
 
ประกาศคุรุสภา 

เร่ือง  การคัดเลือกผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหน่ึงแสนครูดี 

ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

***************************************** 
 

 

     คุรุสภา ในฐานะสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหนาที่สงเสริม สนับสนุน ยกยอง และ        
ผดุงเกียรติผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๙(๕)(๖) ดังนั้น คุรุสภาจึงกําหนดใหมีการคัดเลือกผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพ่ือรับรางวัล        
หนึ่งแสนครูดี  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘  เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจใหผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา               
ที่มีความมุงมั่น ตั้งใจประกอบวิชาชีพดวยการครองตน ครองคน  ครองงาน จนเปนแบบอยางของผู มีจิตวิญญาณครู              
รวมทั้งเพ่ือกระตุนใหผูประกอบวิชาชีพที่ยังไมไดรับการยกยอง ไดเรงพัฒนางานและพัฒนาตนใหเหมาะสมกับ
การเปนครูดี ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพเยาวชนและการศึกษาของชาติตอไป โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

๑. วัตถุประสงค 
  ๑. เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจใหแกผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
  ๒. เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีการประพฤติปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดีในการครองตน ครองคน ครองงาน 
  ๓. เพ่ือเปนแบบอยางใหแกผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอ่ืน ไดประพฤติปฏิบัติตนตาม 
 

๒. คุณสมบัติ   
 คุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ไดรับการคัดเลือก  มีดังน้ี 
     ๑. ปจจุบัน  เปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติสภาครู            
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  
  ๒. เปนผูดํารงตําแหนงผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ดังน้ี 

๒.๑ ผูประกอบวิชาชีพครู ตองมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในหนาที่ตามตําแหนง 
ตอเน่ืองกันไมนอยกวา ๕ ป นับถึงวันออกประกาศ 
                             ๒.๒ ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา หรือ ศึกษานิเทศก 
ตองมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในหนาที่ที่ดํารงตําแหนงแลวแตกรณี ตอ เนื่องกันไมนอยกวา ๒ ป                 
นับถึงวันออกประกาศ 
                    ๓. ไมเคยเปนผูไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี  มากอน  

 ๔. ไมเคยเปนผูประพฤติบกพรองในศีลธรรมอันด ี
                  ๕. ไมเปนผูประพฤติตนเก่ียวของกับอบายมุข หรือสิ่งเสพติดจนขาดสติ หรือแสดงกิริยา         

ไมสุภาพจนเปนที่รังเกียจของเพ่ือนรวมวิชาชีพ  ชุมชน หรือสังคมทั้งดานสวนตัวและครอบครัว                        
                 ๖. เปนผูไมเคยถูกลงโทษทางวินัย มากอน 
  ๗. เปนผูมีความสามารถในการครองตน  ครองคน ครองงาน โดยมีผูบังคับบัญชารับรองตามแบบ
ประเมินที่คุรุสภากําหนด 
 
 
 
 
 
 
 



-๒- 

 
 
 
 

๓.  เกณฑการคัดเลือก   
            การคัดเลือกผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ประกอบดวยเกณฑ ๓ ดาน ดังน้ี 
       ๓.๑  ดานการครองตน  (วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ) 

- มีความประพฤติเปนแบบอยางที่ดีทั้งทางกาย วาจา ใจ 
- มีวินัยในตนเอง สํารวม ระวังความประพฤติ ละเวนจากอบายมุข 
- มีความขยันหม่ันเพียร อุตสาหะ 
- มีความซื่อสัตยสุจริต และจริงใจในการปฏิบัติงาน 
- เปนผูพัฒนาตนเอง ทันตอเหตุการณ วิทยาการ ตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมอยูเสมอ 

     ๓.๒  ดานการครองคน (คุณลักษณะที่ดีตอผูอ่ืนและสังคม) 
- รักเมตตา และเอาใจใสตอศิษย ผูใตบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน และผูบังคับบัญชา 
- วางตนเปนกลาง ใจกวางยอมรับฟงความคิดเห็นของผูรวมงาน โดยเห็นประโยชน 

ของสวนรวมเปนสําคัญ 
- รับผิดชอบตอวิชาชีพ และเปนสมาชิกที่ดีตอองคกรวิชาชีพ 
- มีลักษณะความเปนผูนําในการอนุรักษ พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา       

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา สิ่งแวดลอม 
     ๓.๓  ดานการครองงาน (การปฏิบัติงาน) 

- มีความสามารถทางวิชาการ การมีความรู ความเขาใจในสิ่งที่ปฏิบัติอยางแทจริง 
- ใฝเรียนรู ศึกษาคนควาและติดตามความกาวหนาของขอมูลขาวสาร และขอมูล 

ทางวิชาการนํามาพัฒนางานและพัฒนาตนอยางสมํ่าเสมอ 
- กระตือรือรนหาสาเหตุของปญหาในงาน และหาแนวทางแกไขไดดีอยูเสมอ 
- วิเคราะห พัฒนา และปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพใหเปนที่ยอมรับ 
- มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคนวัตกรรม สื่อ เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งในการปฏิบัติงาน 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

๔.  หลักเกณฑและวิธีดําเนินการคัดเลือก 
  หลักเกณฑและวิธีดําเนินการคัดเลือกใหเปนไปตามแนบทายประกาศน้ี  
 

๕.  การบันทึกขอมูลลงในระบบ “หน่ึงแสนครูดี ๒๕๕๘”      
  ค ุร ุสภาเขตพื ้นที ่การศ ึกษา และ หนวยงานต นส ังก ัด  สามารถบันทึกขอมูลลงในระบบ                  
“หน่ึงแสนครูดี ๒๕๕๘”  ไดต้ังแตวันที่  ๒๐ มิถุนายน  ถึง วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  กรณีมีความประสงคจะแกไขหรือปรับปรุงขอมูล หรือมีความคลาดเคลื่อนในการลงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ “หน่ึงแสนครูดี ๒๕๕๘” ใหแจงเปนหนังสือไปยังสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา สํานักยกยอง  
เชิดชูเกียรติวิชาชีพโดยเร็ว เพ่ือทําการเปดระบบใหสามารถบันทึกแกไขหรือปรับปรุงขอมูลไดเปนรายหนวยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
 
 

๖.  การคัดคานและการเพิกถอน 
 ๖.๑ การคัดคาน 
 ผูที่ประสงคจะคัดคานการเสนอชื่อบุคคลใด ตามรายชื่อที่ประกาศฯ ใหยื่นคําคัดคานภายใน  
๑๐ วันทําการ นับแตวันที่มีการประกาศรายชื่อน้ัน 
  (๑) การคัดคานใหทําเปนหนังสือ    ระบุเหตุของการคัดคานวาผูทีไ่ดรับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติขอใด  
อยางไร  ใหยื่นตอประธานกรรมการคุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือหนวยงานตนสังกัด  แลวแตกรณี 
 (๒) คณะกรรมการคุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือหนวยงานตนสังกัด แลวแตกรณี  พิจารณา 
การคดัคานฯ และประกาศผลการพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน ๑๐  วันทําการ 
 
         ๖.๒ การเพิกถอน 
                เม่ือปรากฏภายหลังวาผูที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับรางวัล “หน่ึงแสนครูดี”  เปนผูขาดคุณสมบัติ
ตามที่กําหนด  ใหคุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือ หนวยงานตนสังกัด แลวแตกรณี  แจงใหสํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภาทราบทันที  เพื่อดําเนินการเพิกถอนชื่อตอไป 
 

๗. รางวัล “หน่ึงแสนครูดี” ประกอบดวย   
(๑)  เข็มรางวัลเชิดชูเกียรติ“หน่ึงแสนครูดี”        

     (๒)  เกียรติบัตร “หน่ึงแสนครูดี”  
       
 

๘.  การประกาศผลผูไดรับการคัดเลือก 
                คุร ุสภา จะประกาศผลการคัดเลือกผู ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘        
ภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ http://WWW.ksp.or.th “หนึ่งแสนครูดี ๒๕๕๘” คําวินิจฉัยของคุรุสภา       
ถือเปนที่สุด  
 

๙.  การมอบรางวัล 
               มอบรางวัล “หน่ึงแสนครูดี” ในวันครูที่ ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๙  
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ   พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 
 
 

(ศาสตราจารยไพฑูรย  สินลารัตน) 
ประธานกรรมการคุรุสภา 

  
 
 
 
 

 


