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ตอนที่  1  ข้อมูลส่วนบุคคล 

ประเภท    คร ู    ผู้บริหารสถานศึกษา 

ชื่อ    นายกิจสุพัฒ        นามสกุล บังวรรณ 

Name     Kitsupat   SURNAME    Bangwan 

อายุ  28  ปี 

วิทยฐานะ   ปฏิบัติการ    ชำนาญการ  ชำนาญการพิเศษ 

    เชี่ยวชาญ   เชี่ยวชาญพิเศษ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด   ต่ำกว่าปริญญาตรี   ปริญญาตรี   ปริญญาโท    ปริญญาเอก 

สถานที่ปฏิบัติงาน 
โรงเรียน วัดมหาวนาราม  สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 
เลขที่ - หมู่ 8 ตำบลหัวรอ อำเภอ เมือง จังหวัด พิษณุโลก  รหัสไปรษณีย์ 65000   
โทรศัพท ์055337102 E-mail mahawanaram@gmail.com  
 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก 
เลขที่  98/37 หมู 8 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000  
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0987801457 
 
คุณธรรมประจำใจ/คติพจน ์

ยึดหลักธรรมพรหมวิหาร ๔ 
 
สิ่งท่ีได้ประพฤติปฏิบัติตามคุณธรรมประจำใจ/คติพจน์ 
 ข้าพเจ้ายึดถือหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติงาน คือ 

๑. เมตตาต่อศิษย์  มีความรักศิษย์ ปรารถนาจะให้ศิษย์เป็นสุข 
      ๒. มีความกรุณาต่อศิษย์ ช่วยเหลือให้คำแนะนำ  อบรมสั่งสอนให้ศิษย์ประพฤติตนอย่างเหมาะสม และอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเป็นสุข  
     ๓. มีมุฑิตาจิต คือมีความยินดีเสมอเม่ือศิษย์ได้ดี พร้อมกับกล่าวยกย่องชมเชยในความสามารถของเขา 
      ๔. มีอุเบกขา คือ มีการพยายามวางเฉยต่อบางพฤติกรรมก้าวร้าวที่ศิษย์แสดงออกมาโดยไม่ตั้งใจ คือ ไม่โกรธ
ตอบ  แต่จะพยายามพูดเตือนดี ๆ ด้วยอารมณ์และน้ำเสียงปกติ 
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ตอนที่ 2 ผลการประพฤติปฏิบัติตน และผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์เอกสารและหลักฐานอ้างอิง ดังนี้ 

คุณธรรม การปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน 
เอกสาร 
หลักฐาน
อ้างอิง 

หมายเหตุ 

1. ความพอเพียง 1 ประหยัดอดออม ใช้ชีวิตแบบพอเพียง 
 ข้าพเจ้าตระหนักถึงคุณค่าของการดำเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง  และพยายามน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน  เพื ่อความผาสุกของตนเอง  ใน
ปัจจุบันและอนาคต รู ้จ ักประหยัด อดออม  นำหลักของความ
พอเพียง คือ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว บนเงื่อนไข
ของความรู้คู่คุณธรรม มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่สร้างหนี้สิน 
รู้จักประมาณตนเอง  
1.2  ละเว้นจากอบายมุขและสิ่งเสพติดทุกชนิด  
 ข้าพเจ้าปฏิบัติตนในแนวทางท่ีดี ละเว้นจากอบายมุขและสิ่ง
เสพติดทุกชนิด ได้รับผิดชอบโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข รวมถึงเป็นหัวหน้ากิจกรรมสถานศึกษาปลอดบุหรี่
และเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ ขับเคลื ่อนงานป้องกันยาเสพติดและ
อบายมุขในสถานศึกษาและชุมชน เป็นวิทยากรแกนนำในการอบรม
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
1.3  ใช้ทรัพยากรส่วนรวมอย่างประหยัดและคุ้มค่า  
 ข้าพเจ้าปฏิบัติตามนโยบายประหยัดพลังงานในสถานศึกษา 
ให้ความรู้แก่นักเรียน ทุกครั้งที่ออกจากห้องเรียน นักเรียนต้องปิดไฟ  
ปิดพัดลมทันที ตรวจสอบความเรียบร้อยห้องเรียนก่อนกลับบ้าน จัด
กิจกรรมคัดแยกขยะในห้องเรียน ปลูกฝังให้นักเรียน เพื่อน ร่วมงาน
และบุคคลอื่น รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้อย่างประหยัด คุ้มค่า เช่น การ
กล่าวหน้าเสาธงเรื่องช่วยกันอนุรักษ์ และนำนักเรียนทำความสะอาด
บริเวณโรงเรียนเพื่อตระหนักรู้ถึงการทิ้งและคัดแยกขยะ  
 
 

-  ภาพสลิป
เงินเดือน 
 
 
 
 

 
 
-  ภาพ
กิจกรรมการ
เข้าร่วม,
เกียรติบัตร 

 
 

 
-  ภาพ
กิจกรรมการ
ใช้ทรัพยากร
ส่วนรวมอย่าง
ประหยัดและ
คุ้มค่า ใน
สถานศึกษา 
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คุณธรรม การปฏิบัติตนการปฏิบัติงาน 
เอกสาร 
หลักฐาน
อ้างอิง 

หมายเหตุ 

 1.4  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและสังคม 
         ข้าพเจ้ามีมนุษยสัมพันธ์ที ่ด ีต่อเพื ่อนร่วมงานและสังคม 
ช่วยเหลือเกื ้อกูลเพื ่อนร่วมงานและสังคมในด้านต่าง ๆ  อย่าง
สม่ำเสมอ ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานในโรงเรียนทุกด้าน  ช่วยเหลือ
ร่วมงานกับชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษา รวมกับ
ชุมชน และโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยใจซึ่งทำให้        
เกิดความรัก ศรัทธาและยึดมั ่นในอุดมการณ์แห่งวิชาชีพ มุ ่งมั่น 
ทุ่มเทในการทำงาน ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของเพ่ือนร่วมงาน   
1.5  ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนร่วมงานและสังคมในด้านต่างๆอย่าง
สม่ำเสมอ 
 ข้าพเจ้ายึดมั ่นแนวทางการทำงานแบบมีส่วนร่วม รู ้รัก
สามัคคี มีน้ำใจ เอื ้อเฟื ้อเกื ้อกูลกันได้ประพฤติปฏิบัติงานอย่าง
กัลยาณมิตรต่อเพ่ือนร่วมงาน ด้วยความรักสามัคคี มีน้ำใจ ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันด้วยความจริงใจ สุภาพเรียบร้อย ทั้งผู ้เรียน  คณะครู 
ผู้บริหาร และชุมชน โดยมุ่งเน้นการให้บริการ ติดตามช่วยเหลือ ให้
ความสะดวก ให ้ความเป็นธรรมให้การสงเคราะห์โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน ตลอดทั้งการให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายด้วยความยินดี 
และข้าเจ้ายึดมั่นในการทำงานเป็นทีม ซึ่งเป็นความร่วมมือ ร่วมใจ
ของบุคคล เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกัน โดยยึดหลักการทำงาน
เป็นทีม ดังนี้ 
          ๑. มีวัตถุประสงค์  
          ๒. มีการจัดลำดับความสำคัญในการทำงาน 
          ๓. มีผลการทำงาน 
1.6  เป็นผู ้นำผู ้ตามที่ดี เป็นที ่ยอมรับของผู ้บริหารและเพื ่อน
ร่วมงาน  
         ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรวิชาชีพทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลในแวดวง
อาชีพครู และแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมกันพัฒนาสื่อการเรียนรู้  
ตลอดจนสร้างเครือข่ายการทางวิชาการ  ในรูปแบบช่องทางต่าง ๆ  
เพื่อแลกเปลี ่ยนความรู้ในระหว่างองค์กร หมั่นศึกษาและพัฒนา
ตนเองอยู ่เสมอ เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมหรือกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนครูทั้งในและนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

-  ภาพ
กิจกรรมการ
ร่วมงาน ใน
สถานศึกษา 
และชุมชน 

 
 
 
 

-  ภาพ
กิจกรรมการ
ร่วมงาน ใน
สถานศึกษา 
และชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-  ภาพ
กิจกรรมการ
เข้าร่วม 
-  เกียรติบัตร 
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คุณธรรม การปฏิบัติตนการปฏิบัติงาน 
เอกสาร 

หลักฐานอ้างอิง 
หมายเหตุ 

2.  กตัญญู 2.1  ดูแลมารดา ผู้มีพระคุณตามกำลังความสามารถเหมาะสม
แก่ฐานะ 
 ข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นลูกท่ีดีไม่สร้างภาระ ความเดือดร้อน
ให้แก่ บิดามารดา ดูแลบิดา มารดา และครอบครัว ผู้มีพระคุณตาม 
กำลังความสามารถเหมาะสมแก่ฐานะ เช่นการ ช่วยเหลือ ดูแลงาน
บ้าน แสดงความรักและความห่วงใย ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี 
2.2  มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 ข้าพเจ้ามีความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ประพฤติตน ให้เป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคมและมีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยช่วยเหลือ   
เพื่อนร่วมงานโดยไม่หวังผลประโยชน์และสิ่งตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น 
เข้าร่วมกิจกรรมที ่แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ และเป็นหัวหน้ากิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 หัวหน้ากิจกรรมสอบ
ธรรมะศึกษา เข้าวัดในวันสำคัญทางศาสนาต่าง ๆ เป็นประจำ 
2.3  ปฏิบัติตนและส่งเสริมปลูกฝังให้นักเรียน เพื่อนร่วมงานและ
บุคคลอ่ืนมีความกตัญญูรู้คุณองค์กร 
        ข้าพเจ้าปฏิบัติตน และปลูกฝังให้นักเรียน เพ่ือนร่วมงานและ
บุคคลอื่น มีความกตัญญูรู ้คุณองค์กร ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ สร้างความรักในองค์กร รักท้องถิ่น เช่น การจัดเวรทำ
ความสะอาด ฝึกการทำงานร่วมกันรักษาความสะอาดภายใน
โรงเรียน ดูแลรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน สร้างค่านิยมรักษา ดูแล
โรงเรียนด้วยความรัก จัดกิจกรรมวันครู วันแม่แห่งชาติ ปลูกฝัง
ความกตัญญูรู้คุณ ต่อผู้มีพระคุณ  
2.4  ปฏิบัติตนและส่งเสริม ปลูกฝังให้นักเรียน เพื่อน ร่วมงาน
และบุคคลอ่ืนรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้อย่างประหยัด และคุ้มค่า 
       ข้าพเจ้าปฏิบัติตนและส่งเสริมปลูกฝังให้นักเรียน เพื่อน
ร่วมงานและบุคคลอื่น รู้รักษ์สิ่งแวดล้อมใช้อย่างประหยัดคุ้มค่า 
เช่น นำนักเรียนและชุมชนการลงมือปฏิบัติในการทำความสะอาด
บริเวณเขตพ้ืนที่ต่าง ๆ บริเวณรอบโรงเรียน  
       

-  ภาพกิจกรรม
ที่แสดงออกถึง
ความกตัญญู
ต่อบบิดามารดา 
 
 
-  ภาพกิจกรรม
ที่แสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อ
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
- เกียรติบัตร 
 
 
 
 
 
-  ภาพกิจกรรม  

 
 

 
 
 
 

 
-  ภาพกิจกรรม
การทำความ
สะอาดบริเวณ
โรงเรียน  
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คุณธรรม การปฏิบัติตนการปฏิบัติงาน 
เอกสาร 
หลักฐาน
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3. ซื่อสัตย์สุจริต 3.1  รักษาคำพูดที่ให้ไว้ต่อตนเอง  
          ข้าพเจ้ายึดหลักในการนำศีล 5 มาใช้ในการดำเนินชีวิต 
สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงอยู่เสมอ จนได้รับความไว้วางใจ
ในการเป็นกรรมการในการตัดสินผลการแข่งขันของนักเรียน  
 

3.2  ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง          
 ข้าพเจ้าให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง ได้แก่การให้ข้อมูล 
หรือ การถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้อง ตามหลักวิชาให้แก่ผู ้เรียน จน 
ผ ู ้ เร ียนสามารถเร ียนรู ้ ได ้ เต ็มศ ักยภาพ ตลอดจนงานที ่ ได ้รับ
มอบหมาย เช่น งานเจ้าหน้าที่บัญชี ข้าพเจ้ารายงานข้อมูลที่เป็นจริง
และถูกต้องอยู่เสมอ 
 

3.3  ปฏิบัติตนโดยคำนึงถึงความถูกต้อง ละอายและเกรงกลัวต่อ
การกระทำผิด 
 ข้าพเจ้าปฏิบัติตนโดยคำนึงถึงความถูกต้องละอายและเกรง 
กลัวต่อการกระทำผิด เช่นการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ครูที่
ปรึกษาชั้น ป.4 ปฏิบัติหน้าครูเวรวันพฤหัสบดี และเวรรักษาความ
ปลอดภัยในสถานศึกษาในวันหยุด ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนอย่าง
เคร่งครัด ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน เข้า
ร่วมอบรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรรมและจริยธรรมที่ดีงามและขัดเกลา
จิตใจให้คิด ทำ และพูดในสิ่งที่ถูกต้องอยู่เสมอ 
3.4  ปฏิบัติงานโดยไม่เอื้อประโยชน์ต่อตนเอง 

  ข ้าพเจ ้าปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี ่ท ี ่ ได ้ร ับมอบหมายอย ่าง เต็ม
ความสามารถ  เต็มเวลา  เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ 
ปฏิบัติงานโดยไม่เอื ้อประโยชน์ต่อตนเอง คือ การปฏิบัติ หน้าที่  
ที่คิดถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก เช่นการปฏิบัติจิตอาสา 
ข้าพเจ้าปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
กฎระเบียบ ของทางราชการ จรรยาบรรณครู ปลูกฝังให้นักเรียน
ปฏิบัติตามระเบียบ รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ ปฏิบัติงาน
โดยไม่เอ้ือประโยชน์ต่อญาติพ่ีน้อง หรือผู้ใกล้ชิด 

 

3.5  รักษาคำพูดที่ให้ไว้ต่อผู้อ่ืน  
 ข้าพเจ้ารักษาคำพูดที่ให้ไว้ต่อผู้อื่น ได้แก่คำมั่นสัญญา หรือ
การ ทำตามข้อตกลงในองค์กร  เช่นการแลกเวร เมื่อมีภารกิจไม่ 
สามารถมาอยู่เวรได้ จึงมีการบันทึกของแลกเวร เมื่อแลกเวร แล้วก็
จะมาอยู ่เวรตามที ่แลก ได้ร ับแต่งตั ้งเป็นครูแกนนำคุณธรรม
จริยธรรมมาสอนนักเรียนและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 

-  ภาพ
กิจกรรม 
 
 
-  ภาพ
กิจกรรม 
 
 
 
 
 
- เกียรติบัตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  ภาพ
กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
- เกียรติบัตร 
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 3.6  ปฏิบัติต่อผู้อ่ืนด้วยความซ่ือตรง   
 ข ้าพเจ ้าปฏ ิบ ัต ิตนตามกฎหมาย ระเบ ียบแบบแผน 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการ  โดยเป็นบุคคล ที่เคารพและปฏิบัติ
ตามกฎหมาย รักษาระเบียบวินัยของทางราชการ กระทำตนเป็น
แบบอย่างที่ดี  มีหลักในการปฏิบัติหน้าที่ของครูอย่างชัดเจนยุติธรรม 
3.7  รักษาผลประโยชน์ของราชการและส่วนรวม 
 ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่บัญชี ตรวจสอบบัญชีอย่าง
ถูกต้องและซื่อสัตย์เพื่อประโยชน์ของราชการ และยึดหลักประหยัด 
คุ้มค่ามีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและ
ประชาชนเป็นหลัก ดำเนินการสอดคล้องและเป็นไปตามความ
ต้องการของส่วนรวม ความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง ใช้
วัสดุอุปกรณ์และสาธารณูปโภคอย่างประหยัดและเหมาะสม ใช้
ทรัพย์สินของทางราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด รู ้จักดูแล บำรุง 
รักษาทรัพย์สินของตนเองและส่วนรวม  
 ข้าพเจ้าให้ความร่วมมือ ช ่วยเหลือ และประสานงาน
ระหว่างราชการกับชุมชน ตลอดจนอบรมสั ่งสอนให้นักเรียนมี
จิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน ร่วมกันรักษาผลประโยชน์และ
ทรัพย์สินของโรงเรียน ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ ่งแวดล้อม ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม เช่น พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ร่วมมือ
กับคณะครูและนักเรียนดูแลสิ ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียนอย่าง
สม่ำเสมอ เอาใจใส่สถานที่ทำงานให้อยู่ในสภาพสะดวก สะอาด 
เรียบร้อย เป็นระเบียบ สวยงาม เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีเอื้อต่อการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน มีความตั้งใจในการปฏิบัติตามนโยบาย
ประหยัดพลังงานของโรงเรียน ตลอดจนอบรมสั่งสอนให้นักเรียนมี
จิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน และร่วมกันรักษาทรัพยากรของ
โรงเรียน 
3.8  ปฏิบัติงานโดยไม่เอื้อประโยชน์ต่อญาติพี่น้องหรือผู้ใกล้ชิด
คุ้นเคย 
 ข้าพเจ้า มีจิตช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ 
โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู ่คณะ ซึ่ง
ข้าพเจ้าได้ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง ไม่เอ้ือ
ประโยชน์ญาติพี ่น ้อง หรือคนคุ ้นเคย จึงได้ร ับไว้วางใจให้เป็น
กรรมการคุมสอบ NT, O-NET  
  
 

-  ภาพ
กิจกรรม 

 
 
 

-  ภาพ
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ภาพ
กิจกรรม 
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4.  ความ
รับผิดชอบ 

4.1  แต่งกายถูกต้องตามระเบียบและสุภาพเรียบร้อย เหมาะสม
กับกาลเทศะ        
      ข้าพเจ้าแต่งกายถูกต้องตามระเบียบและสุภาพ เรียบร้อย 
เหมาะสมกับกาลเทศะ เช่น การแต่งชุด ข้าราชการ ชุดผ้าไทยทุกวัน
ศุกร์  แต่งกายถูกต้องตามระเบียบทางราชการ ตามนโยบาย
หน่วยงานต้นสังกัด และตามระเบียบของสถานศึกษา เพื ่อเป็น
แบบอย่างที่ดี แก่นักเรียน ทุกวันจันทร์แต่งเครื่องแบบข้าราชการสี
กากี ทุกครั้งที่แต่งกายมีความสุภาพ เรียบร้อยเหมาะสมกับกาลเทศะ  
4.2  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
         ข้าพเจ้าอุทิศเวลาให้กับราชการ ไม่ว่าการสอนนั้นจะอยู่
ในเวลาราชการหรือนอกเวลาราชการ  จนกว่านักเรียนจะมีความรู้
อย่างเต็มเปี่ยม เสียสละทั้งเวลาและทุนทรัพย์  เพื่อผลจะเกิดกับ
นักเรียนและสังคม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณเป็นการทำหน้าที่
ด้วยใจซึ่งทำให้เกิดความรัก ศรัทธาและยึดมั่นในอุดมการณ์แห่ง
วิชาชีพ มุ่งมั่น ทุ่มเท   ในการทำงาน ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี   
เอาใจใส่ ดูแลและหวังดีต่อศิษย์ เสียสละเวลาตนเอง มีความมุ่งมานะ
และคอยช่วยเหลือ เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาของผู้เรียนในด้าน
ต่าง ๆ เป็นกำลังใจและให้คำแนะนำเสมอมา ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ใน
การถ่ายทอดความร ู ้ ให ้แก ่น ักเร ียน เพื ่อให ้น ักเร ียนประสบ
ความสำเร็จ ตามศักยภาพ ความสนใจหรือความตั้งใจ 
4.3  การเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติกฎระเบียบของสถาน 
ศึกษา 
 ข ้าพเจ ้าปฏ ิบ ัต ิตนตามกฎหมาย ระเบ ียบแบบแผน 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการ โดยเป็นบุคคลที่เคารพและปฏิบัติ
ตามกฎหมาย รักษาระเบียบวินัยของทางราชการ กระทำตนเป็น
แบบอย่างที่ดี มีหลักในการปฏิบัติหน้าที่ของครูอย่างชัดเจนยุติธรรม 
4.4  ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน 
 ข้าพเจ้าตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน ได้แก่การมาปฏิบัติ 
งานทันเวลา เข้าห้องเรียนและออกจากห้องเรียน ตรงเวลาในการ
ประชุม และเลิกประชุม ข้าพเจ้าปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ 
ขยัน อดทน มุ่งมั่น และรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน ปฏิบัติ
หน้าที ่ด้วยความขยัน หมั ่นเพียร ไปทำงานแต่เช้ ากลับเย็น เป็น
ประจำ มีความมุ ่งมั ่นและตั ้งใจที ่จะทำงานในหน้าที ่ให ้ได ้รับ
ความสำเร็จด้วยตนเอง และต้องการให้งานเสร็จตามกำหนดเวลา มี
ความกระตือรือร้นในการทำงานที่ได้รับมอบหมายงานเจ้าหน้าที่
การเง ินและบ ัญช ี และทำก ิจกรรมต ่าง ๆ ในภาระงานของ
สถานศึกษาเพ่ือให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

-  ภาพ
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 

-  ภาพ
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ภาพ
กิจกรรม 

 
 
 
 
 

-  ภาพ
กิจกรรม 

- บัญชีลงเวลา 

 



Page | 8  
 

 

คุณธรรม การปฏิบัติตนการปฏิบัติงาน 
เอกสาร 
หลักฐาน
อ้างอิง 

หมายเหตุ 

 4.5  ปฏิบัติงานได้สำเร็จอย่างมีคุณภาพภายในเวลาที่กำหนดและ
มีผลงานเป็นที่ยอมรับ 
 ข้าพเจ้าปฏิบัติงานได้สำเร็จอย่างมีคุณภาพภายในเวลาที่ 
กำหนดและมีแผนงานเป็นที่ยอมรับ ได้แก่การปฏิบัติงาน ตามแผน 
ปฏิบัติการตามท่ีได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานได้สำเร็จอย่างมีคุณภาพ
ภายในเวลาที่ กำหนดและมีแผนงานเป็นที่ยอมรับ ได้แก่การปฏิบัติ 
งาน ตามแผนปฏิบัติการ ได้แก่ งานกิจกรรมโครงการที ่ได้รับ
มอบหมาย งานเจ้าหน้าที่บัญชี ต่างๆ  ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
จนสำเร็จลุล่วง   
4.6 สร้างนวัตกรรมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

 ข้าพเจ้าสร้างนวัตกรรมชื่อว่า นวัตกรรมนักสืบน้อย นำมา
บูรณาการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ . เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนผ่านกระบวนการค้นคว้า
หาข้อมูลเหล่านั้นด้วยตัวเอง สอดแทรกด้วยคุณธรรม จริยธรรม ฝึก
ประสบการณ์การทำงานร่วมกับผู้อื่น การเคารพสิทธิและเสรีภาพ 
การยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากตนเอง  เพิ่มเติมในรายวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาประวัติศาสตร์ กิจกรรมลด
เวลาเร ียน - เพิ ่มเวลาร ู ้  และว ิชาต ้านทุจร ิตศ ึกษา ในระดับ            
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 
4.7 มีผลงานที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน 
          ข้าพเจ้าได้ร ับรางวัลประกวด Best Practices โรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. เรื ่อง นวัตกรรมนักสืบน้อย บูรณาการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ระดับเหรียญเงิน ซึ่งเป็นผลงานนวัตกรรมที่เกิดจาก
การพัฒนาปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในเด็กนักเรียน พัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนผ่านกระบวนการค้นคว้าหา
ข้อมูลเหล่านั้นด้วยตัวเอง สอดแทรกด้วยคุณธรรม จริยธรรม ฝึก
ประสบการณ์การทำงานร่วมกับผู้อื่น การเคารพสิทธิและเสรีภาพ 
การยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากตนเอง       
 

- เกียรติบัตร 
-  ภาพ
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 

-  ภาพ
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Infographic 
นวัตกรรม 
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คุณธรรม การปฏิบัติตนการปฏิบัติงาน 
เอกสาร 
หลักฐาน
อ้างอิง 

หมายเหตุ 

5.  อุดมการณ์
คุณธรรม 

5.1  อุทิศเวลาในงานที ่ได้ร ับมอบหมายและงานอื ่น ๆ  อย่าง
ต่อเนื่อง 
 ข้าพเจ้า อุทิศเวลาในงานที่ได้รับมอบหมายและงานอื่น ๆ 
อย่างต่อเนื่อง อุทิศเวลาให้กับงานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย เช่นเป็น
เจ้าหน้าที ่บัญชี ทำงานล่วงเวลาแม้ในช่วงปิดเทอม เพื ่อพัฒนา
โรงเรียน เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์โรงเรียนมาปฏิบัติงานแต่เช้าทุกวัน
เพ่ือขายของให้แก่นักเรียน 
5.2  การเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื ่นในเรื่องการตรงต่อเวลาและ 
การอุทิศเวลา 
      ข้าพเจ้าเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นในเรื่องการตรงต่อเวลา 
อย่างสม่ำเสมอ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยัน หมั่นเพียร และการอุทิศ
เวลา  เช่น การจัดทำงานในหน้าที่บัญชี ซึ่งงานด้านนี้มีเอกสารที่ต้อง
ตรวจสอบอย่างรอบคอบจำนวนมาก ต้องอุทิศเวลาให้กับทาง
ราชการอยู่สม่ำเสมอ 
5.3  มีจิตสาธารณะช่วยเหลืองานขององค์กร ชุมชน และ สังคม 
 ข้าพเจ้าเห็นความสำคัญของการเข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุน 
เคารพกิจกรรมที่แสดงถึง จารีตประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นหรือ
ชุมชน ให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในกิจกรรมต่าง ๆ ที่
ชุมชนจัดขึ้น  เช่น  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา อยู่เสมอ 
5.4  อดทนต่อความยากลำบากในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
        ข้าพเจ้ามีอดทนต่อความยากลำบากในการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือการเป็น
ครูที่ประกอบด้วยคุณงามและความดี ซึ่งกระทำด้วยความสำนึกใน
จิตใจ เช่น มีการยึดหลักธรรมพรหมวิหาร ๔ คือ 
     ๑. เมตตาต่อศิษย์  มีความรักศิษย์ ปรารถนาจะให้ศิษย์เป็นสุข 
     ๒. มีความกรุณาต่อศิษย์ ช่วยเหลือให้คำแนะนำ  อบรมสั่งสอน
ให้ศิษย์ประพฤติตนอย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเป็นสุข  
     ๓. มีมุฑิตาจิต คือมีความยินดีเสมอเมื่อศิษย์ได้ดี พร้อมกับกลา่ว
ยกย่องชมเชยในความสามารถของเขา 
     ๔. มีอุเบกขา คือ มีการพยายามวางเฉยต่อบางพฤติกรรม
ก้าวร้าวที่ศิษย์แสดงออกมาโดยไม่ตั ้งใจ คือ ไม่โกรธตอบ แต่จะ
พยายามพูดเตือนดี ๆ ด้วยอารมณ์และน้ำเสียงปกติ 
      

-  ภาพ
กิจกรรม 

- เกียรติบัตร 
 
 
 
 

- ตัวอย่าง
คำสั่งเวรรักษา

ความ
ปลอดภัยใน
สถานศึกษา 

 
 

-  ภาพ
กิจกรรม 
- คำสั่ง 

 
 

-  ภาพ
กิจกรรม 
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ภาคผนวก 

 



๑.๑ ประหยัดอดออมใช้ชีวิตแบบพอเพียง

ความพอเพียง

ตัวอย่างสลิปเงินเดือนและบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

๑.๒ ละเว้นจากอบายมุขและสิ่งเสพติดทุกชนิด

ภาพกิจกรรมและเกียรติบัตรการเป็นวิทยากรแกนน า

ในการอบรมป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา



๑.๓ ใช้ทรัพยากรส่วนรวมอยา่งประหยัดและคุ้มคา่

ความพอเพียง

ภาพกิจกรรมการใช้ทรัพยากรส่วนรวมอย่างประหยัดและคุ้มค่าใน

สถานศึกษา เช่น ท าความสะอาด ซ่อมแซมท่อน  าของโรงเรียน

๑.๔ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน และสังคม

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานช่วยเหลือเกื อกูลกัน 

และมีส่วนร่วมในงานชุมชนอยู่เสมอ



๑.๕ ช่วยเหลือเกื อกูลเพื่อนร่วมงานและสังคมในดา้นต่าง ๆ อย่าง

สม่ าเสมอ

ความพอเพียง

ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานและมีส่วนร่วมในชุมชนอย่เสมอ

๑.๖ เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดีเป็นที่ยอมรับของผูบ้ริหารและเพื่อนร่วมงาน

เป็นผู้น าในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 

เช่น เป็นแกนน าจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 

และเกียรติบัติการเป็นวิทยากรภายนอก



๒.๑ ดูแลบิดามารดาผู้มีพระคุณตามก าลังความสามารถเหมาะสม

แกฐานะ

ความกตัญญู

ดูแลปรนนิบัติบิดามารดาตลอดจนแสดงความกตัญญูในด้านต่างๆ

๒.๒ มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

ตามโอกาสที่เหมาะสม เช่น เข้าร่วมอบรม จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ 

ร่วมลงนามถวายพระพร ร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา

๒.๓ ปฏิบัติตนและส่งเสริม ปลูกฝังให้นักเรียน เพื่อนร่วมงาน และ

บุคคลอื่นมีความกตัญญูรูคุณองค์กร



๒.๔ ปฏิบัติตนและส่งเสริมปลูกฝังให้นักเรียน เพื่อนร่วมงานและ

บุคคลอื่นรู้รักษส์ิ่งแวดล้อมใช้อยา่งประหยัดและคุ้มค่า

ความกตัญญู

ส่งเสริมให้นักเรียนรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น น านักเรียนลงมือ

ปฏิบัติท าความสะอาดพื นที่บริเวณโรงเรียน

ความซื่อสัตย์สุจริต

๓.๑ รักษาค าพูดที่ให้ไว้ต่อตนเอง

รักษาและปฏิบัติตามค าปฏิญาณตน และปฏิบัติตนเพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีให้

กับนักเรียน เช่น ได้รับไว้วางใจเป็นกรรมการตัดสิน

การแข่งขันเต้น To Be Number One



๓.๒ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง

ความซื่อสัตย์สุจริต

ให้ข้อมูลหรือพูดในสิ่งที่ดี และถูกต้องเป็นจริง 

เช่น ปฏิบัติเจ้าหน้าที่บัญชี รายงานข้อมูลกับผู้บริหารถูกต้องอยู่เสมอ

๓.๓ ปฏิบัติตนโดยค านงึถึงความถูกต้อง ละอายและเกรงกลัว

ต่อการกระท าผิด

เกียรติบัตรการเข้าร่วมอบรมที่เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม 

และขัดเกลาจิตใจให้คิด ท า และพูดในสิ่งท่ีถูกต้องอยู่เสมอ 



๓.๔ ปฏิบัติงานโดยไมเอื อประโยชนต่อตนเอง

ความซื่อสัตย์สุจริต

ปฏิบัติหน้าที่ ท่ีค านึงถึงส่วนรวมเป็นหลัก เช่น น านักเรียนท าบุญทุกวันพระ

๓.๕ รักษาค าพูดที่ให้ไว้ต่อผู้อืน่

เม่ือพูดสิ่งใดนั นต้องปฏิบัติให้ได้ด้วยเช่นกัน โดยผ่านการอบรมการเป็น

ครูที่ปรึกษาโครงการ ปปช.สพฐ.น้อยร่วมสร้างจิตส านึกพลเมือง 

สนับสนุนนักเรียนท าโครงงานคุณธรรม ได้รับรางวัล

๓.๖ ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง

ได้แก่การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ของทางราชการ 

จรรยาบรรณครู ปลูกฝังให้นักเรียนปฏิบัติตาม

ระเบียบปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายด้วยความซ่ือตรง



๓.๗ รักษาผลประโยชนของทางราชการและของส่วนรวม

ความซื่อสัตย์สุจริต

รักษาผลประโยชนของทางราชการและของส่วนรวม 

โดยปลูกฝังให้นักเรียนรักษาสมบัติของโรงเรียน อุปกรณ์การเรียน  

โต๊ะเก้าอี   ความสะอาดห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน   

ให้ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างประหยัดและเหมาะสม

๓.๘ ปฏิบัติงานโดยไมเอื อประโยชนต่อญาติ พี่น้องหรือผู้ใกล้ชิดคุ้นเคย

ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือตรงไม่เอื อประโยชน์ต่อพวกพ้อง 

ในการท าหน้าท่ีดังเช่น เป็นคณะกรรมการคุมสอบในระดับต่าง ๆ



๔.๑ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบและสุภาพ เรียบร้อย เหมาะสม

กับกาลเทศะ

ความรับผิดชอบ

ข้าพเจ้าแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ และสุภาพเรียนร้อย 

เหมาะสมกาลเทศะ เช่น ชุดข้าราชการ ชุดผ้าไทยทุกวันศุกร์

๔.๒ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและหน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมาย

ภาพการน าเสนผลงานวิชาการ ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบต่อตนเองและ

หน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มท่ีและทุ่มเท เช่น การได้รับมอบหมายการจัด

การเรียนการสอน และได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมในงานต่าง ๆ

ก็สามารถท าส าเร็จไปด้วยดี ปฏิบัติการสอนอย่างเต็มความสามารถ

เพื่อประโยชน์แก่นักเรียน



๔.๓ เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของสถานศึกษา

ความรับผิดชอบ

เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามระเบียบสถานศึกษา เช่น ปฏิบัติหน้าทีค่รู

เวรประจ าวัน แต่งกายสุภาพเรียบร้อย กิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า

๔.๔ ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน

ตรงเวลาในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การมาปฏิบัติงานทันเวลา 

ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจ าวัน เวรสหกรณ์ร้านค้าตรงเวลาทุกเช้า



๔.๕ ปฏิบัติงานไดส าเร็จอย่างมีคณุภาพ ภายในเวลาที่ก าหนดและมี

ผลงานเป็นที่ยอมรับ

ความรับผิดชอบ

เกียรติบัตรการน าเสนอนวัตกรรมการบริหารและการจัดการเรียนรู้

ภาพกิจกรรมน าเสนอผลงาน Best Practices 

นวัตกรรม นักสืบน้อย บูรณาการโรงเรียนคุณธรรรม



๔.๖ สร้างนวัตกรรมในการพฒันาคณุธรรม จริยธรรมนักเรียน

ความรับผิดชอบ

สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน 

“นักสืบน้อย” ในการจัดการเรียนการสอน

๔.๗ มีผลงานที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมในการพฒันาคุณธรรม

จริยธรรมนักเรียน

ภาพการประกวด Best Practices นวัตกรรม นักสืบน้อย 

เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน



๕.๑ อุทิศเวลาในงานที่ไดรับมอบหมาย และงานอืน่ ๆ อย่างต่อเนื่อง

อุดมการณ์คุณธรรม

ตัวอย่างค าสั่งเวรรักษาความปลอดภัยใน

สถานศึกษา ข้าพเจ้าอุทิศเวลาในงานท่ีไดรับ

มอบหมายอย่างต่อเน่ือง เช่น อยู่เวร

วันหยุดราชการทั งในเวลาราชการและวันหยุด

ของโรงเรียนเป็นต้น

๕.๒ เป็นแบบอย่างให้กบัผู้อืน่ในเร่ืองการตรงต่อเวลาและการอุทิศเวลา

ตัวอย่างค าสั่งปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บัญชี เป็นแบบอย่างเรื่องการอุทิศเวลา

โดยการเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่องานส่วนรวม



๕.๓ มีจิตสาธารณะช่วยเหลืองานขององคก์ร ชุมชน และสังคม

อุดมการณ์คุณธรรม

ช่วยเหลืองานชุมชนอยู่เสมอ เช่น วันต่อต้านยาเสพติด

น านักเรียนร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด

๕.๔ อดทนต่อความยากล าบากในการพัฒนา คุณธรรม

จริยธรรมนักเรียน

การอดทนต่อความล าบากในการปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้าง

คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาโดยเข้าร่วม

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดประสบการณ์การพัฒนาโรงเรียนสุจริต



๕.๕ เอาใจใสต่องานที่ไดรับมอบหมาย

อุดมการณ์คุณธรรม

ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถ 

ทั งงานด้านการสอน และงานอื่น ๆ เพื่อพัฒนาตนเองและผู้เรียนให้ดีขึ น 

ภาพการประเมินครูผู้ช่วย

๕.๖ ปฏิบัติงานทั งในและนอกเวลาราชการอยา่งเต็มความสามารถ

ปฏิบัติงานโดยร่วมกิจกรรมของชุมชนและท้องถิ่นตามโอกาสต่างๆ

ทั งในและนอกเวลาราชการอยู่เสมอ เช่น พิธีมอบเกียรติบัตรนักธรรม 

น านักเรียนเข้าร่วมอบรมป้องกันเด็กจมน  า กิจกรรมรณรงค์วันยาเสพติด



๕.๗ ให้ความช่วยเหลือ ปรึกษา แนะน าวิธีการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน 

เพื่อพัฒนา คุณภาพของเพื่อนร่วมงานและคนในชุมชน

อุดมการณ์คุณธรรม

ให้ค าปรึกษากับเพื่อนร่วมงาน เช่น ให้ความช่วยเหลือค าปรึกษาแก่นักเรียน 

และชุมชนตามความเหมาะสม ประชุมแลกเปลี่ยนปรึกษา

ร่วมกันระหว่างผู้ปกครองกับครู




