
 
แบบรายงานประวัติและผลงานของครู 

เสนอเพ่ือรับการประเมินผลงานรางวัลครูภาษาไทยดีเดน 
ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๕๖ 

 

ระดับการสอน……………………………......................................…สังกัด………………………………………………………………… 

โรงเรียน/สถานศึกษา .......................................................................... ตําบล/แขวง................................................ 

อําเภอ/เขต……………………….............จังหวัด………………………...................…   

 

ตอนที่  ๑   ประวัติของครูภาษาไทยท่ีเสนอเพ่ือรับการคัดเลือก 

๑. ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว)…………………………..นามสกุล……………………………………... 
 
๒. ขอมูลสวนตัวและการศึกษา 

๒.๑    เกิดเม่ือวันท่ี………..เดือน……………………พ.ศ………….   สถานท่ีเกิดจังหวัด………………….. 

๒.๒    ปจจุบันอายุ…………..ป   ศาสนา………………………………. 

๒.๓    สถานศึกษา เลขท่ี…………………….ถนน………………….............…..ตําบล/แขวง………….…..……… 
   อําเภอ/เขต…………………………………จังหวัด…………………..............….รหัสไปรษณีย……………. 
  โทรศัพท…………………………………………….โทรศัพทเคล่ือนท่ี……………………………........................... 

๒.๔ ตําแหนงหนาท่ีในปจจุบัน 
   ครู ………………………..…….            อาจารย 
   ผูชวยศาสตราจารย   รองศาสตราจารย 
        อ่ืน ๆ  ………………………….. 

๒.๕  ประวัติการศึกษา   (โปรดระบุตั้งแตช้ันตนจนถึงช้ันสูงสุด) 

ปท่ีสําเร็จการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา วิชาเอก/โท สถาบันการศึกษา 

     

     

     

     
 

 ๒.๖ ความรูความสามารถพิเศษ 

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

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

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

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

 

รูปถายหนาตรง 
ขนาด ๑ นิ้ว 
จํานวน ๒ รูป 

** คณะอนุกรรมการ ฯ  จะพิจารณาเฉพาะแบบรายงาน ฯ ท่ีกรอกขอมูลครบถวนทุกขอเทานั้น ** 



 ๒ 

 

๓.  ประวัติการทํางานต้ังแตตนจนถึงปจจุบัน     (โปรดระบุอยางตอเนื่องและชัดเจน) 

วัน– เดือน - ป ตําแหนง สอนช้ัน/ระดับ สถานท่ีทํางาน 

    

    

    

    
 

๔.  ประวัติการสอนภาษาไทย 

 ๔.๑ เริ่มสอนภาษาไทยคร้ังแรก เม่ือวันท่ี………………เดือน………………………….พ.ศ. …………............… 
  ในระดับช้ัน…………………………………………..สถานศึกษา……………………………….......................…... 
  ตําบล/แขวง……………………………อําเภอ/เขต…………………............….จังหวัด………………….......…. 
  สังกัด (ระดับกรมหรือเทียบเทา)…………………………………………………………………....................…… 

 ๔.๒ ปจจุบันสอนระดับช้ัน…………………..………….สถานศึกษา……………………………..................…..…… 
  ตําบล/แขวง……………………………อําเภอ/เขต………………...........……..จังหวัด……………….......…… 
  รหัสไปรษณีย…………………โทรศัพท………………………..........……..โทรสาร………………..........……... 

          ๔.๓ สอนภาษาไทยตอเนื่องกันเปนเวลา...................... ….ป (นับถึงวันท่ีออกประกาศ ฯ) 

๕.  ผลงานการคนควา  วิจัย  ตําราแบบเรียน  การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนท่ีสามารถยึดถือเปนแบบอยางได 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 

** คณะอนุกรรมการ ฯ  จะพิจารณาเฉพาะแบบรายงาน ฯ ท่ีกรอกขอมูลครบถวนทุกขอเทานั้น ** 



 ๓ 

ตอนท่ี  ๒  คุณสมบัติของครูภาษาไทยตามหลักเกณฑ ท่ีกําหนด (บรรยายคุณลักษณะของตนเอง                        

                 และสามารถเขียนเพ่ิมเติมในกระดาษอ่ืนได ถามีหลักฐานใหแนบดวย) 

คุณสมบัติตามหลักเกณฑทั่วไป 
             ๑.  มีความประพฤติดีปฏิบัติตนตามมาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) 
และมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู  ดังนี้ 

   ๑.๑  มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) 
จรรยาบรรณตอตนเอง 
 ๑.๑.๑  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเอง ดานวิชาชีพ          
บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน ใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจสังคม และการเมืองอยูเสมอ  

จรรยาบรรณตอวิชาชีพ      

 ๑.๑.๒  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองรัก ศรัทธา ซ่ือสัตยสุจริต และ 
รับผิดชอบตอวิชาชีพ เปนสมาชิกท่ีดีขององคกรวิชาชีพ 

จรรยาบรรณตอผูรับบริการ 
 ๑.๑.๓  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองรัก เมตตา เอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริม 
ใหกําลังใจแกศิษย และหรือผูรับบริการตามบทบาทหนาท่ี โดยเสมอหนา 

 ๑.๑.๔  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองสงเสริมใหเกิดการเรียนรู ทักษะและนิสัย     
ที่ถูกตองดีงาม แกศิษย และหรือผูรับบริการ ตามบทบาทหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ ดวยความบริสุทธ์ิใจ  

 ๑.๑.๕  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี        
ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ 

 ๑.๑.๖  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษ ตอความเจริญ 
ทางกายสติปญญา จิตใจ อารมณและสังคมของศิษย และหรือผูรับบริการ  

 ๑.๑.๗  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาค 
โดยไมเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชนจากการใชตําแหนงหนาท่ีโดยมิชอบ 

จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ 
 ๑.๑.๘  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันอยาง 
สรางสรรค โดยยึดม่ันในระบบคุณธรรม สรางความสามัคคีในหมูคณะ 

จรรยาบรรณตอสังคม 
 ๑.๑.๙  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตน เปนผูนําในการอนุรักษ 
และพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา ส่ิงแวดลอม รักษาผลประโยชนของสวนรวม 
และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

          ๑.๒  มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู 
  ๑.๒.๑ ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ 
 ๑.๒.๒ ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลท่ีเกิดกับผูเรียน 
 ๑.๒.๓ มุงม่ันพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 
 ๑.๒.๔ พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 
 ๑.๒.๕ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 
 
** คณะอนุกรรมการ ฯ  จะพิจารณาเฉพาะแบบรายงาน ฯ ท่ีกรอกขอมูลครบถวนทุกขอเทานั้น ** 



 ๔ 

 ๑.๒.๖ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน 
 ๑.๒.๗ รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ 
 ๑.๒.๘ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน 
 ๑.๒.๙ รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค 
 ๑.๒.๑๐ รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคในชุมชน 
 ๑.๒.๑๑ แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
 ๑.๒.๑๒ สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ 

๒. มีบุคลิกภาพ  ประกอบดวย 
๒.๑  แตงกายสุภาพ  สะอาด  เหมาะสมแกกาลเทศะ 

๒.๒  มีทวงทีวาจาสุภาพเรียบรอย  มีกิริยามารยาทดี  กระตือรือรน  ย้ิมแยมแจมใส 

๒.๓  ประพฤติปฏิบัติเปนแบบอยางท่ีดีแกศิษย 
๒.๔  มีความเช่ือม่ันในตนเอง  

๓. มีมนุษยสัมพันธและสัมพันธภาพในครอบครัว 
       จะตองเปนผูท่ีมีมนุษยสัมพันธดีเย่ียมตอบุคคลท่ัวไปและมีความสัมพันธอันดีภายในครอบครัว  

๔. มีความรวมมือในการพัฒนาชุมชน 
๔.๑  เปนผูมีลักษณะเปนผูนํา มีผลงานหรือโครงการท่ีเกิดจากความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
๔.๒  ใหความรวมมือตอชุมชนเพ่ือยังประโยชนใหแกทองถ่ินอยางดียิ่ง 

๔.๓  มีสวนรวมในกิจกรรมท่ีทองถ่ินจัดข้ึน 

๔.๔  มีความสามารถปรับตัวใหเขากับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน            

       เปนทีย่อมรับนับถือของบุคคลทัว่ไป 

๕. มีความรวมมือและประสานงานกับหนวยงานอ่ืน 
       จะตองเปนผูใหความรวมมือและประสานงานกับบุคคลทุกฝาย ทุกระดับ ท้ังในหนวยงานเดียวกัน 
และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของไดอยางดียิ่ง 

๖. มีความเปนผูทันสมัยและทันตอเหตุการณ 
       จะตองเปนผูท่ีมีผลงานเปนท่ีประจักษชัดอันแสดงใหเห็นถึงความเปนคนทันสมัย ทันตอเหตุการณ 
รวมท้ังการริเร่ิมงานตาง ๆ 

๗. มีความสามารถในการปฏิบัติงานตามหนาท่ีและอุดมการณแหงวิชาชีพครู 
       จะตองเปนผูท่ีมีความสามารถในการปฏิบัติงานตามหนาท่ีและอุดมการณแหงวิชาชีพครู        

ไดดีเย่ียมเปนประจักษชัด เชน มีความพยายาม มีความอุตสาหะ และมีความต้ังใจท่ีจะใหนักเรียนได
ประสบผลสําเร็จโดยไมยอทอ 

คุณสมบัติตามหลักเกณฑเฉพาะ 
๑. วิธีการสอนภาษาไทย 

๑.๑  มีความรูภาษาไทยอยางดี สามารถถายทอดความรูใหศิษยเขาใจไดแจมแจง และ    

   เปนแบบอยางท่ีดีในการใชภาษาไทย 

๑.๒  เตรียมการสอนอยางดี ต้ังใจสอนและนําเทคนิคใหม ๆ มาใช จัดทําส่ือและอุปกรณการสอน  

       วิชาภาษาไทย เพ่ือใหการสอนมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

      ๑.๓  คิดคนวิธีการสอนภาษาไทยอยางไดผลคุมคา เหมาะสมแกสภาพของทองถ่ินและ  

             เปนประโยชน 
๑.๔  สรางบรรยากาศในการเรียนไดนาสนใจ  จูงใจใหนักเรียนรักการเรียนภาษาไทย 

๑.๕  มีวิธีวัดผลการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยท่ีดีและถูกตอง สามารถนําผลการสอนไปใช 
   ปรับปรุงสภาพการเรียนการสอนภาษาไทยได 



 ๕ 

 
๒.  ผลการสอนวิชาภาษาไทยท่ีทําใหศิษยมีความรูความเขาใจ และมีทักษะสามารถนําไปใชประโยชน            
     และดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางย่ิง 
 ๒.๑ ศิษยท่ีสอนไดรับความรู  สามารถใชภาษาไทยไดถูกตองท้ังการพูด การอานและการเขียน  

 ๒.๒ ศิษยนําความรูและทักษะในการใชภาษาไทยไปประยุกตใชในอาชีพและชีวิตประจําวันทําให    
  ภาษาไทยพัฒนาไปอยางกวางขวางทุกอาชีพ เชน นักประพันธ นักประพันธเพลง นักกลอน 

นักแสดง  นักประชาสัมพันธ  
 ๒.๓ ศิษยสามารถวิเคราะหวิจารณสภาพปญหาภาษาไทยท่ีพบเห็นในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง   
  และชวยเสริมสรางแบบอยางภาษาไทยท่ีดีงามแกสังคม 
 ๒.๔ ผลการสอนเปนแบบอยางท่ีดี ท่ีเพ่ือนรวมงานในสาขาอ่ืน ๆ สามารถนําไปดัดแปลงใหเปน

ประโยชนตอการเรียนการสอนของตนได 

๓.  ผลงานทางวิชาภาษาไทย 
 ใฝหาความรู ศึกษา คนควาภาษาไทยเพ่ิมเติมอยูเปนนิตย มีผลงานเรียบเรียง ผลิตสื่อการสอนอ่ืน ๆ  

เปนคูมือการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย เขียนบทความวิชาการ หรือบรรยายความรูภาษาไทยเผยแพร  
ทางสื่อมวลชนทุกประเภทเปนท่ีประจักษ  สามารถกลาวอางและถือเปนแบบอยางได  
  พรอมน้ีไดรายงานผลงานสําคัญท่ีดีท่ีสุดซ่ึงแสดงการแกไขปญหา และหรือการพัฒนาการเรียน  

การสอนภาษาไทยอยางเปนระบบ 

 m ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการอาชีวศึกษา  เสนอจํานวนไมเกิน  ๒  เร่ือง พรอมผลงาน 

และตัวอยางของนักเรียน  ดังน้ี 

๑. .................................................................................. 

๒. .................................................................................. 

๓. .................................................................................. 

๔. ...................................................................................  

๕. ...................................................................................  

๖. ....................................................................................  

๗. ...................................................................................  

๘. ................................................................................... 

  

m ระดับอุดมศึกษา  เสนอรายงานผลงานสําคัญท่ีดีท่ีสุด จํานวนไมเกิน  ๒  เร่ือง ความยาวเรื่องละ  
ประมาณ  ๑๐๐  หนา และผลงานทางวิชาการ การวิจัย ตํารา หรือผลงานอ่ืนท่ีเก่ียวกับการสอนภาษาไทย         
จํานวนไมนอยกวา  ๓  เร่ือง ดังน้ี 

๑. .................................................................................. 

๒. .................................................................................. 

๓. ................................................................................. 

๔. ................................................................................. 

๕. ................................................................................. 

๖. .................................................................................. 

 

 
** คณะอนุกรรมการ ฯ  จะพิจารณาเฉพาะแบบรายงาน ฯ ท่ีกรอกขอมูลครบถวนทุกขอเทานั้น ** 



 ๖ 

 

 

๔. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค หาแนวทางปรับปรุงการเรียนภาษาไทยของศิษย ไดบรรลุผลอยางดียิ่ง  

เชน โครงประกวดกิจกรรมเก่ียวกับภาษาและวรรณกรรมภายในชั้นเรียน 
 

๕. ความเสียสละ 
          จะตองเปนผูอุทิศเวลาใหกับงานสอนภาษาไทย เสียสละกําลังกาย  กําลังทรัพย เพ่ือประโยชน       

ตอวิชาภาษาไทย  

    ขาพเจาขอรับรองวา  มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑในประกาศฯ  และขอความขางตนเปนความจริง          

ทุกประการ 
 

 

                     ลงช่ือ……………………………………..................................................… 
 

                             (……………….................................................…………………….) 
 

                                             ตําแหนง…………………………………………..........................…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

** คณะอนุกรรมการ ฯ  จะพิจารณาเฉพาะแบบรายงาน ฯ ท่ีกรอกขอมูลครบถวนทุกขอเทานั้น ** 



 ๗ 

 

ตอนที่  ๓ ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาข้ันตน 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
                                    ลงช่ือ…………………….......................................……………… 
 

                                               (……….………………….…………………...) 
 

                                   ตําแหนง………………………………………………………….. 
                                   (หัวหนาหมวด/หัวหนาภาค/ผูชวยผูอํานวยการฯ/คณบดี/กรรมการประเมินผลงานของสมาคม) 

 

คํารับรอง และความเห็นเพ่ิมเติม 
 

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

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

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

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

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

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

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

                                         ลงช่ือ…………………………………................................. 
 

                                                 (….……………………………………………….) 
 

                               ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา………………………………………………………… 
                     (อธิการบดี/ผูอํานวยการสถานศึกษา/ผูอํานวยการวิทยาเขต/ประธานกรรมการประเมินผลงานของสมาคม) 

       
 

 

 

 

 

 

 

** คณะอนุกรรมการ ฯ  จะพิจารณาเฉพาะแบบรายงาน ฯ ท่ีกรอกขอมูลครบถวนทุกขอเทานั้น ** 



 ๘ 

 

ตอนที่  ๔   ความเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับคุณสมบัติของครูภาษาไทยท่ีไดรับการคัดเลือก 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
                                          ลงช่ือ……………………….............................................………… 
 

                                                            (………………………………..……...................………..…..) 
 

                   ตําแหนงผูบริหารหนวยงานตนสังกัด……………………………………….................…… 
(ผูอํานวยการ สพท. /อธิบดี  /ผูอํานวยการฯ สงเสริมการศึกษาเอกชน   เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา / 

การอาชีวศึกษา / นายกสมาคม) 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


