตนเป็นแบบอยำ่งท่ีดี เหมำะสมกบั  
               สถำนภำพและต ำแหน่งหนำ้ท่ี  

และมีส่วนร่วมเสริมสร้ำงพฒันำผูอ่ื้น  
ระดับ 2  ด ำรงตนเป็นแบบอยำ่งท่ีดี เหมำะสมกบั 
               สถำนภำพและต ำแหน่งหนำ้ท่ี 
ระดับ 1   ด ำรงตนเหมำะสมกบัสถำนภำพ 
               และต ำแหน่งหนำ้ท่ี   

 
 
 

ตรวจสอบจำกเอกสำร หลกัฐำน แหล่งขอ้มูล   
ค ำรับรองของผูบ้งัคบับญัชำ         
เอกสำรหลกัฐำน  เช่น  ค ำสั่งแต่งตั้ง/ 
หนงัสือเชิญ/หนงัสือขอบคุณ ยกยอ่ง ชมเชย/ 
รำงวลั/เกียรติบตัรฯ/วฒิุบตัร   ฯลฯ  
ภำพถ่ำยในกำรร่วมกิจกรรม 
ภำพ ข่ำวทำงส่ือสำรมวลชน  ฯลฯ 

     เอกสำร หลกัฐำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน  

 3.5  กำรประหยดั มธัยสัถ ์ อดออม 
       (4 คะแนน) 

ระดับ 4  มีพฤติกรรม/โครงกำร/ กิจกรรมท่ีมีผลต่อ 
กำรด ำรงชีวติเป็นท่ีปรำกฏ ไดรั้บกำร 
ยกยอ่งชมเชย และมีส่วนร่วมรณรงคแ์ละ 
เสริมสร้ำงผูอ่ื้นในดำ้นน้ี  จ  ำนวน 4 รำยกำร 
ข้ึนไป          

ระดับ 3  มีพฤติกรรม/โครงกำร/กิจกรรมท่ีมีผลต่อ 
กำรด ำรงชีวติเป็นท่ีปรำกฏ ไดรั้บกำร 
ยกยอ่งชมเชย และมีส่วนร่วมรณรงคแ์ละ 
เสริมสร้ำงผูอ่ื้นในดำ้นน้ี  จ  ำนวน 3 รำยกำร 

ระดับ 2  มีพฤติกรรม/โครงกำร/กิจกรรมท่ีมีผลต่อ 
กำรด ำรงชีวติเป็นท่ีปรำกฏ ไดรั้บกำร 
ยกยอ่งชมเชย และมีส่วนร่วมรณรงคแ์ละ 
เสริมสร้ำงผูอ่ื้นในดำ้นน้ี  จ  ำนวน 2 รำยกำร 

ระดับ 1  มีพฤติกรรม/โครงกำร/กิจกรรมท่ีมีผลต่อ 
กำรด ำรงชีวติเป็นท่ีปรำกฏ ไดรั้บกำร 
ยกยอ่งชมเชย และมีส่วนร่วมรณรงคแ์ละ 
เสริมสร้ำงผูอ่ื้นในดำ้นน้ี  จ  ำนวน 1 รำยกำร  

ตรวจสอบจำกเอกสำร หลกัฐำน แหล่งขอ้มูล   
ค ำรับรองของผูบ้งัคบับญัชำ  
เอกสำรหลกัฐำน  เช่น  ค ำสั่งแต่งตั้ง/ 
หนงัสือเชิญ/หนงัสือขอบคุณ ยกยอ่ง ชมเชย/ 
รำงวลั/เกียรติบตัรฯ/วฒิุบตัร  ฯลฯ 
ภำพถ่ำยในกำรร่วมกิจกรรม 
ภำพ ข่ำวทำงส่ือสำรมวลชน   ฯลฯ 

     เอกสำร หลกัฐำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
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ตอนที ่4 ควำมรักและศรัทธำในวชิำชีพ  

รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน  

4.  ควำมรักและศรัทธำ 
     ในวชิำชีพ 
     (20 คะแนน) 

4.1  กำรเป็นสมำชิกท่ีดี สนบัสนุน 
       หรือร่วมกิจกรรมของวชิำชีพ 
       และทำงวชิำกำรอยำ่งสร้ำงสรรค ์
       (4 คะแนน) 

ระดับ 4   มีพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดี 
                เขำ้ร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม 
                สำมำรถน ำมำปรับใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
                ไดรั้บกำรยกยอ่งชมเชย มีส่วนร่วม 
                รณรงคแ์ละเสริมสร้ำงผูอ่ื้นในดำ้นน้ี 
ระดับ 3   มีพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดี 
                 เขำ้ร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม  
                 สำมำรถน ำมำปรับใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
                 และไดรั้บกำรยกยอ่งชมเชย                  
 ระดับ 2   มีพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดี     
                 เขำ้ร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม และสำมำรถ 

 น ำมำปรับใชใ้ห้เกิดประโยชน์ 
 ระดับ 1   มีพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดี    
                และเขำ้ร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม 

ตรวจสอบจำกเอกสำร หลกัฐำน แหล่งขอ้มูล   
ค ำรับรองของผูบ้งัคบับญัชำ  
เอกสำรหลกัฐำน/หนงัสือเชิญ/หนงัสือขอบคุณ/ 
รำงวลั/เกียรติบตัร/วฒิุบตัร  ฯลฯ 
ภำพถ่ำยในกำรร่วมกิจกรรม ฯลฯ 

      เอกสำร หลกัฐำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน  

 4.2 กำรศึกษำ คน้ควำ้ ริเร่ิม 
สร้ำงสรรคค์วำมรู้ใหม่ ๆ  
มำใชพ้ฒันำงำนในวชิำชีพ 

       (4 คะแนน) 

ระดับ 4   ศึกษำ คน้ควำ้ ริเร่ิม สร้ำงสรรคค์วำมรู้ใหม่   
               หรือนวตักรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำร 

พฒันำงำนในวชิำชีพ เป็นแบบอยำ่งท่ีดี 
มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และเสริมสร้ำงผูอ่ื้นได ้

ระดับ 3   ศึกษำ คน้ควำ้ ริเร่ิม สร้ำงสรรคค์วำมรู้ใหม่   
               หรือนวตักรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำร 

พฒันำงำนในวชิำชีพ เป็นแบบอยำ่งท่ีดี 
และมีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้  

ระดับ 2   ศึกษำ คน้ควำ้ ริเร่ิม สร้ำงสรรคค์วำมรู้ใหม่   
               หรือนวตักรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำร 

พฒันำงำนในวชิำชีพ และเป็นแบบอยำ่งได ้
ระดับ 1   ศึกษำ คน้ควำ้ ริเร่ิม สร้ำงสรรคค์วำมรู้ใหม่   
               หรือนวตักรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำร 

พฒันำงำนในวชิำชีพ  
    
 

ตรวจสอบจำกเอกสำร หลกัฐำน แหล่งขอ้มูล   
ค ำรับรองของผูบ้งัคบับญัชำ  
เอกสำรหลกัฐำนกำรมีส่วนร่วมศึกษำ คน้ควำ้  
ริเร่ิม สร้ำงสรรคค์วำมรู้ใหม่ นวตักรรม 
ในกำรพฒันำงำนในวชิำชีพ/ช้ินงำน/หนงัสือ 
ยกยอ่ง  ชมเชย/รำงวลั/เกียรติบตัรฯ ฯลฯ 
ภำพถ่ำยในกำรร่วมกิจกรรม ฯลฯ 

      เอกสำร หลกัฐำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน  

 4.3 กำรมีบทบำทเป็นผูน้ ำ 
       ทำงวชิำกำรในวงกำรวชิำชีพ  
       (4 คะแนน) 

 ระดับ 4  มีบทบำทเป็นผูน้ ำทำงวชิำกำร 
                สูงกวำ่ระดบัจงัหวดั/เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ     
                มีส่วนร่วมในกำรพฒันำเสริมสร้ำง 
                ภำวะผูน้ ำทำงวชิำกำรแก่ผูอ่ื้น  
                และมีผลงำนปรำกฏชดัแจง้                
 ระดับ 3  มีบทบำทเป็นผูน้ ำทำงวชิำกำร 
               ในระดบัจงัหวดั/เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ    
                และมีส่วนร่วมในกำรพฒันำเสริมสร้ำง 
                ภำวะผูน้ ำทำงวชิำกำรแก่ผูอ่ื้น            
ระดับ 2  มีบทบำทเป็นผูน้ ำทำงวชิำกำร 
           ในระดบัจงัหวดั/เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ   

ระดับ 1  มีบทบำทเป็นผูน้ ำทำงวชิำกำร  
               ในระดบัสถำนศึกษำ/กลุ่มสถำนศึกษำ/ 

สถำนศึกษำในสังกดั 
                
 

ตรวจสอบจำกเอกสำร หลกัฐำน แหล่งขอ้มูล   
ค ำรับรองของผูบ้งัคบับญัชำ  
เอกสำรหลกัฐำน ภำพถ่ำยในกำรร่วมกิจกรรม/ 
หนงัสือเชิญ/หนงัสือขอบคุณ ยกยอ่ง ชมเชย/  
รำงวลั/วุฒิบตัร/เกียรติบตัรฯ ฯลฯ 

     เอกสำร หลกัฐำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน  

 4.4 กำรรักษำช่ือเสียง  
ปกป้องศกัด์ิศรีแห่งวชิำชีพ 
และกำรยกยอ่งเชิดชูเกียรติ  

       (4 คะแนน) 

ระดับ 4 มีพฤติกรรม/โครงกำร/กิจกรรมในดำ้นน้ี 
อยำ่งต่อเน่ือง เกิดผลดีและเป็นท่ียอมรับ 
ไดรั้บกำรยกยอ่งเชิดชูเกียรติ   

              มีส่วนร่วมในกำรรณรงคแ์ละเสริมสร้ำงผูอ่ื้น 
จ ำนวน 4 รำยกำรข้ึนไป 

ระดับ 3  มีพฤติกรรม/โครงกำร/กิจกรรมในดำ้นน้ี 
อยำ่งต่อเน่ือง เกิดผลดีและเป็นท่ียอมรับ 
ไดรั้บกำรยกยอ่งเชิดชูเกียรติ   

              มีส่วนร่วมในกำรรณรงคแ์ละเสริมสร้ำงผูอ่ื้น 
จ ำนวน 3 รำยกำร  

ระดับ 2  มีพฤติกรรม/โครงกำร/กิจกรรมในดำ้นน้ี 
อยำ่งต่อเน่ือง เกิดผลดีและเป็นท่ียอมรับ 
จ ำนวน 2 รำยกำร  

ระดับ 1 มีพฤติกรรม/โครงกำร/กิจกรรมในดำ้นน้ี 
อยำ่งต่อเน่ือง เกิดผลดีและเป็นท่ียอมรับ 
จ ำนวน 1 รำยกำร 

 

ตรวจสอบจำกเอกสำร หลกัฐำน แหล่งขอ้มูล   
ค ำรับรองของผูบ้งัคบับญัชำ  
เอกสำรหลกัฐำน/หนงัสือเชิญ/หนงัสือขอบคุณ/  
รำงวลั/เกียรติบตัร  ฯลฯ 
ภำพถ่ำยในกำรร่วมกิจกรรม  ฯลฯ 

     เอกสำร หลกัฐำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 

 

 

-31 - 
 



 

 
 
 

รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน  

 4.5  กำรเสริมสร้ำงปลูกจิตส ำนึกท่ีดี    
       แก่ผูเ้รียน ชุมชน สังคม  
       (4 คะแนน) 

ระดับ 4  เป็นผูน้ ำในกำรเสริมสร้ำงปลูกจิตส ำนึกท่ีดี 
          แก่ผูเ้รียน ชุมชน สังคม มีผลงำนเป็นท่ีปรำกฏ 

                และไดรั้บกำรยกยอ่งชมเชย 
ระดับ 3  เป็นผูน้ ำในกำรเสริมสร้ำงปลูกจิตส ำนึกท่ีดี 
              แก่ผูเ้รียน ชุมชน สังคม และมีผลงำน 
                เป็นท่ีปรำกฏ 
ระดับ 2  เป็นผูน้ ำในกำรเสริมสร้ำงปลูกจิตส ำนึกท่ีดี 
              แก่ผูเ้รียน  ชุมชน  สังคม        
 ระดับ 1  มีส่วนร่วมหรือส่งเสริม  สนบัสนุน 
               กำรปลูกจิตส ำนึกท่ีดีแก่ผูเ้รียน ชุมชน  สังคม 
                
 
 
 

ตรวจสอบจำกเอกสำร หลกัฐำน แหล่งขอ้มูล   
ค ำรับรองของผูบ้งัคบับญัชำ   
เอกสำรหลกัฐำน เช่น  ค ำสั่งแต่งตั้ง/หนงัสือเชิญ/ 
หนงัสือขอบคุณ/รำงวลั/เกียรติบตัรฯ/วุฒิบตัร ฯลฯ  
ภำพถ่ำยในกำรร่วมกิจกรรม 
ภำพ  ข่ำวทำงส่ือสำรมวลชน  

     เอกสำร หลกัฐำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
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ตอนที่ 5  ควำมรับผิดชอบในวิชำชีพ  

รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน  

5.  ควำมรับผดิชอบ 
      ในวิชำชีพ 
     (20 คะแนน) 

5.1 กำรเอำใจใส่ ถ่ำยทอดควำมรู้   
       หรือส่งเสริมกำรแสวงหำควำมรู้ 
       โดยไม่บิดเบือน ปิดบงั  
       หวงัส่ิงตอบแทน (4 คะแนน) 

ระดับ 4   เอำใจใส่ ถ่ำยทอดควำมรู้หรือส่งเสริม  
               กำรแสวงหำควำมรู้ โดยไม่บิดเบือน ปิดบงั 
               หวงัส่ิงตอบแทน เกิดผลดีต่องำนในหนำ้ท่ี 
               และไดรั้บกำรยกยอ่ง โดยมีผลงำนปรำกฏ  
               อยำ่งต่อเน่ือง 
ระดับ 3   เอำใจใส่ ถ่ำยทอดควำมรู้หรือส่งเสริม  
               กำรแสวงหำควำมรู้ โดยไม่บิดเบือน ปิดบงั 
               หวงัส่ิงตอบแทน เกิดผลดีต่องำนในหนำ้ท่ี    
               และไดรั้บกำรยกยอ่ง               
ระดับ 2   เอำใจใส่ ถ่ำยทอดควำมรู้หรือส่งเสริม 
               กำรแสวงหำควำมรู้ โดยไม่บิดเบือน ปิดบงั 
               หวงัส่ิงตอบแทน  และเกิดผลดีต่องำนในหนำ้ท่ี                       
ระดับ 1   เอำใจใส่ ถ่ำยทอดควำมรู้หรือส่งเสริม     
               กำรแสวงหำควำมรู้ โดยไม่บิดเบือน ปิดบงั 
               และหวงัส่ิงตอบแทน          

ตรวจสอบจำกเอกสำร หลกัฐำน แหล่งขอ้มูล   
ค ำรับรองของผูบ้งัคบับญัชำ  
เอกสำรหลกัฐำนเก่ียวกบัพฤติกรรม/โครงกำร/ 
กิจกรรม  ท่ีแสดงให้เห็นถึงกำรเอำใจใส่  
ถ่ำยถอดควำมรู้  หรือส่งเสริมกำรแสวงหำควำมรู้ 
โดยไม่บิดเบือน ปิดบงั หวงัส่ิงตอบแทน/ 
หนงัสือขอบคุณ/รำงวลั/เกียรติบตัร/วุฒิบตัร ฯลฯ 

     เอกสำร หลกัฐำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน  

 5.2 กำรเอำใจใส่ช่วยเหลือผูเ้รียน  
      และผูรั้บบริกำร เตม็ควำมสำมำรถ  
     ตำมหลกัวชิำชีพ อยำ่งสม ่ำเสมอ 
     เท่ำเทียมกนั (4 คะแนน) 
 
 

ระดับ 4   มีพฤติกรรม/โครงกำร/ กิจกรรมในดำ้นน้ี 
                จ  ำนวน  5 รำยกำรข้ึนไป        
 ระดับ 3  มีพฤติกรรม/โครงกำร/ กิจกรรมในดำ้นน้ี 
               จ  ำนวน  4 รำยกำร 
ระดับ 2   มีพฤติกรรม/โครงกำร/ กิจกรรมในดำ้นน้ี 
               จ  ำนวน  3 รำยกำร 
ระดับ 1   มีพฤติกรรม/โครงกำร/ กิจกรรมในดำ้นน้ี 
               จ  ำนวน  2 รำยกำร 
 
                
                                     

 
 

 
 
 

ตรวจสอบจำกเอกสำร หลกัฐำน แหล่งขอ้มูล   
ค ำรับรองของผูบ้งัคบับญัชำ   
บนัทึกกำรด ำเนินกำร/โครงกำร/กิจกรรม เช่น 
กำรสอนซ่อมเสริม/กำรตรวจเยีย่มบำ้น/ 
กำรใหค้วำมช่วยเหลือตำมบทบำทหนำ้ท่ี ฯลฯ        

     เอกสำร หลกัฐำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน  

 5.3 กำรศึกษำ คน้ควำ้ ริเร่ิม    
       สร้ำงสรรคค์วำมรู้ใหม่  
        นวตักรรมในกำรพฒันำงำน 
       ในหนำ้ท่ี  (4 คะแนน) 

ระดับ 4   ศึกษำ คน้ควำ้ ริเร่ิม สร้ำงสรรคค์วำมรู้ใหม่   
               หรือนวตักรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำร 

พฒันำงำนในหนำ้ท่ี เป็นแบบอยำ่งท่ีดี 
มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และเสริมสร้ำงผูอ่ื้นได ้

ระดับ 3   ศึกษำ คน้ควำ้ ริเร่ิม สร้ำงสรรคค์วำมรู้ใหม่   
               หรือนวตักรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำร 

พฒันำงำนในหนำ้ท่ี เป็นแบบอยำ่งท่ีดี 
และมีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้  

ระดับ 2   ศึกษำ คน้ควำ้ ริเร่ิม สร้ำงสรรคค์วำมรู้ใหม่   
               หรือนวตักรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำร 

พฒันำงำนในหนำ้ท่ี และเป็นแบบอยำ่งได ้
ระดับ 1   ศึกษำ คน้ควำ้ ริเร่ิม สร้ำงสรรคค์วำมรู้ใหม่   
               หรือนวตักรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ 

กำรพฒันำงำนในหนำ้ท่ี       
 

ตรวจสอบจำกเอกสำร หลกัฐำน แหล่งขอ้มูล   
ค ำรับรองของผูบ้งัคบับญัชำ  
เอกสำรหลกัฐำนกำรมีส่วนร่วมศึกษำ คน้ควำ้ 
ริเร่ิม สร้ำงสรรคค์วำมรู้ใหม่ นวตักรรม 
ในกำรพฒันำงำนในหนำ้ท่ี/ช้ินงำน/ 
หนงัสือยกยอ่ง ชมเชย/รำงวลั/เกียรติบตัร  ฯลฯ           
ภำพถ่ำยในกำรร่วมกิจกรรม ฯลฯ 

     เอกสำร หลกัฐำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน  

 5.4  กำรประพฤติตนตำมจรรยำบรรณ  
       ของวชิำชีพและแบบแผน  
       พฤติกรรมตำมจรรยำบรรณ 
       ของวชิำชีพ (4 คะแนน) 

ระดับ 4  ประพฤติตนตำมจรรยำบรรณของวชิำชีพ  
               และแบบแผนพฤติกรรมตำมจรรยำบรรณ 

ของวชิำชีพ และไดรั้บกำรยกยอ่งชมเชย 
จำกคุรุสภำ องคก์รภำยนอก  หรือ 
หน่วยงำนท่ีสูงกวำ่ระดบัจงัหวดั/ เขตพื้นท่ี 
กำรศึกษำ 

ระดับ 3  ประพฤติตนตำมจรรยำบรรณของวชิำชีพ  
               และแบบแผนพฤติกรรมตำมจรรยำบรรณ 

ของวชิำชีพ และไดรั้บกำรยกยอ่งชมเชย 
จำกหน่วยงำนในระดบัจงัหวดั/ เขตพื้นท่ี 
กำรศึกษำ  

ระดับ 2   ประพฤติตนตำมจรรยำบรรณของวชิำชีพ 
และแบบแผนพฤติกรรมตำมจรรยำบรรณ 
ของวชิำชีพ ไดรั้บกำรยอมรับและ 
เป็นแบบอยำ่งได ้              

ระดับ 1  ประพฤติตนตำมจรรยำบรรณของวชิำชีพ 
และแบบแผนพฤติกรรมตำมจรรยำบรรณ 
ของวชิำชีพ 

ตรวจสอบจำกเอกสำร หลกัฐำน แหล่งขอ้มูล   
ค ำรับรองของผูบ้งัคบับญัชำ  
เอกสำรหลกัฐำนท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงกำรไดรั้บ 
กำรยกยอ่งจำกคุรุสภำ/องคก์รหน่วยงำน 
ภำยนอก/หลกัฐำนกำรถูกลงโทษ  
กรณีประพฤติผดิจรรยำบรรณ ฯลฯ 

     เอกสำร หลกัฐำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
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รำยกำร ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน เอกสำร/หลกัฐำน  

 5.5 กำรมีจิตอำสำ จิตสำธำรณะ  
      และมุ่งประโยชน์ส่วนรวม  
      (4 คะแนน) 

ระดับ 4  ใหก้ำรช่วยเหลือ หรือใหค้วำมร่วมมือ 
               แก่ส่วนรวมอยำ่งทุ่มเทและเสียสละ   
               จนส ำเร็จ  เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม  
               และไดรั้บกำรยกยอ่ง  
 ระดับ 3  ใหก้ำรช่วยเหลือ หรือใหค้วำมร่วมมือ  
                แก่ส่วนรวมอยำ่งทุ่มเทและเสียสละ  
                จนส ำเร็จ  เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม                    
 ระดับ 2  ใหก้ำรช่วยเหลือ หรือใหค้วำมร่วมมือ  
                แก่ส่วนรวมอยำ่งทุ่มเทและเสียสละ 
 ระดับ 1  ใหก้ำรช่วยเหลือ หรือใหค้วำมร่วมมือ  
                แก่ส่วนรวม   

ตรวจสอบจำกเอกสำร หลกัฐำน แหล่งขอ้มูล   
ค ำรับรองของผูบ้งัคบับญัชำ  
เอกสำรหลกัฐำน เช่น ค ำสั่ง/หนงัสือเชิญ/ 
หนงัสือขอบคุณ/รำงวลั/เกียรติบตัร/วฒิุบตัร ฯลฯ        

     ภำพถ่ำยในกำรร่วมกิจกรรม เช่น  กำรปลูกป่ำ 
     เป็นอำสำสมคัรในงำนสำธำรณะ  ฯลฯ 
     เอกสำร หลกัฐำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุ) 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
…………………………………………………..   
 

 
                                                              ลงช่ือ ....................................................กรรมกำรผูป้ระเมิน 
                                                                   (......................................................) 
                                                             ต  ำแหน่ง..................................................                                                                               

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