
 

 

 

 

ประกาศคุรุสภา 

เร่ือง   การสรรหาครูภาษาไทยดีเดน  เพ่ือรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยยอ  สธ 

ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๕๖ 

----------------------------------------------------  

 ครูภาษาไทยเปนผูสรางรากฐานดวยภาษาของชาติ และผดุงรักษาเอกลักษณนี้ไวดวยการอบรม        
สั่งสอนและปลูกฝงความรูความคิดใหเยาวชนรูคุณคาของภาษาประจําชาติ นับไดวาเปนบุคคลท่ีทําประโยชน          
แกสังคม และธํารงรักษาความเปนชาติใหม่ันคงย่ังยืน จึงสมควรไดรับการยกยองสรรเสริญใหเปนท่ีประจักษ  ดังน้ัน        
คุรุสภาจึงสรรหาครูภาษาไทยซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีอยูในปจจุบันในสถาบันการศึกษาระดับตาง ๆ ท้ังของรัฐ แล ะเอกชน          
มีความสามารถสูงในวิชาชีพครูและปฏิบัติงานดี มีผลงานดีเดน เพ่ือประกาศเชิดชูเกียรติคุณเปนครูภาษาไทยดีเดน   
ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๕๖   ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

๑.  วัตถุประสงค 
๑.๑   เพ่ือเชิดชูเกียรติครูภาษาไทย 

๑.๒   เพ่ือสงเสริมขวัญและกําลังใจแกครูภาษาไทยท่ีไดปฏิบัติงาน และมีผลงานดีเดน  

๑.๓   เพ่ือสงเสริมใหครูรักษาคุณสมบัติและหนาท่ีของครูจนเกิดประโยชนแกสวนรวม  

๑.๔   เพ่ือใหเปนแบบอยางแกครูท่ัวประเทศ  เสริมสรางศรัทธาและความเชื่อถือในวิชาชีพครู  

   ใหเปนท่ีประจักษแกสังคม 

๒.  รางวัล 

ผูไดรับการคัดเลือกจะไดรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยยอ สธ  ของสมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโลเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเดนจากคุรุสภา ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๕๖ 

๓.  จํานวนครูภาษาไทยท่ีจะไดรับการประกาศเกียรติคุณ 

  ครูภาษาไทยดีเดนท้ังของรัฐและเอกชน  จํานวน  ๕๐   คน        

๔.  หลักเกณฑการคัดเลือก 

   ๔.๑   หลักเกณฑทั่วไป 

 ผูไดรับการคัดเลือกจะตองประกอบดวยคุณสมบัติเบ้ืองตน  ดังน้ี  

๔.๑.๑ เปนครูหรืออาจารยประจําซ่ึงสอนภาษาไทยในสถานศึกษาระดับการศึกษา  

ข้ันพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ทุกหนวยงานท้ังของรัฐ   
และเอกชน 

๔.๑.๒  สอนภาษาไทยตามหลักสูตรในระดับการศึกษาท่ีเสนอ ฯ อยางตอเน่ือง  
    ไมนอยกวา ๕  ป  นับถึงวันท่ีออกประกาศฉบับน้ี 

๔.๑.๓   มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ  สามารถรวมมือและประสานงานกับหนวยงานอ่ืนได 
   ๔.๑.๔ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา   
                                          และประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษาอยางสมํ่าเสมอ 

 และถือเปนแบบอยางท่ีดีได   



 

  ๔.๑.๕  ไมเคยไดรับการยกยองเปนครูภาษาไทยดีเดน ซ่ึงดําเนินการโดยกรมศิลปากร
กระทรวงศึกษาธิการ ใน พ.ศ. ๒๕๒๘ - ๒๕๓๕ และคุรุสภาดําเนินการ 

                                          สืบตอมาต้ังแต พ.ศ. ๒๕๓๖ – ปจจุบัน 

๔.๒  หลักเกณฑเฉพาะ 

   ๔.๒.๑  แสวงหาและพัฒนาความรูเก่ียวกับวิชาภาษาไทยอยูเสมอ มีสวนรวมและหรือ 
เปนผูนําในการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยระดับโรงเรียนหรือระดับทองถ่ิน 

๔.๒.๒  พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยอยางมีประสิทธิภาพ  บังเกิดผลดีแกศิษย 
   ๔.๒.๓  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ศึกษา  คนควา  วิจัย  เก่ียวกับการใชภาษาไทย หรือ 

    สื่อการเรียนการสอนโดยมีผลงานเปนท่ีประจักษและถือเปนแบบอยางได  
  ๔.๒.๔ มีความสามารถในการใชภาษาไทยไดถูกตองทุกดาน เปนแบบอยางท่ีดีแก  
   ศิษยและบุคคลท่ัวไป 

๔.๒.๕  มีความรับผิดชอบอยางสูงตองานท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ 
๔.๒.๖ มีมนุษยสัมพันธอันดีกับผูรวมงานทุกระดับ สามารถแกปญหาเฉพาะหนาได       

อยางราบร่ืนทุกสถานการณ 

๕.  คุณสมบัติของครูภาษาไทยตามหลักเกณฑที่กําหนด 

 ๕.๑  คุณสมบัติตามหลักเกณฑทั่วไป 

  ๕.๑.๑ บุคลิกภาพดี  ประกอบดวย 

  (๑)  แตงกายสุภาพ   สะอาด   เหมาะสมแกกาลเทศะ 

  (๒)   ทวงทีวาจาสุภาพเรียบรอย  ย้ิมแยมแจมใส  พูดภาษาไทยไดชัดเจน 

  (๓)   ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกศิษยและบุคคลท่ัวไป 

  (๔)   มีความเช่ือม่ันในตนเองในทางท่ีถูกตอง 

  ๕.๑.๒  มนุษยสัมพันธและสัมพันธภาพในครอบครัว 

   (๑)  มีมนุษยสัมพันธดีเย่ียมในครอบครัวและตอบุคคลท่ัวไป 

   (๒)  ชี้นําสมาชิกในครอบครัวใหเห็นความสําคัญและคุณคาของภาษาไทย 

      อันเปนภาษาประจําชาติ 

    (๓)   สงเสริมใหสมาชิกในครอบครัวรักการอาน   การเขียนภาษาไทย 

       ตามระดับสติปญญาในอันท่ีจะกอใหเกิดความร่ืนรมยและเกิดการเรียนรู        
                                                 เพ่ือชีวิต 

   ๕.๑.๓   ความรวมมือในการพัฒนาชุมชน 

    (๑)  เปนผูนําการใชภาษาไทยตามโอกาสตาง ๆ มีผลงานหรือโครงการ 

       ที่ริเร่ิมสรางสรรคและประสบผลสําเร็จ 

   (๒)  รวมมือกับชุมชนทํากิจกรรมทางภาษาไทยและอ่ืน ๆ เพ่ือยังประโยชนแก      
                                            ทองถ่ินไดอยางดีย่ิง 
   (๓)   ผดุงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน 

   (๔)   เปนท่ียอมรับนับถือของบุคคลท่ัวไปท้ังดานความรูและคุณธรรม 

 

 

 

- ๒ - 



 

 

  ๕.๑.๔ ความรวมมือและประสานงานกับหนวยงานอ่ืน 

                     รวมมือและประสานงานไดอยางดยีิ่งกับบคุคลทุกฝาย ทุกระดบั 

                                           ทัง้ในหนวยงานเดยีวกัน  และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
  ๕.๑.๕ ความเปนผูทันสมัยและทันตอเหตุการณ 
          มีผลงานเปนเครือ่งบงชี้ใหเห็นความสนใจใฝศึกษาหาความรูใหม ๆ        

ใหทันตอเหตุการณอยูเสมอ สามารถนํามาปรับใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง 

                                      ไดอยางเหมาะสม 

  ๕.๑.๖ การปฏิบัติงานตามหนาท่ีตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพทาง      

การศึกษา 
          ปฏิบัติงานตามหนาท่ีตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา           

ไดดีเย่ียมเปนท่ีประจักษชัด                            
  

                ๕.๒  คุณสมบัติตามหลักเกณฑเฉพาะ 

  ๕.๒.๑ วิธีการสอนภาษาไทย 
    (๑)  มีความรูภาษาไทยอยางดี  ถายทอดความรูใหศิษยเขาใจไดแจมแจง 
       และเปนแบบอยางที่ดีในการใชภาษาไทย 

    (๒)   เตรียมการสอนอยางเปนระบบยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง  นํานวัตกรรม 

       และเทคโนโลยีใหมๆ มาใชจัดทําส่ือการเรียนการสอนและการประเมินผล 

       เพ่ือใหผูเรียนไดรับการเรียนรูครบสมบูรณตามหลักสูตร 

   (๓)   คิดคนวิธีการสอนภาษาไทยอยางไดผลคุมคา เปนประโยชนและเหมาะสม   
                                                 แกสภาพทองถ่ิน 

   (๔)   สรางบรรยากาศในการเรียนใหนาสนใจ จูงใจใหนักเรียนเห็น  
                                                  ความสําคัญของภาษาไทย รักและเรียนภาษาไทยดวยความชื่นชม 

   (๕)   มีวิธีวัดผลการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยอยางมีคุณภาพและถูกตอง 
      ตามหลักวิชา  ครู อาจารยท่ีสอนภาษาไทยสามารถนําไปปรับใชได 
  ๕.๒.๒ ผลการสอนวิชาภาษาไทยท่ีทําใหศิษยมีความรูความเขาใจ มีทักษะ สามารถ

นําไปใชประกอบการเรียนรูรายวิชาอ่ืน ๆ หรือประกอบอาชีพ และดํารงชีวิต    
อยูในสังคมอยางดียิ่ง 

   (๑)  ศิษยท่ีสอนไดรับความรู สามารถใชภาษาไทยไดถูกตองท้ังการพูด การอาน     
                                                และการเขียน 

   (๒)  ศิษยนําผลการเรียนการใชภาษาไทยไปปรับใชในวงการอาชีพและ           
                                                ชีวิตประจําวันในเชิงพัฒนาอยางหลากหลาย เชน นักประพันธ                             

 นักประพันธเพลง  นักกลอน  นักแสดง  นักประชาสัมพันธ  เปนตน 

   (๓)  ศิษยสามารถวิเคราะห วิจารณสภาพปญหาภาษาไทยท่ีพบเห็นในชีวิต 

      ประจําวันไดอยางถูกตอง และชวยเสริมสรางแบบอยางภาษาไทยท่ีดีงาม   
                                                 แกสังคม 

   (๔)   ผลการสอนเปนแบบอยางท่ีดี ท่ีเพ่ือนรวมงานในสาขาอ่ืน ๆ สามารถ   
                                                 นําไปปรับใชใหเปนประโยชนตอการเรียนการสอนของตนเองได 

- ๓ - 



 

  ๕.๒.๓ ผลงานทางวิชาภาษาไทย 

            ผลงานท่ีเกิดจากการศึกษา คนควา วิจัย อันเปนประโยชนแก                 
การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ไดแก งานผลิตสื่อการสอน งานรวบรวม      
และเรียบเรียงเปนเอกสาร ตํารา แบบเรียน งานเขียนบทความทางวิชาการ       
หรือเขียนบรรยายความรูภาษาไทยเผยแพรทางส่ือมวลชนทุกประเภทเปน           
ที่ประจักษ สามารถกลาวอางและถือเปนแบบอยางได 

  ๕.๒.๔ ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
           มีความคิดริเริม่สรางสรรค หาแนวทางปรบัปรุงการเรียนภาษาไทย               

ของศิษยไดบรรลุผลอยางย่ิง 
  ๕.๒.๕ ความเสียสละ 

            อุทิศเวลาใหงานสอนภาษาไทย เสียสละกําลังกาย กําลังทรัพย                           
                      เพ่ือประโยชนตอวิชาภาษาไทย 

๖.  วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑   คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  สํานักงาน  

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษา  

ทองถ่ิน  สถาบันการพลศึกษา  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  ตนสังกัดของหนวยงานอ่ืนท่ีจัดการศึกษาและสมาคม       
ครูภาษาไทย คัดเลือกครูภาษาไทยตามหลักเกณฑและจํานวนท่ีกําหนด    ดังน้ี 
 

๑. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คัดเลือกครูภาษาไทย สังกัด สํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ในแตละเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา  จํานวน  ๓  คน  และ สังกัด สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริม การศึกษาเอกชน  ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
อาชีวศึกษา ในแตละเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ๑ คน รวมเสนอเขตละไมเกิน 

 

 

 

 

จํานวน 

 

 

 

 

  ๔ 

 

 

 

 

คน 

๒. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต ๑ , ๒ , ๓  คัดเลือก
ครูภาษาไทย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ในแตละเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เสนอเขตละไมเกิน 

 

 

จํานวน 

 

 

  ๔ 

 

 

คน 

๓. สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร คัดเลือกครูภาษาไทยในสังกัด       
เสนอไมเกิน 

 

จํานวน 
  
 ๕ 

 

คน 
๔. สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ิน              

คัดเลือกครูภาษาไทย ในสังกัด เสนอไมเกิน 
 

จํานวน 
 

๑๐ 

 

คน 
๕. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน คัดเลือก 

ครูภาษาไทย ในสังกัด  ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และ
ระดับอาชีวศึกษา เฉพาะในกรุงเทพมหานคร เสนอไมเกิน 

 

 

จํานวน 

 

 

๑๐ 

 

 

คน 
๖. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คัดเลือกครู ภาษาไทยใน

สังกัด เสนอไมเกิน 
 

จํานวน 
 

๑๐ 
 

คน 
๗. สถาบันการพลศึกษา คัดเลือกครูภาษาไทยในสังกัด เสนอไมเกิน จํานวน   ๒ คน 

๘. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป คัดเลือกครูภาษาไทย ในสังกัด เสนอไมเกิน จํานวน   ๒ คน 
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๙. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
คัดเลือกครูภาษาไทยในสังกัด ทั้งของรัฐและเอกชน เสนอไมเกิน 

 

จํานวน 
 

๑๐ 
 

คน 
๑๐. สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

คัดเลือกครูภาษาไทยในสังกัด เสนอไมเกิน 
 

จํานวน 
 

๕ 

 

คน 

๑๑. หนวยงานอ่ืนท่ีจัดการศึกษาในสังกัดกระทรวงกลาโหม สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติฯ คัดเลือกครูภาษาไทยในสังกัด หนวยงานละ ๑ คน 

 

จํานวน 
 

๒ 
 

คน 
๑๒. สมาคมครูภาษาไทย ซ่ึงจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย 

คัดเลือกครูภาษาไทยที่มีคุณสมบัติครบและเปนสมาชิกสามัญ     
ขององคกรท่ีดําเนินการเก่ียวกับภาษาไทย  เสนอไมเกิน 

 

 

จํานวน 

 

 

๒ 

 

 

คน 
                                                 
 ๖.๒  หนวยงานท่ีดําเนินการคัดเลือกตามขอ ๖.๑ เสนอรายช่ือครูภาษาไทยท่ีไดรับการคัดเลือก 

   พรอมดวย 
   ๖.๒.๑ รูปถายหนาตรง  ขนาด  ๑  นิ้ว คนละ  ๒  รูป 

  ๖.๒.๒ แบบรายงานประวัติและผลงานของครูซึ่งกรอกขอมูลครบถวนทุกขอ  
    ตามท่ีแนบทายประกาศ    
  ๖.๒.๓ รายงานผลงานสําคัญท่ีดีท่ีสุดซ่ึงแสดงการแกไขปญหา และหรือการพัฒนา 

    การเรียนการสอนภาษาไทยอยางเปนระบบ  ดังน้ี 

       ๖.๒.๓.๑  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการอาชีวศึกษา  เสนอรายงาน 

      ผลงานสําคัญท่ีดีท่ีสุด  จํานวนไมเกิน  ๒ เร่ือง พรอมผลงานและ 

      ตัวอยางผลงานของนักเรียน 

       ๖.๒.๓.๒ ระดับอุดมศึกษา เสนอรายงานผลงานสําคัญท่ีดีท่ีสุด  
       จํานวนไมเกิน  ๒  เร่ือง ความยาวเรื่องละประมาณ  ๑๐๐ หนา    
       และ ผลงานทางวิชาการวิจัย  ตํารา หรือ ผลงานอ่ืนท่ีเก่ียวกับการสอน

ภาษาไทยไมนอยกวา  ๓  เร่ือง 
              เสนอไปยังสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา  ถนนนครราชสีมา  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๐๐    
ภายในวันท่ี   ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

๗.  คณะกรรมการตัดสิน 

   คุรุสภาจะประกาศผลภายในเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๖ คําวินิจฉัยของคุรุสภา ถือเปนท่ีสุด 

๘.  การประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล 

     กําหนดการประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลครูภาษาไทยดีเดน วันครู  ๑๖ มกราคม  ๒๕๕๗  

 

 

 

 

   

ประกาศ  ณ  วันท่ี    ๒๘   กุมภาพันธ   พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

 
 

(ศาสตราจารยไพฑูรย  สินลารัตน) 
ประธานกรรมการคุรุสภา 
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