
 
 
 

 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 

เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา 
ประจ าปี ๒๕๖๕ 

------------------------------------- 
คุรุสภาได้ก่อตั้งมูลนิธิรางวัลคุรุสภาขึ้นเพ่ือให้รางวัลแก่สมาชิกคุรุสภาผู้ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่น 

ซึ่งได้ด าเนินการสรรหาตั้งแต่ปี ๒๕๒๔ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนดให้คุรุสภามีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา ๙ (๕) 
สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และ  (๖) ส่งเสริม 
สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  

คุรุสภาโดยส านักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงได้ด าเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ในด้านการศึกษา             
และด ารงตนอยู่ในศีลธรรมอันดีเป็นแบบอย่างได้ เพ่ือรับรางวัลคุรุสภาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ในการนี้ 
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา จะด าเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือรับรางวัลคุรุสภา 
ประจ าปี ๒๕๖๕ เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งมูลนิธิรางวัลคุรุสภา ประกอบกับ
อ านาจหน้าที่ของคุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ตามรายละเอียดดังนี้  
 
๑. วัตถุประสงค์ 

๑.๑ เพ่ือส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีมาตรฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่นให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

๑.๒ เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้เกิดการพัฒนาตนเอง และมีคุณภาพ               
ในการจัดการเรียนรู้ 

๑.๓ เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบมาตรฐาน
วิชาชีพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง   

๑.๔ เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน 
๑.๕ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลเป็นต้นแบบให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอด

ประสบการณ์ทางวิชาชีพต่อไป 
 
๒. รางวัลและจ านวนผู้ได้รับรางวัล 

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลคุรุสภา แบ่งเป็น ๒ ระดับ  
ได้แก่ “ระดับดีเด่น” จ านวน ๙ คน และ “ระดับดี” จ านวน ๑๘ คน รวมจ านวน ๒๗ คน จะได้รับรางวัลดังนี้ 
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๒.๑ ระดับดีเด่น       

 (๑) โล่ประกาศเกียรติคุณ       

 (๒) เข็มทองค า “คุรุสภาสดุดี”        

 (๓) เกียรติบัตร        

 (๔) เงินรางวัล จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

๒.๒ ระดับดี 

       (๑) เข็ม “คุรุสภาสดุดี”                  

       (๒) เกียรติบัตร        

       (๓) เงินรางวัล จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

 

๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับรางวัล                

๓.๑ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติ

สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้แก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และ

ศึกษานิเทศก์    

๓.๒ มีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี นับถึงวันที่ออกประกาศนี้ โดยปฏิบัติงาน               

ในประเภทที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี และต้องตรงตามต าแหน่งที่ด ารงอยู่ ณ ปัจจุบัน      

๓.๓ ไม่เคยกระท าความเสื่อมเสียใด ๆ อันเป็นการบกพร่องในศีลธรรมอันดี และการประกอบ

วิชาชีพทางการศึกษา  

๓.๔ ไม่มีกรณีอยู่ในระหว่างการถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ถูกด าเนินการ             

ทางวินัย หรือเป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย แม้จะได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินแล้วก็ตาม                          

รวมทั้งการด าเนินการเก่ียวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ       

๓.๕ ไม่เคยได้รับรางวัลคุรุสภา ระดับดีเด่นในประเภทเดียวกันมาก่อน 

 

๔. หลักเกณฑ์การพิจารณา                  

๔.๑ ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย

มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ (คะแนนเต็ม  

๑๐๐ คะแนน) 

 (๑) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ        

 (๒) มาตรฐานการปฏิบัติงาน         

 (๓) มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ)   
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๔.๒ ต้องเป็นผู้ที่จัดการเรียนรู้ จัดการศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์                       
ทางการศึกษาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)    

 (๑) ครู ต้องเป็นผู้ที่มีทักษะความช านาญในการสอน มีผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนเชิงประจักษ ์        
 (๒) ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมการบริหาร หรือปรับปรุงระบบบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
การบริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเห็นผลได้ชัดเจน 

 (๓) ผู้บริหารการศึกษา ต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการการศึกษา              
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมการบริหาร หรือปรับปรุงระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
การบริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเห็นผลได้ชัดเจน 

 (๔) ศึกษานิเทศก์ ต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการนิเทศการศึกษา มีผลงาน                    
เชิงประจักษ์ท่ีแสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมการนิเทศการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเห็นผลได้ชัดเจน 
 
๕. ผู้มีสิทธิเสนอผลงานหรือเสนอชื่อ 

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั้ง ๔ ประเภท เสนอผลงานด้วยตนเอง หรือได้รับการเสนอชื่อ
จากบุคคลอ่ืน หรือองค์กร หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา สมาคม มูลนิธิ ชมรม โดยเสนอผลงาน                    
ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นลงนามรับรองแบบประวัติและผลงาน ซ่ึงผู้รับรองอาจเสนอชื่อผู้เข้ารับรางวัลได้มากกว่า
หนึ่งคน ตามจ านวนที่เสนอขอได้  

ทั้งนี้ ผู้เสนอผลงานด้วยตนเองแล้ว ต้องไม่ให้บุคคลอ่ืน หรือองค์กร หน่วยงานทางการศึกษา 
สถานศึกษา สมาคม มูลนิธิ ชมรม เสนอผลงานซ้ าอีก  
 
๖. การเสนอผลงานเพื่อพิจารณา 

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

ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด        
 (๒) ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ในกรุ งเทพมหานคร ทุกสังกัด               

ส่งผลงาน ณ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา        
 (๓) ผู้บริหารการศึกษา ทั้งในจังหวัดและในกรุงเทพมหานคร ทุกสังกัด ส่งผลงาน               

ณ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  
๖.๒ ผู้มีสิทธิเสนอผลงานตามข้อ ๖.๑ กรอกข้อมูลเจ้าของประวัติที่เสนอชื่อและผลงาน                

ตามแบบรายงานประวัติและผลงานเสนอเพ่ือพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลคุรุสภา ประจ าปี ๒๕๖๕ ที่ก าหนด
แนบท้ายประกาศนี้ ให้ถูกต้องครบถ้วน และส่งผลงานเพ่ือพิจารณาคัดเลือก ดังนี้    
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 (๑) แบบรายงานประวัติและผลงานฯ จ านวน ๑ เล่ม เย็บเล่มปิดสันให้เรียบร้อย                   
โดยมีความยาวของเนื้อหาและภาคผนวก (ไม่รวมปก/ค าน า/สารบัญ) จ านวนไม่เกิน ๕๐ หน้ากระดาษ A4 
พิมพ์ด้วยอักษรแบบ TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร ๑๖ point บรรทัดปกติ (Single) พร้อมบันทึกข้อมูล
และรายงานผลงานเป็นไฟล์ PDF ลงใน Flash Drive            

   ทั้งนี้ แบบสรุปชื่อผลงานนวัตกรรมของผู้เสนอขอรับรางวัลคุรุสภา ประจ าปี ๒๕๖๕ 
(เอกสารหมายเลข ๑) และแบบเสนอผลงานนวัตกรรม หรือการปรับปรุงพัฒนาตามประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา (เอกสารหมายเลข ๒) ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสาร ก.พ.๗/สมุดประจ าตัวครูที่มีข้อมูล
เป็นปัจจุบัน และส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ยังไม่หมดอายุ ให้รวมอยู่ในเล่มแบบรายงาน
ประวัติและผลงานฯ โดยนับจ านวนหน้ารวมกันไม่เกินตามที่ก าหนดในข้อ ๖.๒ (๑)        

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

 หากแบบรายงานประวัติและผลงานฯ เกินจ านวนหน้าที่ก าหนด และไม่เข้าเล่ม                
ให้เรียบร้อย รวมถึงไม่ส่ง Flash Drive จะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการฯ และส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภาสงวนสิทธิไม่จัดส่งผลงานคืน     

 ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเสนอผลงานหรือเสนอชื่อ ตามข้อ ๕ ให้เสนอแบบรายงานประวัติและผลงานฯ 
ตามข้อ ๖.๒ ไปยังหน่วยคัดเลือกที่ก าหนดตามข้อ ๖.๑ ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ เพ่ือพิจารณา
คัดเลือกต่อไป  
 
๗. วิธีด าเนินการคัดเลือก 

๗.๑ การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ในจังหวัด 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ 

หรือผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้แทนจากหน่วยงานต้นสังกัดทุกสังกัด เช่น ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ส านักงานการศึกษาเอกชน ส านักงานส่งเสริม            
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด ส านักงาน กศน. จังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด 
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด วิทยาลัยนาฏศิลป วิทยาลัยชุมชน โรงเรียนกีฬาจังหวัด โรงเรียนสาธิต 
จ านวนไม่เกิน ๒๐ คน พิจารณาคัดเลือกผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ศึกษานิเทศก์จากทุกสังกัด ในจังหวัด ตามคุณสมบัติที่ก าหนดในประกาศฯ ให้ได้ ครู จ านวน ๓ คน ผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน ๑ คน และศึกษานิเทศก์ จ านวน ๑ คน รวมจ านวน ๕ คน โดยให้บันทึกข้อมูลและ
อัปโหลดไฟล์ ตามข้อ ๖.๒ (๑) พร้อมทั้งลิงก์วีดิทัศน์ ตามข้อ ๖.๒ (๒) ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกลงในระบบ 
“ยกย่องวิชาชีพ งานรางวัลคุรุสภา” (tepis2.ksp.or.th) ให้ถูกต้องครบถ้วนทุกรายการ มิฉะนั้นจะถือว่า                



- ๕ - 
 

การส่งเอกสารไม่สมบูรณ์และจะไม่ได้รับการเสนอชื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือก ได้ตั้งแต่วันที่              
๒๑ เมษายน - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

 เมื่อคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในจังหวัด ณ ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือรับฟังค าคัดค้านภายใน ๗ วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อ และออกเกียรติบัตรให้แก่                   
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในจังหวัด และให้ส่งประกาศผลการคัดเลือกฯ พร้อมกับ Flash Drive ของผู้ได้รับการคัดเลือกฯ 
ไปยังส านักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยไม่ต้องรอรับฟังค าคัดค้าน ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕                  
เพ่ือด าเนินการคัดเลือกต่อไป 

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

๗.๒ การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ในกรุงเทพมหานคร 
(ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาคัดเลือกแทนส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร) 

 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือผู้ แทนจากหน่วยงานต้นสังกัดทุก สังกัด เช่น ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๑ และเขต ๒ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สถาบันวิทยาลัยชุมชน โรงเรียนกีฬา
กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสาธิต จ านวนไม่เกิน ๒๐ คน พิจารณาคัดเลือกผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพครู 
ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์จากทุกสังกัด ในกรุงเทพมหานคร ตามคุณสมบัติที่ก าหนดในประกาศฯ 
ให้ได้ ครู จ านวน ๓ คน ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน ๑ คน และศึกษานิเทศก์ จ านวน ๑ คน รวมจ านวน               
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  

 เมื่อคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในกรุงเทพมหานคร                          
ณ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา เพ่ือรับฟังค าคัดค้านภายใน ๗ วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อ และออกเกียรติบัตรให้แก่
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในกรุงเทพมหานคร เพ่ือด าเนินการคัดเลือกต่อไป 

 

 

 



- ๖ - 
 

๗.๓ การคัดเลือกผู้บริหารการศึกษา ทั้งในจังหวัดและในกรุงเทพมหานคร (ส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภาคัดเลือกแทนส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร)       

 ผู้บริหารการศึกษาในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา                 
ตามอัธยาศัย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ประกาศฯ ก าหนด เสนอผลงานไปยังส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายในวันที่               
๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ เพ่ือด าเนินการคัดเลือกต่อไป  
 

๗.๔ การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้ได้รับรางวัลคุรุสภา       
 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาด าเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ที่ผ่านการคัดเลือกและเสนอผลงาน ตามข้อ ๗ (๗.๑) - (๗.๓) ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ประกาศฯ ก าหนด              
ให้ได้รับรางวัลคุรุสภา “ระดับดีเด่น” จ านวน ๙ คน และ “ระดับด”ี จ านวน ๑๘ คน รวมจ านวน ๒๗ คน 
 
๘. การคัดค้าน  

การคัดค้านให้เป็นไปตามวิธีการที่หน่วยคัดเลือกตามข้อ ๗ ก าหนด กรณีมีผู้คัดค้าน                         
ให้อยู่ในดุลยพินิจของหน่วยคัดเลือกที่จะพิจารณาค าคัดค้าน และประกาศผลการพิจารณาให้แล้วเสร็จ               
ภายใน ๑๐ วัน ค าวินิจฉัยของหน่วยคัดเลือกถือเป็นที่สุด 
 
๙. การตัดสินและมอบรางวัล 

๙.๑ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา จะประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เพ่ือรับรางวัลคุรุสภา ประจ าปี ๒๕๖๕ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการมาตรฐาน
วิชาชีพถือเป็นที่สุด   

๙.๒ ก าหนดมอบรางวัลในงานวันครู พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือตามความเหมาะสม 
 
๑๐. การเพิกถอนรางวัล 

ผู้ ได้รับการคัดเลือกให้ ได้รับรางวัลตามประกาศนี้  หากปรากฏในภายหลังพบว่ า            
เอกสาร หลักฐาน หรือข้อมูลดิจิทัลต่าง ๆ ไม่เป็นความจริง หรือหากมีพฤติกรรมเสื่อมเสียต่อวิชาชีพ                 
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 
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    ๕.   รายงานผลส าเร็จจากการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ (โปรดอธิบายตามมาตรฐานวิชาชีพของประเภทที่ยืน่ขอรับรางวัลคุรุสภา                
ให้ครบทุกข้อ) 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 ๖.  รายงานผลการจัดการเรียนรู้ จัดการศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา                 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

๗.  สรุปผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ (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................................................. 


