
 
 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดีและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาระดับท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ครูสอนดี ครูผู้รับทุนครูสอนด ี
ประจําปี ๒๕๕๔ 

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

เพ่ือให้การสรรหาและคัดเลือกครูสอนดี ครูผู้รับทุนครูสอนดี  ประจําปี  ๒๕๕๔  ตามโครงการ
สังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศษิย์ เชิดชู ยกย่อง  “ครูสอนด”ี  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี 
คณะกรรมการเพ่ือการคัดเลือกครูสอนดีและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาระดับท้องถ่ินขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเกะรอ  จึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไว ้ดังต่อไปนี้ 

 

 ข้อ๑.ในประกาศนี ้
         

  ครูสอนด ี หมายความว่า ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา หรือระดับประโยควิชาชีพ
หรือสอนเด็กผู้ด้อยโอกาสท่ีจัดกระบวนการเรียนรู้ได้ดี  มีผลการสอนท่ีทําให้ลูกศิษย์ประสบความสําเร็จ
ความก้าวหน้า    ทางการศึกษา หน้าท่ีการงาน การดําเนินชีวิต และเป็นแบบอย่างท่ีดี เป็นท่ียกย่องของลูก
ศิษย์เพ่ือนครูและชุมชน 
 ครูผู้รับทุนครูสอนด ี หมายความว่า  ครูสอนดี ท่ีสอนเด็กด้อยโอกาสในสถานศึกษาหรือนอก
สถานศึกษา  และได้รับทุนจัดทําโครงการเพ่ือขยายผลครูสอนดี 
 การศึกษาทางเลือก  หมายความว่า  การศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีจัดโดย ครอบครัว สถาบันศาสนา และ
สถานประกอบการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และให้รวมถึงครูภูมิปัญญาไทยด้วย 

องค์การบริหารส่วนตําบล  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ 
   องค์กรสาธารณประโยชน ์ หมายความว่า  องค์กรพัฒนาเอกชน  สมาคม  มูลนิธิ  หรือองค์กรเอกชน
ท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนท่ีจัดสอนนอกสถานท่ีศึกษาให้เด็กด้อยโอกาส 
 คณะกรรมการระดับจังหวัด  หมายความว่า  คณะกรรมการเพ่ือการคัดเลือกครูสอนดี และลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษาระดับจังหวัด ท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งตามแนวทางการคัดเลือกและแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือการคัดเลือกครูสอนดีและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา  เพ่ือดําเนินงานตามแผนปฏริูป
ประเทศในโครงการสังคมไทยร่วมกันคืนดีให้ศิษย์ เชิดชูยกย่อง “ครูสอนด”ี 
 คณะกรรมการระดับท้องถิ่น  หมายความว่า  คณะกรรมการเพ่ือการคัดเลือกครูสอนดี  และลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษาระดับท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ ท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาแต่งตั้ง  
ตามแนวทางการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือการคัดเลือกครูสอนดีและลดความเหลื่อมล้ําทางการ
ศึกษาเพ่ือดําเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศในโครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์  เชิดชู  ยกย่อง               
“ครูสอนด”ี   
 

/เด็กด้อยโอกาส... 



- ๒ - 
 
 เด็กด้อยโอกาส  หมายถึง  เด็กท่ีขาดโอกาสทางการศึกษา  เด็กยากจน  เด็กตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  
เด็กพิการ  เด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  สังคม  การสื่อสารและการเรียนรู้  
เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  เด็กต้องหาคดี   เด็กติดยาเสพติด  เด็กเร่ร่อน  เด็กถูกทอดท้ิง  
เด็กกําพร้า  เด็กไร้สัญชาติ  เด็กท่ีได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์  เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน  และเด็กท่ีอยู่ใน
ธุรกิจบริการทางเพศ 
 

การคัดเลือกครูสอนด ี
 

 ข้อ ๒. ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครสูอนดี ต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
 ๒.๑  ไม่เป็นผู้ประกอบอาชีพครูสอนพิเศษเป็นอาชีพหลัก 
 ๒.๒  เป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างใดอย่างนี้  ดังนี้ 

  ๒.๒.๑  เป็นครู  ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวซึ่งปฏิบัติงานสอนในระดับประถมศึกษาระดับ    
มัธยมศึกษาหรือระดับประโยควิชาชีพในสถานศึกษาของรัฐ เอกชน หรือองค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ิน 

  ๒.๒.๒   เป็นผู้ทําหน้าท่ีส่งเสริมสนับสนุนการสอนในสถานศึกษาและปฏิบัติงานสอนในระดับ  
ประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือระดับประโยควิชาชีพด้วย ยกเว้นผู้บริหาร สถานศึกษา 

  ๒.๒.๓   เป็นครูสอนเด็กด้อยโอกาสท่ีไม่อยู่ในสถานศึกษาของรัฐ เอกชนหรือองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน 

 ๒.๒.๔   เป็นครูสอนในรูปแบบการศึกษาทางเลือก 
 ๒.๓  เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ได้ดี  มีผลการสอนท่ีทําให้ลูกศิษย์ประสบความสําเร็จความก้าวหน้าทาง 

การศึกษา หน้าท่ีการงาน  การดําเนินชีวิต และเป็นแบบอย่างท่ีดี เป็นท่ียกย่องของลูกศิษย์ เพ่ือนครูและชุมชน 
 ข้อ ๓. การพิจารณาคุณสมบัติตามข้อ ๒.๓ มีหลักเกณฑ์ และแนวทางพิจารณา  ดังนี ้
 หลักเกณฑ์ 
 ๓.๑  จัดกระบวนการเรียนรู้ได้ด ี

แนวทางพิจารณา 
(๑) มีการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
    ๑) จัดการเรียนการสอนท้ังในและนอกห้องเรียนโดยเน้นทักษะกระบวนการท่ีเหมาะสมกับ 

ลักษณะผู้เรียน ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาให้กับผู้เรียนท่ีแตกต่างกันได้เป็นผลดี   
              ๒) คิดค้นวธิีการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึนเรื่อยๆ  รวมถึงการผลิตสื่ออุปกรณ์เพ่ือ 
ช่วยในการเรียนการสอน 
              ๓) ติดตามประเมินผลผู้เรียน  และนําผลของการประเมินมาพัฒนาผู้เรียนอย่างสมํ่าเสมอ 
              ๔) การเรียนการสอนสามารถสร้างเจตคติท่ีดีต่อการเรยีนรู้ของผู้เรียน ผู้เรียนเรียนด้วยความสุขและ
มีแรงบันดาลใจท่ีจะใฝ่หาความรู้เพ่ิมเติม 
 (๒)  มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 ๑)  เป็นตัวอย่างในการพัฒนาตนเอง ด้วยการค้นคว้าความรู้อย่างสมํ่าเสมอ 
 ๒)  แสวงหาโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียน ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตลอดจนเรียนรู้จากชีวิตจริง 

ของคนทุกวัย 

/(๓) เปิดโอกาส... 



 
-๓- 

 
 (๓)  เปิดโอกาสให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 ๑)  มีการเชิญบุคคลในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู ้
 ๒)  สามารถนําสิ่งแวดล้อม  และทรัพยากรในชุมชนมาสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 ๓.๒  มีผลการสอนท่ีทําให้ลูกศิษย์ประสบความสําเร็จและความก้าวหน้าในทางการเรียน หน้าท่ี     
การงาน และการดําเนินชีวิต 

แนวทางพิจารณา 
    ๑)  ผู้เรียนได้รับการประเมินว่ามีความรู้ทางวิชาการในระดับดี หรือได้รับรางวัลด้านวิชาการ ด้าน 

จริยธรรม หรือด้านศิลปวัฒนธรรม 
    ๒)  ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีดี มีความสุขท่ีจะเรียนรู้และมีความสุขท่ีจะไปเรียน 
    ๓)  ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม ตลอดจนมีทักษะ ในการค้นค้าหา 

ความรู้ ด้วยตนเอง 
    ๔) ศิษย์เก่าส่วนใหญ่ประสบความสําเร็จในชีวิตด้านการเรียน ดา้นอาชีพ หรือด้านการดําเนินชีวิต          

โดยสะท้อนได้ว่าเป็นผลมาจากการสอนของครู 
 

๓.๓  เป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็นท่ียกย่องของลุกศิษย์ เพื่อครู และชุมชน 
แนวทางการพิจารณา 
(๑)  เป็นแบบบอย่างท่ีดีเป็นท่ีเคารพนับถือของศิษย์และสังคมในด้านความเป็นครู และเป็นต้นแบบ 

การดําเนินชีวิตท่ีดีมีคุณธรรม และความพอเพียง 
(๒) เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมในชุมชน เป็นท่ียกย่องของผู้บริหาร  เพ่ือนครู  ผู้เรียน ผู้ปกครองและ 

บุคคล ในชุมชน 
     (๓)  มีความความมุ่งม่ันท่ีจะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยไม่เห็นแก่ลาภยศหรือผลตอบแทน 
(๔)  เอาใจใส่ อุทิศเวลา และเป็นท่ีพ่ึงให้ผู้เรียนท้ังด้านการเรยีนและการดําเนินชีวิตอย่างเสมอตน้ 

เสมอปลายและท่ัวถึง 
     (๕) มีความภาคภูมิใจในการเป็นครู  และมีความสุขในการประกอบวิชาชีพครู 
 

ข้อ  ๔ ในการพิจารณาคัดเลือกครูสอนดีตามหลักเกณฑ์และแนวทางพิจารณาข้อ  ๓  
คณะกรรมการระดับจังหวัดและคณะกรรมการระดับท้องถิ่นจะกําหนดตัวบ่งช้ีตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ 

  ในกรณีท่ีคณะกรรมการระดับจังหวัดกําหนดตัวบ่งชี้  ให้คณะกรรมการระดับท้องถ่ินนําตัว 
บ่งชี้นั้นไปใช้ในการพิจารณาคัดเลือก 
 

ข้อ ๕  การสรรหาและคัดเลือกครูสอนด ีมีวิธีการ ดังต่อไปนี ้
 ๕.๑  การสรรหาครูเพื่อเสนอช่ือเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นครูสอนด ี ให้ดําเนินการโดย 

(๑)  สถานศึกษาของรัฐ หรือ เอกชน   
(๒)  องค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ 
 
 

/๕.๒ การสรรหา... 



-๔- 
 

๕.๒ การสรรหาโดยสถานศึกษาของรัฐ  หรือเอกชน   
ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมกันสรรหาครู ในสถานศึกษาท่ีมี 

คุณสมบัติ  ตามข้อ  ๒.๒.๑  ข้อ  ๒.๒.๒ และข้อ  ๒.๓  เพ่ือเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นครูสอนดี โดยให้
ผู้บริหารสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและนักเรียน เป็นกรรมการ
สรรหาครู ผู้มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว้ 

การเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นครูสอนดี  ให้เสนอได้ไม่เกินจํานวนท่ีคณะกรรมการ 
ระดับท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ  กําหนด 

การกําหนดจํานวนครูท่ีสถานศึกษามีสิทธิเสนอ  คณะกรรมการระดับท้องถ่ินขององค์การ 
บริหารส่วนตําบลเกะรอ กําหนดร้อยละ  ๑๐  ของครูท่ีสอนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับ
ประโยควิชาชีพ ในสถานศึกษา และกําหนดหากเป็นเศษทศนิยมตั้งแต่ ๐.๕ ข้ึนไปให้ปัดข้ึน 

สถานศึกษาซึ่งมีครูไม่ถึงเกณฑ์ท่ีจะเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก  อาจรวมกันเพ่ือให้จํานวนคร ู
เม่ือรวมกันแล้วถึงเกณฑ์ท่ีจะเสนอชื่อได้  ท้ังนี้  ให้เป็นไปตามแนวทางท่ีคณะกรรมการระดับท้องถ่ินกําหนด 
 

๕.๓  การสรรหาโดย องค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ 
ให้องค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ  สรรหาครูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ   

๒.๒.๓  และข้อ  ๒.๓  เพ่ือเสนอชื่อคัดเลือกให้เป็นครูสอนด ี
ในการสรรหาและเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นครูสอนดีขององค์การบริหารส่วนตําบล    

เกะรอ นั้น  องค์กรสาธารณประโยชน์มีสิทธิเสนอชื่อครูในองค์กรท่ีสอนเด็กด้อยโอกาสให้องค์การบริหารส่วน
ตําบลเกะรอ    พิจารณาได้ตามแนวทางท่ีคณะกรรมการระดับจังหวัดกําหนด  ท้ังนี้  ผู้ได้รับการเสนอชื่อไปท่ี
องค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ  ในกรณีปฏิบัติงานหลายพ้ืนท่ีให้เสนอชื่อได้เพียงพ้ืนท่ีเดียว 

จํานวนครูท่ี องค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ  มีสิทธิเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก  และจํานวน 
ครูท่ีสถานศึกษามีสิทธิเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก  ให้มีอัตราส่วนไม่เกิน  ๑:๕ 
 

 ๕.๔  การเสนอช่ือครูเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูสอนดี  ให้เสนอไปยังคณะกรรมการระดับท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ โดยใช้แบบเสนอช่ือท้ายประกาศนี้ 
 

 ๕.๕  การคัดเลือก  มี  ๒  ข้ันตอน  ดังนี ้
    ๕.๕.๑  ข้ันตอนแรก 

 (๑)  คณะกรรมการระดับท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ    พิจารณาคัดเลือก 
ครูท่ีได้รับการเสนอชื่อ จํานวนไม่เกิน ร้อยละ  ๔  ของจํานวนครูท้ังหมดท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององค์การ 
บริหารส่วนตําบลเกะรอ โดยพิจารณาจากข้อมูลในแบบเสนอชื่อและเอกสารท่ีจัดส่งมาพร้อมกับแบบเสนอชื่อ  
ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ของครูผู้ได้รับการเสนอชื่อและผู้เก่ียวข้อง  รวมท้ังข้อมูลอ่ืนๆ  ท่ีคณะกรรมการ
ระดับท้องถ่ินรวบรวมได้ 

ในการพิจารณาคัดเลือก     หากมีครูสอนเด็กด้อยโอกาสได้รับการเสนอชื่อด้วยไม่ว่า 
เป็นครูสอนเด็กด้อยโอกาสในสถานศึกษา หรือเป็นครูสอนเด็กด้อยโอกาสท่ีไม่อยู่ในสถานศึกษา ให้คัดเลือกครู
สอนเด็กด้อยโอกาส  ในอัตราส่วนอย่างน้อย  ๑ : ๔ 
 

/๒.ปิดประกาศ... 



-๕- 
 

(๒)  ปิดประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกแล้วให้มีการรับฟังข้อทักท้วงผลการคัดเลือก 
ดังกล่าวเป็นเวลา ๗ วัน 

ในการทักท้วง  ให้ผู้ทักท้วงทําเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการระดบัท้องถ่ินและให้ 
ทักท้วงได้เฉพาะผลการคัดเลือกในองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ ท่ีผู้ทักท้วงมีภูมิลําเนาอยู่เท่านั้น 

หนังสือทักท้วงต้องระบุ  ชื่อ   นามสกุล  ท่ีอยู่  ของผู้ทักท้วง  และลงลายมือชื่อชองผู้ 
ทักท้วง พร้อมกับแสดงข้อเท็จจริงให้เห็นชัดว่าประสงค์จะทักท้วงผู้ได้รับการคัดเลือกข้ันตอนแรกรายใด  ด้วย
เหตุผลใด  หากมีเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวกับข้อทักท้วงให้ส่งไปประกอบการพิจารณา 

เม่ือได้รับหนังสือทักท้วงท่ีมีลักษณะตามท่ีกําหนดให้ คณะกรรมการระดับท้องถ่ินเป็นผู ้
พิจารณาและวินิจฉัยข้อทักท้วง 

(๓)  ส่งรายชื่อให้คณะกรรมการระดับจังหวัด  ให้เรียงลําดับตามผลการคัดเลือก 
(๔)  ให้คณะกรรมการระดับจังหวัด  พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นครูสอนดี         

จากรายชื่อครูท่ีได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับท้องถ่ิน  แล้วส่งรายชื่อให้คณะกรรมการแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการส่งเสริมสงัคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนรับรอง 

ให้คณะกรรมการระดับจังหวัดคัดเลือกผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นครูสอนดี   
จํานวนไม่เกิน ๑๔๙ คน 
 (๕)  เม่ือคณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนและคุณภาพ 
เยาวชน  รับรองรายชื่อแล้วให้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกข้ันตอนแรกให้ทราบ 
 

๕.๕.๒  การคัดเลือกข้ันตอนสุดท้าย 
 (๑)  เม่ือประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกข้ันตอนแรกแล้วให้คณะกรรมการระดับท้องถ่ิน 

จัดให้มีการรับฟังข้อทักท้วงผลการคัดเลือกดังกล่าว 
ในการทักท้วง  ให้ผู้ทักท้วงทําเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการระดับท้องถ่ินและให้ทัก 

ท้องได้เฉพาะผลการคัดเลือกในองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ ท่ีผู้ทักท้วงมีภูมิลําเนาอยู่เท่านั้น 
หนังสือทักท้วงต้องระบุชื่อ  นามสกุล  ท่ีอยู่  ของผู้ทักท้วง  และลงลายมือชื่อชองผู้ 

ทักท้วง พร้อมกับแสดงข้อเท็จจริงให้เห็นชัดว่าประสงค์จะทักท้วงผู้ได้รับการคัดเลือกข้ันตอนแรกรายใด  ด้วย
เหตุผลใด  หากมีเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวกับข้อทักท้วงให้ส่งไปประกอบการพิจารณาด้วย 

เม่ือได้รับหนังสือทักท้วงท่ีมีลักษณะตามท่ีกําหนดให้ คณะกรรมการระดับท้องถ่ินเป็นผู ้
พิจารณาและวินิจฉัยข้อทักท้วง 

(๒)  คณะกรรมการระดับท้องถ่ิน  จะกําหนดให้มีการสังเกตการณ์สอนของครูท่ีได้รับการ 
คัดเลือกข้ันตอนแรก  เพ่ือให้ประจักษ์ชัดยิ่งข้ึนว่าผู้ได้รับการคัดเลือกข้ันตอนแรกมีความเหมาะสมท่ีจะได้รับ
การยกย่องให้เป็นครูสอนดีก็ได ้

(๓) ไม่ว่าจะมีการทักท้วงผลการคัดเลือก  หรือมีการสังเกตการณ์สอนหรือไม่ให้ 
คณะกรรมการระดับท้องถ่ินพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูสอนดีใน
ข้ันตอนแรก แล้วเสนอรายชื่อครูท่ีผ่านมาการพิจารณากลั่นกรองไปยังคณะกรรมการระดับจังหวัดเพ่ือพิจารณา 

  แนวทางในการพิจารณากลั่นกรองให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการระดับท้องถ่ินกําหนดตามข้อ๕.๖ 

/ในการพิจารณา... 



-๖- 
 
ในการพิจารณากลั่นกรอง  หากมีการทักท้วง หรือมีการสังเกตการณ์สอน  ให้นําผลการ 

พิจารณาวินิจฉัยข้อทักท้วง  หรือมีการสอนมาประกอบการพิจารณาด้วย 
 (๔) ให้คณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นครูสอนดี   

จากรายชื่อครูท่ีคณะกรรมการระดับท้องถ่ินเสนอตาม  (๓)  แล้วเสนอผลการคัดเลือกไปยังคณะกรรมการซึ่ง
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการระดับส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนเพ่ือพิจารณายืนยัน 

(๕) เม่ือได้รับผลการพิจารณาจากคณะกรรมการระดับจังหวัดตาม  (๔)  ให้คณะกรรมการ 
ซึง่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการระดับส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนพิจารณาและยืนยันรายชื่อผู้
ได้รับการยกย่องให้เป็นครูสอนด ี

การยืนยันของคณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 
และคุณภาพเยาวชน  ถือเป็นท่ีสุด 

(๖)  ให้คณะกรรมการซึง่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการระดับส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และ 
คุณภาพเยาวชน  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นครุสอนดี  ตาม  (๕) 

   ผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นครูสอนดีจะได้เงินรางวัลคนละ  ๑๐,๐๐๐.-  บาท 
 

๕.๖  เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการระดับจังหวัดและ 
คณะกรรมการระดับท้องถิ่น  กําหนดแนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับการสรรหาและการคัดเลือกในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องโดยไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในประกาศนี ้
 

 ๕.๗  กําหนดเวลาในการสรรหาและคัดเลือกให้เป็นไปตามปฏิทินดําเนินงานแนบท้ายประกาศนี ้
 

การคัดเลือกครผูู้รับทุนครสูอนด ี
 ข้อ  ๖  ครูผู้รับทุนครูสอนดีต้องมีคุณสมบัต ิ ดังต่อไปนี้ 
  ๖.๑  เป็นผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นครูสอนดี  ตามข้อ  ๕  และ ๖ 
  ๖.๒  เป็นครูสอนเด็กด้อยโอกาสในสถานศึกษาหรือนอกสถานศึกษา 
  ๖.๓  มีคุณสมบัติอ่ืนตามคณะกรรมการระดับจังหวัด  กําหนด  (ถ้ามี) 
 

 ข้อ  ๗  หลักเกณฑ์และวิธีการการคัดเลือกครูผู้รับทุนครูสอนด ี
  เม่ือคณะกรรมการระดับจังหวัด  ได้รับการรายชื่อผู้ท่ีสมควรได้รับการคัดเลือกเป็นครูสอนด ี

คัดเลือกเป็นครูสอนดีจาก คณะกรรมการระดับจังหวัดตามข้อ ๕.๕.๑ (๑) แล้วให้คณะกรรมการระดับจังหวัด
คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับทุนครูสอนดีจํานวนไม่เกิน ๔ คน แล้วส่งรายชื่อไปยังคณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการระดับส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน  เพ่ือพิจารณารับรอง 

  หลักเกณฑ์และวิธีการการคัดเลือกครูผู้รับทุนครูสอนดีตามท่ีคณะกรรมการระดับจังหวัด 
เป็นผูกํ้าหนดและเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก 

 
 
 
 

/ข้อ ๘ ผู้ได้ประกาศ... 



-๗- 
 

 ข้อ  ๘  ผู้ได้รับการประกาศช่ือให้เป็นครูสอนดี    ต้องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกับสํานักงาน 
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน  เพื่อจัดทําข้อเสนอโครงการท่ีจะดําเนินการขยายผลครู
สอนดี  ซ่ึงเป็นโครงการท่ีดําเนนิการต่อเนื่อง  ๓  ปี   

         โครงการท่ีได้รับการอนุมัติจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการละ ๕๐๐,๐๐๐.-  บาท 
 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 
 

(นายหาแว  ซารูมอ) 
ประธานกรรมการเพ่ือการคัดเลือกครูสอนดีและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาระดับท้องถ่ิน 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ปฏิทินกําหนดเวลาในการสรรหาและคัดเลือกครูสอนดี 
(เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกครูสอนดีและเหลื่อมล้ําทางการศึกษาระดับท้องถิ่น 

เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก  ครูสอนดี ครูผู้ได้รับทุนครูสอนดี ประจําปี ๒๕๕๔) 
 
 

กําหนดเวลา กิจกรรม 

วันท่ี ๑๑ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
(ในวันเวลาราชการ) 

 
ให้ดําเนินการเสนอชื่อตามประกาศฯ ข้อ ๕.๑ – ๕.๔ 

 

๒๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๔ 
 

คณะกรรมการระดับท้องถ่ินดําเนินการพิจารณาคัดเลือกครูสอนดีรอบแรก 
 

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
 

ประกาศรายชื่อผลพิจารณาคัดเลือกครูสอนดีรอบแรก 
 

๒๙  กรกฎาคม – ๔ สิงหาคม 
๒๕๕๔ 

 
ปิดประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกแล้วให้มีรับฟังข้อทักท้วงผลการคัดเลือก 

 

๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
 

พิจารณาคัดเลือกครูสอนดีหากมีการทักท้วงผลการคัดเลือก 
 

๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
 

จัดทําบัญชีรายชื่อผลการคัดเลือกรอบแรก สง่ให้คณะกรรมการระดับจังหวัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


