
สธ.มน. 3 

แบบรายงานด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
การก าหนดระดับต าแหน่งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

ประเภทวิชาชีพเฉพาะ สายงานการสอน ต าแหน่ง ครู 
สังกัดโรงเรียนมธัยมสาธติมหาวิทยาลัยนเรศวร 

(ทุกระดับ) 

1. ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ...................................................................................นามสกุล............................................................... 
ต าแหน่ง......................................................................ต าแหน่งเลขท่ี..................................................... 
อัตราเงินเดือน  ขั้น..........................................บาท 

2. ให้รายงานพฤติกรรมที่แสดงถึงความเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและรวบรวม
เอกสารหลักฐานอ้างอิงไว้ท่ีสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ ดังนี้ 
 1. การมีวินัย 
  1.1 การมีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบแผน
อันดีงามของสังคม 
   (ให้อธิบายการมีวินัยในตนเอง การยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม 
และแบบแผนอันดีงามของสังคม การเป็นแบบอย่างที่ดี และการเป็นผู้น าในการเสริมสร้างการพัฒนาด้านวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ) 
  1.2 การรักษาและเสริมสร้างวินัยในต าแหน่งหน้าที่ราชการ  การปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ  ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 
   (ให้อธิบายพฤติกรรมทีแ่สดงถึงการรักษา และเสริมสร้างวินัยในต าแหน่งหน้าที่ราชการ การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  การมีส่วนร่วมเสริมสร้างวินัยแก่ผู้อ่ืน และผลงานเป็นแบบอย่าง  
ที่ด)ี 
  1.3 การตรงต่อเวลาและการอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
   (ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการตรงต่อเวลา  ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ส าเร็จ และ
อุทิศเวลาอย่างต่อเนื่อง) 
  1.4 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่  การรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ  และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
   (ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงความซื่อสัตย์สุจริต  การรักษาผลประโยชน์ของทางราชการและ 
ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  การได้รับการยกย่อง  ชมเชย) 
  1.5 การรักษาความสามัคคี  มีน้ าใจ  เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อเพ่ือนร่วมงาน  องค์กร  และชุมชน 
   (ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีน้ าใจ  เสียสละ  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่า งราบรื่น  และ
ประสบความส าเร็จจนได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน  หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง) 



 
 2. การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
  2.1 ความอุตสาหะ  ขยัน  อดทน  มุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน  โดยยึดหลักประหยัด  
คุ้มค่า  มีประสิทธิภาพ 
   (ให้อธิบายการปฏิบัติงานที่ประสบความส าเร็จ  เป็นที่ยอมรับ  มีผลงานปรากฏชัดเจนและน าไป
พัฒนาผู้อ่ืนได)้ 
  2.2 การยึดมั่นในคุณธรรม  จริยธรรม  มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
   (ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการยึดมั่นในคุณธรรม  จริยธรรม  มีความศรัทธาและปฏิบัติตน
ตามหลักศาสนา  เป็นแบบอย่างท่ีดี  ได้รับการยกย่องชมเชย  และมีส่วนร่วมและเสริมสร้าง  พัฒนาผู้อ่ืน) 
  2.3 การยึดมั่นในหลักนิติธรรม ยืนหยัด การกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
   (ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรม  ได้รับการยกย่อง  
ชมชย  และมีการรณรงค์  และเสริมสร้างผู้อื่น) 
  2.4 การยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และวางตัว
เป็นกลางทางการเมือง 
   (ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย  การมีส่วนร่วม
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง  การวางตัวเป็นกลางทางการเมือง  และการวางรากฐาน
ระบอบประชาธิปไตย) 
  2.5 การมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  และสิ่งแวดล้อม 
   (ให้ระบุจ านวนกิจกรรมที่ได้จัดหรือมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม) 
 3. การด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม 
  3.1 การด ารงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   (ให้อธิบายพฤติกรรม/กิจกรรมที่แสดงถึงการด ารงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 
  3.2 การละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด 
   (ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นผู้ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด  และเป็นผู้น ารณรงค์
เสริมสร้างผู้อ่ืนอย่างต่อเนื่อง) 
  3.3 การใช้หรือให้ข้อมูล  ข่าวสารของส่วนบุคคลและของทางราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
   (ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล และส่วนราชการได้ถูกต้อง
เหมาะสม  และพัฒนาผู้อ่ืนในเรื่องดังกล่าวได้) 
  3.4 การด ารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  เหมาะสมกับสถานภาพและต าแหน่งหน้าที่ 
   (ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี  เหมาะสมกับสถานภาพและ
ต าแหน่งหน้าที่  การได้รับการยกย่อง  ชมเชย  และการมีส่วนร่วมเสริมสร้างพัฒนาผู้อ่ืน) 
  3.5 การประหยัด  มัธยัสถ์  อดออม 
   (ให้อธิบายพฤติกรรม/กิจกรรมที่แสดงถึงการประหยัด มัธยัสถ์ อดออม ซึ่งมีผลต่อการด ารงชีวิต  
เป็นที่ปรากฏ  การได้รับการยกย่องชมเชย  และการมีส่วนร่วมรณรงค์  เสริมสร้างผู้อ่ืน) 
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 4. ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
  4.1 การเป็นสมาชิกที่ดี  สนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ 
   (ให้อธิบายการมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพและวิชาการ  การน ามาปรับใช้ให้
เกิดประโยชน์  การได้รับการยกย่อง  ชมเชย  และการมีส่วนร่วมรณรงค์  เสริมสร้างผู้อ่ืน  โดยระบุชื่อกิจกรรม
ดังกล่าวด้วย)  
  4.2 การศึกษา  ค้นคว้า  ริเริ่ม  สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ ๆ มาใช้พัฒนางานในวิชาชีพ 
   (ให้อธิบายถึงการศึกษา  ค้นคว้า  ริเริ่ม  สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ ๆ  นวัตกรรมในการพัฒนางานใน
วิชาชีพจนส าเร็จและเป็นตัวอย่างได้) 
  4.3 การมีบทบาทเป็นผู้น าทางวิชาการในวงการวิชาชีพ 
   (ให้อธิบายถึงการมีบทบาทการเป็นผู้น าทางวิชาการในวงการวิชาชีพในระดับกลุ่มสถานศึกษา
ระดับจังหวัด  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเสริมสร้างผู้อ่ืน  และมีผลงานปรากฏ) 

4.4 การรักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
   (ให้อธิบายพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม  ที่แสดงถึงการรักษาชื่อเสียง  ปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ 
และยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เกิดผลดีที่ยอมรับ และการมีส่วนร่วมรณรงค์เสริมสร้างผู้อ่ืน) 
  4.5 การเสริมสร้างปลูกจิตส านึกที่ดีแก่ผู้เรียน  สังคม 
   (ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นผู้น าในการเสริมสร้างปลูกจิตส านักที่ดีแก่ผู้เรียน  สังคม  
ผลงานที่ปรากฏ  และการได้รับการยกย่อง  ชมเชย) 
 5. ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
  5.1 การเอาใจใส่  ถ่ายทอดความรู้  หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือน  ปิดบังหวังสิ่งตอบ
แทน 
   (ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการเอาใจใส่  ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริม  การแสวงหาความรู้โดย
ไม่บิดเบือน  ปิดบัง  หวังสิ่งตอบแทน  และเกิดผลดีต่องานในหน้าที่และได้รับการยกย่องโดยมีผลงานปรากฏอย่าง
ต่อเนื่อง) 
  5.2 การเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียน และผู้รับบริการเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ  
เท่าเทียมกัน 
   (ให้อธิบายพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียน  และผู้รับบริการเต็ม
ความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ  เท่าเทียมกัน  โดยระบุชื่อกิจกรรมดังกล่าวด้วย) 
  5.3 การศึกษา  ค้นคว้า  ริเริ่ม  สร้างสรรค์ความรู้ใหม่  นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่ 
   (ให้อธิบายเกี่ยวกับการศึกษา  ค้นคว้า  ริเริ่ม  สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ ๆ นวัตกรรมในการพัฒนา
งานในหน้าที่จนส าเร็จและเป็นตัวอย่างได้) 
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  5.4 การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผน  พฤติกรรมตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 
   (ให้อธิบายการประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผน  พฤติกรรมตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ  การได้รับการยกย่อง  ชมเชย  ในระดับจังหวัด/คุรุสภา/องค์กรภายนอง/หน่วยงานอ่ืน) 
  5.5 การมีจิตอาสา  จิตสาธารณะ  และมุ่งประโยชน์ส่วนรวม 
   (ให้อธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการให้ความช่วยเหลือ  หรือให้ความร่วมมือแก่ส่วนรวมอย่างทุ่มเท  
และเสียสระจนส าเร็จเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม  และได้รับการยกย่อง) 

ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ถูกต้อง และเป็นความจริง 
 
 
    (ลงช่ือ)......................................................ผู้ขอรับการประเมิน 
      (.....................................................) 
      ต าแหน่ง......................................... 
    วันที.่............เดือน..........................พ.ศ. ........... 
 
 
 
    (ลงช่ือ)......................................................ผู้รับรอง 
      (.....................................................) 
      ต าแหน่ง......................................... 
    วันที.่............เดือน..........................พ.ศ. ........... 
                                                                         ผู้บังคับบัญชา 
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