
            
 

ประกาศคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก�ว เขต ๒ 
เรื่อง  การคัดเลือกผู�ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือรับรางวัล  ครูดีท่ีมีจรรยาบรรณดีเด*น  

ประจําป, พ.ศ. ๒๕๕๘ 
.............................................. 

 ด�วยคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก�ว เขต ๒  จัดโครงการ “ครูดีท่ีมีจรรยาบรรณดีเด&น 
ประจําป) ๒๕๕๘” เพ่ือสรรหาและคัดเลือกผู�ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ท่ีประพฤติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพทางการศึกษาและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เป4นผู�ท่ีตระหนักถึงความสําคัญ
ของคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และมีการฝ:กอบรมตนเอง ในการประพฤติ
ปฏิบัติตนให�อยู&ในกรอบของแบบแผนพฤติกรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ สมกับการได�ชื่อว&าเป4นแม&พิมพ=
ของชาติและการเป4นต�นแบบของเยาวชน จึงเห็นควรท่ีจะยกย&องเชิดชูเกียรติและเผยแพร&ผลงานความดี             
ให�ปรากฏต&อสาธารณชน เพ่ือสร�างค&านิยมให�สังคมยอมรับและเป4นแบบอย&างของผู�ประกอบวิชาชีพ                    
ทางการศึกษาและดํารงไว�ซ่ึงชื่อเสียง เกียรติและศักด์ิศรีแห&งวิชาชีพต&อไป 

๑.  วัตถุประสงค2 
๑. เพ่ือสร�างแรงจูงใจให�ผู�ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีความรัก ศรัทธา มีขวัญและกําลังใจ               

ในการประกอบวิชาชีพ และพัฒนางานให�มีประสิทธิภาพ 
๒. เพ่ือยกย&อง เชิดชูเกียรติ ผู�มีจรรยาบรรณดีเด&น เป4นท่ีประจักษ= 
๓. เพ่ือให�ผู�ประกอบวิชาชีพท่ีได�รับรางวัล “ครูดีท่ีมีจรรยาบรรณดีเด&น” เป4นแบบอย&างท่ีดี                  

แก&ผู�ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ัวไป 

๒.คุณสมบัติ   
คุณสมบัติของผู�ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ีได�รับคัดเลือกมีดังนี้ 

 ๑. เป4นผู�มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร           
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยใบอนุญาตฯต�องไม&หมดอายุ นับถึงวันท่ีออกประกาศ หากใบอนุญาต
หมดอายุ ต�องมีเอกสารหลักฐานการขอต&อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ก&อนวันท่ีออกประกาศ 

๒. เป4นผู�ดํารงตําแหน&งครู (ครูอัตราจ�าง พนักงานราชการ ครูผู�ช&วย และครู)  ผู�บริหารสถานศึกษา 
ผู�บริหารการศึกษา หรือศึกษานิเทศก=  ท่ีมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน�าท่ี  นั้น ๆ ต&อเนื่องไม&น�อยกว&า             
3  ป) นับถึงวันท่ีออกประกาศ  

๓. เป4นผู�ไม&เคยประพฤติเสื่อมเสียศักด์ิศรีแห&งวิชาชีพ 
๔. เป4นผู�ไม&ประพฤติตนเก่ียวข�องกับอบายมุข หรือเสพสิ่งเสพติดจนขาดสติ หรือแสดงกิริยา  

ไม&สุภาพจนเป4นท่ีรังเกียจในสังคม 
๕. เป4นผู�มีความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบด�วยคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ เป4นท่ียอมรับของ

บุคคลในส&วนราชการและสังคม  
๖. เป4นผู�ไม&เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู&ระหว&างสอบสวนทางวินัย  
๗. เป4นผู�ไม&อยู&ระหว&างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา หรืออยู&ระหว&างการดําเนิน

คดีอาญาในศาล เว�นแต&เป4นคดีท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
 

 



 ๒

๘. เป4นผู�ท่ีผ&านการอบรม UTQ online หรือ TEPE online หรือหลักสูตรออนไลน=อ่ืนๆ                
อย&างน�อย ๒ หลักสูตร ในป)ปXจจุบันและย�อนหลัง 2 ป)   หรือ เป4นผู�ผ&านการอบรมพัฒนาตนเอง            
จากหน&วยงานทางการศึกษา ไม&ตํ่ากว&า ๒๐  ชั่วโมง / ป) ในป)ปXจจุบันและย�อนหลัง 2 ป) 

๙. เป4นผู�ท่ีผ&านการอบรมโครงการด�านการเสริมสร�างคุณธรรมและจริยธรรมและจรรยาบรรณ                 
ผู�ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา อย&างน�อย  ๑ หลักสูตร จากหน&วยงานใดก็ได� หรือ เป4นวิทยากรการอบรม
ด�านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือระดับจังหวัดข้ึนไป                      
โดยการอบรม ต�องไม&เกิน 3 ป) นับถึงวันท่ีออกประกาศ  (ทุกสังกัด)  

 กรณีนับถือศาสนาอ่ืนท่ีไม&ใช&ศาสนาพุทธ ให�มีหลักฐานการเข�าร&วมกิจกรรมของศาสนาท่ีตนเอง          
นับถือ อย&างน�อย 5 กิจกรรม โดยมีหนังสือรับรองการเข�าร&วมกิจกรรมจากหน&วยงานท่ีเข�าร&วมของศาสนาอ่ืน  

๑๐. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในป)การศึกษา ๒๕๕๗ ในหนึ่งกลุ&มสาระการเรียนรู� ในรายวิชาท่ีตนเอง
สอน เฉลี่ยไม&น�อยกว&าร�อยละ ๖5   (เฉพาะผู�ประกอบวิชาชีพ ตําแหน&งครู  ทุกสังกัด) สําหรับครูระดับปฐมวัย 
มีผลการประเมินด�านผู�เรียนระดับดี โดยผู�บริหารรับรองผลสัมฤทธิ์การเรียนหรือผลการประเมิน 

๑๒.  เป4นผู�ท่ีมีจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด&น ตามข�อบังคับคุรุสภา ว&าด�วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
พ.ศ. 2๕๕๖ และข�อบังคับคุรุสภาว&าด�วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2550            
แยกตามประเภทวิชาชีพทางการศึกษา แนบท�ายประกาศ 

๑๓. ผู�ท่ีได�รับการคัดเลือกเป4นครูดีมีจรรยาบรรณดีเด&นแล�วจะต�องไม&ขอติดต&อกันภายใน 3 ป)              
(ผู�ท่ีได�รับรางวัล ครูดีท่ีมีจรรยาบรรณดีเด&น ประจําป) 255๘ จะต�องไม&เคยได�รับรางวัลครูดีท่ีมีจรรยาบรรณ
ดีเด&น ในป)พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) 

 

๓.เกณฑ2การคัดเลือก 
 การคัดเลือกผู�ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประกอบด�วยเกณฑ= 5 ด�าน ดังนี้ โดยแต�ละด	านต	อง
ผ�านเกณฑ�ตามแบบประเมินตอนท่ี 4 ในแบบเสนอขอรับรางวัล ด	านละไม�ต่ํากว�าร	อยละ 80 และคะแนน
รวมทุกด	านไม�ต่ํากว�าร	อยละ 90 
 3.1 ด�านจรรยาบรรณต&อตนเอง 
 ผู�ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาแต&ละประเภท ต�องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด�านวิชาชีพ 
บุคลิกภาพและวิสัยทัศน= ให�ทันต&อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู&เสมอ 
 3.2 ด�านจรรยาบรรณต&อวิชาชีพ 
 ผู�ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาแต&ละประเภท ต�องรัก ศรัทธา ซ่ือสัตย=สุจริต รับผิดชอบต&อวิชาชีพ
และเป4นสมาชิกท่ีดีขององค=กรวิชาชีพ 
 3.3 ด�านจรรยาบรรณต&อผู�รับบริการ 
 ผู�ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาแต&ละประเภท ต�องรัก เมตตา เอาใจใส& ช&วยเหลือส&งเสริมให�กําลังใจ
แก&ศิษย= และผู�รับบริการ ตามบทบาทหน�าท่ีโดยเสมอหน�า ส&งเสริมให�เกิดการเรียนรู� ทักษะ และนิสัย ท่ี
ถูกต�องดีงามแก&ศิษย=และผู�รับบริการตามบทบาทหน�าท่ีอย&างเต็มความสามารถด�วยความบริสุทธิ์ใจ  ต�อง
ประพฤติปฏิบัติตนเป4นแบบอย&างท่ีดี ท้ังทางกาย วาจา และจิตใจ ต�องไม&กระทําตนเป4นปฏิปXกษ=ต&อความ
เจริญทางกาย สติปXญญา จิตใจ อารมณ=และสังคมของศิษย=และผู�รับบริการ และต�องให�บริการด�วยความ
จริงใจและเสมอภาค โดยไม&เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน=จากการใช�ตําแหน&งหน�าท่ีโดยมิชอบ 
 3.4 ด�านจรรยาบรรณต&อผู�ร&วมประกอบวิชาชีพ 
 ผู�ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาแต&ละประเภท พึงช&วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันอย&างสร�างสรรค= 
โดยยึดม่ันในระบบคุณธรรมสร�างความสามัคคีในหมู&คณะ 
 



 ๓

 
 3.5 ด�านจรรยาบรรณต&อสังคม 
 ผู�ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาแต&ละประเภท พึงประพฤติปฏิบัติตนเป4นผู�นําในการอนุรักษ=และ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปXญญา  สิ่งแวดล�อม รักษาผลประโยชน=ของส&วนรวม 
และยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย=ทรงเป4นประมุข 
 
๔.  วิธีการและข้ันตอนการดําเนินการคัดเลือกผู�ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ีมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
ดีเด*นเพ่ือยกย*องเชิดชูเกียรติในวันครู  ประจําป, ๒๕๕8 

           ๔.๑ วิธีการคัดเลือก 
(1) สพป.สระแก�ว เขต ๒ คัดเลือกผู�ประกอบวิชาชีพฯ ในสังกัดสพป.สระแก�ว เขต ๒ ดังนี้ 

-    ผู�บริหารสถานศึกษา จํานวนรวมร�อยละ ๒๐ 
-    ผู�บริหารการศึกษา จํานวนรวมร�อยละ ๒๐ 
-    ศึกษานิเทศก= จํานวนรวม ร�อยละ ๒๐ 

(๒) กลุ&มเครือข&ายสถานศึกษา สังกัด สพป.สระแก�ว เขต ๒ คัดเลือกครูในกลุ&มเครือข&าย 
จํานวนรวมร�อยละ ๒๐ 

(๓) กลุ&มเครือข&ายปefนมาลา สังกัดสพม.เขต ๗ คัดเลือกผู�ประกอบวิชาชีพฯ ในสังกัด  
(เฉพาะสถานศึกษาท่ีตั้งอยู&ในพ้ืนท่ีบริการของคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก�ว เขต ๒ ประกอบด�วย       
รร.อรัญประเทศ , รร.คลองน้ําใสวิทยาคาร, รร.ทัพพระยาพิทยา, รร.ตาพระยา, รร.ทัพราชวิทยา ,                  
รร.ซับม&วงวิทยา และ รร.ร&มเกล�าวัฒนา-นครราชมังคลาภิเษกสระแก�ว)  ดังนี้ 

- ผู�บริหารสถานศึกษา จํานวนรวมร�อยละ ๒๐ 
- ครู  จํานวนรวมร�อยละ ๒๐ 

(๔) สํานักงานส&งเสริมการปกครองส&วนท�องถ่ินจังหวัดสระแก�ว  คัดเลือกผู�ประกอบวิชาชีพฯ ในสังกัด 
 (เฉพาะสถานศึกษาท่ีตั้งอยู&ในพ้ืนท่ีบริการของคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก�ว เขต ๒ ) ดังนี้ 

- ผู�บริหารสถานศึกษา จํานวนรวมร�อยละ ๒๐ 
- ครู จํานวนรวมร�อยละ ๒๐ 

     (๕)  สํานักงานคณะกรรมการส&งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
สระแก�ว คัดเลือก ผู�ประกอบวิชาชีพฯ ในสังกัด (เฉพาะสถานศึกษาท่ีตั้งอยู&ในพ้ืนท่ีบริการของคุรุสภาเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาสระแก�ว เขต ๒)  ดังนี้ 

- ผู�บริหารสถานศึกษา จํานวนรวมร�อยละ ๒๐ 
- ครู จํานวนรวมร�อยละ ๒๐ 

         (๖)  กลุ&มส&งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก�ว 
เขต ๒ คัดเลือกผู�ประกอบวิชาชีพฯ ในสังกัดเอกชน (เฉพาะสถานศึกษาท่ีตั้งอยู&ในพ้ืนท่ีบริการของคุรุสภา         
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก�ว เขต ๒)  ดังนี้ 
             -   ผู�บริหารสถานศึกษา จํานวนรวมร�อยละ ๒๐ 

- ครู จํานวนรวมร�อยละ ๒๐ 
       (๗)  สํานักงานคณะกรรมการอาชวีศึกษาจังหวัดสระแก�ว  คัดเลือก ผู�ประกอบวิชาชีพฯ ในสังกัด (เฉพาะสถานศึกษา
ท่ีตั้งอยู&ในพ้ืนท่ีบริการของคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก�ว เขต ๒  เท&านั้น คือ วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว และวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีสระแก�ว)  ดังนี้ 

- ผู�บริหารสถานศึกษา จํานวนรวมร�อยละ ๒๐ 
- ครู จํานวนรวมร�อยละ ๒๐ 



 ๔

 

 

 หมายเหตุ  ๑)   หน&วยงานใดคํานวณแล�วมีเศษ ต้ังแต&  ๐.๕  ข้ึนไป ให�เพ่ิมอีก  ๑  คน 
      2)   หน&วยงานใดคํานวณแล�วไม&ได�ตามหลักเกณฑ=ให�เสนอได� ๑ คน 
          *สถานศึกษาท่ีตั้งอยู&ในพ้ืนท่ีบริการของคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก�ว เขต ๒ หมายถึง  
     สถานศึกษาท่ีมีท่ีตั้งอยู&ในเขตอําเภออรัญประเทศ วัฒนานคร ตาพระยา และโคกสูง 

๔.๒  การดําเนินการคัดเลือก   
 ให�หน&วยงานต&างๆ ดังต&อไปนี้ ดําเนินการคัดเลือกผู�ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา                    

ซ่ึงประกอบด�วย ครู ผู�บริหารสถานศึกษา ผู�บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก= ในสังกัดไม&เกินร�อยละ 20 
ของผู�ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประเภทนั้นๆ ดังนี้ 
  ����ตําแหน*งผู�ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประเภท ครู (สังกัด สพป.) 
  (๑) ผู�สมัครรับการคัดเลือก ยื่นแบบเสนอขอการคัดเลือกฯ และเอกสารประกอบ                  
ณ โรงเรียนท่ีตนสังกัด 
  (๒) โรงเรียนแต&งต้ังคณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือก แล�วเสนอผลการคัดเลือกไปยัง
ประธานกลุ&มเครือข&าย/ต�นสังกัด เพ่ือพิจารณาในระดับกลุ&มเครือข&ายหรือหน&วยงานต�นสังกัด 
  (๓) ให�กลุ&มเครือข&ายสถานศึกษาและหน&วยงานต�นสังกัด พิจารณาคัดเลือกและส&งรายชื่อ          
ผู�ได�รับการคัดเลือก โดยจัดเรียงลําดับคะแนนของผู�ท่ีได�รับการคัดเลือก ตามจํานวนโควต�าท่ีประกาศ               
พร�อมแบบเสนอขอการคัดเลือกท้ังหมด ไปยังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก�ว เขต ๒  ภายในวันศุกร2ท่ี                 
๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ (หากพ�นกําหนดจะไม&รับพิจารณา) 
               (๔)  คณะกรรมการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก�ว เขต ๒  พิจารณาให�ความเห็นชอบ
และประกาศยกย&องเชิดชูเกียรติในวันครู ประจําป)พุทธศักราช  ๒๕๕9      
        

����ตําแหน*งผู�ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประเภท ครู (สังกัด เอกชน) 
  (๑) ผู�สมัครรับการคัดเลือก ยื่นแบบเสนอขอการคัดเลือกฯ และเอกสารประกอบ                    
ณ โรงเรียนท่ีตนสังกัด 
  (๒) โรงเรียนแต&งต้ังคณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือก แล�วเสนอผลการคัดเลือกไปยัง               
กลุ&มส&งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน สพป.สระแก�ว เขต ๒ 
  (๓) ให�กลุ&มส&งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน สพป.สระแก�ว เขต ๒  พิจารณาคัดเลือกและ 
ส&งรายชื่อผู�ได�รับการคัดเลือก โดยจัดเรียงลําดับคะแนนของผู�ท่ีได�รับการคัดเลือก ตามจํานวนโควต�าท่ี
ประกาศ พร�อมแบบเสนอขอการคัดเลือกท้ังหมด ไปยังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก�ว เขต ๒                  
ภายในวันศุกร2ท่ี  ๒๗ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๘ (หากพ�นกําหนดจะไม&รับพิจารณา) 
               (๔)  คณะกรรมการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก�ว เขต ๒  พิจารณาให�ความเห็นชอบ
และประกาศยกย&องเชิดชูเกียรติในวันครู ประจําป)พุทธศักราช  ๒๕๕9      
 
 
 
 
 
 



 ๕

 
���� ตําแหน*งผู�ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประเภท ครู (สังกัด สพม.) 

  (๑) ผู�สมัครรับการคัดเลือก ยื่นแบบเสนอขอการคัดเลือกฯ และเอกสารประกอบ                      
ณ โรงเรียนท่ีตนสังกัด 
  (๒) โรงเรียนแต&งต้ังคณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือก แล�วเสนอผลการคัดเลือกไปยังกลุ&ม
เครือข&ายปefนมาลา สังกัดสพม.เขต ๗  
  (๓) ให�กลุ&มเครือข&ายปefนมาลา สังกัดสพม.เขต ๗  พิจารณาคัดเลือกและส&งรายชื่อผู�ได�รับ
การคัดเลือก โดยจัดเรียงลําดับคะแนนของผู�ท่ีได�รับการคัดเลือก ตามจํานวนโควต�าท่ีประกาศ พร�อมแบบ
เสนอขอการคัดเลือกท้ังหมด ไปยังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก�ว เขต ๒  ภายในวันศุกร2ท่ี  ๒๗ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ (หากพ�นกําหนดจะไม&รับพิจารณา) 
               (๔)  คณะกรรมการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก�ว เขต ๒  พิจารณาให�ความเห็นชอบ
และประกาศยกย&องเชิดชูเกียรติในวันครู ประจําป)พุทธศักราช  ๒๕๕9      
 

���� ตําแหน*งผู�ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประเภท ครู (สังกัด ท�องถ่ิน) 
  (๑) ผู�สมัครรับการคัดเลือก ยื่นแบบเสนอขอการคัดเลือกฯ และเอกสารประกอบ                      
ณ โรงเรียนท่ีตนสังกัด 
  (๒) โรงเรียนแต&งต้ังคณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือก แล�วเสนอผลการคัดเลือกไปยัง
สํานักงานท�องถ่ินจังหวัดสระแก�ว  
  (๓) ให�สํานักงานท�องถ่ินจังหวัดสระแก�ว  พิจารณาคัดเลือกและส&งรายชื่อผู�ได�รับการ
คัดเลือก โดยจัดเรียงลําดับคะแนนของผู�ท่ีได�รับการคัดเลือก ตามจํานวนโควต�าท่ีประกาศ พร�อมแบบเสนอขอ
การคัดเลือกท้ังหมด ไปยังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก�ว เขต ๒  ภายในวันศุกร2ท่ี  ๒๗ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ (หากพ�นกําหนดจะไม&รับพิจารณา) 
               (๔)  คณะกรรมการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก�ว เขต ๒  พิจารณาให�ความเห็นชอบ
และประกาศยกย&องเชิดชูเกียรติในวันครู ประจําป)พุทธศักราช  ๒๕๕9      
 

 
����ตําแหน*งผู�ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประเภท ครู (สังกัด กศน.) 

  (๑) ผู�สมัครรับการคัดเลือก ยื่นแบบเสนอขอการคัดเลือกฯ และเอกสารประกอบ                   
ณ สํานักงานประจําอําเภอท่ีตนสังกัด 
  (๒) สํานักงานประจําอําเภอแต&งต้ังคณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือก แล�วเสนอผลการ
คัดเลือกไปยังสํานักงานส&งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก�ว  
  (๓) ให�สํานักงานส&งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก�ว 
พิจารณาคัดเลือกและส&งรายชื่อผู�ได�รับการคัดเลือก โดยจัดเรียงลําดับคะแนนของผู�ท่ีได�รับการคัดเลือก              
ตามจํานวนโควต�าท่ีประกาศ พร�อมแบบเสนอขอการคัดเลือกท้ังหมด ไปยังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สระแก�ว เขต ๒  ภายในวันศุกร2ท่ี  ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ (หากพ�นกําหนดจะไม&รับพิจารณา) 
               (๔)  คณะกรรมการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก�ว เขต ๒  พิจารณาให�ความเห็นชอบ
และประกาศยกย&องเชิดชูเกียรติในวันครู ประจําป)พุทธศักราช  ๒๕๕9      
 
 
 



 ๖

 
����ตําแหน*งผู�ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประเภท ครู (สังกัด อาชีวศึกษา) 

  (๑) ผู�สมัครรับการคัดเลือก ยื่นแบบเสนอขอการคัดเลือกฯ และเอกสารประกอบ                       
ณ สถานศึกษาท่ีตนสังกัด 
  (๒) สถานศึกษาแต&งต้ังคณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือก แล�วเสนอผลการคัดเลือกไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสระแก�ว (วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว) 
  (๓) ให�สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสระแก�ว พิจารณาคัดเลือกและส&งรายชื่อ
ผู�ได�รับการคัดเลือก โดยจัดเรียงลําดับคะแนนของผู�ท่ีได�รับการคัดเลือก  ตามจํานวนโควต�าท่ีประกาศ               
พร�อมแบบเสนอขอการคัดเลือกท้ังหมด ไปยังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก�ว เขต ๒  ภายในวันศุกร2ท่ี  
๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ (หากพ�นกําหนดจะไม&รับพิจารณา)                 
               (๔)  คณะกรรมการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก�ว เขต ๒  พิจารณาให�ความเห็นชอบ
และประกาศยกย&องเชิดชูเกียรติในวันครู ประจําป)พุทธศักราช  ๒๕๕9      
 

����ตําแหน*งผู�ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประเภท ผู�บริหารสถานศึกษา,  ผู�บริหาร 
การศึกษา และศึกษานิเทศก2  (สังกัด สพป.) 
  (๑) ผู�สมัครรับการคัดเลือก ยื่นแบบเสนอขอการคัดเลือกฯ และเอกสารประกอบ                 
ณ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก�ว เขต ๒ ภายในวันศุกร2ท่ี  ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ (หากพ�น
กําหนดจะไม&รับพิจารณา)  

(๒) คณะกรรมการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก�ว เขต ๒ พิจารณาคัดเลือกตามจํานวน 
โควต�าท่ีประกาศ โดยจัดเรียงลําดับคะแนนของผู�ท่ีได�รับการคัดเลือกและประกาศยกย&องเชิดชูเกียรติในวันครู 
ประจําป)พุทธศักราช  ๒๕๕9     
 

����ตําแหน*งผู�ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประเภท ผู�บริหารสถานศึกษา,  ผู�บริหาร 
การศึกษา และศึกษานิเทศก2  (สังกัด เอกชน /สพม./ท�องถ่ิน/กศน./อาชีวศึกษา) 
  (๑) ผู�สมัครรับการคัดเลือก ยื่นแบบเสนอขอการคัดเลือกฯ และเอกสารประกอบ                     
ณ หน&วยงานท่ีตนสังกัด 

(๒) หน&วยงานต�นสังกัด แต&งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกตามจํานวนโควต�า 
ท่ีประกาศ  และจัดส&งรายชื่อผู�ท่ีได�รับการคัดเลือก โดยจัดเรียงลําดับคะแนนของผู�ท่ีได�รับการคัดเลือก              
พร�อมแบบเสนอขอการคัดเลือกท้ังหมดไปยังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก�ว เขต ๒ ภายในวันศุกร2ท่ี   
๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ (หากพ�นกําหนดจะไม&รับพิจารณา) 
   (3)  คณะกรรมการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก�ว เขต ๒  พิจารณาให�ความเห็นชอบ
และประกาศยกย&องเชิดชูเกียรติในวันครู ประจําป)พุทธศักราช  ๒๕๕9      

๕. การประกาศผลผู�ท่ีได�รับการคัดเลือก 

  คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก�ว เขต ๒ จะประกาศผลการคัดเลือกรางวัล                    
“ครูดีท่ีมีจรรยาบรรณดีเด&น ประจําป) ๒๕๕8” ภายในวันท่ี ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
ท่ีเว็บไซต=http://kspsk2.circlecamp.com คําวินิจฉัยของคณะกรรมการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก�ว 
เขต ๒ ถือเป4นท่ีสิ้นสุด 
 
 



 ๗

 
 

๖.  รางวัล “ครูดีท่ีมีจรรยาบรรณดีเด*น” ได�แก*  

  เกียรติบัตร “ครูดีท่ีมีจรรยาบรรณดีเด&น ประจําป) ๒๕๕8” 

๗. การมอบรางวัล   
     มอบเกียรติบัตรเนื่องในวันครูประจําป) พ.ศ. 2559                                                            

         จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน                                                 

                                      ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๓   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕8 

 

                

(นายบวร  เทศารินทร=) 
  ผู�อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก�ว เขต ๒ 

 


