ก.ค.ศ. ๒ (จชต.)
แบบรายงานดานที่ ๑ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะ
ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะ................................................
๑. ขอมูลผูรับการประเมิน
ชื่อ................................................................นามสกุล.....................................................................
ตําแหนง ......................................วิทยฐานะ.................................... ตําแหนงเลขที่.......................
สถานศึกษา/หนวยงาน..................................อําเภอ/เขต................................................................
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.......................................สวนราชการ..............................................
รับเงินเดือนอันดับ คศ. ..........................ขั้น..............................บาท
๒. ใหรายงานพฤติกรรมที่แสดงถึงความเปนผูมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
และรวบรวบเอกสารหลักฐานอางอิงไวที่สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ ดังนี้
๑. การมีวินัย
๑.๑ การมีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และ แบบแผนอันดีงาม
ของสังคม
(ใหอธิบายการมีวินัยในตนเอง การยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม
และแบบแผนอันดีงามของสังคม การเปนแบบอยางที่ดี และการเปนผูนํา ในการเสริมสรางการพัฒนาผูอื่น)
๑.๒ การรักษาและเสริมสรางวินัยในตําแหนงหนาที่ราชการ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ
(ให อ ธิ บ ายพฤติ ก รรมที่ แ สดงถึ ง การรั ก ษาและเสริ ม สร า งวิ นั ย ในตํ า แหน ง หน า ที่ ร าชการ
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ การมีสวนรวมเสริมสรางวินัยแกผูอื่น และผลงาน
เปนที่ปรากฏเปนแบบอยางที่ดี)
๑.๓ การตรงตอเวลา การอุทิศเวลาใหแกทางราชการและผูเรียนอยางตอเนื่อง
(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการตรงตอเวลา ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายไดสําเร็จและ
อุทิศเวลาอยางตอเนื่อง)
๑.๔ ความซื่อสัตย สุจริตในการปฏิบัติหนาที่ การรักษาผลประโยชนของทางราชการ และไมมี
ผลประโยชนทับซอน
(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงความซื่อสัตย สุจริต การรักษาผลประโยชนของทางราชการ และไมมี
ผลประโยชนทับซอน การไดรับการยกยอง ชมเชย)

-๒๑.๕ การรักษาความสามัคคี มีน้ําใจ เอื้อเฟอเผื่อแผตอเพื่อนรวมงาน องคกร และชุมชน
(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีน้ําใจ เสียสละ ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางราบรื่นและ
ประสบความสําเร็จจนไดรับการยอมรับจากหนวยงาน หรือองคกรที่เกี่ยวของ )
๒. การประพฤติปฏิบตั ิตนเปนแบบอยางที่ดี
๒.๑ ความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุงมั่นและรับผิดชอบตอผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยยึดหลัก
ประหยัด คุมคา มีประสิทธิภาพ
(ใหอธิบายการปฏิบัติงานที่ประสบความสําเร็จ เปนที่ยอมรับ มีผลงานปรากฏชัดเจนและนําไป
เปนตนแบบพัฒนาผูอื่นได)
๒.๒ การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
(ให อธิ บายพฤติ กรรมที่ แสดงถึงการยึ ดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรั ทธาและปฏิ บั ติตน
ตามหลักศาสนา เปนแบบอยางที่ดีไดรับการยกยอง ชมเชย และมีสวนรวมเสริมสรางพัฒนาผูอื่น)
๒.๓ การยึดมั่นในหลักนิติธรรม ยืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรมและชอบดวยกฎหมาย
(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการยึดมั่นปฏิบัติหนาที่ตามหลักนิติธรรม ไดรับการยกยอง ชมเชย
และมีการรณรงคและเสริมสรางผูอื่น)
๒.๔ การยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
และวางตัวเปนกลางทางการเมือง
(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการใชสิทธิและหนาที่ตามระบอบประชาธิปไตย การมีสวนรวม
สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง การวางตัวเปนกลางทางการเมือง และการวางรากฐาน
ระบอบประชาธิปไตย)
๒.๕ การมีสวนรวมอนุรักษวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม
(ใหระบุจํานวนกิจกรรมที่ไดจัดหรือมีสวนรวมเกีย่ วกับการอนุรักษวฒ
ั นธรรมไทย
และสิ่งแวดลอม)
๓. การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม
๓.๑ การดํารงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(ให อ ธิ บ ายพฤติ ก รรม/กิ จ กรรม ที่แ สดงถึ ง การดํ า รงชีวิ ต ตามแนวทางหลัก ปรัช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง)
๓.๒ การละเวนอบายมุขและสิ่งเสพติด
(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการเปนผูละเวนอบายมุขและสิ่งเสพติด และเปนผูนํารณรงคและ
เสริมสรางผูอื่นอยางตอเนื่อง)
๓.๓ การใชหรือใหขอมูลขาวสารสวนบุคคลและของทางราชการใหเปนไปดวยความถูกตอง
(ให อ ธิ บ ายพฤติ ก รรมที่ แ สดงถึ ง การใช ห รื อ ให ข อ มู ล ข า วสารส ว นบุ ค คลและ
ของทางราชการไดถูกตองเหมาะสม และสามารถพัฒนาผูอื่นจนไดผลงานเปนที่ประจักษอยางตอเนื่องในเรื่อง
ดังกลาวได)

-๓๓.๔ การดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี เหมาะสมกับสถานภาพและตําแหนงหนาที่
(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี เหมาะสมกับสถานภาพ และ
ตําแหนงหนาที่ การไดรับการยกยอง ชมเชย และการมีสวนรวมเสริมสรางพัฒนาผูอื่น)
๓.๕ การประหยัด มัธยัสถ อดออม
(ใหอธิบายพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรมทีแ่ สดงถึงการประหยัด มัธยัสถ อดออม ซึ่งมีผลตอการ
ดํารงชีวิตเปนที่ปรากฏ การไดรับการยกยอง ชมเชย และการมีสวนรวมรณรงคและเสริมสรางผูอื่น)
๔. ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
๔.๑ การเปนสมาชิกที่ดี สนับสนุนหรือรวมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการอยางสรางสรรค
(ใหอธิบายการมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพและวิชาการการนํามาปรับใชให
เกิดประโยชน การไดรับการยกยอง ชมเชย และการมีสวนรวมรณรงคและเสริมสรางผูอื่น โดยระบุชื่อกิจกรรม
ดังกลาวดวย)
๔.๒ การศึกษา คนควา ริเริ่ม สรางสรรคความรูใหม ๆ มาใชพัฒนางานในวิชาชีพ
(ให อธิ บายถึ งการศึ กษา ค นควา ริ เริ่ม สร างสรรคความรูใหม ๆ นวัตกรรมในการพัฒนางาน
ในวิชาชีพจนสําเร็จและเปนตัวอยางได )
๔.๓ การมีบทบาทเปนผูนําทางวิชาการในวงการวิชาชีพ
(ใหอธิบายถึงการมีบทบาทการเปนผูนําทางวิชาการในวงการวิชาชีพในระดับจังหวัด/ เขตพื้นที่
การศึกษา การมีสวนรวมในการพัฒนาเสริมสรางภาวะผูนําทางวิชาการแกผูอื่น และมีผลงานปรากฏ)
๔.๔ การรักษาชื่อเสียง ปกปองศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพและการยกยองเชิดชูเกียรติ
(ให อ ธิ บ ายพฤติ ก รรม/โครงการ/กิ จ กรรม ที่ แ สดงถึ ง การรั ก ษาชื่ อ เสี ย ง ปกป อ งศั ก ดิ์ ศ รี
แหงวิชาชีพ และการยกยองเชิดชูเกียรติที่ดําเนินการอยางตอเนื่องเกิดผลดีเปนที่ยอมรับ และการมีสวนรวมรณรงค
และเสริมสรางผูอื่น)
๔.๕ การเสริมสรางปลูกจิตสํานึกที่ดีแกผูเรียน ชุมชน สังคม
(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการเปนผูนําในการเสริมสรางปลูกจิตสํานึกที่ดีแกผูเรียน ชุมชน
สังคม ผลงานที่ปรากฏ และการไดรับการยกยอง ชมเชย)
๕. ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
๕.๑ การเอาใจใส ถายทอดความรู หรือสงเสริมการแสวงหาความรูโดยไมบิดเบือน ปดบัง
หวังสิ่งตอบแทน
(ให อธิ บายพฤติ กรรมที่ แสดงถึ งการเอาใจใส ถายทอดความรูหรื อส งเสริมการแสวงหาความรู
โดยไมบิดเบือน ปดบัง หวังสิ่งตอบแทน และเกิดผลดีตองานในหนาที่และไดรับการยกยอง โดยมีผลงานปรากฏ
อยางตอเนื่อง)

-๔๕.๒ การเอาใจใสชวยเหลือผูเรียนและผูรับบริการเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพ
อยางสม่ําเสมอ เทาเทียมกัน
(ใหอธิบายพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการเอาใจใสชวยเหลือผูเรียนและผูรับบริการ
เต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพ อยางสม่ําเสมอ เทาเทียมกัน โดยระบุชื่อกิจกรรม ดังกลาวดวย)
๕.๓ การศึกษา คนควา ริเริ่ม สรางสรรคความรูใหม นวัตกรรมในการพัฒนางานในหนาที่
(ใหอธิบายเกี่ยวกับการศึกษา คนควา ริเริ่ม สรางสรรคความรูใหมๆ นวัตกรรมในการพัฒนางาน
ในหนาที่จนสําเร็จและเปนตัวอยางได)
๕.๔ การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ
(ให อธิ บายการประพฤติ ตนตามจรรยาบรรณของวิ ชาชี พและแบบแผนพฤติ กรรม
ตามจรรยาบรรณของวิ ช าชี พ การได รั บ การยกย อ ง ชมเชย ในระดั บ จั ง หวั ด /เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา/
คุรุสภา/องคกรภายนอก/หนวยงานอื่น)
๕.๕ การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ และมุงประโยชนสวนรวม
(ให อ ธิ บ ายพฤติ ก รรมที่ แ สดงถึ ง การให ก ารช ว ยเหลื อ หรื อ ให ค วามร ว มมื อ แก ส ว นรวม
อยางทุมเทและเสียสละจนสําเร็จ เกิดประโยชนตอสวนรวม และไดรับการยกยอง)
ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนถูกตอง และเปนความจริง
(ลงชื่อ)............................................ผูรับการประเมิน
(.............................................)
ตําแหนง................................................
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ........
(ลงชื่อ).....................................................ผูรับรอง
(..............................................)
ตําแหนง................................................
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ........
ผูบังคับบัญชา

ก.ค.ศ. ๓ (จชต.)
รูปแบบการจัดทําผลงานที่ประสบผลสําเร็จ
ใหผูขอรับการประเมินจัดทําเอกสารผลงานที่ประสบผลสําเร็จในหัวขอดังตอไปนี้
๑) ความเปนมา/แนวคิด
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
๒) วัตถุประสงค
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
๓) วิธีดําเนินการ
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
๔) ผลที่ไดรับ
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
๕) ขอเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….

ลงชื่อ....................................................ผูขอรับการประเมิน
(....................................................)
ตําแหนง.................................................
วันที่ ........... เดือน ............... พ.ศ. .........
(ทั้งนี้ ใหรายงานไมเกิน๒๐หนา (กระดาษ A ๔))

