
 



 
 

ค ำน ำ 
ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ โดยส ำนักพัฒนำและส่งเสริมวิชำชีพ ได้รับอนุมัติงบประมำณ

ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือด ำเนินงำนยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ จึงได้จัดท ำแนวทำง 
กำรคัดเลือกผู้สมควรได้รับรำงวัลของคุรุสภำ ประจ ำปี ๒๕๖๖ เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติในกำรคัดเลือกผู้สมควรได้รับ
รำงวัลของคุรุสภำ ประจ ำปี ๒๕๖๖ จ ำนวน ๔ รำงวัล ได้แก่ รำงวัลครูภำษำไทยดีเด่นเพ่ือรับเข็มเชิดชูเกียรติ 
จำรึกพระนำมำภิไธยย่อ สธ รำงวัลคุรุสภำ รำงวัลครูผู้สอนดีเด่น และรำงวัลคุรุสดุดี ซึ่งแนวทำงกำรคัดเลือก
ดังกล่ำวนี้ ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะอนุกรรมกำรคัดเลือกผู้สมควรได้รับรำงวัลของคุรุสภำ ประจ ำปี ๒๕๖๖ 
เรียบร้อยแล้ว และถือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำในส่วนกลำง 

ส ำนักพัฒนำและส่งเสริมวิชำชีพหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแนวทำงกำรคัดเลือกผู้สมควรได้รับรำงวัล 
ของคุรุสภำ ประจ ำปี ๒๕๖๖ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นเอกสำรอ้ำงอิงหรือเป็นแนวทำง 
ในกำรจัดท ำเกณฑ์กำรคัดเลือกผู้สมควรได้รับรำงวัลของคุรุสภำ ในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด หำกมีข้อเสนอแนะ 
โปรดแจ้งส ำนักพัฒนำและส่งเสริมวิชำชีพ กลุ่มยกย่องและผดุงเกียรติวิชำชีพ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขหรือเพ่ิมเติม 
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และมีคุณภำพยิ่งขึ้นต่อไป 

 

กลุ่มยกย่องและผดุงเกียรติวิชำชีพ 
ส ำนักพัฒนำและส่งเสริมวิชำชีพ ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

1 กุมภำพันธ์ 2566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สำรบัญ 
 

 เร่ือง              หน้ำ 

1. เกณฑ์ ตัวบ่งช้ี กำรคัดเลือกครูภำษำไทยดีเด่น         ๒ 
เพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติจำรึกพระนำมำภิไธยย่อ สธ ประจ ำปี 256๖ 
- แบบประเมินกำรคัดเลือกครูภำษำไทยดีเด่น   ๓ 

เพ่ือรับเข็มเชิดชูเกียรติจำรึกพระนำมำภิไธยย่อ สธ ประจ ำปี 256๖ 
2. เกณฑ์ ตัวบ่งช้ี กำรคัดเลือกรำงวัลคุรุสภำ ประจ ำปี ๒๕๖๖       

๒.๑ เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ กำรคัดเลือกรำงวัลคุรุสภำ ประเภท ครู ๑๒ 
- แบบประเมินกำรคัดเลือกผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ        ๑๓ 

เพ่ือรับรำงวัลคุรุสภำ ประจ ำปี 256๖ ประเภท ครู  
๒.๒ เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ กำรคัดเลือกรำงวัลคุรุสภำ ประเภท ผู้บริหำรสถำนศึกษำ                       ๑๙ 
- แบบประเมินกำรคัดเลือกผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ      ๒๐ 

เพ่ือรับรำงวัลคุรุสภำ ประจ ำปี 256๖ ประเภท ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
๒.๓ เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ กำรคัดเลือกรำงวัลคุรุสภำ ประเภท ผู้บริหำรกำรศึกษำ                         ๒๖ 
- แบบประเมินกำรคัดเลือกผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ       ๒๗ 

เพ่ือรับรำงวัลคุรุสภำ ประจ ำปี 256๖ ประเภท ผู้บริหำรกำรศึกษำ 
๒.๔ เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ กำรคัดเลือกรำงวัลคุรุสภำ ประเภท ศึกษำนิเทศก์                         ๓๒ 
- แบบประเมินกำรคัดเลือกผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ       ๓๓ 

เพ่ือรับรำงวัลคุรุสภำ ประจ ำปี 256๖ ประเภท ศึกษำนิเทศก์ 
3. เกณฑ์ ตัวบ่งช้ี กำรคัดเลือกรำงวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจ ำปี 256๖ 

๓.๑ เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ กำรคัดเลือกรำงวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจ ำปี 256๖ (ปฐมวัย)                   ๔๐ 
      -    แบบประเมินกำรอ่ำนและประเมินผลกำรคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจ ำปี 256๖           ๔๒ 
๓.๒ เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ กำรคัดเลือกรำงวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจ ำปี 256๖ (ประถมศึกษำ)            4๖ 
      -    แบบประเมินกำรอ่ำนและประเมินผลกำรคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจ ำปี 256๖           4๘ 
๓.๓ เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ กำรคัดเลือกรำงวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจ ำปี 256๖ (กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน, 5๒  
ภำษำไทย, คณิตศำสตร์, วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี, สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม,  
สุขศึกษำและพลศึกษำ, ศิลปะ, กำรงำนอำชีพ, ภำษำต่ำงประเทศดีเด่น (ภำษำอังกฤษ) และ
ภำษำต่ำงประเทศดีเด่น (ภำษำจีน))   
      -    แบบประเมินกำรอ่ำนและประเมินผลกำรคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจ ำปี ๒๕๖๖      5๔ 
๓.๔ เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ กำรคัดเลือกรำงวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจ ำปี 256๖ (กำรศึกษำพิเศษ 58 
      หรือกำรศึกษำพิเศษกรณีเรียนร่วม) 
      -    แบบประเมินกำรอ่ำนและประเมินผลกำรคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจ ำปี ๒๕๖๖      60 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
         เร่ือง              หน้ำ 

๓.๕ เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ กำรคัดเลือกรำงวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจ ำปี 256๖                           64 
      (อำชีวศึกษำระดับ ปวช. วิชำสำมัญและวิชำชีพ)  
      -    แบบประเมินกำรอ่ำนและประเมินผลกำรคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจ ำปี ๒๕๖๖        66 

4. เกณฑ์ ตัวบ่งช้ี กำรคัดเลือกผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ       
เพื่อรับเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ  “คุรุสดุดี”  ประจ ำปี 256๖ 70 
- แบบประเมินกำรคัดเลือกผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ        

เพ่ือรับเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ  “คุรุสดุดี”  ประจ ำปี 256๖ ประเภท คร ู 71 
- แบบประเมินกำรคัดเลือกผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ        

เพ่ือรับเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ  “คุรุสดุดี”  ประจ ำปี 256๖ ประเภท ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 77 
- แบบประเมินกำรคัดเลือกผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ                                             

เพ่ือรับเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ  “คุรุสดุดี”  ประจ ำปี 256๖ ประเภท ผู้บริหำรกำรศึกษำ 83 
- แบบประเมินกำรคัดเลือกผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ                                             

เพ่ือรับเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ  “คุรุสดุดี”  ประจ ำปี 256๖ ประเภท ศึกษำนิเทศก์ 89 
5. ภำคผนวก 

- ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนวิชำชีพ เรื่อง กำรคัดเลือกครูภำษำไทยดีเด่น                   
เพ่ือรับเข็มเชิดชูเกียรติจำรึกพระนำมำภิไธยย่อ สธ ประจ ำปี ๒๕๖๖ 96 

- ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนวิชำชีพ เรื่อง กำรคัดเลือกผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ     
เพ่ือรับรำงวัลคุรุสภำ ประจ ำปี ๒๕๖๖ 101 

- ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนวิชำชีพ เรื่อง กำรคัดเลือกรำงวัลครูผู้สอนดีเด่น                  
ประจ ำปี ๒๕๖๖ 107 

- ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนวิชำชีพ เรื่อง กำรคัดเลือกผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ     
เพ่ือรับเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ ำปี ๒๕๖๖ ๑12 
 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ กำรคัดเลือกครูภำษำไทยดีเด่น 
เพ่ือรับเข็มเชิดชูเกียรติจำรึกพระนำมำภิไธยย่อ สธ  

ประจ ำปี 256๖ 
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เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติ 

จารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

--------------------------------------- 

เกณฑ์การประเมินการพิจารณาคัดเลือกผลงานตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศ 
โดยผลงานแต่ละเรื่องมีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน พิจารณาจาก ๓ ด้าน ประกอบด้วย 

๑. ด้านการจัดการเรียนรู้ (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน) 
๒. ด้านผลงานทางวิชาการ ให้เลือกส่งตามประเภทของระดับการศึกษา ดังนี้ (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน) 
 ๒.๑ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา จ านวน ๒ รายการ 
 ๒.๒ ระดับอุดมศึกษา จ านวน ๒ รายการ 

๓. ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน หมายถึง การแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น พัฒนาการของผู้เรียน 
ผลการทดสอบสมรรถนะของผู้เรียน ภาพกิจกรรม เกียรติบัตร วุฒิบัตร เป็นต้น (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน) 
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แบบประเมินกำรคัดเลือกครูภำษำไทยดีเด่น 

 เพ่ือรับเข็มเชิดชูเกียรติจำรึกพระนำมำภิไธยย่อ สธ ประจ ำปี 2566  
(ระดับประถมศึกษำ) 

 

 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
คะแนนเต็ม 

(100 คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

1. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ (คะแนนเต็ม ๔0 คะแนน) 
(๑) มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรที่มีองค์ประกอบส ำคัญครบถ้วน 
เหมำะสมกับบริบทของสถำนศึกษำ และเป็นแผนรำยคำบ/รำยชั่วโมง  
ตำมที่ใช้สอนจริง จ ำนวน 1 รำยวิชำ หรือ 1 ภำคเรียน (๑๕ คะแนน) 

  

(2) จัดกำรเรียนรู้ภำษำไทยโดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ฝึกฝนจนเกิดทักษะ
กำรฟัง กำรดู กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียน ตระหนักในคุณค่ำของ
วัฒนธรรมไทยอย่ำงเหมำะสมกับผู้เรียนแต่ละระดับ (๑๐ คะแนน)  

  

           (๓) สร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้ภำษำไทย โดยสร้ำงแรงจูงใจให้ผู้เรียน 
มีเจตคติที่ดีเห็นควำมส ำคัญของกำรเรียนและกำรน ำภำษำไทยไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันอย่ำงถูกต้องและเหมำะสม  (๕ คะแนน) 

(๓) สำ  

(๔) มีกำรวัดผลและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยวิธีให้
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้ วัด เ พ่ือให้ ได้ผลตำม
วัตถุประสงค์ และน ำผลกำรประเมินกำรเรียนรู้ของผู้เรียนมำปรับปรุง 
แก้ไข ส่งเสริมผู้เรียนตำมศักยภำพอย่ำงต่อเนื่อง (๑๐ คะแนน) 

  

2. ด้ำนผลงำนทำงวิชำกำร ให้เลือกส่งตำมประเภทของระดับกำรศึกษำ ดังนี้ (คะแนนเต็ม ๓0 คะแนน) 
ระดับประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ และอำชีวศึกษำ จ ำนวน 2 รำยกำร 

(1) กำรสร้ำงนวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำไทย หรือกำรน ำแนวคิดของ
นักวิชำกำร ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้มำเป็นพ้ืนฐำนกำรพัฒนำที่ท ำให้ผู้เรียน
เกิดสัมฤทธิ์ผลในกำรเรียนภำษำไทย มีระยะเวลำในกำรพัฒนำไม่เกิน 5 ปี 
โดยกำรใช้นวัตกรรมนั้น ๆ ต้องมีคู่มือ/แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ และรำยงำน
กำรพัฒนำที่ชัดเจนเป็นระบบ และต้องไม่ซ้ ำกับผลงำนวิจัยที่ใช้เพ่ือกำร
เลื่อนวิทยฐำนะ หรืองำนวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของกำรส ำเร็จกำรศึกษำระดับ
ปริญญำใดปริญญำหนึ่ง ยกเว้นมีกำรพัฒนำต่อยอดแล้ว (๑๕ คะแนน) 

  

(2) ผลงำนในรูปแบบอ่ืน ๆ  ที่ท ำให้ผู้เรียนพัฒนำกำรเรียนรู้ภำษำไทยอย่ำง 
มีประสิทธิภำพ  เช่น สื่อกำรสอน วีดิทัศน์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ บทเรียน
ออนไลน์ แบบฝึกหัดออนไลน์ (พร้อมคู่มือประกอบกำรใช้/แผนกำรจัดกำรเรียนรู้) ฯลฯ 
ซึ่ งได้ พัฒนำขึ้ น และใช้ ในกำรจัดกำรเรี ยนรู้ อย่ ำงมีประสิ ทธิ ภำพ  
ทั้งนี้ ต้องมีหลักฐำนกำรน ำไปใช้ปรำกฏอยู่ในแผนกำรจัดกำรจัดเรียนรู้และต้อง
มีระยะเวลำในกำรพัฒนำไม่เกิน ๕ ปี (๑๕ คะแนน) 
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3. ผลลัพธ์ที่ เกิดกับผู้ เรียน หมำยถึง กำรแสดงหลักฐำนเชิงประจักษ์ เช่น พัฒนำกำรของผู้เรียน  
ผลกำรทดสอบสมรรถนะของผู้เรียน ภำพกิจกรรม เกียรติบัตร วุฒิบัตร เป็นต้น ที่สะท้อนให้เห็นว่ำ 
มีตัวบ่งช้ี จ ำนวน ๔ ตัวบ่งช้ี (คะแนนเต็ม ๓0 คะแนน) 
(๑) ผู้เรียนมีทักษะกำรใช้ภำษำไทยได้อย่ำงดี ทั้งกำรฟัง กำรดู กำรพูด  
กำรอ่ำน และกำรเขียน สำมำรถใช้ภำษำไทยได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม
กับกำรเข้ำสังคมและกำรใช้ในชีวิตประจ ำวัน (๑๐ คะแนน) 

  

(๒) ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีและมีสุนทรีย์ทำงกำรใช้ภำษำไทยในรูปแบบต่ำง ๆ                        
เช่น กำรประพันธ์ กำรอ่ำนท ำนองเสนำะ กำรพูดในโอกำสต่ำง ๆ เป็นต้น 
(๕ คะแนน) 

  

(๓) ผู้เรียนสำมำรถประยุกต์ทักษะกำรใช้ภำษำไทยในกำรเรียนรู้ กำรศึกษำ
หำควำมรู้ เพ่ือกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองได้อย่ำงดี (๕ คะแนน) 

  

(๔) ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่ำ อนุรักษ์และสืบสำนวัฒนธรรมไทยอันเป็น
เอกลักษณ์ประจ ำชำติ ทั้งนี้ ต้องมีผลงำนเชิงประจักษ์ของผู้เรียนแสดงให้
เห็นชัดเจน  (๑๐ คะแนน)              

  

รวม  
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แบบประเมินกำรคัดเลือกครูภำษำไทยดีเด่น 
 เพ่ือรับเข็มเชิดชูเกียรติจำรึกพระนำมำภิไธยย่อ สธ ประจ ำปี 2566  

(ระดับมัธยมศึกษำ) 
 

 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
คะแนนเต็ม 

(100 คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

1. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ (คะแนนเต็ม ๔0 คะแนน) 
(๑) มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรที่มีองค์ประกอบส ำคัญครบถ้วน 
เหมำะสมกับบริบทของสถำนศึกษำ และเป็นแผนรำยคำบ/รำยชั่วโมง  
ตำมที่ใช้สอนจริง จ ำนวน 1 รำยวิชำ หรือ 1 ภำคเรียน (๑๕ คะแนน) 

  

(2) จัดกำรเรียนรู้ภำษำไทยโดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ฝึกฝนจนเกิดทักษะ
กำรฟัง กำรดู กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียน ตระหนักในคุณค่ำของ
วัฒนธรรมไทยอย่ำงเหมำะสมกับผู้เรียนแต่ละระดับ (๑๕ คะแนน)  

  

           (๓) สร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้ภำษำไทย โดยสร้ำงแรงจูงใจให้ผู้เรียน 
มีเจตคติที่ดีเห็นควำมส ำคัญของกำรเรียนและกำรน ำภำษำไทยไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันอย่ำงถูกต้องและเหมำะสม (๕ คะแนน) 

(๓) สำ  

(๔) มีกำรวัดผลและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยวิธีให้
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้ วัด เ พ่ือให้ ได้ผลตำม
วัตถุประสงค์ และน ำผลกำรประเมินกำรเรียนรู้ของผู้เรียนมำปรับปรุง 
แก้ไข ส่งเสริมผู้เรียนตำมศักยภำพอย่ำงต่อเนื่อง (๕ คะแนน) 

  

2. ด้ำนผลงำนทำงวิชำกำร ให้เลือกส่งตำมประเภทของระดับกำรศึกษำ ดังนี้ (คะแนนเต็ม ๓0 คะแนน) 
ระดับประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ และอำชีวศึกษำ จ ำนวน 2 รำยกำร 

(1) กำรสร้ำงนวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำไทย หรือกำรน ำแนวคิดของ
นักวิชำกำร ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้มำเป็นพ้ืนฐำนกำรพัฒนำที่ท ำให้ผู้เรียน
เกิดสัมฤทธิ์ผลในกำรเรียนภำษำไทย มีระยะเวลำในกำรพัฒนำไม่เกิน 5 ปี 
โดยกำรใช้นวัตกรรมนั้น ๆ ต้องมีคู่มือ/แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ และรำยงำน
กำรพัฒนำที่ชัดเจนเป็นระบบ และต้องไม่ซ้ ำกับผลงำนวิจัยที่ใช้เพ่ือกำร
เลื่อนวิทยฐำนะ หรืองำนวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของกำรส ำเร็จกำรศึกษำระดับ
ปริญญำใดปริญญำหนึ่ง ยกเว้นมีกำรพัฒนำต่อยอดแล้ว (๒๐ คะแนน) 

  

(2) ผลงำนในรูปแบบอ่ืน ๆ  ที่ท ำให้ผู้เรียนพัฒนำกำรเรียนรู้ภำษำไทยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  เช่น สื่อกำรสอน วีดิทัศน์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ บทเรียนออนไลน์ 
แบบฝึกหัดออนไลน์ (พร้อมคู่มือประกอบกำรใช้/แผนกำรจัดกำรเรียนรู้) ฯลฯ  
ซึ่งได้พัฒนำขึ้น และใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งนี้ ต้องมี
หลักฐำนกำรน ำไปใช้ปรำกฏอยู่ใน แผนกำรจัดกำรจัดเรียนรู้และต้องมี
ระยะเวลำในกำรพัฒนำไม่เกิน ๕ ปี (๑๐ คะแนน) 
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3. ผลลัพธ์ที่ เกิดกับผู้ เรียน หมำยถึง กำรแสดงหลักฐำนเชิงประจักษ์ เช่น พัฒนำกำรของผู้เรียน  
ผลกำรทดสอบสมรรถนะของผู้เรียน ภำพกิจกรรม เกียรติบัตร วุฒิบัตร เป็นต้น ที่สะท้อนให้เห็นว่ำ 
มีตัวบ่งช้ี จ ำนวน ๔ ตัวบ่งช้ี (คะแนนเต็ม ๓0 คะแนน) 
(๑) ผู้เรียนมีทักษะกำรใช้ภำษำไทยได้อย่ำงดี ทั้งกำรฟัง กำรดู กำรพูด  
กำรอ่ำน และกำรเขียน สำมำรถใช้ภำษำไทยได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม
กับกำรเข้ำสังคมและกำรใช้ในชีวิตประจ ำวัน (๑๐ คะแนน) 

  

(๒) ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีและมีสุนทรีย์ทำงกำรใช้ภำษำไทยในรูปแบบต่ำง ๆ                        
เช่น กำรประพันธ์ กำรอ่ำนท ำนองเสนำะ กำรพูดในโอกำสต่ำง ๆ เป็นต้น 
(๑๐ คะแนน) 

  

(๓) ผู้เรียนสำมำรถประยุกต์ทักษะกำรใช้ภำษำไทยในกำรเรียนรู้ กำรศึกษำ
หำควำมรู้ เพ่ือกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองได้อย่ำงดี (๕ คะแนน) 

  

(๔) ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่ำ อนุรักษ์และสืบสำนวัฒนธรรมไทยอันเป็น
เอกลักษณ์ประจ ำชำติ ทั้งนี้ ต้องมีผลงำนเชิงประจักษ์ของผู้เรียนแสดงให้
เห็นชัดเจน (๕ คะแนน)              

  

รวม  
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แบบประเมินกำรคัดเลือกครูภำษำไทยดีเด่น 
 เพ่ือรับเข็มเชิดชูเกียรติจำรึกพระนำมำภิไธยย่อ สธ ประจ ำปี 2566  

(ระดับอำชีวศึกษำ) 
 

 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
คะแนนเต็ม 

(100 คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

1. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ (คะแนนเต็ม ๔0 คะแนน) 
(๑) มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรที่มีองค์ประกอบส ำคัญครบถ้วน 
เหมำะสมกับบริบทของสถำนศึกษำ และเป็นแผนรำยคำบ/รำยชั่วโมง  
ตำมทีใ่ช้สอนจริง จ ำนวน 1 รำยวิชำ หรือ 1 ภำคเรียน (๑๕ คะแนน) 

  

(2) จัดกำรเรียนรู้ภำษำไทยโดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ฝึกฝนจนเกิดทักษะ
กำรฟัง กำรดู กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียน ตระหนักในคุณค่ำของ
วัฒนธรรมไทยอย่ำงเหมำะสมกับผู้เรียนแต่ละระดับ (๑๐ คะแนน)  

  

          (๓) สร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้ภำษำไทย โดยสร้ำงแรงจูงใจให้ผู้เรียนม ี
เจตคติที่ดีเห็นควำมส ำคัญของกำรเรียนและกำรน ำภำษำไทยไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันอย่ำงถูกต้องและเหมำะสม (๕ คะแนน) 

(๓) สำ  

(๔) มีกำรวัดผลและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยวิธีให้
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเ รียนรู้และตัวชี้ วัด เ พ่ือให้ ได้ผลตำม
วัตถุประสงค์ และน ำผลกำรประเมินกำรเรียนรู้ของผู้เรียนมำปรับปรุง 
แก้ไข ส่งเสริมผู้เรียนตำมศักยภำพอย่ำงต่อเนื่อง (๑๐ คะแนน) 

  

2. ด้ำนผลงำนทำงวิชำกำร ให้เลือกส่งตำมประเภทของระดับกำรศึกษำ ดังนี้ (คะแนนเต็ม ๓0 คะแนน) 
ระดับประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ และอำชีวศึกษำ จ ำนวน 2 รำยกำร 

(1) กำรสร้ำงนวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำไทย หรือกำรน ำแนวคิดของ
นักวิชำกำร ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้มำเป็นพ้ืนฐำนกำรพัฒนำที่ท ำให้ผู้เรียน
เกิดสัมฤทธิ์ผลในกำรเรียนภำษำไทย มีระยะเวลำในกำรพัฒนำไม่เกิน 5 ปี 
โดยกำรใช้นวัตกรรมนั้น ๆ ต้องมีคู่มือ/แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ และรำยงำน
กำรพัฒนำที่ชัดเจนเป็นระบบ และต้องไม่ซ้ ำกับผลงำนวิจัยที่ใช้เพ่ือกำร
เลื่อนวิทยฐำนะ หรืองำนวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของกำรส ำเร็จกำรศึกษำระดับ
ปริญญำใดปริญญำหนึ่ง ยกเว้นมีกำรพัฒนำต่อยอดแล้ว (๑๕ คะแนน) 

  

(2) ผลงำนในรูปแบบอ่ืน ๆ  ที่ท ำให้ผู้เรียนพัฒนำกำรเรียนรู้ภำษำไทยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  เช่น สื่อกำรสอน วีดิทัศน์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ บทเรียนออนไลน์ 
แบบฝึกหัดออนไลน์ (พร้อมคู่มือประกอบกำรใช้/แผนกำรจัดกำรเรียนรู้) ฯลฯ  
ซึ่งได้พัฒนำขึ้น และใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งนี้ ต้องมี
หลักฐำนกำรน ำไปใช้ปรำกฏอยู่ใน แผนกำรจัดกำรจัดเรียนรู้และต้องมี
ระยะเวลำในกำรพัฒนำไม่เกิน ๕ ปี (๑๕ คะแนน) 
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3. ผลลัพธ์ที่ เกิดกับผู้ เรียน หมำยถึง กำรแสดงหลักฐำนเชิงประจักษ์ เช่น พัฒนำกำรของผู้เรียน  
ผลกำรทดสอบสมรรถนะของผู้เรียน ภำพกิจกรรม เกียรติบัตร วุฒิบัตร เป็นต้น ที่สะท้อนให้เห็นว่ำ 
มีตัวบ่งช้ี จ ำนวน ๔ ตัวบ่งช้ี (คะแนนเต็ม ๓0 คะแนน) 
(๑) ผู้เรียนมีทักษะกำรใช้ภำษำไทยได้อย่ำงดี ทั้งกำรฟัง กำรดู กำรพูด  
กำรอ่ำน และกำรเขียน สำมำรถใช้ภำษำไทยได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม
กับกำรเข้ำสังคมและกำรใช้ในชีวิตประจ ำวัน (๑๐ คะแนน) 

  

(๒) ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีและมีสุนทรีย์ทำงกำรใช้ภำษำไทยในรูปแบบต่ำง ๆ                        
เช่น กำรประพันธ์ กำรอ่ำนท ำนองเสนำะ กำรพูดในโอกำสต่ำง ๆ เป็นต้น 
(๕ คะแนน) 

  

(๓) ผู้เรียนสำมำรถประยุกต์ทักษะกำรใช้ภำษำไทยในกำรเรียนรู้ กำรศึกษำ
หำควำมรู้ เพ่ือกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองได้อย่ำงดี (๕ คะแนน) 

  

(๔) ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่ำ อนุรักษ์และสืบสำนวัฒนธรรมไทยอันเป็น
เอกลักษณ์ประจ ำชำติ ทั้งนี้ ต้องมีผลงำนเชิงประจักษ์ของผู้เรียนแสดงให้
เห็นชัดเจน (๑๐ คะแนน)              

  

รวม  
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แบบประเมินกำรคัดเลือกครูภำษำไทยดีเด่น 
 เพ่ือรับเข็มเชิดชูเกียรติจำรึกพระนำมำภิไธยย่อ สธ ประจ ำปี 2566  

(ระดับอุดมศึกษำ) 
 

 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
คะแนนเต็ม 

(100 คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

1. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ (คะแนนเต็ม ๔0 คะแนน) 
(๑) ระดับอุดมศึกษำ มีกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรที่มีองค์ประกอบ
ส ำคัญครบถ้วน เหมำะสม ตำมที่ใช้สอนจริง สอดคล้องกับ มคอ.3 และ มคอ.
5  (๑๐ คะแนน) 

  

(2) จัดกำรเรียนรู้ภำษำไทยโดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ฝึกฝนจนเกิดทักษะ
กำรฟัง กำรดู กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียน ตระหนักในคุณค่ำของ
วัฒนธรรมไทยอย่ำงเหมำะสมกับผู้เรียนแต่ละระดับ (๑๐ คะแนน)  

  

(๓) สร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้ภำษำไทย โดยสร้ำงแรงจูงใจให้ผู้เรียน 
มีเจตคติที่ดีเห็นควำมส ำคัญของกำรเรียนและกำรน ำภำษำไทยไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันอย่ำงถูกต้องและเหมำะสม (๑๐ คะแนน) 

(๓) สำ  

(๔) มีกำรวัดผลและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยวิธีให้
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้ วัด เ พ่ือให้ ได้ผลตำม
วัตถุประสงค์ และน ำผลกำรประเมินกำรเรียนรู้ของผู้เรียน มำปรับปรุง 
แก้ไข ส่งเสริมผู้เรียนตำมศักยภำพอย่ำงต่อเนื่อง (๑๐ คะแนน) 

  

2. ด้ำนผลงำนทำงวิชำกำร ให้เลือกส่งตำมประเภทของระดับกำรศึกษำ ดังนี้ (คะแนนเต็ม ๓0 คะแนน) 
ระดับอุดมศึกษำ จ ำนวน 2 รำยกำร 
      (1) งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยที่มีระยะเวลำ
ไม่เกิน ๕ ปี และต้องไม่ซ้ ำกับผลงำนวิจัยที่ใช้เพ่ือขอต ำแหน่งวิชำกำร หรือ
งำนวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของกำรส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำใดปริญญำหนึ่ง 
ยกเว้นมีกำรพัฒนำต่อยอดแล้ว (๑๕ คะแนน) 

  

      (2) ต ำรำ /เอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอน ไม่ว่ำจะเป็นสิ่งพิมพ์หรือดิจิทัล
ต้องได้รับกำรเผยแพร่ ให้เป็นที่ประจักษ์ โดยผลงำนดังกล่ำวต้องมีระยะเวลำ
ไม่เกิน ๕ ปี หรือได้รับกำรพัฒนำต่อยอดให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้นโดยมี
รำยงำนกำรพัฒนำที่เป็นระบบชัดเจน (๑๕ คะแนน) 
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3. ผลลัพธ์ที่ เกิดกับผู้ เรียน หมำยถึง กำรแสดงหลักฐำนเชิงประจักษ์ เช่น พัฒนำกำรของผู้เรียน  
ผลกำรทดสอบสมรรถนะของผู้เรียน ภำพกิจกรรม เกียรติบัตร วุฒิบัตร เป็นต้น ที่สะท้อนให้เห็นว่ำ 
มีตัวบ่งช้ี จ ำนวน ๔ ตัวบ่งช้ี (คะแนนเต็ม ๓0 คะแนน) 
(๑) ผู้เรียนมีทักษะกำรใช้ภำษำไทยได้อย่ำงดี ทั้งกำรฟัง กำรดู กำรพูด  
กำรอ่ำน และกำรเขียน สำมำรถใช้ภำษำไทยได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม
กับกำรเข้ำสังคมและกำรใช้ในชีวิตประจ ำวัน (๑๐ คะแนน) 

  

(๒) ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีและมีสุนทรีย์ทำงกำรใช้ภำษำไทยในรูปแบบต่ำง ๆ                        
เช่น กำรประพันธ์ กำรอ่ำนท ำนองเสนำะ กำรพูดในโอกำสต่ำง ๆ เป็นต้น
(๑๐ คะแนน) 

  

(๓) ผู้เรียนสำมำรถประยุกต์ทักษะกำรใช้ภำษำไทยในกำรเรียนรู้ กำรศึกษำ
หำควำมรู้ เพ่ือกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองได้อย่ำงดี (๕ คะแนน) 

  

(๔) ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่ำ อนุรักษ์และสืบสำนวัฒนธรรมไทยอันเป็น
เอกลักษณ์ประจ ำชำติ ทั้งนี้ ต้องมีผลงำนเชิงประจักษ์ของผู้เรียนแสดงให้
เห็นชัดเจน (๕ คะแนน)              

  

รวม  
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ กำรคัดเลือกผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ 
เพ่ือรับรำงวัลคุรุสภำ ประจ ำปี 256๖ 
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เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
เพ่ือรับรางวัลคุรุสภา ประจ าปี ๒๕๖๖ 

ประเภท ครู 
****************** 

 

เกณฑ์การประเมิน  ตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศฯ ก าหนด จ านวน ๒ ข้อ ๆ ละ ๑๐๐ คะแนน  
รวม ๒๐๐ คะแนน ประกอบด้วย 

๑) ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีคะแนนรวม จ านวน ๑๐๐ คะแนน (ส าหรับทุกกลุ่มวิชาชีพ)  

 (๑.๑) ด้านที่ ๑ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน ๑๐ คะแนน  
 (๑.๒) ด้านที่ ๒ มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) จ านวน ๓๐ คะแนน 
 (๑.๓) ด้านที่ ๓ มาตรฐานการปฏิบัติงาน จ านวน ๖๐ คะแนน   
๒) ต้องเป็นผู้ที่จัดการเรียนรู้  จัดการศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้ เรียนทั้ งด้านผลสัมฤทธิ์ 

ทางการศึกษา และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคะแนนรวม จ านวน ๑๐๐ คะแนน (แยกตามกลุ่มวิชาชีพ) 
 (๒.๑) ครู ต้องเป็นผู้ที่มีทักษะความช านาญในการสอน มีผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนเชิงประจักษ์ 

(๒.๑.๑) เกณฑ์ท่ี ๑ การจัดการเรียนรู้/ ๖ ตัวบ่งชี้ย่อย จ านวน ๖๐ คะแนน 
(๒.๑.๒) เกณฑ์ที่ ๒ คุณภาพของเด็กและผู้เรียนทั้งด้านความพร้อม ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ีเหมาะสมแต่ละวัย/ ๔ ตัวบ่งชี้ย่อย ๔๐ คะแนน  
 

------------------------------------  
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แบบประเมินการคดัเลือกผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจ าปี ๒๕๖๖ 
 ประเภท ครู  

************************* 
(๑) ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณ 
ของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ (จ านวน ๑๐๐ คะแนน) 
 

ที ่ ด้าน 
คะแนน

เต็ม 
ตัวบ่งชี้ 

การประเมิน 

ไฟล์เอกสาร/ 
คลิปวิดีโอ/ 

อื่น ๆ 

๑ มาตรฐานความรู้
และประสบการณ์
วิชาชีพ   

๑๐ 
คะแนน 

จ านวน ๔ ข้อ 
๑. มีองค์ความรู้เพียงพอตามมาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์ฯ ของคุรุสภา (๓ คะแนน) 

 

๒. คุณวุฒิ (๒ คะแนน)  
๓. การเข้ารับการฝึกอบรมฯ (๒ คะแนน)   
๔. ระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ครู (๓ คะแนน)  

๒ มาตรฐาน                 
การปฏิบัติตน 
(จรรยาบรรณ 
ของวิชาชีพ)  

๓๐ 
คะแนน 

จ านวน ๑๐ ข้อ (ข้อละ ๓ คะแนน) ดังนี้  
ข้อที่ ๑ การมีวินัยและการพัฒนาตนเอง การมีวินัย
ในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ 
และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ  
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ  

 

ข้อที่ ๒ การรับผิดชอบต่อวิชาชีพ การรัก ศรัทธา 
ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อวิชาชีพ เป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์กรวิชาชีพ  

 

ข้อที่ ๓ การแสดงความเอ้ืออาทร การรัก เมตตา 
เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ก าลังใจแก่ศิษย์ 
และ/หรือ ผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า  

 

ข้อที่ ๔ การส่งเสริมการเรียนรู้ การส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ 
และ/หรือ ผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ  

 

ข้อที่ ๕ การเป็นแบบอย่าง การประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งกาย วาจา และจิตใจ 
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ที ่ ด้าน 
คะแนน

เต็ม 
ตัวบ่งชี้ 

การประเมิน 

ไฟล์เอกสาร/ 
คลิปวิดีโอ/ 

อื่น ๆ 
   ข้อที่ ๖ การช่วยเหลือเกื้อกูล การส่งเสริม 

การพัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และ
สังคมของศิษย์และ/หรือผู้รับบริการตามบทบาท
หน้าที่ 

 

ข้อที่ ๗ การให้ความเสมอภาค การให้บริการ 
ด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับ 
หรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าที่ 
โดยมิชอบ  

 

ข้อที่ ๘ การเกื้อกูลและยึดมั่นในระบบคุณธรรม  
การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ 
โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคี 
ในหมู่คณะ  

 

ข้อที่ ๙ การมีภาวะผู้น าและ/หรือการเป็นผู้น า 
การเปลี่ยนแปลง กระบวนการที่ท าให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาและ/หรือเพ่ือนร่วมงานยอมรับ
และปฏิบัติตาม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
และ/หรือกระบวนการ หรือวิธีการที่ท าให้ปัจจัย 
หรือองค์ประกอบภายใต้สภาวะแวดล้อมหน่วยงาน
แตกต่างไปจากเดิมอย่างเป็นระบบเพื่อให้หน่วยงาน
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภายในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  

 

ข้อที่ ๑๐ ความเป็นผู้น าในการอนุรักษ์ การเป็น
ผู้น าการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม  

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๕ - 
 

ที ่ ด้าน 
คะแนน

เต็ม 
ตัวบ่งชี้ 

การประเมิน 

ไฟล์เอกสาร/ 
คลิปวิดีโอ/ 

อื่น ๆ 

๓ มาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน         

๖๐ 
คะแนน 

จ านวน ๑๕ ข้อ  
(ก) การปฏิบัติหน้าที่ครู  
    (๑) มีผลส าเร็จของความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน 
ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู (๕ คะแนน) 

 

    (๒) มีการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี                      
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นพลเมือง 
ที่เข้มแข็งเป็นที่ประจักษ์ (๔ คะแนน) 

 

    (๓) มีผลงานแสดงถึงการส่งเสริมการเรียนรู้  
เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียน 
แต่ละบุคคลอย่างชัดเจน (๓ คะแนน) 

 

    (๔) เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจต่อผู้เรียนให้เป็น 
ผู้ใฝ่เรียนรู้ และผู้สร้างนวัตกรรม (๕ คะแนน) 

 

    (๕) มีการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย 
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน (๓ คะแนน) 

 

(ข) การจัดการเรียนรู้  
    (๑) ด าเนินการหรือมีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน (๔ คะแนน) 

 

    (๒) การบูรณาการความรู้และศาสตร์การสอน 
ในการวางแผนและจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด และมีความเป็นนวัตกร 
ที่เป็นประจักษ์ (๕ คะแนน) 

 

    (๓) มีหลักฐานแสดงถึงการดูแล ช่วยเหลือ และ
พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ สามารถ
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ 
อย่างเป็นระบบ (๔ คะแนน) 

 

    (๔) เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปถึงการจัดกิจกรรม
และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุข
ในการเรียน โดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน 
(๔ คะแนน) 

 

 

 



- ๑๖ - 
 

ที ่ ด้าน 
คะแนน

เต็ม 
ตัวบ่งชี้ 

การประเมิน 

ไฟล์เอกสาร/ 
คลิปวิดีโอ/ 

อื่น ๆ 

       (๕) มีการวิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน (๕ คะแนน) 

 

    (๖) มีผลการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน 
อย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
การพัฒนาวิชาชีพเป็นที่ยอมรับ (๔ คะแนน) 

 

(ค) ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
    (๑) มีความร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา
และแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
(๔ คะแนน) 

 

    (๒) มีเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและ
ชุมชน เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
ของผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม (๓ คะแนน) 

 

    (๓) มีผลการศึกษา เข้าถึงบริบทของชุมชน และ
สามารถอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่าง 
ทางวัฒนธรรมของชุมชน (๓ คะแนน) 

 

    (๔) มีการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และ                
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน (๔ คะแนน) 

 

รวม ๑๐๐ คะแนนที่ได ้  
  
  



- ๑๗ - 
 

(๒) ต้องเป็นผู้ที่จัดการเรียนรู้ จัดการศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคะแนนรวม จ านวน ๑๐๐ คะแนน 

     (๒.๑) ครู ต้องเป็นผู้ที่มีทักษะความช านาญในการสอน มีผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนเชิงประจักษ์ 
 

ที ่ เกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
ตัวบ่งชี้ 

การประเมิน 
ไฟล์เอกสาร/ 
คลิปวิดีโอ/ 

อื่น ๆ 

๑ การจัดการเรียนรู ้
 

๖๐
คะแนน 

จ านวน ๖ ข้อ ดังนี้ 
๑. มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน (๑๐ คะแนน) 

 

๒. ออกแบบและจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) และบรูณาการอย่างหลากหลาย 
สามารถตอบสนองความต้องการ และ 
ความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
รายกลุ่ม หรือผู้เรียนที่มีความต้องการ 
เป็นพิเศษ (๑๒ คะแนน) 

 

๓. จัดสภาพแวดล้อมที่มีความเหมาะสม และ
สนับสนุนวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษ 
ที่ ๒๑ น าชุมชน บริบท ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
สื่อ เทคโนโลยี มาบูรณาการในการจัดการ 
เรียนรู้ที่เหมาะสมแก่ผู้เรียน (๑๐ คะแนน) 

 

๔. ออกแบบการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ 
ทีห่ลากหลาย (๑๒ คะแนน) 

 

๕. รายงานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เป็นระบบ 
มีสารสนเทศที่ถูกต้องครบถ้วน และใช้ผล 
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนางานในหน้าที่  
และพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน (๑๐ คะแนน) 

 

๖. อ่ืน ๆ (๖ คะแนน)  
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ที ่ เกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
ตัวบ่งชี้ 

การประเมิน 
ไฟล์เอกสาร/ 
คลิปวิดีโอ/ 

อืน่ ๆ 

๒ คุณภาพของเด็ก 
และผู้เรียนทั้งด้าน
ความพร้อม 
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
และคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 
ที่เหมาะสมแต่ละวัย 
 

๔๐ 
คะแนน 
 

จ านวน ๔ ข้อ (ข้อละ ๑๐ คะแนน) ดังนี้ 
๑. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและสมรรถนะ 
สามารถสร้างผลงาน ชิ้นงาน หรือนวัตกรรม 
และน าไปใช้ในการด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ 
และการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
น าแก่นสาระวิชาหรือทฤษฎีความรู้ที่ได้รับไป
เชื่อมโยงกับวิชาอ่ืน ๆ เกิดแรงบันดาลใจ 
ในการพัฒนางาน สรางผลงานนวัตกรรม 
ที่เปนประโยชน์ต่อตนเอง ต่อบุคคล และสังคม  

 

๒. ผู้เรียนเกิดทัศนคติทางบวก มีค่านิยม 
เคารพตนเองและผู้อื่น มีความเชื่อม่ัน ตระหนัก 
และเห็นคุณค่าในตัวเอง สามารถท างานร่วมกับ 
คนอ่ืน ๆ ได้อย่างดี  

 

๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการเข้าถึงขอมูล 
แหล่งความรู้ใหม่ ๆ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (ICT) 
และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ได้อย่างเหมาะสม  

 

๔. อ่ืน ๆ   
รวม ๑๐๐ คะแนนที่ได ้  

 
  



- ๑๙ - 
 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
เพ่ือรับรางวัลคุรุสภา ประจ าปี ๒๕๖๖ 

ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา 
****************** 

 

เกณฑ์การประเมิน  ตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศฯ ก าหนด จ านวน ๒ ข้อ ๆ ละ ๑๐๐ คะแนน  
รวม ๒๐๐ คะแนน ประกอบด้วย 

๑) ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีคะแนนรวม จ านวน ๑๐๐ คะแนน (ส าหรับทุกกลุ่มวิชาชีพ)  

 (๑.๑) ด้านที่ ๑ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน ๑๐ คะแนน  
 (๑.๒) ด้านที่ ๒ มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) จ านวน ๓๐ คะแนน 
 (๑.๓) ด้านที่ ๓ มาตรฐานการปฏิบัติงาน จ านวน ๖๐ คะแนน   
๒) ต้องเป็นผู้ที่จัดการเรียนรู้  จัดการศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้ เรียนทั้ งด้านผลสัมฤทธิ์ 

ทางการศึกษา และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคะแนนรวม จ านวน ๑๐๐ คะแนน (แยกตามกลุ่มวิชาชีพ) 
 (๒.๒) ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการสถานศึกษา  

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมการบริหาร หรือปรับปรุงระบบบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพการบริหาร
ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเห็นผลได้ชัดเจน 

(๒.๒.๑) เกณฑ์ท่ี ๑ การบริหารการจัดการเรียนรู้/ ๖ ตัวบ่งชี้ย่อย จ านวน ๕๕ คะแนน  
(๒.๒.๒) เกณฑ์ที่ ๒ คุณภาพผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค/์ ๕ ตัวบ่งชี้ย่อย จ านวน ๔๕ คะแนน   
     

------------------------------------ 
 

 

  



- ๒๐ - 
 

แบบประเมินการคัดเลือกผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจ าปี ๒๕๖๖ 
 ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา  

************************* 
(๑) ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณ 
ของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ (จ านวน ๑๐๐ คะแนน) 
 

ที ่ ด้าน 
คะแนน

เต็ม 
ตัวบ่งชี้ 

การประเมิน 

ไฟล์เอกสาร/ 
คลิปวิดีโอ/ 

อื่น ๆ 

๑ มาตรฐานความรู้
และประสบการณ์
วิชาชีพ   

๑๐ 
คะแนน 

๑.๑ มาตรฐานความรู้ 
       ๑) การพัฒนาวิชาชีพ 

 

       ๒) ความเป็นผู้น าทางวิชาการ  
       ๓) การบริหารสถานศึกษา  
       ๔) หลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ 

 

       ๕) กิจการและกิจกรรมนักเรียน  
       ๖) การประกันคุณภาพการศึกษา  
       ๗) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ  
๑.๒ มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ 
       ๑) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าห้าปี หรือ 

 

       ๒) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนและ 
ต้องมีประสบการณ์ในต าแหน่งหัวหน้าหมวด หรือ
หัวหน้าสาย หรือหัวหน้างาน หรือต าแหน่งบริหาร
อ่ืน ๆ ในสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 
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ที ่ ด้าน 
คะแนน

เต็ม 
ตัวบ่งชี้ 

การประเมิน 

ไฟล์เอกสาร/ 
คลิปวิดีโอ/ 

อื่น ๆ 
๒ มาตรฐาน                 

การปฏิบัติตน 
(จรรยาบรรณ 
ของวิชาชีพ)  

๓๐ 
คะแนน 

จ านวน ๑๐ ข้อ (ข้อละ ๓ คะแนน) ดังนี้ 
ข้อที่ ๑ การมีวินัยและการพัฒนาตนเอง  
การมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ  
บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนา 
ทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ  

 

ข้อที่ ๒ การรับผิดชอบต่อวิชาชีพ การรัก ศรัทธา 
ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อวิชาชีพ เป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์กรวิชาชีพ  

 

ข้อที่ ๓ การแสดงความเอ้ืออาทร การรัก เมตตา 
เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ก าลังใจแก่ศิษย์ 
และ/หรือผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า  

 

ข้อที่ ๔ การส่งเสริมการเรียนรู้ การส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ 
และ/หรือ ผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่ 
อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

 

ข้อที่ ๕ การเป็นแบบอย่าง การประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอยา่งที่ดี ทั้งกาย วาจา และจิตใจ  

 

ข้อที่ ๖ การช่วยเหลือเกื้อกูล การส่งเสริม 
การพัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และ
สังคมของศิษย์ และ/หรือผู้รับบริการตามบทบาท
หน้าที่ 

 

ข้อที่ ๗ การให้ความเสมอภาค การให้บริการ 
ด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับ 
หรอืยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าที่
โดยมิชอบ  

 

ข้อที่ ๘ การเกื้อกูลและยึดมั่นในระบบคุณธรรม  
การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ 
โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคี 
ในหมู่คณะ  
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ที ่ ด้าน 
คะแนน

เต็ม 
ตัวบ่งชี้ 

การประเมิน 

ไฟล์เอกสาร/ 
คลิปวิดีโอ/ 

อื่น ๆ 

   ข้อที่ ๙ การมีภาวะผู้น าและ/หรือการเป็นผู้น า 
การเปลี่ยนแปลง กระบวนการที่ท าให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาและ/หรือเพ่ือนร่วมงานยอมรับ
และปฏิบัติตาม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
และ/หรือกระบวนการหรือวิธีการที่ท าให้ปัจจัย 
หรือองค์ประกอบภายใต้สภาวะแวดล้อมหน่วยงาน
แตกต่างไปจากเดิมอย่างเป็นระบบเพื่อให้หน่วยงาน
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภายในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  

 

ข้อที่ ๑๐ ความเป็นผู้น าในการอนุรักษ์ การเป็น
ผู้น าการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม 

 

๓ มาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน         

๖๐ 
คะแนน 

จ านวน ๑๒ ข้อ (ข้อละ ๕ คะแนน) 
๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
การบริหารการศึกษาให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 

 

๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผล 
ที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของผู้เรียน บุคลากร และ
ชุมชน 

 

๓) มุ่งม่ันพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงาน 
ได้เต็มศักยภาพ 

 

๔) พัฒนาแผนงานขององค์การให้มีคุณภาพสูง 
สามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง 

 

๕) พัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิด
ผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นล าดับ 

 

๖) ปฏิบัติงานขององค์การโดยเน้นผลถาวร  
๗) ด าเนินการและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 

 

๘) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  
๙) ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่น 
อย่างสร้างสรรค์ 
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ที ่ ด้าน 
คะแนน

เต็ม 
ตัวบ่งชี้ 

การประเมิน 

ไฟล์เอกสาร/ 
คลิปวิดีโอ/ 

อื่น ๆ 

   ๑๐) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา  
๑๑) เป็นผู้น าและสร้างผู้น าทางวิชาการ 
ในหน่วยงานของตนได้ 

 

๑๒) สร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์  
รวม ๑๐๐ คะแนนที่ได ้  
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(๒) ต้องเป็นผู้ที่จัดการเรียนรู้ จัดการศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคะแนนรวม จ านวน ๑๐๐ คะแนน 
     (๒.๒) ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการสถานศึกษา มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมการบริหาร หรือปรับปรุงระบบบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพการบริหารที่ส่งผล 
ต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเห็นผลได้ชัดเจน 
 

ที ่ เกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
ตัวบ่งชี้ 

การประเมิน 
ไฟล์เอกสาร/ 
คลิปวิดีโอ/ 

อื่น ๆ 

๑ การบริหาร 
การจัดการเรียนรู ้
 

๕๕ 
คะแนน 

จ านวน ๖ ข้อ ดังนี้ 
๑. ก าหนดและส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรของ
สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดท า
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ทิศทาง 
แผนการด าเนินงาน/โครงการที่ชัดเจนสู่การ
ปฏิบัติจริงได้ และสามารถน าสถานศึกษาไปสู่เป้าหมาย 
และผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการ (๑๐ คะแนน) 

 

๒. บริหารทรัพยากร สภาพแวดล้อม และ 
การบริหารจัดการต่าง ๆ ที่เอื้ออ านวยต่อการ
ปฏิบัติงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา  
(๑๐ คะแนน) 

 

๓. พัฒนาตนเองและบุคลากรในสถานศึกษา  
เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์และประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน (๑๐ คะแนน) 

 

๔. สร้างความผูกพันและการท างานกับเครือข่าย 
มีความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานภายนอก  
เพ่ือช่วยพัฒนาสถานศึกษารอบด้าน (๑๐ คะแนน) 

 

๕. ส่งเสริม สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ด้านวิชาการ
และด้านอ่ืน ๆ เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา
อ่ืน และผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
(๑๐ คะแนน) 

 

๖. อ่ืน ๆ เช่น มีความเป็น “นวัตกร” (Innovator) 
คือ ผู้คิด ผู้ประดิษฐ์ ผู้ใช้ และผู้พัฒนา เป็นต้น 
(๕ คะแนน) 
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ที ่ เกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
ตัวบ่งชี้ 

การประเมิน 
ไฟล์เอกสาร/ 
คลิปวิดีโอ/ 

อื่น ๆ 

๒ คุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
และคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์ 
 

๔๕ 
คะแนน 

 

จ านวน ๕ ข้อ ดังนี้ 
๑. ส่งเสริม สนับสนุนครูให้มีคุณภาพ 
ในการประกอบวิชาชีพที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
รอบด้าน (๑๐ คะแนน) 

 

๒. จัดกิจกรรม/โครงการที่เสริมสร้างคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน และพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียน (๑๐ คะแนน) 

 

๓. การนิเทศ ติดตาม ประเมินการสอนของครู 
และระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่เป็นระบบ  
น าผลมาใช้ในการพัฒนาส่งเสริมผู้เรียนได้  
(๑๐ คะแนน) 

 

๔. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
แก่ผู้เรียนทุกคนอย่างเท่าเทียม (๑๐ คะแนน) 

 

๕. อ่ืน ๆ เช่น เป็นผู้มี “สุนทรียสนทนา” มีวาจา
สุภาพเรียบร้อย เพ่ือสร้างบรรยากาศที่ดีในองค์กร 
ส่งเสริมการติดต่อสื่อสารอย่างเป็นระบบ  
มีประสิทธิภาพ และมีการเชิดชูให้เกียรติ 
เพ่ือนร่วมงาน (๕ คะแนน) 

 

รวม ๑๐๐ คะแนนที่ได ้  
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เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
เพ่ือรับรางวัลคุรุสภา ประจ าปี ๒๕๖๖ 

ประเภท ผู้บรหิารการศึกษา 
****************** 

 

เกณฑ์การประเมิน  ตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศฯ ก าหนด จ านวน ๒ ข้อ ๆ ละ ๑๐๐ คะแนน  
รวม ๒๐๐ คะแนน ประกอบด้วย 

๑) ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีคะแนนรวม จ านวน ๑๐๐ คะแนน (ส าหรับทุกกลุ่มวิชาชีพ)  

 (๑.๑) ด้านที่ ๑ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน ๑๐ คะแนน  
 (๑.๒) ด้านที่ ๒ มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) จ านวน ๓๐ คะแนน 
 (๑.๓) ด้านที่ ๓ มาตรฐานการปฏิบัติงาน จ านวน ๖๐ คะแนน   
๒) ต้องเป็นผู้ที่จัดการเรียนรู้  จัดการศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้ เรียนทั้ งด้านผลสัมฤทธิ์ 

ทางการศึกษา และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคะแนนรวม จ านวน ๑๐๐ คะแนน (แยกตามกลุ่มวิชาชีพ) 
 (๒.๓) ผู้บริหารการศึกษา ต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการการศึกษา  

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมการบริหาร หรือปรับปรุงระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
การบริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเห็นผลได้ชัดเจน 

(๒.๓.๑) เกณฑ์ท่ี ๑ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง/ ๕ ตัวบ่งชี้ย่อย จ านวน ๒๕ คะแนน  
(๒.๓.๒) เกณฑ์ท่ี ๒ กระบวนการบริหารงาน/ ๕ ตัวบ่งชี้ย่อย จ านวน ๒๕ คะแนน 
(๒.๓.๓) เกณฑ์ท่ี ๓ การสนองนโยบายและภารกิจส าคัญ/ ๒ ตัวบ่งชี้ย่อย จ านวน ๑๐ คะแนน  
(๒.๓.๔) เกณฑ์ท่ี ๔ ผลส าเร็จของการจัดการศึกษา/ ๘ ตัวบ่งชี้ย่อย จ านวน ๔๐ คะแนน 

     
------------------------------------ 
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แบบประเมินการคัดเลือกผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจ าปี ๒๕๖๖ 
 ประเภท ผู้บริหารการศึกษา  

************************* 
(๑) ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาตามข้อบั งคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณ 
ของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ (จ านวน ๑๐๐ คะแนน) 
 

ที ่ ด้าน 
คะแนน

เต็ม 
ตัวบ่งชี้ 

การประเมิน 

ไฟล์เอกสาร/ 
คลิปวิดีโอ/ 

อื่น ๆ 

๑ มาตรฐานความรู้
และประสบการณ์
วิชาชีพ   

๑๐ 
คะแนน 

จ านวน ๓ ข้อ ดังนี้ 
๑. คุณวุฒ ิ
๑.๑ ปริญญาตรี 
๑.๒ ปริญญาโท 
๑.๓ ปริญญาเอก 

 

๒. การฝึกอบรม/วิทยากร 
๒.๑ การเข้ารับการฝึกอบรม 
๒.๒ การเป็นวิทยากร 

 

๓. ระยะเวลาการปฏิบัติงานในต าแหน่ง   
๒ มาตรฐาน                 

การปฏิบัติตน 
(จรรยาบรรณ 
ของวิชาชีพ)  

๓๐ 
คะแนน 

จ านวน ๑๐ ข้อ ดังนี้ 
ข้อที่ ๑ การมีวินัยและการพัฒนาตนเอง  
การมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ  
บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนา 
ทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ  

 

ข้อที่ ๒ การรับผิดชอบต่อวิชาชีพ การรัก ศรัทธา 
ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อวิชาชีพ เป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์กรวิชาชีพ  

 

ข้อที่ ๓ การแสดงความเอ้ืออาทร การรัก เมตตา 
เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ก าลังใจแก่ศิษย์ 
และ/หรือผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า  
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ที ่ ด้าน 
คะแนน

เต็ม 
ตัวบ่งชี้ 

การประเมิน 

ไฟล์เอกสาร/ 
คลิปวิดีโอ/ 

อื่น ๆ 
   ข้อที่ ๔ การส่งเสริมการเรียนรู้ การส่งเสริมให้เกิด

การเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ 
และ/หรือ ผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

 

ข้อที่ ๕ การเป็นแบบอย่าง การประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งกาย วาจา และจิตใจ  

 

ข้อที่ ๖ การช่วยเหลือเกื้อกูล การส่งเสริม 
การพัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และ
สังคมของศิษย์ และ/หรือผู้รับบริการตามบทบาท
หน้าที่ 

 

ข้อที่ ๗ การให้ความเสมอภาค การให้บริการ 
ด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับ 
หรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าที่
โดยมิชอบ  

 

ข้อที่ ๘ การเกื้อกูลและยึดมั่นในระบบคุณธรรม  
การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ 
โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคี 
ในหมู่คณะ  

 

ข้อที่ ๙ การมีภาวะผู้น าและ/หรือการเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง กระบวนการที่ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
และ/หรือเพ่ือนร่วมงานยอมรับและปฏิบัติตาม 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และ/หรือ
กระบวนการหรือวิธีการที่ท าให้ปัจจัย 
หรือองค์ประกอบภายใต้สภาวะแวดล้อมหน่วยงาน
แตกต่างไปจากเดิมอย่างเป็นระบบเพื่อให้หน่วยงาน
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภายในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  

 

ข้อที่ ๑๐ ความเป็นผู้น าในการอนุรักษ์ การเป็น
ผู้น าการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม  
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ที ่ ด้าน 
คะแนน

เต็ม 
ตัวบ่งชี้ 

การประเมิน 

ไฟล์เอกสาร/ 
คลิปวิดีโอ/ 

อื่น ๆ 

๓ มาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน         

๖๐ 
คะแนน 

จ านวน ๑๒ ข้อ ดังนี้ 
๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
การบริหารการศึกษาให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 

 

๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผล 
ที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของผู้เรียน บุคลากร และ
ชุมชน 

 

๓) มุ่งม่ันพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงาน 
ได้เต็มศักยภาพ 

 

๔) พัฒนาแผนงานขององค์การให้มีคุณภาพสูง 
สามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง 

 

๕) พัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิด
ผลงานที่มคีุณภาพสูงขึ้นเป็นล าดับ  

 

๖) ปฏิบัติงานขององค์การโดยเน้นผลถาวร   
๗) ด าเนินการและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 

 

๘) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  
๙) ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่น 
อย่างสร้างสรรค์  

 

๑๐) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา   
๑๑) เป็นผู้น าและสร้างผู้น าทางวิชาการ 
ในหน่วยงานของตนได้  

 

๑๒) สร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์   
รวม ๑๐๐ คะแนนที่ได ้  
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(๒) ต้องเป็นผู้ที่จัดการเรียนรู้  จัดการศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้ เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา                  
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคะแนนรวม จ านวน ๑๐๐ คะแนน 
 (๒.๓) ผู้บริหารการศึกษา ต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการการศึกษา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
พัฒนานวัตกรรมการบริหาร หรือปรับปรุงระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพการบริหาร  ที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างเห็นผลได้ชัดเจน 

 

ที ่ เกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
ตัวบ่งชี้ 

การประเมิน 
ไฟล์เอกสาร/ 
คลิปวิดีโอ/ 

อื่น ๆ 

๑ ภาวะผู้น า 
การเปลี่ยนแปลง 
 

๒๕ 
คะแนน 

จ านวน ๕ ข้อ ดังนี้ 
๑. ก าหนดวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับบทบาท
หน้าที่ และบริบทของหน่วยงาน 

 

๒. ก าหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ และจุดเน้น 
การด าเนินงานอย่างเหมาะสม  

 

๓. น าหลักการ แนวคิดมาใช้ในการด าเนินงาน 
สู่ความส าเร็จ 

 

๔. เป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติงานและ 
การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล  

 

๕. ใช้ภาวะผู้น าที่เหมาะสมในการบริหารองค์กร 
สู่ความส าเร็จ 

 

๒ กระบวนการ
บริหารงาน 
 

๒๕ 
คะแนน 

 

จ านวน ๕ ข้อ ดังนี้ 
๑. ก าหนดแผนงาน โครงการในการปฏิบัติงาน 
ที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้ผลจริง  

 

๒. พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ 
ในการปฏิบัติงาน 

 

๓. พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และน าสื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน  

 

๔. นิเทศ ติดตาม ก ากับ และประเมินผลการ 
จัดการศึกษา รวมทั้งตรวจสอบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 

๕. สร้างโอกาส ส่งเสริม และพัฒนาสถานศึกษา
ในสังกัดให้มีศักยภาพอยู่เสมอ และมีความเท่าเทียม  
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ที ่ เกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
ตัวบ่งชี้ 

การประเมิน 
ไฟล์เอกสาร/ 
คลิปวิดีโอ/ 

อื่น ๆ 

๓ การสนองนโยบาย
และภารกิจส าคัญ 
 

๑๐ 
คะแนน 

จ านวน ๒ ข้อ ดังนี้ 
๑. จัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้นในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

 

๒. จัดกิจกรรมการศึกษา และบูรณาการ 
ตามนโยบายจุดเน้นเชิงพ้ืนที่  

 

๔ ผลส าเร็จ 
ของการจัดการศึกษา 
 

๔๐ 
คะแนน 

จ านวน ๘ ข้อ ดังนี้ 
๑. สถานศึกษาได้รับการพัฒนา และมีศักยภาพ
ในการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานศึกษา 

 

๒. ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรมีความสามารถ
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

๓. หน่วยงานและสถานศึกษาได้รับความร่วมมือ
และการสนับสนุนที่ดีจากชุมชน องค์กรอ่ืน ๆ  
ทั้งภาครัฐและเอกชน  

 

๔. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา
อย่างกว้างขวาง  

 

๕. การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนงาน/
โครงการในระดับสูง  

 

๖. นักเรียน ผู้รับการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการศึกษาสูงขึ้นเป็นล าดับ  

 

๗. นักเรียน ผู้รับบริการมีคุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่เหมาะสม เป็นเด็กและเยาวชนที่ดี
ของชุมชนและสังคม 

 

๘. นักเรียน สถานศึกษา หน่วยงานได้รับ 
การยอมรับและเป็นที่พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  

 

รวม ๑๐๐ คะแนนที่ได ้  
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เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
เพ่ือรับรางวัลคุรุสภา ประจ าปี ๒๕๖๖ 

ประเภท ศึกษานิเทศก์ 
****************** 

 

เกณฑ์การประเมิน  ตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศฯ ก าหนด จ านวน ๒ ข้อ ๆ ละ ๑๐๐ คะแนน  
รวม ๒๐๐ คะแนน ประกอบด้วย 

๑) ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีคะแนนรวม จ านวน ๑๐๐ คะแนน (ส าหรับทุกกลุ่มวิชาชีพ) 

 (๑.๑) ด้านที่ ๑ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน ๑๐ คะแนน  
 (๑.๒) ด้านที่ ๒ มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) จ านวน ๓๐ คะแนน 
 (๑.๓) ด้านที่ ๓ มาตรฐานการปฏิบัติงาน จ านวน ๖๐ คะแนน   
๒) ต้องเป็นผู้ที่จัดการเรียนรู้  จัดการศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้ เรียนทั้ งด้านผลสัมฤทธิ์ 

ทางการศึกษา และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคะแนนรวม จ านวน ๑๐๐ คะแนน (แยกตามกลุ่มวิชาชีพ) 
 (๒ .๔ )  ศึกษานิ เทศก์  ต้ อง เป็นผู้ ที่ มี คว าม เชี่ ยวชาญในการนิ เทศการศึ กษา มีผลงาน  

เชิงประจักษ์ท่ีแสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมการนิเทศการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเห็นผลได้ชัดเจน 
(๒.๔.๑) เกณฑ์ท่ี ๑ การจัด การส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการเรียนรู้/การจัดการศึกษา/ ๖ 

ตัวบ่งชี้ย่อย จ านวน ๖๐ คะแนน  
(๒.๔.๒) เกณฑ์ที่ ๒ ผลส าเร็จที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์/ ๔ ตัวบ่งชี้ย่อย จ านวน 

๔๐ คะแนน 
     

------------------------------------ 
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แบบประเมินการคัดเลือกผูป้ระกอบวิชาชพีทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจ าปี ๒๕๖๖ 
 ประเภท ศึกษานิเทศก์  

************************* 
(๑) ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณ 
ของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ (จ านวน ๑๐๐ คะแนน) 
 

ที ่ ด้าน 
คะแนน

เต็ม 
ตัวบ่งชี้ 

การประเมิน 

ไฟล์เอกสาร/ 
คลิปวิดีโอ/ 

อื่น ๆ 

๑ มาตรฐานความรู้
และประสบการณ์
วิชาชีพ   

๑๐ 
คะแนน 

จ านวน ๓ ข้อ ดังนี้ 
๑) คุณวุฒิ 
    - ปริญญาโท ๒     คะแนน 
    - ปริญญาเอก          ๓     คะแนน 

 

๒) การฝึกอบรม/วิทยากร 
    - ในเขตพ้ืนที่ ๑     คะแนน 
    - ในระดับจังหวัด/ภาค ๒     คะแนน 
    - ในระดับประเทศ ๓     คะแนน 

 

๓) ระยะเวลาการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
    - ๕ ปี ขึ้นไป ๒    คะแนน 
    - ๖ - ๑๐ ป ี ๓    คะแนน 
    - ๑๐ ปี ขึ้นไป ๔    คะแนน 

 

๒ มาตรฐาน                 
การปฏิบัติตน 
(จรรยาบรรณ 
ของวิชาชีพ)  

๓๐ 
คะแนน 

จ านวน ๑๐ ข้อ (ข้อละ ๓ คะแนน) ดังนี้  
ข้อที่ ๑ การมีวินัยและการพัฒนาตนเอง การมีวินัย
ในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ 
และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ  
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ  

 

ข้อที่ ๒ การรับผิดชอบต่อวิชาชีพ การรัก ศรัทธา 
ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อวิชาชีพ เป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์กรวิชาชีพ  

 

ข้อที่ ๓ การแสดงความเอ้ืออาทร การรัก เมตตา 
เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ก าลังใจแก่ศิษย์ 
และ/หรือ ผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า  
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ที ่ ด้าน 
คะแนน

เต็ม 
ตัวบ่งชี้ 

การประเมิน 

ไฟล์เอกสาร/ 
คลิปวิดีโอ/ 

อื่น ๆ 
   ข้อที่ ๔ การส่งเสริมการเรียนรู้ การส่งเสริมให้เกิด

การเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ 
และ/หรือ ผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ  

 

ข้อที่ ๕ การเป็นแบบอย่าง การประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งกาย วาจา และจิตใจ 

 

ข้อที่ ๖ การช่วยเหลือเกื้อกูล การส่งเสริม 
การพัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และ
สังคมของศิษย์และ/หรือผู้รับบริการตามบทบาท
หน้าที่ 

 

ข้อที่ ๗ การให้ความเสมอภาค การให้บริการ 
ด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับ 
หรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าที่
โดยมิชอบ  

 

ข้อที่ ๘ การเกื้อกูลและยึดมั่นในระบบคุณธรรม  
การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ 
โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคี 
ในหมู่คณะ  

 

ข้อที่ ๙ การมีภาวะผู้น าและ/หรือการเป็นผู้น า 
การเปลี่ยนแปลง กระบวนการที่ท าให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาและ/หรือเพ่ือนร่วมงานยอมรับ
และปฏิบัติตาม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
และ/หรือกระบวนการ หรือวิธีการที่ท าให้ปัจจัย 
หรือองค์ประกอบภายใต้สภาวะแวดล้อมหน่วยงาน
แตกต่างไปจากเดิมอย่างเป็นระบบเพื่อให้หน่วยงาน
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภายในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  

 

ข้อที่ ๑๐ ความเป็นผู้น าในการอนุรักษ์ การเป็น
ผู้น าการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม  
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ที ่ ด้าน 
คะแนน

เต็ม 
ตัวบ่งชี้ 

การประเมิน 

ไฟล์เอกสาร/ 
คลิปวิดีโอ/ 

อื่น ๆ 

๓ มาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน         

๖๐ 
คะแนน 

จ านวน ๑๒ ข้อ (ข้อละ ๕ คะแนน) ดังนี้ 
๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนา การนิเทศ
การศึกษา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพ 
ทางการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 

 

๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษา  
โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้รับการนิเทศ 

 

๓) มุ่งม่ันพัฒนาผู้รับการนิเทศให้ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมจนเกิดผลต่อการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ 
เต็มศักยภาพ 

 

๔) พัฒนาแผนการนิเทศให้มีคุณภาพสูง สามารถ
ปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง 

 

๕) พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษา 
จนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นล าดับ 

 

๖) จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเน้น              
ผลถาวรที่เกิดแก่ผู้รับการนิเทศ 

 

๗) ด าเนินการและรายงานผลการนิเทศการศึกษา 
ให้มีคุณภาพสูงได้อย่างเป็นระบบ 

 

๘) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  
๙) ร่วมพัฒนางานกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์  
๑๐) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา  
๑๑) เป็นผู้น าและสร้างผู้น าทางวิชาการ  
๑๒) สร้างโอกาสในการพัฒนางาน 
ได้ทุกสถานการณ์ 

 

รวม ๑๐๐ คะแนนที่ได ้  
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(๒) ต้องเป็นผู้ที่จัดการเรียนรู้ จัดการศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคะแนนรวม จ านวน ๑๐๐ คะแนน 

      (๒.๔) ศึกษานิ เทศก์  ต้องเป็นผู้ที่ มีความเชี่ ยวชาญในการนิ เทศการศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ 
ที่แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมการนิเทศการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเห็นผลได้ชัดเจน 

 

ที ่ เกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
ตัวบ่งชี้ 

การประเมิน 
ไฟล์เอกสาร/ 
คลิปวิดีโอ/ 

อื่น ๆ 

๑ การจัด การส่งเสริม 
และสนับสนุน 
การจัดการเรียนรู้/ 
การจัดการศึกษา  
 

๖๐
คะแนน 

จ านวน ๖ ข้อ (ข้อละ ๑๐ คะแนน) ดังนี้ 
๑. ส่งเสริม สนับสนุน และอ านวยความสะดวก
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ และการบริการ
ให้แก่ครู ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้เกี่ยวข้อง  
ให้สามารถปฏิบัติงานที่ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
และคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของ
หลักสูตร มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

 

๒. ประสาน และร่วมพัฒนางานนิเทศกับ
ผู้เกี่ยวข้อง หรือเครือข่ายต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ 

 

๓. การให้ค าชี้แนะ หรือค าปรึกษาแก่ครู 
ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้เกี่ยวข้อง ในการ 
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริม และตอบสนอง
ความต้องการ ความสนใจ และความสามารถของ
ผู้เรียน รวมทั้งทิศทางการจัดการศึกษาท่ีส่งผลต่อ
การยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา 

 

๔. วางแผนการนิเทศการศึกษาในส่วนภาระหน้าที่
ของศึกษานิเทศก์และในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 

๕. จัดท ารายงานผลการนิเทศ การติดตาม  
การตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเพ่ือสะท้อนผล
ให้ครูและสถานศึกษาน าไปใช้ในการปรับปรุง 
และพัฒนาการท างานเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างเต็มศักยภาพ 
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ที ่ เกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
ตัวบ่งชี้ 

การประเมิน 
ไฟล์เอกสาร/ 
คลิปวิดีโอ/ 

อืน่ ๆ 

  

 ๖. วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานที่ส่งเสริม และพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู คุณภาพการศึกษา 
รวมทั้งเผยแพร่แก่ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ผู้สนใจทั่วไป 

 

๒ ผลส าเร็จที่เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่
ศึกษานิเทศก์  

๔๐ 
คะแนน 

จ านวน ๔ ข้อ (ข้อละ ๑๐ คะแนน) ดังนี้ 
๑. ผลที่เกิดกับครู 
ครูในพ้ืนที่รับผิดชอบของศึกษานิเทศก์มีความรู้ 
ทักษะ และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้อันเป็นผล
มาจากการได้รับการนิเทศ  

 

๒. ผลที่เกิดกับนักเรียน 
นักเรียนในพื้นที่รับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ 
มีพัฒนาการด้านของความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์อันเป็นผลสืบเนื่อง 
มาจากการได้รับการนิเทศของครู 

 

๓. ผลที่เกิดกับสถานศึกษา 
สถานศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ 
มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันเป็นผลมาจาก
การได้รับการนิเทศจากศึกษานิเทศก์ 

 

๔. ผลที่เกิดกับหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานต้นสังกัดมีผลการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาท่ีเกิดจากศึกษานิเทศก์มีส่วนร่วม 

 

รวม ๑๐๐ คะแนนที่ได ้  
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ กำรคัดเลือกรำงวัลครูผู้สอนดีเด่น 
ประจ ำปี 256๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปฐมวัย 
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เกณฑ์ / ตัวบ่งช้ี กำรคัดเลือกรำงวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจ ำปี 2566 
 ประเภท ปฐมวัย 

หลกัเกณฑ์กำรพจิำรณำ มีจ ำนวน ๒ ด้ำน คือ “ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้” และ “ด้ำนนวัตกรรม” ดังนี ้
1. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
 ๑.1 มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ หรือแผนกำรจัดประสบกำรณ์ที่สอดคล้องกับแนวทำง 

กำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อส่งเสริมผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ที่แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เกิดจำกกำรน ำไปใช้และ 
มีองค์ประกอบครบถ้วน จ ำนวน 3 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ หรือแผนกำรจัดประสบกำรณ์ และต้องสอดคล้องกับ
นวัตกรรมที่ขอเสนอผลงำน 

  (1) ควำมถูกต้องของกำรเขียนจุดประสงค์กำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะผู้ เรียน 
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

  (๒) ก ำหนดสำระกำรเรียนรู้  ถูกต้อง ทันสมัย  ที่ผู้ เรียนสำมำรถน ำไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันได้ และสอดคล้องกับจุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

  (๓) ก ำหนดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ มีควำมสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
กำรเรียนรู้ที่ก ำหนดไว้ ส่งเสริมกำรตั้งค ำถำม /กำรลงมือปฏิบัติ /กำรท ำงำนเป็นทีม /ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกำรคิดขั้นสูง 
(กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ /กำรคิดเชิงระบบ/กำรแก้ปัญหำ /กำรคิดสร้ำงสรรค์ ฯลฯ) 

  (4) ก ำหนดสื่ออุปกรณ์กำรสอน/แหล่งเรียนรู้ สอดคล้องกับกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 

  (5)  ก ำหนดวิธีกำรวัดผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์กำรเรียนรู้ มีกำรประเมินผลด้วยวิธี
หลำกหลำกและตำมสภำพจริง  ระบุเครื่องมือที่สำมำรถวัดได้ชัดเจน มีกำรน ำผลไปปรับปรุงกำรเรียนรู้  
อย่ำงต่อเนื่อง 

  1.2 มีผลที่เกิดกับผู้เรียนจำกกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแผนในข้อ 1.1 สอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัดกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในแต่ละระดับ 

  (1) ผู้เรียนมีพัฒนำกำรตำมมำตรฐำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ.2560 หรือมีผลกำรผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน (ผลตำม ข้อ ๑.1 (1) (๒) (3) (๔) และ (๕)) 

  (2)  ผู้เรียนมีผลงำน/ชิ้นงำนเชิงประจักษ์ 
  (๓)  ผู้เรียนได้รับโอกำสในกำรน ำเสนอผลงำน/ชิ้นงำนเชิงประจักษ์ 
  (4) ผู้เรียนมีผลกำรประเมินพัฒนำกำรตำมวัย อย่ำงเป็นระบบชัดเจน 
  (5)  ผู้ เ รี ยนมีควำมพึงพอใจในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของผู้ ส่ งผลงำน  

(ผลตำม ข้อ ๑.1 (1) (๒)  (3) (๔) และ (๕)) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๔๑ - 
 

2. ด้ำนนวัตกรรม (นวัตกรรม หมำยถึง กำรท ำสิ่งใหม่ วิธีกำรใหม่ ที่ยังไม่เคยปฏิบัติมำก่อนมำใช้
ในกำรปฏิบัติงำนหรือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน) (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

 2.๑ มีนวัตกรรมในกำรพัฒนำผู้เรียนที่สอดคล้องหรือเกี่ยวข้องกับเรื่ องที่เสนอขอรับ
รำงวัล โดยสำมำรถเสนอนวัตกรรมในลักษณะรูปแบบ วิธีกำร สิ่งของหรือสิ่งประดิษฐ์ และงำนวิจัย เอกสำร
หรือบทควำมวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์ เช่น รูปแบบกำรสอน รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ ชุดกำรเรียนรู้  
ชุดกิจกรรม ต ำรำ แบบเรียน บทควำมทำงวิชำกำร งำนวิจัย ฯลฯ  

  (1) มีนวัตกรรมที่ใช้ในกำรพัฒนำทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ /แก้ปัญหำผู้เรียน 
ได้จริงตรงกับควำมต้องกำรจ ำเป็น 

  (2) มีกรอบแนวคิดในกระบวนกำรสร้ำงหรือพัฒนำนวัตกรรม มีแนวคิดทฤษฎีเป็นพ้ืนฐำน 
ในกำรพัฒนำเครื่องมืออย่ำงมีคุณภำพ มีกำรประเมินประสิทธิภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนและมีกำรประเมินประสิทธิผล 

  (3) มีนวัตกรรมที่สร้ำงหรือพัฒนำขึ้นเกิดจำกกำรเรียนรู้ร่วมกันในเครือข่ำยครู ผู้น ำเสนอ
นวัตกรรมเป็นผู้น ำในกำรสร้ำงหรือพัฒนำ มีคู่มือกำรใช้นวัตกรรม มีผลกำรใช้นวัตกรรมที่ตอบโจทย์กำรสร้ำงหรือพัฒนำ 
มีกำรทบทวนไตร่ตรอง (Reflection) ผลกำรใช้นวัตกรรมเพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 

  (4)  มีกำรเผยแพร่นวัตกรรมโดยกำรตีพิมพ์ หรือมีกำรน ำเสนอนวัตกรรมในวำรสำรต่ำง  ๆ
  (5)  มีกำรขยำยผลนวัตกรรมไปสู่ชุมชนและเป็นประโยชน์ต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ในระดับต่ำง ๆ รวมทั้งเป็นต้นแบบระดับชำติ 
 2.2 มีผลกำรเรียนรู้ที่สะท้อนพัฒนำกำรหลังจำกกำรใช้นวัตกรรม และผลกำรแก้ปัญหำ 

และ/หรือ กำรพัฒนำ มีกำรเผยแพร่ผลงำน/ชิ้นงำน จนเป็นที่ยอมรับหรือได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ  
  (1)  มีผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียนที่สะท้อนพัฒนำกำร / แก้ปัญหำทักษะผู้เรียนในศตวรรษ 

ที่ ๒๑ หลังกำรใช้นวัตกรรม ครอบคลุมผู้เรียนเป็นส่วนใหญ่ 
  (2) มีนวัตกรรมส่งเสริมให้ผู้ พัฒนำนวัตกรรม ผู้ เรียนและเครือข่ำย เกิดกระบวนกำร 

แสวงหำควำมรู้ 
  (3) มีกำรเผยแพร่/แลกเปลี่ยนผลกำรใช้นวัตกรรม เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำของ 

ผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ ตำมสถำนศึกษำ/หน่วยงำนต่ำง ๆ 
  (4) มีนวัตกรรมของครูส่งเสริมให้ผู้ เรียนสำมำรถท ำงำนเป็นกลุ่มในกำรออกแบบ 

สร้ำงนวัตกรรม สำมำรถน ำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมในกำรเผยแพร่ 
  (5) ครูได้รับรำงวัลระดับต่ำง ๆ อันเป็นผลจำกกำรใช้นวัตกรรม 
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แบบประเมินกำรอ่ำนและประเมินผลกำรคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจ ำปี 2566  
ประเภท ปฐมวัย 

 

                    เกณฑ์กำรให้คะแนนในแต่ละตัวบ่งช้ี 
๕   หมำยถึง องค์ประกอบตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนอยู่ในระดับ ๕ คะแนน 

  ๔   หมำยถึง องค์ประกอบตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนอยู่ในระดับ ๔ คะแนน 
  ๓   หมำยถงึ องค์ประกอบตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนอยู่ในระดับ ๓ คะแนน 
                   ๒   หมำยถึง องค์ประกอบตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนอยู่ในระดับ ๒ คะแนน 

๑ หมำยถึง องค์ประกอบตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนอยู่ในระดับ ๑ คะแนน 
 

 

เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภำพ 

๕ 4 3 2 1 
1.ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  
   ๑.๑ มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้หรือแผนกำรจัดประสบกำรณ์ที่สอดคล้องกับแนว
ทำงกำรจัดกำร เรี ยนรู้ เพื่ อส่ ง เสริมผู้ เ รี ยนในศตวรรษที่  ๒๑ ที่ แสดง 
ให้ เห็นถึ งผลลัพธ์ที่ เ กิดจำกกำรน ำไปใช้และมีองค์ประกอบครบถ้ วน  
จ ำนวน 3 แผนกำรจัดกำรเรี ยนรู้  หรือแผนกำรจั ดประสบกำรณ์  และ 
ต้องสอดคล้องกับนวัตกรรมที่ขอเสนอผลงำน (๒๕ คะแนน)       
        (1) ควำมถูกต้องของกำรเขียนจุดประสงค์กำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ
ผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 

     

        (๒) ก ำหนดสำระกำรเรียนรู้ ถูกต้อง ทันสมัย ที่ผู้เรียนสำมำรถน ำไปปรับใช้
ในชีวิตประจ ำวันได้ และสอดคล้องกับจุดประสงค์กำรเรียนรู้                    

     

        (๓) ก ำหนดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ มีควำมสอดคล้องกับ
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ที่ก ำหนดไว้ ส่งเสริมกำรตั้งค ำถำม /กำรลงมือปฏิบัติ / 
กำรท ำงำนเป็นทีม /ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกำรคิดขั้นสูง (กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ /
กำรคิดเชิงระบบ/กำรแก้ปัญหำ /กำรคิดสร้ำงสรรค์ ฯลฯ) 

     

        (4) ก ำหนดสื่ออุปกรณ์กำรสอน/แหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรม 
กำรเรียนรู้มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 

     

        (5 )   ก ำหนดวิ ธี กำรวัด ผลที่ สอดคล้องกับจุ ดประสงค์ กำร เ รี ยนรู้   
มีกำรประเมินผลด้วยวิธีหลำกหลำกและตำมสภำพจริง ระบุเครื่องมือที่สำมำรถวัด
ได้ชัดเจน มีกำรน ำผลไปปรับปรุงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 

     

 

รวมคะแนน 
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เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภำพ 

๕ 4 3 2 1 
1.2  มีผลที่เกิดกับผู้เรียนจำกกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแผนในข้อ ๑.1 สอดคล้อง
กับตัวชี้วัดกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในแต่ละระดับ (๒5 คะแนน) 
        (1) ผู้เรียนมีพัฒนำกำรตำมมำตรฐำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ.2560 หรือมีผลกำรผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน  
(ผลตำม ข้อ ๑.1 (1) (๒) (3) (๔) และ (๕)) 

     

        (2)  ผู้เรียนมีผลงำน/ชิน้งำนเชิงประจักษ์      
        (๓)  ผู้เรียนได้รับโอกำสในกำรน ำเสนอผลงำน/ชิ้นงำนเชิงประจักษ์      
        (4) ผู้เรียนมีผลกำรประเมินพัฒนำกำรตำมวัย อย่ำงเป็นระบบชัดเจน      
        (5) ผู้เรียนมีควำมพึงพอใจในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของผู้ส่งผลงำน  
(ผลตำม ข้อ ๑.1 (1) (๒)  (3) (๔) และ (๕)) 

     

รวมคะแนน      

2. ด้ำนนวัตกรรม (นวัตกรรม หมำยถึง กำรท ำสิ่งใหม่ วิธีกำรใหม่ ที่ยังไม่เคย
ปฏิบัติมำก่อนมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนหรือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน)  
(คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 

    2.1 มีนวัตกรรมในกำรพัฒนำผู้ เรียนที่สอดคล้องหรือเกี่ยวข้องกับเรื่อง 
ที่เสนอขอรับรำงวัล โดยสำมำรถเสนอนวัตกรรมในลักษณะรูปแบบ วิธีกำร สิ่งของ
หรื อสิ่ งประดิ ษฐ์  และงำนวิจั ย เอกสำรหรื อบทควำมวิชำกำรที่ ได้ รั บ 
กำรตีพิมพ์ เช่น รูปแบบกำรสอน รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้  ชุดกำรเรียนรู้   
ชุดกิจกรรม ต ำรำ แบบเรียน บทควำมทำงวิชำกำร งำนวิจัย ฯลฯ (25 คะแนน) 
    (1) มีนวัตกรรมที่ใช้ในกำรพัฒนำทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ /แก้ปัญหำ
ผู้เรียนได้จริงตรงกับควำมต้องกำรจ ำเป็น 
 

     

    (2)  มีกรอบแนวคิดในกระบวนกำรสร้ำงหรือพัฒนำนวัตกรรม มีแนวคิดทฤษฎี
เป็นพ้ืนฐำนในกำรพัฒนำเครื่องมืออย่ำงมีคุณภำพ มีกำรประเมินประสิทธิภำพ 
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนและมีกำรประเมินประสิทธิผล 
 

     

    (3) มีนวัตกรรมที่สร้ำงหรือพัฒนำขึ้นเกิดจำกกำรเรียนรู้ร่วมกันในเครือข่ำยครู  
ผู้น ำเสนอนวัตกรรมเป็นผู้น ำในกำรสร้ำงหรือพัฒนำ มีคู่มือกำรใช้นวัตกรรม มีผลกำรใช้
นวัตกรรมที่ตอบโจทย์กำรสร้ำงหรือพัฒนำ มีกำรทบทวนไตร่ตรอง (Reflection)  
ผลกำรใช้นวัตกรรมเพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 
 

     

     (4)  มีกำรเผยแพร่นวัตกรรมโดยกำรตีพิมพ์ หรือมีกำรน ำเสนอนวัตกรรมในวำรสำรต่ำง ๆ  
 

     

   (5)  มกีำรขยำยผลนวัตกรรมไปสู่ชุมชนและเป็นประโยชน์ต่อกำรจัด                
กำรเรียนรู้ในระดับต่ำงๆ รวมทั้งเป็นต้นแบบระดับชำติ 
 

     

รวมคะแนน      
 

 

 



- ๔๔ - 
 

เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภำพ 

๕ 4 3 2 1 
2.2 มีผลกำรเรียนรู้ที่สะท้อนพัฒนำกำรหลังจำกกำรใช้นวัตกรรม และผลกำร
แก้ปัญหำ และ/หรือ กำรพัฒนำ มีกำรเผยแพร่ผลงำน/ชิ้นงำน จนเป็นที่ยอมรับ
หรือได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ  
       (1)  มีผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียนที่สะท้อนพัฒนำกำร / แก้ปัญหำทักษะผู้เรียน 
ในศตวรรษท่ี ๒๑ หลังกำรใช้นวัตกรรม ครอบคลุมผู้เรียนเป็นส่วนใหญ่ 

     

      (2) มีนวัตกรรมส่งเสริมให้ผู้พัฒนำนวัตกรรม ผู้เรียนและเครือข่ำย เกิดกระบวน 
กำรแสวงหำควำมรู้ 

     

       (3) มีกำรเผยแพร่/แลกเปลี่ยนผลกำรใช้นวัตกรรม เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำของ 
ผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ ตำมสถำนศึกษำ/หน่วยงำนต่ำงๆ 

     

    (4 )  มีนวั ตกรรมของครู ส่ ง เ ส ริ ม ให้ ผู้ เ รี ยนสำมำรถท ำ งำน เป็ น กลุ่ ม 
ในกำรออกแบบสร้ำงนวัตกรรม สำมำรถน ำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต และ
เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมในกำรเผยแพร่ 

     

    (5) ครูได้รับรำงวัลระดับต่ำงๆ อันเป็นผลจำกกำรใช้นวัตกรรม      
รวมคะแนน      

รวมคะแนน 100 คะแนน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประถมศึกษำ 
 
 
 
 
 

 
 
 



- ๔๖ - 
 

เกณฑ์ ตัวบ่งช้ี กำรคัดเลือกรำงวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจ ำปี 2566 
ประเภท ประถมศึกษำ 

(โดยมีกำรน ำนวัตกรรมไปสู่กำรบูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนรู้) 

หลกัเกณฑ์กำรพิจำรณำ มีจ ำนวน ๒ ด้ำน คือ “ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้” และ “ด้ำนนวัตกรรม” ดังนี้ 

 1. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้  (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
     1.1 มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อส่งเสริมผู้เรียน
ในศตวรรษที่  ๒๑ ที่ แสดงให้ เห็นถึ งผลลัพธ์ที่ เกิดจำกกำรน ำไปใช้และมีองค์ประกอบครบถ้วน 
จ ำนวน 3 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ และต้องสอดคล้องกับนวัตกรรมที่ขอเสนอผลงำน 
   (1)   ควำมถูกต้องของกำรเขียนจุดประสงค์กำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะผู้เรียน 
ในศตวรรษท่ี ๒๑  
   (๒) ก ำหนดสำระกำรเรียนรู้  ถูกต้อง ทันสมัย  ที่ผู้ เรียนสำมำรถน ำไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันได้  และมีกำรบูรณำกำรเนื้อหำรสำระกำรเรียนรู้  ที่สอดคล้องกับลักษณะวิชำ ระดับชั้น  
อย่ำงเหมำะสม โดยกำรเชื่อมโยงเนื้อหำควำมรู้ที่ เกี่ยวข้องจำกศำสตร์ต่ำง  ๆ ของรำยวิชำเดียวกันหรือ 
รำยวิชำต่ำง ๆ (อำจเป็นไปในลักษณะของครูที่สอนประจ ำชั้นที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในหลำยกลุ่ มสำระ/
รำยวิชำ และหรือครูที่สอนประจ ำวิชำที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรด้วย)  
  (๓) ก ำหนดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ มีควำมสอดคล้องกับจุดประสงค์
กำรเรียนรู้ที่ก ำหนดไว้ ส่งเสริมกำรตั้งค ำถำม/กำรลงมือปฏิบัติ /กำรท ำงำนเป็นทีม/ผู้ เรียนได้ใช้ทักษะ 
กำรคิดขั้นสูง (กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ/กำรคิดเชิงระบบ/กำรแก้ปัญหำ/กำรคิดสร้ำงสรรค์ ฯลฯ) 
  (๔) ก ำหนดสื่ออุปกรณ์กำรสอน/แหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมกำรเรียนรู้   
มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
  (๕) ก ำหนดวิธีกำรวัดผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์กำรเรียนรู้  มีกำรประเมินผล 
ด้ ว ยวิ ธี หล ำกหลำยและตำม สภำพจริ ง ระบุ เครื่ องมือและเกณฑ์กำรประเมินที่ สำมำรถวัดได้ ชั ดเจน  
มีกำรน ำผลไปปรับปรุงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
 

  1.๒ มีผลที่เกิดกับผู้เรียนจำกกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแผนในข้อ 1.1 สอดคล้องกับตัวชี้วัด
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในแต่ละระดับ  
    (1) ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ย หรือมีผลกำรผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน  
(ผลตำมข้อ ๑.1 (๑)  (๒)  (3)  (๔) และ (๕)) 
  (2) ผู้เรียนมีผลงำน/ชิ้นงำนเชิงประจักษ์  

  (3) ผู้เรียนได้รับโอกำสในกำรน ำเสนอผลงำน/ชิ้นงำนเชิงประจักษ์ 
(4) มีผลกำรประเมินสมรรถนะผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบชัดเจน 

  (5) ผู้เรียนมีควำมพึงพอใจในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของผู้ส่งผลงำน  
(ผลตำมข้อ ๑.1 (๑)  (๒)  (3)  (๔) และ (๕)) 
 
 
 
 
 
 



- ๔๗ - 
 

2. ด้ำนนวัตกรรม (นวัตกรรม หมำยถึง กำรท ำสิ่งใหม่ วิธีกำรใหม่ ที่ยังไม่เคยปฏิบัติมำก่อนมำ
ใช้ในกำรปฏิบัติงำนหรือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน) (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
      2.1 มีนวัตกรรมในกำรพัฒนำผู ้เร ียนที ่สอดคล้องหรือเกี ่ยวข้องกับเรื ่องที ่เสนอ  
ขอรับรำงวัล โดยสำมำรถเสนอนวัตกรรมในลักษณะรูปแบบ วิธีกำร สิ่งของหรือสิ่งประดิษฐ์ และงำนวิจัย 
เอกสำรหรือบทควำมวิชำกำรที่ ได้รับกำรตีพิมพ์ เช่น รูปแบบกำรสอน รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้   
ชุดกำรเรียนรู้ ชุดกิจกรรม ต ำรำ แบบเรียน บทควำมทำงวิชำกำร งำนวิจัย ฯลฯ  
                               (1) มีนวัตกรรมที่ใช้ในกำรพัฒนำทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑/แก้ปัญหำผู้เรียน 
ได้จริงตรงกับควำมต้องกำรจ ำเป็น 
                               (2) นวัตกรรมมีกระบวนกำรสร้ำงหรือ พัฒนำ มีกรอบแนวคิดในกำรสร้ำงหรือพัฒนำ  
มีแนวคิดทฤษฎีเป็นพ้ืนฐำนในกำรสร้ำงหรือพัฒนำเครื่องมือ มีคุณภำพ มีกำรประเมินประสิทธิภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน
และมีกำรประเมินประสิทธิผล 
                               (3) นวัตกรรมที่สร้ำงหรือพัฒนำขึ้นเกิดจำกกำรเรียนรู้ร่วมกันในเครือข่ำยครู ผู้น ำเสนอ
นวัตกรรมเป็นผู้น ำในกำรสร้ำงหรือพัฒนำ มีคู่มือกำรใช้นวัตกรรม มีผลกำรใช้นวัตกรรมที่ตอบโจทย์กำรสร้ำงหรือ
พัฒนำมีกำรทบทวนไตร่ตรอง (Reflection) ผลกำรใช้นวัตกรรมเพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 
                               (4)  มีกำรเผยแพร่นวัตกรรมโดยกำรตีพิมพ์ หรือมีกำรน ำเสนอนวัตกรรมในวำรสำรต่ำง ๆ 
                               (5) มีกำรขยำยผลนวัตกรรมไปสู่ชุมชนและเป็นประโยชน์ต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ในระดับต่ำง ๆ รวมทั้งเป็นต้นแบบระดับชำติ 
 

   2.2 มีผลกำรเรียนรู้ที่สะท้อนพัฒนำกำรหลังจำกกำรใช้นวัตกรรม และผลกำรแก้ปัญหำ 
และ/หรือ กำรพัฒนำ มีกำรเผยแพร่ผลงำน/ชิ้นงำน จนเป็นที่ยอมรับหรือได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ  
                                       (1)  มีผลกำรเรียนรู้ ของผู้ เรี ยนที่ สะท้อนพัฒนำกำร/แก้ปัญหำทักษะผู้ เรียน 
ในศตวรรษท่ี ๒๑ หลังกำรใช้นวัตกรรม ครอบคลุมผู้เรียนเป็นส่วนใหญ่ 
                                  (2) นวัตกรรมส่งเสริมให้ผู้ พัฒนำนวัตกรรม ผู้ เรียนและเครือข่ำย เกิดกระบวน 
กำรแสวงหำควำมรู้  
                (3) มีกำรเผยแพร่/แลกเปลี่ยนผลกำรใช้นวัตกรรม เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ 
ของผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ ตำมสถำนศึกษำ/หน่วยงำนต่ำง ๆ 
                               (4) นวัตกรรมของครูส่งเสริมให้ผู้ เรียนสำมำรถท ำงำนเป็นกลุ่มในกำรออกแบบ 
สร้ำงนวัตกรรม สำมำรถน ำนวัตกรรมไปประยุกต์ ใช้ ในวิถีชีวิต และเลือกใช้ เทคโนโลยีที่ เหมำะสม 
ในกำรเผยแพร่ 
                               (5)  ครูได้รับรำงวัลระดับต่ำง ๆ อันเป็นผลจำกกำรใช้นวัตกรรม 
 
หมำยเหตุ : กำรสอนแบบบูรณำกำร หมำยถึง กำรจัดกำรเรียนรู้โดยกำรเชื่อมโยงเนื้อหำควำมรู้ที่เกี่ยวข้องจำก
ศำสตร์ต่ำงๆ ของรำยวิชำเดียวกันหรือรำยวิชำต่ำง ๆ มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถน ำควำมคิด
รวบยอดของศำสตร์ต่ำง ๆ มำใช้ในชีวิตจริงได้ ด้วยกำรบูรณำกำรในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เช่น กำรสอนบูรณำ
กำรแบบสอดแทรก และกำรสอนบูรณำกำรแบบขนำน   
 
 
 
 

 



- ๔๘ - 
 

แบบประเมินกำรอ่ำนและประเมินผลกำรคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจ ำปี 2566  

ประเภท ประถมศึกษำ 

เกณฑ์กำรให้คะแนนในแต่ละตัวบ่งชี้ 
๕   หมำยถึง องค์ประกอบตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนอยู่ในระดับ ๕ คะแนน 

  ๔   หมำยถึง องค์ประกอบตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนอยู่ในระดับ ๔ คะแนน 
  ๓   หมำยถึง องค์ประกอบตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนอยู่ในระดับ ๓ คะแนน 
                   ๒   หมำยถึง องค์ประกอบตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนอยู่ในระดับ ๒ คะแนน 

๑ หมำยถึง องค์ประกอบตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนอยู่ในระดับ ๑ คะแนน 
 
 

เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภำพ 

๕ 4 3 2 1 
1.ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  
   1.1 มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ที่แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เกิดจำกกำรน ำไปใช้
และมีองค์ประกอบครบถ้วนจ ำนวน 3 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ และต้องสอดคล้อง
กับนวัตกรรมที่ขอเสนอผลงำน (๒5 คะแนน) 
      (1)   ควำมถูกต้องของกำรเขียนจุดประสงค์กำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑  

     

    (๒) ก ำหนดสำระกำรเรียนรู้ ถูกต้อง ทันสมัย ที่ผู้เรียนสำมำรถน ำไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันได้ และมีกำรบูรณำกำรเนื้อหำรสำระกำรเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับ
ลักษณะวิชำ ระดับชั้นอย่ำงเหมำะสม โดยกำรเชื่อมโยงเนื้อหำควำมรู้ที่เกี่ยวข้อง
จำกศำสตร์ต่ำง ๆ ของรำยวิชำเดียวกันหรือรำยวิชำต่ำง ๆ (อำจเป็นไปในลักษณะ
ของครูที่สอนประจ ำชั้นที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในหลำยกลุ่มสำระ/รำยวิชำ 
และหรือครูที่สอนประจ ำวิชำที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรด้วย) 

     

   (๓) ก ำหนดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ มีควำมสอดคล้องกับ
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ที่ก ำหนดไว้ ส่งเสริมกำรตั้งค ำถำม/กำรลงมือปฏิบัติ/ 
กำรท ำงำนเป็นทีม/ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกำรคิดขั้นสูง (กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ/
กำรคิดเชิงระบบ/กำรแก้ปัญหำ/กำรคิดสร้ำงสรรค์ ฯลฯ) 

     

   (๔) ก ำหนดสื่ออุปกรณ์กำรสอน/แหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมกำรเรียนรู้  
มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 

     

   (๕) ก ำหนดวิธีกำรวัดผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์กำรเรียนรู้  มีกำร
ประเมินผลด้วยวิธีหลำกหลำยและตำมสภำพจริง ระบุเครื่องมือและเกณฑ์กำรประเมิน
ที่สำมำรถวัดได้ชัดเจน มีกำรน ำผลไปปรับปรุงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 

     

รวมคะแนน      
 



- ๔๙ - 
 

เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภำพ 

๕ 4 3 2 1 
1.2) มีผลที่ เกิดกับผู้ เรียนจำกกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแผนในข้อ 1.1 
สอดคล้องกับตัวช้ีวัดกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในแต่ละระดับ (๒5 คะแนน) 
       (1) ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ย หรือมีผลกำรผ่ำนเกณฑ์ 
กำรประเมิน (ผลตำมข้อ ๑.1 (๑)  (๒)  (3)  (๔) และ (๕)) 

     

       (2) ผู้เรียนมีผลงำน/ชิ้นงำนเชิงประจักษ์      
       (3) ผู้เรียนได้รับโอกำสในกำรน ำเสนอผลงำน/ชิ้นงำนเชิงประจักษ์      
       (4) มีผลกำรประเมินสมรรถนะผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบชัดเจน      
       (5) ผู้เรียนมีควำมพึงพอใจในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของผู้ส่งผลงำน  
(ผลตำมข้อ ๑.1 (๑)  (๒)  (3)  (๔) และ (๕)) 

     

รวมคะแนน      

2. ด้ำนนวัตกรรม (นวัตกรรม หมำยถึง กำรท ำสิ่งใหม่ วิธีกำรใหม่ ที่ยังไม่เคย
ปฏิบัติมำก่อนมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนหรือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน)  
(คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 

    2.1 มีนวัตกรรมในกำรพัฒนำผู ้เร ียนที ่สอดคล้องหรือเกี ่ยวข้องกับ 
เรื ่องที ่เสนอขอรับรำงวัล  โดยสำมำรถเสนอนวัตกรรมในลักษณะรูปแบบ 
วิธีกำร สิ่งของหรือสิ่งประดิษฐ์ และงำนวิจัย เอกสำรหรือบทควำมวิชำกำรที่
ได้รับกำรตีพิมพ์ เช่น รูปแบบกำรสอน รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ ชุดกำรเรียนรู้  
ชุดกิจกรรม ต ำรำ แบบเรียน บทควำมทำงวิชำกำร งำนวิจัย ฯลฯ  
(คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 
      (1) มีนวัตกรรมที่ใช้ในกำรพัฒนำทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑/แก้ปัญหำ
ผู้เรียนได้จริงตรงกับควำมต้องกำรจ ำเป็น 

     

      (2) นวัตกรรมมีกระบวนกำรสร้ำงหรือ พัฒนำ มีกรอบแนวคิดในกำรสร้ำงหรือ
พัฒนำ มีแนวคิดทฤษฎีเป็นพ้ืนฐำนในกำรสร้ำงหรือพัฒนำเครื่องมือ มีคุณภำพ  
มีกำรประเมินประสิทธิภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนและมีกำรประเมินประสิทธิผล 

     

      (3) นวัตกรรมที่สร้ำงหรือพัฒนำขึ้นเกิดจำกกำรเรียนรู้ร่วมกันในเครือข่ำยครู  
ผู้น ำเสนอนวัตกรรมเป็นผู้น ำในกำรสร้ำงหรือพัฒนำ มีคู่มือกำรใช้นวัตกรรม มีผล 
กำรใช้นวัตกรรมที่ตอบโจทย์กำรสร้ำงหรือพัฒนำมีกำรทบทวนไตร่ตรอง (Reflection) 
ผลกำรใช้นวัตกรรมเพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 

     

      (4)  มีกำรเผยแพร่นวัตกรรมโดยกำรตีพิมพ์ หรือมีกำรน ำเสนอนวัตกรรม 
ในวำรสำรต่ำง ๆ 

     

     (5) มีกำรขยำยผลนวัตกรรมไปสู่ชุมชนและเป็นประโยชน์ต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ในระดับต่ำง ๆ รวมทั้งเป็นต้นแบบระดับชำติ 

     

 

รวมคะแนน 
 

     

 

 

 

 



- ๕๐ - 
 

เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภำพ 

๕ 4 3 2 1 
2.2 มีผลกำรเรียนรู้ที่สะท้อนพัฒนำกำรหลังจำกกำรใช้นวัตกรรม และผลกำร
แก้ปัญหำ และ/หรือ กำรพัฒนำ มีกำรเผยแพร่ผลงำน/ชิ้นงำน จนเป็นที่ยอมรับ
หรือได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ (25 คะแนน) 
         (1)  มีผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียนที่สะท้อนพัฒนำกำร/แก้ปัญหำทักษะผู้เรียน 
ในศตวรรษท่ี ๒๑ หลังกำรใช้นวัตกรรม ครอบคลุมผู้เรียนเป็นส่วนใหญ่ 

     

    (2) นวัตกรรมส่งเสริมให้ผู้พัฒนำนวัตกรรม ผู้เรียนและเครือข่ำย เกิดกระบวน 
กำรแสวงหำควำมรู้  

     

   (3) มีกำรเผยแพร่/แลกเปลี่ยนผลกำรใช้นวัตกรรม เพ่ือเป็นแนวทำง 
ในกำรพัฒนำของผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ ตำมสถำนศึกษำ/หน่วยงำนต่ำง ๆ 

     

    (4) นวัตกรรมของครูส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมำรถท ำงำนเป็นกลุ่มในกำรออกแบบ 
สร้ำงนวัตกรรม สำมำรถน ำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต และเลือกใช้
เทคโนโลยีที่เหมำะสมในกำรเผยแพร่ 

     

   (5)  ครูได้รับรำงวัลระดับต่ำง ๆ อันเป็นผลจำกกำรใช้นวัตกรรม      
รวมคะแนน      

รวมคะแนน 100 คะแนน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

- กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

- ภำษำไทย 

- คณิตศำสตร์ 

- วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   

- สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 

- สุขศึกษำและพลศึกษำ   

- ศิลปะ 

- กำรงำนอำชีพ  

- ภำษำต่ำงประเทศดีเด่น (ภำษำอังกฤษ) 

- ภำษำต่ำงประเทศดีเด่น (ภำษำจีน) 
 

 

 

 



- ๕๒ - 
 

เกณฑ์ / ตัวบ่งช้ี กำรคัดเลือกรำงวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจ ำปี 2566 
ประเภท/ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน, ภำษำไทย, คณิตศำสตร์, วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี,  

สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม, สุขศึกษำ และพลศึกษำ, ศิลปะ, กำรงำนอำชีพ,  
ภำษำต่ำงประเทศ(ภำษำอังกฤษ), ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำจีน) 

หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ มีจ ำนวน ๒ ด้ำน คือ “ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้” และ “ด้ำนนวัตกรรม” ดังนี้ 

1. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้  (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

                      1.1 มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อส่งเสริมผู้เรียน  
ในศตวรรษที่  ๒๑ ที่แสดงให้ เห็นถึงผลลัพธ์ที่ เกิดจำกกำรน ำไปใช้และมีองค์ประกอบครบถ้วน 
จ ำนวน 3 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ และต้องสอดคล้องกับนวัตกรรมที่ขอเสนอผลงำน 

                 (1) ควำมถูกต้องของกำรเขียนจุดประสงค์กำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะผู้ เรียน 
ในศตวรรษท่ี ๒๑  

                     (๒) ก ำหนดสำระกำรเรียนรู้  ถูกต้อง ทันสมัย  ที่ผู้ เรียนสำมำรถน ำไปปรับใช้ ใน
ชีวิตประจ ำวันได้ และสอดคล้องกับจุดประสงค์กำรเรียนรู้                    

  (๓) ก ำหนดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ มีควำมสอดคล้องกับจุดประสงค์       
    กำรเรียนรู้ที่ก ำหนดไว้ ส่งเสริมกำรตั้งค ำถำม/กำรลงมือปฏิบัติ/กำรท ำงำนเป็นทีม/ผู้ เรียนได้ใช้ทักษะ 
    กำรคิดขั้นสูง (กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ/กำรคิดเชิงระบบ/กำรแก้ปัญหำ/กำรคิดสร้ำงสรรค์ ฯลฯ) 
    (๔) ก ำหนดสื่ออุปกรณ์กำรสอน/แหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมกำรเรียนรู้   
    มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
    (๕)  ก ำหนดวิธีกำรวัดผลทีส่อดคล้องกับจุดประสงค์กำรเรียนรู้ มีกำรประเมินผลด้วยวิธี     
    หลำกหลำยและตำมสภำพจริง ระบุเครื่องมือและเกณฑ์กำรประเมินที่สำมำรถวัดได้ชัดเจน มีกำรน ำผลไปปรับปรุง 
    กำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
 

   1.๒ มีผลที่เกิดกับผู้เรียนจำกกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแผนในข้อ 1.1 สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
    กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในแต่ละระดับ  
    (1) ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ย หรือมีผลกำรผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน  
     (ผลตำมข้อ ๑.1 (๑) (๒) (3) (๔) และ (๕)) 
    (2) ผู้เรียนมีผลงำน/ชิ้นงำนเชิงประจักษ์  

 (3) ผู้เรียนได้รับโอกำสในกำรน ำเสนอผลงำน/ชิ้นงำนเชิงประจักษ์ 
 (4) มีผลกำรประเมินสมรรถนะผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบชัดเจน 

                 (5) ผู้เรียนมีควำมพึงพอใจในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของผู้ส่งผลงำน (ผลตำม ข้อ ๑.1 
(๑) (๒) (3) (๔) และ (๕)) 

 
 
 
 
 
 



- ๕๓ - 
 

  2 ด้ำนนวัตกรรม (นวัตกรรม หมำยถึง กำรท ำสิ่งใหม่ วิธีกำรใหม่ ที่ยังไม่เคยปฏิบัติมำก่อนมำ
ใช้ในกำรปฏิบัติงำนหรือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน) (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

  2.1 มีนวัตกรรมในกำรพัฒนำผู้เรียนที่สอดคล้องหรือเกี ่ยวข้องกับเรื ่องที่เสนอ  
ขอรับรำงวัล โดยสำมำรถเสนอนวัตกรรมในลักษณะรูปแบบ วิธีกำร สิ่งของหรือสิ่งประดิษฐ์ และงำนวิจัย 
เอกสำรหรือบทควำมวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์ เช่น รูปแบบกำรสอน รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ ชุดกำรเรียนรู้  
ชุดกิจกรรม ต ำรำ แบบเรียน บทควำมทำงวิชำกำร งำนวิจัย ฯลฯ  

  (1) มีนวัตกรรมที่ใช้ในกำรพัฒนำผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ /แก้ปัญหำผู้เรียนได้จริง
ตรงกับควำมต้องกำรจ ำเป็น 

 (2) นวัตกรรมมีกระบวนกำรสร้ำงหรือ พัฒนำ มีกรอบแนวคิดในกำรสร้ำงหรือพัฒนำ 
มีแนวคิดทฤษฎี เป็น พ้ืนฐำนในกำรสร้ำงหรือพัฒนำเครื่องมือ มีคุณภำพ มีกำรประเมินประสิทธิภำพ  
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนและมีกำรประเมินประสิทธิผล 

  (3) นวัตกรรมที่สร้ำงหรือพัฒนำขึ้นเกิดจำกกำรเรียนรู้ร่วมกันในเครือข่ำยครู ผู้น ำเสนอ
นวัตกรรมเป็นผู้น ำในกำรสร้ำงหรือพัฒนำ มีคู่มือกำรใช้นวัตกรรม มีผลกำรใช้นวัตกรรมที่ตอบโจทย์กำรสร้ำงหรือพัฒนำ 
มีกำรทบทวนไตร่ตรอง (Reflection) ผลกำรใช้นวัตกรรมเพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 

  (4)  มีกำรเผยแพร่นวัตกรรมโดยกำรตีพิมพ์ หรือมีกำรน ำเสนอนวัตกรรมในวำรสำรต่ำง ๆ 
  (5) มีกำรขยำยผลนวัตกรรมไปสู่ชุมชนและเป็นประโยชน์ต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ในระดับต่ำง ๆ รวมทั้งเป็นต้นแบบระดับชำติ 
 2.2 มีผลกำรเรียนรู้ที่สะท้อนพัฒนำกำรหลังจำกกำรใช้นวัตกรรม และผลกำร

แก้ปัญหำ และ/หรือ กำรพัฒนำ มีกำรเผยแพร่ผลงำน/ชิ้นงำน จนเป็นที่ยอมรับหรือได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ  
  (1) มีผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียนที่สะท้อนพัฒนำกำร/กำรแก้ปัญหำทักษะผู้เรียน 

ในศตวรรษท่ี ๒๑ หลังกำรใช้นวัตกรรม ครอบคลุมผู้เรียนเป็นส่วนใหญ่ 
 (2) นวัตกรรมส่งเสริมให้ผู้พัฒนำนวัตกรรม ผู้เรียนและเครือข่ำย เกิดกระบวนกำร 

แสวงหำควำมรู้ 
 (3) มีกำรเผยแพร่/แลกเปลี่ยนผลกำรใช้นวัตกรรม เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ 

ของผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ ตำมสถำนศึกษำ/หน่วยงำนต่ำง ๆ  
 (4) นวัตกรรมของครูส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมำรถท ำงำนเป็นกลุ่มในกำรออกแบบ 

สร้ำงนวัตกรรม สำมำรถน ำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมในกำรเผยแพร่ 
 (5) ครูได้รับรำงวัลระดับต่ำง ๆ อันเป็นผลจำกกำรใช้นวัตกรรม 

 

 

 

 



- ๕๔ - 
 

แบบประเมินกำรอ่ำนและประเมินผลกำรคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจ ำปี 2565  

(กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน, ภำษำไทย, คณิตศำสตร์, วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี,  
สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม, สุขศกึษำและพลศึกษำ, ศิลปะ, กำรงำนอำชีพ, 
ภำษำต่ำงประเทศดีเด่น (ภำษำอังกฤษ) และภำษำต่ำงประเทศดีเด่น (ภำษำจีน)) 

เกณฑ์กำรให้คะแนนในแต่ละตัวบ่งชี้ 
๕   หมำยถึง องค์ประกอบตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนอยู่ในระดับ ๕ คะแนน 

  ๔   หมำยถึง องค์ประกอบตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนอยู่ในระดับ ๔ คะแนน 
  ๓   หมำยถึง องค์ประกอบตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนอยู่ในระดับ ๓ คะแนน 
                   ๒   หมำยถึง องค์ประกอบตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนอยู่ในระดับ ๒ คะแนน 

๑ หมำยถึง องค์ประกอบตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนอยู่ในระดับ ๑ คะแนน 
 

เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภำพ 

๕ 4 3 2 1 
1.ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  
   ๑.๑ มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ 
เพื่อส่งเสริมผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ที่แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เกิดจำกกำร
น ำไปใช้และมีองค์ประกอบครบถ้วน จ ำนวน 3 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ และต้อง
สอดคล้องกับนวัตกรรมที่ขอเสนอผลงำน (๒๕ คะแนน)       
        (๑)  ควำมถูกต้องของกำรเขียนจุดประสงค์กำรเรียนรู้ที่ สอดคล้อง               
กับทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

     

        (๒)   ก ำหนดสำระกำร เรี ยนรู้  ถูกต้อง ทันสมัย  ที่ ผู้ เ รี ยนสำมำรถ               
น ำไปปรับใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ และสอดคล้องกับจุดประสงค์กำรเรียนรู้                    

     

        (๓)  ก ำหนดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ มีควำมสอดคล้องกับ
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ที่ก ำหนดไว้ ส่งเสริมกำรตั้งค ำถำม/กำรลงมือปฏิบัติ/             
กำรท ำงำนเป็นทีม/ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกำรคิดขั้นสูง (กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ /
กำรคิดเชิงระบบ/กำรแก้ปัญหำ/กำรคิดสร้ำงสรรค์ ฯลฯ) 

     

        (๔)  ก ำหนดสื่ออุปกรณ์กำรสอน/แหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรม                 
กำรเรียนรู้ มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 

     

        (๕ )   ก ำหนดวิ ธี กำรวัด ผลที่ สอดคล้องกับจุดประสงค์กำร เรี ยนรู้                    
 มีกำรประเมินผลด้วยวิธีหลำกหลำยและตำมสภำพจริง ระบุเครื่องมือและเกณฑ์
กำรประเมินที่สำมำรถวัดได้ชัดเจน มีกำรน ำผลไปปรับปรุงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 

     

รวมคะแนน      
 

 

 

 



- ๕๕ - 
 

เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภำพ 

๕ 4 3 2 1 
1.2  มีผลที่เกิดกับผู้เรียนจำกกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแผนในข้อ ๑.1 สอดคล้อง
กับตัวชี้วัดกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในแต่ละระดับ (๒5 คะแนน) 
       (1) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ย หรือมีผลกำรผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 
 (ผลตำมข้อ ๑.1  (๑)  (๒)  (๓)  (๔) และ (๕)) 

     

       (2)  ผู้เรียนมีผลงำน/ชิน้งำนเชิงประจักษ์       
       (3)  ผู้เรียนได้รับโอกำสในกำรน ำเสนอผลงำน/ชิ้นงำนเชิงประจักษ์      
       (4)  มีผลกำรประเมินสมรรถนะผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบชัดเจน      
       (5)  ผู้เรียนมีควำมพึงพอใจในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของผู้ส่งผลงำน 
 (ผลตำมข้อ ๑.1  (๑)  (๒)  (๓)  (๔) และ (๕)) 

     

รวมคะแนน      

2. ด้ำนนวัตกรรม (นวัตกรรม หมำยถึง กำรท ำสิ่งใหม่ วิธีกำรใหม่ ที่ยังไม่เคย
ปฏิบัติมำก่อนมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนหรือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน)  
(คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 

    2.1 มีนวัตกรรมในกำรพัฒนำผู้เรียนที่สอดคล้องหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องที่
เสนอขอรับรำงวัล โดยสำมำรถเสนอนวัตกรรมในลักษณะรูปแบบ วิธีกำร 
สิ่งของหรือสิ่งประดิษฐ์ และงำนวิจัย เอกสำรหรือบทควำมวิชำกำรที่ได้รับกำร
ตีพิมพ์ เช่น รูปแบบกำรสอน รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้  ชุดกำรเรียนรู้   
ชุดกิจกรรม ต ำรำ แบบเรียน บทควำมทำงวิชำกำร งำนวิจัย ฯลฯ (๒๕ คะแนน) 
        (1)  มีนวัตกรรมที่ใช้ในกำรพัฒนำผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ /แก้ปัญหำผู้เรียน
ได้จริงตรงกับควำมต้องกำรจ ำเป็น 

     

        (2)  นวัตกรรมมีกระบวนกำรสร้ำงหรือ พัฒนำ มีกรอบแนวคิดในกำรสร้ำง
หรือพัฒนำ มีแนวคิดทฤษฎีเป็นพ้ืนฐำนในกำรสร้ำงหรือพัฒนำเครื่องมือ มีคุณภำพ  
มีกำรประเมินประสิทธิภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนและมีกำรประเมินประสิทธิผล 

     

       (3)  นวัตกรรมที่สร้ำงหรือพัฒนำขึ้นเกิดจำกกำรเรียนรู้ร่วมกันในเครือข่ำยครู  
ผู้น ำเสนอนวัตกรรมเป็นผู้น ำในกำรสร้ำงหรือพัฒนำ มีคู่มือกำรใช้นวัตกรรม มีผลกำรใช้
นวัตกรรมที่ตอบโจทย์กำรสร้ำงหรือพัฒนำ มีกำรทบทวนไตร่ตรอง (Reflection)  
ผลกำรใช้นวัตกรรมเพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 

     

        (4)  มีกำรเผยแพร่นวัตกรรมโดยกำรตีพิมพ์ หรือมีกำรน ำเสนอนวัตกรรม   
ในวำรสำรต่ำง ๆ 

     

        (5)  มีกำรขยำยผลนวัตกรรมไปสู่ชุมชนและเป็นประโยชน์ต่อกำรจัด                
กำรเรียนรู้ในระดับต่ำง ๆ รวมทั้งเป็นต้นแบบระดับชำติ 
 

     

รวมคะแนน      
 

 

 

 



- ๕๖ - 
 

เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภำพ 

๕ 4 3 2 1 
       2.2 มีผลกำรเรียนรู้ที่สะท้อนพัฒนำกำรหลังจำกกำรใช้นวัตกรรม และผล
กำรแก้ปัญหำ และ/หรือ กำรพัฒนำ มีกำรเผยแพร่ผลงำน/ชิ้นงำน จนเป็นที่
ยอมรับหรือได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ (25 คะแนน) 
           (1) มีผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียนที่สะท้อนพัฒนำกำร/แก้ปัญหำทักษะผู้เรียน
ในศตวรรษท่ี ๒๑ หลังกำรใช้นวัตกรรม ครอบคลุมผู้เรียนเป็นส่วนใหญ่ 

     

          (2)  นวัตกรรมส่งเสรมิให้ผู้พัฒนำนวัตกรรม ผู้เรียนและเครือข่ำย  
เกิดกระบวนกำรแสวงหำควำมรู้ 

     

          (3)  มีกำรเผยแพร่/แลกเปลี่ยนผลกำรใช้นวัตกรรม เพ่ือเป็นแนวทำงใน 
กำรพัฒนำของผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ ตำมสถำนศึกษำ/หน่วยงำนต่ำง ๆ 

     

          (4)  นวัตกรรมของครูส่ ง เสริมให้ ผู้ เรียนสำมำรถท ำงำนเป็นกลุ่ ม                      
ในกำรออกแบบสร้ำงนวัตกรรม สำมำรถน ำนวัตกรรม ไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต และ
เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมในกำรเผยแพร่ 

     

          (5)  ครูได้รับรำงวัลระดับต่ำง ๆ อันเป็นผลจำกกำรใช้นวัตกรรม      
รวมคะแนน      

รวมคะแนน 100 คะแนน  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

การศึกษาพิเศษหรือการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๕๘ - 
 

เกณฑ์ / ตัวบ่งช้ี กำรคัดเลือกรำงวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจ ำปี 2566  
ประเภท กำรศึกษำพิเศษหรือกำรศึกษำพิเศษกรณีเรียนร่วม 

หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ มีจ ำนวน ๒ ด้ำน คือ “ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้” และ “ด้ำนนวัตกรรม” ดังนี้ 

  1. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
     1.1 มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อส่งเสริมผู้เรียน 
ในศตวรรษที่  ๒๑ ที่แสดงให้ เห็นถึงผลลัพธ์ที่ เกิดจำกกำรน ำไปใช้และมีองค์ประกอบครบถ้วน  
จ ำนวน 3 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ และต้องสอดคล้องกับนวัตกรรมที่ขอเสนอผลงำน 
                    (๑) จุดประสงค์กำรเรียนรู้ถูกต้องและสอดคล้องกับแผนกำรศึกษำเฉพำะบุคคล ( IEP) 
ส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพตำมบริบทของผู้เรียน และส่งเสริม สอดคล้องกับทักษะ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
                      (๒) สำระกำรเรียนรู้ ถูกต้อง ทันสมัย ที่ผู้เรียนสำมำรถน ำไปปรับใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
และสอดคล้องกับจุดประสงค์กำรเรียนรู้                    
                     (๓) กิจกรรมกำรเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญและสอดคล้องกับหลักกำรทำงกำรศึกษำพิเศษ 
เช่น มุ่งพัฒนำให้ผู้เรียนพ่ึงพำตนเอง / เน้นกำรย่อยงำนให้อยู่ในวิสัยที่ ผู้เรียนสำมำรถประสบควำมส ำเร็จได้         
ในแต่ละขั้น (task analysis)/กำรลงมือปฏิบัติ/กำรแก้ปัญหำ/กำรท ำงำนเป็นทีม/กำรใช้ชีวิตให้ใกล้เคียงปกติให้
มำกที่สุด (normalisation)/กำรสอนตำมระดับควำมสำมำรถที่แตกต่ำงกันในชั้นเรียน (differentiation) /กำรพัฒนำ
แบบองค์รวม (Holistic education)/ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกำรคิดขั้นสูง (กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ/กำรคิด 
เชิงระบบ/กำรแก้ปัญหำ/กำรคิดสร้ำงสรรค์ฯลฯ) 
                      (๔) สื่ออุปกรณ์กำรสอน/แหล่งเรียนรู้ เ อ้ือต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้
สอดคล้องกับกจิกรรมกำรเรียนรู้ มีกำรพยำยำมน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมสภำพบริบทของผู้เรียน 
                     (๕) วิธีกำรวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์กำรเรียนรู้และปรับให้ สอดคล้อง
กั บควำมต้ องกำรจ ำเป็ นพิ เศษเฉพำะบุ คคลของผู้ เรี ยน มี กำรประเมิ นผลด้ วยวิ ธี หลำกหลำยและ 
ตำมสภำพจริง ระบุเครื่องมือและเกณฑ์กำรประเมินทีส่ำมำรถวัดได้ชัดเจน มีกำรน ำผลไปปรับปรุงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
 

  1.2 มีผลที่เกิดกับผู้เรียนจำกกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแผนในข้อ 1.1 สอดคล้อง 
กับตัวชี้วัดกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในแต่ละระดับ  
                        (1)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ย หรือมีผลกำรผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน  
(ผลตำมข้อ ๑.1 (๑)  (๒)  (3)  (๔) และ (๕)) 
                           (2)  ผู้เรียนมีผลงำน/ชิ้นงำนเชิงประจักษ์หรือ หลักฐำน ร่องรอยว่ำได้รับกำรพัฒนำ
หรือเรียนรู้ตำมจุดประสงค์กำรเรียนรู้ที่ก ำหนด 
                            (3)  ผู้เรียนได้รับโอกำสในกำรน ำเสนอผลงำน/ชิ้นงำนเชิงประจักษ์ 
                       (4)  มีผลกำรประเมินทักษะหรือสมรรถนะผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบชัดเจน 
                      (5)  ผู้เรียนและ/หรือผู้ปกครองมีควำมพึงพอใจหรือผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงถึง  
ควำมสนใจหรือพอใจในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของผู้ส่งผลงำน (ผลตำมข้อ ๑.1 (๑)  (๒)  (3)  (๔) และ (๕)) 

  

 

 



- ๕๙ - 
 

 2. ด้ำนนวัตกรรม (นวัตกรรม หมำยถึง กำรท ำสิ่งใหม่ วิธีกำรใหม่ ที่ยังไม่เคยปฏิบัติมำก่อนมำ 
ใช้ในกำรปฏิบัติงำนหรือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน) (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
  2.1 มีนวัตกรรมในกำรพัฒนำผู ้เร ียนที ่สอดคล้องหรือเกี ่ยวข้องกับเรื ่องที ่เสนอ  
ขอรับรำงวัล โดยสำมำรถเสนอนวัตกรรมในลักษณะรูปแบบ วิธีกำร สิ่งของหรือสิ่งประดิษฐ์ และงำนวิจัย 
เอกสำรหรือบทควำมวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์ เช่น รูปแบบกำรสอน รูปแบบกำ รจัดกำรเรียนรู้   
ชุดกำรเรียนรู้ ชุดกิจกรรม ต ำรำ แบบเรียน บทควำมทำงวิชำกำร งำนวิจัย ฯลฯ  
                          (1) มีนวัตกรรมที่ใช้ในกำรพัฒนำทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑/แก้ปัญหำผู้เรียน  
ได้จริงตรงกับควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษเฉพำะบุคคลของผู้เรียน 
                          (2) นวัตกรรมมีกระบวนกำรสร้ำงหรือ พัฒนำ มีกรอบแนวคิดในกำรสร้ำงหรือพัฒนำ  
มีแนวคิดทฤษฎีเป็นพ้ืนฐำนในกำรสร้ำงหรือพัฒนำเครื่องมือ มีคุณภำพ มีกำรประเมินประสิทธิภำพ 
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนและมีกำรประเมินประสิทธิผล 
                          (3) นวัตกรรมที่สร้ำงหรือพัฒนำขึ้นเกิดจำกกำรเรียนรู้ร่วมกันในเครือข่ำยครู ผู้น ำเสนอ
นวัตกรรมเป็นผู้น ำในกำรสร้ำงหรือพัฒนำ มีคู่มือกำรใช้นวัตกรรม มีผลกำรใช้นวัตกรรมที่ตอบโจทย์กำรสร้ำงหรือ
พัฒนำมีกำรทบทวนไตร่ตรอง (Reflection) ผลกำรใช้นวัตกรรมเพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้เพิ่มข้ึน 
                         (4)  มีกำรเผยแพร่นวัตกรรมโดยกำรตีพิมพ์ หรือมีกำรน ำเสนอนวัตกรรมในวำรสำรต่ำง ๆ 
                          (5) มีกำรขยำยผลนวัตกรรมไปสู่ชุมชนและเป็นประโยชน์ต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ในระดับต่ำงๆ รวมทั้งเป็นต้นแบบระดับชำติ 
 

                2.2  มีผลกำรเรียนรู้ที่สะท้อนพัฒนำกำรหลังจำกกำรใช้นวัตกรรม และผลกำรแก้ปัญหำ 
และ/หรือ กำรพัฒนำ มีกำรเผยแพร่ผลงำน/ชิ้นงำน จนเป็นที่ยอมรับหรือได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ  
                               (1) มีผลกำรเรียนรู้ของผู้ เรียนที่สะท้อนพัฒนำกำร/แก้ปัญหำทักษะผู้ เรียน 
ในศตวรรษที่ ๒๑ หรือตอบสนองควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษเฉพำะบุคคลของผู้เรียน หลังกำรใช้นวัตกรรม 
                               (2) นวัตกรรมส่งเสริมให้ผู้พัฒนำนวัตกรรม ผู้เรียนหรือ ผู้ปกครอง และเครือข่ำย  
เกิดกระบวนกำรแสวงหำควำมรู้ 
          (3) มีกำรเผยแพร่/แลกเปลี่ยนผลกำรใช้นวัตกรรม เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ 
ของผู้ร่วมประกอบวิชำชีพตำมสถำนศึกษำ/หน่วยงำนต่ำงๆ 
                         (4) นวัตกรรมของครูส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน พ่ึงพำตนเองและ
นับถือตนเอง ใช้กระบวนกำรคิดที่ผู้เรียนสนใจ น ำนวัตกรรมไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน และใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับ
สังคมปกต ิ
                          (5) ครูได้รับรำงวัลระดับต่ำง ๆ อันเป็นผลจำกกำรใช้นวัตกรรม 
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ประเมินกำรอ่ำนและประเมินผลกำรคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจ ำปี 2566 
ประเภท กำรศึกษำพิเศษหรือกำรศึกษำพิเศษกรณีเรียนร่วม 

เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละตัวบ่งชี้ 

๕   หมายถึง องค์ประกอบตามเกณฑ์การให้คะแนนอยู่ในระดับ ๕ คะแนน 
  ๔   หมายถึง องค์ประกอบตามเกณฑ์การให้คะแนนอยู่ในระดับ ๔ คะแนน 
  ๓   หมายถึง องค์ประกอบตามเกณฑ์การให้คะแนนอยู่ในระดับ ๓ คะแนน 
                   ๒   หมายถึง องค์ประกอบตามเกณฑ์การให้คะแนนอยู่ในระดับ ๒ คะแนน 

๑ หมายถึง องค์ประกอบตามเกณฑ์การให้คะแนนอยู่ในระดับ ๑ คะแนน 

เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ 

๕ 4 3 2 1 
1.ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  
   ๑.๑ มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ 
เพื่อส่งเสริมผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ที่แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เกิดจำกกำร
น ำไปใช้และมีองค์ประกอบครบถ้วน จ ำนวน 3 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ และ 
ต้องสอดคล้องกับนวัตกรรมที่ขอเสนอผลงำน (๒๕ คะแนน)       
       (๑) จุดประสงค์กำรเรียนรู้ถูกต้องและสอดคล้องกับแผนกำรศึกษำเฉพำะ
บุคคล (IEP) ส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพตำมบริบทของ
ผู้เรียน และส่งเสริม สอดคล้องกับทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 

     

        (๒)  สำระกำรเรียนรู้ ถูกต้อง ทันสมัย ที่ผู้เรียนสำมำรถน ำไปปรับใช้                        
ในชีวิตประจ ำวันได้ และสอดคล้องกับจุดประสงค์กำรเรียนรู้                    

     

        (๓)  กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและสอดคล้องกับหลักการทางการ

ศึกษาพิเศษ เช่น มุ่งพัฒนาให้ ผู้เรียนพ่ึงพาตนเอง/เน้นการย่อยงานให้อยู่ในวิสัยที่ผู้เรียน

สามารถ ประสบความส าเร็จได้ในแต่ละขั้น (task analysis) /การลงมือปฏิบัติ/การแก้ปัญหา/

การท างานเป็นทีม/การใช้ชีวิตให้ใกล้เคียงปกติให้มากที่สุด (normalisation) /การสอนตาม

ระดับความสามารถที่แตกต่างกันในชั้นเรียน (differentiation) / การพัฒนาแบบองค์รวม 

(Holistic education)/ผู้ เรียนได้ใช้ทักษะการคิดขั้นสูง (การคิดอย่างมีวิจารณญาณ / 

การคิดเชิงระบบ/การแก้ปัญหา/การคิดสร้างสรรค์ฯลฯ) 

     

        (๔) สื่ออุปกรณ์กำรสอน/แหล่งเรียนรู้เ อ้ือต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์  

กำรเรียนรู้ สอดคล้องกับกิจกรรมกำรเรียนรู้ มีกำรพยำยำมน ำเทคโนโลยีมำใช้                  
ในกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมสภำพบริบทของผู้เรียน 

     

       (๕) วิธีกำรวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์กำรเรียนรู้และปรับ

ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษเฉพำะบุคคลของผู้ เรียน มีกำร
ประเมินผลด้วยวิธีหลำกหลำยและตำมสภำพจริง ระบุเครื่องมือและเกณฑ์กำร
ประเมิน  ทีส่ำมำรถวัดได้ชัดเจน มีกำรน ำผลไปปรับปรุงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 

     

รวมคะแนน      
 



- ๖๑ - 
 

เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภำพ 

๕ 4 3 2 1 
   1.2  มีผลที่เกิดกับผู้เรียนจำกกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแผนในข้อ ๑.1 
สอดคล้องกับตัวช้ีวัดกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในแต่ละระดับ (๒5 คะแนน) 
           (1) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ย หรือมีผลกำรผ่ำนเกณฑ์ 
กำรประเมิน (ผลตำมข้อ ๑.1 (๑) (๒) (๓) (๔) และ ๕) 
 

     

           (2)  ผู้เรียนมีผลงำน/ชิ้นงำนเชิงประจักษ์หรือ หลักฐำน ร่องรอยว่ำ
ได้รับกำรพัฒนำหรือเรียนรู้ตำมจุดประสงค์กำรเรียนรู้ที่ก ำหนด 

     

           (3)  ผู้เรียนได้รับโอกำสในกำรน ำเสนอผลงำน/ชิ้นงำนเชิงประจักษ์      
           (4) มีผลกำรประเมินทักษะหรือสมรรถนะผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบชัดเจน      
           (5) ผู้เรียนและ/หรือผู้ปกครองมีควำมพึงพอใจหรือผู้เรียนมีพฤติกรรม
ที่แสดงถึงควำมสนใจหรือพอใจในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของผู้ส่งผลงำน 
(ผลตำมข้อ ๑.1 (๑) (๒) (๓) (๔) และ ๕) 

     

รวมคะแนน      

 2. ด้ำนนวัตกรรม (นวัตกรรม หมำยถึง กำรท ำสิ่งใหม่ วิธีกำรใหม่ ที่ยังไม่เคย
ปฏิบัติมำก่อนมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนหรือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน)  
(คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 
     2.1 มีนวัตกรรมในกำรพัฒนำผู้เรียนที่สอดคล้องหรือเกี ่ยวข้องกับ 
เรื ่องที ่เสนอขอรับรำงวัล โดยสำมำรถเสนอนวัตกรรมในลักษณะรูปแบบ 
วิธีกำร สิ่งของหรือสิ่งประดิษฐ์ และงำนวิจัย เอกสำรหรือบทควำมวิชำกำร 
ที่ได้รับกำรตีพิมพ์ เช่น รูปแบบกำรสอน รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ ชุดกำร
เรียนรู้ ชุดกิจกรรม ต ำรำ แบบเรียน บทควำมทำงวิชำกำร งำนวิจัย ฯลฯ  
(๒๕ คะแนน) 
        (1)  มีนวัตกรรมที่ใช้ในกำรพัฒนำทักษะผู้ เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ / 
แก้ปัญหำผู้เรียน ได้จริงตรงกับควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษเฉพำะบุคคลของผู้เรียน 

 

     

        (2)  นวัตกรรมมีกระบวนกำรสร้ำงหรือพัฒนำ มีกรอบแนวคิดในกำรสร้ำงหรือ
พัฒนำ มีแนวคิดทฤษฎีเป็นพ้ืนฐำนในกำรสร้ำงหรือพัฒนำเครื่องมือ มีคุณภำพ               
มีกำรประเมินประสิทธิภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน และมีกำรประเมินประสิทธิผล 

 

     

       (3)  นวัตกรรมที่สร้ำงหรือพัฒนำขึ้นเกิดจำกกำรเรียนรู้ร่วมกันในเครือข่ำยครู  
ผู้น ำเสนอนวัตกรรมเป็นผู้น ำในกำรสร้ำงหรือพัฒนำ มีคู่มือกำรใช้นวัตกรรม มีผลกำร
ใช้นวัตกรรมที่ตอบโจทย์กำรสร้ำงหรือพัฒนำ มีกำรทบทวนไตร่ตรอง Reflection)  
ผลกำรใช้นวัตกรรมเพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 

     

        (4)  มีกำรเผยแพร่นวัตกรรมโดยกำรตีพิมพ์ หรือมีกำรน ำเสนอนวัตกรรม  
 ในวำรสำรต่ำง ๆ 

     

        (5)  มีกำรขยำยผลนวัตกรรมไปสู่ชุมชนและเป็นประโยชน์ต่อกำรจัด                
กำรเรียนรู้ในระดับต่ำง ๆ รวมทั้งเป็นต้นแบบระดับชำติ 

     

รวมคะแนน      
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เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภำพ 

๕ 4 3 2 1 
 2.2 มีผลกำรเรียนรู้ที่สะท้อนพัฒนำกำรหลังจำกกำรใช้นวัตกรรม และผล
กำรแก้ปัญหำ และ/หรือ กำรพัฒนำ มีกำรเผยแพร่ผลงำน/ชิ้นงำน จนเป็นที่
ยอมรับหรือได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ (25 คะแนน) 
           (1)  มีผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียนที่ สะท้อนพัฒนำกำร/แก้ปัญหำทักษะ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ หรือตอบสนองควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษเฉพำะบุคคล
ของผู้เรียน หลังกำรใช้นวัตกรรม 
 

     

          (2)  นวัตกรรมส่งเสริมให้ผู้พัฒนำนวัตกรรม ผู้เรียนหรือ ผู้ปกครอง และ
เครือข่ำย เกิดกระบวนกำรแสวงหำควำมรู้ 

     

        (3)  มีกำรเผยแพร่/แลกเปลี่ยนผลกำรใช้นวัตกรรม เพ่ือเป็นแนวทำงใน
กำรพัฒนำของผู้ร่วมประกอบวิชำชีพตำมสถำนศึกษำ/หน่วยงำนต่ำง ๆ 

     

        (4)  นวัตกรรมของครูส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน พ่ึงพำ
ตนเองและนับถือตนเอง ใช้กระบวนกำรคิดที่ผู้เรียนสนใจ น ำนวัตกรรมไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน และใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับสังคมปกติ 

     

       (5)  ครูได้รับรำงวัลระดับต่ำง ๆ อันเป็นผลจำกกำรใช้นวัตกรรม      
รวมคะแนน      

รวมคะแนน 100 คะแนน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
อำชีวศึกษำระดับ ปวช. 
วิชำสำมัญและวิชำชีพ 
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เกณฑ์ / ตัวบ่งช้ี กำรคัดเลือกรำงวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจ ำปี 2566  
ประเภท อำชีวศึกษำระดับ ปวช. วิชำสำมัญและวิชำชีพ 

        หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ มีจ ำนวน ๒ ด้ำน คือ “ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้” และ “ด้ำนนวัตกรรม” ดังนี้ 

1. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
      1.1 มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ 
เพื่อส่งเสริมผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ที่แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เกิดจำกกำรน ำไปใช้และมีองค์ประกอบ
ครบถ้วน จ ำนวน 3 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ มุ่งเน้นสมรรถนะและต้องสอดคล้องกับนวัตกรรมที่ขอเสนอผลงำน 
                       (1) กำรเขียนจุดประสงค์กำรเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะที่สอดคล้องกับทักษะผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 
                        (๒) ก ำหนดสำระกำรเรียนรู้ ถูกต้อง ทันสมัย ที่ผู้เรียนสำมำรถน ำไปปรับใช้ในวิชำชีพ/ 
ในชีวิตประจ ำวันได้ และสอดคล้องกับสมรรถนะรำยวิชำ                                      
                        (๓) ก ำหนดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ สอดคล้องกับสมรรถนะรำยวิชำ 
ที่ก ำหนดไว้ ส่งเสริมกำรตั้งค ำถำม/กำรลงมือปฏิบัติ/กำรท ำงำนเป็นทีม/ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกำรคิดขั้นสูง  
(กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ /กำรคิดเชิงระบบ/กำรแก้ปัญหำ/กำรคิดสร้ำงสรรค์ ฯลฯ) 
                        (๔) ก ำหนดสื่ออุปกรณ์กำรสอน/แหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
                       (5)  ก ำหนดวิธีกำรวัดผลที่สอดคล้องกับสมรรถนะรำยวิชำ มีกำรประเมินผลด้วยวิธี
หลำกหลำยและตำมสภำพจริง ระบุเครื่องมือและเกณฑ์กำรประเมินที่สำมำรถวัดได้ชัดเจน มีกำรน ำผลไป
ปรับปรุงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
 

  1.2 มีผลที่เกิดกับผู้เรียนจำกกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแผนในข้อ 1.1 สอดคล้อง 
กับตัวชี้วัดกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในแต่ละระดับ  
                         (1)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในรำยวิชำเฉลี่ยสูงขึ้น หรือมีผลกำรผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 
                            (2)  ผู้เรียนมีผลงำน/สิ่งประดิษฐ์/งำนสร้ำงสรรค์เชิงประจักษ์ที่สำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ได้จริง 
         (3)  ผู้เรียนได้รับโอกำสในกำรเผยแพร่หรือน ำเสนอผลงำนในรูปแบบของกำรบริกำร
วิชำชีพหรือวำรสำรวิชำกำร หรือที่ประชุมวิชำกำร/วิชำชีพ 
                              (4)  มีผลกำรประเมินสมรรถนะผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบชัดเจน 
                              (5) ร้อยละของผู้เรียนมีควำมพึงพอใจในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของผู้ส่งผลงำน 
ในระดับมำกข้ึนไป (≥๓.๕๐) 
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2. ด้ำนนวัตกรรม (นวัตกรรม หมำยถึง กำรท ำสิ่งใหม่ วิธีกำรใหม่ ที่ยังไม่เคยปฏิบัติมำก่อน 
มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนหรือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน) (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
                         2.1 มีนวัตกรรมในกำรพัฒนำผู้เรียนที่สอดคล้องหรือเกี ่ยวข้องกับเรื ่องที ่เสนอ  
ขอรับรำงวัล โดยสำมำรถเสนอนวัตกรรมในลักษณะรูปแบบ วิธีกำร สิ่งของหรือสิ่งประดิษฐ์ และงำนวิจัย 
เอกสำรหรือบทควำมวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์ เช่น รูปแบบกำรสอน รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้   
ชุดกำรเรียนรู้ ชุดกิจกรรม ต ำรำ แบบเรียน บทควำมทำงวิชำกำร งำนวิจัย ฯลฯ  
                                 (1) มีนวัตกรรมที่ใช้ในกำรพัฒนำทักษะผู้ เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ (ไม่น้อยกว่ำ  
๑ ทักษะ)/แก้ปัญหำ/พัฒนำสมรรถนะผู้ เรียนได้จริงตรงกับผลกำรประเมินผู้ เรียนก่อนเรียนรำยบุคคล 
(ระบุเป็นร้อยละ)                                        
                 (2) นวัตกรรมมีกระบวนกำรสร้ำงหรือ พัฒนำ มีกรอบแนวคิดในกำรสร้ำงหรือพัฒนำ  
มีแนวคิดทฤษฎีเป็นพ้ืนฐำนในกำรสร้ำงหรือพัฒนำเครื่องมือ มีคุณภำพ มีกำรประเมินประสิทธิภำพตำมเกณฑ์
มำตรฐำน และมีกำรประเมินประสิทธิผล 
                                 (3) นวัตกรรมที่สร้ำงหรือพัฒนำขึ้นเกิดจำกกำรเรียนรู้ร่วมกันในเครือข่ำยครู/ 
สถำนประกอบกำร/ชุมชน ผู้น ำเสนอนวัตกรรมเป็นผู้น ำในกำรสร้ำงหรือพัฒนำ มีคู่มือกำรใช้นวัตกรรม มีกำรขยำย 
ผลกำรใช้นวัตกรรมมีกำรทบทวนไตร่ตรอง (Reflection) ผลกำรใช้นวัตกรรมเพ่ือให้ เกิดกำรเรี ยนรู้ 
และพัฒนำ                                
                 (4)  มีกำรเผยแพร่นวัตกรรมโดยกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร หรือน ำเสนอ 
ในที่ประชุมวิชำกำร/ทีป่ระชุมวิชำชีพ                              
                                (5) มีกำรขยำยผลนวัตกรรมไปสู่ชุมชน/สถำนประกอบกำร และเป็นประโยชน์ 
ต่อชุมชนหรือกำรจัดกำรเรียนรู้ในระดับต่ำงๆ รวมทั้งเป็นต้นแบบระดับชำติ 
 

                          2.2  มีผลกำร เ รี ยนรู้ ที่ ส ะท้ อนพัฒนำกำรหลั งจำกกำรใช้น วัตกรรม และ 
ผลกำรแก้ปัญหำ และ/หรือ กำรพัฒนำ มีกำรเผยแพร่ผลงำน/ชิ้นงำน จนเป็นที่ยอมรับหรือได้รับ 
กำรยกย่องเชิดชูเกียรติ  
                                        (1) มีผลกำรเรียนรู้ของผู้ เรียนที่สะท้อนพัฒนำกำร/แก้ปัญหำทักษะผู้ เรี ยน 
ในศตวรรษท่ี ๒๑ หลังกำรใช้นวัตกรรม ครอบคลุมผู้เรียนเป็นส่วนใหญ่ 
                                   (2) นวัตกรรมส่งเสริมให้ผู้ พัฒนำนวัตกรรม ผู้ เรียนและเครือข่ำย เกิดกระบวน 
กำรแสวงหำควำมรู้  
                 (3) มีกำรเผยแพร่/แลกเปลี่ยนผลกำรใช้นวัตกรรม เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ 
ของผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ ตำมสถำนศึกษำ/หน่วยงำนต่ำงๆ 
                                (4) นวัตกรรมของครูส่งเสริมให้ผู้ เรียนสำมำรถท ำงำนเป็นกลุ่ม เพ่ือออกแบบ 
สร้ำงนวัตกรรม สำมำรถน ำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตไปประยุกต์ใช้ในวิชำชีพ/วิถีชีวิต และเลือกใช้
เทคโนโลยีที่เหมำะสมในกำรเผยแพร่  
                                (5) ครูได้รับรำงวัลระดับต่ำง ๆ อันเป็นผลจำกกำรใช้นวัตกรรม 
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แบบประเมินกำรอ่ำนและประเมินผลกำรคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจ ำปี 2566 
ประเภท อำชีวศึกษำระดับ ปวช. วิชำสำมัญและวิชำชีพ 

 
เกณฑ์กำรให้คะแนนในแต่ละตัวบ่งชี้ 

๕   หมำยถึง องค์ประกอบตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนอยู่ในระดับ ๕ คะแนน 
  ๔   หมำยถึง องค์ประกอบตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนอยู่ในระดับ ๔ คะแนน 
  ๓   หมำยถึง องค์ประกอบตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนอยู่ในระดับ ๓ คะแนน 
                   ๒   หมำยถึง องค์ประกอบตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนอยู่ในระดับ ๒ คะแนน 

๑ หมำยถึง องค์ประกอบตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนอยู่ในระดับ ๑ คะแนน 
 

เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภำพ 

๕ 4 3 2 1 
1.ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  
      1.1 มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ มุ่งเน้นสมรรถนะที่สอดคล้องกับแนว
ทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมผู้ เรียนในศตวรรษที่  ๒๑ ที่แสดงให้ 
เห็นถึ งผลลัพธ์ที่ เ กิ ดจำกกำรน ำ ไปใช้และ มีองค์ประกอบครบถ้ วน  
จ ำนวน 3 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ มุ่งเน้นสมรรถนะและต้องสอดคล้องกับ
นวัตกรรมที่ขอเสนอผลงำน (๒๕ คะแนน)       
        (1) กำรเขียนจุดประสงค์กำรเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะที่สอดคล้องกับทักษะ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

     

        (๒) ก ำหนดสำระกำรเรียนรู้ ถูกต้อง ทันสมัย ที่ผู้เรียนสำมำรถน ำไปปรับ
ใช้ในวิชำชีพ/ในชีวิตประจ ำวันได้ และสอดคล้องกับสมรรถนะรำยวิชำ                                                        

     

       (๓) ก ำหนดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ สอดคล้องกับสมรรถนะ
รำยวิชำที่ก ำหนดไว้ ส่งเสริมกำรตั้งค ำถำม/กำรลงมือปฏิบัติ/กำรท ำงำน 
เป็นทีม/ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกำรคิดขั้นสูง (กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ /กำรคิดเชิง
ระบบ/กำรแก้ปัญหำ/กำรคิดสร้ำงสรรค์ ฯลฯ) 

     

        (๔) ก ำหนดสื่ออุปกรณ์กำรสอน/แหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมกำร
เรียนรู้มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 

     

        (5 )   ก ำหนดวิ ธี ก ำ ร วั ดผลที่ ส อดคล้ อ งกั บสมรรถนะรำยวิ ช ำ  
มีกำรประเมินผลด้วยวิธีหลำกหลำยและตำมสภำพจริง ระบุเครื่องมือและเกณฑ์
กำรประเมินที่สำมำรถวัดได้ชัดเจน มีกำรน ำผลไปปรับปรุงกำรเรียนรู้อย่ำง
ต่อเนื่อง 

     

รวมคะแนน      
 

 

 

 

 



- ๖๗ - 
 

เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภำพ 

๕ 4 3 2 1 
     1.2 มีผลที่เกิดกับผู้เรียนจำกกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแผนในข้อ 1.1 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในแต่ละระดับ (๒5 คะแนน) 
            (1)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในรำยวิชำเฉลี่ยสูงขึ้น หรือมีผลกำรผ่ำน
เกณฑ์กำรประเมิน 

     

            (2)  ผู้เรียนมีผลงำน/สิ่งประดิษฐ์/งำนสร้ำงสรรค์เชิงประจักษ์ที่
สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

     

           (3) ผู้เรียนได้รับโอกำสในกำรเผยแพร่หรือน ำเสนอผลงำนในรูปแบบ
ของกำรบริกำรวิชำชีพหรือวำรสำรวิชำกำร หรือที่ประชุมวิชำกำร/วิชำชีพ 

     

           (4)  มีผลกำรประเมินสมรรถนะผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบชัดเจน      
           (5)  ร้อยละของผู้เรียนมีควำมพึงพอใจในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
ของผู้ส่งผลงำนในระดับมำกข้ึนไป (≥๓.๕๐) 

     

รวมคะแนน      
   2. ด้ำนนวัตกรรม (นวัตกรรม หมำยถึง กำรท ำสิ่งใหม่ วิธีกำรใหม่ ที่ยังไม่เคย
ปฏิบัติมำก่อนมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนหรือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน)  
(คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
      2.1 มีนวัตกรรมในกำรพัฒนำผู้เรียนที่สอดคล้องหรือเกี่ยวข้องกับเรือ่ง
ที่เสนอขอรับรำงวัล โดยสำมำรถเสนอนวัตกรรมในลักษณะรูปแบบ วิธีกำร สิ่งของ
หรือสิ่งประดิษฐ์ และงำนวิจัย เอกสำรหรือบทควำมวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์ 
เช่น รูปแบบกำรสอน รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ ชุดกำรเรียนรู้ ชุดกิจกรรม ต ำรำ 
แบบเรียน บทควำมทำงวิชำกำร งำนวิจัย ฯลฯ  
          (1) มีนวัตกรรมที่ใช้ในกำรพัฒนำทักษะผู้ เรียนในศตวรรษที่  ๒๑  
(ไม่น้อยกว่ำ ๑ ทักษะ)/แก้ปัญหำ/พัฒนำสมรรถนะผู้ เรียนได้จริงตรงกับ 
ผลกำรประเมินผู้เรียนก่อนเรียนรำยบุคคล(ระบุเป็นร้อยละ)                                        

     

         (2) นวัตกรรมมีกระบวนกำรสร้ำงหรือ พัฒนำ มีกรอบแนวคิดในกำรสร้ำง
หรือพัฒนำ มีแนวคิดทฤษฎีเป็นพ้ืนฐำนในกำรสร้ำงหรือพัฒนำเครื่องมือ  
มีคุณภำพ มีกำรประเมินประสิทธิภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน และมีกำรประเมิน
ประสิทธิผล 

     

         (3 )  นวัตกรรมที่ สร้ ำงหรื อพัฒนำขึ้ นเกิ ดจำกกำรเรี ยนรู้ ร่ วมกัน 
ในเครือข่ำยครู/สถำนประกอบกำร/ชุมชน ผู้น ำเสนอนวัตกรรมเป็นผู้น ำในกำรสร้ำง
หรือพัฒนำ มีคู่มือกำรใช้นวัตกรรม มีกำรขยำยผลกำรใช้นวัตกรรมมีกำรทบทวน
ไตร่ตรอง (Reflection) ผลกำรใช้นวัตกรรมเพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้และพัฒนำ                                

     

        (4)  มีกำรเผยแพร่นวัตกรรมโดยกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร หรือ
น ำเสนอในที่ประชุมวิชำกำร/ที่ประชุมวิชำชีพ                              

     

        (5) มีกำรขยำยผลนวัตกรรมไปสู่ชุมชน/สถำนประกอบกำร และเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนหรือกำรจัดกำรเรียนรู้ในระดับต่ำง ๆ รวมทั้งเป็นต้นแบบ
ระดับชำติ 

     

รวมคะแนน      
 

 



- ๖๘ - 
 

เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภำพ 

๕ 4 3 2 1 
    2.2 มีผลกำรเรียนรู้ที่สะท้อนพัฒนำกำรหลังจำกกำรใช้นวัตกรรม และ 
ผลกำรแก้ปัญหำ และ/หรือ กำรพัฒนำ มีกำรเผยแพร่ผลงำน/ชิ้นงำน  
จนเป็นที่ยอมรับหรือได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ (25 คะแนน) 
             (1) มีผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียนที่สะท้อนพัฒนำกำร/แก้ปัญหำทักษะ
ผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ หลังกำรใช้นวัตกรรม ครอบคลุมผู้เรียนเป็นส่วนใหญ่ 

     

            (2) นวัตกรรมส่งเสริมให้ผู้ พัฒนำนวัตกรรม ผู้ เรียนและเครือข่ ำย  
เกิดกระบวนกำรแสวงหำควำมรู้ 

     

         (3) มีกำรเผยแพร่/แลกเปลี่ยนผลกำรใช้นวัตกรรม เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ 
ของผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ ตำมสถำนศึกษำ/หน่วยงำนต่ำง ๆ 

     

        (4) นวัตกรรมของครูส่ ง เสริมให้ ผู้ เรียนสำมำรถท ำงำนเป็นกลุ่ ม 
เพ่ือออกแบบสร้ำงนวัตกรรม สำมำรถน ำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตไป
ประยุกต์ใช้ในวิชำชีพ/วิถีชีวิต และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมในกำรเผยแพร่ 

     

      (5) ครูได้รับรำงวัลระดับต่ำง ๆ อันเป็นผลจำกกำรใช้นวัตกรรม      
รวมคะแนน      

รวมคะแนน 100 คะแนน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ กำรคัดเลือกผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ 

เพ่ือรับเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ  “คุรุสดุด”ี ประจ ำปี 256๖ 
 
 



- ๗๐ - 
 

แบบประเมินเพื่อรับเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ  “คุรุสดุดี” ประจ ำปี  256๖ 

(ส ำหรับส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด) 

ประเภท       คร ู     ผู้บริหำรกำรศึกษำ 

        ผู้บริหำรสถำนศึกษำ   บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น 

       (ศึกษำนิเทศก์) 

ผู้รับกำรประเมิน .............................................................................................................. 

ค ำชี้แจง 

๑. แบบประเมินนี้ ใช้ประเมินผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำเพ่ือรับเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ  
“คุรุสดุดี” ประจ ำปี 256๖ โดยประเมินตำมเกณฑ์กำรปฏิบัติตนตำมจรรยำบรรณของวิชำชีพทำงกำรศึกษำ  
และมีควำมเสียสละ อุทิศตนเพ่ือประโยชน์แก่วิชำชีพทำงกำรศึกษำอย่ำงสูง ซึ่งผู้ที่จะได้รับเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ 
“คุรุสดุดี” ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีในด้ำนควำมประพฤติ และปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงสม่ ำเสมอเหมำะสมกับเป็น  
ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ ท ำให้ผู้เรียนและผู้ร่วมงำนเกิดควำมเลื่อมใสศรัทธำ และปฏิบัติ ตนตำมแบบอย่ำง 
ที่เลือกสรรแล้วเป็นปกตินิสัย 

๒. หลักในกำรพิจำรณำคัดเลือกตำมรำยละเอียดในแบบประเมิน ก ำหนดดังนี้ 

 ๒.๑ ให้พิจำรณำจำกพฤติกรรมกำรปฏิบัติตนตำมจรรยำบรรณของวิชำชีพทำงกำรศึกษำ  
และควำมเสียสละ 

 ๒.๒ ให้ พิจำรณำผลที่ เกิดจำกพฤติกรรมกำรปฏิบัติตนตำมจรรยำบรรณของวิชำชีพ 
ทำงกำรศึกษำ จนเป็นที่ยอมรับและยกย่องของศิษย์และบุคคลทั่วไปอย่ำงสูงสมกับเป็นปูชนียบุคคล 

๓. ผลกำรพิจำรณำ  ให้ผู้ประเมินระบุผลกำรประเมินเป็นระดับ  ดังนี้ 
 ระดับที่ 1 มีพฤติกรรมกำรปฏิบัติตนตำมจรรยำบรรณของวิชำชีพทำงกำรศึกษำ 

  อย่ำงสม่ ำเสมอ 

 ระดับที่ 2 ผลกำรปฏิบัติตนตำมจรรยำบรรณของวิชำชีพทำงกำรศึกษำ  ส่งผลต่อ 

  กำรพัฒนำศักยภำพแก่ผู้ร่วมงำน  ผู้ปกครองและชุมชนมีควำมพึงพอใจ 

 ระดับที่ 3 ผลกำรปฏิบัติตนตำมจรรยำบรรณของวิชำชีพทำงกำรศึกษำ  ส่งผลให้วิชำชีพ 

  ทำงกำรศึกษำเป็นที่ยอมรับ  ศิษย์และบุคคลทั่วไปยกย่องสมเป็นปูชนียบุคคล 

๔. เกณฑ์กำรตัดสินระดับพฤติกรรมคะแนนอยู่ในระหว่ำง 2.50 – 3.00  หมำยถึง  ดีเยี่ยม 

1.50 – 2.49  หมำยถึง  ดี 

1.00 – 1.49  หมำยถึง  พอใช้ 

ผู้ที่สมควรได้รับเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” จะต้องมีผลกำรประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม 

โดยพิจำรณำจำกพฤติกรรมที่ปฏิบัติตำมข้อย่อยประกอบกับพฤติกรรมตำมจรรยำบรรณของวิชำชีพทำงกำรศึกษำ  

ที่ดีเด่นที่สุด 1 ข้อ ใน 9 ข้อ ดังต่อไปนี้ 



- 71 - 
 

แบบประเมินเพื่อรับเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ  “คุรุสดดุี” ประเภท      คร ู

กำรประพฤติปฏิบัติตน 
ผลกำรประเมิน (ระดับ) 
1 2 3 

จรรยำบรรณต่อตนเอง 
1. ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ  ต้องมีวินัยในตนเอง  พัฒนำตนเองด้ำนวิชำชีพ  บุคลิกภำพ 

และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อกำรพัฒนำทำงวิทยำกำร  เศรษฐกิจ  สังคม  และกำรเมืองอยู่เสมอ 
 
พฤติกรรม                      

1. ค้นคว้ำ  แสวงหำ  น ำเทคนิคทำงด้ำนวิชำชีพที่พัฒนำมำใช้กับศิษย์ 
หรือผู้รับบริกำรสู่ผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์ 

   

2. ศึกษำหำควำมรู้  วำงแผนพัฒนำตนเองและพัฒนำงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ    

3. ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยให้ส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
อย่ำงมีคุณภำพ 

   

4. ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ศิษย์ในกำรใช้ชีวิตอย่ำงเรียบง่ำย 
ตำมกรอบประเพณีวัฒนธรรมไทย 

   

5. ประพฤติปฏิบัติตนให้เหมำะสมกับสถำนภำพสอดคล้องกับเศรษฐกิจ สังคม 
กำรเมือง และเป็นแบบอย่ำงที่ดี 

   

สรุป  ผลกำรประเมิน  อยู่ในระดับ           ดีเยี่ยม           ดี           พอใช้ 

เหตุผล  ................................................................................................................................................................... ...... 

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

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

จรรยำบรรณต่อวิชำชีพ 
2. ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ  ต้องรักศรัทธำ  ซื่อสัตย์สุจริต  และรับผิดชอบต่อวิชำชีพ 

เป็นสมำชิกที่ดีขององค์กรวิชำชีพ 

พฤติกรรม 

1. ซื่อสัตย์สุจริต แสดงควำมชื่นชมและศรัทธำในคุณค่ำของตนเองและวิชำชีพ    

2. ปกป้องชื่อเสียงและศักดิ์ศรีแห่งวิชำชีพ    

3. ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงำนในวิชำชีพให้สำธำรณชนรับรู้และชื่นชมร่วมกัน    

4. เลือกใช้หลักวิชำที่ม่ันใจว่ำถูกต้อง  และสร้ำงสรรค์เทคนิควิธีกำรใหม่ ๆ ให้เกิด 
ผลดีแก่ศิษย์หรือผู้รับบริกำร 
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แบบประเมินเพื่อรับเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ  “คุรุสดดุี” ประเภท      คร ู

กำรประพฤติปฏิบัติตน 
ผลกำรประเมิน (ระดับ) 
1 2 3 

5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมำชิกในองค์กร  หรือองค์กรวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง      
6. อุทิศตนเพ่ือประโยชน์ของศิษย์หรือผู้รับบริกำรเพ่ือควำมก้ำวหน้ำของวิชำชีพ    
7. เต็มใจเข้ำร่วมประชำสัมพันธ์และเข้ำร่วมกิจกรรมของวิชำชีพหรือองค์กรวิชำชีพ 

อย่ำงสร้ำงสรรค์ 
   

สรุป  ผลกำรประเมิน  อยู่ในระดับ           ดีเยี่ยม           ดี           พอใช้ 

เหตุผล  ............................................................................................................................. ....................................... 

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

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

จรรยำบรรณต่อผู้รับบริกำร 
3. ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ ต้องรัก เมตตำ เอำใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ก ำลังใจแก่ 

ศิษย์และผู้รับบริกำรตำมบทบำทหน้ำที่ โดยเสมอหน้ำ 
4. ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ ต้องส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้อง  

ดีงำมแก่ศิษย์และผู้รับบริกำรตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ 
5. ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี ทั้งทำงกำย วำจำ 

และจิตใจ 
6. ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ ต้องไม่กระท ำตนเป็นปฏิปักษ์ ต่อควำมเจริญทำงกำย 

สติปัญญำ จิตใจ อำรมณ์และสังคมของศิษย์และผู้รับบริกำร 
7. ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ ต้องให้บริกำรด้วยควำมจริงใจและเสมอภำค โดยไม่เรียก 

รับหรือยอมรับผลประโยชน์จำกกำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่โดยมิชอบ 
 
พฤติกรรม  
1. ตั้งใจ เสียสละ และอุทิศตน โดยมุ่งหวังให้ศิษย์และหรือผู้รับบริกำรได้รับ 

กำรพัฒนำให้เป็นคนดี มีควำมสำมำรถตำมศักยภำพ ควำมถนัด และควำม 
สนใจของแต่ละบุคคล 

   

2. ให้ค ำปรึกษำและช่วยเหลือศิษย์และผู้รับบริกำรเต็มก ำลังควำมสำมำรถและ 
เสมอภำคด้วยควำมเมตตำกรุณำ 

   

3. จัดสื่อ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำยเพ่ือให้ศิษย์และผู้รับบริกำร 
สำมำรถแสวงหำควำมรู้ได้ด้วยตนเอง 
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แบบประเมินเพื่อรับเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ  “คุรุสดดุี” ประเภท      คร ู

กำรประพฤติปฏิบัติตน 
ผลกำรประเมิน (ระดับ) 
1 2 3 

4. ให้โอกำสแก่ศิษย์และผู้รับบริกำรได้ร่วมวำงแผนกำรเรียนรู้กำรปฏิบัติงำนและ 
เลือกวิธีกำรที่เหมำะสมกับตนเอง 

   

5. รับฟังควำมคิดเห็น  ยกย่อง  ชมเชย  ให้ขวัญและก ำลังใจเสริมสร้ำงควำม 
ภำคภูมิใจให้ศิษย์และหรือผู้รับบริกำรอย่ำงเป็นกัลยำณมิตร 

   

6. ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้โอกำสแก่ศิษย์และผู้รับบริกำรที่มีผลงำนดีเด่น 
ได้เสนอต่อสำธำรณชน 

   

7. ส่งเสริมให้มีกำรด ำเนินกำรเพ่ือปกป้อง และคุ้มครองตำมอนุสญัญำว่ำดว้ยสิทธเิด็ก    
8. แสดงควำมรัก เมตตำ ต่อลูกศิษย์ หรือผู้เรยีนในทุกโอกำสอย่ำงเสมอหน้ำ    
สรุป  ผลกำรประเมิน  อยู่ในระดับ           ดีเยี่ยม           ดี           พอใช้ 

เหตุผล  ............................................................................................................................. ....................................... 

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

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

จรรยำบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ 
                           8. ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่ำงสร้ำงสรรค์โดย 
ยึดมั่นในระบบคุณธรรม  สร้ำงควำมสำมัคคีในหมู่คณะ 

พฤติกรรม 
1. เสียสละ เอื้ออำทรและให้ควำมช่วยเหลือ เมื่อผู้ร่วมประกอบวิชำชีพประสบ 

อันตรำยหรือได้รับควำมเดือดร้อน 
   

2. ยกย่องเชิดชูผู้ร่วมประกอบวิชำชีพที่ประสบผลส ำเร็จในกำรประกอบวิชำชีพ    
3. ร่วมใจ  และผนึกก ำลังในกำรพัฒนำกำรศึกษำด้วยควำมรักควำมสำมัคคี    
4. ร่วมมือในกำรพัฒนำวิชำชีพ    

สรุป  ผลกำรประเมิน  อยู่ในระดับ           ดีเยี่ยม           ดี           พอใช้ 

เหตุผล  ............................................................................................................... ..................................................... 

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

.................................................................................................................................................... .............................. 
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แบบประเมินเพื่อรับเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ  “คุรุสดดุี” ประเภท      คร ู

กำรประพฤติปฏิบัติตน 
ผลกำรประเมิน (ระดับ) 
1 2 3 

จรรยำบรรณต่อสังคม 
9. ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ พึงประพฤติปฏิบัติตน  เป็นผู้น ำในกำรอนุรักษ์และพัฒนำ 

เศรษฐกิจ สังคม ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำ สิ่งแวดล้อม รักษำผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่นในกำร 
ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

พฤติกรรม 
1. ปฏิบัติหน้ำที่พลเมืองดีในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี 

พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   

2. จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ศิษย์เกิดกำรเรียนรู้ และด ำเนินชีวิตตำม 
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหำ เศรษฐกิจ  
ทีอ่ำจเกิดข้ึนในอนำคต 

   

3. จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ศิษย์เกิดกำรอนุรักษ์ และพัฒนำสังคม 
อย่ำงสร้ำงสรรค์ 

   

4. จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ที่ส่งเสริมให้ศิษย์เกิดกำรอนุรักษ์ และพัฒนำศำสนำที่ตน
นับถืออย่ำงถูกต้อง 

   

5. จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยสอดแทรกกำรอนุรักษ์ และพัฒนำสิ่งแวดล้อมใน
เนื้อหำวิชำที่สอน 

   

6. จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย   
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

   

7. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ศิษย์เกิดกำรเรียนรู้และด ำเนินชีวิตตำมหลักเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

   

8. เป็นผู้น ำในกำรส่งเสริม  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญำและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม    
9. น ำภูมิปัญญำท้องถิ่น  ศำสนำ  วัฒนธรรม  สิ่งแวดล้อมมำพัฒนำให้เป็น 

ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมส่วนร่วม 
   

สรุป  ผลกำรประเมิน  อยู่ในระดับ           ดีเยี่ยม           ดี           พอใช้ 

เหตุผล  ............................................................................................................................................... ..................... 

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

............................................................................................................................. ..................................................... 
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 ขอให้ผู้ประเมินได้สะท้อนให้เห็นภำพลักษณ์ที่ชัดเจนของผู้ที่ได้รับกำรประเมินที่สมควร 

คัดเลือกให้ได้รับเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ  “คุรุสดุดี”  ในเรื่องต่ำงๆ ดังนี้ 

1. ผู้ได้รับกำรประเมิน  ได้ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของวิชำชีพทำงกำรศึกษำ  ข้อใด  ที่เด่นที่สุด 

ใน  9  ข้อ 

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

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

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

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

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

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

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

 

2. จรรยำบรรณของวิชำชีพทำงกำรศึกษำที่ดีเด่นที่สุด  ตำมข้อ  1  นั้น  ผู้ได้รับกำรประเมิน 

มีพฤติกรรมอย่ำงไร  ที่เห็นสมควรได้รับกำรยกย่อง 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

/ 3. พฤติกรรม ... 
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           ๓. พฤติกรรมที่ควรได้รับกำรยกย่องดังกล่ำว  ปรำกฏหลักฐำนที่สำมำรถอ้ำงอิงได้  อย่ำงไรบ้ำง 

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

 (ลงชื่อ) .................................................................... ประธำนกรรมกำรคัดเลือก 

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

(ลงชื่อ) ...................................................... กรรมกำร  (ลงชื่อ) ...................................................... กรรมกำร 

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

(ลงชื่อ) ...................................................... กรรมกำร  (ลงชื่อ) ...................................................... กรรมกำร 

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

(ลงชื่อ) ...................................................... กรรมกำร  (ลงชื่อ) ...................................................... กรรมกำร 

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

(ลงชื่อ) ...................................................... กรรมกำร  (ลงชื่อ) ...................................................... กรรมกำร 

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

 

หมำยเหตุ ให้กรรมกำรระดับจังหวัด  ลงชื่อในฐำนะผู้ประเมิน  ไม่ต่ ำกว่ำกึ่งหนึ่งของคณะกรรมกำรคัดเลือก   

                     จำกจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด 
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แบบประเมินเพ่ือรับเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ  “คุรุสดุดี” ประเภท      ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

กำรประพฤติปฏิบัติตน 
ผลกำรประเมิน (ระดับ) 
1 2 3 

จรรยำบรรณต่อตนเอง 
1. ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ  ต้องมีวินัยในตนเอง  พัฒนำตนเองด้ำนวิชำชีพ  บุคลิกภำพ 

และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อกำรพัฒนำทำงวิทยำกำร  เศรษฐกิจ  สังคม  และกำรเมืองอยู่เสมอ 

พฤติกรรม 
1. ศึกษำ  ค้นคว้ำ  ริเริ่มสร้ำงสรรค์ควำมรู้ใหม่ต่อวิชำชีพอยู่เสมอ    
2. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ตำมกฎ ระเบียบ และแบบธรรมเนียม 

ของทำงรำชกำร 
   

3. มีผลงำนที่แสดงถึงกำรค้นพบและพัฒนำควำมรู้  ควำมคิด  ในวิชำชีพ    
4. ส่งเสริมครูในกำรใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนรู้    
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับกำรพัฒนำตนเอง และพัฒนำวิชำชีพในโอกำสต่ำงๆ    
6. จัดแผนกำรท ำงำนโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับ 

สภำพปัจจุบันและก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต 
   

7. ประพฤติตนเหมำะสมกับสถำนภำพสอดคล้องกับเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง 
และเป็นแบบอย่ำงที่ดี 

   

สรุป  ผลกำรประเมิน  อยู่ในระดับ           ดีเยี่ยม           ดี           พอใช้ 

เหตุผล  ............................................................................................................................. ......................................... 

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

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

จรรยำบรรณต่อวิชำชีพ 
2. ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ ต้องรัก ศรัทธำ ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อวิชำชีพเป็น 

สมำชิกท่ีดีขององค์กรวิชำชีพ 

พฤติกรรม 
1. แสดงควำมชื่นชมและศรัทธำในคุณค่ำของตนเองและวิชำชีพ    
2. ปกป้องชื่อเสียงและศักดิ์ศรีแห่งวิชำชีพ    
3. ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงำนในวิชำชีพให้สำธำรณชนรับรู้และชื่นชมร่วมกัน    
4. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์สุจริต  โดยไม่หวังผลประโยชน์ 

ตอบแทน 
   

5. ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมุ่งม่ัน  ตั้งใจ  เพื่อให้ครูพัฒนำตนเองได้เต็มศักยภำพ    
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แบบประเมินเพื่อรับเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ  “คุรุสดุดี” ประเภท      ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

กำรประพฤติปฏิบัติตน 
ผลกำรประเมิน (ระดับ) 
1 2 3 

6. สนับสนุนและให้ควำมร่วมมือในกำรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับกำรพัฒนำวิชำชีพ 
ด้วยควำมเต็มใจ 

   

7. ให้กำรสนับสนุน ส่งเสริมกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัยที่เก่ียวกับวิชำชีพ 
และน ำเสนอผลงำนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

   

8. เต็มใจเข้ำร่วมประชำสัมพันธ์งำนของวิชำชีพหรือ องค์กรวิชำชีพอย่ำงสร้ำงสรรค์    
9. ส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิของผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ    
สรุป  ผลกำรประเมิน  อยู่ในระดับ           ดีเยี่ยม           ดี           พอใช้ 

เหตุผล  ............................................................................................................................. ....................................... 

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

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

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

จรรยำบรรณต่อผู้รับบริกำร 
3. ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ ต้องรัก เมตตำ เอำใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม               

ให้ก ำลังใจแก่ศิษย์และผู้รับบริกำรตำมบทบำทหน้ำที่ โดยเสมอหน้ำ 
4. ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ ต้องส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้อง      

ดีงำมแก่ศิษย์และผู้รับบริกำรตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ  ด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ 
5. ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี ทั้งทำงกำย วำจำ 

 และจิตใจ 
6. ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ ต้องไม่กระท ำตนเป็นปฏิปักษ์  ต่อควำมเจริญทำงกำย 

สติปัญญำ  จิตใจ  อำรมณ์และสังคมของศิษย์หรือผู้รับบริกำร       
7. ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ ต้องให้บริกำรด้วยควำมจริงใจและเสมอภำค   

โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จำกกำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่โดยมิชอบ 

พฤติกรรม 
1. ให้บริกำร หรือปฏิบัติงำนโดยค ำนึงถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐำนของผู้รับบริกำรตำม 

รัฐธรรมนูญ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และคุณภำพของกำรบริกำร 
   

2. บริหำรงำนตำมหลักกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน หรือแนวคิดทฤษฎีอันจะ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริกำร 

   

3. ปฏิบัติตนเป็นกัลยำณมิตร ยกย่อง ชมเชย ให้ขวัญก ำลังใจ เสริมสร้ำงควำม 
ภำคภูมิใจให้ผู้รับบริกำร 

   



- 79 - 
 

แบบประเมินเพ่ือรับเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ  “คุรุสดุดี” ประเภท      ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

กำรประพฤติปฏิบัติตน 
ผลกำรประเมิน (ระดับ) 
1 2 3 

4. เสนอแนวคิด หรือวิธีกำรที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำวิชำชีพให้ผู้รับบริกำร 
ผู้ปกครอง และประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำเลือกใช้ตำมควำมเหมำะสม 

   

5. เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร ผู้ปกครองและประชำชน ได้ร่วมวำงแผนกำรเรียนรู้ 
กำรปฏิบัติงำน และเลือกวิธีกำรที่เหมำะสมกับตนเอง 

   

6. ยอมรับฟังควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำร ผู้ปกครองและประชำชนอย่ำงมีเหตุผล    
7. ส่งเสริมให้มีกำรด ำเนินกำรเพ่ือปกป้อง และคุ้มครองตำมอนุสญัญำว่ำดว้ยสิทธเิด็ก    
8. แสดงควำมรัก เมตตำต่อลูกศิษย์ หรือผู้เรยีนในทุกโอกำสอย่ำงเสมอหน้ำ    
สรุป  ผลกำรประเมิน  อยู่ในระดับ           ดีเยี่ยม           ดี           พอใช้ 

เหตุผล  ............................................................ ........................................................................................................  

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

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

จรรยำบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ 
                    8. ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่ำงสร้ำงสรรค์โดยยึด 
มั่นในระบบคุณธรรม  สร้ำงควำมสำมัคคีในหมู่คณะ 

พฤติกรรม 
1. มีควำมคิดในกำรบริหำรจนเกิดกำรพัฒนำทุกด้ำนเพ่ือผลประโยชน์เกิดต่อ 

ครู ผู้รับบริกำร เพื่อนร่วมวิชำชีพ และทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง 
   

2. มีควำมรัก ควำมสำมัคคี และร่วมใจกันผนึกก ำลังในกำรพัฒนำกำรศึกษำ    
3. ยอมรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ    
4. ร่วมมือในกำรพัฒนำวิชำชีพ    
5. ใช้ระบบคุณธรรมในกำรพิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ    
สรุป  ผลกำรประเมิน  อยู่ในระดับ           ดีเยี่ยม           ดี           พอใช้ 

เหตุผล  ............................................................................................................................. ...................................... 

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

............................................................................................ ......................................................................................  
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แบบประเมินเพ่ือรับเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ  “คุรุสดุดี” ประเภท      ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

กำรประพฤติปฏิบัติตน 
ผลกำรประเมิน (ระดับ) 
1 2 3 

จรรยำบรรณต่อสังคม 
                         9.ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ พึงประพฤติปฏิบัติตน เป็นผู้น ำในกำรอนุรักษ์และพัฒนำ 
เศรษฐกิจ สังคม ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำ สิ่งแวดล้อม รักษำผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่นในกำร 
ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

พฤติกรรม 
1. ปฏิบัติหน้ำที่พลเมืองดีในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี 

พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   

2. ให้ควำมร่วมมือและช่วยเหลือในทำงวิชำกำร  หรือวิชำชีพแก่ชุมชน    
3. เป็นผู้น ำในกำรส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม    
4. น ำภูมิปัญญำท้องถิ่น ศำสนำ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม มำพัฒนำให้เป็น 

ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมส่วนรวม 
   

5. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ และด ำเนินชีวิตตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนำสังคม ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำ 
สิ่งแวดล้อม 

   

สรุป  ผลกำรประเมิน  อยู่ในระดับ           ดีเยี่ยม           ดี           พอใช้ 

เหตุผล  ............................................................................................................................. ....................................... 

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

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

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

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

................................................................................................. ................................................................................. 
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 ขอให้ผู้ประเมินได้สะท้อนให้เห็นภำพลักษณ์ที่ชัดเจนของผู้ที่ได้รับกำรประเมินที่สมควร 

คัดเลือกให้ได้รับเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ  “คุรุสดุดี”  ในเรื่องต่ำงๆ ดังนี้ 

1. ผู้ไดร้ับกำรประเมิน  ได้ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของวิชำชีพทำงกำรศึกษำ  ข้อใด  ที่เด่นที่สุด 

ใน  9  ข้อ 

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

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

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

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

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

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

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

 

2. จรรยำบรรณของวิชำชีพทำงกำรศึกษำที่ดีเด่นที่สุด  ตำมข้อ  1  นั้น  ผู้ได้รับกำรประเมิน 

มีพฤติกรรมอย่ำงไร  ที่เห็นสมควรได้รับกำรยกย่อง 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

/ 3. พฤติกรรม ... 
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3. พฤติกรรมที่ควรได้รับกำรยกย่องดังกล่ำว  ปรำกฏหลักฐำนที่สำมำรถอ้ำงอิงได้  อย่ำงไรบ้ำง 

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

 (ลงชื่อ) .................................................................... ประธำนกรรมกำรคัดเลือก  

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

(ลงชื่อ) ...................................................... กรรมกำร  (ลงชื่อ) ...................................................... กรรมกำร 

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

(ลงชื่อ) ...................................................... กรรมกำร  (ลงชื่อ) ...................................................... กรรมกำร 

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

(ลงชื่อ) ...................................................... กรรมกำร  (ลงชื่อ) ...................................................... กรรมกำร 

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

(ลงชื่อ) ...................................................... กรรมกำร  (ลงชื่อ) ...................................................... กรรมกำร 

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

หมำยเหตุ ให้กรรมกำรระดับจังหวัด  ลงชื่อในฐำนะผู้ประเมิน  ไม่ต่ ำกว่ำกึ่งหนึ่งของคณะกรรมกำรคัดเลือก   

                     จำกจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด 
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แบบประเมินเพ่ือรับเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ   “ครุุสดุดี” ประเภท      ผู้บริหำรกำรศึกษำ 

กำรประพฤติปฏิบัติตน 
ผลกำรประเมิน (ระดับ) 
1 2 3 

จรรยำบรรณต่อตนเอง 
1. ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนำตนเองด้ำนวิชำชีพ บุคลิกภำพ 

และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อกำรพัฒนำทำงวิทยำกำร เศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองอยู่เสมอ 

พฤติกรรม 
1. ศึกษำ  ค้นคว้ำ  ริเริ่มสร้ำงสรรค์ควำมรู้ใหม่ต่อวิชำชีพอยู่เสมอ    
2. เป็นแบบอย่ำงแก่ผู้ร่วมประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ  ในกำรใช้นวัตกรรม 

เทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนรู้  กำรอบรมในโอกำสต่ำงๆ 
   

3. มีผลงำนที่แสดงถึงกำรค้นพบและพัฒนำควำมรู้  ควำมคิดในวิชำชีพ    
4. จัดท ำแผนกำรท ำงำนให้รับกับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคตด้วยตนเอง    
5. น ำแนวทำงหรือรูปแบบใหม่มำใช้ในกำรท ำงำนจนเกิดประโยชน์ต่องำน 

ในหน้ำที่และองค์กร 
   

6. น ำเสนอนวัตกรรมเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำให้มีคุณภำพและประสิทธิภำพ    
7. ประพฤติปฏิบัติตนให้เหมำะสมกับสถำนภำพ สอดคล้องกับเศรษฐกิจ สังคม 

กำรเมือง และเป็นแบบอย่ำงที่ดี 
   

สรุป  ผลกำรประเมิน  อยู่ในระดับ           ดีเยี่ยม           ดี           พอใช้ 

เหตุผล  ............................................................................................................................. ....................................... 

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

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

จรรยำบรรณต่อวิชำชีพ 
2. ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ  ต้องรัก  ศรัทธำ  ซื่อสัตย์สุจริต  และรับผิดชอบต่อวิชำชีพ 

เป็นสมำชิกที่ดีขององค์กรวิชำชีพ 

พฤติกรรม 
1. แสดงควำมชื่นชมและศรัทธำในคุณค่ำของตนเองและวิชำชีพ    
2. ปกป้องชื่อเสียงและศักดิ์ศรีแห่งวิชำชีพ    
3. ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงำนในวิชำชีพให้สำธำรณชนรับรู้และชื่นชมร่วมกัน    
4. ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่เต็มศักยภำพด้วยควำมเอำใจใส่ 

กระตือรือร้นอย่ำงต่อเนื่อง 
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แบบประเมินเพ่ือรับเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ  “คุรุสดุดี” ประเภท      ผู้บริหำรกำรศึกษำ 

กำรประพฤติปฏิบัติตน 
ผลกำรประเมิน (ระดับ) 
1 2 3 

5. ให้ควำมร่วมมือจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำงำนที่ตนปฏิบัติหรืองำน 
ที่รับผิดชอบโดยไม่เรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทน 

   

6. ใหก้ำรสนับสนุน ส่งเสริมกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัยที่เก่ียวกับวิชำชีพ 
และน ำเสนอผลงำนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

   

7. สร้ำงสรรค์เทคนิค วิธีกำรใหม่ๆ ทำงกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำวิชำชีพ    
8. เต็มใจเข้ำร่วมกิจกรรมของวิชำชีพ หรือ องค์กรวิชำชีพอย่ำงสร้ำงสรรค์    
9. ร่วมประชำสัมพันธ์งำนของวิชำชีพ หรือ องค์กรวิชำชีพอย่ำงสร้ำงสรรค์    
10.  ส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิของผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ    
สรุป  ผลกำรประเมิน  อยู่ในระดับ           ดีเยี่ยม           ดี           พอใช้ 
เหตุผล  ....................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
จรรยำบรรณต่อผู้รับบริกำร 

3. ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ ต้องรัก เมตตำ เอำใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ก ำลังใจแก่ 
ศิษย์และผู้รับบริกำรตำมบทบำทหน้ำที่ โดยเสมอหน้ำ 

4. ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ ต้องส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้อง 
ดีงำมแก่ศิษย์และผู้รับบริกำรตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ  ด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ 

5. ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี ทั้งทำงกำย วำจำ 
 และจิตใจ 

6. ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ ต้องไม่กระท ำตนเป็นปฏิปักษ์  ต่อควำมเจริญทำงกำย 
สติปัญญำ  จิตใจ  อำรมณ์และสังคมของศิษย์หรือผู้รับบริกำร       

7. ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ ต้องให้บริกำรด้วยควำมจริงใจและเสมอภำค  โดยไม่เรียก 
รับหรือยอมรับผลประโยชน์จำกกำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่โดยมิชอบ 

พฤติกรรม 
1. ให้บริกำร หรือปฏิบัติงำนโดยค ำนึงถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐำนของผู้รับบริกำรตำม 

รัฐธรรมนูญ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และคุณภำพของกำรบริกำร 
   

2. บริหำรงำนตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี    
3. ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมุ่งม่ัน ตั้งใจ เพื่อให้ผู้รับบริกำรพัฒนำตนเองได้เต็มตำมศักยภำพ    
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แบบประเมินเพ่ือรับเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ  “คุรุสดุดี” ประเภท      ผู้บริหำรกำรศึกษำ 

กำรประพฤติปฏิบัติตน 
ผลกำรประเมิน (ระดับ) 
1 2 3 

4. ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมุ่งม่ัน ตั้งใจ เพื่อให้ผู้รับบริกำรพัฒนำตนเองได้เต็มศักยภำพ    
5. เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรได้ร่วมวำงแผนกำรปฏิบัติงำนและเลือกวิธีกำรที่

เหมำะสมกับตนเอง 
   

6. เป็นกัลยำณมิตรกับผู้รับบริกำร    
7. ยอมรับฟังควำมคดิเห็นของผู้รับบริกำรอย่ำงมีเหตุผล    
8. ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้โอกำสแก่ผู้รับบริกำรที่มีผลงำนดีเด่นได้เสนอต่อ 

สำธำรณชน 
   

9. ส่งเสริมให้มีกำรด ำเนินกำรเพ่ือปกป้อง และคุ้มครองตำมอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก    
สรุป  ผลกำรประเมิน  อยู่ในระดับ           ดีเยี่ยม           ดี           พอใช้ 
เหตุผล  ............................................................................................................................. ....................................... 
................................................................................................................................................................................. . 
............................................................................................................................. ..................................................... 
จรรยำบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ 

8. ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่ำงสร้ำงสรรค์โดยยึด 
มั่นในระบบคุณธรรม  สร้ำงควำมสำมัคคีในหมู่คณะ 

พฤติกรรม 
1. มีควำมคิดในกำรบริหำรเพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำทุกด้ำนต่อผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ 

และทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้อง 
   

2. มีควำมรัก ควำมสำมัคคี และร่วมใจกันผนึกก ำลังในกำรพัฒนำกำรศึกษำ    
3. ยอมรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ    
4. ร่วมมือในกำรพัฒนำวิชำชีพ    
5. ใช้ระบบคุณธรรมในกำรพิจำรณำผลงำนของผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ    
สรุป  ผลกำรประเมิน  อยู่ในระดับ           ดีเยี่ยม           ดี           พอใช้ 
เหตุผล  ............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
................................................................................................................................................................................ .. 
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แบบประเมินเพ่ือรับเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ  “คุรุสดุดี” ประเภท      ผู้บริหำรกำรศึกษำ 

กำรประพฤติปฏิบัติตน 
ผลกำรประเมิน (ระดับ) 
1 2 3 

จรรยำบรรณต่อสังคม 
9. ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ พึงประพฤติปฏิบัติตน เป็นผู้น ำในกำรอนุรักษ์และพัฒนำ 

เศรษฐกิจ สังคม ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำ สิ่งแวดล้อม รักษำผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่นในกำร 
ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

พฤติกรรม 
1. ปฏิบัติหน้ำที่พลเมืองดีในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี 

พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   

2. ให้ควำมร่วมมือและช่วยเหลือในทำงวิชำกำร  หรือวิชำชีพแก่ชุมชน    
3. เป็นผู้น ำในกำรส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม    
4. น ำภูมิปัญญำท้องถิ่น ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม มำพัฒนำให้เป็น 

ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมส่วนรวม 
   

5. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ และด ำเนินชีวิตตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนำสังคม ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำ 
สิ่งแวดล้อม 

   

สรุป  ผลกำรประเมิน  อยู่ในระดับ           ดีเยี่ยม           ดี           พอใช้ 
เหตุผล  ............................................................................................................................. ....................................... 
.......................................................................................................................................................... ........................ 
.......................................................................................................... ........................................................................ 
............................................................................................................................. ..................................................... 
................................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .................................................................................................  
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 ขอให้ผู้ประเมินได้สะท้อนให้เห็นภำพลักษณ์ที่ชัดเจนของผู้ที่ได้รับกำรประเมินที่สมควร 

คัดเลือกให้ได้รับเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ  “คุรุสดุดี”  ในเรื่องต่ำงๆ ดังนี้ 

1. ผู้ได้รับกำรประเมิน  ได้ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของวิชำชีพทำงกำรศึกษำ  ข้อใด  ที่เด่นที่สุด 

ใน  9  ข้อ 

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

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

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

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

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

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

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

 

2. จรรยำบรรณของวิชำชีพทำงกำรศึกษำที่ดีเด่นที่สุด  ตำมข้อ  1  นั้น  ผู้ได้รับกำรประเมิน 

มีพฤติกรรมอย่ำงไร  ที่เห็นสมควรได้รับกำรยกย่อง 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

/ 3. พฤติกรรม ... 
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3. พฤติกรรมที่ควรได้รับกำรยกย่องดังกล่ำว  ปรำกฏหลักฐำนที่สำมำรถอ้ำงอิงได้  อย่ำงไรบ้ำง 

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

 (ลงชื่อ) .................................................................... ประธำนกรรมกำรคัดเลือก  

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

(ลงชื่อ) ...................................................... กรรมกำร  (ลงชื่อ) ...................................................... กรรมกำร 

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

(ลงชื่อ) ...................................................... กรรมกำร  (ลงชื่อ) ...................................................... กรรมกำร 

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

(ลงชื่อ) ...................................................... กรรมกำร  (ลงชื่อ) ...................................................... กรรมกำร 

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

(ลงชื่อ) ...................................................... กรรมกำร  (ลงชื่อ) ...................................................... กรรมกำร 

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

หมำยเหตุ ให้กรรมกำรระดับจังหวัด  ลงชื่อในฐำนะผู้ประเมิน  ไม่ต่ ำกว่ำกึ่งหนึ่งของคณะกรรมกำรคัดเลือก   

                     จำกจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด 
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แบบประเมินเพื่อรับเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ  “คุรุสดดุี”  ประเภท       ศึกษำนิเทศก ์

กำรประพฤติปฏิบัติตน 
ผลกำรประเมิน (ระดับ) 
1 2 3 

จรรยำบรรณต่อตนเอง 
1. ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนำตนเองด้ำนวิชำชีพ บุคลิกภำพ 

และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อกำรพัฒนำทำงวิทยำกำร เศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองอยู่เสมอ 

พฤติกรรม 
1. ศึกษำหำควำมรู้  พัฒนำตนเองอย่ำงสม่ ำเสมอ    
2. วำงแผนพัฒนำตนเองและพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง    
3. ปฏิบัติงำนในหน้ำที่อย่ำงมีคุณภำพตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด    
4. ค้นหำวิธีกำรท ำงำน กำรพัฒนำวิชำชีพและสำมำรถน ำมำประยุกต์ให้เกิดผลดี 

ต่อผู้รับกำรนิเทศ 
   

5. ด ำเนินกำรนิเทศด้วยกระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงสม่ ำเสมอโดยยึดผู้รับ 
กำรนิเทศเป็นส ำคัญ 

   

6. มีผลงำนที่แสดงถึงกำรพัฒนำตนเองด้ำนวิชำชีพ    
7. ประพฤติปฏิบัติตนเหมำะสมกับสถำนภำพ สอดคล้องกับเศรษฐกิจ สังคม 

กำรเมือง และเป็นแบบอย่ำงที่ดี 
   

8. ผสมผสำนนวัตกรรม เทคโนโลยีและแนวคิด เพ่ือพัฒนำวิสัยทัศน์อันน ำไปสู่ 
กำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ 

   

สรุป  ผลกำรประเมิน  อยู่ในระดับ           ดีเยี่ยม           ดี           พอใช้ 
เหตุผล  ............................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
..................................................................................................................................................................................  
จรรยำบรรณต่อวิชำชีพ 

2. ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ  ต้องรัก  ศรัทธำ  ซื่อสัตย์สุจริต  และรับผิดชอบต่อวิชำชีพ 
เป็นสมำชิกที่ดีขององค์กรวิชำชีพ 

พฤติกรรม 
1. แสดงควำมชื่นชมและศรัทธำในคุณค่ำของตนเองและวิชำชีพ    
2. ปกป้องชื่อเสียงและศักดิ์ศรีแห่งวิชำชีพ    
3. ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงำนในวิชำชีพให้สำธำรณชนรับรู้และชื่นชมร่วมกัน    
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แบบประเมินเพื่อรับเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ  “คุรุสดดุี”  ประเภท       ศึกษำนิเทศก ์

กำรประพฤติปฏิบัติตน 
ผลกำรประเมิน (ระดับ) 

1 2 3 

4. เลือกใช้หลักวิชำที่ม่ันใจว่ำถูกต้อง  ได้ผลดีแล้ว  กับผู้รับกำรนิเทศ    

5. อุทิศตนเพ่ือประโยชน์ของผู้รับกำรนิเทศ    

6. สร้ำงสรรค์เทคนิควิธีกำรใหม่ๆ ทำงกำรศึกษำ  เพ่ือพัฒนำวิชำชีพ    

7. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมำชิกในองค์กร  หรือวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง  ใช้ศำสตร์ 
องค์ควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำน 

   

8. ร่วมประชำสัมพันธ์งำนของวิชำชีพหรือองค์กรวิชำชีพอย่ำงสร้ำงสรรค์    

9. ส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิของผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ    

สรุป  ผลกำรประเมิน  อยู่ในระดับ           ดีเยี่ยม           ดี           พอใช้ 
เหตุผล  ............................................................................................................................. ....................................... 
........................................................................................................................................................................ .......... 
........................................................................................................................ .......................................................... 
จรรยำบรรณต่อผู้รับบริกำร 

3. ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ ต้องรัก เมตตำ เอำใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ก ำลังใจแก่ 
ศิษย์และผู้รับบริกำรตำมบทบำทหน้ำที่ โดยเสมอหน้ำ 

4. ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ ต้องส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้อง 
ดีงำมแก่ศิษย์และผู้รับบริกำรตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ  ด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ 

5. ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี ทั้งทำงกำย วำจำ 
 และจิตใจ 

6. ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ ต้องไม่กระท ำตนเป็นปฏิปักษ์  ต่อควำมเจริญทำงกำย 
สติปัญญำ  จิตใจ  อำรมณ์และสังคมของศิษย์และผู้รับบริกำร       

7. ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ ต้องให้บริกำรด้วยควำมจริงใจและเสมอภำค  โดยไม่เรียก 
รับหรือยอมรับผลประโยชน์จำกกำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่โดยมิชอบ 

พฤติกรรม 
1. ติดตำม  ช่วยเหลือผู้รับกำรนิเทศเป็นรำยบุคคล  ให้ได้พบควำมส ำเร็จตำมควำม 

ถนัด  ควำมสนใจ  และศักยภำพของแต่ละคน 
   

2. มีข้อมูล  แนวทำงปฏิบัติหลำกหลำยให้ผู้รับกำรนิเทศใช้เป็นตัวอย่ำง    

3. ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมุ่งม่ัน  ตั้งใจ  เพื่อให้ผู้รับบริกำรพัฒนำตนเองได้เต็มตำม 
ศักยภำพ 
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แบบประเมินเพื่อรับเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ  “คุรุสดดุี”  ประเภท       ศึกษำนิเทศก ์

กำรประพฤติปฏิบัติตน 
ผลกำรประเมิน (ระดับ) 
1 2 3 

4. เปิดโอกำสให้ผู้รับกำรนิเทศได้ร่วมวำงแผนกำรเรียนรู้  กำรปฏิบัติงำนและเลือก 
วิธีกำรที่เหมำะสมกับตนเอง 

   

5. เป็นกัลยำณมิตร  ยกย่อง  ชมเชย  ให้ขวัญและก ำลังใจ  เสริมสร้ำงควำม 
ภำคภูมิใจให้ผู้รับกำรนิเทศ 

   

6. ยอมรับฟังควำมคิดเห็นของผู้รับกำรนิเทศอย่ำงมีเหตุผล    
7. ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้โอกำสแก่ผู้รับบริกำรที่มีผลงำนดีเด่นได้เสนอต่อ 

สำธำรณชน 
   

8. ส่งเสริมให้มีกำรด ำเนินกำรเพ่ือปกป้อง และคุ้มครองตำมอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก    
สรุป  ผลกำรประเมิน  อยู่ในระดับ           ดีเยี่ยม           ดี           พอใช้ 
เหตุผล  ....................................................................................................................... ............................................. 
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................................................ ...................... 
จรรยำบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ 

8. ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่ำงสร้ำงสรรค์โดยยึด 
มั่นในระบบคุณธรรม  สร้ำงควำมสำมัคคีในหมู่คณะ 

พฤติกรรม 
1. เสียสละ  และเอ้ืออำทร  เมื่อผู้ร่วมประกอบวิชำชีพเกิดควำมเดือดร้อน    
2. ยกย่องเชิดชูผู้ร่วมประกอบวิชำชีพที่ประสบผลส ำเร็จในกำรประกอบวิชำชีพ    
3. มีควำมรัก  ควำมสำมัคคี  และร่วมใจกันผนึกก ำลังในกำรพัฒนำกำรศึกษำ    
4. เปิดใจกว้ำงยอมรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ    
5. ร่วมมือในกำรพัฒนำวิชำชีพ    
สรุป  ผลกำรประเมิน  อยู่ในระดับ           ดีเยี่ยม           ดี           พอใช้ 
เหตุผล  ....................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
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แบบประเมินเพื่อรับเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ  “คุรุสดดุี”  ประเภท       ศึกษำนิเทศก ์

กำรประพฤติปฏิบัติตน 
ผลกำรประเมิน (ระดับ) 
1 2 3 

จรรยำบรรณต่อสังคม 
9. ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ พึงประพฤติปฏิบัติตน เป็นผู้น ำในกำรอนุรักษ์และพัฒนำ 

เศรษฐกิจ สังคม ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำ สิ่งแวดล้อม รักษำผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่นในกำร 
ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

พฤติกรรม 
1. ปฏิบัติหน้ำที่พลเมืองดีในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี 

พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   

2. ให้ควำมร่วมมือและช่วยเหลือในทำงวิชำกำร  หรือวิชำชีพแก่ชุมชน    
3. เป็นผู้น ำในกำรอนุรักษ์ และพัฒนำส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่นและอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 
   

4. น ำภูมิปัญญำท้องถิ่น  ศำสนำ  ศิลปวัฒนธรรม  สิ่งแวดล้อม  มำพัฒนำให้เป็น 
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมส่วนรวม 

   

5. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ และด ำเนินชีวิตตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนำสังคม ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำ 
สิ่งแวดล้อม 

   

สรุป  ผลกำรประเมิน  อยู่ในระดับ           ดีเยี่ยม           ดี           พอใช้ 
เหตุผล  .................................................................................. .................................................................................. 
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
....................................................................... ...........................................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
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 ขอให้ผู้ประเมินได้สะท้อนให้เห็นภำพลักษณ์ที่ชัดเจนของผู้ที่ได้รับกำรประเมินที่สมควร 

คัดเลือกให้ได้รับเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ  “คุรุสดุดี”  ในเรื่องต่ำงๆ ดังนี้ 

1. ผู้ได้รับกำรประเมิน  ได้ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของวิชำชีพทำงกำรศึกษำ  ข้อใด  ที่เด่นที่สุด 

ใน  9  ข้อ 

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

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

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

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

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

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

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

2. จรรยำบรรณของวิชำชีพทำงกำรศึกษำที่ดีเด่นที่สุด  ตำมข้อ  1  นั้น  ผู้ได้รับกำรประเมิน 

มีพฤติกรรมอย่ำงไร  ที่เห็นสมควรได้รับกำรยกย่อง 

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

/ 3. พฤติกรรม ... 
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3. พฤติกรรมที่ควรได้รับกำรยกย่องดังกล่ำว  ปรำกฏหลักฐำนที่สำมำรถอ้ำงอิงได้  อย่ำงไรบ้ำง 

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

 (ลงชื่อ) .................................................................... ประธำนกรรมกำรคัดเลือก  

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

(ลงชื่อ) ...................................................... กรรมกำร  (ลงชื่อ) ...................................................... 
กรรมกำร 

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

(ลงชื่อ) ...................................................... กรรมกำร  (ลงชื่อ) ...................................................... 
กรรมกำร 

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

(ลงชื่อ) ...................................................... กรรมกำร  (ลงชื่อ) ...................................................... 
กรรมกำร 

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

(ลงชื่อ) ...................................................... กรรมกำร  (ลงชื่อ) ...................................................... 
กรรมกำร 

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

 

หมำยเหตุ ให้กรรมกำรระดับจังหวัด  ลงชื่อในฐำนะผู้ประเมิน  ไม่ต่ ำกว่ำกึ่งหนึ่งของคณะกรรมกำรคัดเลือก   

                     จำกจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด   



 
 

 

 
 

ภำคผนวก 
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