




                      
 

 

 
 

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
เรื่อง การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ 

ประจำปี ๒๕๖5 
-------------------------------------- 

 คุรุสภาในฐานะสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอำนาจหน้าที ่ตามพระราชบัญญัติ  
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๙ (๕) สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพ            
ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และ (๖) ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติ 
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
 ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
มีพระราชดำรัสย้ำความสำคัญของภาษาไทยที ่จะเชื ่อมโยงกับวิชาอื ่น  ๆ โดยจะทำให้เข้าใจวิชาอื ่น ๆ  
จึงพระราชทานพระนามาภิไธยย่อ สธ ในเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น  
 ครูภาษาไทยเป็นผู้สร้างรากฐานด้านภาษาของชาติและผดุงรักษาเอกลักษณ์นี้ไว้ด้วยการอบรม 
สั่งสอน และปลูกฝังความรู้ความคิดให้เยาวชนรู้คุณค่าของภาษาประจำชาติ นับได้ว่าเป็นบุคคลที่ทำประโยชน์
แก่สังคม และธำรงรักษาความเป็นชาติให้มั่นคงยั่งยืน จึงสมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญให้เป็นที่ประจักษ์ 
ดังนั้น คุรุสภาจึงคัดเลือกครูภาษาไทยในประจำการของสถาบันการศึกษาระดับต่าง  ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน 
รวมทั้งผู ้สอนภาษาไทยในระดับอุดมศึกษาที่มีผลงานดีเด่นเพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นครูภาษาไทยดีเด่น 
ประจำปี ๒๕๖5 ตามรายละเอียดดังนี้ 
 
๑. วัตถุประสงค์  
 

 1.1 เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติครูภาษาไทยที่มีผลงานดีเด่นให้เป็นแบบอย่างที ่ดี  
                    1.2 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้ครูภาษาไทยพัฒนาตนเองและจัดการเรียนรู้
ได้อย่างมีคุณภาพ  
                   1.3 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เพิ่มคุณภาพของผู้เรียน                   
 1.4 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลเป็นต้นแบบให้ครูภาษาไทยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพต่อไป                                  
 
๒. รางวัลและจำนวนผู้ได้รับรางวัล 
 

                    ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูภาษาไทยดีเด่น จำนวนไม่เกิน ๕๐ คน จะได้รับรางวัลดังนี้ 
 ๒.๑ เข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ 
 ๒.๒ โล่ประกาศเกียรติคุณ 
 ๒.๓ เกียรติบัตร 
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๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับรางวัล 
 

 ๓.๑ เป็นครูหรืออาจารย์ที่สอนภาษาไทยในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน                  
ระดับอาชีวศึกษา หรือระดับอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน โดยต้องปฏิบัติการสอนภาษาไทยต่อเนื่องมาแล้ว       
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันที่ออกประกาศนี้ 
 3.2 ผู้ประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ยกเว้นอาจารย์ประจำในระดับอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน  
                   ๓.3 มีความประพฤติดี และไม่มีกรณีอยู่ในระหว่างการถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย                
ถูกดำเนินการทางวินัย หรือเป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย แม้จะได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทิน
แล้วก็ตาม รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
                    3.4 มีความสัมพันธ์ที ่ดีกับผู ้เรียน ส่งเสริมผู ้เรียนให้มีพัฒนาการการเรียนรู ้ภาษาไทย  
ที่เหมาะสมกับสถานภาพและความพร้อมของผู้เรียนแต่ละคน 
                     3.5 มีความเป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างในการใช้ภาษาไทย  
                    ๓.6 ไม่เคยได้รับรางวัลการยกย่องเป็นครูภาษาไทยดีเด่น ซึ่งดำเนินการโดยกรมศิลปากร
กระทรวงศึกษาธิการ ใน พ.ศ. ๒๕๒๘ - ๒๕๓๕ และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาดำเนินการสืบต่อมาตั้งแต่  
พ.ศ. ๒๕๓๖ ถึงปัจจุบัน  
     
๔. หลักเกณฑ์การพิจารณา  
 

                   4.1 ด้านการจัดการเรียนรู้ 
 

            (๑) มีแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่มีองค์ประกอบสำคัญครบถ้วน เหมาะสม            
กับบริบทของสถานศึกษา จำนวน 1 รายวิชา หรือ 1 ภาคเรียน ในส่วนระดับอุดมศึกษาให้ส่ง มคอ.3 และ มคอ.5  
           (2) จัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ฝึกฝนจนเกิดทักษะการฟัง การดู 
การพูด การอ่าน และการเขียน ตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมไทยอย่างเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละระดับ 
                          (๓) สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาไทย โดยสร้างแรงจูงใจให้ผู ้เรียนมีเจตคติที ่ดี                     
เห็นความสำคัญของการเรียนและการนำภาษาไทยไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องและเหมาะสม   
                          (๔) มีการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู ้ที ่หลากหลายวิธี ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เพื่อให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ และนำผลการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน              
มาปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริมผู้เรียนตามศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
 

                     4.2 ด้านผลงานทางวิชาการ ให้เลือกส่งตามประเภทของระดับการศึกษา ดังนี้  
 

   4.2.1 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา จำนวน 2 รายการ 
 

                          (1) การสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย หรือการนำแนวคิดของนักวิชาการ 
ด้านการจัดการเรียนรู้มาเป็นพ้ืนฐานการพัฒนาที่ทำให้ผู้เรียนเกิดสัมฤทธิผลในการเรียนภาษาไทย มีระยะเวลา             
ในการพัฒนาไม่เกิน 5 ปี โดยการใช้นวัตกรรมนั้น ๆ ต้องมีคู่มือและรายงานการพัฒนาที่ชัดเจนเป็นระบบ  
และต้องไม่ซ้ำกับผลงานวิจัยที่ใช้เพื่อการเลื่อนวิทยฐานะ หรืองานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาใดปริญญาหนึ่ง ยกเว้นมีการพัฒนาต่อยอดแล้ว  
                          (2) ผลงานในรูปแบบอื่น ๆ  ที่ทำให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ  
เช่น สื่อการสอน วีดิทัศน์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ บทเรียนออนไลน์ แบบฝึกหัดออนไลน์ (พร้อมคู่มือประกอบการใช้) ฯลฯ 
ซึ่งได้พัฒนาขึ้น และใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ต้องมีหลักฐานการนำไปใช้ปรากฏอยู่ใน   
แผนการจัดการจัดเรียนรู้และต้องมีระยะเวลาในการพัฒนาไม่เกิน ๕ ปี 
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 4.2.2 ระดับอุดมศึกษา จำนวน 2 รายการ  
 

                          (1) งานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี               
และต้องไม่ซ้ำกับผลงานวิจัยที่ใช้เพื่อขอตำแหน่งวิชาการ หรืองานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาใดปริญญาหนึ่ง ยกเว้นมีการพัฒนาต่อยอดแล้ว 
                          (2) ตำรา แบบเรียนภาษาไทย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์หรือดิจิทัล ต้องได้รับการเผยแพร่ 
ให้เป็นที ่ประจักษ์ โดยผลงานดังกล่าวต ้องมี ระยะเวลาไม่เก ิน ๕ ปี หรือได้รับการพัฒนาต่อยอด                           
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยมีรายงานการพัฒนาที่เป็นระบบชัดเจน 
 

                  4.3  ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน หมายถึง การแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น พัฒนาการ   
ของผู้เรียน ผลการทดสอบสมรรถนะของผู้เรียน ภาพกิจกรรม เกียรติบัตร วุฒิบัตร เป็นต้น ที่สะท้อนให้เห็นว่า 
 

                          (๑) ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาไทยได้อย่างดี ทั้งการฟัง การด ูการพูด การอ่าน และการเขียน 
สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับการเข้าสังคมและการใช้ในชีวิตประจำวัน 
                         (๒) ผ ู ้ เร ียนม ี เจตคต ิท ี ่ด ีและม ีส ุนทร ีย์ ทางการใช ้ภาษาไทยในร ูปแบบต่าง  ๆ                        
เช่น การประพันธ์ การอ่านทำนองเสนาะ การพูดในโอกาสต่าง ๆ เป็นต้น 
                         (๓) ผู้เรียนสามารถประยุกต์ทักษะการใช้ภาษาไทยในการเรียนรู้ การศึกษาหาความรู้    
เพ่ือการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองได้อย่างดี 
 (๔) ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่า อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์
ประจำชาติ ทั้งนี้ ต้องมีผลงานเชิงประจักษ์ของผู้เรียนแสดงให้เห็นชัดเจน               
         
๕. ผู้มีสิทธิเสนอผลงานหรือเสนอชื่อ 
 

 ครูหรืออาจารย์ที่สอนภาษาไทยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา               
หรือระดับอุดมศึกษา ทั ้งของรัฐและเอกชน เสนอผลงานด้วยตนเอง หรือได้รับการเสนอชื ่อจากบุคคล           
หรือองค์กร หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา สมาคม มูลนิธิ ชมรม โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษา คณบดี 
ผู้บริหารองค์กรหรือหน่วยงานลงนามรับรองแบบประวัติและผลงาน ซึ่งผู ้รับรองอาจเสนอชื่อผู้เข้ารับรางวัล                       
ได้มากกว่าหนึ่งคน  
 ทั้งนี้ หากเสนอผลงานด้วยตนเองแล้ว ต้องไม่ให้บุคคลอื่น หรือองค์กร หน่วยงานทางการศึกษา 
สถานศึกษา สมาคม มูลนิธิ ชมรม เสนอผลงานซ้ำอีก 
 
๖. การเสนอผลงานเพื่อพิจารณา 
 

              ผู้มีสิทธิเสนอผลงานด้วยตนเองหรือได้รับการเสนอชื่อ ตามข้อ 5 กรอกแบบรายงานประวัติ 
ที่เสนอชื่อและผลงาน ตามแบบขอรับรางวัลที่กำหนดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ให้ถูกต้องครบถ้วน และส่งผลงาน 
เพ่ือพิจารณาคัดเลือก ดังนี้ 
                    6.1 แบบรายงานประวัติและผลงาน จำนวน 1 เล่ม เย็บเล่มปิดสันให้เรียบร้อย โดยมี    
ความยาวของเนื้อหาและภาคผนวก (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ เอกสารหมายเลข 1 และ 2) จำนวนไม่เกิน 50 หน้า 
กระดาษ A4 พิมพ์ด้วยอักษรแบบ TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 point บรรทัดปกติ (Single)                   
พร้อมบันทึกข้อมูลและรายงานผลงานเป็นไฟล์ PDF ลงใน Flash Drive   
 ทั้งนี้ แบบสรุปชื่อผลงานของผู้ที่จะเสนอขอรับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2565 
(เอกสารหมายเลข 1) และแบบเสนอผลงานนวัตกรรม หรือการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (เอกสารหมายเลข 2) 
ที่กรอกเรียบร้อยแล้วให้รวมอยู่ในเล่มแบบรายงานประวัติและผลงาน ตามท่ีกำหนดในข้อ 6.1 
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  6.2 แผนการจัดการเรียนรู ้ตามหลักสูตรที ่มีองค์ประกอบสำคัญครบถ้วน เหมาะสม            
กับบริบทของสถานศึกษา จำนวน 1 รายวิชา หรือ 1 ภาคเรียน ในส่วนระดับอุดมศึกษาให้ส่ง มคอ.3 และ มคอ.5 
โดยจัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน 1 เล่ม 
  6.3 เอกสารผลงานทางวิชาการ ตามข้อ 4.2 
                         ๖.๔ วีดิทัศน์การสอนจริง ในรูปแบบ Onsite และ/หรือ Online โดยต้องเห็นบรรยากาศ    
ของชั้นเรียนและปฏิกิริยาของผู้เรียนได้อย่างชัดเจน และต้องมีความเชื่อมโยงกับข้อ 4 มีความยาวไม่เกิน 60 นาที                       
เป็นไฟล์ MP4 พร้อมส่งแผนการจัดการเรียนรู ้ของคาบที่สอน เป็นไฟล์ PDF โดยบันทึกลง Flash Drive               
และอัปโหลดไฟล์ วีดิทัศน์บน Youtube พร้อมทั้งส่งลิงก์มาพร้อมกับ Flash Drive   
 หากแบบรายงานประวัติและผลงาน เกินจำนวนหน้าที่กำหนดและไม่เข้าเล่มให้เรียบรอ้ย 
รวมถึงไม่ส่ง Flash Drive จะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการฯ และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
สงวนสิทธิไม่จัดส่งผลงานคืน  
 ให้ผู ้มีสิทธิเสนอผลงานหรือเสนอชื่อตามข้อ 5 เสนอแบบรายงานประวัติและผลงาน                               
ไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ภายในวันที ่ 20 เมษายน 2565  เพื ่อพิจารณาคัดเลือกต่อไป  
ทั้งนี้ หากผลงานได้รับการพิจารณาคณะอนุกรรมการฯ อาจไปประเมินสภาพจริงได้   
  
7. วิธีดำเนินการคัดเลือก  
 

 7.๑ การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น ในจังหวัด 
  

       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แต่งตั้งกรรมการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น ประกอบด้วย 
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาภาษาไทย หรือผู้แทนจากหน่วยงานต้นสังกัดทุกสังกัด เช่น สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่นจังหวัด สำนักงานการศึกษาเอกชน สำนักงานส่งเสริมการศึกษา                 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด                         
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด วิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยนาฏศิลป โรงเรียนกีฬาจังหวัด โรงเรียนสาธิต 
สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จำนวนไม่เกิน 20 คน พิจารณาคัดเลือกครู             
ตามคุณสมบัติที่กำหนดในประกาศฯ ให้ได้จังหวัดละ 3 คน และให้บันทึกข้อมูล ผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อ                
ลงในระบบ “ยกย่องวิชาชีพ งานรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น” (tepis2.ksp.or.th) ได้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน -                          
31 พฤษภาคม 2565 
 เมื่อคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
เพื่อรับฟังคำคัดค้านภายใน 7 วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อและออกเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการคัดเลือก    
ในจังหวัด และให้ส่งประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือก พร้อมแบบรายงานประวัติและผลงาน        
ไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยไม่ต้องรอรับฟังคำคัดค้าน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565       
เพ่ือดำเนินการคัดเลือกต่อไป  
 ทั้งนี้ ขอให้ส่งรายงานการประชุมสรุปผลการคัดเลือกฯ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกฯ พร้อมทั้งแบบประวัติและผลงานของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในจังหวัด ในรูปแบบไฟล์ PDF ทางอีเมล 
pichayut@ksp.or.th ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เพื่อดำเนินการคัดเลือกต่อไป  
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                    7.2 การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น ในกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
คัดเลือกแทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร) 

 สำนักงานเลขาธิการคุร ุสภา แต่งตั ้งคณะกรรมการคัดเล ือกครูภาษาไทยดีเด่น 
ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาภาษาไทย หรือผู้แทนจากหน่วยงานต้นสังกัดทุกสังกัด 
เช่น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 และเขต 2 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการ          
การอาชีวศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ สถาบันวิทยาลัยชุมชน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โรงเรียนกีฬา
กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนสาธิต จำนวนไม่เกิน 20 คน พิจารณาตามคุณสมบัติที่กำหนดในประกาศฯ     
ให้ได้ จำนวน 3 คน และให้บันทึกข้อมูล ผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อลงในระบบ “ยกย่องวิชาชีพ งานรางวัล                                  
ครูภาษาไทยดีเด่น” (tepis2.ksp.or.th) ได้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2565 

 เมื่อคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 
เพื่อรับฟังคำคัดค้านภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อและออกเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  
ในกรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการคัดเลือกต่อไป  
 

7.3 การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นให้ได้รับรางวัล 
 สำน ักงานเลขาธ ิการค ุร ุสภาดำเน ินการพิจารณาคัดเล ือกคร ูภาษาไทยดีเด่น                            

ที่ผ่านการคัดเลือกตามข้อ 7 (7.1) และ (7.2) ให้ได้รับรางวัล จำนวนไม่เกิน 50 คน 
 

8. การคัดค้าน 
 

 การคัดค้านให้เป็นไปตามวิธ ีการที่หน่วยคัดเลือกตามข้อ 7 กำหนด กรณีมีผู ้ค ัดค้าน                        
ให้อยู่ในดุลยพินิจของหน่วยคัดเลือกที่จะพิจารณาคำคัดค้าน และประกาศผลการพิจารณาให้แล้วเสร็จ                 
ภายใน 10 วัน คำวินิจฉัยของหน่วยคัดเลือกถือเป็นที่สุด  
 

๙. การตัดสินและมอบรางวัล 
 

 ๙.1 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะประกาศผลการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับเข็ม                 
เชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2565 ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖5 คำวิน ิจฉัย                       
ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ถือเป็นที่สุด 
 ๙.2 กำหนดมอบรางวัลในงานวันครู พ.ศ. 2566 หรือตามความเหมาะสม 
 

 1๐. การเพิกถอนรางวัล 
 

 ผู ้ ได ้ร ับการคัดเล ือกให้ได ้ร ับรางว ัลตามประกาศน ี ้  หากปรากฏในภายหล ังพบว่า             
เอกสาร หลักฐาน หรือข้อมูลดิจิทัลต่าง ๆ ไม่เป็นความจริง หรือหากมีพฤติกรรมเสื ่อมเสียต่อวิชาชีพ                 
หรือขัดต่อจรรยาบรรณของวิชาชีพ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีสิทธิที่จะเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชี          
ผู้ได้รับรางวัล และมีสิทธิที่จะเรียกรางวัลคืนในกรณีท่ีเห็นสมควร 
 

              ประกาศ ณ วันที่  ๓๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
 
 
                                       (รองศาสตราจารย์เอกชัย กี่สุขพันธ์) 
                                                                             ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 



 
แบบรายงานประวัติและผลงานนวัตกรรม 

เสนอเพ่ือพิจารณาคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติ 
จารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี ๒๕๖5 

 
ประเภทของระดับการศึกษา   
 
 

ตอนที่  ๑  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้เสนอขอรับรางวัล 

 ๑.  ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว)……………………….................นามสกุล………………………….................……….............. 
 2. เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ⃞ ⃞⃞⃞⃞ ⃞⃞⃞⃞⃞ ⃞⃞ ⃞  

      เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞ 
      ออกให้  ณ วันที่ ...................................................... หมดอายุ  ณ วันที่...................................................... 
๓.  ข้อมูลส่วนบุคคล 

๓.๑ เกิดเม่ือวันที่…….................…..เดือน…………….......................………พ.ศ…….........……. 

๓.๒ ปัจจุบันอายุ……............……..ปี           

๓.๓ ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกเลขท่ี.…….........….ถนน………….................…..…..ตำบล/แขวง……….…............. 

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

 โทรศัพท์…………………………………………… โทรศัพท์เคลือ่นท่ี……………………...........................…….…… 

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

๓.๔ วันที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ครู   ............. เดือน ....................................................พ.ศ. ......................... .... 

๓.๕ 

๓.๖ 

ประสบการณ์การสอน รวมเป็นเวลา ..................................... ปี …………………………เดือน 

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน  ......................................................................................................... ........ 

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

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

 จังหวัด .................................................................. รหัสไปรษณีย์ ............................................. ........ 

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

 

 
รูปถ่าย 

ขนาด ๑ น้ิว 
 

**กรอกข้อมูลในแบบรายงานประวัติและผลงานให้ครบถ้วน  และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง** 

(  ) ประถมศึกษา           (  ) มัธยมศึกษา 
(  ) อาชีวศึกษา             (  ) อุดมศึกษา 



 
 

    ๓.๘  ประวัติการศึกษา 
 

คุณวุฒิ 
วิชาเอก/โท/

สาขา 
ปีที่สำเร็จการศึกษา สถาบันการศึกษา 

    
    

 

๔. ประวัติการทำงาน   (เฉพาะตำแหน่งที่สำคัญ) 

วัน – เดือน - ปี ตำแหน่ง สอนชั้น/ระดับ สถานที่ทำงาน 

    
    
    
    
    
    

 
๕.  ประวัติการสอนภาษาไทย 

 ๕.๑ เริ่มสอนครั้งแรก  เมื่อวันที่ .......................เดือน……….........…...............พ.ศ. ……............... ......... 

  ในระดับชั้น………………………………..สถานศึกษา………………………..............................……………... 

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

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

 ๕.๒ ปัจจุบันสอนระดับชั้น…………………..………….สถานศึกษา………………........................…………..…. 

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

  รหัสไปรษณีย์…………...………โทรศัพท์…………………....…………..โทรสาร………….......................... 

 5.3 สอนภาษาไทยต่อเนื่องกันเป็นเวลา.............................ปี (นับถึงวันที่ออกประกาศฯ) 
 
6.  ชื่อผลงานที่ใช้ขอเลื่อนวิทยฐานะ 
 

 6.1 ............................................................................................................................. ........................ 
 6.2 ..................................................................................................... ............................................... 
 6.3 ............................................................................................................................. ....................... 

 
 

 
 

**กรอกข้อมูลในแบบรายงานประวัติและผลงานให้ครบถ้วน  และกรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง** 

-๒- 



 
 

7.  ชื่อผลงานที่ใช้ขอตำแหน่งวิชาการ 
 

 7.1 ............................................................................................................................. ........................ 
 7.2 ..................................................................................................... ................................................ 
 7.3 .....................................................................................................................................................  
 
8.  ชื่องานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
 

 8.1 ............................................................................................................................. ....................... 
 8.2 ...................................................................................................... ............................................... 
 8.3 .....................................................................................................................................................   
  

ข้าพเจ ้าขอร ับรองว ่าข ้อมูลประว ัต ิ เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเล ือกคร ูภาษาไทยด ี เด ่นฯ  
ประจำปี 2565 ที่แนบทั้งหมด เป็นความจริงและเป็นผลงานที่ข้าพเจ้าได้ผลิตขึ้นเอง โดยมิได้แอบอ้าง หรือ
คัดลอกผลงานของผู้อ่ืน หากปรากฏภายหลังว่า ข้อมูลที่ให้และผลงานที่เสนอไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินยอม
ให้เพิกถอนและเรียกคืนรางวัล โดยไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
ลงชื่อ                      เจ้าของประวัติ 

                                                        (     ) 
    ตำแหน่ง      

 
 

ลงชื่อ                      ผู้เสนอชื่อ 
                                                        (     ) 

    ตำแหน่ง      
    หน่วยงาน     
         (เฉพาะกรณีผู้อ่ืนเสนอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**กรอกข้อมูลในแบบรายงานประวัติและผลงานให้ครบถ้วน  และกรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง** 

-๓- 



 
 

ตอนที่ 2  ผลงานทุกประเภทท่ีต้องการให้คณะกรรมการพิจารณา 
  สรุปผลงานทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นงานวิจัย ตำราแบบเรียน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

นว ัตกรรมการจ ัดการเร ียนการสอน หร ือการปร ับปร ุงพัฒนาการเร ียนการสอน ที ่ม ีการนำไปใช้                       
อย่างมีประสิทธิผล โดยเขียนแยกแยะให้เห็นชัดเจนว่าแต่ละประเภทใช้อย่างไร เกิดผลอย่างไร อย่างย่อไม่เกิน 50 หน้า 
พร ้อมท ั ้ งกรอกแบบสร ุปช ื ่ อผลงานผ ู ้ท ี ่ จะขอร ับรางว ัลคร ูภาษาไทยด ี เด ่น  ประจำป ี  2565                                           
(เอกสารหมายเลข 1) และแบบเสนอผลงานนวัตกรรม หรือการปรับปรุงพัฒนาการเร ียนการสอน                                 
(เอกสารหมายเลข 2) พร้อมแนบผลงานประกอบการพิจารณา 

 
ตอนที่  3  ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

ลงชื่อ        
          (       ) 
    ตำแหน่ง        

     วันที่        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๔- 



 
 

แบบสรุปชื่อผลงานของผู้ที่จะขอรับการพิจารณาคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น 
เพ่ือรับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ  

ประจำปี 2565 
 

1. ชื่อผู้เสนอขอรับรางวัล 
    ........................................................................................  
    ตำแหน่ง.......................................................................... 
    สังกัด............................................................................... 
 

2. สถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน 
    .......................................................................................  
    ....................................................................................... 
    โทรศัพท์........................................................................ 
    ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ......................................... ปี 
 

3. ผลงานที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก (โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่องประเภทผลงาน) 

ชื่อผลงาน 
ประเภทผลงาน ปีการศึกษา

ที่ผลิต 
ผลงาน 

ด้านการจัด 
การเรียนรู ้

นวัตกรรมหรือ 
การปรับปรุงพัฒนา 

งานวิชาการ
หรืองานอ่ืน ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๑ 



 
 

แบบเสนอผลงานนวัตกรรม หรือการปรับปรุงพัฒนา 
การเรียนการสอนภาษาไทย 

 
1. ชื่อผลงาน 
    ...........................................................................................  
    ...........................................................................................  
    ................................................................ ........................... 
 
 

2. ผลงานนี้เป็น 
  นวัตกรรม.............................................................................. 
  การปรับปรุงพัฒนาจากพื้นฐานแนวคิด............................... 
     ...............................................................................................  
     ...............................................................................................  

3. ชื่อผู้เสนอผลงาน 
    ...........................................................................................  
    ตำแหน่ง............................................................................. 
    สังกัด................................................................. ................. 
 

4. สถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน 
    สถานศึกษา/สถาบัน............................................................... 
     ...............................................................................................  
     โทรศัพท์.................................................................................  
 

5. วัตถุประสงค์ของผลงานนี้ (เพื่ออะไร) 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. การนำผลงานไปใช้โดยย่อให้เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

6.1 ใช้กับใคร 6.2 ใช้ท่ีไหน 6.3 ใช้อย่างไร 
   

7. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนโดยย่อ 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ริเริ่มผลงานนี้จริง  
     ลงชื่อ………………………………………………………เจ้าของผลงาน 
                                                         (...............................................................) 
                                                              …..…………../…………………../……..… 
 
 

เอกสารหมายเลข 2 



   
 
 
 
 

แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการเสนอประวัติและผลงานนวัตกรรม 
เพ่ือพิจารณาคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ  

ประจำปี 2565 
 

ชื่อ-สกุล ผู้เสนอผลงาน............................................................................................................................. .................. 
 

************************************************************************************* 
แบบเสนอประวัติและผลงานที่ยื่น (กรุณา  ในช่องที่มีเอกสาร และจัดเรียงเอกสารตามลำดับที่กำหนด) 
 1. แบบรายงานประวัติและผลงานฯ จำนวน 1 เล่ม โดยมี ความยาวของเนื้อหาและภาคผนวก (ไม่รวมปก  
         คำนำ สารบัญ เอกสารหมายเลข 1 และ 2) จำนวนไม่เกิน 50 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยอักษรแบบ 
         TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 point ประกอบด้วย 
          แบบรายงานประวัติและผลงานฯ 
          แบบสรุปชื่อผลงานของผู้ที่จะขอรับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2565  (เอกสารหมายเลข 1)  
          แบบเสนอผลงานนวัตกรรม หรือการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย (เอกสารหมายเลข 2)         
 2. แผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่มีองค์ประกอบสำคัญครบถ้วน เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  
         จำนวนอย่างน ้อย 1 รายว ิชา หร ือ 1 ภาคเร ียน ในส่วนระดับอุดมศึกษาให้ส ่ง มคอ.3 และ มคอ.5  
          โดยจัดทำเป็นรูปเล่มจำนวน 1 เล่ม 
 3. เอกสารผลงานทางวิชาการ ตามประกาศฯ ข้อ 4.2 (จำนวน 2 รายการ)   
 4. Flash Drive ที่ต้องมีข้อมูลตามรายละเอียดดังนี้ 
          แบบรายงานประวัติและผลงาน ในรูปแบบไฟล์ PDF 
          แผนการจัดการเรียนรู้ฯ ในรูปแบบไฟล์ PDF 
          วีดิทัศน์การสอนจริง ความยาวไม่เกิน 60 นาที 
          ลิงกว์ีดิทัศน์การสอนจริง  
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าแบบประวัติและผลงานที่เสนอประกอบการพิจารณาคัดเลือกฯ ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน 
ตามประกาศฯ กำหนดทุกประการ 
 

ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอผลงาน 
                                (...................................................) 
                        วันที่....................................................... 

 
 
  
          ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกฯ แล้ว ปรากฏว่า 
     ครบถ้วน 
     ไม่ครบถ้วน ได้แก่....................................................................................................  

ลงชื่อ....................................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
                (...................................................) 
           วันที่................................................. 

สำหรับเจ้าหน้าที่คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 



 
 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
เรื่อง การคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นเพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว  

ประจำปี ๒๕๖๕ 
------------------------------------- 

คุรุสภาในฐานะสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาครู  
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๙ (๕) สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ   
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ และ (๖) ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  

ด้วยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็น 
“สมเด็จเจ้าฟ้าอาจารย์” ของนิสิต นักศึกษา และวงการครูภาษาฝรั่งเศส ทรงทุ่มเทกำลังสติปัญญาในการพัฒนา 
และสนับสนุนการสอนภาษาฝรั่งเศส ทรงเป็นแบบอย่างของครูสอนภาษาฝรั่งเศส และทรงวางแนวทางในการพัฒนา
ครูภาษาฝรั่งเศสมาเป็นลำดับ 

คุรุสภาร่วมกับสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้ดำเนินการคัดเลือกครูภาษาฝรั ่งเศสดีเด่น                  
ประจำปี ๒๕๖๕ เพื ่อเทิดพระเกียรติและสืบสานพระปณิธานด้านการศึกษาภาษาฝรั ่งเศสของพระองค์ท่าน                     
ในการพัฒนาศักยภาพแก่ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส ทั้งของภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้สนับสนุนการสอนภาษาฝรั่งเศส
ที่มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน และเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพครู             
ให้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมและวงการศึกษาของชาติ ตามรายละเอียดดังนี้  
 
๑. วัตถุประสงค์ 

๑.๑ เพื ่อส ืบสานพระปณิธานของสมเด ็จพระเจ ้าพี ่นางเธอ เจ ้าฟ้าก ัลยาณิว ัฒนา                    
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนครูภาษาฝรั่งเศส                        

๑.๒ เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู ้สอนภาษาฝรั่งเศสที่มีผลงานดีเด่ นให้เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา                       

๑.๓ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูผู ้สอนภาษาฝรั่งเศสในการสร้างนวัตกรรมที่ส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้                      

๑.๔ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบมาตรฐาน
วิชาชีพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม                      

๑.๕ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลเป็นต้นแบบให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอด
ประสบการณ์ทางวิชาชีพต่อไป 
 
๒. รางวัลและจำนวนผู้ได้รับรางวัล 

ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น จำนวนไม่เกิน ๖ คน จะได้รับรางวัลดังนี้  
๒.๑ เข็มเชิดชูเกียรติพระนามาภิไธยย่อ กว ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  
๒.๒ โล่ประกาศเกียรติคุณ                       



- ๒ - 
 

๒.๓ เกียรติบัตร                     
๒.๔ เง ินรางวัลจากมูลนิธ ิส ่งเสริมภาษาฝรั ่งเศสและฝรั ่งเศสศึกษา ในพระอุปถัมภ์                      

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
 
๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับรางวัล        

๓.๑ ครูในประจำการ  
 (๑) เป็นครูในประจำการที ่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ ่งสอนภาษาฝรั ่งเศส                

ในสถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือ  
 (๒) เป็นอาจารย์ ซึ่งสอนภาษาฝรั่งเศสในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 (๓) มีประสบการณ์ในการสอนภาษาฝรั่งเศสต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถึงวันที่ออกประกาศนี้ 
 (๔) ปฏิบัติงานตามหน้าที ่อย่างสม่ำเสมอ มีความรับผิดชอบสูง มีความเสียสละ                   

และถือเป็นแบบอย่างท่ีดีได้            
 (๕) ครูในประจำการ ตามข้อ (๑) จะต้องประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ                 

และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 (๖) ไม่มีกรณีอยู่ในระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ถูกดำเนินการ       

ทางวินัยหรือเป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย แม้จะได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินแล้วก็ตา ม 
รวมทั้งการดำเนินการเก่ียวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 (๗) ไม่เคยได้รับรางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นของคุรุสภา 
๓.๒ ครูนอกประจำการ 
 (๑) เป ็นคร ูนอกประจำการ หร ือเป ็นผ ู ้จ ัดการเร ียนการสอนนอกประจำการ                           

ในระดับอุดมศึกษาหรือเป็นผู้สนับสนุนการสอนภาษาฝรั่งเศสอย่างต่อเนื่อง 
 (๒) มีประสบการณ์ในการสอนภาษาฝรั่งเศสต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถึงวันที่ออกประกาศนี้ 
 (๓) ปฏิบัติงานตามหน้าที ่อย่างสม่ำเสมอ มีความรับผิดชอบสูง มีความเสียสละ                    

และถือเป็นแบบอย่างท่ีดีได ้
 (๔) ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
 (๕) ไม่เคยได้รับรางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นของคุรุสภา       

 
๔. หลักเกณฑ์การพิจารณา 

การพิจารณาผลงาน มีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ประกอบด้วย       
๔.๑ ด้านการปฏิบัติการสอน   
 (๑) มีความรู้ความสามารถและทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศสอย่างดี มีเจตคติที่ดีในการสอน

ภาษาฝรั่งเศส ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจได้อย่างชัดเจน และเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษาฝรั่งเศส 
 (๒) มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที ่มีคุณภาพ และเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน 

อย่างเป็นระบบ 
 (๓) คิดค้นวิธีการสอน รวมทั้งมีผลงานการพัฒนาหลักสูตรภาษาฝรั่งเศสอย่างต่อเนื่อง

เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น 
 (๔) สร้างบรรยากาศในการเรียนได้น่าสนใจ จูงใจให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของภาษาฝรั่งเศส

และมีทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียนและพัฒนาสมรรถนะการใช้ภาษาฝรั่งเศสของตนเองในอนาคต 
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                           (๕) มีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนวิชาภาษาฝรั่งเศสที่เหมาะสมกับธรรมชาติ  
ของวิชาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลได้ตรง ครอบคลุมและสะท้อน
ความสามารถทางภาษาที่แท้จริงของผู้เรียน และเป็นวิธีที่ครูอาจารย์ที่สอนภาษาฝรั่งเศส สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง 
        (๖) เป็นผู้ให้บริการวิชาการหรือมีส่วนสนับสนุน ส่งเสริมในการพัฒนาด้านการเรียน 
การสอนภาษาฝรั่งเศส เช่น อบรม ประชุม สัมมนา ฯลฯ 

๔.๒ ด้านผลงานทางวิชาการ 
 (1) มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาฝรั ่งเศสอย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน 

สอดคล้องและสัมพันธ์กับข้อ ๔.1  
      (๒) มีผลงาน/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนภาษาฝรั ่งเศสที ่ทำให้ผู ้เร ียน 

เกิดสัมฤทธิผลในการเรียนภาษาฝรั่งเศส โดยสามารถเสนอนวัตกรรมในลักษณะรูปแบบ วิธีการ สิ่งของหรือ
สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย เอกสารหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ เช่น รูปแบบการสอน รูปแบบ      
การจัดการเรียนรู้ ชุดการเรียนรู้ ชุดกิจกรรม ตำรา แบบเรียน บทความทางวิชาการ งานวิจัย ฯลฯ 
                           ทั้งนี้ ระดับมัธยมและระดับอาชีวศึกษาพิจารณาจากแผนการสอน ส่วนระดับอุดมศึกษา
พิจารณาจากเอกสาร มคอ.๓ และมคอ.๕ 
 
๕. ผู้มีสิทธิเสนอผลงานหรือเสนอชื่อ 

ครูในประจำการหรืออาจารย์ที่สอนภาษาฝรั่งเศส หรือครูนอกประจำการหรือเป็นผู้จัดการเรียนการสอน
ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส เสนอผลงานด้วยตนเอง หรือได้รับการเสนอชื่อจากบุคคล หรือ
องค์กร หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา สมาคม มูลนิธิ ชมรม โดยเสนอผลงานให้ผู้บริหารสถานศึกษา/คณบดี 
ลงนามรับรองแบบประวัติและผลงาน ซึ่งผู้รับรองอาจเสนอชื่อผู้เข้ารับรางวัลได้มากกว่าหนึ่งคน ตามจำนวนที่เสนอขอได้ 

ทั้งนี้ ผู้เสนอผลงานด้วยตนเองแล้ว ต้องไม่ให้บุคคลอื่น หรือองค์กร หน่วยงานทางการศึกษา 
สถานศึกษา สมาคม มูลนิธิ ชมรม เสนอผลงานซ้ำอีก 

 
๖. การเสนอผลงานเพื่อพิจารณา 

ผู้มีสิทธิเสนอผลงานด้วยตนเองหรือได้รับการเสนอชื่อ ตามข้อ ๕ กรอกข้อมูลเจ้าของประวัติ   
ที่เสนอชื่อและผลงานตามแบบรายงานประวัติและผลงานฯ ที่กำหนดแนบท้ายประกาศนี้ ให้ถูกต้องครบถ้วน
และส่งผลงานเพ่ือพิจารณาคัดเลือก ดังนี้   

๖.๑ แบบรายงานประวัติและผลงาน จำนวน ๑ เล่ม เย็บเล่มปิดสันให้เรียบร้อย โดยมี    
ความยาวของเนื้อหาและภาคผนวก (ไม่รวมปก/คำนำ/สารบัญ) จำนวนไม่เกิน ๓๐ หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วย
อักษรแบบ TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร ๑๖ point บรรทัดปกติ (Single) พร้อมบันทึกข้อมูลและรายงาน
ผลงานเป็นไฟล์ PDF ลงใน Flash Drive   

๖.๒ วีดิทัศน์การจัดการเรียนรู้ โดยต้องเห็นบรรยากาศของชั้นเรียนและปฏิกิริยาของผู้เรียน  
ได้อย่างชัดเจน โดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เสนอขอรับรางวัล ความยาวไม่เกิน ๒๐ นาที เป็นไฟล์ MP4 
และอัปโหลดไฟล์วีดิทัศน์ บน YouTube พร้อมทั้งส่งลิงก์มาพร้อมกับ Flash Drive    

๖.๓ แผนการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งรายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย ๑ ภาคเรียน 
หรือเค้าโครงการสอน/โครงสร้างการสอน (course outline) อย่างน้อย ๑ ภาคเรียน ในส่วนระดับอุดมศึกษา
ให้ส่ง มคอ.๓ และ มคอ.๕  

๖.๔ เอกสารทางวิชาการ และ/หรือผลงานวิจัย ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๒ เล่ม และ
ระดับอุดมศึกษา จำนวน ๒ เล่ม ขนาดกระดาษ A4 ซึ่งเป็นผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปี 
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๖.๕ นวัตกรรมมีกระบวนการสร้าง/พัฒนาที่น่าเชื ่อถือ มีคุณภาพ หรือมีประสิทธิภาพ                
ตามเกณฑ์ มาตรฐาน หรือสอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียน/หน่วยงานต้นสังกัด 

๖.๖ ผลการเรียนรู้ที่เชื่อถือได้ เสริมสร้างหรือพัฒนาสมรรถนะการใช้ภาษาฝรั่งเศสแก่ผู้เรียน
อย่างชัดเจน  

หากแบบรายงานประวัติและผลงานฯ เกินจำนวนหน้าที่กำหนดและไม่เข้าเล่มให้เรียบร้อย 
รวมถึงไม่ส่ง Flash Drive จะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการ ฯ และสำนักงานเลขาธิการ              
คุรุสภาสงวนสิทธิไม่จัดส่งผลงานคืน   

ทั้งนี้ ผู ้มีสิทธิเสนอผลงานหรือเสนอชื่อ ตาม ข้อ ๕ ให้เสนอผลงาน ตามข้อ ๖ ไปยัง
หน่วยงานที่ตนเองสังกัดอยู่ตามแนบท้ายประกาศฯ ภายในวันที่ ๒0 เมษายน ๒๕๖๕ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกต่อไป 
 
๗. วิธีดำเนินการคัดเลือก 

๗.๑ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส  คัดเลือกผลงาน                
ของครูในประจำการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ศูนย์ละไม่เกิน ๕ คน   

๗.๒ คณะกรรมการสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย คัดเลือกผลงานผู้สมควรได้รับ
ประกาศเกียรติคุณฯ ดังนี้                            

 (๑) ครูในประจำการจากสถาบันระดับอุดมศึกษา และโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย 
จำนวนไม่เกิน ๕ คน                               

 (๒) ครูนอกประจำการซึ ่งเป็นสมาชิกสมาคมครูภาษาฝรั ่งเศสแห่งประเทศไทย                             
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี            
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จำนวนไม่เกิน ๕ คน      

เมื่อคัดเลือกเสร็จแล้วให้หน่วยงานตามข้อ ๗.๑ และข้อ ๗.๒ ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับ
การเสนอชื่อให้ทราบเป็นการทั่วไป เพื่อรับฟังการคัดค้านภายใน ๗ วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อ และเสนอรายชื่อ
และผลงาน ตามข้อ ๖ พร้อมกับ Flash Drive ของผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา              
โดยไม่ต้องรอฟังคำคดัค้าน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เพ่ือดำเนินการพิจารณาคัดเลือกต่อไป 

๗.๓ การคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นให้ได้รับรางวัล 
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือก

ตามข้อ ๗ (๗.๑) และ (๗.๒) ให้ได้รับรางวัล จำนวนไม่เกิน ๖ คน 
 
๘. การคัดค้าน  

การคัดค้านให้เป็นไปตามวิธ ีการที ่หน่วยคัดเลือกตามข้อ ๗ กำหนด กรณีมีผู ้ค ัดค้าน                         
ให้อยู ่ในดุลยพินิจของหน่วยคัดเลือกที ่จะพิจารณาคำคัดค้าน และประกาศผลการพิจารณาให้แล้วเสร็จ                 
ภายใน ๑๐ วัน คำวินิจฉัยของหน่วยคัดเลือกถือเป็นที่สุด 
 
๙. การตัดสินและมอบรางวัล 

๙.๑ สำนักงานเลขาธิการคุร ุสภาจะประกาศผลการคัดเล ือกครูภาษาฝรั ่งเศสดีเด่น            
เพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี ๒๕๖๕ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ คำวินิจฉัย
ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ถือเป็นที่สุด 

๙.๒ กำหนดมอบรางวัลในงานวันครู พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือตามความเหมาะสม 
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๑๐. การเพิกถอนรางวัล 
ผ ู ้ ได ้ร ับการค ัดเล ือกให้ได ้ร ับรางว ัลตามประกาศน ี ้  หากปรากฏในภายหลังพบว่า            

เอกสาร หลักฐาน หรือข้อมูลดิจิทัลต่าง ๆ ไม่เป็นความจริง หรือหากมีพฤติกรรมเสื ่อมเสียต่อวิชาชีพ                 
หรือขัดต่อจรรยาบรรณของวิชาชีพ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีสิทธิที่จะเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชี         
ผู้ได้รับรางวัล และมีสิทธิที่จะเรียกรางวัลคืนในกรณีท่ีเห็นสมควร 

ประกาศ ณ วันที่   ๓๐  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 

    (รองศาสตราจารย์เอกชัย กี่สุขพันธ์) 
       ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 



หน่วยงานที่ผู้ขอรับรางวัลครูภาษาฝรั่งเศสสามารถส่งเล่มประวัติผลงานเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก 
     

ที ่ ศูนย์ ที่ต้ัง จังหวัดในพื้นที่ 

1 กรุงเทพฯ เขต 1 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย   

2 กรุงเทพฯ เขต 2 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี  เขตดิน
แดง 

 

3 ภาคกลาง โรงเรียนราชินีบูรณะ   
จ.นครปฐม 

นครปฐม, ราชบรุี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, สระบุร ี
กาญจนบุรี, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม,ลพบุร ี

4 ภาคตะวันออก โรงเรียนชลกันยานุกูล  
จ.ชลบุร ี

จังหวัดจันทบุรี, จังหวัดชลบรุี, จังหวัดตราด, จังหวัดระยอง 
,จังหวัดฉะเชิงเทรา, จังหวัดปราจนีบุรี, จังหวัดสระแก้ว 

5 ภาคเหนือตอนบน โรงเรียนสันกำแพง   
จ.เชียงใหม่ 

เชียงราย, เชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง, แพร่, พะเยา 

6 ภาคเหนือตอนล่าง โรงเรียนเฉลมิขวัญสตรี   
จ.พิษณุโลก 

ตาก, กำแพงเพชร, พิษณุโลก, พิจิตร, นครสวรรค์, อุตรดิตถ์, 
เพชรบูรณ,์ สุโขทัย (15 โรงเรียน) 

7 ภาคตะวันออก  
เฉียงเหนือ 

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย   
จ.ขอนแก่น 

ขอนแก่น, อุดรธานี, บุรีรัมย์, ชัยภมูิ, สกลนคร, หนองคาย, ศรสีะ
เกษ, ยโสธร, สุรินทร์, อุบลราชธานี, กาฬสินธุ์, นครราชสีมา, เลย 

8 ภาคใต้ตอนบน โรงเรียนภูเกต็วิทยาลัย   พังงา, ภูเก็ต, สุราษฎร์ธานี, ตรัง, กะบี่, ชุมพร 

9 ภาคใต้ตอนล่าง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย   
จ.สงขลา 

นครศรีธรรมราช, พัทลุง, สงขลา 
(จังหวัดที่เหลือปิดหมดแล้ว) 

10 สามาคมครภูาษา
ฝรั่งเศสแห่งประเทศ
ไทย 

โรงเรียนกรุงเทพการบัญชี
วิทยาลัย 

- ครูในประจำการระดับอุดมศึกษา 
- ครูนอกประจำการ หรือผูจ้ัดการเรียนการสอนนอกประจำการใน
ระดับอุดมศึกษา หรือเป็นผูส้นับสนุนการสอนภาษาฝรั่งเศสอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

   

http://www.เกร็ดความรู้.net/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8a%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%94/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%87/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%89%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b2/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%a7/


 

 
 

 
 

แบบรายงานประวัติและผลงาน  
เสนอเพ่ือพิจารณาคัดเลือกครูภาษาฝร่ังเศสดีเด่นเพ่ือรับเข็มเชิดชูเกียรติ 

จารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจ าปี 2565 
 

1. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้เสนอขอรับรางวัล 

    ๑.๑  ชื่อ / นามสกุล (นาย, นาง, นางสาว) .......................................................................................................... 
 ๑.๒  เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ⃞ ⃞⃞⃞⃞ ⃞⃞⃞⃞⃞ ⃞⃞ ⃞  

           เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞ 
           ออกให้  ณ วันที่ ................................................... หมดอายุ  ณ วันที่........................................................ 
 1.๓  ข้อมูลส่วนบุคคล 

  1) เกิดเม่ือวันที่…….................…..........เดือน……………..................................………พ.ศ…….........…........…... 
    ๒) ปัจจุบันอายุ……............……..ปี           
    ๓) ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกเลขท่ี.……......….ถนน……..................…..…..ต าบล/แขวง……….…......................... 
 อ าเภอ/เขต…………….........……………………จังหวัด………………..........…….รหัสไปรษณีย์……....…….......... 
 โทรศัพท…์………………………………………… โทรศัพท์เคลื่อนที่……………………...........................…..…….... 
 โทรสาร…………………………………............e-mail address……............................................................... 
    4) วันที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ครู   ............. เดือน ....................................................พ.ศ. ................................ 
    ๕) 
    6) 

ประสบการณ์การสอน รวมเป็นเวลา ................................................ ปี ………………........…………เดือน 
ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน  .................................................................................................................... 

    7) สถานศึกษา ....................................................................สังกัด .................. .......................................... 
 ต าบล/แขวง........................................................... อ าเภอ/เขต......................... .................................... 
 จังหวัด .................................................................. รหัสไปรษณีย์ ............... ......................................... 

โทรศัพท์ .................................................................โทรสาร ...................... ........................................... 
๒. ประวัติการศึกษา  

คุณวุฒิ วิชาเอก/โท/สาขา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

สถาบันการศึกษา 

    
    
    
 

       
       

 

รูปถ่าย 

ขนาด ๑ นิ้ว 

 



 

-๒- 
 
๓. การพัฒนาวิชาชีพย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี (ประสบการณ์  การฝึกอบรม) เพิ่มเติม* โปรดแนบหลักฐาน เช่น เกียรติบัตร/ภาพถ่าย/หนังสือรับรอง ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมที่ขอเสนอ  
 

ที ่
วัน/เดือน/ปี 

ที่ได้รับการอบรมพัฒนา 
หัวข้อในการอบรมพัฒนา จัดโดยหน่วยงาน เอกสาร/หลักฐาน 

     
     

 
4. ประวัติการท างานย้อนหลัง ๓ ปี และผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี   

4.๑ 
ปี  พ.ศ. .... 

4.๒ 
สถานภาพ / ต าแหน่ง 

4.๓ 
เงินเดือน 

4.๔ 
งานที่ได้รับมอบหมาย 

4.๕ การศึกษา / ฝึกอบรม / 
ประชุมสัมมนา ฯลฯ 

4.๖ 
คุณวุฒิ / ใบรับรองผล 

 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
     หมายเหตุ รายละเอียดตั้งแต่ข้อ  4.๑ – 4.๖  ดูค าอธิบายประกอบใน  ภาคผนวก  ข้อ 3  ประวัติการท างานตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 



 

-๓- 
 

4.๗ ปี พ.ศ. .... 4.๘ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติวิชาชีพ 4.๙ ความส าเร็จหรือการยกย่องที่ได้รับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
ค าอธิบาย ข้อ 4.๘   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ให้ระบุผลงาน  นวัตกรรม  หนังสือ  คู่มือ  สื่อ  การน านวัตกรรมและงานวิชาชีพมาประยุกต์ 
  ข้อ 4.๙   การยกย่อง  ได้รับรางวัลใดบ้าง  หรือได้เลื่อนระดับใด  ผลงานมีความส าเร็จและได้รับการเผยแพร่อย่างไร 



 

-๔- 
 

5. รายงานผลการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ (โปรดน าเสนอเป็นความเรียง) 
       [ ค าอธิบายมาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) อยู่ใน ภาคผนวก ข้อที่ 5 ] 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

-๕- 
 

6. รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของวิชาชีพที่สามารถยึดถือเป็นแบบอย่างได้  ในด้านต่าง ๆ 
    ต่อไปนี้ 
 6.๑  การพัฒนาตนเอง 
 6.๒  การพัฒนางาน 
 6.๓  ผลการพัฒนาที่เกิดกับผู้เรียน 
 6.๔  ความร่วมมือกับผู้อ่ืนในโรงเรียนและชุมชน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

- ๖ - 

                                               ภาคผนวก 
 
๑.  ค าอธิบายเพิ่มเติมข้อต่างๆ ให้ชัดเจนขึ้น (ถ้ามี) โดยใช้ถ้อยค ากะทัดรัดและได้ใจความ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
๒.  ให้สรุปผลการปฏิบัติงานตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๓ และข้อบังคับคุรุสภา                
ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๒ เลือกข้อใดข้อหนึ่งที่เด่นชัดที่สุด  ที่ส่งผลให้ปรากฏและเป็นที่ยอมรับ
ของนักเรียน  สถานศึกษา  ผู้ร่วมงาน  สังคม และเห็นผลจากการอุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพ  ตลอดระยะเวลา
ของการปฏิบัติงานและเป็นหลักฐานอ้างอิงได้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

          



 

- ๗ - 

                   ข้าพเจ้าขอรับรองว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมตามประกาศการคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น  
เพ่ือรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจ าปี ๒๕๖๕ ทุกประการ 
       
       
 

 
 
 
 
 

ค ารับรอง และความเห็นเพ่ิมเติมจากผู้บังคับบัญชาขั้นต้น 
              
              
               
 
 
 

ลงชื่อ ......................................................... เจ้าของประวัติ 

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

ต าแหน่ง ........................................................... 

วัน/เดือน/ปี ..................................................... 

ลงชื่อ ...................................................... ... ผู้เสนอชื่อ 

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

ต าแหน่ง ........................................................... 

วัน/เดือน/ปี ..................................................... 

               (เฉพาะกรณีทีผู่้อ่ืนเสนอ) 

ลงชื่อ .........................................................  

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

ต าแหน่ง ........................................................... 

 



 

แบบสรุปชื่อผลงานของผู้ที่จะขอรับรางวัลครูภาษาฝร่ังเศสดีเด่น  
เพ่ือรับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจ าปี 2565 

 
1. ชื่อผู้เสนอขอรับรางวัล 

    ........................................................................................ 
    ต าแหน่ง.......................................................................... 
    สังกัด........................................................ ....................... 

 

2. สถานทีป่ฏิบัติงานปัจจุบัน 
    ....................................................................................... 
    ....................................................................................... 
    ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ......................................... ปี 
    โทรศัพท์........................................................................ 

 

3. ผลงานที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณา 

ชื่อผลงาน 
ประเภทผลงาน ปีการศึกษา

ที่ผลิต 
ผลงาน 

การจัด 
การเรียนรู ้

นวัตกรรมหรือ 
การปรับปรุงพัฒนา 

งานวิชาการ
หรืองานอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

เอกสารหมายเลข 1 



 

 

ชื่อผลงาน 
ประเภทผลงาน ปีการศึกษา

ที่ผลิต 
ผลงาน 

การจัด 
การเรียนรู ้

นวัตกรรมหรือ 
การปรับปรุงพัฒนา 

งานวิชาการ
หรืองานอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 

 
แบบเสนอผลงานนวัตกรรม หรือการปรับปรุงพัฒนา 

การเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส 
1. ชื่อผลงาน 

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

 
 

2. ผลงานนี้เป็น 
  นวัตกรรม....................................................... ....................... 
  การปรับปรุงพัฒนาจากพื้นฐานแนวคิด............................... 
     ............................................................................................... 
     .............................................................. ................................. 

3. ชื่อผู้เสนอผลงาน 
    ........................................................................................... 
    ต าแหน่ง............................................................................. 
    สังกัด.................................................................................. 

 

4. สถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน 
    สถานศึกษา/สถาบัน............................................................... 
     .............................................................. ................................. 
     โทรศัพท์.................................................................................  

 
5. วัตถุประสงค์ของผลงานนี้ (เพื่ออะไร) 

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

 
6. การน าผลงานไปใช้โดยย่อให้เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

6.1 ใช้กับใคร 6.2 ใช้ท่ีไหน 6.3 ใช้อย่างไร 
 
 
 
 
 
 

  

7. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนโดยย่อ 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
          ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ริเริ่มผลงานนี้จริง  

      ลงชื่อ………………………………………………………เจ้าของผลงาน 
                                                                    (...............................................................) 
               …..…………../…………………../……..……….. 

เอกสารหมายเลข 2 



   
 
 
 
 

แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการเสนอประวัติและผลงานนวัตกรรม 
เพ่ือพิจารณาคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นเพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติ  

จารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจ าปี 2565 
 

ชื่อ-สกุล ผู้เสนอผลงาน............................................................................................................................. .................. 
**************************************************************************************************************** 

แบบเสนอประวัติและผลงานที่ยื่น (กรุณา  ในช่องที่มีเอกสาร และจัดเรียงเอกสารตามล าดับที่ก าหนด) 
 1. แบบรายงานประวัติและผลงานฯ จ านวน 1 เล่ม ความยาวของเนื้อหาและภาคผนวก (ไม่รวมปก/ค าน า/สารบัญ)  
         จ านวนไม่เกิน 30 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยอักษรแบบ TH Sarabun PSK  
         ขนาดตัวอักษร 16 point บรรทัดปกติ (Single) ประกอบด้วย 
          แบบรายงานประวัติและผลงานวัตกรรม 
          แบบสรุปชื่อผลงานนวัตกรรมฯ (เอกสารหมายเลข 1)  
          แบบเสนอผลงานนวัตกรรม หรือการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน (เอกสารหมายเลข 2)         
 2. แผนการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งรายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย ๑ ภาคเรียน หรือเค้าโครงการสอน/  
         โครงสร้างการสอน (course outline) อย่างน้อย ๑ ภาคเรียน ในส่วนระดับอุดมศึกษาให้ส่ง มคอ.๓ และ มคอ.๕ 
3. เอกสารทางวิชาการ และ/หรือผลงานวิจัย ระดับมัธยมศึกษา จ านวน ๒ เล่ม และระดับอุดมศึกษา                 
        จ านวน ๒ เล่ม ขนาดกระดาษ A4 ซึ่งเป็นผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปี 

4. Flash Drive ที่ต้องมีข้อมูลตามรายละเอียดดังนี้ 
          แบบรายงานประวัติและผลงาน ในรูปแบบไฟล์ PDF 
          วีดิทัศน์การสอนจริง โดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ความยาวไม่เกิน 20 นาที 
          ลิงก์วีดิทัศน์การสอนจริง 
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าแบบประวัติและผลงานที่เสนอประกอบการพิจารณาคัดเลือกฯ ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน 
ตามประกาศฯ ก าหนดทุกประการ 
 

ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอผลงาน 
                            (...................................................) 

                     วันที่............................................................ 
 

 
  
          ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกฯ แล้ว ปรากฏว่า 
     ครบถ้วน 
     ไม่ครบถ้วน ได้แก่....................................................................................................  
 

ลงชื่อ....................................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
                (...................................................) 
           วันที่.................................................. 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 



 
 
 

 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 

เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา 
ประจำปี ๒๕๖๕ 

------------------------------------- 
คุรุสภาได้ก่อตั้งมูลนิธิรางวัลคุรุสภาขึ้นเพื่อให้รางวัลแก่สมาชิกคุรุสภาผู้ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่น 

ซึ่งได้ดำเนินการสรรหาตั้งแต่ปี ๒๕๒๔ และเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กำหนดให้คุรุสภามีอำนาจหน้าที ่ตามมาตรา ๙ (๕) 
สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และ (๖) ส่งเสริม 
สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  

คุรุสภาโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ในด้านการศึกษา              
และดำรงตนอยู ่ในศีลธรรมอันดีเป็นแบบอย่างได้ เพื ่อรับรางวัลคุรุสภาต่อเนื ่องจนถึงปัจจุบัน ในการนี้ 
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา 
ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งมูลนิธิรางวัลคุรุสภา ประกอบกับ
อำนาจหน้าที่ของคุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ตามรายละเอียดดังนี้  
 
๑. วัตถุประสงค์ 

๑.๑ เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีมาตรฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่นให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

๑.๒ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้เกิดการพัฒนาตนเอง และมีคุณภาพ               
ในการจัดการเรียนรู้ 

๑.๓ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบมาตรฐาน
วิชาชีพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง   

๑.๔ เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน 
๑.๕ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลเป็นต้นแบบให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอด

ประสบการณ์ทางวิชาชีพต่อไป 
 
๒. รางวัลและจำนวนผู้ได้รับรางวัล 

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลคุรุสภา แบ่งเป็น ๒ ระดับ  
ได้แก่ “ระดับดีเด่น” จำนวน ๙ คน และ “ระดับดี” จำนวน ๑๘ คน รวมจำนวน ๒๗ คน จะได้รับรางวัลดังนี้ 

 
 



- ๒ - 
 

๒.๑ ระดับดีเด่น       
 (๑) โล่ประกาศเกียรติคุณ       
 (๒) เข็มทองคำ “คุรุสภาสดุดี”        
 (๓) เกียรติบัตร        
 (๔) เงินรางวัล จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
๒.๒ ระดับดี 

       (๑) เข็ม “คุรุสภาสดุดี”                  
       (๒) เกียรติบัตร        
       (๓) เงินรางวัล จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 
๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับรางวัล                

๓.๑ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้แก่ ครู ผู ้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และ
ศึกษานิเทศก์    

๓.๒ มีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี นับถึงวันที่ออกประกาศนี้ โดยปฏิบัติงาน               
ในประเภทที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี และต้องตรงตามตำแหน่งที่ดำรงอยู่ ณ ปัจจุบัน      

๓.๓ ไม่เคยกระทำความเสื่อมเสียใด ๆ อันเป็นการบกพร่องในศีลธรรมอันดี และการประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา  

๓.๔ ไม่มีกรณีอยู่ในระหว่างการถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ถูกดำเนินการ             
ทางวินัย หรือเป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย แม้จะได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินแล้วก็ตาม                          
รวมทั้งการดำเนินการเก่ียวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ       

๓.๕ ไม่เคยได้รับรางวัลคุรุสภา ระดับดีเด่นในประเภทเดียวกันมาก่อน 
 
๔. หลักเกณฑ์การพิจารณา                  

๔.๑ ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๓ และข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๒ (คะแนนเต็ม  
๑๐๐ คะแนน) 

 (๑) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ        
 (๒) มาตรฐานการปฏิบัติงาน         
 (๓) มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ)   
 
 
 
 
 



- ๓ - 
 

๔.๒ ต้องเป็นผู้ที่จัดการเรียนรู้ จัดการศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์                       
ทางการศึกษาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)    

 (๑) ครู ต้องเป็นผู้ที่มีทักษะความชำนาญในการสอน มีผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนเชิงประจักษ ์        
 (๒) ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมการบริหาร หรือปรับปรุงระบบบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
การบริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเห็นผลได้ชัดเจน 

 (๓) ผู้บริหารการศึกษา ต้องเป็นผู้ที ่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการการศึกษา              
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมการบริหาร หรือปรับปรุงระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
การบริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเห็นผลได้ชัดเจน 

 (๔) ศึกษานิเทศก์ ต้องเป็นผู ้ที ่ม ีความเชี ่ยวชาญในการนิเทศการศึกษา มีผลงาน                    
เชิงประจักษ์ท่ีแสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมการนิเทศการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเห็นผลได้ชัดเจน 
 
๕. ผู้มีสิทธิเสนอผลงานหรือเสนอชื่อ 

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั้ง ๔ ประเภท เสนอผลงานด้วยตนเอง หรือได้รับการเสนอชื่อ
จากบุคคลอื่น หรือองค์กร หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา สมาคม มูลนิธิ ชมรม โดยเสนอผลงาน                    
ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นลงนามรับรองแบบประวัติและผลงาน ซ่ึงผู้รับรองอาจเสนอชื่อผู้เข้ารับรางวัลได้มากกว่า
หนึ่งคน ตามจำนวนที่เสนอขอได้  

ทั้งนี้ ผู้เสนอผลงานด้วยตนเองแล้ว ต้องไม่ให้บุคคลอื่น หรือองค์กร หน่วยงานทางการศึกษา 
สถานศึกษา สมาคม มูลนิธิ ชมรม เสนอผลงานซ้ำอีก  
 
๖. การเสนอผลงานเพื่อพิจารณา 

๖.๑ ผู้มีสิทธิเสนอผลงานด้วยตนเองหรือได้รับการเสนอชื่อ เสนอผลงานตามรายละเอียดดังนี้  
 (๑) ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ในจังหวัด  ทุกสังกัด ส่งผลงาน                

ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด        
 (๒) ครู ผู ้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ในกรุงเทพมหานคร  ทุกสังกัด               

ส่งผลงาน ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา        
 (๓) ผู้บริหารการศึกษา ทั้งในจังหวัดและในกรุงเทพมหานคร ทุกสังกัด ส่งผลงาน               

ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  
๖.๒ ผู้มีสิทธิเสนอผลงานตามข้อ ๖.๑ กรอกข้อมูลเจ้าของประวัติที ่เสนอชื่อและผลงาน                

ตามแบบรายงานประวัติและผลงานเสนอเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๕ ที่กำหนด
แนบท้ายประกาศนี้ ให้ถูกต้องครบถ้วน และส่งผลงานเพ่ือพิจารณาคัดเลือก ดังนี้    
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 (๑) แบบรายงานประวัติและผลงานฯ จำนวน ๑ เล่ม เย็บเล่มปิดสันให้เรียบร้อย                   
โดยมีความยาวของเนื้อหาและภาคผนวก (ไม่รวมปก/คำนำ/สารบัญ) จำนวนไม่เกิน ๕๐ หน้ากระดาษ A4 
พิมพ์ด้วยอักษรแบบ TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร ๑๖ point บรรทัดปกติ (Single) พร้อมบันทึกข้อมูล
และรายงานผลงานเป็นไฟล์ PDF ลงใน Flash Drive            

   ทั้งนี้ แบบสรุปชื่อผลงานนวัตกรรมของผู้เสนอขอรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๕ 
(เอกสารหมายเลข ๑) และแบบเสนอผลงานนวัตกรรม หรือการปรับปรุงพัฒนาตามประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา (เอกสารหมายเลข ๒) ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสาร ก.พ.๗/สมุดประจำตัวครูที่มีข้อมูล
เป็นปัจจุบัน และสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ยังไม่หมดอายุ ให้รวมอยู่ในเล่มแบบรายงาน
ประวัติและผลงานฯ โดยนับจำนวนหน้ารวมกันไม่เกินตามที่กำหนดในข้อ ๖.๒ (๑)        

 (๒) วีดิทัศน์การสอนจริง โดยต้องเห็นบรรยากาศของชั้นเรียนและปฏิกิริยาของผู้เรียน            
ได้อย่างชัดเจน หรือการใช้นวัตกรรมการบริหาร หรือการใช้นวัตกรรมการนิเทศตามประเภทที่ส่งผลงาน                
ความยาวไม่เกิน ๒๐ นาที เป็นไฟล์ MP4 ลงใน Flash Drive และอัปโหลดไฟล์ว ีดิทัศน์ บน YouTube                
พร้อมทั้งส่งลิงก์มาพร้อมกับ Flash Drive         

 หากแบบรายงานประวัติและผลงานฯ เกินจำนวนหน้าที ่กำหนด และไม่เข้าเล่ม                
ให้เรียบร้อย รวมถึงไม่ส่ง Flash Drive จะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการฯ และสำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภาสงวนสิทธิไม่จัดส่งผลงานคืน     

 ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเสนอผลงานหรือเสนอชื่อ ตามข้อ ๕ ให้เสนอแบบรายงานประวัติและผลงานฯ 
ตามข้อ ๖.๒ ไปยังหน่วยคัดเลือกที่กำหนดตามข้อ ๖.๑ ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณา
คัดเลือกต่อไป  
 
๗. วิธีดำเนินการคัดเลือก 

๗.๑ การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ในจังหวัด 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ 

หรือผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้แทนจากหน่วยงานต้นสังกัดทุกสังกัด เช่น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชน สำนักงานส่งเสริม            
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด สำนักงาน กศน. จังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด วิทยาลัยนาฏศิลป วิทยาลัยชุมชน โรงเรียนกีฬาจังหวัด โรงเรียนสาธิต 
จำนวนไม่เกิน ๒๐ คน พิจารณาคัดเลือกผลงานของผู ้ประกอบวิชาชีพครู ผู ้บริหารสถานศึกษา และ
ศึกษานิเทศก์จากทุกสังกัด ในจังหวัด ตามคุณสมบัติที่กำหนดในประกาศฯ ให้ได้ ครู จำนวน ๓ คน ผู้บริหาร
สถานศึกษา จำนวน ๑ คน และศึกษานิเทศก์ จำนวน ๑ คน รวมจำนวน ๕ คน โดยให้บันทึกข้อมูลและ
อัปโหลดไฟล์ ตามข้อ ๖.๒ (๑) พร้อมทั้งลิงก์วีดิทัศน์ ตามข้อ ๖.๒ (๒) ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกลงในระบบ 
“ยกย่องวิชาชีพ งานรางวัลคุรุสภา” (tepis2.ksp.or.th) ให้ถูกต้องครบถ้วนทุกรายการ มิฉะนั้นจะถือว่า                
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การส่งเอกสารไม่สมบูรณ์และจะไม่ได้รับการเสนอชื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือก ได้ตั ้งแต่วันที่              
๒๑ เมษายน - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

 เมื่อคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในจังหวัด ณ สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด เพื่อรับฟังคำคัดค้านภายใน ๗ วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อ และออกเกียรติบัตรให้แก่                   
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในจังหวัด และให้ส่งประกาศผลการคัดเลือกฯ พร้อมกับ Flash Drive ของผู้ได้รับการคัดเลือกฯ 
ไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยไม่ต้องรอรับฟังคำคัดค้าน ภายในวันที ่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕                  
เพ่ือดำเนินการคัดเลือกต่อไป 

 ทั้งนี้ ขอให้ส่งรายงานการประชุมในครั้งที่อนุมัติผลการคัดเลือกผู้ที่ผ่านการคัดเลือก             
ในจังหวัด พร้อมทั้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ ในรูปแบบไฟล์ PDF ทางอีเมล chanida@ksp.or.th 
ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 

๗.๒ การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ในกรุงเทพมหานคร 
(สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาคัดเลือกแทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร) 

 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ 
หร ือผ ู ้ทรงคุณว ุฒ ิ หรือผ ู ้แทนจากหน่วยงานต้นสังก ัดทุกสังก ัด เช ่น สำนักงานศึกษาธิการจ ังหวัด
กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๑ และเขต ๒ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สถาบันวิทยาลัยชุมชน โรงเร ียนกีฬา
กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสาธิต จำนวนไม่เกิน ๒๐ คน พิจารณาคัดเลือกผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพครู 
ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์จากทุกสังกัด ในกรุงเทพมหานคร ตามคุณสมบัติที่กำหนดในประกาศฯ 
ให้ได้ ครู จำนวน ๓ คน ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๑ คน และศึกษานิเทศก์ จำนวน ๑ คน รวมจำนวน               
๕ คน โดยให้บันทึกข้อมูลและอัปโหลดไฟล์ ตามข้อ ๖.๒ (๑) พร้อมทั้งลิงก์วีดิทัศน์ ตามข้อ ๖.๒ (๒) ของผู้ที่
ได้รับการคัดเลือกลงในระบบ “ยกย่องวิชาชีพ งานรางวัลคุรุสภา” ( tepis2.ksp.or.th) ให้ถูกต้องครบถ้วน             
ทุกรายการ มิฉะนั้นจะถือว่าการส่งเอกสารไม่สมบูรณ์และจะไม่ได้รับการเสนอชื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณา
คัดเลือก ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕  

 เมื ่อคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้ประกาศรายชื ่อผู ้ที ่ผ่านการคัดเลือกในกรุงเทพมหานคร                          
ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพ่ือรับฟังคำคัดค้านภายใน ๗ วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อ และออกเกียรติบัตรให้แก่
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในกรุงเทพมหานคร เพ่ือดำเนินการคัดเลือกต่อไป 
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๗.๓ การคัดเลือกผู้บริหารการศึกษา ทั้งในจังหวัดและในกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภาคัดเลือกแทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร)       

 ผู ้บริหารการศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา                 
ตามอัธยาศัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ประกาศฯ กำหนด เสนอผลงานไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายในวันที่               
๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ เพ่ือดำเนินการคัดเลือกต่อไป  
 

๗.๔ การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้ได้รับรางวัลคุรุสภา       
 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ที่ผ่านการคัดเลือกและเสนอผลงาน ตามข้อ ๗ (๗.๑) - (๗.๓) ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ประกาศฯ กำหนด              
ให้ได้รับรางวัลคุรุสภา “ระดับดีเด่น” จำนวน ๙ คน และ “ระดับดี” จำนวน ๑๘ คน รวมจำนวน ๒๗ คน 
 
๘. การคัดค้าน  

การคัดค้านให้เป็นไปตามวิธ ีการที ่หน่วยคัดเลือกตามข้อ ๗ กำหนด กรณีมีผู ้ค ัดค้าน                         
ให้อยู ่ในดุลยพินิจของหน่วยคัดเลือกที ่จะพิจารณาคำคัดค้าน และประกาศผลการพิจารณาให้แล้วเสร็จ               
ภายใน ๑๐ วัน คำวินิจฉัยของหน่วยคัดเลือกถือเป็นที่สุด 
 
๙. การตัดสินและมอบรางวัล 

๙.๑ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๕ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการมาตรฐาน
วิชาชีพถือเป็นที่สุด   

๙.๒ กำหนดมอบรางวัลในงานวันครู พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือตามความเหมาะสม 
 
๑๐. การเพิกถอนรางวัล 

ผ ู ้ ได ้ร ับการค ัดเล ือกให้ได ้ร ับรางว ัลตามประกาศน ี ้  หากปรากฏในภายหลังพบว่า            
เอกสาร หลักฐาน หรือข้อมูลดิจิทัลต่าง ๆ ไม่เป็นความจริง หรือหากมีพฤติกรรมเสื ่อมเสียต่อวิชาชีพ                 
หรือขัดต่อจรรยาบรรณของวิชาชีพ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีสิทธิที่จะเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชี         
ผู้ได้รับรางวัล และมีสิทธิที่จะเรียกรางวัลคืนในกรณีท่ีเห็นสมควร 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๓๐  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

    (รองศาสตราจารย์เอกชัย กี่สุขพันธ์) 
       ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 



 
แบบสรุปชื่อผลงานนวัตกรรมของผู้ที่จะขอรับรางวัลคุรุสภา ประจ าปี 256๕ 

 
1. ชื่อผู้เสนอขอรับรางวัล 
    ........................................................................................  
    ต าแหน่ง.......................................................................... 
    สังกัด............................................................................... 
 

2. สถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน 
    .......................................................................................  
    .......................................................................................  
    ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ......................................... ปี 
    โทรศัพท์........................................................................ 
 

3. ผลงานนวัตกรรมที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณา 

ชื่อผลงาน 
ประเภทผลงาน ปีการศึกษา

ที่ผลิต 
ผลงาน 

การจัด 
การเรียนรู ้

นวัตกรรมหรือ 
การปรับปรุงพัฒนา 

งานวิชาการ
หรืองานอ่ืนๆ 
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ชื่อผลงาน 
ประเภทผลงาน ปีการศึกษา

ที่ผลิต 
ผลงาน 

การจัด 
การเรียนรู ้

นวัตกรรมหรือ 
การปรับปรุงพัฒนา 

งานวิชาการ
หรืองานอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 



 
 

แบบเสนอผลงานนวัตกรรม หรือการปรับปรุงพัฒนาตามประเภทผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
เพ่ือขอรับรางวัลคุรุสภา ประจ าปี 256๕ 

 
1. ชื่อผลงาน 
    ...........................................................................................  
    ...........................................................................................  
    ...........................................................................................  
 
 

2. ผลงานนี้เป็น 
  นวัตกรรม.............................................................................. 
  การปรับปรุงพัฒนาจากพื้นฐานแนวคิด............................... 
     ...............................................................................................  
     ...............................................................................................  

3. ชื่อผู้เสนอผลงาน 
    ...........................................................................................  
    ต าแหน่ง............................................................................. 
    สังกัด.................................................................................. 
 

4. สถานทีป่ฏิบัติงานปัจจุบัน 
    สถานศึกษา/สถาบัน............................................................... 
     ...............................................................................................  
     โทรศัพท์.............................................................................. ...  
 

5. วัตถุประสงค์ของผลงานนี้ (เพื่ออะไร) 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. การน าผลงานไปใช้โดยย่อให้เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

6.1 ใช้กับใคร 6.2 ใช้ท่ีไหน 6.3 ใช้อย่างไร 
 
 
 
 
 
 

  

7. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนโดยย่อ 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
          ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ริเริ่มผลงานนี้จริง  
      ลงชื่อ………………………………………………………เจ้าของผลงาน 
                                                                    (...............................................................) 
               …..…………../…………………../……..……….. 
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แบบรายงานประวัติและผลงาน 

เสนอเพ่ือพิจารณาคัดเลือกรางวัลคุรุสภา 
ประจ าปี ๒๕๖๕ 

 

ประเภท    (     )   คร ู   (     )   ผู้บริหารสถานศึกษา         
                         (     )   ผู้บริหารการศึกษา (     )   ศึกษานเิทศก์    
 
                             

๑. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้เสนอขอรับรางวัล 
    ๑.๑ ชื่อ / นามสกุล (นาย, นาง, นางสาว)………………………………………………….....…………………………….……....         

    ๑.๒ เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ⃞ ⃞⃞⃞⃞ ⃞⃞⃞⃞⃞ ⃞⃞ ⃞      
    ๑.๓ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา  

          เลขที ่⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞ 
          ออกให้ ณ วันที่...................     ............................ หมดอายุ ณ วันที่.............     .................................. 
    ๑.๔ เกิดวันที่……..….เดือน…………………..…….พ.ศ.……… …..    อายุ……………ป ี
    ๑.๕ บ้านเลขที.่.............................หมู่ที.่......................ตรอก/ซอย.................................................................. 
          ถนน...................................................................แขวง/ต าบล.................................................................. 
          เขต/อ าเภอ................................................................จังหวัด................................................................... 
          รหัสไปรษณีย์............................................โทรศัพท์บ้าน........................................................................... 
          โทรศพัท์เคลื่อนที.่...............................................E-mail.......................................................................... 
    ๑.๖ วันที่เริ่มบรรจุ……..….เดือน…………………..……..พ.ศ.……………….. 
    ๑.๗ ประสบการณ์ท างานตามประเภทที่เสนอขอรับรางวัล รวมเวลา........................ป.ี.......................เดือน 
    ๑.๘ ต าแหน่งหน้าที่หรือต าแหน่งงานในปัจจุบัน.........................................วิทยฐานะ..................................... 
          สถานที่ท างาน............................................................................................................................. ............. 
          แขวง/ต าบล............................................................เขต/อ าเภอ............................................................... 
          จังหวัด...............................................................................รหัสไปรษณีย.์................................................ 
          โทรศัพท์ที่ท างาน............................................................................................................................. ......... 
 สังกัดหน่วยงาน.............................................................. . /เขตพ้ืนที่การศึกษา...... ...............................                
๒. ประวัติการศึกษา   

คุณวุฒิ วิชาเอก/โท/สาขา ปีท่ีส าเร็จการศึกษา สถานศึกษา 
    
    

 

 
รูปถ่าย 

ขนาด ๑ นิ้ว 

 

**กรอกข้อมูลในแบบรายงานประวัติและผลงานให้ครบถ้วน และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง** 
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 ๓.  ประวัติการท างาน  (ข้อ  ๓.๑ – ข้อ ๓.๙  โปรดท าตามตารางแบบฟอร์มที่ก าหนดให้เท่านั้น) 
 

๓.๑ 
ปีท่ีเริ่มเข้า 

๓.๒ 
สถานภาพ / ต าแหน่ง 

๓.๓ 
เงินเดือน 

๓.๔ 
งานที่ได้รับมอบหมาย 

๓.๕  การศึกษา / ฝึกอบรม / 
ประชุมสัมมนา  ฯลฯ 

๓.๖ 
คุณวุฒิ / ใบรับรองผล 

ปีที่  ๑      
ปีที่  ๒      
ปีที่  ๓      
ปีที่  ๔  ฯลฯ 
(ถึงปัจจุบัน) 

     

 
ค าอธิบาย ข้อ  ๓.๑  และ  ๓.๗  ปีที่เริ่มเข้าปฏิบัติงาน  ข้อ  ๓.๒  โปรดระบุว่าเป็นข้าราชการหรือครูเอกชน  หรือพนักงานครู  ข้อ  ๓.๓  หากเป็นข้าราชการโปรดระบุระดับ 
  ข้อ  ๓.๔  หากเป็น  “ครูผู้สอน”  โปรดระบุว่า “เป็นครูประจ าชั้น  หรือครูพิเศษ  และสอนวิชาใด” 
        “ผู้บริหารสถานศึกษา / ผู้บริหารการศึกษา / บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  (ศึกษานิเทศก์)”  โปรดระบุงานที่ปฏิบัติ 
  ข้อ  ๓.๕  ศึกษาต่อ / ฝึกอบรม / ประชุม  โปรดระบุ  “วิชา / เรื่อง การฝึกอบรม  หรือประชุม” 
  ข้อ  ๓.๖  โปรดระบุคุณวุฒิที่ได้รับจากการไปศึกษาต่อ  เช่น  ประกาศนียบัตร / ใบแสดงคุณวุฒิ / ใบรับรองการเข้าร่วมการอบรม/สัมมนา (ไม่ต้องแนบส าเนาหลักฐานใด ๆ) 
 

๓.๗  ปีท่ีเริ่มเข้า ๓.๘  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติวิชาชีพ ๓.๙  ความส าเร็จหรือการยกย่องที่ได้รับ 
ปีที่  ๑   
ปีที่  ๒   
ปีที่  ๓   
ปีที ่ ๔  ฯลฯ 
(ถึงปัจจุบัน) 

  

 

ค าอธิบาย ข้อ  ๓.๘  งานสร้างสรรค์ให้ระบุ  ผลงาน  นวัตกรรม  หนังสือคู่มือ  สื่อ  การน านวัตกรรมและงานวิชาชีพมาประยุกต์  รวมทั้งบทความในวารสารวิทยาจารย์ 
  ข้อ  ๓.๙  การยกย่อง  ได้รับรางวัลใดบ้าง  หรือได้เลื่อนระดับใด  ผลงานมีความส าเร็จและได้รับการเผยแพร่อย่างไร 
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๔.  ประวัติการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  โดยไม่บกพร่องหรือต่ ากว่ามาตรฐานวิชาชีพ  (ตั้งแต่ปีที่เริ่มปฏิบัติงานถึงปัจจุบัน) 
 

๔.๑                     
ปีที่เริ่ม พ.ศ.... 

๔.๒                  
การมีวินัยและ

การพัฒนา
ตนเอง 

๔.๓                       
การรับผิดชอบ

ต่อวิชาชีพ 

๔.๔                 
การแสดง

ความเอ้ืออาทร 

๔.๕                 
การส่งเสริม

เรียนรู้ 

๔.๖               
การเป็น

แบบอย่าง 

๔.๗         
การช่วยเหลือ

เกื้อกูล 

๔.๘                
การให้ความ
เสมอภาค 

๔.๙                    
การเกื้อกูลและ
ยึดมั่นในระบบ

คุณธรรม 

๔.๑๐               
การมีภาวะ

ผู้น าและหรือ
การเป็น              
ผู้น าการ

เปลี่ยนแปลง   

๔.๑๑              
ความเป็นผู้น า
ในการอนุรักษ์ 

           
           
 

*  หมายเหตุ  
๑. โปรดแนบส าเนาสมุดประวัติการเป็นครู / ส าเนา ก.พ.7  พร้อมหน้าความผิดทางวินัย โดยให้เจ้าหน้าที่บุคลากรลงนามรับรองส าเนาด้วยหมึกสดทุกหน้า 
๒. ท่านสามารถบรรยายตามหัวข้อข้างต้นได้โดยไม่ต้องท าตาราง  และโปรดเรียงล าดับหัวข้อตามที่ก าหนดให้ครบทุกข้อ   

    ค าอธิบาย ข้อ  ๔.๑  ปีทีเ่ริ่ม  พ.ศ. ..... 
  ข้อ  ๔.๒  การมีวินัยและการพัฒนาตนเอง  หมายถึง  การมีวินัยในตนเอง  พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ  บุคลิกภาพ  และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ  เศรษฐกิจ  
     สังคม  และการเมืองอยู่เสมอ 
  ข้อ  ๔.๓  การรับผิดชอบต่อวิชาชีพ  หมายถึง  การรัก  ศรัทธา  ซื่อสัตย์สุจริต  และรับผิดชอบต่อวิชาชีพ  เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ 
  ข้อ  ๔.๔  การแสดงความเอื้ออาทร  หมายถึง  การรัก  เมตตา  เอาใจใส่  ช่วยเหลือ  ส่งเสริม  ให้ก าลังใจแก่ศิษย์  และ / หรือ ผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า 
  ข้อ  ๔.๕  การส่งเสริมการเรียนรู้  หมายถึง  การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้  ทักษะ  และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์  และ / หรือ  ผู้รับบริการ  บทบาทหน้าที่อย่างเต็ม 
     ความสามารถ  ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
  ข้อ  ๔.๖  การเป็นแบบอย่าง  หมายถึง  การประพฤติ  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  ทั้งกาย  วาจาและจิตใจ 
  ข้อ  ๔.๗  การช่วยเหลือเกื้อกูล  หมายถึง  การส่งเสริมความเจริญทางกาย  สติปัญญา  จิตใจ  อารมณ์  และสังคมของศิษย์และ / หรือผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่ 
  ข้อ  ๔.๘  การให้ความเสมอภาค  หมายถึง  การให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค  โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 
  ข้อ  ๔.๙  การเกื้อกูลและยึดม่ันในระบบคุณธรรม  หมายถึง  การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์  โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม  สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
  ข้อ  ๔.๑๐  การมีภาวะผู้น าและหรือการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง  หมายถึง  กระบวนการที่ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและหรือเพ่ือนร่วมงานยอมรับและปฏิบัติตาม  เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  และหรือกระบวนการหรือวิธีการที่ท าให้ปัจจัยหรือองค์ประกอบภายในหน่วยงานแตกต่างไปจากเดิมอย่างเป็นระบบเพ่ือให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่าง
มีประสิทธิภาพภายในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ข้อ  ๔.๑๑  ความเป็นผู้น าในการอนุรักษ์  หมายถึง  การเป็นผู้น าการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญา  สิ่งแวดล้อม 



- 4 - 
 

    ๕.   รายงานผลส าเร็จจากการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โปรดอธิบายตามมาตรฐานวิชาชีพของประเภทที่ยืน่ขอรับรางวัลคุรุสภา                
ให้ครบทุกข้อ) 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 ๖.  รายงานผลการจัดการเรียนรู้ จัดการศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา                 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

๗.  สรุปผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ (มาตรฐานที่  ๑ – มาตรฐานที่  ๑๒)  เลือกข้อใดข้อหนึ่งที่เด่นชัดที่สุด  ซึ่งเป็นที่ยอมรับของนักเรียน  
สถานศึกษา  ผู้ร่วมงาน  สังคม  และเห็นผลจากการอุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพ  ตลอดระยะเวลา                   
ของการปฏิบัติงานและเป็นหลักฐานอ้างอิงได้  (ความยาวไม่เกิน  ๓  หน้ากระดาษ  A4) 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
                                                     

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความและหลักฐานที่แนบมีความถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 

 ลงชื่อ...............................................เจ้าของประวัติ    ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอชื่อ 
  (..............................................................)                   (...................................................................)     
                 ต าแหน่ง......................................................... 
       หน่วยงาน....................................................... 
                    (เฉพาะกรณีผู้อ่ืนเสนอ)   
 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................ต าแหน่ง......................................................... 
เกี่ยวข้องเป็น.................................................ขอรบัรองว่า.............................................................มีประวัติการท างาน 

           ดังกล่าวข้างต้นจริง 
       ลงชื่อ..........................................................ผูร้บัรอง 
         (.....................................................................)                                      
                                                                           ต าแหน่ง............................................................... 
                                                                   (ผูอ้ านวยการสถานศึกษา/ผู้อ านวยการส านักงานเขต/ 
                                                                    ศึกษาธิการจังหวัด/หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้บังคับบัญชา) 



ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่คุรุสภำในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 

   
 
 
 

 

แบบตรวจสอบเอกสำรประกอบกำรเสนอประวัติและผลงำน 
เพ่ือพิจำรณำคัดเลือกรำงวัลคุรุสภำ ประจ ำปี ๒๕๖๕ 

 

ชื่อ-สกุล ผู้เสนอผลงาน............................................................................................................................. .................. 
 

************************************************************************************* 
แบบเสนอประวัติและผลงานที่ยื่น (กรุณา  ในช่องที่มีเอกสาร และจัดเรียงเอกสารตามล าดับที่ก าหนด) 
 ๑. แบบรายงานประวัติและผลงานฯ จ านวน ๑ เล่ม โดยมีความยาวของเนื้อหาและภาคผนวก (ไม่รวมปก/ 
         ค าน า/สารบัญ) จ านวนไม่เกิน ๕๐ หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยอักษรแบบ TH SarabunPSK  
         ขนาดตัวอักษร ๑๖ point บรรทัดปกติ (Single) ประกอบด้วย 
          แบบรายงานประวัติและผลงานเสนอเพ่ือพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลคุรุสภา ประจ าปี ๒๕๖๕ 
          แบบสรุปชื่อผลงานนวัตกรรมของผู้เสนอขอรับรางวัลคุรุสภา ประจ าปี ๒๕๖๕ (เอกสารหมายเลข ๑) 
          แบบเสนอผลงานนวัตกรรม หรือการปรับปรุงพัฒนาฯ (เอกสารหมายเลข ๒) 
          เอกสาร ก.พ.๗/สมุดประจ าตัวครูที่มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน  
          ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ยังไม่หมดอายุ 
 ๒. Flash Drive ที่ต้องมีข้อมูลตามรายละเอียดดังนี้ 
          แบบรายงานประวัติและผลงานฯ ในรูปแบบไฟล์ PDF 
          ไฟล์ MP4 วีดิทัศน์การสอนจริงฯ หรือการใช้นวัตกรรมตามประเภทที่ส่งผลงาน  
          ลิงก์ YouTube วดีิทัศน์การสอนจริงฯ หรือการใช้นวัตกรรมตามประเภทที่ส่งผลงาน  
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าแบบประวัติและผลงานที่เสนอประกอบการพิจารณาคัดเลือกฯ ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน 
ตามประกาศฯ ก าหนดทุกประการ 
 

                                        ลงชื่อ.....................    ...............................ผู้เสนอผลงาน 
                              (.........................     ..........................) 
                         วันที่...................   ...    ........................... 

 

 

 
  
 

          ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกฯ แล้ว ปรากฏว่า 
     ครบถ้วน 
     ไม่ครบถ้วน ได้แก่....................................................................................................  
 

ลงชื่อ....................................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
                (...................................................) 
           วันที่................................................. 



 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 

เรื่อง การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี  ๒๕๖5 
--------------------------------------- 

คุรุสภาในฐานะสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๙ (๕) สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และ (๖) ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา  

คุรุสภาจึงได้กำหนดนโยบาย เกี่ยวกับการยกย่องเชิดชู เกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู  
ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน 
และเป็นแบบอย่างที่ดีในการประกอบวิชาชีพครูให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ตามรายละเอียดดังนี้ 

 

๑. วัตถุประสงค์ 
 

  1.1 เพ่ือส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดีเด่นให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูทั่วไป 
  1.2 เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
  1.3 เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ครูผู้สอนดีเด่นให้เกิดการพัฒนาตนเองและ 
มีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ 

1.4 เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ของผู้เรียน 

1.5 เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลเป็นต้นแบบให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอด
ประสบการณ์ทางวิชาชีพต่อไป 

 

๒. รางวัลและจำนวนผู้ได้รับรางวัล 
 

  ผู้ประกอบวิชาชีพครูที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น จำนวนไม่เกิน 28 คน 
(ประเภทละไม่เกิน 2 คน) จะได้รับรางวัลดังนี้ 
  2.1 ระดับดีเด่น  
   (1) โล่ประกาศเกียรติคุณ 
   (2) เข็มเชิดชูเกียรติ 
   (3) เกียรติบัตร 
  2.2 ระดับด ี
   (1) เข็มเชิดชูเกียรติ 
   (2) เกียรติบัตร 



3. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565 แบ่งออกเป็น 14 ประเภท ดังนี้ 
 

3.๑   ครูผู้สอนปฐมวัยดีเด่น  
3.๒   ครูผู้สอนประถมศึกษาดีเด่น   
3.๓   ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น 
3.๔   ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น 
3.๕   ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น   
3.๖   ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น   
3.๗   ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดีเด่น   
3.๘   ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาดีเด่น   
3.๙   ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น 

                     3.๑๐ ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพดีเด่น   
                        3.๑๑ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น (ภาษาอังกฤษ) 
  3.12 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น (ภาษาจีน) 
  3.13 ครูผู้สอนการศึกษาพิเศษหรือการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วมดีเด่น 
  3.14 ครูผู้สอนอาชีวศึกษาระดับ ปวช. ดีเด่น (วิชาสามัญและวิชาชีพ) 
    หน่วยงานทางการศึกษาใดเรียกประเภท/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการจัดการเรียนการสอน
แตกต่างกันออกไป หากสอนในเนื้อหาวิชาลักษณะเดียวกัน ให้ถือเป็นประเภทเดียวกัน  

4. คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธิได้รับรางวัล 

 

4.1 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๖   
  4.2  ปฏิบั ติ การสอนในสถานศึกษาที่ จัดการศึกษาปฐมวัย  หรือขั้น พ้ืนฐาน  หรือ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั้งภาครัฐและเอกชน อย่างต่อเนื่องรวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี  
นับถึงวันที่ออกประกาศนี้ และต้องมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละประเภทที่เสนอผลงาน  
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันทีอ่อกประกาศนี้ 
                     4.3 เป็นผู้ปฏิบัติงานและปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
  4.4 ไม่เคยมีประวัติการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสีย
ต่อวิชาชีพ หรืออยู่ในระหว่างการดำเนินการทางคดีหรือการสอบสวนทางวินัยใด  ๆ                    
                     4.5 เป็นผู้มีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดี และยอมรับ
ของบุคคลในวิชาชีพและสังคม 
  4.6 ไม่เคยหรือเคยได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นในระดับประเทศในกลุ่มเดิมตามข้อ 3  
ที่เสนอขอมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี  
 

5. หลักเกณฑ์การพิจารณา 

 

  5.1 ด้านการจัดการเรียนรู้ 
                  (1) มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมผู้เรียน
ในศตวรรษที่  ๒๑  ที่ แสดงให้ เห็ นถึ งผลลัพธ์ที่ เกิดจากการนำไปใช้และมี องค์ประกอบครบถ้ วน  
จำนวน 3 แผนการจัดการเรียนรู้ หรือแผนการจัดประสบการณ์ และต้องสอดคล้องกับนวัตกรรมที่ขอเสนอผลงาน 

(๒) มีผลที่เกิดกับผู้ เรียนจากการจัดการเรียนรู้ตามแผนในข้อ ๕.๑ (๑) สอดคล้อง 
กับตัวชี้วัดการจัดการเรียนการสอนในแต่ละระดับ 

- ๒ - 



          

          5.๒ ด้านนวัตกรรม 

 

 (๑) มีนวัตกรรมในการพัฒนาผู ้เรียนที ่สอดคล้องหรือเกี ่ยวข้องกับเรื ่องที ่เสนอ 
ขอรับรางวัล โดยสามารถเสนอนวัตกรรมในลักษณะรูปแบบ วิธีการ สิ่งของหรือสิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย 
เอกสารหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ เช่น รูปแบบการสอน รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ชุดการเรียนรู้  
ชุดกิจกรรม ตำรา แบบเรียน บทความทางวิชาการ งานวิจัย ฯลฯ 
                            (๒) มีผลการเรียนรู้ที่สะท้อนพัฒนาการหลังจากการใช้นวัตกรรม และผลการแก้ปัญหา 
และ/หรือ การพัฒนา มีการเผยแพร่ผลงาน/ชิ้นงาน จนเป็นที่ยอมรับหรือได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 

6. ผู้มีสิทธิเสนอผลงานหรือเสนอชื่อ 
  ครูผู้สอนตามข้อ 3 เสนอผลงานด้วยตนเอง หรือได้รับการเสนอชื่อจากบุคคล หรือองค์กร 
หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา สมาคม มูลนิธิ ชมรม โดยเสนอผลงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาลงนาม
รับรองแบบประวัติและผลงาน ซ่ึงผู้รับรองสามารถลงนามการเสนอได้มากกว่าหนึ่งคน ตามจำนวนที่เสนอขอได้ 
 ทั้งนี้ ผู้เสนอผลงานด้วยตนเองแล้ว ต้องไม่ให้บุคคลอ่ืน หรือองค์กร หน่วยงานทางการศึกษา 
สถานศึกษา สมาคม มูลนิธิ ชมรม เสนอผลงานซ้ำอีก  
 

7. การเสนอผลงานเพื่อพิจารณา 
  ผู้มีสิทธิเสนอผลงานด้วยตนเองหรือได้รับการเสนอชื่อ ตามข้อ 6 กรอกข้อมูลเจ้าของประวัติ 
ที่ เสนอชื่อและผลงานตามแบบรายงานประวัติและผลงานนวัตกรรมฯ ที่กำหนดแนบท้ายประกาศนี้   
ให้ถูกต้องครบถ้วนและส่งผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือก ดังนี้ 
 ๗.๑ แบบรายงานประวัติและผลงานนวัตกรรม จำนวน ๑ เล่ม เย็บเล่มปิดสันอย่างเรียบร้อย 
โดยมีความยาวของเนื้อหาและภาคผนวก (ไม่รวมปก/คำนำ/สารบัญ)  จำนวนไม่เกิน ๓๐ หน้ากระดาษ A4  
พิมพ์ด้วยอักษรแบบ TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร ๑๖ point บรรทัดปกติ (Single) พร้อมบันทึกข้อมูล
แบบรายงานดังกล่าวเป็นไฟล์ PDF ลงใน Flash Drive 
 ทั้งนี้ แบบสรุปชื่อผลงานนวัตกรรมของผู้ที่จะเสนอขอรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ค 
(เอกสารหมายเลข ๑) และแบบเสนอผลงานนวัตกรรม หรือการปรับปรุ งพั ฒนาการเรี ยนการสอน  
(เอกสารหมายเลข ๒) ที่กรอกเรียบร้อยแล้วให้รวมอยู่ในเล่มแบบรายงานประวัติและผลงานนวัตกรรม  
โดยนับจำนวนหน้ารวมกันไม่เกินตามที่กำหนดในข้อ ๗.๑                     
 ๗.๒ แผนการจัดการเรียนรู้ หรือแผนการจัดประสบการณ์ จำนวน ๓ แผน และต้องสอดคล้อง
กับนวัตกรรมที่ขอเสนอผลงาน  จำนวน ๑ เล่ม 
                    ๗.๓ วีดิทัศน์การสอนจริง โดยต้องเห็นบรรยากาศของชั้นเรียนและปฏิกิริยาของผู้เรียน 
ได้อย่างชัดเจน รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เสนอขอรับรางวัล ความยาวไม่เกิน  
๒๐ นาที อัปโหลดไฟล์วีดิทัศน์ บน YouTube พร้อมทั้งส่งลิงก์มาพร้อมกับ Flash Drive 
 หากแบบรายงานประวัติและผลงานเกินจำนวนหน้าที่กำหนดและไม่เข้า เล่มให้เรียบร้อย
รวมถึงไม่ส่ง Flash Drive จะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาสงวนสิทธิ
ไม่จัดส่งผลงานคืน   
 ทั้งนี้  ผู้มีสิทธิเสนอผลงานหรือเสนอชื่อตาม ข้อ ๖ ให้เสนอแบบรายงานฯตามข้อ ๗.๑  
แผนจัดการเรียนรู้ตาม ข้อ ๗.๒ และวีดิทัศน์การสอนจริง ตามข้อ ๗.๓ ไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  
ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกต่อไป  
 
 

 

- 3 - 



8. วิธีดำเนินการคัดเลือก 
   

8.๑ การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ในจังหวัด 
      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ

หรือผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือผู้ แทนจากหน่วยงานต้นสังกัดทุกสั งกัด  เช่น  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานการศึกษาเอกชน สำนักงาน กศน.จังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด วิทยาลัยนาฏศิลป์ โรงเรียนกีฬาจังหวัด โรงเรียนสาธิต 
จำนวนไม่เกิน 20 คน พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครูทุกสังกัดในจังหวัด ตามคุณสมบัติที่กำหนดในประกาศฯ 
ให้เหลือประเภท/กลุ่มสาระการเรียนรู้ละ ๑ คน โดยให้บันทึกข้อมูลและอัปโหลดไฟล์ ตามข้อ 7.1 ข้อ 7.2  
พ ร้ อ ม ทั้ งลิ งก์ วี ดิ ทั ศ น์  ต าม ข้ อ  7 .3  ข อ ง ผู้ ที่ ได้ รั บ ก ารคั ด เลื อ ก ล งใน ระบ บ  “ยกย่ องวิ ชาชี พ  
งานรางวัลครูผู้สอนดีเด่น” (tepis2.ksp.or.th) ให้ถูกต้องครบถ้วนทุกรายการ มิฉะนั้นจะถือว่าการส่งเอกสาร
ไม่สมบูรณ์และจะไม่ได้รับการเสนอชื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือก ได้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน -  
31 พฤษภาคม 2565 
 เมื่อคัดเลือกเสร็จแล้วให้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
เพ่ือรับฟังคำคัดค้านภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อและออกเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 
ในจังหวัด และให้ส่งประกาศรายชื่อพร้อมกับ Flash Drive ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  
โดยไม่ต้องรอฟังคำคัดค้าน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เพ่ือพิจารณาคัดเลือกต่อไป 
 ทั้งนี้  ขอให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดส่งรายงานการประชุมผลการคัดเลือก 
ในจังหวัด พร้อมทั้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ เป็นไฟล์ PDF  มาที่อีเมล : chanaporn@ksp.or.th 
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 

 

  8.2 การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ในกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาคัดเลือก
แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร) 

      สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ
หรือผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้แทนจากหน่วยงานต้นสังกัดทุกสังกัด เช่น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ และ เขต ๒ สำนักงานคณะกรรมการ 
ส่ งเสริมการศึ กษาเอกชน สำนั กการศึ กษา กรุงเทพมหานคร สำนั กงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา  
สำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สถาบัน                
บัณฑิตพัฒนศิลป์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร โรงเรียนสาธิต จำนวนไม่เกิน ๒๐ คน พิจารณาคัดเลือก                     
ผู้ประกอบวิชาชีพครูทุกสังกัด (ในกรุงเทพมหานคร) ตามคุณสมบัติที่กำหนดในประกาศฯ ให้เหลือประเภท/                 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ละ ๑ คน โดยให้บันทึกข้อมูลและอัปโหลดไฟล์ ตามข้อ ๗.๑ ข้อ ๗.๒ พร้อมทั้งลิงก์วีดิทัศน์ 
ตามข้อ ๗.๓ ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกลงในระบบ “ยกย่องวิชาชีพ งานรางวัลครูผู้สอนดีเด่น” (tepis2.ksp.or.th) 
ให้ถูกต้องครบถ้วนทุกรายการ มิฉะนั้นจะถือว่าการส่งเอกสารไม่สมบูรณ์และจะไม่ได้รับการเสนอชื่อให้คณะกรรมการฯ 
พิจารณาคัดเลือก ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

       เมื่อคัดเลือกเสร็จแล้วให้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  
เพ่ือรับฟังคำคัดค้านภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อและออกเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 
ในกรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาคัดเลือกต่อไป 
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8.3  การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ให้ได้รับรางวัล  

      สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาดำเนินการพิจารณาคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือก
ตามข้อ 8 (8.1) และ (8.2) ให้ได้รับรางวัล “ระดับดีเด่น” และ “ระดับดี” ตามประเภท/กลุ่มสาระการเรียนรู้ละ ๒ คน 
จำนวน 14 ประเภท/กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมจำนวนไม่เกิน 28 คน 
 
9. การคัดค้าน 

  

การคัดค้านให้เป็นไปตามวิธีการที่หน่วยคัดเลือก ตามข้อ 8 กำหนด กรณีมีผู้คัดค้าน 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของหน่วยคัดเลือก ที่จะพิจารณาคำคัดค้านและประกาศผลการพิจารณาให้แล้วเสร็จ 
ภายใน 10 วัน คำวินิจฉัยของหน่วยคัดเลือกถือเป็นที่สุด 

 
10. การตัดสินและมอบรางวัล 

 

 10.1 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565 
ภายในเดือนธันวาคม 2565 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพถือเป็นที่สุด 
 10.2 กำหนดมอบรางวัลในงานวันครู พ.ศ. ๒๕๖6 หรือตามความเหมาะสม 
 
11. การเพิกถอนรางวัล 

 

                   ผู้ ได้ รับการคัด เลื อกให้ ได้ รับ รางวัลตามประกาศนี้  หากปรากฏในภายหลั งพบว่า            
เอกสาร หลักฐาน หรือข้อมูลดิจิทัลต่าง ๆ ไม่เป็นความจริง หรือหากมีพฤติกรรมเสื่อมเสียต่อวิชาชีพ                 
หรือขัดต่อจรรยาบรรณของวิชาชีพ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีสิทธิที่จะเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชี         
ผู้ได้รับรางวัล และมีสิทธิที่จะเรียกรางวัลคืนในกรณีท่ีเห็นสมควร 
  

 

ประกาศ ณ วันที่  ๓๐  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
       
          (รองศาสตราจารย์เอกชัย กี่สุขพันธ์) 
           ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
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แบบรายงานประวัติและผลงานนวัตกรรม 

เสนอเพ่ือพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น  
ประจำปี  ๒๕๖5 

ประเภทครูผู้สอน...................................................................... 
 

 

ตอนที่  ๑  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้เสนอขอรับรางวัล 

 ๑.  ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว)………………………….................นามสกุล………………………….................………............ 
 2.  เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ⃞ ⃞⃞⃞⃞ ⃞⃞⃞⃞⃞ ⃞⃞ ⃞  

      เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞ 
      ออกให้  ณ วันที่ ...................................................... หมดอายุ  ณ วันที่....................................................... 
๓.  ข้อมูลส่วนบุคคล 

๓.๑ เกิดเม่ือวันที่…….................…..เดือน…………….......................………พ.ศ…….........……. 

๓.๒ ปัจจุบันอายุ……............……..ปี           

๓.๓ ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกเลขท่ี.…….........….ถนน………….................…..…..ตำบล/แขวง……….….............. 

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

 โทรศัพท…์………………………………………… โทรศัพท์เคลื่อนที่……………………............................……..… 

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

๓.๔ วันที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ครู   ............. เดือน ....................................................พ.ศ. ............................. 

๓.๕ 

๓.๖ 

ประสบการณ์การสอน รวมเป็นเวลา ..................................... ปี …………………………เดือน 

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน  ................................................................................................................. 

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

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

 จังหวัด .................................................................. รหัสไปรษณีย์ ....................... .............................. 

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

 

 
รูปถ่าย 

ขนาด ๑ น้ิว 
 

**กรอกข้อมูลในแบบรายงานประวัติและผลงานให้ครบถ้วน  และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง** 
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    ๓.๘  ประวัติการศึกษา 
 

คุณวุฒิ 
วิชาเอก/โท/

สาขา 
ปีที่สำเร็จการศึกษา สถาบันการศึกษา 

    
    

 

๔.  ประวัติการทำงาน   (เฉพาะตำแหน่งที่สำคัญ) 

วัน – เดือน - ปี ตำแหน่ง สอนชั้น/ระดับ สถานที่ทำงาน 

    
    
    
    
    
    
 

๕.  ประวัติการสอนของครูผู้สอน 

 ๕.๑ เริ่มสอนครั้งแรก  เมื่อวันที่ .......................เดือน……….........…...............พ.ศ. ……......................... 

  ในระดับชั้น………………………………..สถานศึกษา………………………..............................…………..….. 

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

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

 ๕.๒ ปัจจุบันสอนระดับชั้น…………………..………….สถานศึกษา………………........................……………..… 

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

  รหัสไปรษณีย์…………...………โทรศัพท์…………………....…………..โทรสาร…………............................ 

 

 

 
 

 
 
 
 

**กรอกข้อมูลในแบบรายงานประวัติและผลงานให้ครบถ้วน  และกรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง** 
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๖.  การพัฒนาวิชาชีพในรอบ  ๕  ปี  (ประสบการณ์  การฝึกอบรม  การเป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพ   
    การมีส่วนร่วมด้านวิชาชีพฯ) เพ่ิมเติม* โปรดแนบหลักฐาน เช่นเกียรติบัตร/ภาพถ่าย/หนังสือรับรอง  
    ที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรมที่ขอเสนอ (เน้นว่าที่เก่ียวข้องเท่านั้น) 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี 
ที่ได้รับการอบรมพัฒนา 

หัวข้อในการอบรมพัฒนา จัดโดยหน่วยงาน เอกสาร/หลักฐาน 

     

     
 

๗.  ผลงานเพ่ือพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนดฯ ในข้อ ๕  ข้อ ๕.๑ (2) และ ๕.๒ 
  ๗.๑ ด้านการจัดการเรียนรู้  

          มีผลที่เกิดกับผู้เรียนจากการจัดการเรียนรู้ตามแผนในข้อ 5 ข้อ ๕.๑ (๑) ที่กำหนดในประกาศฯ 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดการจัดการเรียนการสอนในแต่ละระดับ
....................................................................... .........................................................................................................  
.................................................................................................................................................. .............................. 
  ๗.๒ ด้านผลงานนวัตกรรม (เป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้กับผู้เรียน) 
    ๑. มีนวัตกรรมในการพัฒนาผู ้เร ียนที ่สอดคล้องหรือเกี ่ยวข้องกับ เรื ่องที ่เสนอขอรับรางวัล 
โดยสามารถเสนอนวัตกรรมในลักษณะรูปแบบ วิธีการ สิ่งของหรือสิ่งประดิษฐ์  และงานวิจัย เอกสารหรือ
บทความวิชาการที่ ได้รับการตีพิมพ์ เช่น รูปแบบการสอน รูปแบบการจัดการเรียนรู้  ชุดการเรียนรู้   
ชุดกิจกรรม ตำรา แบบเรียน บทความทางวิชาการ งานวิจัย ฯลฯ 
           ๑.๑ ชื่อนวัตกรรม
........................................................... ..................................................................................................................  

๑.๒ มูลเหตุจูงใจในการสร้างนวัตกรรม 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
........................................................ ...................................................................................................................... .. 
  ๑.๓ กระบวนการในการออกแบบและสร้างนวัตกรรม 
............................................................................................ .................................................................................. .. 
.............................................................................................................................................................. .................. 

๑.๔ การนำนวัตกรรมสู่การปฏิบัติ  
........................................................................................... ................................................................................... .. 
.............................................................................................................................................................. .................. 

๑.๕ ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน 
...................................................................................... ......................................................................................... . 
.............................................................................................................................................................. .................. 
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๑.๖ สรุปผลการจัดทำนวัตกรรม 
....................................................................................... .........................................................................................  
.............................................................................................................................................................. .................. 

๑.๗ ประโยชน์ที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมต่อการจัดการเรียนรู้ 
........................................................... .....................................................................................................................  
........................................................................................................................................ ........................................ 
 

    ๒. มีผลการเรียนรู้ที่สะท้อนพัฒนาการหลังจากการใช้นวัตกรรม และผลการแก้ปัญหา และ/หรือ  
การพัฒนา มีการเผยแพร่ผลงาน/ชิ้นงาน จนเป็นที่ยอมรับหรือได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ (เป็นผลที่เกิดจาก
การใช้นวัตกรรมที่ได้ส่งในการคัดเลือกในครั้งนี้) 
............................................................................................................. ................................................................... 
........................................................... ................................................................................................... .................. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  มีคุณสมบัติเหมาะสมตามประกาศการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นทุกประการ 

                                    

 
 

        

                                                              (เฉพาะกรณีผู้อ่ืนเสนอ) 
ตอนที่  ๒ 

คำรับรอง และความเห็นเพ่ิมเติม 
……………………………...................................…………………………………………………………………………… ..................... 
…………………………………………………………….............................................…………………………………………………..... 
                                                    ลงชื่อ……………………………………...................... 
                                                (….……...............………………………………………) 
                                                      ตำแหน่ง......………………………………............................. 
                                    (ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ผู้อำนวยการวิทยาเขต/ผู้อำนวยการวิทยาลัย) 
 

ตอนที่  ๓ 
แบบความเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของครูผู้สอนดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือก 

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

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

ลงชื่อ......................................เจ้าของประวัติ                       
(……………………..............………….) 
ตำแหน่ง......................................... 

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

ลงชื่อ......................................ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ                                                         
(……………………..............………….) 
ตำแหน่ง......................................... 

วันที่................/......................./...................... 
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แบบสรุปชื่อผลงานนวัตกรรมของผู้ที่จะเสนอขอรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖5 

 
1. ชื่อผู้เสนอขอรับรางวัล 
   
........................................................................................  
    ตำแหน่ง
.......................................................................... 
    สังกัด
.................................................................... ........... 
 

2. สถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน 
    ................................................................................. ...... 
    .......................................................................................  
    โทรศัพท์........................................................................
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ......................................... ปี 
     

3. ผลงานที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณา (โปรดทำเครื่องหมาย  √  ลงในช่องประเภทผลงาน) 

ชื่อผลงาน 
ประเภทผลงาน ปีการศึกษา

ที่ผลิต 
ผลงาน 

ด้านการจัด 
การเรียนรู ้

นวัตกรรมหรือ 
การปรับปรุงพัฒนา 

งานวิชาการ
หรืองานอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

เอกสารหมายเลข ๑ 
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แบบเสนอผลงานนวัตกรรม หรือการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน 

 
          ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ริเริ่มผลงานนี้จริง  
     ลงชื่อ………………………………………………………เจ้าของผลงาน 
                                                          (...............................................................) 
              …..…………../…………………../……..……….. 
 

1. ชื่อผลงาน 
    ........................................................................ ................... 
    ...........................................................................................  
    ........................................................................................... 
 
 

2. ผลงานนี้เป็น 
  นวัตกรรม.............................................................................. 
  การปรับปรุงพัฒนาจากพื้นฐานแนวคิด............................... 
     ...............................................................................................  
     ............................................................................................... 

3. ชื่อผู้เสนอผลงาน 
    ........................................................................................... 
    ตำแหน่ง............................................................................. 
    สังกัด.................................................................................. 
 

4. สถานทีป่ฏิบัติงานปัจจุบัน 
    สถานศึกษา/สถาบัน............................................................... 
     ............................................................................................... 
     โทรศัพท์.................................................................................  
 

5. วัตถุประสงค์ของผลงานนี้ (เพื่ออะไร) 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. การนำผลงานไปใช้โดยย่อให้เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

6.1 ใช้กับใคร 6.2 ใช้ท่ีไหน 6.3 ใช้อย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

7. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนโดยย่อ 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

เอกสารหมายเลข 2 
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แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการเสนอประวัติและผลงานนวัตกรรม 
เพ่ือพิจารณาคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565 

 
ชื่อ-สกุล ผู้เสนอผลงาน........................................................................ ............................................................... 
 

********************************************************************************** 
แบบเสนอประวัติและผลงานที่ยื่น (กรุณา  ในช่องที่มีเอกสาร และจัดเรียงเอกสารตามลำดับที่กำหนด) 
 1. แบบรายงานประวัติและผลงานนวัตกรรม จำนวน 1 เล่ม ความยาวของเนื้อหาและภาคผนวก 
         (ไม่รวมปก/คำนำ/สารบัญ) จำนวนไม่เกิน 30 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยอักษรแบบ TH Sarabun PSK  
         ขนาดตัวอักษร 16 point ประกอบด้วย 
          แบบรายงานประวัติและผลงานนวัตกรรม 
          แบบสรุปชื่อผลงานนวัตกรรมฯ (เอกสารหมายเลข 1)  
          แบบเสนอผลงานนวัตกรรม หรือการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน (เอกสารหมายเลข 2)         
 2. แผนการจัดการเรียนรู้ หรือแผนการจัดประสบการณ์ จำนวน 3 แผน และต้องสอดคล้องกับนวัตกรรม 
         ที่ขอเสนอผลงาน จำนวน 1 เล่ม 
 3. Flash Drive ที่ต้องมีข้อมูลตามรายละเอียดดังนี้ 
          แบบรายงานประวัติและผลงาน ในรูปแบบไฟล์ PDF 
          แผนแผนการจัดการเรียนรู้ หรือแผนการจัดประสบการณ์ จำนวน 3 แผน และต้องสอดคล้องกับ 
นวัตกรรมที่ขอเสนอผลงาน ในรูปแบบไฟล์ PDF 
          วีดิทัศน์การสอนจริง ความยาวไม่เกิน 20 นาที  
          ลิงก์วีดิทัศน์การสอนจริง 
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าแบบประวัติและผลงานที่เสนอประกอบการพิจารณาคัดเลือกฯ ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน 
ตามประกาศฯ กำหนดทุกประการ 
 

ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอผลงาน 
                              (.....................................................) 
                         วันที่........................................................ 

 
 
  
 

          ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกฯ แล้ว ปรากฏว่า 
     ครบถ้วน 
     ไม่ครบถ้วน ได้แก่........................................................................... ..................... 

ลงชื่อ....................................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
                (...................................................) 
           วันที่................................................. 

สำหรับเจ้าหน้าที่คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 



                    
 
                                                                       

 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 

เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 
ประจำปี ๒๕๖5 

------------------------------------------ 
  คุรุสภาในฐานะสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๙ (๕) สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และ (๖) ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา      

คุรุสภามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีเกียรติและศักดิ์ศรี
เป็นที ่ยอมรับของสังคม โดยได้กำหนดจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติตน               
ของผู ้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และเพื ่อเป็นก ารยกย่องผู ้ประกอบวิชาชีพที ่ตั ้งใจปฏิบัติตน 
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  จนสามารถเป็นแบบอย่างและเป็นที ่เคารพยกย่องอย่างสูงของศิษย์                
และบุคคลทั ่ว ไป  สมกับเป ็นปูชน ียบุคคล และมีความเสียสละ อุท ิศตนเพื ่อประโยชน์แก่ ว ิชาชีพ 
ตลอดระยะเวลาของการปฏ ิบ ัต ิงาน ให ้ม ีขว ัญกำลังใจที ่จะปฏิบ ัต ิงานในหน้าที ่ให ้เก ิดประโยชน ์ 
แก่ศิษย์ยิ่ง ๆ ขึ้นไป จึงกำหนดการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ   
“คุรสุดุดี” ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดดังนี้ 

๑. วัตถุประสงค์ 
                      1.1 เพ่ือส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตน 
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
                    ๑.๒ เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจและแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประพฤติปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
                    1.๓ เพ่ือสร้างศรัทธาและความเชื่อถือในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
                      1.๔ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลเป็นต้นแบบให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอด
ประสบการณ์ทางวิชาชีพต่อไป 

๒. รางวัลและจำนวนผู้ได้รับรางวัล 
  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 
จำนวนไม่เกิน ๗๑4 คน จะได้รับรางวัลดังนี้ 
  2.1 เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 
  2.2 เกียรติบัตร 
 

 



3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
3.1 เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร                  

ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มีระยะเวลาปฏิบัติงานต่อเนื่องรวมกันมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี นับถึงวันที่ออก
ประกาศนี้ 
  3.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตรงตามตำแหน่งที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน  
                     3.3 ไม่มีกรณีอยู่ในระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ถูกดำเนินการ 
ทางวินัยหรือเป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย แม้จะได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินแล้ว  รวมทั้ง 
การดำเนินการเก่ียวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
                     3.4 ไม่เคยได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” มาก่อน 

4. หลกัเกณฑ์การพิจารณา 
4.๑ ประพฤติปฏิบัติตนตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 255๖ 

อย่างเคร่งครัด 
4.๒ ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีความเด่นชัด  

โดดเด่นเป็นพิเศษ ปรากฏชัดเจน 
4.๓ ไม่เคยกระทำความเสื่อมเสียใด ๆ ต่อวิชาชีพ หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 

5. ผู้มีสิทธิเสนอผลงานหรือเสนอชื่อ 
  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั้ง 4 ประเภท เสนอขอรับรางวัลด้วยตนเอง หรือได้รับ        
การเสนอชื่ อจากบุคคล หรือองค์กร หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา สมาคม มูลนิธิ  ชมรม  
โดยเสนอผลงาน ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นรับรอง ซึ่งสามารถลงนามรับรองการเสนอได้มากกว่าหนึ่งคน  
ตามจำนวนที่เสนอขอได้ 
 ทั้งนี้ ผู้เสนอผลงานด้วยตนเองหรือได้รับการเสนอชื่อแล้ว ต้องไม่ให้บุคคลอ่ืน หรือองค์กร 
หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา สมาคม มูลนิธิ ชมรม เสนอผลงานซ้ำอีก  

6. การเสนอผลงานเพื่อพิจารณา 
                  ผู้มีสิทธิเสนอผลงานหรือเสนอชื่อ ตามข้อ ๕ กรอกข้อมูลเจ้าของประวัติและผลงาน 
ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยให้จัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน ๑ เล่ม เย็บเล่มปิดสันให้เรียบร้อย โดยมีความยาว               
ของเนื้อหา (ไม่รวมปก/คำนำ/สารบัญ) ประกอบด้วย แบบประวัติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่เสนอเข้ารับ
การคัดเลือกฯ ที่กำหนดแนบท้ายประกาศนี้ ก.พ.๗/สมุดประจำตัวครูที่มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน สำเนาใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ยั งไม่หมดอายุ  และภาคผนวกรวมแล้วไม่ เกิน  ๓๐ หน้ากระดาษ A4                    
พิมพ์ด้วยอักษรแบบ TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร ๑๖ point บรรทัดปกติ (single) พร้อมทั้งบันทึก
รูปเล่มประวัติและผลงานดังกล่าว เป็นไฟล์ PDF ลงใน Flash Drive เสนอไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ 
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                   หากแบบประวัติและผลงานเกินจำนวนหน้าที่กำหนดและไม่เข้าเล่มให้เรียบร้อย รวมถึง
ไม่ส่ง Flash Drive  จะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการฯ และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 
สงวนสิทธิไม่จัดส่งผลงานคืน 

7. วิธีดำเนินการคัดเลือก 
   7.1  การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  
“คุรุสดุดี” ประจำปี 2565 ในจังหวัด 
                            สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แต่งตั ้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ ประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากหน่วยงานต้นสังกัดทุกสังกัด เช่น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น สำนักงานการศึกษาเอกชน สำนักงาน กศน.จังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด วิทยาลัยนาฏศิลป โรงเรียนกีฬาจังหวัด โรงเรียนสาธิต 
วิทยาลัยชุมชนจังหวัด จำนวนไม่เกิน ๒๐ คน พิจารณาคัดเลือกผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ทุกสังกัด ในจังหวัด โดยใช้แบบประเมินและให้เป็นไปตามสัดส่วนที่กำหนดแนบท้ายประกาศ พร้อมทั้ง
บันทึกข้อมูลผู้ที ่ได้รับการเสนอชื่อรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี ๒๕๖๕ ในจังหวัด และอัปโหลดรูปเล่ม
ประวัติและผลงานผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในรูปแบบไฟล์ PDF ลงในระบบ “ยกย่องวิชาชีพ                
งานรางวัลคุรุสดุดี” (tepis2.ksp.or.th) ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
            7.2 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  
“คุรุสดุดี” ประจำปี 2565 ในกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาคัดเลือกแทนสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร) 
                            สำนักงานเลขาธิการคุ รุสภา แต่ งตั้ งคณะกรรมก ารคัด เลือกฯ ประกอบด้ วย  
ผู้แทนจากหน่วยงานต้นสังกัดทุกสังกัด เช่น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ และ เขต ๒ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร 
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โรงเรียนกีฬา
กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสาธิต วิทยาลัยชุมชน จำนวนไม่เกิน ๒๐ คนพิจารณาคัดเลือกผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาทุกสังกัดในกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบประเมินและให้ เป็นไปตามสัดส่วนที่กำหนด 
แนบท้ายประกาศ พร้อมทั ้งบันทึกข้อมูลผู ้ที ่ได ้ร ับการเสนอชื ่อรางวัลคุร ุสดุด ี ประจำปี ๒๕๖๕  
ในจังหวัด และอัปโหลดรูปเล่มประวัติและผลงานผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในรูปแบบไฟล์ PDF  
ลงในระบบ  “ยกย่องวิชาชีพ งานรางวัลคุ รุสดุดี” (tepis2.ksp.or.th) ได้ตั้ งแต่ วันที่  ๒๑ เมษายน -                       
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
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                        เม่ือคัดเลือกเสร็จแล้วให้หน่วยคัดเลือกตามข้อ 7 (7.1) และ (7.2) ประกาศรายชื่อ 
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมควรได้รับการเสนอชื่อจากจังหวัดให้ทราบเป็นการทั่วไป เพื่อรับฟัง 
การคัดค้านภายใน ๗ วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อ และเสนอรายชื่อพร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ไปยังสำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภาโดยไม่ต้องรอรับฟังคำคัดค้าน เพื่อพิจารณารายชื่อต่อไป ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖5 
ตามรายละเอียดดังนี้ 
               (๑) บัญชีรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ ได้รับการ เสนอชื่อจากจังหวัด  
เพ่ือรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๖5 พร้อมทั้งส่งรายงานการประชุมในครั้งที่อนุมัติผล
การคัดเลือกผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2565 ในจังหวัด และคำสั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมกาคัดเลือกฯ   
                         (๒) แบบการตรวจสอบประวัติของผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเพ่ือรับเครื่องหมาย 
เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๖5 
                         (๓) แบบประเมินเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรสุดุดี” ประจำปี ๒๕๖5 
                         (๔ ) แบบประวัติ ผู้ ป ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ เสนอเข้ ารับการคัด เลื อก 
เพ่ือรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”ประจำปี ๒๕๖๕ ตามข้อ ๖ อัพโหลดลงในระบบ “ยกย่องวิชาชีพ  
งานรางวัลคุรุสดุดี” (tepis2.ksp.or.th) 
                         ทั้งนี้ หน่วยคัดเลือกจะต้องดำเนินการจัดส่งไฟล์เอกสารข้อมูลตาม (๑) - (๓) ในรูปแบบ
ไฟล์ PDF ส่งมาทางอีเมล saowalak@ksp.or.th และตาม (๔) อัพโหลดลงในระบบ “ยกย่องวิชาชีพ งานรางวัล
คุรุสดุดี” (tepis2.ksp.or.th) ให้ถูกต้องครบถ้วนทุกรายการ มิฉะนั้นจะถือว่าการส่งเอกสารไม่สมบูรณ์                      
และจะไม่ได้รับการเสนอชื่อให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาขอสงวนสิทธิ            
ไม่จัดส่งผลงานคืน 
                        ๗.3 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  
“คุรุสดุดี” ประจำปี 2565 

 

                                  สำน ักงานเลขาธ ิการค ุร ุสภาดำเน ินการพ ิจารณาให ้ความเห ็นชอบรายชื ่อ 
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เสนอมาจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2565 ตามสัดส่วนที่กำหนดแนบท้าย
ประกาศฯ 

8. การคัดค้าน 
  การคัดค้านให้ เป็นไปตามวิธีการที่หน่วยคัดเลือกตามข้อ ๗ กำหนดกรณีมีผู้คัดค้าน 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของหน่วยคัดเลือกที่จะพิจารณาคำคัดค้าน และประกาศผลการพิจารณาให้แล้วเสร็จ 
ภายใน 10 วัน คำวินิจฉัยของหน่วยคัดเลือกถือเป็นที่สุด  
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9. การตัดสินและมอบรางวัล 
  9.1  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะประกาศผลการคัด เลือกผู ้ป ระกอบว ิช าช ีพ 
ทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”ประจำปี ๒๕๖๕ ภายในเดือนธันวาคม 256๕  
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ถือเป็นที่สุด 
 9.2 กำหนดมอบรางวัลในงานวันครู พ.ศ. 256๖ หรือตามความเหมาะสม 
 

10. การเพิกถอนรางวัล 
 ผู้ ได้ รับการคัด เลือกให้ ได้ รับรางวัลตามประกาศนี้  หากปรากฏในภายหลั งพบว่า            
เอกสาร หลักฐาน หรือข้อมูลดิจิทัลต่าง ๆ ไม่เป็นความจริง หรือหากมีพฤติกรรมเสื่อมเสียต่อวิชาชีพ                 
หรือขัดต่อจรรยาบรรณของวิชาชีพ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีสิทธิที่จะเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชี          
ผู้ได้รับรางวัล และมีสิทธิที่จะเรียกรางวัลคืนในกรณีท่ีเห็นสมควร 
                   
          ประกาศ ณ วันที่  ๓๐  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

                                   (รองศาสตราจารย์เอกชัย กี่สุขพันธ์) 
                                   ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
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ตารางแสดงจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทีไ่ด้รับเครื่องหมายเชดิชูเกียรติ “คุรุสดดุี”  
ประจำปี 2565 ในจงัหวัด 

(จำนวน 77 จังหวัด รวม 714 คน) 
 

ที ่ จังหวัด 
ครู 

(จำนวนเต็ม/
สัดส่วน) 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

(จำนวนเต็ม/สดัส่วน) 

ผู้บริหารการศึกษา 
(จำนวนเต็ม/สดัส่วน) 

ศึกษานิเทศก์ 
(จำนวนเต็ม/สดัส่วน) 

รวม 
(จำนวนเต็ม/

สัดส่วน) 

1 กระบี่ 3 1 1 1 6 

2 กรุงเทพมหานคร 32 11 1 7 51 

3 กาญจนบุรี 5 2 1 1 9 

4 กาฬสินธุ์ 7 2 1 1 11 

5 กำแพงเพชร 4 2 1 1 8 

6 ขอนแก่น 10 4 2 2 18 

7 จันทบุรี 3 1 1 1 6 

8 ฉะเชิงเทรา 4 1 1 1 7 

9 ชลบุร ี 9 3 1 1 14 

10 ชัยนาท 2 1 1 1 5 

11 ชัยภูมิ 6 2 1 2 11 

12 ชุมพร 3 1 1 1 6 

13 เชียงราย 8 3 1 2 14 

14 เชียงใหม่ 11 3 1 2 17 

15 ตรัง 4 2 1 1 8 

16 ตราด 1 1 1 1 4 

17 ตาก 3 1 1 1 6 

18 นครนายก 2 1 1 1 5 

19 นครปฐม 5 2 1 1 59 

20 นครพนม 4 2 1 1 8 

21 นครราชสีมา 15 5 3 3 26 

22 นครศรีธรรมราช 10 3 1 2 16 

23 นครสวรรค์ 5 2 1 1 9 



ที ่ จังหวัด 
ครู 

(จำนวนเต็ม/
สัดส่วน) 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

(จำนวนเต็ม/สดัส่วน) 

ผู้บริหารการศึกษา 
(จำนวนเต็ม/สดัส่วน) 

ศึกษานิเทศก์ 
(จำนวนเต็ม/สดัส่วน) 

รวม 
(จำนวนเต็ม/

สัดส่วน) 

24 นนทบุรี 7 2 1 1 11 

25 นราธิวาส 6 1 1 1 9 

26 น่าน 4 1 1 1 7 

27 บึงกาฬ 3 1 1 1 6 

28 บุรีรัมย์ 9 3 2 2 16 

29 ปทุมธานี 5 2 1 1 9 

30 ประจวบคีรีขันธ์ 3 1 1 1 6 

31 ปราจีนบุรี 3 1 1 1 6 

32 ปัตตานี 7 1 1 1 10 

33 พระนครศรีอยุธยา 4 2 1 1 8 

34 พะเยา 3 1 1 1 6 

35 พังงา 2 1 1 1 5 

36 พัทลุง 4 1 1 1 7 

37 พิจิตร 3 1 1 1 6 

38 พิษณุโลก 5 2 1 2 10 

39 เพชรบุรี 3 1 1 1 6 

40 เพชรบูรณ์ 6 2 1 1 10 

41 แพร่ 3 1 1 1 6 

42 ภูเก็ต 3 1 1 1 6 

43 มหาสารคาม 5 2 1 1 9 

44 มุกดาหาร 2 1 1 1 5 

45 แม่ฮ่องสอน 2 1 1 1 5 

46 ยโสธร 3 1 1 1 6 

47 ยะลา 5 1 1 1 8 

48 ร้อยเอ็ด 8 3 2 2 15 

49 ระนอง 1 1 1 1 4 



ที ่ จังหวัด 
ครู 

(จำนวนเต็ม/
สัดส่วน) 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

(จำนวนเต็ม/สดัส่วน) 

ผู้บริหารการศึกษา 
(จำนวนเต็ม/สดัส่วน) 

ศึกษานิเทศก์ 
(จำนวนเต็ม/สดัส่วน) 

รวม 
(จำนวนเต็ม/

สัดส่วน) 

50 ระยอง 4 2 1 1 8 

51 ราชบุรี 5 2 1 1 9 

52 ลพบุรี 5 2 1 1 9 

53 ลำปาง 4 2 1 1 7 

54 ลำพูน 3 1 1 1 6 

55 เลย 4 1 1 1 7 

56 ศรสีะเกษ 9 3 1 2 15 

57 สกลนคร 7 3 1 2 13 

58 สงขลา 9 2 1 1 13 

59 สตูล 3 1 1 1 6 

60 สมุทรปราการ 6 2 1 1 10 

61 สมุทรสงคราม 1 1 1 1 4 

62 สมุทรสาคร 3 1 1 1 6 

63 สระแก้ว 3 1 1 1 6 

64 สระบุรี 3 1 1 1 6 

65 สิงห์บุรี 2 1 1 1 5 

66 สุโขทัย 4 1 1 1 7 

67 สุพรรณบุรี 45 2 1 1 9 

68 สุราษฎร์ธานี 6 2 1 2 11 

69 สุรินทร์ 8 3 1 1 13 

70 หนองคาย 3 1 1 1 6 

71 หนองบัวลำภู 3 1 1 1 6 

72 อ่างทอง 2 1 1 1 5 

73 อำนาจเจริญ 2 1 1 1 5 

74 อุดรธานี 9 3 1 2 15 

75 อุตรดิตถ์ 3 1 1 1 6 



ที ่ จังหวัด 
ครู 

(จำนวนเต็ม/
สัดส่วน) 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

(จำนวนเต็ม/สดัส่วน) 

ผู้บริหารการศึกษา 
(จำนวนเต็ม/สดัส่วน) 

ศึกษานิเทศก์ 
(จำนวนเต็ม/สดัส่วน) 

รวม 
(จำนวนเต็ม/

สัดส่วน) 

76 อุทัยธานี 2 1 1 1 5 

77 อุบลราชธานี 10 5 2 3 20 

 รวม 393 139 83 99 714 

  



 
 

 

 

 

 

 

แบบประวัติและผลงานผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่เสนอเข้ารับการคัดเลือก 
เพ่ือรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  “คุรุสดุดี”  ประจำปี  ๒๕๖๕ 

สังกัด  ................................................................... 
 
 
ตอนที่ ๑     ประวัติของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  

๑. ชื่อ (นาย / นาง / นางสาว) ...................................................  นามสกุล ........................................................ ....... 

๒. เกิดวันที่ .....................  เดือน ...........................................  พ.ศ. ...............................  อายุ ............................. ปี 

๓. ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน .................................................................................................... ................................... 
สถานที่ทำงาน ........................................................................................................................................................  
ตั้งอยู่เลขที่ ...............................  ถนน ..............................................  ตำบล / แขวง ........................................... 
อำเภอ / เขต .................................................  จังหวัด ........................................  รหสัไปรษณีย์  ......................... 
โทร ....................................................... 

๔. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ......................  ถนน ............................................  ตำบล / แขวง ..........................................  
อำเภอ / เขต .................................................  จังหวัด ........................................  รหสัไปรษณีย์ ......................... 
โทร ....................................................... 

๕. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมี 
  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  ประเภท ……………………… เลขที่   
  หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน           

๖. วุฒิการศึกษา    
 

วุฒิการศึกษา ปี พ.ศ.  ที่สำเร็จการศึกษา ชื่อสถาบัน 
   
   

 
๗.   เริ่มปฏิบัติหน้าที่ครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน (ศึกษานิเทศก์) 

 ตั้งแต่วันที่ ......................  เดือน ...............................................  พ.ศ. ....... ................  นบัถึงวันที่ออกประกาศ 
 (๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔) รวม ........................... ปี  ................................ เดือน  ............................. วัน  

 

 

ภาพถ่าย 
ขนาด 
1  นิ้ว 



-๒- 

๘.  ประวัติหน้าที่การงาน  ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน (ระบุ/วัน/เดือน/ปี) ที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของการดำรง 
ตำแหน่ง  และสถานที่ของแต่ละตำแหน่ง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

/ ตอนที่ ๒.... 
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ตอนที่ ๒     ผลการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพทั้ง  ๙  ข้อ  และข้อใดข้อหนึ่งใน  ๙  ข้อ  ที่เด่นชัดที่สุด 
     ที่ส่งผลให้ปรากฏเป็นที่ยอมรับของนักเรียน  ผู้ร่วมงาน  ผู้ปกครองและชุมชน  และเป็นผลของการอุทิศตน 
     เพ่ือประโยชน์แก่วิชาชีพครูอย่างสูง  ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงานพร้อมกับแนบหลักฐานอ้างอิง  
     ให้เห็นร่องรอยการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพดังกล่าว 
     ................................................................................... ..................................................................................... . 
     ............................................................................................................................. ............................................ 
     .......................................................................... ...............................................................................................  
     ...................................................................... ..................................................................................... .............. 
     ............................................................................................................................. ............................................ 
     .........................................................................................................................................................................  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า    ไม่มีกรณีอยู่ในระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย ถูกดำเนินการทางวินัย             
                              หรือเป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย แม้จะได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินแล้ว 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้  เป็นความสัตย์จริงทุกประการจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

        
 
 
  

  

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................  ตำแหน่ง ................................................... 

เกี่ยวข้องเป็น ......................................................  ขอรับรองว่า ......................................................... มีประวัติการทำงาน 
ดังกล่าวขา้งต้นจริง 
     

ลงชื่อ ....................................................... ผู้รับรอง 
              (......................................................) 
       ตำแหน่ง ................................................... 

(ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ผู้อำนวยการสำนักงานเขต/ 
ศึกษาธิการจังหวัด/หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้บังคับบัญชา) 

 
หมายเหตุ โปรดแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุ  และสำเนาสมุดประวัติการเป็นครู 
  ที่มีข้อมูลเป็นปัจจุบันเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย

ลงชื่อ ....................................... เจ้าของประวัติ       
(........................................................)  
 

ลงชื่อ ............................................................ ผู้เสนอชื่อ                                        
(........................................................)  

ตำแหน่ง........................................................ 
หน่วยงาน....................................................... 
                (เฉพาะกรณีผู้อ่ืนเสนอ) 
 



 
 
 
 

แบบตรวจเอกสารประกอบการเสนอประวัติและผลงาน 
เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  “คุรุสดุดี” 

ประจำปี  ๒๕๖๕ 
 

ชื่อ-สกุล ผู้เสนอผลงาน.............................................................................................................................. ................. 
 
************************************************************************************* 

แบบเสนอประวัติและผลงานที่ยื่น (กรุณา  ในช่องที่มีเอกสาร และจัดเรียงเอกสารตามลำดับที่กำหนด) 
 1. แบบรายงานประวัติและผลงานนวัตกรรม จำนวน 1 เล่ม ความยาวข องเนื้ อหาและภาคผนวก  
          (ไม่รวมปก/คำนำ/สารบัญ) จำนวนไม่เกิน 30 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยอักษรแบบ TH Sarabun PSK  
         ขนาดตัวอักษร 16 point ประกอบด้วย 

 แบบประวัติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาฯ  
 แบบ ก.พ.7 /สมุดประจำตัวครู ที่มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ยังไม่หมดอายุ 
 ภาคผนวก 

2. Flash Drive ที่ต้องมีข้อมูลแบบรายงานประวัติและผลงานตามข้อ ๑ ในรูปแบบไฟล์ PDF 
 
              ข้าพเจ้าขอรับรองว่าแบบประวัติและผลงานที่เสนอประกอบการพิจารณาคัดเลือกฯ ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน    
ตามประกาศฯ กำหนดทุกประการ 

 
ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอผลงาน 

                            (...................................................) 
                     วันที่........................................................... 

 
 
  
 
          ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกฯ แล้ว ปรากฏว่า 
     ครบถ้วน 
     ไม่ครบถ้วน ได้แก่......................................... ........................................................... 
 

ลงชื่อ....................................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
                                              (...................................................) 
                                           วันที่................................................. 
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีคุรุสภำในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
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