
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดีและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
ขององค์การบริหารส่วนตาํบลสะเอะ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ครสูอนดี  ครผูู้รบัทุนสอนด ี
ประจําปี 2554 

**************************** 
 เพื่อให้การสรรหาและคัดเลือกครูสอนดี  ครผูู้รับทุนครสูอนดี  ประจําปี 2554  ตามโครงการ 

สังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศษิย์  เชิดชู  ยกย่อง “ครูสอนดี”  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี  
คณะกรรมการเพื่อการคดัเลือกครูสอนดีและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบลสะเอะ  
จึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้  ดังต่อไปน้ี 
   ข้อ 1. ในประกาศนี ้
 ครูสอนดี หมายความว่า ครูผูส้อนระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา หรือระดับประโยควิชาชีพ
หรือสอนเด็กด้อยโอกาสที่จัดกระบวนการเรียนรู้ได้ดี  มีผลการสอนที่ทําให้ลูกศิษย์ประสบความสําเร็จ
ความก้าวหน้าทางการศึกษา  หน้าที่การงาน  การดําเนินชีวิต และเป็นแบบอย่างที่ดี  เป็นที่ยกย่องของลูกศษิย์  
เพื่อนครู และชุมชน 
 ครูผูร้ับทนุครสูอนดี  หมายความว่า  ครูสอนดี  ที่สอนเด็กด้อยโอกาสในสถานศึกษาหรือนอก
สถานศึกษา และได้รับทุนจัดทําโครงการเพื่อขยายผลครูสอนดี 
 การศึกษาทางเลือก  หมายความว่า  การศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดโดย  ครอบครัว  สถาบนัศาสนา  และ
สถานประกอบการ  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552  และให้รวมถงึครูภูมิปัญญาไทยด้วย 
 องค์การบริหารส่วนตาํบล  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนตําบลสะเอะ 
 องค์กรสาธารณประโยชน์  หมายความว่า  องค์กรพัฒนาเอกชน  สมาคม  มลูนิธิ  หรอืองค์กรเอกชนที่
เรียกช่ืออย่างอื่นที่จัดสอนนอกสถานศึกษาให้เด็กด้อยโอกาส 
 คณะกรรมการระดับจังหวัด  หมายความว่า  คณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดีและลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษาระดับจังหวัด  ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ังตามแนวทางการคัดเลือกและแต่งต้ัง
คณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดีและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา  เพื่อดําเนินงานตามแผนปฏิรูป
ประเทศในโครงการสังคมไทยร่วมกันคือครูดีให้ศิษย์  เชิดชูยกย่อง “ครูสอนดี” 
 คณะกรรมการระดับท้องถิ่น หมายความว่า  คณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดีและลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษาระดับท้องถิ่น  ที่ผูว่้าราชการจังหวัดแต่งต้ังตามแนวทางการคัดเลือกและแตง่ต้ัง
คณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดีและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา  เพื่อดําเนินงานตามแผนปฏิรูป
ประเทศในโครงการสังคมไทยร่วมกันคือครูดีให้ศิษย์  เชิดชูยกย่อง “ครูสอนดี” 
 เด็กด้อยโอกาส  หมายถึง  เด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษา  เด็กยากจน  เด็กต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร  
เด็กพิการ  เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  สังคม  การสื่อสารและการเรียนรู้  



เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  เด็กต้องหาคดี  เด็กติดยาเสพติด  เด็กเร่รอน  เด็กถูกทอดทิ้ง  
เด็กกําพร้า  เด็กไร้สัญชาติ  เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์  เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน  และเด็กที่อยู่ใน
ธุรกิจบริการทางเพศ 
 
การคัดเลือกครูสอนด ี
 ข้อ 2.  ผู้ได้รบัการคัดเลือกให้เปน็ครูสอนดี  ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

2.1 ไม่เป็นผู้ประกอบอาชีพครูสอนพิเศษเปน็อาชีพหลัก 
2.2 เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

2.2.1 เป็นครู  ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวซึ่งปฏิบัติงานสอนในระดับประถมศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา  หรือระดับประโยควิชาชีพ  ในสถานศึกษาของรัฐ  เอกชน  หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.2.2 เป็นผู้ทําหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการสอนในสถานศึกษาและปฏิบัติงานสอนในระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา  หรือระดับประโยควิชาชีพ  ด้วยยกเว้นผู้บริหาร
สถานศึกษา 

2.2.3 เป็นครูสอนเด็กด้อยโอกาสที่ไม่อยู่ในสถานศึกษาของรัฐ  เอกชน  หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

2.2.4 เป็นครูที่สอนในรูปแบบการศึกษาทางเลือก 
2.3 เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ได้ดี  มีผลการสอนที่ทําให้ลูกศษิย์ประสบความสําเร็จ ความก้าวหน้า

ทางการศึกษา  หน้าที่การงาน  และการดําเนินชีวิต  และเป็นแบบอย่างที่ดี  เป็นที่ยกย่องของลูก
ศิษย์  เพื่อนคร ู และชุมชน 

ข้อ 3. การพิจารณาคุณสมบติัตามข้อ 2.3  มีหลักเกณฑ์  และแนวทางพิจารณา ดังนี้ 
หลักเกณฑ์ 
3.1  จัดกระบวนการเรยีนรู้ได้ดี 
แนวทางพิจารณา 

(1) มีการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
1) จัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนโดยเน้นทักษะกระบวนการที่

เหมาะสมกับลกัษณะผู้เรียน  ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาให้กับผู้เรียนที่
แตกต่างกันได้เป็นผลดี 

2) คิดค้นวิธีการเรียนการสอนใหม้ีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้นเรื่อย ๆ รวมถึงการผลิตสื่อ
อุปกรณ์เพื่อช่วยในการเรียนการสอน 

3) ติดตามประเมินผลผู้เรียน และนําผลของการประเมินมาพัฒนาผู้เรียนอย่าง
สม่ําเสมอ 

4) การเรียนการสอนสามารถสรา้งเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  ผู้เรียนเรียน
ด้วยความสุข  และมีแรงบันดาลใจที่จะใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม 

(2) มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 



1) เป็นตัวอย่างในการพัฒนาตนเอง  ด้วยการค้นคว้าหาความรู้อย่างสม่ําเสมอ 
2) แสวงหาโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียน  ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  ตลอดจน

เรียนรู้จากชีวิตจริงของคนทุกวัย 
(3) เปิดโอกาสให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

1) มีการเชิญบุคคลในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
2) สามารถนําสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรในชุมชนมาสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 
3.2 มีผลการสอนที่ทําใหลู้กศิษย์ประสบความสําเร็จและความก้าวหน้าในทางการเรียน หน้าที่การ 

งานและการดาํเนนิชีวิต 
แนวทางพิจารณา 

(1) ผู้เรียนได้รับการประเมินว่ามีความรู้ทางวิชาการในระดับดี  หรือได้รับรางวัลด้านวิชาการ  
ด้านจริยธรรม  หรือด้านศิลปวัฒนธรรม 

(2) ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดี  มีความสขุที่จะเรียนรู้  และมีความสขุที่จะ
ไปเรียน 

(3) ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม  ตลอดจนมทีักษะ  ในการ
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 

(4) ศิษย์เก่าส่วนใหญ่ประสบผลสําเร็จในชีวิตด้านการ  ด้านอาชีพ  หรือด้านการดําเนินชีวิต  
โดยสะท้อนได้ว่าเป็นผลมาจากการสอนของครู 

3.3 เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นทีย่กย่องของลูกศิษย์  เพื่อนครู  และชุมชน   
แนวทางพิจารณา 

(1) เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่เคารพนับถือของศิษย์และสังคมทัง้ในด้านความเป็นครู และเป็น
ต้นแบบการดําเนินชีวิตที่ดีมีคุณธรรม  และความพอเพียง 

(2) เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในชุมชน  เป็นที่ยกย่องของผู้บริการ เพื่อนครู  ผู้เรียน  ผู้ปกครอง
และบุคคลในชมุชน 

(3) มีความมุ่งมั่นทีจ่ะส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้โดยไม่เห็นแก่ลาภยศหรอืผลตอบแทน 
(4) เอาใจใส่  อุทิศเวลา และเป็นที่พ่ึงให้ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและการดําเนินชีวิตอย่างเสมอ

ต้นเสมอปลายและทั่วถึง 
(5) มีความภาคภูมิใจในการเป็นครู  และมีความสุขในการประกอบวิชาชีพครู 

ข้อ 4. ในการพิจารณาคัดเลือกครสูอนดตีามหลักเกณฑ์และแนวทางพิจารณาข้อ 3.  
คณะกรรมการระดับท้องถิ่นจะกําหนดตัวบ่งชี้ตามทีเ่หน็สมควรก็ได้ 

ข้อ 5. การสรรหาและคัดเลอืกครูสอนดี  มีวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
(1) สถานศึกษาของรัฐ  เอกชน  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(2) องค์การบริหารส่วนตําบล 

๕.๑ การสรรหาโดยสถานศกึษาของรัฐ  เอกชน  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู  ผู้ปกครองและนักเรียน  ร่วมกันสรรหาครู  ในสถานศึกษา 



ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 2.2.1  ข้อ 2.2.2  และข้อ 2.3  เพื่อเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกใหเ้ป็นครูสอนดี โดยให้
ผู้บริหารสถานศึกษา แต่งต้ังคณะกรรมการ  ซึ่งประกอบด้วย  ผู้บริหาร  ครู  ผู้ปกครอง  และนักเรียน  เป็น
กรรมการสรรหาครู  ผูม้ีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว้ 

 การเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นครูสอนดี  ให้เสนอได้ไม่เกินจํานวนที่คณะกรรมการระดับ
ท้องถิ่นกําหนด 

การกําหนดจํานวนครูที่สถานศึกษามสีิทธิเสนอ  ให้คณะกรรมการระดับท้องถิ่นกําหนดตามความ
เหมาะสมแต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 และไม่เกินร้อยละ20 ของครูทีส่อนระดับประถมศึกษา ระดับมธัยมศึกษา 
และระดับประโยควิชาชีพ ในสถานศึกษา 

สถานศึกษาซึ่งมีครูไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก  อาจรวมกันเพื่อให้จํานวนครูเมื่อ
รวมกันแล้วถึงเกณฑ์ที่จะเสนอชื่อได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการระดับท้องถิ่นกําหนด 

5.2  การสรรหาโดยองค์การบริหารส่วนตําบล 
ให้องค์การบริหารส่วนตําบล สรรหาครใูนพืน้ที่รับผิดชอบ  ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 2.2.3  

และข้อ  2.3 เพื่อเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นครูสอนดี 
 ในการสรรหาและเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นครูสอนดี ขององค์การบริหารส่วนตําบลน้ัน  
องค์กรสาธารณประโยชน์  มีสิทธิเสนอชื่อครูในองค์กรทีส่อนเด็กด้อยโอกาสไปให้องค์การบริหารสว่นตําบล
พิจารณาได้ตามแนวทางที่คณะกรรมการระดับจังหวัดกําหนด  ทั้งนี้  ผูท้ี่ได้รับการเสนอชื่อปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล  ให้เสนอชื่อไปที่องค์การบริหารส่วนตําบลน้ัน ในกรณีปฏิบัติงานหลาย
พ้ืนที่ให้เสนอชือ่ได้เพียงพื้นที่เดียว 
 จํานวนครูที่องค์การบริหารสว่นตําบล  มีสทิธิเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกและจํานวนครูที่สถานศึกษามี
สิทธิเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก  ใหม้ีอัตราส่วนไม่เกิน 1 : 5   

5.3  การเสนอชื่อครูเข้ารบัการคัดเลือกเปน็ครูสอนดี  ใหเ้สนอไปยังคณะกรรมการระดบัท้องถิ่น   
โดยใช้แบบเสนอชื่อท้ายประกาศนี ้

5.4  การคัดเลือก มี 2  ขั้นตอน  ดังนี้ 
5.4.1 ขั้นตอนแรก 

คณะกรรมการระดับท้องถิ่น  พิจารณาคัดเลือกครูที่ได้รับการเสนอชื่อ จํานวนไม่ 
เกินร้อยละ 4 ของจํานวนครูทั้งหมดที่มีอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลแล้วแต่กรณี  โดย
พิจารณาจากข้อมูลในแบบเสนอชื่อและเอกสารที่จัดส่งมาพร้อมกับแบบเสนอชื่อ  ข้อมลูที่ได้จากการสัมภาษณ์
ของครูผู้ได้รับการเสนอชื่อและผู้เกี่ยวข้อง  รวมทั้งข้อมูลอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการระดับท้องถิ่นรวบรวมได้ 
   ในการพิจารณาคัดเลือก  หากมีครูสอนเด็กด้อยโอกาสได้รับการเสนอชื่อด้วยไม่ว่าเป็น
ครูสอนเด็กด้อยโอกาสในสถานศึกษา หรือเป็นครูสอนเด็กด้อยโอกาสที่ไม่อยู่ในสถานศกึษา ให้คัดเลือกครูสอน
เด็กด้อยโอกาส และครูที่ไม่ได้สอนเด็กด้อยโอกาส  ในอัตราส่วนอย่างน้อย 1 : 4 
   เมื่อคัดเลือกเสร็จแล้วใหส้่งรายชื่อครูผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมเอกสารประกอบการ
พิจารณาคัดเลือกไปยังคณะกรรมการระดับจังหวัด ภายในวันที่ 1 สิงหาคม  2554  รายชื่อที่จัดส่ง
คณะกรรมการระดับจังหวัด ให้เรียงลําดับตามผลการคัดเลือก 
 



5.4.2 ขั้นตอนสุดทา้ย 
(๑) เมื่อประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกขั้นตอนแรกแล้วให้คณะกรรมการ 

ระดับท้องถิ่น  จัดให้มีการรับฟังข้อทักท้วงผลการคัดเลือกดังกล่าว 
ในการทักท้วง ให้ผู้ทักท้วงทําเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการระดับท้องถิ่นและให ้

ทักท้วงได้เฉพาะผลการคัดเลอืกในองค์การบริหารส่วนตําบล  หนังสือทกัท้วงต้องระบุ ช่ือ นามสกุล  ที่อยู่  ของ
ผู้ทักท้วง  และลงลายมือชื่อของผู้ทักท้วง  พร้อมกับแสดงขอ้เท็จจริงให้เหน็ชัดว่าประสงค์จะทักท้วงผู้ได้รับการ
คัดเลือกขั้นตอนแรกรายใด  ด้วยเหตุผลใด  หากมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับข้อทักท้วงให้ส่งไปประกอบการ
พิจารณาด้วย 

เมื่อได้รับหนังสือทักท้วงที่มลีักษณะตามทีกํ่าหนด ให้คณะกรรมการระดับท้องถิ่น เป็น 
ผู้พิจารณาและวินิจฉัยข้อทักท้วง 

(๒) คณะกรรมการระดับท้องถิ่น  จะกําหนดให้มีการสังเกตการณ์สอนของครูที่ได้รับ 
การคัดเลือกขั้นตอนแรก  เพือ่ให้ประจักษ์ชัดย่ิงขึ้นว่า  ผู้ได้รับการคัดเลือกขั้นตอนแรกมีความเหมาะสมที่จะ
ได้รับการยกย่องให้เป็นครูสอนดี ก็ได้ 

(๓) ไม่ว่าจะมีการทักท้วงผลการคัดเลือก หรือมีการสังเกตการณ์สอนหรอืไม่ให ้
คณะกรรมการระดับท้องถิ่นพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูสอนดีในขั้นตอน
แรก  แล้วเสนอรายชื่อครูที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองไปยังคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาแนวทางใน
การพิจารณากลั่นกรองให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการระดับท้องถิ่นกําหนดตาม 
ข้อ 5.๕ 

ในการพิจารณากลั่นกรอง  หากมีการทักท้วง หรือมีการสังเกตการณ์สอน ให้นําผล 
การพิจารณาวินิจฉัยข้อทักทว้งหรือผลการสังเกตการณ์สอนมาประกอบการพิจารณาด้วย 
  5.5  เพื่อให้การดําเนนิงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ให้คณะกรรมการระดับท้องถิ่น 
กําหนดแนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับการสรรหาและการคัดเลือก ดังนี ้

5.5.1 การคํานวณจํานวนครูที่ได้รับการเสนอชื่อและการคัดเลือกครูสอนดี  
กรณีในการคํานวณนั้นมีเศษ คณะกรรมการคัดเลือกระดับท้องถิ่น ให้ดําเนินการดังนี้ 

- กรณมีีเศษตั้งแต่   .1  ขึ้นไป ให้ปัดเศษขึน้เป็นจํานวนเต็ม  
(ตัวอย่าง เช่น 4.1 ให้ปัดเศษขึ้น จะได้ = 5) 

5.5.2  หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและการสอบสัมภาษณ์ ให้เป็นไปที่ตามคณะกรรมการ 
คัดเลือกระดับท้องถิ่นเป็นผู้กําหนด 
  5.6  กําหนดเวลาในการสรรหาและคัดเลอืกให้เปน็ไปตามปฏิทินดําเนินงาน ดังนี ้

วันที่  1 กรกฎาคม  2554  ประกาศคณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดีและลดความ 
 เหลื่อมล้ําทางการศึกษาขององค์การบริหารสว่นตําบลสะเอะ 

        วันที่  4 - 14  กรกฎาคม  2554  ให้ดําเนินการเสนอชื่อตามประกาศฯ 
         วันที่  19 – 20  กรกฎาคม  2554  คณะกรรมการระดับท้องถิ่นดําเนินการพิจารณา 

 คัดเลือกครูสอนดีรอบแรก 
 



 วันที่  22  กรกฎาคม 2554   คณะกรรมการระดับท้องถิ่นดําเนินการสอบสัมภาษณ ์ 
 (โดยคณะอนุกรรมการระดับท้องถิ่นตามคําสั่งฯ) 
 วันที่  26  กรกฎาคม 2554  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกครูสอนดีระดับท้องถิ่นโดย 
 เรียงลําดับตามผลการคัดเลอืก 
 วันที่  1 สิงหาคม 2554 คณะกรรมการระดับท้องถิ่น จัดส่งบัญชีรายชื่อผลการคัดเลอืก    
 ครูสอนดีรอบแรกระดับท้องถิ่น ถึงคณะกรรมการระดับจังหวัด 

 
                         ประกาศ    ณ   วันที ่ 1   กรกฎาคม  พ.ศ. 2554 

 
 

                 (นายมะกรี    ยูโซ๊ะ) 
                ประธานคณะกรรมการคัดเลอืกครูสอนดีระดับท้องถิ่น 

                   องค์การบริหารส่วนตําบลสะเอะ 


