
                                            
                                                        ประกาศคุรุสภา 

เรื่อง   การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
**************** 

 

  คุรุสภา ในฐานะสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหน้าท่ีส่งเสริม  สนับสนุน ยกย่องและ             
ผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา    ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา ๙ (๕)  (๖) คุรุสภาจึงได้กําหนดนโยบายเก่ียวกับการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ในสถานศึกษา        
ท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย ขั้นพ้ืนฐาน และอุดมศึกษาท่ีตํ่ากว่าปริญญาท้ังภาครัฐและเอกชน  เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูที่ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตนดี มีผลงานดีเด่น ให้มีศักยภาพสูงขึ้น เสริมสร้าง
ศรัทธา ความเช่ือถือ และเป็นแบบอย่างท่ีดีในวิชาชีพครู ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม  จึงกําหนดให้มีการคัดเลือก
ครูผู้สอนดีเด่น โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

๑.  วัตถุประสงค์ 
  (๑)  เพ่ือส่งเสริม  ยกย่อง  และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู 
  (๒)  เพ่ือสร้างขวัญและกําลงัใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพครูท่ีมีผลงานดีเด่น 
  (๓)  เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา 
  (๔)  เพ่ือเป็นแบบอย่าง เสริมสร้างศรัทธา และความเช่ือถือในวิชาชีพครูให้เป็นท่ีประจักษ์แก่สงัคม
    

๒.  รางวัลท่ีได้รับ   ประกอบด้วย 
  (๑)   เข็มเชิดชูเกียรติ 
            (๒)   เกียรติบัตร 
 

๓.  ประเภทครูผู้สอนดีเด่น    

กําหนดให้มีประเภท ครูผู้สอนดีเด่น ดังน้ี   
(๑)  ครูผู้สอนปฐมวัยดีเด่น  
(๒)  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น   
(๓)  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น   
(๔)  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมดีเด่น   
(๕)  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา  และพลศึกษาดีเด่น   
(๖)  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น   
(๗)  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น   
(๘)  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น  (ภาษาอังกฤษ) 
(๙)  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น 

                    (๑๐)  ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น    
                    (๑๑)  ครูผู้สอนประถมศึกษาดีเด่น  (เฉพาะโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กท่ีมีนักเรียนไม่เกิน ๑๒๐ คน)   

    หน่วยงานทางการศึกษาใดเรียกสาขาวิชาในการจัดการเรียนการสอนแตกต่างกนัออกไปหากสอน 
ในเนื้อหาวิชาลักษณะเดียวกัน  ให้ถือเป็นประเภทเดียวกัน  
 



 
 
 
 
 

๔.  คุณสมบัติ 

 ๔.๑  คุณสมบัติท่ัวไป 

  (๑)  ปัจจุบันเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร               
ทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๖   
  (๒)  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษา ปฐมวัย หรือ ขั้นพ้ืนฐาน หรือ อุดมศึกษาที่ตํ่ากว่า
ปริญญา อย่างต่อเนื่องรวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๕  ปี นับถึงวันท่ีออกประกาศฯ และต้องมีประสบการณ์ในการ 
จัดการเรียนรู้ในแต่ละประเภทท่ีเสนอผลงาน ไม่น้อยกว่า  ๒  ปี  นับถึงวันออกประกาศฯ 
  (๓)  เป็นผู้ปฏิบัติงานและปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา 
  (๔)  เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน 
  (๕)  มีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างท่ีดี และยอมรับของ
บุคคลในวิชาชีพและสังคม 
  (๖)  ไม่เคยหรือเคยได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นในกลุ่มสาระเดิมท่ีเสนอขอมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี   
(นับต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) 

๔.๒  คุณสมบัติเฉพาะ 
  ๔.๒.๑  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

(๑)  มีความรู้ความสามารถและทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในสาขาวิชาที่ส่งผลงาน 
 เข้ารับการคัดเลอืก 
         กรณีครูผู้สอนประถมศึกษาดีเด่น (เฉพาะโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กท่ีมีนักเรียน      
ไม่เกิน ๑๒๐  คน ) สาขาวิชา หรือ ผลงาน หมายถึง การบูรณาการต้ังแต่  ๒ สาขาวิชาเข้าด้วยกัน หรือ การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบคละช้ัน หรือ ท้ังสองแบบผสมกัน หรือ วิธีการอ่ืนที่นอกเหนือจากวิธีดังกล่าว โดยมีนวัตกรรม         
หรือ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงไม่ได้จัดอยู่ในประเภท ตามข้อ ๓ (๑) – (๑๐) 

(๒ )   มีความคิดริ เ ริ่ มสร้ างสรร ค์ในการออกแบบการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้                 
อย่างมีคุณภาพหลากหลาย  และเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน 
   (๓)   มีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและนํา  
ผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
       ๔.๒.๒  ผลงาน 
   (๑)   มีแผนการจัดการเรียนรู้ ในสาขาวิชาท่ีส่งผลงาน ตามข้อ ๓ (๑) - (๑๐) หรือ
แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ วิธีการที่ส่งผลงาน สําหรับครูผู้สอนประถมศึกษาดีเด่น (เฉพาะโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน ๑๒๐ คน ) จํานวน  ๑   ภาคเรียน ท่ีส่งเสริม พัฒนาสื่อและนวัตกรรม 
ท่ีมีคุณภาพ  ซ่ึงนํามาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้จนเกิดผลดีกับผู้เรียนมาแล้ว  ไม่เกิน ๓ ปี ย้อนหลัง และ 
   (๒)   มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเฉลี่ยสูงกว่าเป้าหมายของสถานศึกษา  
และ/หรือ มีผลงานนักเรียนได้รับรางวัลอย่างน้อยระดับเขตพ้ืนที่หรือหน่วยงานต้นสังกัด สําหรับครูผู้สอนระดับ
ปฐมวัย  มีผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาภายนอกด้านผู้เรียน ในระดับดีมาก หรือ    
   (๓) ผลงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน เช่น    
ตํารา  แบบเรียน  บทความทางวิชาการ  งานวิจัย  ฯลฯ (ถ้ามี)   
 
 

- ๒ - 



 
 
๕.  วิธีดําเนินการ 
     ๕.๑  การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น  

 การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ให้คณะกรรมการในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ  หน่วยงานต้นสังกัด               
ดําเนินการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ตามคุณสมบัติ จํานวนท่ีกําหนดในประกาศ ฯ  ข้อ  ๓ และ ข้อ  ๔ (ครูผู้สอนสามารถ
ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกได้ ๑ คน ต่อ ๑ ประเภทเท่านั้น) ท้ังน้ี ให้มีผู้เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา        
ท่ีเกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการด้วย  ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกเขต คัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นในสถานศึกษา สังกัด สํานักงาน       
เขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในแต่ละเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ประเภทละ ๑ คน 
  (๒)  คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขต  ๑  คัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา ภายในจังหวัด ประเภทละ  ๑ คน 
  (๓)   สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร คัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นในสังกัด  ประเภทละ  ๓  คน 
  (๔)   สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  คัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นในสังกัด             
(เฉพาะกรงุเทพมหานคร) ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา  และระดับอาชีวศึกษา   ประเภทละ  ๕  คน  
  (๕)   สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่จังหวัด คัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ภายในจังหวัด  
ประเภทละ ๑ คน 
  (๖)   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัด คัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ภายในจังหวัด 
ประเภทละ ๑ คน 
  (๗)   สํานักงานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย คัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น  
ภายในสังกัด  ประเภทละ ๑ คน 
  (๘)   สถาบันการพลศึกษา คัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น  ภายในสังกัด     ประเภทละ ๑ คน 
  (๙)   สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ภายในสังกัด ประเภทละ ๑ คน 
  (๑๐)  สํานักบริหารงานการศกึษาพิเศษ คัดเลือกครูผู้สอนดเีด่น ภายในสังกัด  ประเภทละ ๑ คน 
 ๕.๒  การเสนอรายช่ือครูผู้สอนดีเด่นท่ีได้รับการคัดเลือก 
        ให้คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ หน่วยงานต้นสังกัด ดําเนินการดังน้ี 
                  ๕.๒.๑  ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและให้มีการคดัค้านภายใน  ๑๐ วันทําการ 

      “ ผู้ท่ีประสงค์จะคัดค้านการเสนอชื่อบุคคลใด ตามรายช่ือในประกาศ ฯ ให้ย่ืนคําคัดค้าน 
ภายใน  ๑๐ วัน  นับแต่วันที่มีการประกาศรายช่ือ”  ดังน้ี 

(๑) การคัดค้านให้ทําเป็นหนังสือระบุเหตุของการคัดค้านย่ืนต่อคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
หรือ หน่วยงานต้นสังกัด     
          (๒) ให้คณะกรรมการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ หน่วยงานต้นสังกดั พิจารณาคําคัดค้าน  
และประกาศผลการพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน  ๑๐  วันทําการ  
                  ๕.๒.๒  เสนอรายช่ือครูผู้สอนดีเด่นท่ีได้รับการคัดเลือก พร้อมเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา 
ดังต่อไปนี้ 
          (๑)  ประกาศรายช่ือครูผู้สอนดีเด่น ท่ีได้รับการคัดเลือก   
          (๒)  แบบรายงานประวัติ  คส.๐๑  ของครูผู้สอนดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือก (ให้ส่งเฉพาะ       
แบบรายงานประวัติ คส ๐๑ ไม่ต้องส่งผลงานมายังสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ) 
          (๓)  รายงานการประชุมการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น พร้อมหลักเกณฑ์การคัดเลือก 

        โดยส่งมายัง สํานักยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพ  สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา  ถนนนครราชสีมา   
แขวงดุสิต  เขตดุสิต   กรุงเทพมหานคร   ๑๐๓๐๐   ภายในวันท่ี   ๓๐  มิถุนายน   ๒๕๕๘   
 

- ๓ - 



 
 
 
 
 

๖.  การพิจารณาตัดสิน 
  คุรุสภาจะอนุมัติประกาศผลการคัดเลือกของคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ หน่วยงานต้นสังกัด
ภายในเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๘  คําวินิจฉัยของคุรสุภา ถือเป็นท่ีสุด  

๗.  การมอบรางวัล 
  การมอบรางวัล วันครู  ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๙ 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี           มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

                                    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ศาสตราจารย์ไพฑูรย์  สินลารัตน์) 
ประธานกรรมการคุรุสภา

- ๔ - 



แบบรายงานประวัติและผลงาน 
เสนอเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น 

ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ................................................................... 
 

ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

ตอนที่  ๑     แบบรายงานประวัติครูผูส้อนดีเด่นท่ีเสนอเพ่ือรับการคัดเลือก 

 
๑.  ช่ือ (นาย, นาง, นางสาว)……………………..................……..นามสกุล…………………………...............………............. 
 

    -     -      -   -  
 
๒.                

      
     ออกให้  ณ วนัท่ี .......................................................  หมดอาย ุ ณ วันท่ี ........................................................ 
 

๓.  ข้อมูลส่วนบุคคล 
๓.๑ เกิดเมื่อวันท่ี…….................…..เดือน…………….......................………พ.ศ…….........……. 

๓.๒ ปัจจุบันอาย…ุ…............……..ปี           ศาสนา ........................................................... 

๓.๓ ท่ีอยู่ที่ติดต่อได้สะดวกเลขที่.…….........….ถนน………….................…..…..ตําบล/แขวง……….…...................… 

 อําเภอ/เขต…………….........……………………จังหวัด………………..........…….รหัสไปรษณีย์……....……................. 

 โทรศัพท…์………………………………………… โทรศัพท์เคล่ือนท่ี……………………...........................…..…………….. 

 โทรสาร…………………………………............e-mail address……..................................................................... 

๓.๔ วันท่ีเริ่มปฏิบัติหน้าท่ีครู   ............. เดือน ....................................................พ.ศ. ....................................... 

๓.๕ 

๓.๖ 

ประสบการณ์การสอน รวมเป็นเวลา ..................................... ป ี

ตําแหน่งหน้าท่ีในปัจจบุัน  ........................................................................................................................... 

๓.๗ สถานศึกษา ....................................................................      สังกัด ............................................................ 

 ตําบล/แขวง........................................................... อําเภอ/เขต.................................................................... 

 จังหวัด .................................................................. รหัสไปรษณีย ์...............................................................

โทรศัพท์ .................................................................โทรสาร ........................................................................ 
 
 
 

เลขที่ใบอนุญาตประกอบ 
วิชาชีพครู 

รูปภาพ 
หน้าตรง 

ขนาด ๑ นิ้ว 
จํานวน ๑ รูป 

 

แบบ คส.- ๐๑ 

* *  กรอกข้อมูลในแบบรายงานประวัติและผลงานให้ครบถ้วน  และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง  * * 

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

- ๕ -



 

        ๓.๘  ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา วิชาเอก/โท/
สาขา ปีท่ีสําเร็จการศึกษา สถาบันการศึกษา 

    
    
       

         ๓.๙   ความรู้ความสามารถพิเศษ 

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

๔.  ประวัติการทํางาน   (เฉพาะตําแหน่งท่ีสําคัญ) 

วัน – เดือน - ปี ตําแหน่ง สอนช้ัน/ระดับ สถานท่ีทํางาน 
    
    
    
    
    
    
 

๕.  ประวัติการสอนของครูผูส้อน 

 ๕.๑ เริ่มสอนครั้งแรก  เมื่อวันท่ี .......................เดือน……….........…....….................พ.ศ. ……................. 

  ในระดับช้ัน…………………………………………..สถานศึกษา………………………..............................……… 

  ตําบล/แขวง……………………………อําเภอ/เขต……............……………….จังหวัด………............……….. 

  สังกัด (ระดับกรมหรือเทียบเท่า).................................................................................................... 

 ๕.๒ ปัจจุบันสอนระดับช้ัน…………………..………….สถานศึกษา………………........................……………….. 

  ตําบล/แขวง……………………………อําเภอ/เขต……....................…………..จังหวัด…………..........…… 

  รหัสไปรษณีย…์………...………โทรศัพท์…………………....…………..โทรสาร…………....................……… 

 
 
 
 
 

* *  กรอกข้อมูลในแบบรายงานประวัติและผลงานให้ครบถ้วน  และกรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง  * * 

- ๖ -



 
 
    ๖.  การพัฒนาวิชาชีพในรอบ  ๕  ป ี (ประสบการณ์  การฝึกอบรม  การเป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพ                             
         การมีส่วนร่วมด้านวิชาชีพ ฯ )  
  ............................................................................................................................................................... 
  ................................................................................................................................................................ 
  ............................................................................................................................................................... 
  ................................................................................................................................................................ 
  ................................................................................................................................................................ 
  ............................................................................................................................................................... 
  ................................................................................................................................................................ 
  ................................................................................................................................................................ 
  ............................................................................................................................................................... 
  ................................................................................................................................................................ 
  ................................................................................................................................................................ 
 

๗. ผลงาน ตามข้อ  ๔.๒.๒  (๑)(๒)(๓) ท่ีสามารถยึดถือเป็นแบบอย่างได้   

๗.๑  ชื่อผลงาน 
.................................................................................................................................................. 

๗.๒  นําผลงานมายึดถือเป็นแบบอย่างได้อย่างไร ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียนของนักเรียนอย่างไร 
       (เขียนบรรยาย จํานวนไม่เกิน ๗ บรรทัด ) 

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

   ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  มีคุณสมบัติเหมาะสมตามประกาศการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นทุกประการ 

 

                                   ลงช่ือ...............................................................ผู้เสนอขอ 
                                                             (……………………..............……………….) 

                                 ตําแหน่ง................................................................... 

            วันท่ี................/......................./...................... 
    

- ๗ -



                                         ตอนท่ี  ๒ 
แบบความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาขัน้ต้นเก่ียวกับคุณสมบัติของครูผู้สอนดีเด่นท่ีได้รบัการคัดเลือก 

 

 ……………………………………………………………………………………………….......................................…………. 
………………………………………………………………………………………………….........................................………………… 
………………………………………………………………………….........................................………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….........................................…… 

                                          ลงชื่อ................................................................................ 
                                                           (……….………..............………….…………………...) 

                                     ตําแหน่ง.......................................................................... 
                                                           (หัวหน้าหมวด/หัวหน้าภาค/รองผู้อํานวยการฯ) 
 

คํารับรอง และความเห็นเพ่ิมเติม 
 
  ……………………………...................................…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………….............................................……………………………………………………… 
…………………………………………………………………….............................................……………………………………………… 
…………………………………………………………............................................………………………………………………………… 
 
                                     ลงช่ือ……………………………………...............................….. 
                                             (….……...............………………………………………….) 
                                           ตําแหน่งผู้บริหาร......………………………………...........................…… 
                                       (ผู้อํานวยการสถานศึกษา/ผู้อํานวยการวิทยาเขต/ผู้อํานวยการวิทยาลัย) 
 

 

ตอนที่  ๓ 
แบบความเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับคุณสมบัติของครูผู้สอนดีเด่นท่ีได้รับการคัดเลือก 

 …………………………………………………………………………………………………...................................................………… 
…………………………………………………………………………………………..................................................………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………..................................................………… 
……………………………………………………………………………..................................................……………………………………… 
 

                                   ลงช่ือ.......................................................................................... 
                                                      (……….....................………………………..……………..…..) 
                                                         ประธานคณะกรรมการคัดเลือก 

- ๘ -


