ก.ค.ศ. 2
แบบรายงานดานที่ 1 ดานวินยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
(ทุกตําแหนงและทุกวิทยฐานะ)
1. ขอมูลผูขอรับการประเมิน
ชื่อ................................................................นามสกุล..................................................................
ตําแหนง ..................................................... ตําแหนงเลขที่..........................................................
สถานศึกษา/หนวยงาน................................อําเภอ/เขต................................................................
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.......................................สวนราชการ............................................
รับเงินเดือนอันดับ คศ. ..........................ขั้น..............................บาท
2. ใหรายงานพฤติกรรมที่แสดงถึงความเปนผูมีวินัยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและ
รวบรวบเอกสารหลักฐานอางอิงไวที่สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการดังนี้
1. การมีวินัย
1.1 การมีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และ
แบบแผนอันดีงามของสังคม
(ให อ ธิ บ ายการมี วิ นั ย ในตนเอง การยอมรั บ และถื อ ปฏิ บั ติ ต ามกฎ กติ ก า มารยาท
ขนบธรรมเนี ย ม และแบบแผนอั น ดี ง ามของสั ง คม การเป น แบบอย า งที่ ดี และการเป น ผู นํ า ใน
การเสริมสรางการพัฒนาดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ)
1.2 การรักษาและเสริมสราง วินัย ในตําแหนงหนาที่ราชการ การปฏิบัติตาม กฎหมาย
ระเบียบแบบแผนของทางราชการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการรักษาและเสริมสรางวินัยในตําแหนงหนาที่ราชการ
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ การมีสวนรวมเสริมสรางวินัยแกผูอื่น และ
ผลงานเปนที่ปรากฏเปนแบบอยางที่ดี)
1.3 การตรงตอเวลาและการอุทิศเวลาใหแกทางราชการและผูเรียนอยางตอเนื่อง
(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการตรงตอเวลา ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายได
สําเร็จและอุทิศเวลาอยางตอเนื่อง)
1.4 ความซื่อสัตย สุจริตในการปฏิบัติหนาที่ การรักษา ผลประโยชนของทางราชการ และ
ไมมีผลประโยชนทับซอน
(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงความซื่อสัตยสุจริต การรักษา ผลประโยชนของทางราชการ
และไมมีผลประโยชนทับซอน การไดรับการยกยอง ชมเชย)
1.5 การรักษาความสามัคคี มีน้ําใจ เอื้อเฟอเผื่อแผ ตอเพื่อนรวมงาน องคกร และชุมชน
(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีน้ําใจ เสียสละ ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางราบรื่น
และประสบความสําเร็จจนไดรับการยอมรับจากหนวยงาน หรือองคกร ที่เกี่ยวของ )

-22. การประพฤติปฏิบัตติ นเปนแบบอยางทีด่ ี
2.1 ความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุงมั่นและรับผิดชอบตอ ผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยยึดหลัก
ประหยัด คุมคา มีประสิทธิภาพ
(ใหอธิบายการปฏิบัติงานที่ประสบความสําเร็จ เปนที่ยอมรับ มีผลงานปรากฏชัดเจน
และนําไปพัฒนาผูอื่นได)
2.2 การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาและ
ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา เปนแบบอยางที่ดีไดรับการยกยองชมเชย และมีสวนรวมและเสริมสราง
พัฒนาผูอื่น)
2.3 การยึดมั่นในหลักนิติธรรม ยืนหยัด กระทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรมและชอบดวยกฎหมาย
(ให อ ธิ บ ายพฤติ ก รรมที่ แ สดงถึ ง การยึ ด มั่ น ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามหลั ก นิ ติ ธ รรม ได รั บ
การยกยอง ชมเชย และมีการรณรงค และเสริมสรางผูอื่น)
2.4 การยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
และวางตัวเปนกลางทางการเมือง
(ให อ ธิ บ ายพฤติ ก รรมที่ แ สดงถึ ง การใช สิ ท ธิ แ ละหน า ที่ ต ามระบอบประชาธิ ป ไตย
การมีสวนรวมสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง การวางตัวเปนกลางทางการเมือง
และการวางรากฐานระบอบประชาธิปไตย)
2.5 การมีสวนรวมอนุรักษวัฒนธรรมไทยและ สิ่งแวดลอม
(ใหระบุจํานวนกิจกรรมที่ไดจัดหรือมีสวนรวมเกี่ยวกับการอนุรักษวัฒนธรรมไทย และ
สิ่งแวดลอม)
3. การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม
3.1 การดํารงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง
(ให อธิ บ ายพฤติ ก รรม/กิ จ กรรม ที่ แ สดงถึง การดํา รงชีวิ ต ตามแนวทางหลัก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง)
3.2 การละเวนอบายมุขและสิ่งเสพติด
(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการเปนผูละเวนอบายมุขและสิ่งเสพติด และเปนผูนํา
รณรงค เสริมสรางผูอื่นอยางตอเนื่อง)
3.3 การใชหรือใหขอมูล ขาวสารของสวนบุคคลและของทางราชการใหเปนไปดวยความถูกตอง
(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 คลและส ว น
ราชการไดถูกตองเหมาะสม และพัฒนาผูอื่นในเรื่องดังกลาวได)
3.4 การดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี เหมาะสม กับสถานภาพและตําแหนงหนาที่
(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี เหมาะสมกับสถานภาพ
และตําแหนงหนาที่ การไดรับการยกยอง ชมเชย และการมีสวนรวม เสริมสรางพัฒนาผูอื่น)

-33.5 การประหยัด มัธยัสถ อดออม
(ใหอธิบายพฤติกรรม/กิจกรรมที่แสดงถึงการประหยัด มัธยัสถ อดออม ซึ่งมีผลตอ
การดํารงชีวิตเปนที่ปรากฏ การไดรับการยกยองชมเชย และการมีสวนรวมรณรงค เสริมสรางผูอื่น)
4. ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
4.1 การเปนสมาชิกที่ดี สนับสนุนหรือรวมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการ
อยางสรางสรรค
(ใหอธิบายการมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพและวิชาการ การนํามา
ปรับใชใหเกิดประโยชนการไดรับการยกยอง ชมเชย และการมีสวนรวมรณรงค เสริมสรางผูอื่น
โดยระบุชื่อกิจกรรมดังกลาวดวย )
4.2 การศึกษา คนควา ริเริ่ม สรางสรรค ความรูใหม ๆ มาใชพัฒนางานในวิชาชีพ
(ใหอธิบายถึงการศึกษา คนควา ริเริ่ม สรางสรรค ความรูใหม ๆ นวัตกรรมในการ
พัฒนางานในวิชาชีพจนสําเร็จและเปนตัวอยางได )
4.3 การมีบทบาทเปนผูนําทางวิชาการในวงการวิชาชีพ
(ใหอธิบายถึงการมีบทบาทการเปนผูนําทางวิชาการในวงการวิชาชีพในระดับจังหวัด/
เขตพื้นที่การศึกษาการมีสวนรวมในการพัฒนาเสริมสรางผูอื่น และมีผลงานปรากฏ )
4.4 การรักษาชื่อเสียงปกปองศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพและการยกยองเชิดชูเกียรติ
(ใหอธิบายพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม ที่แสดงถึงการรักษาชื่อเสียง ปกปองศักดิ์ศรี
แห ง วิ ช าชี พ และการยกย อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ ที่ ดํ า เนิ น การอย า งต อ เนื่ อ งเกิ ด ผลดี เ ป น ที่ ย อมรั บ และ
การมีสวนรวม รณรงคเสริมสรางผูอื่น)
4.5 การเสริมสรางปลูกจิตสํานึกที่ดี แกผูเรียน ชุมชน สังคม
(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการเปนผูนําในการเสริมสรางปลูก จิตสํ านึก ที่ดีแ ก
ผูเรียน ชุมชน สังคม ผลงานที่ปรากฏ และการไดรับการยกยอง ชมเชย)
5. ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
5.1 การเอาใจใส ถายทอด ความรู หรือสงเสริมการแสวงหาความรู โดยไมบิดเบือน ปดบัง
หวังสิ่งตอบแทน
(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการเอาใจใส ถายทอดความรูหรือสงเสริม การแสวงหา
ความรูโดยไมบิดเบือน ปดบัง หวังสิ่งตอบแทน และเกิดผลดีตองานในหนาที่และไดรับการยกยอง
โดยมีผลงานปรากฏอยางตอเนื่อง)
5.2 การเอาใจใส ช วยเหลื อผูเรี ยนและผู รับบริ การ เต็ มความสามารถตามหลั กวิ ชาชี พ
อยางสม่ําเสมอ เทาเทียมกัน
(ใหอธิบายพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการเอาใจใสชวยเหลือผูเรียนและ
ผูรับบริการเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพ อยางสม่ําเสมอ เทาเทียมกัน โดยระบุชื่อกิจกรรม
ดังกลาวดวย)

-45.3 การศึกษา คนควา ริเริ่ม สรางสรรคความรูใหม นวัตกรรมในการพัฒนางานในหนาที่
(ใหอธิบายเกี่ยวกับการศึกษา คนควา ริเริ่ม สรางสรรคความรูใหมๆ นวัตกรรมในการ
พัฒนางานในหนาที่จนสําเร็จและเปนตัวอยางได )
5.4 การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผน พฤติกรรมตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ
(ให อธิ บายการประพฤติ ตนตามจรรยาบรรณของวิ ชาชี พและแบบแผน พฤติ กรรม
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพการไดรับการยกยองชมเชย ในระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา/คุรุสภา/
องคกรภายนอก/หนวยงานอื่น)
5.5 การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ และมุงประโยชนสวนรวม
(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการใหการชวยเหลือ หรือใหความรวมมือแกสวนรวม
อยางทุมเทและเสียสละจนสําเร็จเกิดประโยชนตอสวนรวม และไดรับการยกยอง)
ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตน ถูกตอง และเปนความจริง
(ลงชื่อ)............................................ผูขอรับการประเมิน
(.............................................)
ตําแหนง...............................
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ........
(ลงชื่อ).....................................................ผูรับรอง
(..............................................)
ตําแหนง.................................
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ........
ผูบังคับบัญชา
(ลงชื่อ).....................................................ผูรับรอง
(..............................................)
ตําแหนง........................................
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ........
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา/เขตพืน้ ที่การศึกษา/สํานักงาน กศน.

