


-๒- 
 

 ๓.๔   ประเภทวิชาชีพครูผู้สอนดีเด่น 
  ๓.๓.๑   ครูผู้สอนปฐมวัยดีเด่น 
 ๓.๓.๒   ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น 
 ๓.๓.๓   ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น 
 ๓.๓.๔   ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น 
 ๓.๓.๕   ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๓.๓.๖   ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษาดีเด่น 
 ๓.๓.๗   ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ดีเด่น 
 ๓.๓.๘   ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น 
 ๓.๓.๙   ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น (ภาษาอังกฤษ) 
 ๓.๓.๑๐   ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น 
 ๓.๓.๑๒   ครูผู้สอนเด็กพิการร่วมดีเด่น 
 ๓.๓.๑๓   พนักงานราชการดีเด่น 
 ๓.๓.๑๔    ครูอัตราจ้างดีเด่น 
 ๓.๕   ประเภทบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 
 ๓.๕.๑   บุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) 

 ๓.๕.๒   ผู้อ านวยการกลุ่มดีเด่น 
 ๓.๕.๓   บุคลากรช านาญการพิเศษ/อาวุโส 
 ๓.๕.๔   บุคลากรช านาญการ/ช านาญงานดีเด่น 
 ๓.๕.๕   บุคลากรปฏิบัติการ/ปฏิบัติงานดีเด่น 

 ๓.๖   ประเภทผู้สนับสนุนการศึกษาดีเด่น 
 ๓.๖.๑   ลูกจ้างประจ าดีเด่น 
 ๓.๖.๒   พนักงานราชการและอัตราจ้างดีเด่น 
 ๓.๖.๓   ธุรการโรงเรียนดีเด่น 
๔.   คุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับรางวัล 
  ๔.๑   ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น (ข้อ ๓.๑ – ๓.๔) มีคุณสมบัติดังนี้ 
 ๔.๑.๑   เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติสภาครู                   
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ประเภทวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และประเภทวิชาชีพครู และ                
ยังไม่หมดอายุมีเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๓ ปีต่อเนื่อง 
 ๔.๑.๒   ผลงานประเภทวิชาชีพครูผู้สอน มีแผนการจัดการเรียนรู้ ๑ ภาคเรียนปีการศึกษา 
๒๕๕๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หรือภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ท่ีส่งเสริม พัฒนาส่ือและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพซึ่ง
น ามาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้จนเกิดผลดีกับผู้เรียนมาแล้วไม่เกิน ๓ ปีย้อนหลังนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัครและ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเฉล่ียสูงกว่าเป้าหมายของสถานศึกษา ส าหรับครูผู้สอนระดับปฐมวัยดีเด่น ครูสอน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น และครูผู้สอนเด็กพิการเรียนร่วมดีเด่น ให้มีการประเมินพัฒนาผู้เรียนเปรียบเทียบ ๓ ปี 
                                              

///๔.๓ เป็นบุคคล 



-๓- 
 

 ๔.๑.๓   เป็นบุคคลผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู เป็นท่ีศรัทธา ยกย่อง ยอมรับ
ของนักเรียน เพื่อนครู ชุมชนและสังคม 
 ๔.๑.๔   เป็นผู้ทุ่มเทเสียสละเพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผล
งานเป็นท่ีประจักษ์ โดยนักเรียนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบส่วนใหญ่มีผลการประเมินมาตรฐานในเกณฑ์ดี หรือมี
พัฒนาการผู้เรียนสูงขึ้นตามล าดับ 
  ๔.๑.๕   เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ในระหว่างการด าเนินการทางวินัย
ใช้หลักธรรมาภิบาลในการด าเนินงาน และร่วมกิจกรรมอื่นอันส่งผลก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน 
 ๔.๒  ประเภทบุคลกรทางการศึกษาและผู้สนับสนุนทางการศึกษามี (ข้อ ๓.๕ – ๓.๖) มีคุณสมบัติดังนี้                               
 ๔.๒.๑   เป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติดีเป็นท่ียอมรับและศรัทธาของผู้บังคับบัญชา                   
เพื่อนร่วมงาน ชุมชนและสังคม 
 ๔.๒.๒   เป็นผู้ทุ่มเทเสียสละช่วยเหลืองานการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลงาน
เป็นท่ีประจักษ์ 
 ๔.๒.๓   เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างการด าเนินการทางวินัย 
๕. แนวทางการสรรหาและคัดเลือก 
 ส าหรับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ประกาศคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับ
รางวัลและแนวทางการคัดเลือก “ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น” เนื่องในวันครูท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒            
มีความประสงค์ขอรับรางวัลให้ส่งแบบรายงานประวัติและเสนอเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลไปยังกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาที่ ๑ – ๑๕ ตามที่กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาระหว่างวันที่ ๑๘ –๓๐ ธันวาคม 
๒๕๖๑ เพื่อมอบให้คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังด าเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น                     
โดยพิจารณาจากแบบรายงานประวัติและผลงาน และด าเนินการคัดเลือกดังนี้ 
 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนับสนุนการศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ให้ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาท่ี ๑ – ๑๕ 
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในแต่ละกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ๑ – ๑๕ ท่ีประสงค์                   
เข้ารับการคัดเลือกส่งแบบรายงานประวัติและผลงานเสนอ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ๑ – ๑๕ ประกาศแต่งต้ัง
คณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชีพทางการศึกษาดีเด่น เนื่องในวันครู ประจ าปี ๒๕๖๒ พิจารณาตามหลักเกณฑ์
การคัดเลือกของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ กลุ่มเครือข่ายละ ๑๗ คน ดังนี้ 
 ๑.  ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน ๑ คน  
 ๒.  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน ๑ คน 
 ๓.  ครูผู้สอนปฐมวัยดีเด่น จ านวน ๑ คน 
 ๔.  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น จ านวน ๑ คน  
 ๕.  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น จ านวน ๑ คน 
 ๖.  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น จ านวน ๑ คน 
 ๗.  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมดีเด่น จ านวน ๑ คน 
 ๘.  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษาดีเด่น จ านวน ๑ คน 

 

///๙ ครูผู้สอนกลุ่มสาระ 





 
 

แบบรายงานประวัติและผลงาน 
เสนอเพือ่พิจารณาคัดเลือกรับรางวัล 

“ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น” เนือ่งในวันครู ประจ าปี พ.ศ.2562 
ประเภท  ผู้บริหารการศึกษา 

       ศึกษานิเทศก์ 
 
ตอนที่ 1                                            

1.      (นาย/ นาง/ นางสาว) ................................................. นาสกุล ................................................... 

   เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน   -               -        -         -   -  
2. เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ   

ออกให้ ณ วันท่ี ................................. เดือน .............................. พ.ศ. ............... 
      หมดอายุ ณ วันท่ี ...................... เดือน .............................. พ.ศ. ............... 
3. ข้อมูลส่วนบุคคล 
    3.1          ว น    ........................ เดือน ................................ พ.ศ. ..................................................  
    3.2 ปัจจุบันอายุ ....................................................... ปี ศาสนา ....................................................... 
    3.3 ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก 
  เลขท่ี ...................... ถนน ......................... หมู่ .......................................................... 
  ต าบล/แขวน ................................... อ าเภอ/เขต ........................................................ 
  จังหวัด ................................................. รหัสไปรษณีย์ ................................................. 
  โทรศัพท์ ........................................       โทรศัพท์เคล่ือนท่ี ............................................ 
  โทรสาร ..........................................      E-Mail ......................................................... 
    3.4 วันท่ีเริ่มปฏิบัติหน้าท่ี วันท่ี ............................ เดือน .......................... พ.ศ. ......................... 
    3.5 ประสบการณ์การท างานในต าแหน่ง (นับถึงวันท่ีออกประกาศ 18   นวา   2561 ) รวมเป็นเวลา .... ปี 
    3.6 ต าแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบัน  
    3.7 สถานศึกษา........................................................................................................................................ 
        สังกัด.......................................................................................................................................................... 
  ต าบล/แขวน ............................. อ าเภอ/เขต .......................................... 
  จังหวัด ...................................... รหัสไปรษณีย์ ...................................... 
  โทรศัพท์ ................................... โทรสาร ............................................... 
    3.8 ประวัติการศึกษา 
     วุฒิการศึกษา    วิชาเอก/โ /สาขา    ปีท่ีส าเร็จการศึกษา    สถาบันการศึกษา 

    
    
    
 
    **     ข     ในแบบรายงานประวัติและผลงานให้ครบถ้วน  และกรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ** 

รูปถ่ายหน้า 

ต ร ง ข น า ด             

1 นิว้ จ านวน  

1 รูป 

 



 
 

    3.9    วา     วา สา า ถ 
      .......................................................................................................................................................... 
       ......................................................................................................................................................... 
      ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 

4. ประวิติการท างาน (เฉพาะต าแหน่งที่ส าคัญ) 

     วัน เดือน ป ี         ต าแหน่ง      สองชั้น/           สถานที่ท างาน 
    
    
    
    
    
 
5. สรุปผลการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา( 5                       ) 
                                                                               
................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 

6. การพัฒนาวิชาชีพในรอบ 3 ปี (ประสบการณ์ การฝึกอบรม การเป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพ การมีส่วนร่วม
ด้านวิชาชีพ ฯลฯ) 
............................................................................................................................. ...................................... 
................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
................................................................................................................................................................... 
7.                      3   (ตามประกาศส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑  
เรื่อง การคัดเลือก “         ว  า  พ าง า ศ   า     น”  น   ง นว น         า   พ .ศ .2562)  
   สา า ถ   ถ     น      าง    
    7.1 ชื่อผลงาน 
............................................................................................................................. ...................................... 
...................................................................................................................................................................



 
 

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

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

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

............................................................................................................................. ...................................... 
7.2 น าผลงานมายุดถือเป็นแบบอย่างได้อย่างไร ส่งผลสัมทธิ์ต่อการเรียนของนักเรียนอย่างไร 
 (    า   านวน      น 7       ) 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมตามประกาศการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นทุกประการ 

     ลงช่ือ .............................................................     สน ข  
           ( ............................................................) 
     ต าแหน่ง ...................................................................... 
     วันท่ี .............     น ......................... พ.ศ. .................. 
ค ารับรอง และความเห็นเพิ่มเติม 
................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................... .................................... 
................................................................................................................................................................... 

     ลงชื่อ ........................................................................ 
            ( ..................................................................... ) 
     ต าแหน่ง ....................................................................... 
      (  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ) 
     

ตอนที่ 3 
แบบความเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกับคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

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

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

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

     ลงช่ือ ............................................................ 
            ( ........................................................... ) 
      ประธานคณะกรรมการคัดเลือก



 
 

แบบรายงานประวัติและผลงาน 
เสนอเพือ่พิจารณาคัดเลือกรับรางวัล 

“ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น” เนือ่งในวันครู ประจ าปี พ.ศ.2562 
   ประเภท  o ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
     O รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
     O                               .................................... 
     O พนักงานราชการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ........................ 
     O ครูอัตราจ้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ............................... 
 
ตอนที่ 1                                            
1.      (นาย/ นาง/ นางสาว) ............................................. นา ส    ........................................ 
   เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน  -               -        -         -   -  

2.                               
ออกให้ ณ วันท่ี ..............................     น ........................... พ.ศ. .................... 
     หมดอายุ ณ วันท่ี .................... เดือน ............................ พ.ศ. ..................... 
3. ข้อมูลส่วนบุคคล 
    3.1 เกิดเมื่อวันท่ี ..................... เดือน ............................ พ.ศ. .................... 
    3.2 ปัจจุบันอายุ ............................................... ปี   ศาสนา ........................................ 
    3.3 ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก 
  เลขท่ี ......................... ถนน ........................      ..................................... 
  ต าบล/แขวง .................................. อ าเภอ/เขต ...................................... 
  จังหวัด .......................................... รหัสไปรษณีย์ ................................... 
  โทรศัพท์ ....................................... โทรศัพท์เคล่ือนท่ี .............................. 
  โทรสาร ......................................... E-Mail .............................................  
3.4   วันท่ีเริ่มปฏิบัติหน้าท่ี  วันท่ี........... เดือน .................................... พ.ศ. ......................... .... 
3.5 ประสบการณ์การท างานในต าแหน่ง (นับถึงวันท่ีออกประกาศ 18   นวา   2561 ) รวมเป็นเวลา .... ปี 
3.6 ต าแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบัน  
3.7 สถานศึกษา................................................................................................................................................. 
     สังกัด.......................................................................................................................................................... 
  ต าบล/แขวน ............................. อ าเภอ/เขต .......................................... 
  จังหวัด ...................................... รหัสไปรษณีย์ ...................................... 
  โทรศัพท์ ................................... โทรสาร ............................................... 
3.8 ประวัติการศึกษา 
     วุฒิการศึกษา    วิชาเอก/โ /สาขา    ปีท่ีส าเร็จการศึกษา    สถาบันการศึกษา 

    
    

    **     ข     ในแบบรายงานประวัติและผลงานให้ครบถ้วน  และกรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ** 

รูปถ่ายหน้าตรง

ขนาด 1 นิว้ 

จ านวน 1 รูป 



 
 

3.9    วา     วา สา า ถ 
      .......................................................................................................................................................... 
       ......................................................................................................................................................... 
      ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 

4. ประวิติการท างาน (เฉพาะต าแหน่งที่ส าคัญ) 

     วัน เดือน ป ี         ต าแหน่ง      สองชั้น/           สถานที่ท างาน 
    
    
    
    
    
 
5. สรุปผลการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา( 5                       ) 
                                                                               
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................... .................................... 

6. การพัฒนาวิชาชีพในรอบ 3 ปี (ประสบการณ์ การฝึกอบรม การเป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพ การมีส่วนร่วม
ด้านวิชาชีพ ฯลฯ) 
............................................................................................................................. ...................................... 
................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
7.                      3   (ตามประกาศส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑  
เรื่อง การคัดเลือก “         ว  า  พ าง า ศ   า     น”  น   ง นว น         า   พ .ศ .2562)  
   สา า ถ   ถ     น      าง    
    7.1 ชื่อผลงาน 
............................................................................................................................. ...................................... 
...................................................................................................................................................................



 
 

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

 7.2 น าผลงานมายึดถือเป็นแบบอย่างได้อย่างไร ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการเขียนของนักเรียนอย่างไร 
 (บรรยายจ านวนไม่เกิน 7 บรรทัด) 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….…………
 …..………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….…………………
 ……………………………….…………………………………………………………………..………………………………...……………………………..…………...……...… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….…….
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..……..……
 …..………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….…………………

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมตามประกาศการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นทุกประการ 
  ลงช่ือ…………………………………………………………ผู้เสนอขอ 
                                                               (…………….………..………………..………………………) 
  ต าแหน่ง……………………………………………………………………. 
 วันท่ี……..…….เดือน……………………..…………..พ.ศ……..…… 
ค ารับรอง และความเห็นเพิ่มเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….……………..……………..……………………………
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………….…………………………………………………….………………
…………………………………………..………………………………...……………………………..…………….………………………………………………………………………………….. 
 ลงช่ือ…………………………………………………………ผู้เสนอขอ 
                                                               (…………….………..………………..………………………) 
  ต าแหน่ง……………………………………………………………………. 
                                                      (ผู้อ านวยการสถานศึกษา/ผู้อ านวยการส านักงานพื้นท่ีการศึกษา) 
 

ตอนท่ี 3 
แบบความเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….……………..……………..………………………………
………………………………………………………………………………………………..…………………………………….………………………………………………….…………………… 
 ลงช่ือ…………………………………………………………ผู้เสนอขอ 
                                                               (…………….………..………………..………………………) 
            ประธานคณะกรรมการคัดเลือก 



 
 

 แบบประวัติ  
ประเภทบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนับสนุนทางการศึกษา 

เนื่องในวันครู วันที่ 16 มกราคม 2562 
……………………………………….. 

  ผู้อ านวยการกลุ่ม……………………………………. 
  ระดับช านาญการพิเศษ/ระดับอาวุโส   ระดับช านาญการ/ระดับช านาญงาน 
  ระดับปฏิบัติการ/ระดับปฏิบัติงาน    ลูกจ้าง/พนักงานราชการ/อัตราจ้าง 
 
 
1. ประวัติส่วนตัว 
 1. ช่ือ-สกุล………………………………………………………………………….……………………………………………....... 
 2. เกิดวันท่ี……….เดือน……………………….พ.ศ……….…อายุ………..…..ปี (นับถึงวันท่ี 18 ธันวาคม 2561) 
 3. วุฒิการศึกษาสูงสุด………………………………………………………………..………...………………………………….. 
 จากสถาบันการศึกษา………………………………………………………………………………………………………….. 
 4. สถานท่ีท างานในปัจจุบัน 
  ส านักงาน/สพป…………………………………………………………………………….…………เขต…………….……… 
  กลุ่มงาน……………………………………………………………………..……………โทร…………………………………... 
  e-mail………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 5. สถานภาพทางครอบครัว  โสด  สมรส  หม้าย 
 6. คู่สมรส ช่ือ…………………………….………..……มีบุตร……….……คน ชาย……………คน หญิง………..….คน 
 7. ท่ียู่ปัจจุบัน (ตามท่ีพักอยู่จริง) บ้านเลขท่ี……………………หมู่ท่ี……………………….ถนน……………….…… 
 ต าบล/แขวง………………………………อ าเภอ/เขต………….….……………….จังหวัด…………….….…………... 
 รหัสไปรษณีย…์……………..………โทรศัพท์บ้าน……………….……...โทรศัพท์(มือถือ)……..………….……... 
 
 
2. ประวัติการท างาน 
 1. เริ่มรับราชการวันท่ี………….…เดือน……………………………...พ.ศ…………ในต าแหน่ง…………..….……..… 
 ระดับ………...…………………………..………………สังกัด………………………………..…………………..…………… 
 2. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง……………………………….……………….ระดับ………………………………………………… 
 สังกัด………………………………..……………………โทรศัพท…์…………………………………..……………………... 
 ระยะเวลาราชการ (นับถึง 18 ธันวาคม 2561)……………….…….………. ปี…………….………………เดือน 
 3.  เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างถูกสอบสวนทางวินัยหรือไม่ 
   เคย   ไม่เคย 
 

รูปถ่ายหน้า

ตรงขนาด 1 

นิว้ จ านวน 1 

รูป 

 



 
 

3. วันลาย้อนหลัง (นบัถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2561) 
 

ปีงบประมาณ 
จ านวนครั้ง 

หมายเหตุ 
ลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน 

2559 (1ต.ค.58- 30ก.ย.59) …..…ครั้ง…....วัน …..…ครั้ง…....วัน …..…ครั้ง…....วัน  
 
2559 (1ต.ค.59- 30ก.ย.60) …..…ครั้ง…....วัน …..…ครั้ง…....วัน …..…ครั้ง…....วัน  
2560 (1ต.ค.60- 30ก.ย.61) …..…ครั้ง…....วัน …..…ครั้ง…....วัน …..…ครั้ง…....วัน  
 
4. การเลื่อนขั้นเงินเดือนยอ้นหลัง (นบัถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2561) 
 

ปี พ.ศ. 
จ านวน (%) การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

(%) 
ระดับผลการ

ประเมิน 
เต็มขั้น (จ านวน(%) ค่าตอบแทน

พิเศษ) 
 ปี พ.ศ. 2559 
    ครั้งท่ี 1 (1 เม.ย.59) 
    ครั้งท่ี 2 (1 ต.ค.59) 

 
…………………… 
…………………… 

 
…………………………. 
…………………………. 

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

ปี พ.ศ. 2560 
    ครั้งท่ี 1 (1 เม.ย.60) 
    ครั้งท่ี 2 (1 ต.ค.60) 

 
…………………… 
…………………… 

 
…………………………. 
…………………………. 

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

ปี พ.ศ. 2561 
    ครั้งท่ี 1 (1 เม.ย.61) 
    ครั้งท่ี 2 (1 ต.ค.61) 

 
…………………… 
…………………… 

 
…………………………. 
…………………………. 

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

 
5. ผลงานหรือปฏิบัติราชการที่ได้รับการยกย่องว่าดีเด่นและเป็นที่ยอมรับย้อนหลัง 2 ปี 
 (นับถึงวันท่ี 18 ธันวาคม 2561) ท้ังนี้ ควรเป็นผลงานท่ีเกี่ยวกับความรับผิดชอบเป็นประโยชน์ต่อราชการ และ
 สังคมเป็นตัวอย่างต่อบุคคลอื่นได้ เกิดผลดีแก่ทางราชการ 
 
ปีงบประมาณ ชื่อผลงาน/กิจกรรมหรือการปฏิบัติที่ได้รับการยกย่อง 

2560 
1………………………………………………………………………………………………………………………………... 
2.……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2561 
1………………………………………………………………………………………………………………………………... 
2.……………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 
 

6. พฤติกรรมการปฏิบัติตนให้ประสบความส าเร็จในการท างาน (ให้อธิบายพร้อมยกตัวอย่างท่ีเป็นรูปธรรม) 
  การครองตน……………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
  การครองคน……………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
  การครองงาน………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
7. ผลงานท่ีดีเด่น (ระบุผลงานท่ีดีเด่นท่ีได้รับความส าเร็จเป็นที่ภาคภูมใจ เป็นท่ียอมรับ และปรากฏผลเด่นชัด 
โดยคัดเลือกจากข้อง 6 หรืองานท่ีนอกเหนือจากหน้าท่ีปกติ และท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ) โดยน าเสนอ
อย่างกระชับ ชัดเจน ระบุวัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการที่บอกถึงการปฏิบัติจริง ยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม
ประโยชน์ที่ได้รับ และผลที่เกิดขึ้นรวมทั้งการเผยแพร่ พร้อมแนบไฟล์ข้อมูล CD ส่งไปพร้อมเล่มผลงานด้วย 
เพื่อประกอบการพิจารณา 
  …………………………………………………………………………............................................................................. 
………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

ลงช่ือ………………………………………ผู้ขอรับการประเมิน 
                                                                      (…………….……………………………) 
                                                           ต าแหน่ง……………………………………………………. 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริง 
 

ลงช่ือ………………………………………ผู้ขอรับการประเมิน 
                                                                      (…………….……………………………) 

ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
            วันท่ี……..………./………………………………../………………. 

 
 
 

หมายเหตุ 
 1. ส่งเอกสารประกอบการประเมินไม่เกิน 30 หน้า (ไม่รวมภาคผนวก) 
 2. ส าเนา ก.ย. 7 จ านวน 1ชุด 
 3. ขอสงวนสิทธ์ในการคืนเอกสารและหลักฐานต่างๆ 



 
 

แบบประวัติ 
การคัดเลือก 

เนื่องในวันครู วันที่ 16 มกราคม 2562 
ประเภทบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนับสนุนทางการศึกษา 

…………………………………… 
ช่ือผู้รับการประเมิน……………………………………………………………ต าแหน่ง……………………………..ระดับ…………..… 
ส านัก/สพป…………………………………………………….เขต………………กลุ่ม……………………………………………………….. 
 
ค าช้ีแจง ให้คณะกรรมการระดับส านัก เทียบเท่า/สพท. ของผู้ขอรับการประเมิน โดยให้ค่าคะแนนตาม
  รายการประเมินดังนี ้
   ดีมาก  = 3 คะแนน 
   ดี  = 2 คะแนน 
   พอใช้  = 1 คะแนน 

รายการประเมิน ดีมาก ดี พอใช้ น้ าหนัก คะแนน 
1. การครองตน (15 คะแนน) 
   1.1 การพึ่งตนเอง ขยันหมั่นพียรและความรับผิดชอบ 

     

   1.2 การประหยัดและออม      
   1.3 การรักษาระเบียบวินัยและการเคารพกฏหมาย      
   1.4 การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา      
   1.5 การมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์      

รวม      
2. การครองตน (15คะแนน)      
   2.1 ความสามารถในการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจ
อันดีกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้มา
ติดต่องาน 

     

   2.2 ความสามรถในการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจ      
   2.3 ให้บริหารแก่ผู้มาติดต่องานด้วยความเสมอภาคแนะน า 
น าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ 

     

   2.4 การเป็นผู้มีความเป็นธรรมท้ังต่อตนเองและผู้อื่น      
   2.5 การเสริมสร้างความสามัคคีและร่วมกิจกรรมของหมู่คณะ
ท้ังในและนอกหน่วยงาน 

     

รวม      



 
 

รายการประเมิน ดีมาก ดี พอใช้ น้ าหนัก คะแนน 
3. การครองงาน (15 คะแนน) 
   3.1 ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 

     

   3.2 ความรู้ความสามารถและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน      
   3.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงงาน      
   3.4 ความพากเพียรในการท างานและมีผลงานท่ีน่าพอใจ      
   3.5 การค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชน      

รวม      
4. ผลงานดีเด่น (30 คะแนน)      
   4.1 ผลงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ      
   4.2 ผลงานดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อราชการและสังคม      
   4.3 ผลงานการบริการท่ีสามารถใช้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่นได้      
   4.4 ผลงานท่ีเกิดจากความริเริ่มสร้างสรรค์      
   4.5 เป็นผลงานท่ีต้องปฏิบัติด้วยความเสียสละ วิริยะ อุตสาหะ      

รวม      
รวมคะแนนทุกด้าน (คะแนนเต็ม 75 คะแนน)      
 
ความเห็นของผู้ประเมิน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

(ลงช่ือ).................................................         น 
    (...............................................) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบสรุป 
การคัดเลือก “บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนับสนุนทางการศึกษา” 

เนื่องในวันครู วันที่ 16 มกราคม 2562 
………………………………… 

กลุ่ม 1 ระดับช านาญการพิเศษ/ระดับอาวุโส 
  ช่ือ-สกุล……………………………………………………….……….…………… 
 เกิดวันท่ี…………เดือน…………………………………พ.ศ…………………. 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด………………………………….………………………….. 
 จากสถาบันการศึกษา……………………………………………………….… 
 เร่ิมรับราชการครั้งแรกเมื่อวันท่ี…...เดือน………….……..พ.ศ…….… 
 ต าแหน่งปัจจุบัน…………………………………ระดับ……………………… 
 ส านัก/สพท…………………………………………………………………..…… 
 โทรศัพท์……………………………โทรสาร…………………………………… 
 มือถือ……………………………………………………………………………..… 
 
กลุ่ม 2 ระดับช านาญการ/ระดับช านาญงาน 
 ช่ือ-สกุล……………………………………………………….……….…………… 
 เกิดวันท่ี…………เดือน…………………………………พ.ศ…………………. 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด………………………………….………………………….. 
 จากสถาบันการศึกษา……………………………………………………….… 
 เร่ิมรับราชการครั้งแรกเมื่อวันท่ี…...เดือน………….……..พ.ศ…….… 
 ต าแหน่งปัจจุบัน…………………………………ระดับ……………………… 
 ส านัก/สพท…………………………………………………………………..…… 
 โทรศัพท์……………………………โทรสาร…………………………………… 
 มือถือ……………………………………………………………………………..… 
 
กลุ่ม 3 ระดับปฏิบัติการ/ระดับปฏิบัติงาน 
  ช่ือ-สกุล……………………………………………………….……….…………… 
 เกิดวันท่ี…………เดือน…………………………………พ.ศ…………………. 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด………………………………….………………………….. 
 จากสถาบันการศึกษา……………………………………………………….… 
 เร่ิมรับราชการครั้งแรกเมื่อวันท่ี…...เดือน………….……..พ.ศ…….… 
 ต าแหน่งปัจจุบัน…………………………………ระดับ……………………… 
 ส านัก/สพท…………………………………………………………………..…… 
 โทรศัพท์……………………………โทรสาร…………………………………… 
 มือถือ……………………………………………………………………………..… 
 
 



 
 

กลุ่ม 4 ระดับลูกจ้างประจ า 
  ช่ือ-สกุล……………………………………………………….……….…………… 
 เกิดวันท่ี…………เดือน…………………………………พ.ศ…………………. 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด………………………………….………………………….. 
 จากสถาบันการศึกษา……………………………………………………….… 
 เร่ิมรับราชการครั้งแรกเมื่อวันท่ี…...เดือน………….……..พ.ศ…….… 
 ต าแหน่งปัจจุบัน…………………………………ระดับ……………………… 
 ส านัก/สพท…………………………………………………………………..…… 
 โทรศัพท์……………………………โทรสาร…………………………………… 
 มือถือ……………………………………………………………………………..… 
 
กลุ่ม 5 พนักงานราชการ/อัตราจ้าง 
  ช่ือ-สกุล……………………………………………………….……….…………… 
 เกิดวันท่ี…………เดือน…………………………………พ.ศ…………………. 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด………………………………….………………………….. 
 จากสถาบันการศึกษา……………………………………………………….… 
 เร่ิมรับราชการครั้งแรกเมื่อวันท่ี…...เดือน………….……..พ.ศ…….… 
 ต าแหน่งปัจจุบัน…………………………………ระดับ……………………… 
 ส านัก/สพท…………………………………………………………………..…… 
 โทรศัพท์……………………………โทรสาร…………………………………… 
 มือถือ……………………………………………………………………………..… 
 
ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริง 

ลงช่ือ………………………………………ผู้ขอรับการประเมิน 
                                                                      (…………….……………………………) 

        ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
            วันท่ี……..………./………………………………../………………. 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
แบบประเมินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่นเนื่องในวันครู ประจ าปี 2562 

รางวัลส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
 
ค าช้ีแจง 
1.  ให้ผู้ประเมิน ประเมินโดยกรอกคะแนนลงในแบบันทึกคะแนนการคัดผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น
เนื่องในวันครู ประจ าปี 2562 โดยดูหัวข้อในการให้คะแนนจากแบบประเมินการคัดเลือก 
2.  การประเมินเพื่อคัดเลือกฯ แบ่งการประเมินเป็น 2 ด้าน โดยพิจารณาคุณสมบัติตามท่ีก าหนดในประกาศ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่นเนื่องในวันครู ประจ าปี 2562 ดังนี้ 
 2.1 คุณสมบัติท่ัวไป (ต้องผ่านครบท้ัง 5 ข้อ) 
 2.2 คุณสมบัติเฉพาะ (รายการช้ีวัดละ 20 คะแนน รวม 100 คะแนน) ประกอบด้วย 
  2.2.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (3 รายการตัวช้ีวัด) 
  2.2.2 ผลงาน (2 รายการช้ีวัด) 
3. เกณฑ์ในการพิจารณาให้ใช้การตรวจสอบการด าเนินงานหลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่  
 3.1 เอกสารหลักฐาน 
 3.2 ร่องรอยการปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.3 อื่นๆ ตามความเหมาะสม 
 

 
 

ด้านท่ี 1 คุณสมบัติท่ัวไป 

ท่ี รายการตัวชี้วัด หลักฐานประกอบกาพิจารณา 
การประเมิน 
ผ่าน/ไม่ผ่าน 

1 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู/ผู้บริหารสถานศึกษา ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู 

 

 ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2546 

ผู้บริหารสถานศึกษา  

2 ท าการสอนในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 ปี  กพ.7/ สัญญาจ้าง/ สมุด
ประจ าตัวครู 

 



 
 

 

 
 
 
 

ท่ี รายการตัวชี้วัด หลักฐานประกอบกาพิจารณา 
การประเมิน 
ผ่าน/ไม่ผ่าน 

 3.3 มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุง
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลต่างๆ 

 

 3.4 มีเกณฑ์การประเมินท่ีเป็นระดับคุณภาพ   
 หัวข้อ 2.2 ผลงาน 
1 มีแผนการจัดการเรียนรู้ 1 ภาคเรียนท่ีส่งเสริม พัฒนาส่ือ 

และนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ ซึ่งน ามาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
จนเกิดผลดีกับผู้เรียนมาแล้ว โดยพิจารณาจากหัวข้อต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ 
(แผนท่ีส่งต้องไม่เกิน 3 ปี
ย้อนหลัง) 
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 1.1 มีการคิดวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 1.2 มีความสอดคล้องกันระหว่างตัวชี้วัด สาระส าคัญ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือ การวัดและ
ประเมินผล 

 1.3 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม
กระบวนการคิด 

 1.4 มีการใช้ส่ือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.5 มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
 1.6 มีรูปแบบการพัฒนาหรือแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน 
 1.7 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีให้นักเรียนปฏิบัติ

ได้จริง 
2 มีตัวชี้วัด ข้อใดข้อหนึ่ง จากหัวข้อต่อไปนี้   
 2.1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเฉล่ียสูงกว่า

เป้าหมายของสถานศึกษา หรือ 
 

 2.2 มีผลงานนักเรียนได้รับรางวัลอย่างน้อยระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด หรือ 
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 2.3 ส าหรับครูผู้สอนปฐมวัย มีผลการประเมินมาตรฐาน
การศึกษาภายนอก รอบ 2 ด้านผู้เรียนอยู่ในระดับดีมาก 
หรือ 

 

 2.4 มีผลงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการเรียนการสอน เช่น ต ารา แบบเรียน บทความ
ทางวิชาการ งานวิจัย ฯลฯ 

เกียรติบัตร ค าส่ัง เอกสาร
หลักฐาน ประกอบรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ 




