ประกาศคุรุสภา
เรื่อง การคัดเลือกผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘
*****************************************

คุรุส ภา ในฐานะสภาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา มีห น าที่ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ยกย อง และ
ผดุงเกียรติผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๙(๕)(๖) ดังนั้ น คุ รุสภาจึ งกํ า หนดใหมีการคั ด เลื อกผู ป ระกอบวิช าชีพทางการศึ กษา เพื่อ รั บ รางวั ล
หนึ่ ง แสนครู ดี ประจํ า ป พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่ อ เป น การสร า งแรงจู ง ใจให ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา
ที่ มี ความมุ งมั่น ตั้ งใจประกอบวิ ชาชี พด วยการครองตน ครองคน ครองงาน จนเป นแบบอย างของผู มีจิตวิ ญญาณครู
รวมทั้งเพื่อกระตุนใหผูประกอบวิชาชีพที่ยังไมไดรับการยกยอง ไดเรงพัฒนางานและพัฒนาตนใหเหมาะสมกั บ
การเปนครูดี ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพเยาวชนและการศึกษาของชาติตอไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. วัตถุประสงค
๑. เพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหแ กผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
๒. เพื่อยกยองเชิดชูเกีย รติผูประกอบวิช าชีพทางการศึกษาที่มีการประพฤติป ฏิบัติต นเปน
แบบอยางที่ดีในการครองตน ครองคน ครองงาน
๓. เพื่อเปนแบบอยางใหแกผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอื่น ไดประพฤติปฏิบัติต นตาม

๒. คุณสมบัติ
คุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ไดรับการคัดเลือก มีดังนี้
๑. ปจจุบัน เปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๒. เปนผูดํารงตําแหนงผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ดังนี้
๒.๑ ผูประกอบวิชาชีพครู ตองมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในหนาที่ตามตําแหนง
ตอเนื่องกันไมนอยกวา ๕ ป นับถึงวันออกประกาศ
๒.๒ ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา หรือ ศึกษานิเทศก
ต อ งมี ร ะยะเวลาการปฏิ บั ติ ง านในหน า ที่ ที่ ดํ า รงตํ า แหน ง แล ว แต ก รณี ต อ เนื่ อ งกั น ไม น อ ยกว า ๒ ป
นับถึงวันออกประกาศ
๓. ไมเคยเปนผูไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี มากอน
๔. ไมเคยเปนผูประพฤติบกพรองในศีลธรรมอันดี
๕. ไมเปนผูประพฤติต นเกี่ย วของกับอบายมุข หรือสิ่งเสพติดจนขาดสติ หรือแสดงกิริยา
ไมสุภาพจนเปนที่รังเกียจของเพื่อนรวมวิช าชีพ ชุมชน หรือสังคมทั้งดานสวนตัวและครอบครัว
๖. เปนผูไมเคยถูกลงโทษทางวินัย มากอน
๗. เปนผูมีความสามารถในการครองตน ครองคน ครองงาน โดยมีผูบังคับบัญชารับรองตามแบบ
ประเมินที่คุรุสภากําหนด

-๒๓. เกณฑการคัดเลือก
การคัดเลือกผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประกอบดวยเกณฑ ๓ ดาน ดังนี้
๓.๑ ดานการครองตน (วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ)
- มีความประพฤติเปนแบบอยางที่ดีทั้งทางกาย วาจา ใจ
- มีวินัยในตนเอง สํารวม ระวังความประพฤติ ละเวนจากอบายมุข
- มีความขยันหมั่นเพียร อุตสาหะ
- มีความซื่อสัตยสุจริต และจริงใจในการปฏิบัติงาน
- เปนผูพัฒนาตนเอง ทันตอเหตุการณ วิทยาการ ตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมอยูเสมอ
๓.๒ ดานการครองคน (คุณลักษณะที่ดีตอผูอื่นและสังคม)
- รักเมตตา และเอาใจใสตอศิษย ผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และผูบังคับบัญชา
- วางตนเปนกลาง ใจกวางยอมรับ ฟงความคิดเห็นของผูรวมงาน โดยเห็นประโยชน
ของสวนรวมเปนสําคัญ
- รับผิดชอบตอวิชาชีพ และเปนสมาชิกที่ดีตอองคกรวิชาชีพ
- มีลักษณะความเปนผูนําในการอนุรักษ พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา
ศิล ปวัฒนธรรม ภูมิปญญา สิ่งแวดลอม
๓.๓ ดานการครองงาน (การปฏิบัติงาน)
- มีค วามสามารถทางวิชาการ การมีความรู ความเขาใจในสิ่งที่ป ฏิบัติอยางแทจริง
- ใฝเรีย นรู ศึกษาคนควาและติดตามความกาวหนาของขอมูล ขาวสาร และขอมูล
ทางวิช าการนํามาพัฒนางานและพัฒนาตนอยางสม่ําเสมอ
- กระตือรือรนหาสาเหตุข องปญหาในงาน และหาแนวทางแกไขไดดีอยูเสมอ
- วิเคราะห พัฒนา และปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพใหเปนที่ยอมรับ
- มีค วามคิดริเริ่มสรางสรรคนวัตกรรม สื่อ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งในการปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

๔. หลักเกณฑและวิธีดํา เนินการคัดเลือก
หลักเกณฑและวิธีดําเนินการคัดเลือกใหเปนไปตามแนบทายประกาศนี้

๕. การบันทึกขอมูลลงในระบบ “หนึ่งแสนครูดี ๒๕๕๘”
คุร ุส ภาเขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษา และ หนว ยงานตน สัง กัด สามารถบั น ทึ ก ข อ มู ล ลงในระบบ
“หนึ่งแสนครูดี ๒๕๕๘” ไดตั้งแตวันที่ ๒๐ มิถุนายน ถึง วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
กรณี มี ค วามประสงค จะแก ไ ขหรื อปรั บ ปรุ ง ข อมู ล หรื อมี ค วามคลาดเคลื่ อนในการลงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ “หนึ่งแสนครูดี ๒๕๕๘” ใหแ จงเปนหนังสือไปยังสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา สํานักยกยอง
เชิดชูเกียรติวิชาชีพโดยเร็ว เพื่อทําการเปดระบบใหสามารถบันทึกแกไขหรือปรับปรุงขอมูลไดเปนรายหนวยงาน

-๓-

๖. การคัดคานและการเพิกถอน
๖.๑ การคัดคาน
ผูที่ประสงคจะคัดคานการเสนอชื่อบุคคลใด ตามรายชื่อที่ประกาศฯ ใหยื่นคําคัดคานภายใน
๑๐ วันทําการ นับแตวันที่มีการประกาศรายชื่อนั้น
(๑) การคัดคานใหทําเปนหนังสือ ระบุเหตุของการคัดคานวาผูท ไี่ ดรับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติขอใด
อยางไร ใหยื่นตอประธานกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา หรือหนวยงานตนสังกัด แลวแตกรณี
(๒) คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา หรือหนวยงานตนสังกัด แลวแตกรณี พิจารณา
การคัดคานฯ และประกาศผลการพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน ๑๐ วันทําการ
๖.๒ การเพิกถอน
เมื่อปรากฏภายหลังวาผูที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” เปนผูขาดคุณสมบัติ
ตามที่กํ าหนด ให คุ รุส ภาเขตพื้ นที่ การศึ กษา หรือ หนวยงานตน สัง กัด แล วแต ก รณี แจ งให สํ านัก งาน
เลขาธิการคุรุสภาทราบทันที เพื่อดําเนินการเพิกถอนชื่อตอไป

๗. รางวัล “หนึ่งแสนครูด”ี ประกอบดวย
(๑) เข็มรางวัลเชิดชูเกียรติ“หนึ่งแสนครูดี”
(๒) เกียรติบัตร “หนึ่งแสนครูดี”

๘. การประกาศผลผูไดรับการคัดเลือก
คุร ุส ภา จะประกาศผลการคัด เลือ กผู ไ ดรับ รางวัล หนึ ่ง แสนครูด ี ประจํ าป พ.ศ. ๒๕๕๘
ภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ http://WWW.ksp.or.th “หนึ่งแสนครูดี ๒๕๕๘” คําวินิจฉัย ของคุรุสภา
ถือเปนที่สุด

๙. การมอบรางวัล
มอบรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ในวันครูที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๘

(ศาสตราจารยไพฑูรย สินลารัตน)
ประธานกรรมการคุรุสภา

