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ระเบียบการคัดเลือก ผูรวมบรหิาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเดน 
สมาพันธสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนธิิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
 

ขอท่ี 1   วัตถุประสงค 
 1.1   เพื่อสงเสริมใหผูรวมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษา ไดตระหนักถึง
บทบาทหนาท่ีของตนและปฏิบัติจนเกิดประโยชนตอนักเรียน 
 1.2   เพื่อสงเสริมขวัญและกําลังใจแกผูรวมบริหาร ครู  ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษา 
ท่ีปฏิบัติงาน  มีผลงานดีเดนเปนประโยชนตอการศึกษา 
 1.3   เพื่อยกยอง เชิดชูเกียรติคุณ ใหกับผูรวมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษา 
ท่ีสรางประโยชนในดานการศึกษาใหกับโรงเรียน และโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 
        1.4   เพื่อใหเปนแบบอยางท่ีดีแกบุคลากรของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 
 1.5   เพื่อใชศักยภาพของครูท่ีไดรับการยกยอง ใหเปนประโยชนในการเผยแพรตอไป 
 

ขอท่ี 2   รางวัล  
         2.1 บุคลากรที่ไดรับการคัดเลือกเปนบุคลากรดีเดน จํานวน 8 รางวัล จะไดรับการประกาศ
เกียรติคุณ และรางวัลดังตอไปนี้ 
 2.1.1   เข็มเชิดชูเกียรติ 
 2.1.2   เกียรติบัตร 
 2.1.3   รางวัลพิเศษตามมติคณะกรรมการสมาพันธสมาคมฯ 
         2.2  บุคลากรแตละทานท่ีไดรับการพิจารณาคัดเลือกเขารอบท่ีสอง เพื่อสัมภาษณ  แตไม
ผานการคัดเลือกจะไดรับเกียรติบัตร และรางวัลพิเศษตามมติคณะกรรมการสมาพันธสมาคมฯ 
 

ขอท่ี 3  จํานวนรางวัล 7 รางวัล ประกอบดวย 
     3.1   ประเภทครูผูสอน ระดับปฐมวัย จํานวน 1  รางวัล 
     3.2   ประเภทครูผูสอน ระดับช้ัน ป.1-3 จํานวน 1  รางวัล 
     3.3   ประเภทครูผูสอน ระดับช้ัน ป.4-6 จํานวน 1  รางวัล 
     3.4   ประเภทครูผูสอน ระดับช้ัน ม.1-3 จํานวน 1          รางวัล 
     3.5  ประเภทครูผูสอน ระดับช้ัน ม.4-6 จํานวน 1  รางวัล 
 3.6  ประเภทครูนิเทศ จํานวน 1  รางวัล 
     3.7  ประเภทบุคลากรทางการศึกษา         จํานวน 1  รางวัล 
     3.8  ประเภทผูรวมบริหาร จํานวน 1  รางวัล 
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ขอท่ี 4  ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกผูรวมบริหาร ครู  ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเดน 
ของสมาพันธสมาคมฯ 
         4.1  แตงต้ังคณะกรรมการ และดําเนินการคัดเลือกภายในโรงเรียนตามหลักเกณฑ/
คุณสมบัติท่ีกําหนด 
         4.2  โรงเรียนดําเนินการจัดทําแบบรายงานผลงานของผูรวมบริหาร ครู ครูนิเทศ และ
บุคลากรทางการศึกษา  
         4.3  ผูสมัครดําเนินการจัดทําผลงานและแฟมรายงานผลงาน 
         4.4  จัดสงรายงานและสงแฟมสมุดภาพผลงาน ใหคณะกรรมการคัดเลือกผูรวมบริหาร ครู 
ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ของสมาพันธสมาคมฯ 
         4.5 คณะกรรมการคัดเลือกผูรวมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ของ
สมาพันธสมาคมฯ  พิจารณาเอกสารผูสมัคร 
    4.6 คณะกรรมการ รวมกับภราดาท่ีไดรับการแตงต้ังจากนายกสมาพันธฯ สัมภาษณผูสมัคร
ท่ีไดรับการคัดเลือกใหเขารอบ  ณ  สถานท่ีกําหนด 
         4.7 ประกาศผลการคัดเลือกผูรวมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเดน 
         4.8 มอบเกียรติบัตร/ เข็มเชิดชูเกียรติ และรางวัลใหกับผูรวมบริหาร ครู ครูนิเทศ และ
บุคลากรทางการศึกษาดีเดน ตามวันและสถานท่ี ท่ีกําหนด 
 

ขอท่ี 5  คณะกรรมการคัดเลือกผูรวมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเดนของ
สมาพันธสมาคมฯ 
         5.1  นายกสมาพันธสมาคมฯ หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย ประธาน 
         5.2  ผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษา จํานวนไมนอยกวา 3-4 ทาน กรรมการ 
         5.3  ครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ จํานวน 1 คน เลขานุการ/ผูประสานงาน 
       หนาท่ี 
       1)  ประเมินผูสมัครรอบท่ี 1 จากการพิจารณาเอกสารตาง ๆ ของผูสมัคร โดยคณะกรรมการท่ี
สมาพันธฯ แตงต้ังจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวนไมนอยกวา 3-4 ทาน ใหเหลือผูสมัครในแตละ
ประเภทดังนี้ 
         1. ครูปฐมวัย จํานวน 2 คน 
 2. ครูระดับช้ัน ป.1-3 จํานวน 2  คน 
 3. ครูระดับช้ัน ป.4-6  จํานวน 2 คน 
 4. ครูระดับช้ัน ม.1-3 จํานวน 2  คน 
 5. ครูระดับช้ัน ม.4-6 จํานวน 2  คน 
 6. ครูนิเทศ จํานวน 2  คน 
 7. บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 2 คน  
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 8. ผูรวมบริหาร จํานวน 2 คน  
       2) ประเมินผูสมัครรอบ 2 จากการเสนอผลงาน และการสัมภาษณ โดยคณะกรรมการที่
สมาพันธ ฯ แตงต้ังจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวนไมนอยกวา 3-4 ทาน ท่ีนายกสมาพันธฯ แตงต้ัง 
ไปสัมภาษณ  ณ  สถานท่ีกําหนด 
       3)  การคัดเลือกผูรวมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ใหนําคะแนนจาก
การประเมินรอบท่ี 1 โดยปรับเปน 30 คะแนน และคะแนนจากการนําเสนอผลงาน และการ
สัมภาษณอีก 70 คะแนน รวมกันเปนคะแนนเต็ม 100 คะแนน การตัดสินพิจารณาจากลําดับของ
คะแนนท่ีสูงท่ีสุดในแตละประเภท  กรณีคะแนนเทากัน ใหพิจารณาคะแนนผลงานดานนวัตกรรม
เปนขอตัดสิน 
 4)  ประกาศผลการคัดเลือก ใหประกาศตามจํานวนท่ีระบุใน ขอท่ี 3   
 

ขอท่ี 6  คณะกรรมการคัดเลือกผูรวมบริหาร ครู ครูนิเทศ  และบุคลากรทางการศึกษาดีเดนของ
สมาคมผูปกครองและครูฯ ประจําโรงเรียน 
         6.1  ผูอํานวยการ ประธาน 
         6.2  คณะภราดา กรรมการ 
         6.3  คณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอํานวยการ  กรรมการ 
         6.4  ตัวแทนคณะกรรมการสมาคมผูปกครองฯ                กรรมการ 
         6.5 หัวหนาฝายวิชาการ กรรมการ/เลขานุการ 
       หนาท่ี 
         1)   คัดเลือก/สงผูรวมบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนตามหลักเกณฑ/
คุณสมบัติท่ีกําหนด ในแตละระดับ/ประเภท  ตามจํานวนรางวัลในขอ 3 (แตละโรงเรียนสงระดับ/
ประเภทละ 1  คน เทานั้น) 
        2)   ประสานผูไดรับการคัดเลือกใหจัดทําแฟมรายงานผลงานและแบบรายงานผลงานของ
ผูสมัคร 
         3)   จัดสงรายชื่อ/เอกสาร ขอมูลตาง ๆ ใหประธานดําเนินการสรรหาผูรวมบริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาดีเดน  ตามประกาศในแตละป  ดังนี้ 
 3.1   แบบรายงานผลงานเพื่อขอรับรางวัล ผูรวมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากร
ทางการศึกษาดีเดนฯ 
 3.2   แฟมรายงานผลงานเชิงประจักษ 
 3.3   ผลงานประกอบท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนางานท่ีเสนอขอรับการประเมินฯ (ถามี) 
         4)   ประสานการจัดทํา การนําเสนอผลงาน (เวลาประมาณ 20-30 นาที) ประกอบการ
สัมภาษณ  ณ สถานท่ีกําหนด  (กรณีไดรับการพิจารณาเขารอบ 2) 
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         5)  ประสานการจัดทําการนําเสนอผลงาน (เวลาประมาณ 3-4 นาที) กรณีไดรับการคัดเลือก 
เปนผูรวมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเดนของสมาพันธฯ เพื่อนําเสนอในพิธี
มอบรางวัล 
 

ขอท่ี 7   คุณลักษณะเบื้องตน 
       7.1   เปนผูปฏิบัติหนาท่ีและไดรับการบรรจุเปนบุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต
คาเบรียลแหงประเทศไทย 
       7.2   มีระยะเวลาการปฏิบัติหนาท่ีตอเนื่องในคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทยไมนอย
กวา 3 ป 
       7.3   ผูรวมบริหาร ครู ครูนิเทศ หรือบุคลากรทางการศึกษา ท่ีไดรับรางวัลดีเดนของ
สมาพันธฯ ไมสามารถลงสมัครไดเปนเวลา 3 ปการศึกษา ตอเนื่องในประเภทนั้น ๆ  หลังจากท่ี
ไดรับรางวัล 
       7.4   ผูรวมบริหาร ครู ครูนิเทศ หรือบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับรางวัลดีเดนของสมาพันธ
ฯ เม่ือสมัครคร้ังตอไป ผลงานท่ีเคยสงผลใหไดรับรางวัล  คณะกรรมการประเมินจะไมนํามา
ประกอบการ พิจารณาอีก 

7.5 ผูรวมบริหาร หมายถึง  ครูท่ีเปนกรรมการที่ปรึกษาผูอํานวยการ (กรรมการบอรด
บริหารภายในโรงเรียน) 
ครู หมายถึง  ผูสอนต้ังแต 15 คาบ ข้ึนไป 
ครูนิเทศ หมายถึง ครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีการนิเทศตามระบบการนิเทศครูของฝายการศึกษา
มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล และสังกัดในหนวยงานนิเทศของโรงเรียน 
บุคลากรทางการศึกษา  หมายถึง ผูสนับสนุนการศึกษา ซ่ึงเปนผูทําหนาท่ีใหบริการ 
หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหาร
การศึกษา และปฏิบัติงานอ่ืน ในหนวยงานการศึกษา 
 

ขอท่ี 8     การแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูรวมบริหาร  ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษา
ดีเดน ประจําโรงเรียน ตามขอ 6 โรงเรียนอาจแตงต้ัง คณะกรรมการไดตามความเหมาะสม แตให
คํานึงถึงบุคคลในขอ 6 เปนสําคัญ 
 

ขอท่ี 9    การใหคะแนนรอบท่ี 2  คณะกรรมการจะพิจารณาใหคะแนนดังนี้ 
1) คุณลักษณะเบ้ืองตนและคุณลักษณะตามหลักเกณฑท่ีกําหนด คะแนนจากการประเมิน

รอบท่ี 1  30 คะแนน 
2) การสัมภาษณและประเมินจากสภาพการนําเสนอ  70 คะแนน 

 ซ่ึงผู เข า รับการพิจารณารางวัลดี เดนทุกประเภท  จะตองได รับการประเมินจาก
คณะกรรมการในแตละชุดโดยไดคะแนนไมต่ํากวา รอยละ 80 ของคะแนนเต็ม 
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ขอท่ี 10  รางวัลครูนิเทศ ใหมีการคัดเลือกในปการศึกษา 2557 เปนตนไป 
 

       ประกาศ ณ วันท่ี 17 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2556 
 
 
                                                       ลงช่ือ          
                            (นายสนั่น  อังอุบลกุล) 

                   นายกสมาพันธสมาคมผูปกครองและครู โรงเรียนในเครือ 
                   มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 
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แบบขอรับรางวัลผูรวมบริหารดีเดน สมาพันธสมาคมผูปกครองและครู 
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย  

ปการศึกษา ……… 
 

คําชี้แจง : ขอใหผูสมัครจัดทําแบบรายงานโดยละเอียดตามหัวขอของแบบรายงานท้ังในตอนท่ี 1  
    และตอนท่ี 2 

 

ตอนท่ี 1    ประวัติบุคลากรผูสมควรไดรับรางวัลผูรวมบริหารดีเดน 
1. โรงเรียนท่ีสังกัด............................................................................................................................... 
2. ช่ือ – นามสกุล................................................................................................................................  
3.  เกิดวันท่ี.................. เดือน.......................................... พ.ศ. ................. อายุ ............................... ป 
4.  
     

ปฏิบัติหนาท่ีในโรงเรียนคร้ังแรก วันท่ี.................. เดือน........................................พ.ศ. ............... 
ไดรับการบรรจุเม่ือวันท่ี.................. เดือน.................................... พ.ศ. ................... 

      รวมระยะเวลาในการปฏิบัติหนาท่ีติดตอกันในโรงเรียน.............................. ป 
5.  ตําแหนงหนาท่ีในปจจุบัน............................................................................................................... 
     
6. 

สอนวิชา (กรณีท่ีสอน)...................................................................ระดับช้ัน...................................        
การศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามลําดับ และท่ีสําคัญ) 

   

 7.4  ……………………………………………………………………………………...

วุฒิการศึกษา ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จการศึกษา ชื่อสถาบัน 
   
   
   
   

 

7. ความสามารถพิเศษ 
          7.1  ……………………………………………………………………………………... 
 7.2  ……………………………………………………………………………………...
  7.3  ……………………………………………………………………………………... 

ขนาด 

น้ิว 1 

รูปถาย 



8.  ประวัติหนาที่การงาน ตั้งแตเริ่มตนจนถึงปจจุบัน 
ปการศึกษา สถานภาพ/ตําแหนง งานที่ไดรับมอบหมาย การศึกษา/ฝกอบรม/ประชุมสัมมนา ฯลฯ คุณวุฒิ/ใบรับรอง 
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ปการศึกษา ความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการปฏิบัติงาน ความสําเร็จหรือการยกยองที่ไดรับ 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
              ขาพเจาขอรับรองวาขอความและหลักฐานท่ีไดแนบมาทั้งหมดมีความถูกตองและเปนความ
จริงทุกประการ 
 

                                           (ลงช่ือ)................................................................ ผูสมัคร 
                             (...............................................................) 
  
                   (ลงช่ือ)................................................................ ผูอํานวยการ 

                                             (...............................................................) 
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ตอนท่ี 2  คุณลักษณะหลักเกณฑท่ีกําหนด แบงเปน  2  หัวขอ  คือ 
 -   คุณลักษณะตามหลักเกณฑท่ัวไป 
 -   คุณลักษณะตามหลักเกณฑเฉพาะ 
  

1.    คุณลักษณะตามหลักเกณฑท่ัวไป 
       ผูท่ีจะไดรับรางวัลผูรวมบริหารดีเดน พิจารณาจากคุณลักษณะท่ัวไป ดังนี้ 
        1.1  การมีวินัยและการพัฒนาตนเอง  
        1.2  การรับผิดชอบตอวิชาชีพ 
        1.3  การแสดงความเอ้ืออาทร 
        1.4  การสงเสริมการเรียนรู 
        1.5 การเปนแบบอยาง 
        1.6 การชวยเหลือเกื้อกูล 
        1.7 การใหความเสมอภาค 
        1.8 การเกื้อกูลและยึดม่ันในระบบคุณธรรม 

  1.9 ความเปนผูนําในการอนุรักษ 
  1.10 เปนผูมีความรักและศรัทธาตอพันธกิจและเปาหมายของโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

2.     คุณลักษณะตามหลักเกณฑเฉพาะ 
        ผูท่ีจะไดรับรางวัลผูรวมบริหารดีเดน จะพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 

 2.1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา 
 2.2  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกับการพัฒนาของ
บุคลากร ผูเรียน และชุมชน 
 2.3  มุงม่ันพัฒนาผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ  

         2.4  พัฒนาแผนงานขององคกรใหสามารถไดเกิดผลจริง 
         2.5  พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนเปนลําดับ 

  2.6  ปฏิบัติงานขององคกรโดยเนนผลถาวร  
  2.7  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ 
  2.8  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 
  2.9  รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอ่ืนอยางสรางสรรค 
  2.10  แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
  2.11  เปนผูนําและสรางผูนํา 
  2.12  สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ  
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เกณฑการประเมินผูรวมบริหารดีเดน สมาพันธสมาคมผูปกครองและครู 
โรงเรียนเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

        การประเมิน กําหนดการประเมิน 2 ดาน ดงันี ้
       1.  ดานคณุลักษณะเบื้องตน 

ระดับผลการประเมิน รายการประเมิน 

ผาน ไมผาน 
1.1 ไดรับการบรรจุเปนบุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหง ................... 

................... 
................. 
.................        ประเทศไทย 

1.2  มีระยะเวลาที่ปฏิบัติหนาที่ตอเน่ืองในโรงเรียนเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล 
       แหงประเทศไทย ไมนอยกวา 3 ป 

 

        2.  ดานคณุลักษณะหลักเกณฑท่ีกําหนด (300 คะแนน) 
2.1 คุณลักษณะตามหลักเกณฑทั่วไป (70 คะแนน) 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได หมายเหตุ 
การมีวินัยและการพัฒนาตนเอง      2.1.1  

                การมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองดานวิชาชีพ บุคลิกภาพ 
และวิสัยทัศนใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองอยูเสมอ 

15 

  

     2.1.2 การรับผิดชอบตอวิชาชีพ 
               การรัก ศรัทธา ซื่อสัตยสุจริต และรับผิดชอบตอวิชาชีพ 
เปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ 

5 
  

     2.1.3  การแสดงความเอื้ออาทร 
               การรัก เมตตา เอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริม ใหกําลังใจแก
ศิษย และ/ หรือ ผูรับบริการตามบทบาทหนาที่โดยเสมอหนา 

5 
  

     2.1.4  การสงเสริมการเรียนรู 
                การสงเสริมใหเกิดการเรียนรู ทักษะ และนิสัยที่ถูกตองดี
งามแกศิษย และ/หรือ ผูรับบริการบทบาทหนาที่เต็มความสามารถ
ดวยความบริสุทธใจ 

10 

  

     2.1.5 การเปนแบบอยาง 
               การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ทั้งกาย วาจา
และจิตใจ 

5 
  

     2.1.6  การชวยเหลือเก้ือกูล 
               การสงเสริมความเจริญทางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ 
และสังคมของศิษยและ/ หรือผูรับบริการตามบทบาทหนาที่ 
 

5 
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รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได หมายเหตุ 
     2.1.7 การใหความเสมอภาค 
               การใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาค โดยไมเรียก
รับหรือยอมรับผลประโยชนจากการใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ 

5 
  

     2.1.8 การเก้ือกูลและยึดมั่นในระบบคุณธรรม 
               การชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค โดยยึด
มั่นในระบบคุณธรรม สรางสามัคคีในหมูคณะ 

5 
  

     2.1.9 ความเปนผูนําในการอนุรักษ 
               การเปนผูนําการอนุรักษและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา สิ่งแวดลอม 

5 
  

     2.1.10  

10 

  เปนผูมีความรักและศรัทธาตอพันธกิจและเปาหมายของ
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 
        1) สงเสริมการดําเนินงานใหเปนไปตามอัตลักษณการศึกษา
เซนตคาเบรียลอยางตอเน่ือง 
        2) เขาใจและปฏิบัติตามแนวทางของนักบุญหลุยส มารี      
กรีญอง เดอ มงฟอรต เชน การรวมกิจกรรมชวยเด็กดอยโอกาสและ
ผูยากไร 

รวม 70   

 
2.2  

   
คุณลักษณะตามหลักเกณฑเฉพาะ (200 คะแนน)  

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได หมายเหตุ 
     2.2.1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพการ
บริหารการศึกษา 
       1) การมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการพัฒนา
วิชาชีพ ไดแก การเปนผูริ่เริ่ม ผูรวมงาน ผูรวมจัดงานหรือกิจกรรม 
       2) การเปนผูเสนอผลงานและเผยแพรผลงานขององคกร 
เพ่ือใหบุคคลภายนอกยอมรับและเห็นคุณประโยชนของผูบริหารที่
มีตอการพัฒนาองคกร 
       3) การนําองคกรใหเปนที่ยอมรับของสังคมโดยสวนรวม 
 

20 

  

     2.2.2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิด
ขึ้นกับการพัฒนาของบุคลากร ผูเรียนและชุมชน 
       1) มีการตัดสินใจในการทํางานตาง ๆ เพ่ือผลการพัฒนาที่จะ
เกิดขึ้นกับทุกฝาย 
       2) การตัดสินใจของผูบริหารผานกระบวนการวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางการกระทํากับผลของการกระทํา 

20 
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รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได หมายเหตุ 
      3) การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมนําไปสูความไววางใจ ความ
ศรัทธา และความรูสึกเปนที่พ่ึงไดของบุคคลที่เก่ียวของ  

   

     2.2.3 มุงมั่นพัฒนาผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็ม
ศักยภาพ 
       1) หาวิธีพัฒนาผูรวมงาน โดยการศึกษา จุดเดน จุดดอยของ
ผูรวมงาน กําหนดจุดพัฒนาของแตละคน และเลือกใชวิธีการท่ี
เหมาะสมกับการพัฒนาดานน้ัน ๆ  
       2) ใชเทคนิคการบริหารและการนิเทศภายในใหผูรวมงานไดลง
มือปฏิบัติจริง 
       3) การลงมือปฏิบัติจริงเปนผลใหศักยภาพของผูรวมงาน
เพ่ิมพูนพัฒนากาวหนาอยางไมหยุดยั้ง นําไปสูการเปนบุคคลแหง
การเรียนรู 
 

15 

  

     2.2.4 พัฒนาแผนงานขององคกรใหสามารถไดเกิดผลจริง 
       1) การวางแผนงานขององคกรไดอยางมียุทธศาสตร เหมาะสม
กับเง่ือนไขขอจํากัดของผูเรียน ครู ผูรวมงาน ชุมชน ทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม สอดคลองกับนโยบาย แนวทาง เปาหมายของการ
พัฒนา 
       2) การนําแผนงานไปปฏิบัติเกิดผลตอการพัฒนาอยางแทจริง 
       3) แผนงานมีกิจกรรมสําคัญที่นําไปสูผลของการพัฒนา ความ
สอดคลองของเปาหมายกิจกรรม และผลงาน ถือเปนคุณภาพสําคัญ
ที่นําไปสูการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง มีความคุมคาและ
เกิดผลอยางแทจริง 
 

20 

  

     2.2.5 พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มี
คุณภาพสูงขึ้นเปนลําดับ 
       1) มีความรูในการบริหารแนวใหม ๆ เลือกและปรับปรุง ใช
นวัตกรรมไดหลากหลายตรงกับสภาพการณ เง่ือนไข ขอจํากัดของ
งานและองคกร  
       2) การใชนวัตกรรมการบริหารนําไปสูผลไดจริง องคกร
กาวหนาพัฒนาอยางไมหยุดยั้ง 
       3) ผูรวมงานทุกคนไดใชศักยภาพของตนอยางเต็มที่ มีความ
ภาคภูมิใจในผลงานรวมกัน 
 
 

20 

  

 12 



 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได หมายเหตุ 
     2.2.6 ปฏิบัติงานขององคกรโดยเนนผลถาวร 
       1) การเลือกและใชกิจกรรมการบริหารท่ีจะนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของบุคลากรและองคกรจนบุคลากรมีนิสัยใน
การพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
       2) ผูบริหารมีความเพียรพยายาม กระตุน ยั่วยุ ทาทาย ให
บุคลากรมีความรูสึกเปนเจาของ ช่ืนชมผลสําเร็จเปนระยะ ๆ โดย
เริ่มจากการริเริ่ม การรวมพัฒนา การสนับสนุนขอมูลและให
กําลังใจใหบุคลากรศึกษา คนควา ปฏิบัติ และปรับปรุงงานตาง ๆ 
ไดดวยตนเอง  
       3) กิจกรรมการบริหารนําไปสูการมีคานิยมในการพัฒนางาน
ตามภาวะปกติอันเปนบุคลิกภาพที่พึงปรารถนาของบุคลากรและ
องคกร รวมทั้งบุคลากรทุกคนช่ืนชมและศรัทธาในความสามารถ
ของตน 
 

20 

  

     2.2.7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ 
       1) มีความสามารถนําเสนอผลงานท่ีไดทําสําเร็จแลวดวยการ
รายงานผลที่แสดงถึงการวิเคราะหงานอยางรอบคอบ ครอบคลุม
(ขอจํากัด ผลดี ผลเสีย ผลกระทบ  สิ่งควรปรับปรุง ประโยชนที่ใช
ในการทํางานตอไป) การกําหนดงานที่จะนําไปสูผลแหงการพัฒนา 
การลงมือปฏิบัติจริง และผลที่ปรากฎมีหลักฐานยืนยันชัดเจน 
       2) ผูบริหารนําผลการประเมินไปใชในการประเมินตนเอง 
รวมท้ังการทําใหเกิดความรูสึกช่ืนชมของผูรวมปฏิบัติงานทุกคน 
       3) การรายงานผลทําใหผูปฏิบัติงานไดเรียนรูเก่ียวกับ
ความสามารถและศักยภาพของตน เปนขั้นตอนสําคัญอยางหน่ึงที่
จะนําไปสูการรูคุณคาแหงตน 
 

20 

  

     2.2.8 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
       1) ผูบริหารปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในดานคุณธรรม 
       2) ผูบริหารปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในดานจริยธรรม 
       3) ผูบริหารปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในดานความยุติธรรม 
       4) ผูบริหารปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในดานบุคลิกภาพ 
 
 
 
 

10   

 13 



 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได หมายเหตุ 
     2.2.9 รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นอยางสรางสรรค 
       1) รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่น ในการเสนอแนวทาง
ปฏิบัติ แนะนํา ปรับปรุงการปฎิบัติ และแกปญหาของชุมชนหรือ
หนายงานอื่น ๆ เพ่ือใหเกิดผลดีตอสวนรวม 
       2) รวมคิด รวมวางแผน และรวมปฏิบัติดวยความเต็มใจ เต็ม
ความสามารถ 
       3) ยอมรับความสามารถ รับฟงความคิดเห็นและเปดโอกาสให
ผูอื่นไดใชความสามารถของตนอยางเต็มศักยภาพเพื่อเสริมสราง
บรรยากาศประชาธิปไตยและการรวมมือกันในสังคม นําไปสูการ
ยอมรับและศรัทธาอยางภาคภูมิใจ 
 

10 

  

     2.2.10 แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
       1) ติดตามการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในโลกทุก ๆ ดาน จน
สามารถสนทนากับผูอื่นดวยขอมูลขาวสารท่ีทันสมัย 
       2) นําขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่ไดรับ มาใชการพัฒนางานและ
ผูรวมงาน  
       3) เกิดการยอมรับและความรูสึกเช่ือถือของผูรวมงานอันจะ
เปนเง่ือนไขเบื้องตนที่จะนําไปสูการพัฒนาที่ลึกซึ้งตอเน่ืองตอไป 
 

10 

  

     2.2.11 เปนผูนําและสรางผูนํา 
       1) การสรางวัฒนธรรมขององคกร ดวยการพูดนํา ปฏิบัตินํา 
และจัดระบบงานใหสอดคลองกับวัฒนธรรมโดยการใหรางวัลแกผู
ที่ไดทํางานไดสําเร็จแลว จนนําไปสูการพัฒนาตนเอง คิดไดเอง 
ตัดสินใจไดเอง พัฒนาไดเองของผูรวมงานทุกคน 
       2) การแสดงออกอยางชัดเจน และสม่ําเสมอเก่ียวกับวัฒนธรรม
องคกร  
       3) ผูรวมงานมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานจนสามารถเลือก
การกระทําที่สอคดลองกับวัฒนธรรม แสดงออกและช่ืนชมไดดวย
ตนเอง  
     4) ผูบริหารสรางความรูสึกประสบความสําเร็จใหแกบุคลากรแต
ละคนและทุกคน จนเกิดภาพความเปนผูนําในทุกระดับ นําไปสู
องคกรแหงการเรียนรู 
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รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได หมายเหตุ 

20 

       2.2.12 สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ 
       1) ต่ืนตัวอยูเสมอ มองเห็นการเปล่ียนแปลงอยางรอบดาน 
รวมทั้งการเปล่ียนแปลงในอนาคต  
       2) กลาตัดสินใจดําเนินการเพ่ือผลในอนาคต ทําใหองคกรปรับ
ไดทันตอการเปลี่ยนแปลง และสอดคลองกับความกาวหนาของ
โลก 

รวม 200   

 
 
2.3 

   

ดานเอกสาร - แฟมสมุดภาพผลงาน (30 คะแนน) 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได หมายเหตุ 
     2.3.1 การจัดรูปเลม 10   
     2.3.2 ความสวยงามของรูปเลม 10   
     2.3.3 10   การนําเสนอและเน้ือหาของแฟมรูปเลม 

รวม 30   

    
คะแนนรวม 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได หมายเหตุ 
2.1 คุณลักษณะตามหลักเกณฑทั่วไป 70   
2.2 คุณลักษณะตามหลักเกณฑเฉพาะ 200   
2.3 ดานเอกสาร - แฟมสมุดภาพผลงาน 30   

รวมทั้งหมด 300   
ปรับคะแนนเปน 100 คะแนน (คะแนนที่ได หาร  3) 100   
ปรับคะแนนเปน 30 คะแนน (คะแนนที่ได หาร  10) 30   
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แฟมรายงานผลงาน 
(ผูรวมบริหาร) 

 

คําชี้แจง  แฟมรายผลงานนี้  ขอใหผูสมัครท่ีไดรับคัดเลือกผูจัดทํา และขอใหวิเคราะหวา รูปเลมควร
ประกอบไปดวยอะไรบาง ตามหลักเกณฑ/คุณสมบัติ ในระเบียบฯ  ในสวนท่ีนําเสนอมา เปนแนวทาง
ในการจัดทํา โดยสามารถเพ่ิมเติมสวนท่ีเห็นวาเหมาะสมกับทานไดอีก 

 
1.    คํานํา 
2.    สารบัญ 
3.    ประวัติบุคลากรผูสมควรไดรับรางวัลผูรวมบริหารดีเดน (ตอนท่ี 1) 
4.    คุณลักษณะตามหลักเกณฑท่ัวไป (ตอนท่ี 2) 
5.    คุณลักษณะตามหลักเกณฑเฉพาะ (ตอนท่ี 2) 
6.    ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรมในการบริหาร 
      -  งานประดิษฐ คิด เขียน เพื่อการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน เชน เทคนิค วิธีการ การประยุกต  
          ใชทฤษฎีการบริหาร บทความท่ีเผยแพร เปนตน 

รางวัลระดับภาค เขต ประเทศ และนานาชาติ ยอนหลังไมเกิน 5 ป จนถึงปการศึกษาท่ีสมัคร       -  
      -  งานวิจัย และการนําไปใช  
7.    สรุปผลการปฏิบัติงาน ตามคุณลักษณะตามหลักเกณฑเฉพาะ (ตอนท่ี 2) เลือกขอใดขอหนึ่งท่ี
เดนชัดท่ีสุด ซ่ึงเปนท่ียอมรับของนักเรียน สถานศึกษา ผูรวมงาน สังคม และเห็นผลจากการอุทิศตน
เพื่อประโยชนแกวิชาชีพตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงานและเปนหลักฐานอางอิงได(ความยาวไม
เกิน 3 หนากระดาษ A4 ) 
8.    ความสัมพันธกับศิษยเกา 
      -   การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ กับศิษยเกา 
      -   การสรางสัมพันธอันดีระหวางศิษยเกากับโรงเรียน  
9.    ความสัมพันธกับผูปกครองและครูฯ 
      -   การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ กับสมาคมผูปกครองและครูฯ /ผูปกครอง 

การสรางสัมพันธอันดีระหวางสมาคมผูปกครองและครูฯ /ผูปกครองกับโรงเรียน       -   
10.  อ่ืน ๆ 
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แบบขอรับรางวัลครูดีเดน สมาพันธสมาคมผูปกครองและครู 
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

ระดับ......................  
ปการศึกษา ……… 

 

คําชี้แจง : ขอใหผูสมัครจัดทําแบบรายงานโดยละเอียดตามหัวขอของแบบรายงานท้ังในตอนท่ี 1  
    และตอนท่ี 2 
 

ตอนท่ี 1    ประวัติครูผูสมควรไดรับรางวลัครูดีเดน 
1. โรงเรียนท่ีสังกัด............................................................................................................................... 
2. ช่ือ – นามสกุล................................................................................................................................  
3.  เกิดวันท่ี.................. เดือน.......................................... พ.ศ. ................. อายุ ............................... ป 
4.  ปฏิบัติหนาท่ีในโรงเรียนคร้ังแรก วันท่ี.................. เดือน........................................พ.ศ. ............... 
   
   
ไดรับการบรรจุเม่ือวันท่ี.................. เดือน.................................... พ.ศ. ...................รวมระยะเวลา 
ในการปฏิบัติหนาท่ีติดตอในโรงเรียน.............................. ป 

5.  

6.  

ตําแหนงหนาท่ีในปจจุบัน............................................................................................................... 
     สอนวิชา ...................................................................ระดับช้ัน......................................         

การศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามลําดับ และท่ีสําคัญ) 
   

วุฒิการศึกษา ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จการศึกษา ชื่อสถาบัน 
   
   
   
   

     
7. ความสามารถพิเศษ 
          7.1  ……………………………………………………………………………………... 
 7.2  ……………………………………………………………………………………...
  7.3  ……………………………………………………………………………………... 
 7.4  ……………………………………………………………………………………...

 
น้ิว 1 

ขนาด 

รูปถาย 



8.  ประวัติหนาที่การงาน ตั้งแตเริ่มตนจนถึงปจจุบัน 
ปการศึกษา สถานภาพ/ตําแหนง งานที่ไดรับมอบหมาย การศึกษา/ฝกอบรม/ประชุมสัมมนา ฯลฯ คุณวุฒิ/ใบรับรอง 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

17 



ปการศึกษา ความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการปฏิบัติงาน ความสําเร็จหรือการยกยองที่ไดรับ 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
              ขาพเจาขอรับรองวาขอความและหลักฐานท่ีไดแนบมาทั้งหมดมีความถูกตองและเปนความ
จริงทุกประการ 
 

                                           (ลงช่ือ)................................................................ ผูสมัคร 
                             (...............................................................) 
  
                   (ลงช่ือ)................................................................ ผูอํานวยการ 

                                                          (...............................................................) 
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ตอนท่ี 2  คุณลักษณะหลักเกณฑท่ีกําหนด แบงเปน  2  หัวขอ  คือ 
 -   คุณลักษณะตามหลักเกณฑท่ัวไป 
 -   คุณลักษณะตามหลักเกณฑเฉพาะ 
  

1.    คุณลักษณะตามหลักเกณฑท่ัวไป 
       ผูท่ีจะไดรับรางวัลครูดีเดน พิจารณาจากคุณลักษณะท่ัวไป ดังนี ้
        1.1  การมีวินยัและการพัฒนาตนเอง  
        1.2  การรับผิดชอบตอวิชาชีพ 
        1.3  การแสดงความเอ้ืออาทร 
        1.4  การสงเสริมการเรียนรู 
        1.5 การเปนแบบอยาง 
        1.6 การชวยเหลือเกื้อกูล 
        1.7 การใหความเสมอภาค 
        1.8 การเกื้อกูลและยดึม่ันในระบบคุณธรรม 

  1.9 ความเปนผูนําในการอนรัุกษ 
  1.10 เปนผูมีความรักและศรัทธาตอพันธกิจและเปาหมายของโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

 

2.     คุณลักษณะตามหลักเกณฑเฉพาะ 
        ผูท่ีจะไดรับรางวัลครูดีเดน จะพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี ้

  2.1  ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพอยูเสมอ   
         2.2  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแกผูเรียน 
        2.3  มุงม่ันพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ 
        2.4  พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกดิผลจริง 
        2.5  พัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 
         2.6  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน 
         2.7  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ 

  2.8  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน 
  2.9  รวมมือกบัผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค 
  2.10  รวมมือกบัผูอ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรค 
  2.11  แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
  2.12  สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ 
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เกณฑการประเมินครูดีเดน สมาพันธสมาคมผูปกครองและครู 
โรงเรียนเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

       การประเมินกําหนดการประเมิน 2 ดาน คือ 
      1.  ดานคณุลักษณะเบื้องตน 

ระดับผลการประเมิน รายการประเมิน 

ผาน ไมผาน 
1.1 ไดรับการบรรจุเปนบุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหง ................... 

................... 
................. 
.................        ประเทศไทย 

1.2  มีระยะเวลาที่ปฏิบัติหนาที่ตอเน่ืองในโรงเรียนเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล 
       แหงประเทศไทย ไมนอยกวา 3 ป 

 

       2.  ดานคณุลักษณะหลักเกณฑท่ีกําหนด 
2.1 คุณลักษณะตามหลักเกณฑทั่วไป (70 คะแนน) 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได หมายเหตุ 
การมีวินัยและการพัฒนาตนเอง      2.1.1  

                การมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองดานวิชาชีพ บุคลิกภาพ 
และวิสัยทัศนใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองอยูเสมอ 

15 

  

     2.1.2 การรับผิดชอบตอวิชาชีพ 
               การรัก ศรัทธา ซื่อสัตยสุจริต และรับผิดชอบตอวิชาชีพ 
เปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ 

5 
  

     2.1.3  การแสดงความเอื้ออาทร 
               การรัก เมตตา เอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริม ใหกําลังใจแก
ศิษย และ/ หรือ ผูรับบริการตามบทบาทหนาที่โดยเสมอหนา 

5 
  

     2.1.4  การสงเสริมการเรียนรู 
                การสงเสริมใหเกิดการเรียนรู ทักษะ และนิสัยที่ถูกตองดี
งามแกศิษย และ/หรือ ผูรับบริการบทบาทหนาที่เต็มความสามารถ
ดวยความบริสุทธใจ 

10 

  

     2.1.5 การเปนแบบอยาง 
               การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ทั้งกาย วาจา
และจิตใจ 

5 
  

     2.1.6  การชวยเหลือเก้ือกูล 
               การสงเสริมความเจริญทางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ 
และสังคมของศิษยและ/ หรือผูรับบริการตามบทบาทหนาที่ 
 

5 
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รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได หมายเหตุ 
     2.1.7 การใหความเสมอภาค 
               การใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาค โดยไมเรียก
รับหรือยอมรับผลประโยชนจากการใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ 

5 
  

     2.1.8 การเก้ือกูลและยึดมั่นในระบบคุณธรรม 
               การชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค โดยยึด
มั่นในระบบคุณธรรม สรางสามัคคีในหมูคณะ 

5 
  

     2.1.9 ความเปนผูนําในการอนุรักษ 
               การเปนผูนําการอนุรักษและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา สิ่งแวดลอม 

5 
  

      2.1.10  

10 

  เปนผูมีความรักและศรัทธาตอพันธกิจและเปาหมายของ
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 
        1) สงเสริมการจัดการเรียนการสอนตามอัตลักษณการศึกษา 
เซนตคาเบรียลอยางตอเน่ือง 
        2) เขาใจและปฏิบัติตามแนวทางของนักบุญหลุยส มารี      
กรีญอง เดอ มงฟอรต เชน การรวมกิจกรรมชวยเด็กดอยโอกาสและ
ผูยากไร 

รวม 70   

 
2.2  

   
คุณลักษณะตามหลักเกณฑเฉพาะ (200 คะแนน)  

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได หมายเหตุ 
     2.2.1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพอยู
เสมอ 
       1) การศึกษาคนควาเพ่ือพัฒนาตนเอง 
       2) การเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
       3) การเขารวมกิจกรรมทางวิชาการท่ีองคกรหรือหนวยงานหรือ
สมาคมจัดขึ้น 

20 

  

     2.2.2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแก
ผูเรียน 
       1) การเลือกกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมอื่น ๆ โดย
คํานึงถึงประโยชนที่จะเกิดแกผูเรียนเปนหลัก 
       2) การเลือกอยางชาญฉลาด ดวยความรัก และหวังดีตอผูเรียน 
 
 
 
 

20 
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รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได หมายเหตุ 
     2.2.3 มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ 
       1) การใชความพยายามอยางเต็มความสามารถของครู ที่จะใหผู
เรียนเกิดการเรียนรูใหมากที่สุด ตามความถนัด ความสนใจ ความ
ตองการ โดยวิเคราะห วินิจฉัยปญหาความตองการท่ีแทจริงของ
ผูเรียน 
       2) ปรับเปล่ียนวิธีการสอนที่จะใหไดผลดีกวาเดิม 
       3) การสงเสริมพัฒนาการ ดานตาง ๆ ตามศักยภาพของผูเรียน
แตละคนอยางเปนระบบ 

15 

  

     2.2.4 พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 
          การเลือกใช ปรับปรุง หรือสรางแผนการสอน บันทึกการ
สอน หรือเตรียมการสอนในลักษณะอื่น ๆ ที่สามารถนําไปใชจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคของการ
เรียนรู 

20 

  

     2.2.5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 
          การประดิษฐคิดคน ผลิต เลือกใช ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ 
เอกสารสิ่งพิมพ เทคนิควิธีการตาง ๆ เพ่ือใหผูเรียนบรรลุ
วัตถุประสงคของการเรียนรู 

20 

  

     2.2.6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแก
ผูเรียน 
       1) การจัดการเรียนการสอน ที่มุงเนนใหผูเรียนประสบ
ผลสําเร็จในการแสวงหาความรูตามสภาพความแตกตางของบุคคล 
ดวยการปฏิบัติจริง และสรุปความรูทั้งหลายไดดวยตนเอง 
       2) กอใหเกิดคานิยมและนิสัยในการปฏิบัติ จนเปนบุคลิกภาพ
ถาวรติดตัวผูเรียนตลอดไป 

20 

  

     2.2.7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ 
       การรายผลการพัฒนาผูเรียนที่เกิดจากการปฏิบัติการเรียนการ
สอนใหครอบคลุม สาเหตุ ปจจัยและการดําเนินงานที่เก่ียวของ โดย
ครูนําเสนอรายงานผลการปฏิบัติในรายละเอียด ดังน้ี 
       1) ปญหาความตองการของผูเรียนที่ตองไดรับการพัฒนา และ
เปาหมายของการพัฒนาผูเรียน 
       2) เทคนิค วิธีการ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่นํามาใช
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนและข้ันตอนวิธีการใชเทคนิค
วิธีการหรือนวัตกรรมน้ัน ๆ  
       3) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการท่ีกําหนด ที่
เกิดกับผูเรียน 

20 
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รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได หมายเหตุ 
      4) ขอเสนอแนะแนวทางใหม ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนา
ผูเรียนใหไดผลดียิ่งขึ้น 

   

     2.2.8 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน 
       1) การแสดงออก การประพฤติและปฏิบัติ ในดานบุคลิกภาพ
ทั่วไป การแตงกาย กิริยา วาจา 
       2) การแสดงออก การประพฤติและปฏิบัติ ในดานจริยธรรมที่
เหมาะสมกับความเปนครูอยางสมํ่าเสมอ 
       3) ผูเรียนเล่ือมใส ศรัทธา และถือเปนแบบอยาง 

10 

  

     2.2.9 รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค 
       1) การตระหนักถึงความสําคัญ รับฟงความคิดเห็น ยอมรับใน
ความรูความสามารถ 
       2) ใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ของเพ่ือน
รวมงานดวยความเต็มใจ 
       3) ผลความรวมมือเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา และ
รวมรับผลที่เกิดจากการกระทําน้ัน 

10 

  

     2.2.10 รวมมือกับผูอื่นในชุมชนอยางสรางสรรค 
       1) การตระหนักถึงความสําคัญ รับฟงความคิดเห็น ยอมรับใน
ความรูความสามารถ ของบุคคลอื่นในชุมชน  
       2) รวมมือปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนางานของสถานศึกษา 
       3) ใหชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกันและ
ปฏิบัติงานรวมกันดวยความเต็มใจ 

10 

  

     2.2.11 แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
       1) การคนหา สังเกต จดจํา และรวบรวมขอมูลขาวสารตาม
สถานการณของสังคมทุกดาน 
       2) การคนหา สังเกต จดจํา และรวบรวมสารสนเทศเก่ียวกับ
วิชาชีพครู  
       3) สามารถวิเคราะห วิจารณอยางมีเหตุผล และใชขอมูล
ประกอบการแกปญหา พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคม
ไดอยางเหมาะสม 

15 

  

     2.2.12 

20 

  สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ 
          การสรางกิจกรรมการเรียนรู โดยการนําเอาปญหา หรือความ
จําเปนในการพัฒนาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในการเรียนและการจัดกิจกรรม
อื่น ๆ ในโรงเรียนมากําหนดเปนกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือนําไปสูการ
พัฒนาของผูเรียนที่ถาวร 

200   รวม 
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2.3 ดานเอกสาร - แฟมสมุดภาพผลงาน (30 คะแนน)    

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได หมายเหตุ 
     2.3.1 การจัดรูปเลม 10   
     2.3.2 ความสวยงามของรูปเลม 10   
     2.3.3 10   การนําเสนอและเน้ือหาของแฟมรูปเลม 

รวม 30   

    
คะแนนรวม 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได หมายเหตุ 
2.1 คุณลักษณะตามหลักเกณฑทั่วไป 70   
2.2 คุณลักษณะตามหลักเกณฑเฉพาะ 200   
2.3 ดานเอกสาร - แฟมสมุดภาพผลงาน 30   

รวมทั้งหมด 300   
ปรับคะแนนเปน 100 คะแนน (คะแนนที่ได หาร  3) 100   
ปรับคะแนนเปน 30 คะแนน (คะแนนที่ได หาร  10) 30   
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แฟมรายงานผลงาน 
(ครู) 

 

คําชี้แจง  แฟมรายผลงานนี้  ขอใหผูสมัครท่ีไดรับคัดเลือกผูจัดทําเ และขอใหวิเคราะหวา รูปเลมควร
ประกอบไปดวยอะไรบาง ตามหลักเกณฑ/คุณสมบัติ ในระเบียบฯ  ในสวนท่ีนําเสนอมา เปนแนวทาง
ในการจัดทํา โดยสามารถเพิม่เติมสวนท่ีเห็นวาเหมาะสมกับทานไดอีก 

 
1.    คํานํา 
2.    สารบัญ 
3.    ประวัติบคุลากรผูสมควรไดรับรางวัลครูดีเดน (ตอนท่ี 1) 
4.    คุณลักษณะตามหลักเกณฑท่ัวไป(ตอนท่ี 2) 
5.    คุณลักษณะตามหลักเกณฑเฉพาะ(ตอนท่ี 2) 
6.    ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 
      -  งานประดิษฐ คิด เขียน เพื่อการศึกษาและพัฒนาการศึกษา เชน เทคนิค วิธีการ การประยุกต  
          ใชทฤษฎีการสอน บทความท่ีเผยแพร เปนตน 
      -  รางวัลระดับภาค เขต ประเทศ และนานาชาติ ยอนหลังไมเกิน 5 ป จนถึงปการศึกษาท่ีสมัคร 
      -  งานวิจัย และการนําไปใช  
7.    สรุปผลการปฏิบัติงาน ตามคุณลักษณะตามหลักเกณฑเฉพาะ (ตอนท่ี 2) เลือกขอใดขอหนึ่งท่ี
เดนชัดท่ีสุด ซ่ึงเปนท่ียอมรับของนักเรียน สถานศึกษา ผูรวมงาน สังคม และเห็นผลจากการอุทิศตน
เพื่อประโยชนแกวิชาชีพตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงานและเปนหลักฐานอางอิงได(ความยาวไม
เกิน 3 หนากระดาษ A4 ) 
8.    ความสัมพันธกับศิษยเกา 
      -   การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ กับศิษยเกา 
      -   การสรางสัมพันธอันดีระหวางศิษยเกากับโรงเรียน  
9.    ความสัมพันธกับผูปกครองและครูฯ 
      -   การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ กับสมาคมผูปกครองและครูฯ /ผูปกครอง 
      -   การสรางสัมพันธอันดีระหวางสมาคมผูปกครองและครูฯ /ผูปกครองกับโรงเรียน 
10.  อ่ืน ๆ 
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แบบขอรับรางวัลครูนิเทศ สมาพันธสมาคมผูปกครองและครู 
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

ระดับ......................  
ปการศึกษา ……… 

 

คําชี้แจง : ขอใหผูสมัครจัดทําแบบรายงานโดยละเอียดตามหัวขอของแบบรายงานท้ังในตอนท่ี 1  
    และตอนท่ี 2 
 

ตอนท่ี 1    ประวัติครูนเิทศผูสมควรไดรับรางวัลครูนิเทศดีเดน 
1. โรงเรียนท่ีสังกัด............................................................................................................................... 
2. ช่ือ – นามสกุล................................................................................................................................  
3.  เกิดวันท่ี.................. เดือน.......................................... พ.ศ. ................. อายุ ............................... ป 
4.  ปฏิบัติหนาท่ีในโรงเรียนคร้ังแรก วันท่ี.................. เดือน........................................พ.ศ. ............... 
   
   
ไดรับการบรรจุเม่ือวันท่ี.................. เดือน.................................... พ.ศ. ...................รวมระยะเวลา 
ในการปฏิบัติหนาท่ีติดตอในโรงเรียน.............................. ป 

5.  ตําแหนงหนาท่ีในปจจุบัน............................................................................................................... 
     สอนวิชา ...................................................................ระดับช้ัน......................................         
6.  การศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามลําดับ และท่ีสําคัญ) 
   

วุฒิการศึกษา ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จการศึกษา ชื่อสถาบัน 
   
   
   
   

     
7. ความสามารถพิเศษ 
          7.1  ……………………………………………………………………………………... 
 7.2  ……………………………………………………………………………………...
  7.3  ……………………………………………………………………………………... 
 7.4  ……………………………………………………………………………………...

 
น้ิว 1 

ขนาด 

รูปถาย 



8.  ประวัติหนาที่การงาน ตั้งแตเริ่มตนจนถึงปจจุบัน 
ปการศึกษา สถานภาพ/ตําแหนง งานที่ไดรับมอบหมาย การศึกษา/ฝกอบรม/ประชุมสัมมนา ฯลฯ คุณวุฒิ/ใบรับรอง 
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ปการศึกษา ความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการปฏิบัติงาน ความสําเร็จหรือการยกยองที่ไดรับ 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
              ขาพเจาขอรับรองวาขอความและหลักฐานท่ีไดแนบมาทั้งหมดมีความถูกตองและเปนความ
จริงทุกประการ 
 

                                           (ลงช่ือ)................................................................ ผูสมัคร 
                             (...............................................................) 
  
                   (ลงช่ือ)................................................................ ผูอํานวยการ 

                                                          (...............................................................) 
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ตอนท่ี 2  คุณลักษณะหลักเกณฑท่ีกําหนด แบงเปน  2  หัวขอ  คือ 
 -   คุณลักษณะตามหลักเกณฑท่ัวไป 
 -   คุณลักษณะตามหลักเกณฑเฉพาะ 
  

1.    คุณลักษณะตามหลักเกณฑท่ัวไป 
       ผูท่ีจะไดรับรางวัลครูนิเทศดีเดน พิจารณาจากคุณลักษณะท่ัวไป ดังนี ้
        1.1  การมีวินยัและการพัฒนาตนเอง  
        1.2  การรับผิดชอบตอวิชาชีพ 
        1.3  การแสดงความเอ้ืออาทร 
        1.4  การสงเสริมการเรียนรู 
        1.5 การเปนแบบอยาง 
        1.6 การชวยเหลือเกื้อกูล 
        1.7 การใหความเสมอภาค 
        1.8 การเกื้อกูลและยดึม่ันในระบบคุณธรรม 

  1.9 ความเปนผูนําในการอนรัุกษ 
  1.10 เปนผูมีความรักและศรัทธาตอพันธกิจและเปาหมายของโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

 

2.     คุณลักษณะตามหลักเกณฑเฉพาะ 
        ผูท่ีจะไดรับรางวัลครูนิเทศดีเดน จะพจิารณาคุณลักษณะเฉพาะ ดงันี้ 

  2.1 ปฏิบัติกิจกรรมวิชาการเกี่ยวกับการพฒันาการนิเทศการศึกษาเพื่อใหเกิดการ
พัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา 

         2.2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแกผูรับการ
นิเทศ   
         2.3 มุงม่ันพัฒนาผูรับการนิเทศใหลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลตอการพัฒนา
อยางเต็มศักยภาพ   

พัฒนาแผนการนิเทศใหสามารถปฏิบัติไดเกดิผลจริง          2.4 
         2.5 พัฒนาและใชนวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกดิผลงานท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนเปน
ลําดับ  

         2.6 จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเนนผลถาวรท่ีเกิดข้ึนแกผูรับการนิเทศ   
         2.7 รายงานผลการนิเทศการศึกษาไดอยางเปนระบบ  

  2.8 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี   

 30 



 

  2.9 รวมพัฒนางานกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค  
  2.10 แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา   
  2.11 เปนผูนําและสรางผูนําทางวิชาการ 
  2.12 สรางโอกาสในการพัฒนางานไดทุกสถานการณ 
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เกณฑการประเมินครูนิเทศดีเดน สมาพันธสมาคมผูปกครองและครู 
โรงเรียนเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

       การประเมินกําหนดการประเมิน 2 ดาน คือ 
      1.  ดานคณุลักษณะเบื้องตน 

ระดับผลการประเมิน รายการประเมิน 

ผาน ไมผาน 
1.1 ไดรับการบรรจุเปนบุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหง ................... 

................... 
................. 
.................        ประเทศไทย 

1.2  มีระยะเวลาที่ปฏิบัติหนาที่ตอเน่ืองในโรงเรียนเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล 
       แหงประเทศไทย ไมนอยกวา 3 ป 

 

       2.  ดานคณุลักษณะหลักเกณฑท่ีกําหนด 
2.1 คุณลักษณะตามหลักเกณฑทั่วไป (70 คะแนน) 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได หมายเหตุ 
การมีวินัยและการพัฒนาตนเอง      2.1.1  

                การมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองดานวิชาชีพ บุคลิกภาพ 
และวิสัยทัศนใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองอยูเสมอ 

15 

  

     2.1.2 การรับผิดชอบตอวิชาชีพ 
               การรัก ศรัทธา ซื่อสัตยสุจริต และรับผิดชอบตอวิชาชีพ 
เปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ 

5 
  

     2.1.3  การแสดงความเอื้ออาทร 
               การรัก เมตตา เอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริม ใหกําลังใจแก
ศิษย และ/ หรือ ผูรับบริการตามบทบาทหนาที่โดยเสมอหนา 

5 
  

     2.1.4  การสงเสริมการเรียนรู 
                การสงเสริมใหเกิดการเรียนรู ทักษะ และนิสัยที่ถูกตองดี
งามแกศิษย และ/หรือ ผูรับบริการบทบาทหนาที่เต็มความสามารถ
ดวยความบริสุทธใจ 

10 

  

     2.1.5 การเปนแบบอยาง 
               การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ทั้งกาย วาจา
และจิตใจ 

5 
  

     2.1.6  การชวยเหลือเก้ือกูล 
               การสงเสริมความเจริญทางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ 
และสังคมของศิษยและ/ หรือผูรับบริการตามบทบาทหนาที่ 
 

5 
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รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได หมายเหตุ 
     2.1.7 การใหความเสมอภาค 
               การใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาค โดยไมเรียก
รับหรือยอมรับผลประโยชนจากการใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ 

5 
  

     2.1.8 การเก้ือกูลและยึดมั่นในระบบคุณธรรม 
               การชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค โดยยึด
มั่นในระบบคุณธรรม สรางสามัคคีในหมูคณะ 

5 
  

     2.1.9 ความเปนผูนําในการอนุรักษ 
               การเปนผูนําการอนุรักษและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา สิ่งแวดลอม 

5 
  

      2.1.10  

10 

  เปนผูมีความรักและศรัทธาตอพันธกิจและเปาหมายของ
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 
        1) สงเสริมการดําเนินงานใหเปนไปตามอัตลักษณการศึกษา
เซนตคาเบรียลอยางตอเน่ือง 
        2) เขาใจและปฏิบัติตามแนวทางของนักบุญหลุยส มารี      
กรีญอง เดอ มงฟอรต เชน การรวมกิจกรรมชวยเด็กดอยโอกาสและ
ผูยากไร 

รวม 70   

 
2.2  

   
คุณลักษณะตามหลักเกณฑเฉพาะ (200 คะแนน)  

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได หมายเหตุ 
     2.2.1 ปฏิบัติกิจกรรมวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาการนิเทศ
การศึกษาเพ่ือใหเกิดการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา 
       1) เปนผูรวมงาน การเปนผูจัดงานหรือกิจกรรมการพัฒนาการ
นิเทศการศึกษา 
       2) การเปนผูเสนอผลงานและเผยแพรผลงานการนิเทศ เปนที่
ยอมรับและเห็นคุณประโยชนของครูนิเทศที่มีตอการพัฒนาองคกร 
 

15 

  

     2.2.2  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดยคํานึงถึง
ผลที่จะเกิดแกผูรับการนิเทศ 
        1) วิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของตนกับผลที่
จะเกิดแกผูรับการนิเทศ เลือกกิจกรรมที่จะนําไปสูผลทางบวก 
       2) ระมัดระวังไมใหเกิดกิจกรรมที่มีผลทางลบโดยมิไดต้ังใจ  
        เพ่ือนําไปสูความไววางใจ ความศรัทธาของผูรับการนิเทศที่มี
ตอการนิเทศ และเห็นประโยชนของการนิเทศ 
 

15 

  

 33 



 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได หมายเหตุ 
     2.2.3 มุงมั่นพัฒนาผูรับการนิเทศใหลงมือปฏิบัติกิจกรรมจน
เกิดผลตอการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 
       1) การพัฒนาผูรับการนิเทศอยางเต็มศักยภาพ โดยศึกษาจุดเดน 
จุดดอย กําหนดจุดพัฒนา เลือกใชวิธีที่เหมาะสมกับการพัฒนาดาน
น้ัน ๆ ใชเทคนิคการนิเทศใหผูรับการนิเทศไดลงมือปฏิบัติจริง 
       2) ประเมิน ปรับปรุงใหผูรับการนิเทศรูศักยภาพ เลือกแนวทาง
ที่เหมาะสมกับงาน และลงมือปฏิบัติจนเปนผลใหศักยภาพของผูรับ
การนิเทศเพ่ิมพูนพัฒนา กาวหนาไมหยุดยั้ง นําไปสูการเปนบุคคล
แหงการเรียนรู 

20 

  

     2.2.4 พัฒนาแผนการนิเทศใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 
       1) แผนการนิเทศมียุทธศาสตร เหมาะสมกับเง่ือนไข ขอจํากัด
ของผูรับการนิเทศ สอดคลองกับนโยบาย แนวทาง และเปาหมาย
ของการพัฒนา 
       2) แผนการนิเทศมีกิจกรรมสําคัญที่นําไปสูผลการพัฒนา ที่มี
ประสิทธิภาพ มีความคุมคาและเกิดผลจริง 

30 

  

     2.2.5 พัฒนาและใชนวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงาน
ที่มีคุณภาพสูงขึ้นเปนลําดับ 
        ครูนิเทศมีความรูในการนิเทศแนวใหม ๆ เลือกและปรับปรุง
ใชนวัตกรรมไดหลากหลายตรงกับสภาพการณ เง่ือนไข ขอจํากัด
ของงานและผูรับการนิเทศจนนําไปสูผลไดจริง 

20 

  

     2.2.6 จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเนนผลถาวรที่เกิดขึ้น
แกผูรับการนิเทศ 
       1) ครูนิเทศรูจักเสนพัฒนาของผูรับการนิเทศ และเพียรพยายาม
กระตุน ยั่วยุ ทาทาย ใหผูรับการนิเทศลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพื่อการ
พัฒนา ดวยความรูสึกประสบความสําเร็จเปนระยะ ๆ  โดยพยายาม
ใหผูรับการนิเทศมีความรูสึกเปนเจาของการทํากิจกรรม และการ
พัฒนาของผูรับการนิเทศเอง 
       2) ขั้นตอนการนิเทศควรเริ่มจากการริเริ่ม การรวมพัฒนา และ
การสนับสนุนขอมูลใหกําลังใจ ใหผูรับการนิเทศคนหา ปฏิบัติ 
ประเมิน และปรับปรุงงานตาง ๆ ไดดวยตนเอง 

20 

  

     2.2.7 รายงานผลการนิเทศการศึกษาไดอยางเปนระบบ 
         การรายงานผลที่แสดงผลที่แสดงถึงการวิเคราะหอยาง
รอบคอบ ซึ่งครอบคลุมการกําหนดงานที่จะนําไปสูผลแหงการ
พัฒนา การลงมือปฏิบัติจริงและผลที่ปรากฏมีหลักฐานยืนยัน
ชัดเจน 

20 
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รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได หมายเหตุ 
     2.2.8 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
       1) ครูนิเทศประพฤติปฏิบัติใหเปนที่ประจักษเสียกอน เพ่ือให
คําปรึกษา คําแนะนํา หรือกิจกรรมนั้น ๆ มีนํ้าหนัก มีความสําคัญ 
นาเช่ือถือ 
      2) ครูนิเทศเปนแบบอยางที่ดี ทั้งบุคลิกภาพ การปฏิบัติตน มี
คุณธรรม จริยธรรม 

10 

  

     2.2.9 รวมพัฒนางานกับผูอื่นอยางสรางสรรค 
       1) เสนอแนวทางปรับปรุงที่ดีกวาเดิม แนะนําการปฏิบัติที่เปน
ผลดีกวาเดิม ช้ีแนวทางการแกปญหาที่นําไปสูผลดี 
       2) เปนผูสามารถรวมคิด รวมวางแผน และรวมปฏิบัติ เพ่ือ
พัฒนาองคกรเพ่ือนรวมวิชาชีพและชุมชนดวยความเต็มใจ เต็ม
ความรูความสามารถและคาดหวังผลที่ดีที่สุดที่จะเกิดผลขึ้น 
       3) ยอมรับในความรูความสามารถและรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่น รวมทั้งเปดโอกาสใหผูอื่นไดใชความสามารถของตนอยางเต็ม
ศักยภาพ 
 

10 

  

     2.2.10  แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
       ครูนิเทศติดตามการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกทุกดาน จน
สามารถสนทนากับผูอื่นดวยขอมูลขาวสารท่ีทันสมัย และนําขอมูล
ขาวสารตาง ๆ ไปใชพัฒนางานและพัฒนาผูรับการนิเทศ 
 

10 

  

     2.2.11 เปนผูนําและสรางผูนําทางวิชาการ 
       1) การใหรางวัลแกผูรับการนิเทศที่ปฏิบัติงานสําเร็จแลวจน
นําไปสูการพัฒนาตนเอง คิดไดเอง ตัดสินใจไดเอง พัฒนางานได
เองของผูรับการนิเทศ 
       2) ครูนิเทศแสดงออกอยางชัดเจน และสม่ําเสมอเก่ียวกับ
วัฒนธรรมในการพัฒนางานวิชาการ ดวยความกระตือรือรน เพียร
พยายามที่จะบริการอยางเต็มที่ ตามขีดสูงสุดของความสามารถ 
เพ่ือใหผูรับการนิเทศเกิดความม่ันใจในการปฏิบัติ สามารถเลือก
การกระทําที่สอดคลองกับวัฒนธรรม แสดงออกและช่ืนชมไดดวย
ตนเอง 
       3) ครูนิเทศสรางศรัทธา ความไววางใจ และความรูสึกประสบ
ความสําเร็จใหแกผูรับการนิเทศแตละคนและทุกคนจนเกิดภาพ
ความเปนผูนําทางวิชาการ นําไปสูการเปนบุคคลแหงการเรียนรู
อยางแทจริง 

20 
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รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได หมายเหตุ 

10 

       2.2.12 สรางโอกาสในการพัฒนางานไดทุกสถานการณ 
       ครูนิเทศต่ืนตัวอยูเสมอมองเห็นการเปล่ียนแปลงอยางรอบดาน 
ทั้งในปจจุบันและอนาคต กลาที่จะตัดสินใจดําเนินการเพ่ือผลตอ
วิชาชีพการนิเทศการศึกษาในอนาคต 

รวม 200   

 

2.3 
   

ดานเอกสาร - แฟมสมุดภาพผลงาน (30 คะแนน) 
รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได หมายเหตุ 

     2.3.1 การจัดรูปเลม 10   
     2.3.2 ความสวยงามของรูปเลม 10   
     2.3.3 10   การนําเสนอและเน้ือหาของแฟมรูปเลม 

รวม 30   

    
คะแนนรวม 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได หมายเหตุ 
2.1 คุณลักษณะตามหลักเกณฑทั่วไป 70   
2.2 คุณลักษณะตามหลักเกณฑเฉพาะ 200   
2.3 ดานเอกสาร - แฟมสมุดภาพผลงาน 30   

รวมทั้งหมด 300   
ปรับคะแนนเปน 100 คะแนน (คะแนนที่ได หาร  3) 100   
ปรับคะแนนเปน 30 คะแนน (คะแนนที่ได หาร  10) 30   
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แฟมรายงานผลงาน 
(ครูนิเทศ) 

 

คําชี้แจง  แฟมรายผลงานนี้  ขอใหผูสมัครท่ีไดรับคัดเลือกผูจัดทําเ และขอใหวิเคราะหวา รูปเลมควร
ประกอบไปดวยอะไรบาง ตามหลักเกณฑ/คุณสมบัติ ในระเบียบฯ  ในสวนท่ีนําเสนอมา เปนแนวทาง
ในการจัดทํา โดยสามารถเพิม่เติมสวนท่ีเห็นวาเหมาะสมกับทานไดอีก 

 
1.    คํานํา 
2.    สารบัญ 
3.    ประวัติบคุลากรผูสมควรไดรับรางวัลครูนิเทศดีเดน (ตอนท่ี 1) 
4.    คุณลักษณะตามหลักเกณฑท่ัวไป(ตอนท่ี 2) 
5.    คุณลักษณะตามหลักเกณฑเฉพาะ(ตอนท่ี 2) 
6.    ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรมในการปฏิบัติงานนิเทศ 
      -  งานประดิษฐ คิด เขียน เพื่อการศึกษาและพัฒนาการปฏิบัติหนาท่ี เชน เทคนิค วิธีการ การ
ประยุกต ใชทฤษฎีท่ีเกี่ยวของการปฏิบัติงาน บทความท่ีเผยแพร เปนตน 

รางวัลระดับภาค เขต ประเทศ และนานาชาติ ยอนหลังไมเกิน 5 ป จนถึงปการศึกษาท่ีสมัคร       -  
      -  งานวิจัย และการนําไปใช  
7.    สรุปผลการปฏิบัติงาน ตามคุณลักษณะตามหลักเกณฑเฉพาะ (ตอนท่ี 2) เลือกขอใดขอหนึ่งท่ี
เดนชัดท่ีสุด ซ่ึงเปนท่ียอมรับของนักเรียน สถานศึกษา ผูรวมงาน สังคม และเห็นผลจากการอุทิศตน
เพื่อประโยชนแกวิชาชีพตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงานและเปนหลักฐานอางอิงได(ความยาวไม
เกิน 3 หนากระดาษ A4 ) 
8.    ความสัมพันธกับศิษยเกา 
      -   การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ กับศิษยเกา 
      -   การสรางสัมพันธอันดีระหวางศิษยเกากับโรงเรียน  
9.    ความสัมพันธกับผูปกครองและครูฯ 
      -   การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ กับสมาคมผูปกครองและครูฯ /ผูปกครอง 

การสรางสัมพันธอันดีระหวางสมาคมผูปกครองและครูฯ /ผูปกครองกับโรงเรียน       -   
10.  อ่ืน ๆ 
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แบบขอรับรางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเดนสมาพันธสมาคมผูปกครองและครู 
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย  

ปการศึกษา ……… 
 

คําชี้แจง : ขอใหผูสมัครจัดทําแบบรายงานโดยละเอียดตามหัวขอของแบบรายงานท้ังใน ตอนท่ี 1   
                และตอนท่ี 2 
 
ตอนท่ี 1    ประวัติบุคลากรท่ีสมควรไดรับรางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเดน 

5.  

1. โรงเรียนท่ีสังกัด............................................................................................................................... 
2. ช่ือ – นามสกุล................................................................................................................................  
3.  เกิดวันท่ี.................. เดือน.......................................... พ.ศ. ................. อายุ ............................... ป 
4.  
   
   

ปฏิบัติหนาท่ีในโรงเรียนคร้ังแรก วันท่ี.................. เดือน........................................พ.ศ. ............... 
ไดรับการบรรจุเม่ือวันท่ี.................. เดือน.................................... พ.ศ. ...................รวมระยะเวลา 
ในการปฏิบัติหนาท่ีติดตอในโรงเรียน.............................. ป 
ตําแหนงหนาท่ีในปจจุบัน............................................................................................................... 

    สอนวิชา (กรณีท่ีสอน)...................................................................ระดบัช้ัน...................................        
6. การศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามลําดับ และท่ีสําคัญ) 
   

วุฒิการศึกษา ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จการศึกษา ชื่อสถาบัน 
   
   
   
   

     
7. ความสามารถพิเศษ 
          7.1  ……………………………………………………………………………………... 
 7.2  ……………………………………………………………………………………...
  7.3  ……………………………………………………………………………………... 
 7.4  ……………………………………………………………………………………...

 
น้ิว 1 

ขนาด 

รูปถาย 



8.  ประวัติหนาที่การงาน ตั้งแตเริ่มตนจนถึงปจจุบัน 
ปการศึกษา สถานภาพ/ตําแหนง งานที่ไดรับมอบหมาย การศึกษา/ฝกอบรม/ประชุมสัมมนา ฯลฯ คุณวุฒิ/ใบรับรอง 
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ปการศึกษา ความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการปฏิบัติงาน ความสําเร็จหรือการยกยองที่ไดรับ 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
              ขาพเจาขอรับรองวาขอความและหลักฐานท่ีไดแนบมาทั้งหมดมีความถูกตองและเปนความ
จริงทุกประการ 
 

                                           (ลงช่ือ)................................................................ ผูสมัคร 
                             (...............................................................) 
  
                   (ลงช่ือ)................................................................ ผูอํานวยการ 

                                                        (...............................................................) 
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ตอนท่ี 2  คุณลักษณะหลักเกณฑท่ีกําหนด แบงเปน  2  หัวขอ  คือ 
 -   คุณลักษณะตามหลักเกณฑท่ัวไป 
 -   คุณลักษณะตามหลักเกณฑเฉพาะ 
  

1.    คุณลักษณะตามหลักเกณฑท่ัวไป 
       ผูท่ีจะไดรับรางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเดน พิจารณาจากคุณลักษณะท่ัวไป ดังนี้ 
        1.1  การมีวินยัและการพัฒนาตนเอง  
        1.2  การรับผิดชอบตอวิชาชีพ 
        1.3  การแสดงความเอ้ืออาทร 
        1.4  การสงเสริมการเรียนรู 
        1.5 การเปนแบบอยาง 
        1.6 การชวยเหลือเกื้อกูล 
        1.7 การใหความเสมอภาค 
        1.8 การเกื้อกูลและยดึม่ันในระบบคุณธรรม 

  1.9 ความเปนผูนําในการอนรัุกษ 
  1.10 เปนผูมีความรักและศรัทธาตอพันธกิจและเปาหมายของโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

2.     คุณลักษณะตามหลักเกณฑเฉพาะ 
                           ผูท่ีจะไดรับรางวัลบุคลาการทางการศึกษาดีเดน จะพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 
 2.1  สามารถปฏิบัติงานตามหนาท่ี มีผลงาน ถือเปนแบบอยางท่ีดีได 

         2.2  ปฏิบัติงานประจําไดผลดีเดนเปนพิเศษ และตองทําประโยชนแกสวนรวมจน
สมควรยกยองเปนตัวอยางใหแกบุคคลอ่ืน 

         2.3  มีผลงานดีเดน 
         2.4  มีความสามารถในการปรับปรุงวิจัย และพัฒนางานอยูเสมอ 
         2.5  มีความสามารถในการบริหาร และจัดการกระบวนการปฏิบัติงาน 

         2.6  มีความสามารถในการแกปญหา และมีวิสัยทัศนในการแกปญหาในงานที่
ปฏิบัติ 
         2.7  มีสวนรวมในการพิทักษ และพัฒนาสิ่งแวดลอม ตลอดจนอนุรักษสงเสริมภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 
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เกณฑการประเมินบุคลากรทางการศึกษาดีเดน สมาพันธสมาคมผูปกครองและครู 
โรงเรียนเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

 

       การประเมินกําหนดการประเมิน 2 ดาน คือ 
       1.  ดานคณุลักษณะเบื้องตน 

ระดับผลการประเมิน รายการประเมิน 

ผาน ไมผาน 
1.1 ไดรับการบรรจุเปนครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล 
       แหงประเทศไทย 
1.2  มีระยะเวลาที่ปฏิบัติหนาที่ตอเน่ืองในโรงเรียนเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล 
       แหงประเทศไทย ไมนอยกวา 3 ป 
 

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

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

 

        2.  ดานคณุลักษณะหลักเกณฑท่ีกําหนด 
2.1 คุณลักษณะตามหลักเกณฑท่ัวไป (70 คะแนน) 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได หมายเหตุ 
การมีวินัยและการพัฒนาตนเอง      2.1.1  

                การมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองดานวิชาชีพ บุคลิกภาพ 
และวิสัยทัศนใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองอยูเสมอ 

15 

  

     2.1.2 การรับผิดชอบตอวิชาชีพ 
               การรัก ศรัทธา ซื่อสัตยสุจริต และรับผิดชอบตอวิชาชีพ 
เปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ 

5 
  

     2.1.3  การแสดงความเอื้ออาทร 
               การรัก เมตตา เอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริม ใหกําลังใจแก
ศิษย และ/ หรือ ผูรับบริการตามบทบาทหนาที่โดยเสมอหนา 

5 
  

     2.1.4  การสงเสริมการเรียนรู 
                การสงเสริมใหเกิดการเรียนรู ทักษะ และนิสัยที่ถูกตองดี
งามแกศิษย และ/หรือ ผูรับบริการบทบาทหนาที่เต็มความสามารถ
ดวยความบริสุทธใจ 

10 

  

     2.1.5 การเปนแบบอยาง 
               การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ทั้งกาย วาจา
และจิตใจ 

5 
  

     2.1.6  การชวยเหลือเก้ือกูล 
               การสงเสริมความเจริญทางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ 
และสังคมของศิษยและ/ หรือผูรับบริการตามบทบาทหนาที่ 

5 
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รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได หมายเหตุ 
     2.1.7 การใหความเสมอภาค 
               การใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาค โดยไมเรียก
รับหรือยอมรับผลประโยชนจากการใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ 

5 
  

     2.1.8 การเก้ือกูลและยึดมั่นในระบบคุณธรรม 
               การชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค โดยยึด
มั่นในระบบคุณธรรม สรางสามัคคีในหมูคณะ 

5 
  

     2.1.9 ความเปนผูนําในการอนุรักษ 
               การเปนผูนําการอนุรักษและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา สิ่งแวดลอม 

5 
  

     2.1.10  

10 

  เปนผูมีความรักและศรัทธาตอพันธกิจและเปาหมายของ
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 
        1) สงเสริมการดําเนินงานใหเปนไปตามอัตลักษณการศึกษา 
เซนตคาเบรียลอยางตอเน่ือง 
        2) เขาใจและปฏิบัติตามแนวทางของนักบุญหลุยส มารี      
กรีญอง เดอ มงฟอรต เชน การรวมกิจกรรมชวยเด็กดอยโอกาสและ
ผูยากไร 

รวม 70   

 
2.2  คุณลักษณะตามหลักเกณฑเฉพาะ  (200 คะแนน)  

   

2.2.1 สามารถปฏิบัติงานตามหนาท่ีและอุดมการณจนมีผลงาน ถือ
เปนตัวอยางได 
        1) มีคุณธรรม ประพฤติและปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
        2) มีความรัก และความศรัทธาในอาชีพ 
        3) เผยแพรผลการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานใหเพ่ือนครู
และผูเก่ียวของ     
        4) พัฒนานวัตกรรมเก่ียวกับงานของตนจนสามารถเปน 
ตัวอยางกับคนอื่น ๆ 
        5) เช่ือมั่น ช่ืนชม ภูมิใจในการเปนบุคลากรขององคกรเปน 
สวนสําคัญ และสรางความสามัคคีในองคกร 

 
 
 
 
 

20 

  

2.2.2 ปฏิบัติงานประจําไดผลดีเดนเปนพิเศษ และไดทําประโยชน 
         แกสวนรวม จนสมควรยกยองใหเปนตัวอยางแกบุคคลอ่ืน 
        1) ไดรับการยอมรับจากผูบริหาร เพ่ือนครู และผูที่เก่ียวของ 
        2) เปนผูนําในการพัฒนาโรงเรียนและชุมชนในดานตาง ๆ 
        3) ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษา 
  

 
 

20 
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รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได หมายเหตุ 

2.2.3 มีผลงานดีเดน หรือนวัตกรรมที่พัฒนางาน 
        1)ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติจากภายในและภายนอก 
โรงเรียน 
       2) มีผลงานในการสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
ที่ชัดเจน 
       3) พัฒนานวัตกรรมการทํางานจนสามารถเปนตัวอยางได 

25   

2.2.4 มีความสามารถในการปรับปรุง วิจัย และพัฒนางานอยูเสมอ 
        1) มีการจัดเก็บขอมูล/วิเคราะหขอมูลเพ่ือสรุปผลนําไป    
พัฒนางาน 
        2) มีการปรับวิธีการทํางานที่เหมาะสมกับสถานการณ 
        3) มีการใชเทคนิควิธีการทํางานอยางหลากหลาย 
        4) มีการจัดทํางานวิจัยเพ่ือพัฒนา/แกปญหาการทํางาน 

30   

2.2.5 มีความสามารถในการบริหารและจัดการ กระบวนการทํางาน 
        1) มีแผนการทํางาน ปฏิบัติงานของตนอยางเปนระบบ 
        2) วิเคราะหวิจารณการทํางานของตนอยางมีเหตุผล และมี 
การแสวงหาทางเลือก กอนตัดสินใจ 
        3) มีการวางแผนพัฒนากระบวนการทํางาน ที่เหมาะสม 

30   

2.2.6 มีความสามารถในการแกปญหา และมีวิสัยทัศนในการ 
         แกปญหา         
        1) มีความรอบรู ทันสมัย ทันเหตุการณ และสามารถนํามา 
วิเคราะหกําหนดเปาหมาย แนวทางพัฒนา แกไขปญหา 
        2) เขาใจจิตวิทยาพัฒนาการของผูที่เก่ียวของ 

 
20 

  

2.2.7 มีสวนรวมในการพิทักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมและอนุรักษ 
         สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น 
         1) รวบรวมขอมูลและเลือกสรรภูมิปญญาทองถ่ิน และ 
วัฒนธรรมที่เหมาะสม มาใชในโรงเรียน 
         2) สนับสนุนสงเสริมเผยแพร และรวมกิจกรรมทางประเพณี 
วัฒนธรรมของชุมชนอยางสม่ําเสมอ 
         3) มีสวนรวมในการอนุรักษและพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน 
และวัฒนธรรม 
         4) มีการจัดกิจกรรมรักษาสิ่งแวดลอม และประหยัดนํ้า 
ประหยัดไฟ 

 
 

15 

  

2.2.8 การนําแนวคิด/เทคโนโลยีหรือสรางนวัตกรรม ในการพัฒนา
งานท่ีรับผิดชอบไปสูมาตรฐาน 
        1) การสํารวจสภาพปญหาและความตองการเพ่ือการพัฒนา

40   
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รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได หมายเหตุ 

       2) การศึกษาแนวคิด/เทคโนโลยี องคความรูตาง ๆ เพ่ือนํามาสู
การสรางนวัตกรรม เพ่ือการปรับปรุงพัฒนางาน 
       3) การดําเนินงานปรับปรุงพัฒนางานตามนวัตกรรมที่ไดพัฒนา 
       4) การประเมินการดําเนินงาน 

รวม 200   

    
 
2.3 ดานเอกสาร - แฟมสมุดภาพผลงาน (30 คะแนน)    

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได หมายเหตุ 
     2.3.1 การจัดรูปเลม 10   
     2.3.2 ความสวยงามของรูปเลม 10   
     2.3.3 10   การนําเสนอและเน้ือหาของแฟมรูปเลม 

รวม 30   

    
คะแนนรวม 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได หมายเหตุ 
2.1 คุณลักษณะตามหลักเกณฑทั่วไป 70   
2.2 คุณลักษณะตามหลักเกณฑเฉพาะ 200   
2.3 ดานเอกสาร - แฟมสมุดภาพผลงาน 30   

รวมทั้งหมด 300   
ปรับคะแนนเปน 100 คะแนน (คะแนนที่ได หาร  3) 100   
ปรับคะแนนเปน 30 คะแนน (คะแนนที่ได หาร  10) 30   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 45 



 

แฟมรายงานผลงาน 
(บุคลากรทางการศึกษา) 

 

คําชี้แจง  แฟมรายผลงานนี้  ขอใหผูสมัครท่ีไดรับคัดเลือกผูจัดทํา และขอใหวิเคราะหวา รูปเลมควร
ประกอบไปดวยอะไรบาง ตามหลักเกณฑ/คุณสมบัติ ในระเบียบฯ  ในสวนท่ีนําเสนอมา เปนแนวทาง
ในการจัดทํา โดยสามารถเพิม่เติมสวนท่ีเห็นวาเหมาะสมกับทานไดอีก 

 
1.    คํานํา 
2.    สารบัญ 
3.    ประวัติบคุลากรผูสมควรไดรับรางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเดน (ตอนท่ี 1) 
4.    คุณลักษณะตามหลักเกณฑท่ัวไป (ตอนท่ี 2) 
5.    คุณลักษณะตามหลักเกณฑเฉพาะ (ตอนท่ี 2) 
6.    ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรมในการปฏิบัติหนาท่ี 
      -  งานประดิษฐ คิด เขียน เพื่อการศึกษาและพัฒนาการปฏิบัติหนาท่ี เชน เทคนิค วิธีการ การ
ประยุกต ใชทฤษฎีท่ีเกี่ยวของการปฏิบัติงาน บทความท่ีเผยแพร เปนตน 

รางวัลระดับภาค เขต ประเทศ และนานาชาติ ยอนหลังไมเกิน 5 ป จนถึงปการศึกษาท่ีสมัคร       -  
      -  งานวิจัย และการนําไปใช 
7.    สรุปผลการปฏิบัติงาน ตามคุณลักษณะตามหลักเกณฑเฉพาะ (ตอนท่ี 2) เลือกขอใดขอหนึ่งท่ี
เดนชัดท่ีสุด ซ่ึงเปนท่ียอมรับของนักเรียน สถานศึกษา ผูรวมงาน สังคม และเห็นผลจากการอุทิศตน
เพื่อประโยชนแกวิชาชีพตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงานและเปนหลักฐานอางอิงได(ความยาวไม
เกิน 3 หนากระดาษ A4 )  
8.    ความสัมพันธกับศิษยเกา 
      -   การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ กับศิษยเกา 
      -   การสรางสัมพันธอันดีระหวางศิษยเกากับโรงเรียน  
9.    ความสัมพันธกับผูปกครองและครูฯ 
      -   การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ กับสมาคมผูปกครองและครูฯ /ผูปกครอง 

การสรางสัมพันธอันดีระหวางสมาคมผูปกครองและครูฯ /ผูปกครองกับโรงเรียน       -   
10.  อ่ืน ๆ 
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เกณฑการประเมินการสัมภาษณ ผูรวมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรดีเดน 
สมาพันธสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

 
1. คะแนนการประเมิน รอบท่ี  1 (30 คะแนน)    

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได หมายเหตุ 
คะแนนประเมินรอบที่ 1 30   

 
2. 

   
คะแนนการประเมินการสัมภาษณ (70 คะแนน) 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได หมายเหตุ 
2.1  การนําเสนอมีขั้นตอน กระบวนการ เทคนิคชัดเจน 10   

2.2  บุคลิกภาพ ความเช่ือมั่นในตัวเอง 10   

2.3  มีวิสัยทัศนและความสามารถในการวางแผน 15   

2.4  ความรูและทักษะในงาน 10   

2.6  ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรมที่เปนแบบอยาง 25   

    

    

    

รวม 70   

รวม หัวขอ 1 และ 2 100   

 
หมายเหตุ : การประเมินรอบท่ี 2  เปนการประเมินจากการนําเสนอ การสัมภาษณผูผานการคัดเลือก 
                    
 
 
 
รายการอางอิง 
ระเบียบการคัดเลือกครูและผูรวมบริหารดีเดน ของสมาพันธสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียน  1. 

                  ในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
ประกาศสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาเร่ือง การประกาศเกียรติคุณผูประกอบวิชาชพีทางการศึกษา 2. 

                เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจําป 2552 
3. คูมือการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ของคุรุสภาสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา(2549) 
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