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เกณฑการคัดเลือกผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือรับรางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ประจําป พ.ศ.  ๒๕62 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
**************************** 

 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนหนวยงานทางการศึกษาท่ีมุงสงเสริมพัฒนาผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาใหมีเกียรติและศักดิ์ศรีเปนท่ียอมรับของสังคม รวมถึงการยกยองผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ีมี 
ความประพฤติ การปฏิบัติตนดีงาม สมควรเปนแบบอยาง และเปนท่ีเคารพยกยองจากศิษยและบุคคลท่ัวไป และ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายในการสรางแรงจูงใจใหผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาไดมี 
ความมุงม่ัน ต้ังใจในการปฏิบัติหนาท่ีของตนใหเกิดประโยชนแกศิษยและสวนรวมยิ่งๆ ข้ึนไป ดังนั้นสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงไดกําหนดเกณฑการคัดเลือกผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือรับรางวัล “ครูดีศรี
อาชีวศึกษา” สาขาวิชาตางๆ ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

 

1. วัตถุประสงค 
 1.1 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติครูผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ีปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกศิษย และสังคม
สวนรวม 
 1.2 เพ่ือเสริมสรางความศรัทธาในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
 1.3 เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจแกครูผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
 

2. คุณสมบัติของผูท่ีจะไดรับการเลือก 
 2.1 เปนครูผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาครัฐ 
 2.2 ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยูระหวางการสอบสวนทางวินัย 
 2.3 เปนแบบอยางท่ีดีแกสังคม เสียสละ อุทิศตนเพ่ือประโยชนของผูเรียน สถานศึกษา สังคม 
และประเทศชาติ 
 2.4 มีผลงานและประวัติการทํางานดีเดนเปนท่ีประจักษชัด 
 2.5 มีคุณธรรม จรยิธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงคและวิสัยทัศนกวางไกล 
 2.6 ไมเคยไดรับรางวัลนี้ภายใน 5 ป ท่ีผานมา 
 

3. ข้ันตอนวิธีการคัดเลือก 
       การคัดเลือกครเูพ่ือรับรางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” โดยมีวิธีการและข้ันตอนดังนี้ 

1. ครูผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ีสนใจสงแบบประวัติ (เอกสาร 1) และแบบประเมินฯ (เอกสาร 2) 
พรอมเอกสารผลงาน ใหสถานศึกษาคัดเลือก 

2. สถานศึกษา 
 ใหผูอํานวยการสถานศึกษาดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือ

ดําเนินการคัดเลือกผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 2. จากแบบประวัติ (เอกสาร 1) และแบบประเมินฯ (เอกสาร 2) 
พรอมเอกสารผลงาน สาขาวิชาละ 1 คน โดยจําแนกตามสาขาวิชาท่ีสถานศึกษาเปดสอน เม่ือดําเนินการคัดเลือก
เรียบรอยแลวใหแจงผลการคัดเลือกโดยสงรายชื่อ (เอกสาร 3) และแบบประวัติผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
(เอกสาร 1) และแบบประเมินฯ (เอกสาร 2) พรอมเอกสารผลงานของผูท่ีไดรับการคัดเลือกไปท่ีอาชีวศึกษาจังหวัด 
ภายในวันท่ี 14 มิถุนายน 2562 ในเวลาราชการ 

3. อาชีวศึกษาจังหวัด 
   ใหประธานอาชีวศึกษาจังหวัดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือ

ดําเนินการคัดเลือกผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 2. จากแบบประวัติ (เอกสาร 1) และแบบประเมินฯ (เอกสาร 2) 
พรอมเอกสารผลงานของผูท่ีสถานศึกษาแตละแหงพิจารณาสงรายชื่อใหอาชีวศึกษาจังหวัด สาขาวิชาละ 1 คน 
เม่ือดําเนินการคัดเลือกเรียบรอยใหแจงผลการคัดเลือกโดยสงรายชื่อ (เอกสาร 4) และแบบประวัติผูประกอบวิชาชีพ 
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ทางการศึกษา (เอกสาร 1) และแบบประเมินฯ (เอกสาร 2) พรอมเอกสารผลงานของผูที่ไดรับการคัดเลือกไปยังสํานัก
พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุมงานหลักเกณฑและฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ภายในวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 ในเวลาราชการ 

   4. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
        สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แตงต้ังคณะกรรมการคัดเลือกครูผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

เพ่ือดําเนินการคัดเลือกผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 2. จากแบบประวัติ (เอกสาร 1) และแบบประเมินฯ (เอกสาร 2) 
พรอมเอกสารผลงานของผูท่ีอาชีวศึกษาแตละแหงคัดเลือกสงรายชื่อของแตละสาขาวิชาใหสํานักพัฒนาสมรรถนะครู
และบคุลากรอาชีวศึกษา สาขาวิชาละ 1 คน ในแตละภาค จํานวน 5 ภาค ภายในวันท่ี 12 กรกฎาคม 2562  
       5. เกณฑและผลการคัดเลือกใหเปนไปตามมติคณะกรรมการคัดเลือกของหนวยงานนั้นๆ ไมจําเปนตองมีทุก
สาขาวิชา กรณีท่ีไมมีผูมีคุณสมบัติครบถวนถึงระดับการพิจารณา จะงดสงผลการคัดเลือกได โดยไมสงผลถึงปตอไป 
แตประการใด 
        6. ใหแตละหนวยงานตรวจสอบผลการพิจารณาคัดเลือก ใหถูกตองชัดเจน เพราะเปนสาระสําคัญในการจัดทํา
ประกาศรายชื่อ       

 

4. การประกาศผล   
   4.1 ระดับสถานศึกษา ใหผูอํานวยการสถานศึกษาประกาศผลรายชื่อผูท่ีไดรับคัดเลือกเขารับรางวัล “ครูดีศรี

อาชีวศึกษา” ประจําป พ.ศ. 2562 เม่ือดําเนินการคัดเลือกแลวเสร็จ ภายใน 7 วัน 
  4.2 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ใหประธานอาชีวศึกษาจังหวัดประกาศผลรายชื่อผูท่ีไดรับคัดเลือกเขารับรางวัล 

“ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ประจําป พ.ศ. 2562 เม่ือดําเนินการคัดเลือกแลวเสร็จ ภายใน 7 วัน 
  4.3 ระดับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 

จะประกาศผลรายชื่อผูท่ีไดรับคัดเลือกครูเขารับรางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ประจําป พ.ศ. 2562 ในแตละสาขา 
ของแตละภาคท้ัง 5 ภาค ภายในวันท่ี 19 กรกฎาคม 2562  
 

5. การมอบรางวัล และการเชิดชูเกียรติ   
    สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดรางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษา ประจําป พ.ศ.2562 แบงเปน 3 ระดับ 
ดังนี้  

1. ระดับสถานศึกษา ผูท่ีไดรับคัดเลือกจากสถานศึกษาในสาขาวิชาตางๆ ใหไดรับรางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา 
ประจําป พ.ศ.2562 สาขาวิชา.......ระดับสถานศึกษา” โดยใหผูอํานวยการสถานศึกษาลงนามในเกียรติบัตรตาม
รูปแบบท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด สวนกําหนดการและการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให
สถานศึกษาเปนผูกําหนด 

2. ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ผูท่ีไดรับคัดเลือกจากอาชีวศึกษาจังหวัดในสาขาวิชาตางๆ ใหไดรับรางวัล “ครูดีศรี
อาชีวศึกษา ประจําป พ.ศ.2562 สาขาวิชา.......ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด” โดยใหประธานอาชีวศึกษาจังหวัดลงนาม 
ในเกียรติบัตรตามรูปแบบท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด สวนกําหนดการและการมอบเกียรติบัตร
เชิดชูเกียรติใหอาชีวศึกษาจังหวัดเปนผูกําหนด 
 3. ระดับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผูท่ีไดรับคัดเลือกใหไดรับรางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา 
ประจําป พ.ศ.2562” ในสาขาวิชาตาง ๆ ของแตละภาค จํานวน 5 ภาค จะไดรับโลรางวัล พรอมเกียรติบัตรเชิดชู
เกียรติ ในงานวันสถาปนาสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กรมอาชีวศึกษา) ณ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กรุงเทพฯ โดยใหผูท่ีไดรับรางวัลมารับดวยตนเอง โดยสํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
จะแจงกําหนดการใหทราบตอไป 
 
 

************************* 



 
 
 

แบบประวัติผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ีไดรับคัดเลือก 
เพ่ือรับรางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” 
สาขาวิชา………………………………… 

                                                    ประจําป พ.ศ. ๒๕62 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

................................................................. 
ประวัติของผูท่ีไดรับการคัดเลือก 
๑. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................นามสกุล............................................................. 
     (โปรดเขียนใหถูกตองและชดัเจน เพ่ือความถูกตองในการจดัทําโลและใบประกาศเกียรติคุณ)      
    เลขประจําตัวประชาชน................................................................................................................................................ 

เกิดวันท่ี..................เดือน........................................พ.ศ. ....................อายุ.................ป (นับถึง 30 กันยายน 2562)    
สัญชาติ.............................  เชื้อชาติ................................นบัถือศาสนา...................................... 

2. วุฒิการศึกษาสูงสุด…………………………………………………… จากสถาบนัการศึกษา………………………………………….......... 
E-mail……………………………………………………………หมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอได.......................................................... 

3. ปจจุบันดํารงตําแหนง.......................................... วิทยฐานะ................................................  
    สังกัดสถานศึกษา........................................................................................................................................................ 
    จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย.................................โทร............................................... 
4. เริ่มปฏิบัติหนาท่ีครู หรือ ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตั้งแตวันท่ี..............เดอืน..................................พ.ศ. ............... 
   รวมระยะเวลาปฏิบัติราชการ................ป.............เดือน.................. (นับถึง 30 กันยายน 2562) 
   สาขาวิชาท่ีรับผิดชอบสอน............................................................................................................................................. 
   หนาท่ีพิเศษ.................................................................................................................................................................... 
5. พฤติกรรมท่ีแสดงใหเห็นชัดเจนในการครองตน การครองคน การครองงาน การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทาง 
    การศึกษา พรอมท้ังผลงานและเกียรติบัตรดีเดน (โปรดระบุ)  
 

พฤติกรรมท่ีแสดงใหเห็นชัดเจน 
ในการครองตน  การครองคน การครองงาน  

การปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพครู และผลงานดีเดน 

รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ 
ท่ีไดรับในระดับหนวยงาน   

ชุมชน หรือระดับประเทศ/นานาชาติ 
การครองตน 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

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

การครองคน 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 

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

  
  
 
 

   
ภาพถ่าย 

ขนาด ๑ นิว้ 
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การครองงาน 
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 

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

การปฏิบัติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 

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

ผลงานดีเดน 
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………
………………………................................................................................. 

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

 

6.คติพจนท่ียึดถือในการปฏิบัติงาน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
7.ผลงาน/นวัตกรรมหรือสิ่งท่ีทําใหทานภาคภูมิใจมากท่ีสุดในชีวิตราชการท่ีไดปฏิบัติหนาท่ีครู หรือ ผูประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา โปรดระบุไมเกิน 2 ผลงาน พรอมเขียน/พิมพอธิบายรายละเอียด เรื่องละไมเกิน 1 หนากระดาษเอ 4 ใชฟอนต
ไทยสารบรรณ ขนาด 16  
ผลงานท่ี 1 ชื่อผลงาน…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลงานท่ี 2 ชื่อผลงาน……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนนี้เปนความจริง และไมเคยไดรับการคัดเลือกใหรับรางวัลนี้ ภายใน 5 ป ท่ีผานมา 
       

                                                            (ลงชื่อ)................................................ เจาของประวัติ 
                                                                     (...................................................) 
                                                           ตําแหนง........................................................... 
                                                                  ............../................................/................. 
                              

 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................................................... 
ขอรับรองวา(นาย/นาง/นางสาว)..................................................................มีประวัติการทํางานตามขอความขางตนจริง 

 

                                                            (ลงชื่อ)................................................ ผูรับรอง 
                                                                   (...................................................) 
     ตําแหนง........................................................... 

    ........../..................../............. 
หมายเหตุ : ผูรับรองประวัติการทํางานใหเปนผูบังคับบัญชาชั้นตนหรือผูอํานวยการสถานศึกษา 



 
 

สรุปรายช่ือผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ีไดรับคัดเลือก 
เพ่ือรับรางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” สาขาวิชาตางๆ ประจําป พ.ศ. ๒๕62                           
สถานศึกษา……………………………………………………………..เสนอใหอาชีวศึกษา
จังหวัด…………………………………………………………….พิจารณาคัดเลือก ดังนี้ 

 

ลําดับท่ี สาขาวิชา ช่ือ-สกุล ตําแหนง-วิทยฐานะ 
เบอรโทรศัพท 

ท่ีติดตอได 
E-mail 

      
      
      
      
      

 
 

                                                            (ลงชื่อ)................................................  
                                                                   (...................................................) 
     ผูอํานวยการ........................................................... 

                                                                      ........../..................../............. 
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สรุปรายช่ือผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ีไดรับคัดเลือก 
เพ่ือรับรางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” สาขาวิชาตางๆ ประจําป พ.ศ. 2562 

อาชีวศึกษาจังหวัด……………………………………………………………..ภาค……………………………………………….  
เสนอใหสํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาดําเนินการพิจารณาคัดเลอืก ดังนี้ 

 

ลําดับท่ี สาขาวิชา ช่ือ-สกุล ตําแหนง-วิทยฐานะ 
สังกัด

สถานศึกษา 
เบอรโทรศัพท

ท่ีติดตอได 
E-mail 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
                                                            (ลงชื่อ)................................................  
                                                                   (...................................................) 
                                                   ประธานอาชีวศึกษาจังหวัด...................................... 

          ........../..................../............. 
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สรุปรายช่ือผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ีไดรับคัดเลือก 
เพ่ือรับรางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” สาขาวิชาตางๆ ประจําป พ.ศ. 2562 

ภาค………………………………….. 
 

ลําดับท่ี สาขาวิชา ชื่อ-สกลุ ตําแหนง-วิทยฐานะ 
สังกัด 

เบอรโทรศัพท 
ท่ีติดตอได 

E-mail 
สถานศึกษา 

อาชีวศึกษา
จังหวัด 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
                                                            (ลงชื่อ)................................................  
                                                                   (...................................................) 
                                                   ประธานอาชีวศึกษาภาค...................................... 

          ........../..................../............. 
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แบบประเมินสําหรับการคัดเลือก “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ประจําป พ.ศ. 2562 
 

ชือ่ผูประเมิน................................................................................ตําแหนง............................................................... 
สังกัด...........................................................................................จังหวัด..................................................... 
 

คําช้ีแจง กรณีหนวยงานเห็นวามีผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดรายใดสมควรไดรับการคัดเลือกเปน “ครูดีศรี
อาชีวศึกษา ประจําป พ.ศ. 2562” ใหผูบังคับบัญชาชั้นตนของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษารายนั้น ประเมินประวัติ
และผลงานของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ีสมัครรับการคัดเลือกในแบบประเมินฯ นี้ ซ่ึงประกอบดวย 5 หัวขอการ
ประเมิน ไดแก การครองตน การครองคน การครองงาน การปฏิบัติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพครู และ
ผลงานดีเดน ซ่ึงแตละหัวขอมีน้ําหนักคะแนนเทากัน คือ 20 คะแนน และมีคะแนนรวมสุทธิ 100 คะแนน ท้ังนี้ ขอใหผู
ประเมินทําเครื่องหมาย  ลงในชองใดชองหนึ่ง (ดีเดน หรือดีมาก หรือดี) ของผลการประเมินในแตละหัวขอการประเมิน ดังนี้ 

ดีเดน = 20 คะแนน (ผูรับการประเมินมีคุณสมบัติ หรือแสดงพฤติกรรมตามหัวขอการประเมิน อยาง    
   ครบถวนและสมํ่าเสมอ) 

ดีมาก  = 15 คะแนน (ผูรับการประเมินมีคุณสมบัติ หรือแสดงพฤติกรรมตามหัวขอการประเมิน อยาง    
   ครบถวนแตไมสมํ่าเสมอ) 

ดี   = 10 คะแนน (ผูรับการประเมินมีคุณสมบัติ หรือแสดงพฤติกรรมตามหัวขอการประเมิน ไม    
   ครบถวนหรือไมสมํ่าเสมอ) 

หัวขอการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเดน ดีมาก ดี 
ก. การครองตน (20 คะแนน)    
ประเด็นพิจารณา* 
1. การปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา 
2. การรักษาและปฏิบัติตามระเบียบวินัยและกฎหมาย 
3. การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. การครองคน (20 คะแนน) 
ดีเดน ดีมาก ดี 

   
ประเด็นพิจารณา 
๑. ความสามารถในการประสานสัมพันธ และสรางความเขาใจอันดีกับผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา 
และผูรับบริการ  
๒. ความสามารถในการรวมทํางานเปนกลุม สามารถจูงใจใหเกิดการยอมรับ และใหความชวยเหลือ  
๓. ใหบริการแกผูรับบริการดวยความเสมอภาค แนะนําสิง่ท่ีเปนประโยชน  
๔. การเปนผูมีความเปนธรรมท้ังตอตนเอง และตอผูอ่ืน  
๕. การเสริมสรางความสามัคคี และรวมกิจกรรมของหมูคณะท้ังในและนอกหนวยงาน 

ค. การครองงาน (20 คะแนน) 
ดีเดน ดีมาก ดี 

   
ประเด็นพิจารณา 
๑. ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 
๒. ความรับผิดชอบตอหนาท่ี 
๓. ความขยันและพากเพียรในการทํางาน 
๔. ความคิดริเริ่มสรางสรรค และการพัฒนานวัตกรรมในการทํางาน  
๕. การมีผลงานดีเดนท่ีเปนประโยชนตอราชการและสังคม  
*รายละเอยีดประเด็นพิจารณาสําหรับแตละหัวขอการประเมิน ปรากฏในคําชี้แจงการประเมินฯ ทายแบบประเมินนี้   
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หัวขอการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเดน ดีมาก ดี 
ง. การปฏิบัติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพครู (20 คะแนน)    
ประเด็นพิจารณา 
๑. จรรยาบรรณตอตนเอง 
๒. จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 
๓. จรรยาบรรณตอผูรับบริการ 
๔. จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ 
๕. จรรยาบรรณตอสังคม 

จ.ผลงานดีเดน (20 คะแนน) 
ดีเดน ดีมาก ดี 

   
ประเด็นพิจารณา 
๑. ผลงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับหนาท่ีความรับผิดชอบในดานการจัดการเรียนการสอน 
(ในสาขาท่ีสงประเมิน) 
๒. ผลงานดังกลาวเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา 
๓. เปนผลงานการท่ีสามารถใชเปนตัวอยางแกบุคคลอ่ืนได 
๔. เปนผลงานท่ีเกิดจากความคิดริเริ่มสรางสรรค 
๕. เปนผลงานท่ีตองปฏิบัติดวยความเสียสละ วิริยะ อุตสาหะ 

   

รวมคะแนน ก – จ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)    
 
ความคิดเห็นเพ่ิมเติมของผูประเมิน 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 
 

                                                            (ลงชื่อ)................................................ ผูประเมิน 
                                                                   (...................................................) 
                                                   ตําแหนง............................................................................ 

           ........../..................../............. 
 
      



 
 

คําช้ีแจงการประเมินสําหรับการคัดเลือกครูดีศรีอาชีวศึกษา ประจําป พ.ศ. ๒๕๖2 
 

การประเมินของผูประเมิน ใหประเมินหัวขอการประเมิน ๕ หัวขอ โดยแตละหัวขอมีประเด็น พิจารณาท่ี
กําหนดไวเปนแนวทาง ซ่ึงหนวยงานอาจพิจารณาปรับไดตามความเหมาะสม ดังตอไปนี้  

ก. การครองตน หมายถึง ความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบดวยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
ขาราชการ เปนท่ียอมรับของบุคคลในสวนราชการและสังคม ประกอบดวยคุณธรรม ควรแก การยกยอง โดยมีประเด็น
พิจารณาดังนี้  

    ๑. การปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา  
         ๑.๑ ละเวนตอการประพฤติชั่วและไมลุมหลงอบายมุข  

๑.๒ เอ้ือเฟอเผื่อแผ เสียสละ  
๑.๓ ซ่ือสัตย สุจริตตอตนเองและผูอ่ืน  
๑.๔ เมตตา กรุณา โอบออมอารีตอบุคคลอ่ืนโดยท่ัวไป  

    ๒. การรักษาและปฏิบัติตามระเบียบวินัยและกฎหมาย  
๒.๑ รักษาและปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายท่ีกําหนดไว 
๒.๒ ประพฤติและปฏิบัติตน อันอาจเปนตัวอยางแกบุคคลโดยท่ัวไป 
๒.๓ เชื่อฟง และใหความเคารพตอผูบังคับบัญชา 
๒.๔ ตรงตอเวลา  

     ๓. การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๓.๑ ยึดความประหยัด ตัดทอนคาใชจายในทุกดาน ลดละความฟุมเฟอยในการใชชีวิต  
๓.๒ ยึดถือการประกอบอาชีพดวยความถูกตอง ซ่ือสัตยสุจริต  
๓.๓ ละเลิกการแกงแยงผลประโยชนและแขงขันกันในทางการคาแบบตอสูกันอยางรุนแรง 
๓.๔ ไมหยุดนิ่งท่ีจะหาทางใหชีวิตหลุดพนจากความทุกขยาก ดวยการขวนขวายใฝหา ความรูใหมี

รายไดเพ่ิมพูนข้ึน จนถึงข้ันพอเพียงเปนเปาหมายสําคัญ  
๓.๕ ปฏิบัติตนในแนวทางท่ีดี ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตนตามหลักศาสนา  
 

ข. การครองคน หมายถึง เปนบุคคลท่ีไดรับการยอมรับ ยกยอง ในสังคม ผูรวมงานอยางเปดเผย ท้ังตอหนา
และลับหลัง มีความสามารถในการติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน สามารถจูงใจใหเกิดการยอมรับและ ใหความรวมมือ โดยมี
ประเด็นพิจารณา ดังนี้  

    ๑. ความสามารถในการประสานสัมพันธและสรางความเขาใจอันดีกับผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน 
ผูใตบังคับบัญชา และผูรับบริการ  

๑.๑ มีมนุษยสัมพันธดี  
๑.๒ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  
๑.๓ กลาและรับผิดชอบในสิ่งท่ีไดกระทํา  
๑.๔ มีน้ําใจ ชวยเหลือ และใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน  

    ๒. ความสามารถในการรวมงานเปนกลุม สามารถจูงใจใหเกิดการยอมรับ และใหความชวยเหลือ  
๒.๑ ใหความเห็น ปรึกษา และเสนอแนะในงานท่ีตนรับผิดชอบ  
๒.๒ มีสวนรวมในงานท่ีรับผิดชอบ  
๒.๓ ยอมรับและฟงความคิดเห็นของผูรวมงาน 
๒.๔ สามารถคิดและเสนอเหตุผล 
๒.๕ สามารถปฏิบัติงานเต็มท่ีตามความรู ความสามารถ 
๒.๖ เปดโอกาสใหทุกคนรวมแสดงความคิดเห็น  

เอกสาร 2 
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    ๓. ใหบริการแกผูรับบริการดวยความเสมอภาค แนะนําสิ่งท่ีเปนประโยชน  
๓.๑ สํานึกและถือเปนหนาท่ีท่ีจะตองใหบริการ 
๓.๒ ชวยเหลือ แนะนําในสิ่งท่ีดี ตลอดจนใหขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน 
๓.๓ ใหบริการดวยความเต็มใจ และเสมอภาคกันทุกระดับ 
๓.๔ มีอัธยาศัยดี เปนกันเอง และสุภาพตอทุกคน  

    ๔. การเปนผูมีความเปนธรรมท้ังตอตนเอง และตอผูอ่ืน  
๔.๑ ประพฤติและปฏิบัติตรงหลักเกณฑ กฎ ระเบียบ วิธีการท่ีกําหนด 
๔.๒ ตัดสิน วินิจฉัย หรือแกปญหา โดยใชเหตุผล  

    ๕. การเสริมสรางความสามัคคี และรวมกิจกรรมของหมูคณะท้ังในและนอกหนวยงาน  
๕.๑ ใหความรวมมือ หรือเขารวมกิจกรรมท่ีจัดข้ึน  
๕.๒ เสนอแนะขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตองาน 
๕.๓ ใหความสําคัญ ยกยอง หรือใหเกียรติแกผูรวมงาน  

 
ค. การครองงาน หมายถึง ประพฤติปฏิบัติงานในหนาท่ีและนอกเหนือหนาท่ี สมํ่าเสมอ เต็มใจ มีจิตมุง

ผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีรับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏท่ีเปนประโยชนตอสวนราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน 
มากกวาผูอ่ืนอยางเดนชัด มีความสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีและงานท่ีไดรับมอบหมายอยางดี โดยมี ประเด็นพิจารณา 
ดังนี้  

    ๑. มีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน  
๑.๑ มีความรูและเขาใจหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบ กฎ ขอบังคับ มติ กฎหมาย และนโยบาย 
๑.๒ สามารถนําความรูท่ีมีอยูไปใชในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี 
๑.๓ สามารถแกปญหา และมีปฏิภาณ ไหวพริบ ในการปฏิบัติงาน  
๑.๔ รักและชอบท่ีจะปฏิบัติงานในหนาท่ีความรับผิดชอบ หรืองานท่ีไดรับมอบหมาย ดวยความเต็มใจ  

     ๒. ความรับผิดชอบตอหนาท่ี  
๒.๑ ศึกษา คนควา หาความรูท่ีจําเปนตองใชในการปฏิบัติงานการสอนอยูเสมอ  
๒.๒ ตั้งใจปฏิบัติงานใหไดรับความสําเร็จ  
๒.๓ สนใจและเอาใจใสงานท่ีรับผิดชอบ  
๒.๔ ปฏิบัติงานในหนาท่ีความรับผิดชอบและท่ีไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ  
๒.๕ รวมมือและชวยเหลือในการปฏิบัติงาน  

     ๓. ความขยัน และพากเพียรในการทํางาน  
๓.๑ กระตือรือรน ตองการท่ีจะปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายจนสําเร็จ  
๓.๒ ขยันหม่ันเพียร เสียสละ และอุทิศเวลาใหแกราชการหรืองานท่ีรับผิดชอบ 
๓.๓ ไดรับการยกยองในความสําเร็จของงาน  
๓.๔ ปฏิบัติงานในภาวะท่ีมีขอจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน ขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ หรือ  

อัตรากําลัง  
    ๔. ความคิดริเริ่มสรางสรรค และการพัฒนานวัตกรรมในการทํางาน 

๔.๑ สามารถคิดริเริ่ม หาหลักการ แนวทาง วิธีการใหมๆ มาใชประโยชนในการปฏิบัติงาน 
๔.๒ สามารถปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
๔.๓ สามารถทํางานท่ียาก หรืองานใหมใหสําเร็จเปนผลดี  

    ๕. การมีผลงานดีเดนท่ีเปนประโยชนตอราชการและสังคม  
๕.๑ เปนผลงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบ  
๕.๒ เปนผลงานท่ีตองปฏิบัติดวยความเสียสละ วิริยะ อุตสาหะ  
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๕.๓ เปนผลงานท่ีมีสวนผลักดันงานดานการปฏิรูปประเทศ 
๕.๔ เปนผลงานดีเดนท่ีสามารถใชเปนตัวอยางแกผูปฏิบัติรายอ่ืนได  

 
ง. การปฏิบัติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพคร ูหมายถึง จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีกําหนดข้ึนเปน 

แบบแผนในการประพฤติตน ซ่ึงผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองปฏิบัติตาม เพ่ือรักษาและสงเสริมเกียรติคุณ
ชื่อเสียง และฐานะของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหเปนท่ีเชื่อถือศรัทธาแกผูรับบริการและสังคมอันจะนํามาซ่ึง
เกียรติและศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพ ประเด็นพิจารณาดังนี้ 
              1. จรรยาบรรณตอตนเอง ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองดานวิชาชีพ 
บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน ใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยูเสมอ  
              2. จรรยาบรรณตอวิชาชีพ ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองรัก ศรัทธา ซ่ือสัตยสุจริต และรับผิดชอบ
ตอวิชาชีพ เปนสมาชิกท่ีดีขององคกรวิชาชีพ 
     3. จรรยาบรรณตอผูรับบรกิาร  
  3.1 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองรัก เมตตา เอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริมใหกําลังแกศิษยและ
ผูรับบริการตามบทบาทหนาท่ีโดยเสมอหนา 
  3.2 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองสงเสริมใหเกิดการเรียนรู ทักษะ และนิสัยท่ีถูกตองดีงามแก
ศิษย และผูรับบริการ ตามบทบาทหนาท่ีอยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ 
  3.3 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีท้ังทางกาย วาจา และ
จิตใจ 
  3.4 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย สติปญญา 
จิตใจ อารมณและสังคมของศิษย และผูรับบริการ 
  3.5 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาค โดยไมเรียกรับหรือ
ยอมรับผลประโยชนจากการใชตําแหนงหนาท่ีโดยมิชอบ 
     4. จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน
อยางสรางสรรคโดยยึดม่ันในระบบคุณธรรม สรางความสามัคคีในหมูคณะ 
     5. จรรยาบรรณตอสังคม ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนําในการอนุรักษและ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา สิ่งแวดลอม รักษาผลประโยชนของสวนรวมและยึดม่ันใน
การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 

จ. ผลงานดีเดน หมายถึง มีผลงานเชิงประจักษ ดีเดน เปนท่ียอมรับ สมควรไดรับการยกยอง ใหหมายรวมถึง
ผลการปฏิบัติงานในหนาท่ีดานการเรียนการสอน (ในสาขาวิชาท่ีสงประเมิน) เปนอันดับแรก ผลงานจากการอุทิศทุมเท 
เสียสละ เกิดประโยชน ยิ่งกับการพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา ท้ังนี้อาจปรากฏเปนผลงานดานเอกสารท่ีสืบคนไดเชิง
ประจักษและ/หรือ ผลการปฏิบัติท่ีไมปรากฏเปนเอกสารแตเปนรูปธรรมท่ียอมรับอยางกวางขวางของผูท่ีเก่ียวของ เชน 
โลรางวัล เกียรติบัตร และอ่ืน ๆ โดยพิจารณาจากองคประกอบ ดังตอไปนี้  

    ๑. ผลงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับหนาท่ีความรับผิดชอบ  
๑.๑ เอาใจใส ดูแล นักเรียน นักศึกษาท่ีรับผิดชอบ 
๑.๒ งานท่ีปฏิบัติสําเร็จดวยความเรียบรอย 
๑.๓ ปฏิบัติงานดวยความรวดเร็ว ไมลาชา ทันตามกําหนด  

    ๒. ผลงานดังกลาวเปนประโยชนตอราชการและสังคม  
๒.๑ เปนผลงานท่ีนักเรียน นักศึกษาไดรับประโยชน  
๒.๒ นักเรียน นักศึกษาไดรับประโยชนจากผลงานท่ีปฏิบัติงาน  
๒.๓ ใชงบประมาณของทางราชการนอยแตไดรับประโยชนมาก  
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   ๓. เปนผลงานท่ีสามารถใชเปนตัวอยางแกบุคคลอ่ืนได 
๓.๑ ผลงานเปนท่ียอมรับนับถือแกบุคคลอ่ืน 
๓.๒ เปนลักษณะผลงานท่ีปรากฏใหเห็นชัดเจน 
๓.๓ บุคคลอ่ืนสามารถนําไปใชเปนตัวอยางได  

    ๔. เปนผลงานท่ีเกิดจากความคิดริเริ่มสรางสรรค  
๔.๑ มีความคิด ริเริ่ม การพัฒนางาน  
๔.๒ นําเทคนิค วิธีการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงานดานการจัดการเรียนการสอน 
๔.๓ ผลการปฏิบัติงานเกิดการพัฒนาท่ีดีข้ึน  

    ๕. เปนผลงานท่ีตองปฏิบัติดวยความเสียสละ วิริยะ อุตสาหะ  
๕.๑ ปฏิบัติงานในเวลาราชการโดยไมบกพรอง 
๕.๒ อุทิศตนปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาราชการ 
๕.๓ มีความพากเพียรพยายามในการทํางาน 

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



แบบตัวอยางเกียรติบัตร รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

โดย 
วิทยาลัย หรือ อาชีวศึกษาจังหวัด.............................. 

 

ขอมอบใบประกาศเกียรติคุณฉบับน้ีเพือ่แสดงวา 
 

(ช่ือ - สกุล) 
 

ไดรับคัดเลือกเปน “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” สาขา........................ 
ประจําปพุทธศักราช 2562 

 

ขอใหเปนแบบอยางท่ีดีและประสบความสุขความเจริญกาวหนาตลอดไป 
 

ใหไว ณ วันท่ี ......................... พ.ศ. 2562 
 

 
 
 

<ลายเซ็น> 

(……………………………..) 

ผูอํานวยการวิทยาลัย/ประธานอาชีวศึกษาจังหวัด...................... 
 

  
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

เกณฑการคัดเลือกบุคลากรอาชีวศึกษา 
เพ่ือรับรางวัล “คนดีศรีอาชีวศึกษา” ประจําป พ.ศ.  ๒๕62 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เกณฑการคัดเลือกบุคลากรอาชีวศึกษาเพ่ือรับรางวัล “คนดีศรีอาชีวศึกษา” ประจําป พ.ศ. ๒๕62 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
**************************** 

 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนหนวยงานทางการศึกษาท่ีมุงสงเสริมพัฒนาขาราชการพลเรือน
และบคุลากรทางการศึกษาในสังกัดใหมีเกียรติและศักดิ์ศรีเปนท่ียอมรับของสังคม รวมถึงการยกยองขาราชการพลเรือน
และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความประพฤติ การปฏิบัติตนดีงาม สมควรเปนแบบอยาง และเปนท่ีเคารพยกยองจาก
ศิษยและบุคคลท่ัวไป และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายในการสรางแรงจูงใจใหขาราชการพลเรือน
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดไดมีความมุงม่ัน ต้ังใจในการปฏิบัติหนาท่ีของตนใหเกิดประโยชนแกสวนรวมยิ่งๆ 
ข้ึนไป ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงไดกําหนดวิธีการคัดเลือกบุคลากรอาชีวศึกษา เพ่ือรับรางวัล 
“คนดีศรีอาชีวศึกษา” ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

 

1. วัตถุประสงค 
 1.1 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการพลเรือน บุคลากรทางการศึกษาท่ีประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี 
 1.2 เพ่ือเสริมสรางความศรัทธาในการปฏิบัติงาน 
 1.3 เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจแกขาราชการพลเรือน และบุคลากรทางการศึกษา 
 

2. คุณสมบัติของผูท่ีจะไดรับการเลือก 
 2.1 เปนขาราชการพลเรือน (สวนกลาง) หรือบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ท้ังนี้รวมถึงลูกจางประจําในสวนราชการ   
 2.2 ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยูระหวางการสอบสวนทางวินัย 
 2.3 เปนแบบอยางท่ีดีแกสังคม เสียสละ อุทิศตนเพ่ือประโยชนของผูเรียน สถานศึกษา สังคม 
และประเทศชาติ 
 2.4 มีผลงานและประวัติการทํางานดีเดนเปนท่ีประจักษชัด กรณีลูกจางประจําซ่ึงมีขอจํากัดทางเอกสารเพราะ
ลักษณะงานจะเปนภาคปฏิบัติ ใหพิจารณาจากรูปธรรมผลงานท่ียอมรับจากผูเก่ียวของเปนสําคัญ 
 2.5 มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค 
 2.6 ไมเคยไดรับรางวัลนี้ภายใน 5 ป ท่ีผานมา 
 

3. ข้ันตอนวิธีการคัดเลือก 
       การคัดเลือกขาราชการพลเรือน บุคลากรทางการศึกษา หรือลูกจางประจํา เพ่ือรับรางวัล “คนดีศรีอาชีวศึกษา” 

โดยมีวิธีการและข้ันตอนดังนี้ 
 1. ขาราชการพลเรือน บุคลากรทางการศึกษา หรือลูกจางประจํา ท่ีสนใจสงแบบประวัติ (เอกสาร 6) และแบบ

ประเมินฯ (เอกสาร 7) พรอมเอกสารผลงานใหหนวยงานคัดเลือก 
2. หนวยงานสวนกลาง  
    ใหผูอํานวยการสํานัก/ศูนย ดําเนินการประเมินและคัดเลือกขาราชการพลเรือนบุคลากรทางการศึกษา หรือ 

ลูกจางประจําท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 2. สํานักละ 1 คน และสงรายชื่อ (เอกสาร 8) แบบประวัติ (เอกสาร 6) 
และแบบประเมินฯ (เอกสาร 7) พรอมเอกสารผลงานของผูท่ีไดรับการคัดเลือกไปยังสํานักพัฒนาสมรรถนะครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษา กลุมงานหลักเกณฑและฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ภายในวันท่ี 28 มิถุนายน 
2562 ในเวลาราชการ 

     3. สถานศึกษา   
               ใหผูอํานวยการสถานศึกษาดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค (2) 
หรือลูกจางประจําเพ่ือดําเนินการคัดเลือกผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 2. จากแบบประวัติ (เอกสาร 6) และแบบ
ประเมินฯ (เอกสาร 7) พรอมเอกสารผลงานสถานศึกษาละ 1 คน เม่ือดําเนินการคัดเลือกเรียบรอยแลวใหแจงผลการ
คัดเลือกโดยสงรายชื่อ (เอกสาร 9) แบบประวัติ (เอกสาร 6) และแบบประเมินฯ (เอกสาร 7) พรอมเอกสารผลงาน 
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ของผูท่ีไดรับการคัดเลือกไปท่ีอาชีวศึกษาจังหวัด ภายในวันท่ี 14 มิถุนายน 2562 ในเวลาราชการ 
4. อาชีวศึกษาจังหวัด      
    ใหประธานอาชีวศึกษาจังหวัดดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา 

ตามมาตรา 38 ค (2) หรือลูกจางประจําเพ่ือดําเนินการคัดเลือกผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 2. จากแบบประวัติ 
(เอกสาร 6) และแบบประเมินฯ (เอกสาร 7) พรอมเอกสารผลงานของผูท่ีสถานศึกษาแตละแหงพิจารณาคัดเลือกสงให
อาชีวศึกษาจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดละ 1 คน เม่ือดําเนินการคัดเลือกเรียบรอยใหแจงผลการคัดเลือกโดยสงรายชื่อ 
(เอกสาร 10) แบบประวัติ (เอกสาร 6) และแบบประเมินฯ (เอกสาร 7) พรอมเอกสารผลงานของผูท่ีไดรับการคัดเลือก
ไปยังสํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กลุมงานหลักเกณฑและฐานสมรรถนะครูและบุคลากร
อาชีวศึกษา ภายในวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 ในเวลาราชการ 

5. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 
38 ค (2) หรือลูกจางประจําเพ่ือดําเนินการคัดเลือกผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 2. จากแบบประวัติ (เอกสาร 6) และ
แบบประเมินฯ (เอกสาร 7) พรอมเอกสารผลงานของผูท่ีอาชีวศึกษาจังหวัดแตละแหงคัดเลือกสงรายชื่อผูท่ีไดรับคัดเลือก
ใหสํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ภาคละ 2 คน จํานวน 5 ภาค รวม 10 คน ภายในวันท่ี 
12 กรกฎาคม 2562  
         6. เกณฑและผลการคัดเลือกใหเปนไปตามมติคณะกรรมการคัดเลือกของหนวยงานนั้นๆ กรณีท่ีไมมีผูมี
คุณสมบัติครบถวนถึงระดับการพิจารณา จะงดสงผลการคัดเลือกได โดยไมสงผลถึงปตอไปแตประการใด 
          7. ใหแตละหนวยงานตรวจสอบผลการพิจารณาคัดเลือก ใหถูกตองชัดเจน เพราะเปนสาระสําคัญในการจัดทํา
ประกาศรายชื่อ 
 

4. การประกาศผล   
   4.1 ระดับสถานศึกษา ใหผูอํานวยการสถานศึกษาประกาศผลรายชื่อผูท่ีไดรับคัดเลือกเขารับรางวัล “คนดีศรี

อาชีวศึกษา” ประจําป พ.ศ. 2562 เม่ือดําเนินการคัดเลือกแลวเสร็จ ภายใน 7 วัน 
  4.2 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ใหประธานอาชีวศึกษาจังหวัดประกาศผลรายชื่อผูท่ีไดรับคัดเลือกเขารับรางวัล 

“คนดีศรีอาชีวศึกษา” ประจําป พ.ศ. 2562 เม่ือดําเนินการคัดเลือกแลวเสร็จ ภายใน 7 วัน 
  4.3 ระดับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 

จะประกาศผลรายชื่อผูท่ีไดรับคัดเลือกเขารับรางวัล “คนดีศรีอาชีวศึกษา” ประจําป พ.ศ. 2562 ของหนวยงาน
สวนกลางและของแตละภาคท้ัง 5 ภาค ภายในวันท่ี 19 กรกฎาคม 2562  

 

5. การมอบรางวัล และการเชิดชูเกียรติ   
    สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดรางวัลคนดีศรีอาชีวศึกษา ประจําป พ.ศ.2562 แบงเปน 3 ระดับ ดังนี้  

1. ระดับสถานศึกษา ผูท่ีไดรับคัดเลือกจากสถานศึกษาใหไดรับรางวัล “คนดีศรีอาชีวศึกษา ประจําป พ.ศ. 2562 
ระดับสถานศึกษา” โดยใหผูอํานวยการสถานศึกษาลงนามในเกียรติบัตรตามรูปแบบท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากําหนด สวนกําหนดการและการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติใหสถานศึกษาเปนผูกําหนด 

2. ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ผูท่ีไดรับคัดเลือกจากอาชีวศึกษาจังหวัดใหไดรับรางวัล “คนดีศรีอาชีวศึกษา 
ประจําป พ.ศ.2562 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด” โดยใหประธานอาชีวศึกษาจังหวัดลงนามในเกียรติบัตรตามรูปแบบท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด สวนกําหนดการและการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติใหอาชีวศึกษา
จังหวัดเปนผูกําหนด 
 3. ระดับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผูท่ีไดรับคัดเลือกใหไดรับรางวัล “คนดีศรีอาชีวศึกษา 
ประจําป พ.ศ.2562” ของแตละภาค จํานวน 5 ภาค จะไดรับโลรางวัล พรอมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ในงานวัน
สถาปนาสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กรมอาชีวศึกษา) ณ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพฯ 
โดยใหผูท่ีไดรับรางวัลมารับดวยตนเอง โดยสํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาจะแจงกําหนดการ 
ใหทราบตอไป 

************************* 



 
 
 

แบบประวัติบุคลากรท่ีไดรับคัดเลือก 
เพ่ือรับรางวัล “คนดีศรีอาชีวศึกษา” ประจําป พ.ศ. ๒๕62 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
................................................................. 

ประวัติของผูท่ีไดรับการคัดเลือก 
๑. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................นามสกุล............................................................. 
     (โปรดเขียนใหถูกตองและชดัเจน เพ่ือความถูกตองในการจดัทําโลและใบประกาศเกียรติคุณ)      
    เลขประจําตัวประชาชน................................................................................................................................................ 

เกิดวันท่ี..................เดือน........................................พ.ศ. ....................อายุ.................ป (นับถึง 30 กันยายน 2562)    
สัญชาติ.............................  เชื้อชาติ................................นบัถือศาสนา...................................... 

2. วุฒิการศึกษาสูงสุด…………………………………………………จาก สถาบันการศึกษา…………………………………………………….. 
E-mail……………………………………………………………หมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอได.......................................................... 

3. ปจจุบันดํารงตําแหนง..........................................................................................  
    สังกัดสถานศึกษา........................................................................................................................................................ 
    จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย.................................โทร............................................... 
4. เริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแตวนัท่ี..............เดอืน..................................พ.ศ. ............... 
   รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน................ป.............เดือน.................. (นับถึง 30 กันยายน 2562) 
   หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก............................................................................................................................................ 
   ....................................................................................................................................................................................... 
5. พฤติกรรมท่ีแสดงใหเห็นชัดเจนในการครองตน การครองคน การครองงาน การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม พรอมท้ัง
ผลงานและเกียรติบัตรดีเดน (โปรดระบุ) 
 

พฤติกรรมท่ีแสดงใหเห็นชัดเจน 
ในการครองตน  การครองคน การครองงาน  

การปฏิบัติตนตามมาตรฐานจริยธรรม และผลงานดีเดน 

รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ 
ท่ีไดรับในระดับหนวยงาน   

ชุมชน หรือระดับประเทศ/นานาชาติ 
การครองตน 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

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

การครองคน 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 

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

การครองงาน 
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 

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

 

   
ภาพถ่าย 

ขนาด ๑ นิว้ 
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การปฏิบัติตนตามมาตรฐานจริยธรรม 
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 

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

ผลงานดีเดน 
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………
………………………................................................................................. 
………………………................................................................................. 

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

 

6.คติพจนท่ียึดถือในการปฏิบัติงาน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
7.ผลงาน/นวัตกรรมหรือสิ่งท่ีทําใหทานภาคภูมิใจมากท่ีสุดในชีวิตราชการท่ีไดปฏิบัติหนาท่ี โปรดระบุไมเกิน 2 ผลงาน 
พรอมเขียนอธิบายรายละเอียด เรื่องละไมเกิน 1 หนากระดาษเอ 4 ใชฟอนตไทยสารบรรณ ขนาด 16 
ผลงานท่ี 1 ชื่อผลงาน…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลงานท่ี 2 ชื่อผลงาน……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนนี้เปนความจริง และไมเคยไดรับการคัดเลือกใหรับรางวัลนี ้ภายใน 5 ป ท่ีผานมา 
       

                                                            (ลงชื่อ)................................................ เจาของประวัติ 
                                                                     (...................................................) 
                                                           ตําแหนง........................................................... 
                                                                  ............../................................/................. 
                                   

 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว).................................................................ตาํแหนง.................................................. 
ขอรับรองวา(นาย/นาง/นางสาว..................................................................มีประวัติการทํางานดังกลาวขางตนจริง 

 

                                                            (ลงชื่อ)................................................ ผูรับรอง 
                                                                   (...................................................) 
       ตําแหนง........................................................... 

    ........../..................../............. 
 

หมายเหตุ : ผูรับรองประวัติการทํางานใหเปนผูบังคับบัญชาชั้นตนหรือผูอํานวยการสถานศึกษา/ผูอํานวยการสํานัก/  
               หนวย/ศูนย 
 



 
 

แบบประเมินสําหรับการคัดเลือก “คนดีศรีอาชีวศึกษา” ประจําป พ.ศ. 2562 
 
ชือ่ผูประเมิน................................................................................ตําแหนง............................................................... 
สังกัด...........................................................................................จังหวัด..................................................... 
 

คําช้ีแจง กรณีหนวยงานเห็นวามีบุคลากรในสังกัดรายใดสมควรไดรับการคัดเลือกเปน “คนดีศรีอาชีวศึกษา ประจําป 
พ.ศ. 2562” ใหผูบังคับบัญชาชั้นตนของบุคลากรรายนั้น ประเมินประวัติและผลงานของผูท่ีสมัครรับการคัดเลือก 
ในแบบประเมินฯ นี้ซ่ึงประกอบดวย 5 หัวขอการประเมิน ไดแก การครองตน การครองคน การครองงาน การปฏิบัติ
ตามมาตรฐานจริยธรรม และผลงานดีเดน ซ่ึงแตละหัวขอมีน้ําหนักคะแนนเทากัน คือ 20 คะแนน และมีคะแนนรวม
สุทธิ 100 คะแนน ท้ังนี้ ขอใหผูประเมินทําเครื่องหมาย  ลงในชองใดชองหนึ่ง (ดีเดน หรือดีมาก หรือดี) ของผลการ
ประเมินในแตละหัวขอการประเมิน ดังนี้ 

ดีเดน = 20 คะแนน (ผูรับการประเมินมีคุณสมบัติ หรือแสดงพฤติกรรมตามหัวขอการประเมิน อยาง    
   ครบถวนและสมํ่าเสมอ) 

ดีมาก = 15 คะแนน (ผูรับการประเมินมีคุณสมบัติ หรือแสดงพฤติกรรมตามหัวขอการประเมิน อยาง    
   ครบถวนแตไมสมํ่าเสมอ) 

ดี = 10 คะแนน (ผูรับการประเมินมีคุณสมบัติ หรือแสดงพฤติกรรมตามหัวขอการประเมิน ไม    
   ครบถวนหรือไมสมํ่าเสมอ) 

หัวขอการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเดน ดีมาก ดี 
ก. การครองตน (20 คะแนน)    
ประเด็นพิจารณา* 
1. การปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา 
2. การรักษาและปฏิบัติตามระเบียบวินัยและกฎหมาย 
3. การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. การครองคน (20 คะแนน) 
ดีเดน ดีมาก ดี 

   
ประเด็นพิจารณา 
๑. ความสามารถในการประสานสัมพันธ และสรางความเขาใจอันดีกับผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา 
และผูรับบริการ  
๒. ความสามารถในการรวมทํางานเปนกลุม สามารถจูงใจใหเกิดการยอมรับ และใหความชวยเหลือ  
๓. ใหบริการแกผูรับบริการดวยความเสมอภาค แนะนําสิง่ท่ีเปนประโยชน  
๔. การเปนผูมีความเปนธรรมท้ังตอตนเอง และตอผูอ่ืน  
๕. การเสริมสรางความสามัคคี และรวมกิจกรรมของหมูคณะท้ังในและนอกหนวยงาน 

ค. การครองงาน (20 คะแนน) 
ดีเดน ดีมาก ดี 

   
ประเด็นพิจารณา 
๑. ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 
๒. ความรับผิดชอบตอหนาท่ี 
๓. ความขยันและพากเพียรในการทํางาน 
๔. ความคิดริเริ่มสรางสรรค และการพัฒนานวัตกรรมในการทํางาน  
๕. การมีผลงานดีเดนท่ีเปนประโยชนตอราชการและสังคม  
*รายละเอยีดประเด็นพิจารณาสําหรับแตละหัวขอการประเมิน ปรากฏในคําชี้แจงการประเมินฯ ทายแบบประเมินนี้   
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หัวขอการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเดน ดีมาก ดี 
ง. การปฏิบัติตนตามมาตรฐานจริยธรรม (20 คะแนน)    
ประเด็นพิจารณา 
๑. ยึดม่ันในสถาบันหลักของประเทศอันไดแก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข  
๒. ซ่ือสัตยสุจริต มีจิตสานึกท่ีดีและความรับผิดชอบตอหนาท่ี  
๓. ยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตองชอบธรรม  
๔. ยึดถือประโยชนสวนรวมเปนท่ีตั้ง และมีจิตสาธารณะ  
๕. มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  
๖. ไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม  
๗. ดํารงตนเปนแบบอยางท่ีดีและรักษาภาพลักษณของทางราชการ  

จ.ผลงานดีเดน (20 คะแนน) 
ดีเดน ดีมาก ดี 

   
ประเด็นพิจารณา 
๑. ผลงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับหนาท่ีความรับผิดชอบ  

๒. ผลงานดังกลาวเปนประโยชนตอราชการและสังคม  

๓. เปนผลงานการบริการประชาชนท่ีสามารถใชเปนตัวอยางแกบุคคลอ่ืนได  

๔. เปนผลงานท่ีเกิดจากความคิดริเริ่มสรางสรรค  

๕. เปนผลงานท่ีตองปฏิบัติดวยความเสียสละ วิริยะ อุตสาหะ  

   

รวมคะแนน ก – จ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)    
 
ความคิดเห็นเพ่ิมเติมของผูประเมิน 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 
 
 

                                                            (ลงชื่อ)................................................ ผูประเมิน 
                                                                   (...................................................) 
                                                   ตําแหนง............................................................................ 

           ........../..................../............. 
      



 
คําช้ีแจงการประเมินสําหรับการคัดเลือกคนดีศรีอาชีวศึกษา ประจําป พ.ศ. ๒๕๖2 

 
การประเมินของผูประเมิน ใหประเมินหัวขอการประเมิน ๕ หัวขอ โดยแตละหัวขอมีประเด็น พิจารณาท่ี

กําหนดไวเปนแนวทาง ซ่ึงหนวยงานอาจพิจารณาปรับไดตามความเหมาะสม ดังตอไปนี้  
ก. การครองตน หมายถึง ความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบดวยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

ขาราชการ เปนท่ียอมรับของบุคคลในสวนราชการและสังคม ประกอบดวยคุณธรรม ควรแก การยกยอง โดยมีประเด็น
พิจารณาดังนี้  

    ๑. การปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา  
         ๑.๑ ละเวนตอการประพฤติชั่วและไมลุมหลงอบายมุข  

๑.๒ เอ้ือเฟอเผื่อแผ เสียสละ  
๑.๓ ซ่ือสัตย สุจริตตอตนเองและผูอ่ืน  
๑.๔ เมตตา กรุณา โอบออมอารีตอบุคคลอ่ืนโดยท่ัวไป  

    ๒. การรักษาและปฏิบัติตามระเบียบวินัยและกฎหมาย  
๒.๑ รักษาและปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายท่ีกําหนดไว 
๒.๒ ประพฤติและปฏิบัติตน อันอาจเปนตัวอยางแกบุคคลโดยท่ัวไป 
๒.๓ เชื่อฟง และใหความเคารพตอผูบังคับบัญชา 
๒.๔ ตรงตอเวลา  

     ๓. การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๓.๑ ยึดความประหยัด ตัดทอนคาใชจายในทุกดาน ลดละความฟุมเฟอยในการใชชีวิต  
๓.๒ ยึดถือการประกอบอาชีพดวยความถูกตอง ซ่ือสัตยสุจริต  
๓.๓ ละเลิกการแกงแยงผลประโยชนและแขงขันกันในทางการคาแบบตอสูกันอยางรุนแรง 
๓.๔ ไมหยุดนิ่งท่ีจะหาทางใหชีวิตหลุดพนจากความทุกขยาก ดวยการขวนขวายใฝหา ความรูใหมี

รายไดเพ่ิมพูนข้ึน จนถึงข้ันพอเพียงเปนเปาหมายสําคัญ  
๓.๕ ปฏิบัติตนในแนวทางท่ีดี ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตนตามหลักศาสนา  
 

ข. การครองคน หมายถึง เปนบุคคลท่ีไดรับการยอมรับ ยกยอง ในสังคม ผูรวมงานอยางเปดเผย ท้ังตอหนา
และลับหลัง มีความสามารถในการติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน สามารถจูงใจใหเกิดการยอมรับและ ใหความรวมมือ โดยมี
ประเด็นพิจารณา ดังนี้  

    ๑. ความสามารถในการประสานสัมพันธและสรางความเขาใจอันดีกับผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน 
ผูใตบังคับบัญชา และผูรับบริการ  

๑.๑ มีมนุษยสัมพันธดี  
๑.๒ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  
๑.๓ กลาและรับผิดชอบในสิ่งท่ีไดกระทํา  
๑.๔ มีน้ําใจ ชวยเหลือ และใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน  

    ๒. ความสามารถในการรวมงานเปนกลุม สามารถจูงใจใหเกิดการยอมรับ และใหความชวยเหลือ  
๒.๑ ใหความเห็น ปรึกษา และเสนอแนะในงานท่ีตนรับผิดชอบ  
๒.๒ มีสวนรวมในงานท่ีรับผิดชอบ  
๒.๓ ยอมรับและฟงความคิดเห็นของผูรวมงาน 
๒.๔ สามารถคิดและเสนอเหตุผล 
๒.๕ สามารถปฏิบัติงานเต็มท่ีตามความรู ความสามารถ 
๒.๖ เปดโอกาสใหทุกคนรวมแสดงความคิดเห็น  
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    ๓. ใหบริการแกผูรับบริการดวยความเสมอภาค แนะนําสิ่งท่ีเปนประโยชน  
๓.๑ สํานึกและถือเปนหนาท่ีท่ีจะตองใหบริการ 
๓.๒ ชวยเหลือ แนะนําในสิ่งท่ีดี ตลอดจนใหขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน 
๓.๓ ใหบริการดวยความเต็มใจ และเสมอภาคกันทุกระดับ 
๓.๔ มีอัธยาศัยดี เปนกันเอง และสุภาพตอทุกคน  

    ๔. การเปนผูมีความเปนธรรมท้ังตอตนเอง และตอผูอ่ืน  
๔.๑ ประพฤติและปฏิบัติตรงหลักเกณฑ กฎ ระเบียบ วิธีการท่ีกําหนด 
๔.๒ ตัดสิน วินิจฉัย หรือแกปญหา โดยใชเหตุผล  

    ๕. การเสริมสรางความสามัคคี และรวมกิจกรรมของหมูคณะท้ังในและนอกหนวยงาน  
๕.๑ ใหความรวมมือ หรือเขารวมกิจกรรมท่ีจัดข้ึน  
๕.๒ เสนอแนะขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตองาน 
๕.๓ ใหความสําคัญ ยกยอง หรือใหเกียรติแกผูรวมงาน  

 
ค. การครองงาน หมายถึง ประพฤติปฏิบัติงานในหนาท่ีและนอกเหนือหนาท่ี สมํ่าเสมอ เต็มใจ มีจิตมุง

ผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีรับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏท่ีเปนประโยชนตอสวนราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน 
มากกวาผูอ่ืนอยางเดนชัด มีความสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีและงานท่ีไดรับมอบหมายอยางดี โดยมี ประเด็นพิจารณา 
ดังนี้  

    ๑. มีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน  
๑.๑ มีความรูและเขาใจหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบ กฎ ขอบังคับ มติ กฎหมาย และนโยบาย 
๑.๒ สามารถนําความรูท่ีมีอยูไปใชในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี 
๑.๓ สามารถแกปญหา และมีปฏิภาณ ไหวพริบ ในการปฏิบัติงาน  
๑.๔ รักและชอบท่ีจะปฏิบัติงานในหนาท่ีความรับผิดชอบ หรืองานท่ีไดรับมอบหมาย ดวยความเต็มใจ  

     ๒. ความรับผิดชอบตอหนาท่ี  
๒.๑ ศึกษา คนควา หาความรูท่ีจําเปนตองใชในการปฏิบัติงานการสอนอยูเสมอ  
๒.๒ ตั้งใจปฏิบัติงานใหไดรับความสําเร็จ  
๒.๓ สนใจและเอาใจใสงานท่ีรับผิดชอบ  
๒.๔ ปฏิบัติงานในหนาท่ีความรับผิดชอบและท่ีไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ  
๒.๕ รวมมือและชวยเหลือในการปฏิบัติงาน  

     ๓. ความขยัน และพากเพียรในการทํางาน  
๓.๑ กระตือรือรน ตองการท่ีจะปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายจนสําเร็จ  
๓.๒ ขยันหม่ันเพียร เสียสละ และอุทิศเวลาใหแกราชการหรืองานท่ีรับผิดชอบ 
๓.๓ ไดรับการยกยองในความสาํเร็จของงาน  
๓.๔ ปฏิบัติงานในภาวะท่ีมีขอจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน ขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ หรือ  

อัตรากําลัง  
    ๔. ความคิดริเริ่มสรางสรรค และการพัฒนานวัตกรรมในการทํางาน 

๔.๑ สามารถคิดริเริ่ม หาหลักการ แนวทาง วิธีการใหมๆ มาใชประโยชนในการปฏิบัติงาน 
๔.๒ สามารถปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
๔.๓ สามารถทํางานท่ียาก หรืองานใหมใหสําเร็จเปนผลดี  

    ๕. การมีผลงานดีเดนท่ีเปนประโยชนตอราชการและสังคม  
๕.๑ เปนผลงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบ  
๕.๒ เปนผลงานท่ีตองปฏิบัติดวยความเสียสละ วิริยะ อุตสาหะ  
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๕.๓ เปนผลงานท่ีมีสวนผลักดันงานดานการปฏิรูปประเทศ 
๕.๔ เปนผลงานดีเดนท่ีสามารถใชเปนตัวอยางแกผูปฏิบัติรายอ่ืนได  

 

ง. การปฏิบัติตนตามมาตรฐานจริยธรรม 
๑. ยึดม่ันในสถาบันหลักของประเทศอันไดแก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
๒. ซ่ือสัตยสุจริต มีจิตสานึกท่ีดีและความรับผิดชอบตอหนาท่ี 
๓. ยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตองชอบธรรม 
๔. ยึดถือประโยชนสวนรวมเปนท่ีตั้ง และมีจิตสาธารณะ 

๔.๑ ปฏิบัติตนโดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวม มากกวาประโยชนสวนตน 
๔.๒ ตั้งใจและพยายามในการใหบริการตอประชาชน ขาราชการ หรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
๔.๓ เขารวมกิจกรรมชวยเหลือสังคมท้ังในท่ีทางาน และ/หรือชุมชน 

๕. มุงผลสัมฤทธิข์องงาน 
๖. ไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 
๗. ดํารงตนเปนแบบอยางท่ีดีและรักษาภาพลักษณของทางราชการ 

 

จ. ผลงานดีเดน หมายถึง มีผลงานเชิงประจักษ ดีเดน เปนท่ียอมรับ สมควรไดรับการยกยอง ใหหมายรวมถึง
ผลการปฏิบัติงานในหนาท่ีเปนอันดับแรก ผลงานจากการอุทิศทุมเท เสียสละ เกิดประโยชนยิ่งกับสวนราชการและ
ประชาชน ท้ังนี้อาจปรากฏเปนผลงานดานเอกสารท่ีสืบคนไดเชิงประจักษและ/หรือ ผลการปฏิบัติท่ีไมปรากฏเปน
เอกสารแตเปนรูปธรรมท่ียอมรบัอยางกวางขวางของผูท่ีเก่ียวของสําหรับการปฏิบัติหนาท่ีของลูกจางประจํา เปนผลงาน
ดีเดนท่ีไดรับความนิยมเปนท่ียอมรับและปรากฏผลเดนชัด เชน โลรางวัล เกียรติบัตร และอ่ืน ๆ โดยพิจารณาจาก
องคประกอบ ดังตอไปนี้ 

๑. ผลงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับหนาท่ีความรับผิดชอบ 
๑.๑ เอาใจใส ดูแล การบริการประชาชน 
๑.๒ งานท่ีปฏิบัติสําเร็จดวยความเรียบรอย 
๑.๓ ปฏิบัติงานดวยความรวดเร็ว ไมลาชา ทันตามกําหนด 

๒. ผลงานดังกลาวเปนประโยชนตอราชการและสังคม 
๒.๑ เปนผลงานท่ีทางราชการไดรับประโยชน 
๒.๒ ประชาชนไดรับประโยชนจากผลงานท่ีปฏิบัติงาน 
๒.๓ ใชงบประมาณของทางราชการนอยแตไดรับประโยชนมาก 

๓. เปนผลงานบริการประชาชนท่ีสามารถใชเปนตัวอยางแกบุคคลอ่ืนได 
๓.๑ ผลงานเปนท่ียอมรับนับถือแกบุคคลอ่ืน 
๓.๒ เปนลักษณะผลงานท่ีปรากฏใหเห็นชัดเจน 
๓.๓ บุคคลอ่ืนสามารถนําไปใชเปนตัวอยางได 

๔. เปนผลงานท่ีเกิดจากความคิดริเริ่มสรางสรรค 
๔.๑ มีความคิด ริเริ่ม การพัฒนางาน 
๔.๒ นําเทคนิค วิธีการใหม ๆ มาใชในการปฏิบัติงาน 
๔.๓ ผลการปฏิบัติงานเกิดการพัฒนาท่ีดีข้ึน 

๕. เปนผลงานท่ีตองปฏิบัติดวยความเสียสละ วิริยะ อุตสาหะ 
๕.๑ ปฏิบัติงานในเวลาราชการโดยไมบกพรอง 
๕.๒ อุทิศตนปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาราชการ 
๕.๓ มีความพากเพียรพยายามในการทํางาน 

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



 
 

สรุปรายช่ือบุคลากรอาชีวศึกษาท่ีไดรับคัดเลือก 
เพ่ือรับรางวัล “คนดีศรีอาชีวศึกษา” ประจําป พ.ศ. ๒๕62                           
สํานัก/ศูนย/…………………………………………………………….. 

 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง 
เบอรโทรศัพท 

ท่ีติดตอได 
E-mail 

1     
 

 
                                                            (ลงชื่อ)................................................  
                                                                   (...................................................) 
     ผูอํานวยการ........................................................... 

                                                                      ........../..................../............. 
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สรุปรายช่ือบุคลากรอาชีวศึกษาท่ีไดรับคัดเลือก 
เพ่ือรับรางวัล “คนดีศรีอาชีวศึกษา” ประจําป พ.ศ. ๒๕62                           

สถานศึกษา……………………………………………………………..เสนอใหอาชีวศึกษา
จังหวัด…………………………………………………………….พิจารณาคัดเลือก ดังนี้ 

 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง 
เบอรโทรศัพท 

ท่ีติดตอได 
E-mail 

1     
 

 
                                                            (ลงชื่อ)................................................  
                                                                   (...................................................) 
     ผูอํานวยการ........................................................... 

                                                                      ........../..................../............. 
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สรุปรายช่ือบุคลากรอาชีวศึกษาท่ีไดรับคัดเลือก 
เพ่ือรับรางวัล “คนดีศรีอาชีวศึกษา” ประจําป พ.ศ. 2562 

อาชีวศึกษาจังหวัด……………………………………………………………..ภาค……………………………………………….  
เสนอใหสํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาดําเนินการพิจารณาคัดเลอืก ดังนี้ 

 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง 
สังกัด

สถานศึกษา 
เบอรโทรศัพทท่ี

ติดตอได 
E-mail 

1      
 
 

                                                            (ลงชื่อ)................................................  
                                                                   (...................................................) 
                                                   ประธานอาชีวศึกษาจังหวัด...................................... 

          ........../..................../............. 
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สรุปรายช่ือบุคลากรอาชีวศึกษาท่ีไดรับคัดเลือกเพ่ือรับรางวัล “คนดีศรีอาชีวศึกษา” ประจําป พ.ศ. 2562 
 
หนวยงานสวนกลาง 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกลุ ตําแหนง สังกัด 
เบอรโทรศัพท 

ท่ีติดตอได 
E-mail 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
หนวยงานสวนภูมิภาค (สถานศึกษา) 

ลําดับท่ี ภาค ชื่อ-สกลุ ตําแหนง 
สังกัด เบอร

โทรศัพท 
ท่ีติดตอได 

E-mail 
สถานศึกษา 

อาชีวศึกษา
จังหวัด 
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แบบตัวอยางเกียรติบัตร รางวัลคนดีศรีอาชีวศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

โดย 
วิทยาลัย หรือ อาชีวศึกษาจังหวัด.............................. 

 

ขอมอบใบประกาศเกียรติคุณฉบับน้ีเพือ่แสดงวา 
 

(ช่ือ - สกุล) 
 

ไดรับคัดเลือกเปน “คนดีศรีอาชีวศึกษา”  
ประจําปพุทธศักราช 2562 

 

ขอใหเปนแบบอยางท่ีดีและประสบความสุขความเจริญกาวหนาตลอดไป 

 

ใหไว ณ วันท่ี .......................... พ.ศ. 2562 
 

 
 
 

<ลายเซ็น> 

(……………………………..) 

ผูอํานวยการวิทยาลัย/ประธานอาชีวศึกษาจังหวัด...................... 
 

  
 
 


