
(ตัวอยาง) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

สมุดบันทึก 
ผลงานและคุณงามความดีของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(สําหรับตําแหนงที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ) 
 
 
 
 
 
 

ช่ือขาราชการ......................................................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน........................................................................ 
สถานศึกษา/สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา............................................ 
สวนราชการ......................................................................................... 
กระทรวง............................................................................................. 



ขอมูลบุคคล 
 
ขอมูลบุคคลของขาราชการเจาของบันทึกประวัต ิ
 
(ใหเจาของประวัติบนัทึกขอมูลสวนบุคคล) 
 
ชื่อ............................................................................... นามสกุล.................................................................. 
 
ตําแหนง.....................................................................  วิทยฐานะ................................................................ 
ตําแหนง.....................................................................  วิทยฐานะ................................................................ 
ตําแหนง.....................................................................  วิทยฐานะ................................................................ 
ตําแหนง.....................................................................  วิทยฐานะ................................................................ 
ตําแหนง.....................................................................  วิทยฐานะ................................................................ 
 
 

•   ประวัตกิารเลื่อนขั้นเงินเดือน (ระบุผลการเลื่อนเงินเดือน 5 ปที่ผานมา) 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

•   รางวัลหรือส่ิงเชิดชูเกียรติและคุณงามความดีความชอบอื่น ๆ ที่ไดรับ (ถามี) 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 
 
 



1. บันทึกผลงานและคุณงามความด ี
 
1.1  บันทึกผลงานที่ไดดาํเนินการปงบประมาณ...........        คร้ังท่ี 1   คร้ังท่ี 2 
 
1)   บันทึกผลงานที่ไดปฏิบัตติามหนาท่ีความรับผิดชอบ  ซ่ึงดําเนนิการสําเร็จตามที่ไดรับมอบหมาย   
 ท้ังนี้ จะระบุรายละเอียดเปนตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ และแสดงถึงประโยชนในการนาํไปใชดวยก็ได 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 
2)   บันทึกผลงานที่ไดรับมอบหมายพิเศษ (ถามี)  โดยระบุเปนตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ และประโยชน 
 ในการนําไปใชดวยก็ได  
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
3)   สรุปผลงานที่เห็นวาโดดเดนหรือผลงานสาํคัญท่ีปฏิบัตไิดในชวงนี้  จากท่ีบันทึกไวไมเกิน 6 ผลงาน  
 (กรณีท่ีมีผลงานสําคัญเกินกวา 6 ผลงาน ก็ใหสรุปและจัดเรียงลําดับไวได)  
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 
 
 



1.2  บันทึกพฤติกรรมท่ีเปนคุณงามความดี ปงบประมาณ...........        คร้ังท่ี 1   คร้ังท่ี 2 
 วัตถุประสงคของการบันทึกนี้ เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของวาระแหงชาติ ดานจริยธรรม 
ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในราชการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 
ธันวาคม 2549  ที่ตองการสงเสริมใหขาราชการไดประพฤติส่ิงที่เปนคุณงามความดีในราชการใหดี
ยิ่งขึ้นไป และสรางกําลังใจแกขาราชการที่ไดประพฤติดังกลาว  โดยใหผูบังคับบัญชานําไปประกอบการ
พิจารณา เรื่องการบริหารงานบุคคลตอไป  ดังนั้น ขาราชการจึงบันทึกพฤติกรรม หรือเหตุการณสําคัญ 
ในการปฏิบัติราชการที่เปนคุณงามความดีทั้งระดับที่ไดปฏิบัติตามวินัย จรรยาบรรณ งานในหนาที่หรือ
ตามที่สวนราชการกําหนดก็ได หรือระดับที่เกิดคุณคาหรือคุณงามความดีที่ เปนผลตอขาราชการ 
ประชาชน หรือสวนราชการ หรือผลสัมฤทธิ์ของทางราชการตอไปอีกก็ได 

กรอบการประพฤติปฏิบัติของขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาที่เปนคุณงามความด ี

ระบุพฤติกรรมหรือเหตุการณสําคัญที่ทานได
ประพฤติ ดี   ประพฤติ ชอบ   ตามวิ นั ย และ
จรรยาบรรณ   ที่ไดปฏิบัติจนเกิดผลดีหรือเกิด  
คุณงามความดีตอขาราชการ  และประชาชน  
หรือเกิดผลสัมฤทธิ์ตอทางราชการระดับใดก็ได 
หรือตามที่สวนราชการกําหนดก็ได 

1.  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

 1.1  จรรยาบรรณตอตนเอง  
  (มีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเอง ดานวิชาชีพ 
บุคลิกภาพ และวิ สัยทัศน  ใหทันตอการพัฒนา   
ทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเสมอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



กรอบการประพฤติปฏิบัติของขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาที่เปนคุณงามความด ี

ระบุพฤติกรรมหรือเหตุการณสําคัญที่ทานได
ประพฤติ ดี   ประพฤติ ชอบ   ตามวิ นั ย และ
จรรยาบรรณ   ที่ไดปฏิบัติจนเกิดผลดีหรือเกิด  
คุณงามความดีตอขาราชการ  และประชาชน  
หรือเกิดผลสัมฤทธิ์ตอทางราชการระดับใดก็ได 
หรือตามที่สวนราชการกําหนดก็ได 

 1.2  จรรยาบรรณตอวิชาชีพ  
  ( รัก  ศรัทธา  ซ่ือสัตย สุจริต  รับผิดชอบ  
ตอวิชาชีพ และเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1.3  จรรยาบรรณตอผูรับบริการ  
  (รัก เมตตา เอาใจใส  ชวยเหลือ สงเสริม   
ใหกําลังใจแกศิษย และผูรับบริการ ตามบทบาท
หนาที่โดยเสมอหนา  สงเสริมใหเกิดการเรียนรู ทักษะ
และนิสัยที่ ถูกตองดีงามแกศิษย และผูรับบริการ   
ตามบทบาทหน าที่ อย า ง เต็ มความสามารถ   
ด ว ย ค ว า มบริ สุ ท ธ์ิ ใ จ  ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต น  
เปนแบบอยางที่ดี ทั้งทางกาย  วาจา  และจิตใจ  
ไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย 
สติปญญา  จิตใจ  อารมณ  และสังคมของศิษย  
และผูรับบริการ และใหบริการดวยความจริงใจ  
และเสมอภาค   โดยไม เ รียก รับหรือยอมรับ
ผลประโยชนจากการใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ) 

 



กรอบการประพฤติปฏิบัติของขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาที่เปนคุณงามความด ี

ระบุพฤติกรรมหรือเหตุการณสําคัญที่ทานได
ประพฤติ ดี   ประพฤติ ชอบ   ตามวิ นั ย และ
จรรยาบรรณ   ที่ไดปฏิบัติจนเกิดผลดีหรือเกิด  
คุณงามความดีตอขาราชการ  และประชาชน  
หรือเกิดผลสัมฤทธิ์ตอทางราชการระดับใดก็ได 
หรือตามที่สวนราชการกําหนดก็ได 

 1.4  จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ  
  ( ช ว ย เ ห ลื อ เ กื้ อ กู ล ซ่ึ ง กั น แ ล ะ กั น  
อยางสรางสรรค  โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม 
สรางความสามัคคีในหมูคณะ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1.5 จรรยาบรรณตอสังคม  
  (ประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนําในการอนุรักษ
และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ภู มิ ป ญญา  ส่ิ งแวดล อม  รั กษาผลประโยชน   
ของสวนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
กรอบการประพฤติปฏิบัติของขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษาที่เปนคุณงามความด ี
ระบุพฤติกรรมหรือเหตุการณสําคัญที่ทานได
ประพฤติ ดี   ประพฤติ ชอบ   ตามวิ นั ย และ
จรรยาบรรณ   ที่ไดปฏิบัติจนเกิดผลดีหรือเกิด  
คุณงามความดีตอขาราชการ  และประชาชน  
หรือเกิดผลสัมฤทธิ์ตอทางราชการระดับใดก็ได 
หรือตามที่สวนราชการกําหนดก็ได 

2.  การประพฤติ การปฏิบัติตนตามงานในหนาท่ี 
 ความรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.  พฤติกรรมการทําคุณงามความดีอ่ืน ๆ  
 ท่ีสวนราชการกําหนดตามลักษณะงานของตน  
 หรือท่ีมีมติคณะรัฐมนตรีกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2.  หลักสูตรอบรมและสัมมนาที่ทางราชการมอบหมายใหไปเขาอบรมและสัมมนา รวมท้ังขอเสนอ 
 การพัฒนาที่ตองการ 

 •  รายช่ือหลักสูตรอบรม สัมมนา วิธีการพัฒนาอื่น และระยะเวลาที่ไดรับการพัฒนา 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 

 •  ส่ิงที่ตองการพัฒนาเพื่อนําไปจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล 
       (ความรู ทักษะ สมรรถนะ หรือเรื่องที่ตองการไดรับการพัฒนา วิธีการพัฒนาที่ตองการ หรือ
ชวงเวลาที่ตองการพัฒนา)  
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 
3.  ความเห็นหรือขอเสนอแนะ พัฒนาปรับปรุงงานอื่น ๆ (ถามี) 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อขาราชการผูบันทึก......................................................... 
                                      (.......................................................) 
                              วันที่.......... เดือน....................... พ.ศ. ....... 

 



ความเห็นชอบผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 

  ลงชื่อ......................................................... 
                                      (.......................................................) 
                              วันที่.......... เดือน....................... พ.ศ. ....... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



(ตัวอยาง) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

บันทึกสําหรับผูประเมินเพื่อสรุปผลงาน คุณงามความด ีและพฤติกรรมการทํางาน
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(สําหรับตําแหนงที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ) 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือขาราชการ......................................................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน........................................................................ 
สถานศึกษา/สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา............................................ 
สวนราชการ......................................................................................... 
กระทรวง............................................................................................. 



บันทึกสําหรับผูประเมินเพื่อสรุปผลงาน คุณงามความดแีละพฤติกรรมการทํางาน 
ปงบประมาณ..............................................      ครั้งที่ 1   ครั้งที่ 2 
 
ชื่อขาราชการ....................................... ตําแหนง................................................. วิทยฐานะ....................... 
 
บันทึกสรุปความเห็นเกี่ยวกับผลงานและคณุงามความด ี
(ผูประเมินนําขอมูลจากบันทึกนี้ไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตาม ว 5/2544 ใน 2 องคประกอบ 
คือ ผลงาน และคุณลักษณะการปฏิบัติงาน และใชประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน แตงตั้ง พัฒนา หรือ
เร่ืองบริหารงานบุคคลอื่น ๆ ) 
(ใหผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป เปนผูสรุปความเห็น และใหผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีก 1 ระดับ  เปนผูลงนาม) 
 

1.  ผลงานสําคัญหรือโดดเดนที่ทําสําเร็จหรือเกิดผลดี 
 ตอราชการหรือประชาชน 
(ระบุผลงานที่ทําสําเร็จในชวงประเมินซ่ึงเกิดผลดี   
ตอภารกิจของสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สวนราชการ หรือตอประชาชนตามที่
เห็นควร) 

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

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

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

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

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

................................................................................. 
2.  คุณงามความดี หรือพฤติกรรม สําคัญที่ปฏิบัติ 
 และเกิดประโยชนตอราชการ หรือประชาชน 
(ระบุพฤติกรรมหรือคุณงามความดีที่ขาราชการ
ป ฏิบั ติ แ ละ เ กิ ดประโยชน ต อ ร าชการหรื อ
ประชาชน) 

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

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

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

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

.................................................................................  
3.  ความรู ความสามารถ คุณลักษณะที่สําคัญ และ 
 การพัฒนารายบุคคล 
(ระบุคุณลักษณะการปฏิบัติงานที่ สําคัญ  เชน   
ชอบปฏิบัติงาน ศึกษาคนควาและพัฒนาเรื่องใหม ๆ 
และระบุผลสําเร็จและสิ่งที่ควรพัฒนารายบุคคล) 

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

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

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

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

................................................................................. 
  
ลงชื่อผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 
 

................................................. 
(..................................................) 

              วันที่......./........................./.......... 

ลงชื่อผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีก 1 ระดับ 
 

................................................. 
(..................................................) 

              วันที่......./........................./.......... 



 
 
 


