สรุปการส่งผลงานคัดเลือกรางวัลประเภทต่าง ๆ ของคุรุสภา ประจําปี 2560
ประเภทรางวัล

รับผลงานจาก
สังกัด

กําหนดวันรับ
ผลงาน

รายละเอียดการส่งผลงาน

คุณสมบัติทั่วไป
เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา/ มี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในประเภทที่ส่งผลงาน
ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่ออกประกาศ (12
มิ.ย. 2560)
การเสนอผลงาน
จัดทําตามแบบที่กําหนดจํานวน 2 เล่ม เย็บเล่มปิดสันให้
เรียบร้อย ความหนาไม่เกิน 100 หน้า (รวมส่วนหน้าและ
ภาคผนวก) ด้วยอักษร TH Sarabun PSK 16 pt และ
บันทึกผลงานลงแผ่น CD จํานวน 1 แผ่น เป็นไฟล์
Microsoft word ส่งมาพร้อมกัน
15 ก.ค. 2560 คุณสมบัติทั่วไป
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ / เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาและปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี/
ไม่เคยได้รับรางวัลคุรุสดุดีมาก่อน
การเสนอผลงาน
จัดทําตามแบบรายงานประวัติและผลงานตามที่คุรุสภา
กําหนด

รายละเอียดการคัดเลือก

รางวัลคุรุสภา

สถานศึกษาของ 15 ก.ค. 2560
รัฐและเอกชน
สพป.
(สพป./สพม./
รวบรวมส่งให้
เอกชน)
คณะกรรมการ
ศึกษาธิการ
จังหวัด (กศจ.)

ให้ กศจ. คัดเลือกตามหลักเกณฑ์การพิจารณาที่คุรุสภา
กําหนด ให้เหลือกครูจํานวน 3 คน ผู้บริหารสถานศึกษา
2 คน และศึกษานิเทศก์ จํานวน 1 คน รวม 6 คน เมื่อ
คัดเลือกเสร็จแล้วให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป กําหนดให้คัดค้านภายใน 7 วันนับแต่วันประกาศ
โดยทําหนังสือถึงศึกษาธิการจังหวัด

รางวัลคุรุสดุดี

สพป./สพม.

สพป.ทุกเขต แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก จํานวนไม่
น้อยกว่า 9 คน โดยกําหนดให้มี ผู้แทนระดับประถม
ศึกษา ผู้แทนระดับมัธยมศึกษา ประธานสภาวัฒนธรรม
หรือผู้แทน / นายกสมาคมผู้ปกครองหรือผู้แทน/
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานหรือผู้แทน ร่วมเป็น
กรรมการ โดยเส นอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ให้ความเห็นชอบ และให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หรือหน่วยงานต้นสังกัดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
คัดเลือก กําหนดให้มีการคัดค้านภายใน 7 วัน

กําหนดส่ง
ผลงานไป
คุรุสภา
ภายใน
31 ส.ค. 2560

ภายใน
31 ส.ค. 2560
(โดยรวบรวม
เอกสารหมายเลข
1-5 ส่ง)
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ประเภทรางวัล

รับผลงานจาก
สังกัด

กําหนดวันรับ
ผลงาน

รายละเอียดการส่งผลงาน

รางวัลครู
สพป./สพม และ 15 ก.ค. 2560 หลักเกณฑ์ทั่วไป
ภาษาไทยดีเด่น เอกชน
เป็นครูหรืออาจารย์ประจําซึ่งสอนวิชาภาษาไทยใน
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน/ สอนภาษาไทยตาม
หลักสูตรในระดับที่เสนอ ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึง
วันออกประกาศ (12 มิ.ย. 60)/ มีบุคลิกภาพดี ร่วมมือ
ประสานกับหน่วยงานอื่นได้/ ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานและประพฤติตนจามจรรยาบรรณวิชาชีพ
เป็นแบบอย่างที่ดีได้/ ไม่เคยได้รับการยกย่องเป็นครู
ภาษาไทยดีเด่นมาก่อน (ปี 2528-ปัจจุบัน)
การเสนอผลงาน
ส่งรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป (รูปจริง) และแบบ
รายงานประวัติและผลงานของครูตามที่คุรุสภากําหนด
พร้อมทั้งแนบรายงานผลงานสําคัญที่ดีที่สุดในการแก้ไข
ปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ไม่เกิน 2
เรื่อง พร้อมรายงานและตัวอย่างผลงานของนักเรียน
รางวัลครูภาษา สพม./
31 ก.ค. 2560 คุณสมบัติเบื้องต้น
- เป็นครูประจําการ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ฝรั่งเศสดีเด่น สถาบันอุดมศึกษา (ส่งไปยังศูนย์
พัฒนาการเรียน สอนภาษาฝรั่งเศสทุกหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน มี
การสอนภาษา ประสบการณ์ในการสอนรวมแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี
ฝรั่งเศสที่สังกัด
- ครูนอกประจําการ สอนในระดับอุดมศึกษา
อยู่โดยตรง)
สนับสนุนการสอนฝรั่งเศสไม่น้อยกว่า 10 ปี

รายละเอียดการคัดเลือก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตคัดเลือกครู
ภาษาไทยโดยผ่านคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
โดยคัดเลือกตามโควตาแต่ละสังกัด สพป. และ สพม.
รวม เขตละ 3 คน และ เอกชน จํานวน 1 คน (รวม
ทั้งสิ้น 4 คน) กําหนดให้มีการประกาศรายชื่อและ
คัดค้านภายใน 7 วัน นับแต่วันประกาศ

คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาฝรั่งเศสดําเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คุรุสภากําหนด

กําหนดส่ง
ผลงานไป
คุรุสภา
ภายใน
31 ส.ค. 2560

ภายใน
31 ส.ค. 2560
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ประเภทรางวัล

รับผลงานจาก
สังกัด

รางวัลครูผู้สอน สพป./สพม.
ดีเด่น
เอกชน และ
ท้องถิ่นจังหวัด

กําหนดวันรับ
ผลงาน

รายละเอียดการส่งผลงาน

ระดับเขต คุณสมบัติทั่วไป
5 ก.ค. 2560 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ / ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัย หรือขั้นพื้นฐาน หรือ
ระดับจังหวัด อุดมศึกษาที่ต่ํากว่าปริญญา ต่อเนื่องกันไม่ร้อยกว่า 5 ปี
15 ก.ค. 2560 นับแต่วันประกาศ (12 มิ.ย. 60) และมีประสบการณ์
จัดการเรียนรู้ในประเภทที่เสนอผลงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
ระดับประเทศ นับถึงวันประกาศ/ เป็นผู้ปฏิบัติงานและปฏิบัติตนตาม
20 ส.ค. 2560 มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ/ไม่มีกรณีระหว่างการ
แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบวินัย หรือเคยถูกลงโทษแม้
จะได้รับการล้างมลทิน/ มีความประพฤติครองตน ครอง
คน ครองงานเป็นเป็นอย่างที่ดี/ไม่เคยหรือเคยได้รับ
ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระเดิมไม่น้อยกว่า 3 ปี (25562558)
การเสนอผลงาน
กรอกข้อมูลและรายงานผลงานตามแบบที่กําหนด (คส.
01) ให้ถูกต้องทุกข้อ โดยจัดทําจํานวน 3 เล่ม เย็บปิดสัน
ให้เรียบร้อย ความหนา 100 หน้า กระดาษ A4 รวมส่วน
หน้าและภาคผนวก ด้วยอักษร TH Sarabun PSK 16
pt และบันทึกผลงานลงแผ่น CD จํานวน 1 แผ่น เป็น
ไฟล์ Microsoft word ส่งมาพร้อมกัน

รายละเอียดการคัดเลือก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก จํานวนไม่น้อยกว่า 9 คน
ทั้งนี้ให้มีผู้แทนระดับมัธยมศึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ
(ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก 1 คน ต่อ 1 ประเภท)
โดยคัดเลือกดังนี้
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ท้องถิ่นจังหวัด
- สังกัด สพป./สพม. คัดเลือกเขตพื้นที่การศึกษา
ประเภทละ 1 คน
- สังกัด เอกชน ระดับประถมและมัธยมภายใน
จังหวัด ประเภทละ 1 คน
ระดับจังหวัด
- ส่งรายงานประวัติและผลงานไปยัง สพป.เขต 1
ทุกเขต พิจารณาคัดเลือกให้เหลือประเภทละ 1 คน
ภายในวันที่ 15 ก.ค. 2560 และนําเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบพร้อมส่ง
รายงานประวัติและผลงานไปยังสํานักงานเลขาธิการคุรุ
สภา กําหนดให้มีการคัดค้านภายใน 7 วันนับแต่วัน
ประกาศ
ระดับประเทศ
- คุรุสภาคัดเลือกจากระดับจังหวัดให้เหลือ
ประเภทละ 2 คนรวม 22 คน ในระดับประเทศ

กําหนดส่ง
ผลงานไป
คุรุสภา
ภายใน
20 ส.ค. 2560
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