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หลักเกณฑและวิธีดําเนินการคัดเลือกผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘
*****************************************

หลักเกณฑและวิธีดํา เนินการคัดเลือก
ใหห นวยงานตา ง ๆ ดัง ตอ ไปนี้ ดํ า เนินการคัด เลือ กผู ป ระกอบวิช าชีพ ทางการศึก ษา
ประกอบดวย ครู ผูบ ริหารสถานศึกษา ผูบริห ารการศึกษา และศึกษานิเ ทศก ในสัง กัดไมเกิน รอ ยละ
๒๐ ของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประเภทนั้น ๆ ดังนี้

๑. สถานศึกษา คัดเลือกผูประกอบวิชาชีพครู และรองผูบริหารสถานศึกษา ดังนี้
(๑) สถานศึกษาทุกสังกัด เสนอรายชื่อผูประกอบวิชาชีพครู ที่มีคุณสมบัติแ ละ
คุณลักษณะตามขอ ๒ และ ๓ ตอคณะกรรมการสถานศึกษานั้น พิจารณาคัด เลือ กผูป ระกอบวิช าชีพ ครู
ที ่ส มควรไดร ับ รางวัล หนึ ่ง แสนครูด ี จํ า นวนไมเ กิน รอ ยละ ๒๐ ของจํ า นวนผู ป ระกอบวิช าชีพ ครู
ในสถานศึกษานั้น ๆ แลวจัด เรียงลําดับผูไดรับการคัดเลือก พรอมแบบเสนอขอรับ การคัด เลือ ก สง ไปยัง
คุรุส ภาเขตพื้นที่การศึกษา หรือหนวยงานตนสังกัด แลวแตกรณี ภายในวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
(๒) สถานศึกษาทุกสังกัด เสนอรายชื่อ รองผูบริหารสถานศึกษา ที่มีคุณสมบัติและ
คุณลักษณะตามขอ ๒ และ ๓ ตอคณะกรรมการสถานศึกษา พิจารณาคัดเลือก รองผูบ ริห ารสถานศึก ษา
ที ่ส มควรไดร ับ รางวัล หนึ ่ง แสนครูด ี จํ า นวนไมเ กิน รอ ย ละ ๒๐ ขอ งจํ า นวนผู ป ระกอบวิช าชีพ
ผูบริห ารสถานศึกษา ในสถานศึกษานั้น ๆ แลวสงรายชื่อไปยัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึก ษา หรือหนวยงาน
ตนสังกัด พรอ มแบบเสนอขอรับการคัด เลือกฯ ภายในวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
(๓) โรงเรียนมหิดลวิท ยานุสรณ พิจารณาคัดเลือกผูประกอบวิช าชีพครูแ ละผูบ ริห าร
สถานศึกษา ที่มีคุณสมบัติแ ละคุณลักษณะตามขอ ๒ และ ๓ ที่ส มควรไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี จํานวน
ไมเ กินรอยละ ๒๐ ของจํา นวนผูป ระกอบวิช าชีพประเภทนั้น ๆ พรอ มแบบเสนอขอรับ การคัด เลือ ก ฯ
แลวจัดสงเฉพาะรายชื่อโดยจัดเรียงลําดับผูไดรับการคัด เลือกพรอมประกาศ ฯ ไปยังสํานักงานเลขาธิการ
คุรุส ภา ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ “หนึ่งแสนครูดี ๒๕๕๘” ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
สถานศึกษาใดที่มีผูประกอบวิชาชีพครู หรือ รองผูบ ริหารสถานศึก ษา นอยกวา ๕ คน
ใหเสนอชื่อ ผูที่สมควรไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดีได ๑ คน ทั้งนี้ ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการ
สถานศึกษานั้น หรือ โรงเรียนมหิดลวิท ยานุสรณ แลวแตกรณี
๒. คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา (ยกเวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ และ เขต ๒)
ดําเนินการ ดังนี้
เสนอคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาคัดเลือกผูประกอบวิชาชีพ
ครู ผูบริห ารสถานศึกษา รองผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และศึกษานิเทศก แลวแตกรณี
ในสัง กัด สํ า นัก งานเขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษาประถมศึก ษา ในแตล ะเขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษา และสํ า นัก งาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ภายในจังหวัด ดังนี้

-๕(๑) ผูประกอบวิชาชีพครูและรองผูบริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการคุรุส ภาเขตพื ้น ที่ก ารศึก ษา พิจารณาคัด เลือ กผู ป ระกอบ
วิชาชีพครู และรองผูบ ริห ารสถานศึก ษา ที่ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสถานศึก ษา ตามขอ ๑
พรอมแบบเสนอขอรับการคัดเลือก ฯ จํานวนไมเ กินรอ ยละ ๒๐ ของจํานวนผูป ระกอบวิช าชีพ ประเภท
นั้น ๆ แลวจัด สง เฉพาะรายชื่อ โดยจัด เรีย งลํา ดับ ผูไดรับ การคัด เลือกพรอมประกาศฯ ไปยัง สํา นัก งาน
เลขาธิการคุรุสภาผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ “หนึ่งแสนครูด ี ๒๕๕๘” ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘
ทั้งนี้ การดําเนินการคัดเลือกผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา (รองผูบริหาร
สถานศึกษา) ในแตละสถานศึกษา เมื่อประกาศผลการคัดเลือกแลว ตองไมเกินจํานวนรอยละ ๒๐ ของจํานวน
ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ในแตละเขตพื้นที่การศึกษานั้น ๆ
(๒) ผู ป ระกอบวิช าชีพ ผู บ ริห ารสถานศึก ษา รองผูอํ านวยการเขตพื ้น ที่
การศึกษาประถมศึก ษา และศึกษานิเทศก
คณะกรรมการคุรุส ภาเขตพื้น ที ่การศึก ษา พิจ ารณาคัด เลือ กผูป ระกอบ
วิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา รองผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และศึก ษานิเ ทศก แลวแต
กรณี ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน (ยกเวนในกรุงเทพมหานคร) ที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะตามขอ ๒ และขอ ๓ พรอมแบบเสนอ
ขอรับการคัดเลือกฯ จํานวนไมเกินรอยละ ๒๐ ของจํานวนผูป ระกอบวิช าชีพประเภทนั้น ๆ แลวจัด สง
เฉพาะรายชื่อ โดยจัด เรีย งลําดับ ผู ไดรับ การคัด เลือกในแตล ะประเภทพรอมประกาศฯ ไปยังสํ านัก งาน
เลขาธิการคุรุสภา ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ “หนึ่งแสนครูดี ๒๕๕๘” ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘
ทั้งนี้ คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา จะพิจารณาคัดเลือก
ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ทั้งขอ (๑) และ (๒) ดวย

๓. สํา นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ดําเนินการ ดังนี้
เสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ดําเนินการคัดเลือกผูประกอบวิชาชีพครู
ผูบริห ารสถานศึกษา รองผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา และศึกษานิเทศก ดังนี้
(๑) ผูประกอบวิชาชีพครูและรองผูบริห ารสถานศึกษา
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิจารณาคัดเลือกผูประกอบวิช าชีพครู
และรองผูบริหารสถานศึกษา ที่ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสถานศึกษา ตามขอ ๑ พรอมแบบเสนอ
ขอรับการคัดเลือกฯจํานวนไมเ กินรอยละ ๒๐ ของจํานวนผูประกอบวิช าชีพประเภทนั้น ๆ แลวจัด สง เฉพาะ
รายชื่อ โดยจัดเรียงลําดับผูไดรับการคัด เลือกพรอมประกาศฯไปยังสํานักงานเลขาธิก ารคุรุส ภา ผา นระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ “หนึ่งแสนครูดี ๒๕๕๘” ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ทั้งนี้ การดําเนินการคัด เลือกผูประกอบวิช าชีพผูบริหารสถานศึกษา (รองผูบริหาร
สถานศึกษา) ในแตละสถานศึกษา เมื่อประกาศผลการคัดเลือกแลว ตองไมเกินจํานวนรอยละ ๒๐ ของจํานวน
ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ในแตละเขตพื้นที่การศึกษา นั้น ๆ

-๖(๒) ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา รองผูอํานวยการเขตพื้นที่ก ารศึกษา
และศึกษานิเทศก
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิจารณาคัดเลือกผูประกอบวิชาชีพ
ผูบริห ารสถานศึกษา รองผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา และศึกษานิเ ทศก ที่มีคุณสมบัติต ามขอ ๒ และ
ขอ ๓ พรอ มแบบเสนอขอรับ การคัด เลือ ก ฯ จํ านวนไมเ กินรอ ยละ ๒๐ ของจํา นวนผูป ระกอบวิช าชีพ
ประเภทนั ้นๆ แลวจัด สง เฉพาะรายชื ่อโดยจัด เรีย งลํ า ดับ ผูไดรับ การคัด เลือ กในแตล ะประเภท พรอ ม
ประกาศ ฯ ไปยังสํานักงานเลขาธิการคุรุส ภา ผา นระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ “หนึ่งแสนครูดี ๒๕๕๘”
ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ทั้งนี้ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก ษา จะพิจารณาคัด เลือกผูป ระกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา ทั้งขอ (๑) และ (๒) ดวย

๔. สํา นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดํา เนินการ ดังนี้
พิจารณาคัดเลือกผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ที่มีคุณสมบัติ
ตามขอ ๒ และขอ ๓ พรอ มแบบเสนอขอรับการคัด เลือกฯ จํานวนไมเกินรอยละ ๒๐ ของจํานวนผูอํานวยการ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แลวจัดสงเฉพาะรายชื่อโดย
เรียงลําดับ ผูไดรับการคัด เลือกในแตละประเภทพรอมประกาศฯ ไปยังสํานักงานเลขาธิก ารคุรุส ภาผา นระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ “หนึ่งแสนครูดี ๒๕๕๘” ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๕ สํา นักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดํา เนินการ ดังนี้
พิจารณาคัดเลือกผูประกอบวิช าชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และ
ศึกษานิเทศก ดังนี้
(๑) ผูประกอบวิชาชีพครูและรองผูบริห ารสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา กศน. อําเภอ พิจารณาคัด เลือกผูประกอบวิช าชีพครู และ
รองผู บ ริห ารสถานศึก ษา ที ่ผ า นการพิจ ารณาจากสถานศึก ษา ตามขอ ๑ พรอ มแบบเสนอขอรับ
การคัด เลือกฯจํานวนไมเกินรอยละ ๒๐ ของจํานวนผูป ระกอบวิช าชีพ ประเภทนั้น ๆ แลวจัด สง รายชื่อโดย
จัดเรียงลําดับ ผูไดรับการคัดเลือกพรอ มแบบเสนอขอรับการคัด เลือกฯทั้งหมดไปยังสํานัก งาน กศน.จังหวัด
ภายในวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
สํานักงาน กศน.จังหวัด พิจารณาคัดเลือกและจัดสงรายชื่อโดยจัดเรีย งลําดับผูไดรับ
การคัดเลือกพรอมแบบเสนอขอรับการคัดเลือกฯ ไปยังสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (กศน.) ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ทั้งนี้ การดําเนินการคัดเลือกผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา (รองผูบริหาร
สถานศึกษา) ในแตละสถานศึกษา เมื่อประกาศผลการคัดเลือกแลว ตองไมเกินจํานวนรอยละ ๒๐ ของจํานวน
ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ในแตละจังหวัด
สํ า นัก งานสง เสริม การศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัย (กศน.)
พิจารณาคัดเลือกผูประกอบวิชาชีพครู และรองผูบ ริห ารสถานศึก ษา ที่ส มควรไดรับ รางวัล หนึ่ง แสนครูดี
จํานวนไมเ กิน รอ ยละ ๒๐ ของจํา นวนผู ป ระกอบวิช าชีพ ประเภทนั ้นๆ แลวจัด สง เฉพาะรายชื่อ โดย
จัดเรียงลําดับ ผูไดรับการคัดเลือกพรอมประกาศฯ ไปยังสํานักงานเลขาธิการคุรุส ภา ผานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ “หนึ่งแสนครูดี ๒๕๕๘” ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

-๗(๒) ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึก ษา และศึกษานิเทศก
สํ า นัก งาน กศน. จัง หวัด พิจารณาคัด เลือ กผู ป ระกอบวิช าชีพ ผู บ ริห าร
สถานศึกษา และศึกษานิเทศก ที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะตามขอ ๒ และขอ ๓ พรอมแบบ เสนอขอรับ
การคัด เลือกฯทั้งหมด แลวสงไปยังสํานัก งานสงเสริม การศึก ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(กศน.) ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัย (กศน.)
พิจารณาคัดเลือกผูประกอบวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก จํานวนไมเกินรอยละ ๒๐
ของจํานวนผูป ระกอบวิช าชีพประเภทนั้นๆ แลวจัดสงเฉพาะรายชื่อโดยจัด เรีย งลําดับ ผูไดรับ การคัด เลือ ก
ในแตล ะประเภทพรอมประกาศ ฯ ไปยัง สํา นักงานเลขาธิการคุรุส ภา ผา นระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ
“หนึ่งแสนครูดี ๒๕๕๘” ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
( ๓) ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัย (กศน.)
พิจารณาคัด เลือกผูป ระกอบวิช าชีพผูบ ริห ารการศึกษา ที่มีคุณสมบัติต ามขอ ๒ และขอ ๓ พรอ มแบบ
เสนอขอรับการคัดเลือก ฯ จํานวนไมเกินรอยละ ๒๐ ของจํานวนผูป ระกอบวิช าชีพนั้น ๆ แลวจัดสงเฉพาะ
รายชื่อโดยจัดเรียงลําดับ ผูไดรับการคัด เลือกในแตละประเภทพรอ มประกาศฯ ไปยัง สํา นักงานเลขาธิการ
คุรุส ภา ผานระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ“หนึ่งแสนครูดี ๒๕๕๘”ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ทั้ง นี ้ สํา นัก งานสง เสริม การศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัย
(กศน.) จะพิจารณาคัดเลือกผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ทั้งขอ (๑) (๒) และ (๓) ดวย

๖. สํา นักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (เฉพาะกรุงเทพมหานคร)
พิจารณาคัดเลือกผูประกอบวิชาชีพครู และผูบริหารสถานศึกษา ในกรุงเทพมหานครดังนี้
(๑) ผูประกอบวิชาชีพครูและรองผูบริห ารสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา พิจารณาคัดเลือกผูประกอบวิชาชีพครูแ ละรองผูบริหาร
สถานศึกษา ที่ผานการพิจารณาจากขอ ๑ พรอ มแบบเสนอขอรับการคัด เลือก ฯ จํานวนไมเ กินรอยละ ๒๐
ของจํ านวนผูป ระกอบวิช าชีพ ประเภทนั้น ๆ แลวจัด สง รายชื ่อโดยจัด เรีย งลํ า ดับ ผู ไดรับ การคัด เลือ ก
พรอ มแบบเสนอขอรับ การคัด เลือ กฯ สง ไปยัง สํ า นัก งานคณะกรรมการสง เสริม การศึก ษาเอกชน
ภายในวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
(๒) ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึก ษา
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน พิจารณาคัด เลือกผูป ระกอบ
วิช าชีพ ผูบ ริห ารสถานศึก ษา ที่ม ีคุณสมบัต ิต ามขอ ๒ และขอ ๓ พรอ มแบบเสนอขอรับ การคัด เลือ กฯ
จํา นวนไมเ กิน รอ ยละ ๒๐ ของผู ป ระกอบวิช าชีพ ผูบ ริห ารสถานศึก ษา แลวจัด สง เฉพาะรายชื่อ โดย
จัดเรียงลําดับ ผูไดรับการคัดเลือกพรอมประกาศฯ ไปยังสํานักงานเลขาธิการคุรุส ภาผานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ “หนึ่งแสนครูดี ๒๕๕๘” ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ทั้งนี้ การดําเนิ นการคัด เลือกผูประกอบวิช าชีพผู บริห ารสถานศึ กษา (รองผูบ ริหาร
สถานศึกษา) ในแตละสถานศึกษา เมื่อประกาศผลการคัดเลือกแลว ตองไมเกินจํานวนรอยละ ๒๐ ของจํานวน
ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ในกรุงเทพมหานคร

-๘-

๗. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
พิจารณาคัดเลือกผูประกอบวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก ดังนี้
(๑) ผูประกอบวิชาชีพครูและรองผูบริห ารสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา พิจารณาคัดเลือกผูประกอบวิชาชีพครูแ ละรองผูบริหาร
สถานศึกษา ที่ผานการพิจารณาจากขอ ๑ พรอ มแบบเสนอขอรับการคัด เลือกฯ จํานวนไมเ กินรอยละ ๒๐
ของจํ านวนผูป ระกอบวิช าชีพ ประเภทนั้น ๆ แลวจัด สง รายชื่อ โดยจัด เรีย งลํา ดับ ผูไ ดรับ การคัด เลือ ก
พรอ มแบบเสนอขอรับ การคัด เลือ กฯทั ้ง หมด สง ไปยัง องค ก รปกครองส วนท อ งถิ่ น ประกอบดว ย
องคก ารบริห ารสว นจัง หวัด (อบจ.) องคก ารบริห ารสว นตํ า บล (อบต.) เทศบาล และเมื องพั ท ยา
แลวแตกรณี พิจารณาคัด เลือกใหแ ลวเสร็จ ภายในวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พิจารณาคัด เลือกผูประกอบวิช าชีพครู และรองผูบริหาร
สถานศึกษา แลวจัด สง รายชื ่อโดยจัด เรีย งลํา ดับ ผูไดรับ การคัด เลือก พรอ มแบบเสนอขอรับ การคัด เลือ ก
ไปยังสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด พิจารณาคัดเลือกผูประกอบวิชาชีพครู
และรองผูบริหารสถานศึกษาที่สมควรไดรับ รางวัล หนึ่ง แสนครูด ี จํา นวนไมเ กินรอยละ ๒๐ ของจํา นวน
ผูป ระกอบวิช าชีพ ประเภทนั้นๆ แลวจัด สงเฉพาะรายชื่อโดยจัด เรีย งลํา ดับ ผูไดรับ การคัด เลือกพรอม
ประกาศฯ ไปยังสํานักงานเลขาธิการคุรุ ส ภา ผา นระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ “หนึ่งแสนครูดี ๒๕๕๘”
ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(๒) ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา และศึก ษานิเทศก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พิจารณาคัดเลือกผูประกอบวิชาชีพผูบ ริหารสถานศึกษา
และศึกษานิเทศก ที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะตามขอ ๒ และขอ ๓ พรอ มแบบเสนอขอรับการคัด เลือกฯ
จํานวนไมเ กินรอยละ ๒๐ ของจํานวนผูป ระกอบวิช าชีพประเภทนั้นๆ แลวสง ไปยัง สํา นักงานสง เสริม
การปกครองทองถิ่นจังหวัด ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด พิจารณาคัด เลือ กผูป ระกอบวิช าชีพ
ผูบริห ารสถานศึกษา และศึก ษานิเ ทศก ที่ส มควรไดรับ รางวัล หนึ่ง แสนครูดี จํานวนไมเ กินรอยละ ๒๐
ของจํานวนผูป ระกอบวิช าชีพประเภทนั้นๆ แลวจัดสงเฉพาะรายชื่อโดยจัด เรีย งลําดับ ผูไดรับ การคัด เลือ ก
พรอมประกาศฯ ไปยัง สํา นักงานเลขาธิก ารคุรุส ภา ผา นระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ “หนึ่งแสนครูดี
๒๕๕๘” ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ทั้ง นี ้ การดํา เนิ นการคัด เลื อกผู ประกอบวิช าชี พผู บริ ห ารสถานศึ กษา (รองผู บริ ห าร
สถานศึกษา) ในแตละสถานศึกษา และผูบริหารสถานศึกษา เมื่อประกาศผลการคัดเลือกแลว ตองไมเกินจํานวน
รอยละ ๒๐ ของจํานวนผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ในแตละจังหวัด

๘. หนว ยงานตน สังกัด อื่น

ประกอบดวย สํา นัก งานคณะกรรมการการอาชีวศึก ษา สํา นัก งาน
คณะกรรมการการอุด มศึก ษา สํ า นัก การศึก ษากรุง เทพมหานคร สํา นัก บริห ารงานการศึกษาพิเ ศษ
สถาบัน การพลศึก ษา สถาบันบัณ ฑิต พัฒ นศิล ป และสํ า นักงานพระพุท ธศาสนาแหงชาติ ดําเนิน การ
คัด เลือก ดังนี้

-๙(๑) ผูประกอบวิชาชีพครูและรองผูบริห ารสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา พิจารณาคัดเลือกผูประกอบวิชาชีพครูแ ละรองผูบริหาร
สถานศึกษา ที่ผานการพิจารณาจากขอ ๑ พรอมแบบเสนอขอรับการคัดเลือกฯ จํานวนไมเกินรอยละ ๒๐
ของจํ านวนผูป ระกอบวิช าชีพ ประเภทนั้น ๆ แลวจัด สง รายชื ่อโดยจัด เรีย งลํ า ดับ ผู ไดรับ การคัด เลือ ก
พรอ มแบบเสนอขอรับ การคัด เลือ กฯ แลว สง ไปยัง หน วยงานต น สั ง กั ด ภายในวัน ที่ ๘ มิถ ุน ายน
พ.ศ. ๒๕๕๘
(๒) ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก (ถามี)
หนวยงานตนสังกัด พิจารณาคั ดเลือกผูป ระกอบวิช าชีพผูบริ หารสถานศึกษา และ
ศึกษานิเทศก ที่มีค ุณสมบัต ิต ามขอ ๒ และขอ ๓ พรอ มแบบเสนอขอรับ การคัด เลือกฯทั้ง หมด จํานวน
ไมเ กินรอยละ๒๐ ของจํานวนผูประกอบวิช าชีพประเภทนั้นๆ แลวจัด สงเฉพาะรายชื่อ โดยจัด เรีย งลํา ดับ
ผูไดรับการคัดเลือกพรอมประกาศฯ ไปยังสํานักงานเลขาธิก ารคุรุส ภา ผา นระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ
“หนึ่งแสนครูดี ๒๕๕๘” ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
หน ว ยงานต น สั ง กั ด จะพิจ ารณาคัด เลือ กผู ป ระกอบวิช าชีพ ทางการศึก ษา
ทั้งขอ (๑) และ (๒) ดวย
ทั้ง นี้ การดําเนินการคัด เลือกผูประกอบวิ ช าชีพผูบริหารสถานศึกษา (รองผูบริหาร
สถานศึกษา) ในแตละสถานศึกษา และผูบริหารสถานศึกษา เมื่อประกาศผลการคัดเลือกแลว ตองไมเกินจํานวน
รอยละ ๒๐ ของจํานวนผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ภายในสังกัด

การบันทึกขอมูลลงในระบบ “หนึ่งแสนครูดี ๒๕๕๘”
สํานัก งานเลขาธิการคุรุส ภา จะทําการเปด ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ “หนึ่งแสนครู ดี
๒๕๕๘” เพื่อใหเขาทําการบันทึกขอมูลลงในระบบ ไดตั้งแตวันที่ ๒๐ มิถุนายน ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ เทานั้น
กรณี มีความประสงคจะแกไขหรือปรับปรุงขอมูล หรือมีค วามคลาดเคลื่อนในการลงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ “หนึ่งแสนครูดี ๒๕๕๘” ใหแจงเปนหนังสือไปยังสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาโดยเร็ว
เพื่อทําการเปดระบบใหสามารถบันทึกแกไขหรือปรับปรุงขอมูลได เปนรายแหงและหนวยงาน

การคัดคา นและการเพิกถอน
๑. การคัดคาน
ผูที่ประสงคจะคัด คานการเสนอชื่อบุคคลใด ตามรายชื่อที่ประกาศฯ ใหยื่นคําคัดคาน
ภายใน ๑๐ วันทําการ นับแตวันที่มีการประกาศรายชื่อนั้น
(๑) การคั ดค านให ทํ าเป นหนั งสื อ ระบุ เหตุ ของการคั ดค านว าผู ที่ ได รับการเสนอชื่ อ
ขาดคุณสมบัติ ขอใด อยางไร ใหยื่นตอประธานกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา หรือ หนวยงานตนสัง กัด
แลวแตกรณี
(๒) คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา หรือหนวยงานตนสังกัด แลวแตกรณี
พิจารณาการคัดคานฯ และประกาศผลการพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน ๑๐ วันทําการ

-๑๐๒. การเพิกถอน
เมื่ อปรากฏภายหลั งว าผู ที่ ได รับ การคัด เลื อกให ได รับ รางวัล “หนึ ่งแสนครูด ี”
เปน ผู ข าดคุ ณสมบัติ ต ามที่กํ าหนด ให คุ รุส ภาเขตพื้ นที่ การศึ กษา หรือ หนว ยงานตน สัง กัด แล วแต กรณี
แจงใหสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาทราบทันที เพื่อดําเนินการเพิกถอนชื่อตอไป

-๑๑-

แบบเสนอขอรับการคัดเลือกรางวัลหนึ่งแสนครูดี
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘
******************************************

ตอนที่ ๑
๑. ขอมูลสวนบุคคล
ประเภทผูประกอบวิชาชีพ
เลขที่บัตรประชาชน

 ครู  ผูบริหารสถานศึกษา  ศึกษานิเทศก  ผูบริหารการศึกษา

----


เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ชื่อ  นาย  นาง  นางสาว..........................................นามสกุล...............................................
NAME ...............................................................SURNAME..................................................................
เพศ
 หญิง  ชาย
อายุ.......................................ป
สถานภาพ  โสด
 สมรส  อื่น ๆ........................................
ตําแหนงปจจุบนั
 ครูผูชวย
 ครู
วิทยฐานะ  ชํานาญการ
 ผูบริหารสถานศึกษา
 ชํานาญการพิเศษ
 ผูบริหารการศึกษา
 เชี่ยวชาญ
 ศึกษานิเทศก
 เชี่ยวชาญพิเศษ
ระยะเวลาในการประกอบวิชาชีพ.....................ป (ระยะเวลาในตําแหนงที่ขอรับรางวัล)
เฉพาะผูประกอบวิชาชีพครูโปรดระบุกลุมสาระที่สอน................................ ระดับชั้น...........................
วุฒิการศึกษา ต่ํากวาปริญญาตรี…......…..…....สถาบัน..................................ปที่จบการศึกษา.................
ปริญญาตรี…......…………..….…..สถาบัน..................................ปที่จบการศึกษา..................
ป.บัณฑิต…......…………..….…....สถาบัน.................................. ปที่จบการศึกษา..................
ปริญญาโท…......…………..………สถาบัน.................................. ปที่จบการศึกษา.................
ปริญญาเอก…......……….….…....สถาบัน...................................ปที่จบการศึกษา..................
อื่นๆ…......………………….….……สถาบัน................................... ปที่จบการศึกษา.................
สถานที่ปฏิบัติงาน........................................................สังกัด......................................................................
เลขที่..............หมู. .......................แขวง/ตําบล................................ถนน................................
เขต/อําเภอ.................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย… ………..……….....
โทรศัพท.....................................โทรสาร..............................................................................
e-mail………………………………………………………………….………………………………….…….........

-๑๒ที่อยูที่ติดตอไดสะดวก
เลขที่..............หมู. ......................แขวง/ตําบล................................ถนน.................................
เขต/อําเภอ................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย… ………..…......
โทรศัพท................................... โทรศัพทเคลื่อนที.่ .................................................................
โทรสาร......................................e-mail…………………………………………………………….……..

๒. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหนาที่
๒.๑ ผลงานของผูขอรับรางวัล
( เขียนสรุปโดยยอไมเกินครึ่งหนากระดาษเอ ๔ )
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
๒.๒ คุณสมบัติและเหตุผลที่สมควรไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี
( แตละหัวขอเขียนสรุปโดยยอไมเกิน ๗ บรรทัด )
 การครองตน ( วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ )
เหตุผล
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
 การครองคน ( คุณลักษณะที่ดีตอผูอื่น และสังคม )
เหตุผล
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
 การครองงาน ( การปฏิบัติงาน )
เหตุผล
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวาเปนผูมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑในประกาศ ฯ ทุกประการ

(ลงชื่อ) ....................................................ผูข อรับรางวัล
(...................................................)
วันที.่ ................/........................./....................

-๑๓-

ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาขั้นตนเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณสมบัติ
และผลงานที่โดดเดนของผูขอรับรางวัล
( เขียนสรุปโดยยอไมเกิน ๗ บรรทัด )
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวา........................................................................................(โปรดระบุชื่อผูขอรับรางวัล)
เปนผูมีความเหมาะสมแกการยกยองเชิดชูเกียรติ เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘
(ลงชื่อ) ......................................................... ผูบังคับบัญชา
(......................................................)
ตําแหนง .........................................................
วันที.่ ..............เดือน...........................๒๕๕๘

