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โครงการครูตนแบบ ป 2543

กองทุนรางวัลเกียรติยศแหงวิชาชีพครู (กรค.)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
สํานักนายกรัฐมนตรี
กรกฎาคม 2543

คํานํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4
ว าด ว ยแนวการจัดการศึกษา ไดกาหนดไว
ํ
วา “การจัดการศึกษา
ตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเอง
ได และถือวา ผูเ รียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตอง
สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ “
หมวด 7 มาตรา 55 วรรคสอง ไดระบุไววา “ใหมีกองทุนสงเสริม
ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจัดสรรเปนเงินอุดหนุนงาน
ริเริ่มสรางสรรค ผลงานดีเดน และเปนรางวัลเชิดชูเกียรติครู คณาจารย
และบุคลากรทางการศึกษา …”
ในการปฏิ รูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหง
ชาติ พ.ศ.2542 ดังกลาวขางตน จะสําเร็จไดตอ งมี ผูน ําการปฏิรูป ที่
พัฒนาการเรียนการสอนตามแนว การปฏิรูปการเรียนรู ที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งการปฏิรูปการเรียนรูถือไดวาเปนหัวใจของการ
ปฏิรปู การศึกษา
ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ โดยกองทุน
รางวัลเกียรติยศแหงวิชาชีพครู จึงไดดาเนิ
ํ น โครงการครูตน แบบ ที่มุง
สรรหาครูดี ครูเกง ที่มีผลงานดีเดน มีความสามารถคนพบรูปแบบการ
จัดกระบวนการเรียนรูที่มีขั้นตอนชัดเจนเปนแบบอยางไดและสามารถ
ขยายผลใหเพื่อนครูได มีความตัง้ ใจทีจ่ ะปรับปรุงการจัดกระบวนการ
เรียนรูของผูเรียนอยางตอเนื่อง และมีศรัทธาตอวิชาชีพครู เพือ่ ยกยอง

เชิดชูเกียรติใหเปน ครูตน แบบ และ ผูน าการปฏิ
ํ
รูปการเรียนรู อันจะ
ยังประโยชนใหผูเรียนมีวัฒนธรรมการเรียนรูในรูปแบบใหม เปนคนดี
มีความสามารถ และมีความสุข
โครงการครูตน แบบ ไดดําเนินการโครงการนํารองมาแลว
ตั้งแตปงบประมาณ 2541 ซึ่งคัดเลือกครูตนแบบ ไดจานวน
ํ
30 คน และใน
ปงบประมาณ 2542 คัดเลือกครูตน แบบ ไดจํานวน 96 คน สําหรับ
การคัดเลือกครูตน แบบ ปงบประมาณ 2543 นัน้ สํานักงานฯ จะ
คัดเลือกจากครูแกนนําและครูเครือขายของครูตน แบบ ป 2541 และ
ครูตน แบบ ป 2542
สําหรับคูมือโครงการครูตนแบบ ป 2543 สํานักงานฯ ไดจดั ทํา
ขึ้ นเพื่ อเป นคู มือสําหรั บผู ที่จะสมั ครเป นครู ตนแบบ ป 2543 และ
เพื่อประโยชนตอบุคคลในวงการตาง ๆ ที่สนใจที่จะมีสวนรวมในการ
สรรหาครูตนแบบ เพือ่ รวมกันพัฒนาคุณภาพครูไทยใหสงู ขึน้ อันจะสงผล
ใหวิชาชีพครูไดรับการยกยองและยอมรับในฐานะที่มีสวนสําคัญในการ
ปฏิรูปการเรียนรูและปฏิรูปการศึกษาไทยใหประสบผลสําเร็จตอไป
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โครงการครูตนแบบ ป 2543
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4
วาดวยแนวการจัดการศึกษา ในมาตรา 22 ไดใหความสําคัญกับ
ผูเรียน โดยกําหนดวา การจัดการศึกษาตองยึดวาผูเ รียนมีความ
สําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนเกิด
การเรียนรู สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
แตการปฏิรูปการศึกษาใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 ดังกลาวจะสําเร็จไดตองมี ผูนําการปฏิรปู
ที่พัฒนาการเรียนการสอนตามแนว การปฏิรูปการเรียนรู ทีเ่ นน
ผูเรียนเปนสําคัญ ซึง่ การปฏิรปู การเรียนรูถ อื วาเปนหัวใจของการ
ปฏิรปู การศึกษา
ดังนัน้ ใน หมวด 7 มาตรา 55 วรรคสอง จึงไดระบุวา ใหมี
“กองทุนสงเสริมครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา เพือ่
จัดสรรเปนเงินอุดหนุนงานริเริม่ สรางสรรค ผลงานดีเดน และเปน
รางวัลเชิดชูเกียรติครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา …”
เพื่ อ ส ง เสริ ม ให ค รู ไ ด วิ จั ย และพั ฒ นาการเรี ย นการสอนในเชิ ง
นวัตกรรมที่หลากหลายตอไป

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ โดยกองทุน
รางวัลเกียรติยศแหงวิชาชีพครู จึงไดยกยองใหรางวัลเชิดชูเกียรติ
ผูปฏิบัติงานดีเดนดานการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
และเปนผูที่ไดรับการยอมรับจากสังคม
โครงการครูตนแบบ นั้น เปนโครงการหนึ่งของสํานักงานฯ
ที่มุงสรรหาครูดี ครูเกง ทีม่ ผี ลงานดีเดนดานการสงเสริมการเรียนรู
ของผูเรียนดังกลาวแลวขางตน และตองเปนครูที่มีศรัทธาตอ
วิชาชีพ ครู มีความตั้งใจที่จะปรับปรุงวิธีการสอนของตนอยาง
ตอเนื่องจนสามารถคนพบรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูที่มี
ขั้นตอนชัดเจน สามารถเปนแบบอยางและสามารถขยายผลให
เพื่อนครูได จะไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติใหเปนครูตนแบบและเปน
ผูนาการปฏิ
ํ
รูปการเรียนรู ใหผูเรียนมีวัฒนธรรมการเรียนรูในรูปแบบ
ใหม ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 ซึ่ง
เปนผลใหผูเรียนเกง ดี และมีความสุข
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติครูที่มีผลงานดีเดนดานการจัด
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตามพระราชบัญญัตกิ าร
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 และหมวด 7
2.2 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหครูที่มีผลงานดีเดนตาม
ขอ 2.1 พัฒนาครูเครือขายไมนอยกวา 10 คน ดานการจัด

กระบวนการเรี ย นรู ที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น สําคั ญ ในลั ก ษณะ
กัลยาณมิตรนิเทศ เปนตนแบบทีด่ ขี องเพือ่ นครูทง้ั ในสถานศึกษา
เดียวกันและตางสถานศึกษากัน
3. เปาหมาย
ครูตน แบบ ป 2543 จํานวนประมาณ 200 คน
4. แนวทางดําเนินงาน
4.1 จัดทําเอกสารคูมือ โปสเตอรโครงการครูตน แบบ ป
2543
4.2 ประชาสัมพันธเชิญชวนผานสื่อมวลชน ผานหนวยงาน
ของครูแกนนํา/ครูเครือขายฯ และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ ทัง้ ในสวน
กลางและสวนภูมภิ าค เพื่อให ครูแกนนํา (ใน โครงการสง
เสริมและพัฒนาครูแกนนําเพื่อเปนตนแบบปฏิรูปการเรียน
รู ป 2542) /ครูเครือขายของครูตนแบบและครูแหงชาติ ป
2541 และป 2542ที่สนใจเขารับการคัดเลือกเปนครูตนแบบ ป
2543 สงแบบกรอกประวัติและผลงานตาม เอกสารหมายเลข 1
พรอมใบรับรองของผูบริหารโรงเรียนของตนตาม เอกสารหมายเลข 2
และใบรับรองการเปนครูแกนนําและครูเครือขายฯไปยัง หนวยงาน
เครือขายโครงการครูตนแบบ ป 2543 ที่รับผิดชอบพื้นที่ใน
จังหวัดของทาน ตามทีป่ รากฏใน เอกสารหมายเลข 3

4.3 กําหนดการสงแบบกรอกประวัติและผลงานของครูที่จะ
เขารับการคัดเลือกเปนครูตนแบบ ป 2543 พรอมใบรับรองของผู
บริ หารโรงเรียนและใบรับรองการเปนครูแกนนําและครูเครือขายฯ
ตามที่ระบุในขอ 4.2 ภายใน 15 กันยายน 2543
4.4 คณะกรรมการฯ ประเมินและตรวจสอบผลงาน
4.5 ประกาศผล ยกยอง ใหรางวัล
4.6 ใหผูที่ไดรับการยกยองเปนครูตนแบบ ดําเนินภารกิจตาม
โครงการที่กาหนดในเงื
ํ
่อนไขสัญญาโดยสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาแหงชาติสนับสนุนคาใชจา ยในการดําเนินงาน
4.7 ติ ด ตามและประเมิ น ผลการดําเนิ น งานของครู
ตนแบบ ใหเปนไปตามเงื่อนไขผูกพัน
5. คุณสมบัตผิ ทู จ่ี ะสมัครเปนครูตน แบบ ป 2543
5.1 เปนผูมีสัญชาติไทย
5.2 เปนครูผูสอนระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนตนและ/หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย ไมจากั
ํ ดสาขาวิชาที่สอน
5.3 เปน ครูแกนนํา (ใน โครงการสงเสริมและพัฒนาครู
แกนนําเพื่ อ เป น ครู ต น แบบปฏิ รู ป การเรี ย นรู ซึ่ ง คณะ
กรรมการประสานงานปฏิรูปการเรียนรูของกระทรวงศึกษาธิการ ไดเริ่ม
ดําเนินการตั้งแตเดือนตุลาคม 2542) หรือ ครูเครือขายของครู
ตนแบบหรือครูแหงชาติ ป 2541 และ ป 2542

5.4 มีผลงานดีเดนดานการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนน
ผู เ รี ย นเป น สําคั ญ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ
พ.ศ.2542 หมวด 4 อยางชัดเจนและเอื้อตอการปฏิรูปการเรียนรู
5.5 มีความรูและประสบการณเปนที่ยอมรับของผูบริหาร
โรงเรียนและเพื่อนครู
5.6 มีความประพฤติดี มีบุคลิกภาพดี มีจิตวิญญาณความ
เปนครู
6. ขั้นตอนการคัดเลือก
6.1 พิจารณาคัดเลือกรอบแรกจากเอกสารผลงานที่ครูสง
เขามา
6.2 พิจารณาคัดเลือกรอบที่สองจากผลงานและขอมูล
ภาคสนามของครูที่ผานการคัดเลือกในรอบแรกโดยสังเกตการจัด
กระบวนการเรียนรูจริง ๆ ในสถานศึกษา ศึกษาผลงานครูเพิม่ เติม
และจากการสัมภาษณบคุ คลทีเ่ กีย่ วของ
6.3 คณะกรรมการในพืน้ ทีท่ ร่ี บั ผิดชอบนําขอมูลภาคสนาม
มาพิจารณากลั่นกรองจัดลําดับครูที่ผานการคัดเลือก และนําเสนอ
ต อ สํานั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแห ง ชาติ เ พื่ อ ให ค ณะ
กรรมการกลางพิจารณา คัดเลือกครูตนแบบในรอบสุดทายตอไป

7. เงือ่ นไขการเปนครูตน แบบ
7.1 ครูตนแบบตองพัฒนาครูเครือขาย ไมนอยกวา 10 คน
ดานรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของ
ตน ในลักษณะกัลยาณมิตรนิเทศ เปนระยะเวลา 4 เดือน ให
สามารถพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประเมินผลไดชดั เจน
7.2 ครู ต น แบบต อ งจั ด ทํารายงานบั น ทึ ก กั ล ยาณมิ ต ร
นิเทศ เปนการบันทึกการปฏิบัติงานรวมกับครูเครือขายและการ
ติดตามผลการดําเนินงานของครูเครือขายเสนอตอสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาแหงชาติเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน
7.3 ครูตน แบบตองนําเสนอเอกสารรายงาน “รูปแบบการ
จัดกระบวนการเรียนรู” เปนขัน้ ตอนทีช่ ดั เจน ตอสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาแหงชาติ
8. สิง่ ทีค่ รูตน แบบจะไดรบั การสนับสนุน
8.1 เงินคาใชจายในการปฏิบัติงานกัลยาณมิตรนิเทศตาม
เงื่อนไข เปนระยะเวลา 4 เดือน เดือนละ 5,000 บาท รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น 20,000 บาท
8.2 เอกสารและข อ มู ล ทางการศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒนา
รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูต อ ไป

9. การติดตามประเมินผล
ขณะทีค่ รูตน แบบปฏิบตั งิ านกัลยาณมิตรนิเทศ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ จะสนับสนุนการดําเนินงานของ
ครูตนแบบ พรอมทั้งติดตามประเมินผลการดําเนินงานตลอด
ระยะเวลา 4 เดือน
10. การประกาศเกียรติคุณยกยองครูตนแบบ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ จะจัดพิธี
ประกาศเกียรติคุณ พรอมทัง้ มอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบตั ร
แกครูตน แบบ
11. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองทุนรางวัลเกียรติยศแหงวิชาชีพครู (กรค.) สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ
10300 โทรศัพท 668-7123 ตอ 2327, 2331 โทรสาร 243-7915
E-mail : fund@onec.go.th, edfund@onec.go.th

เกณฑการคัดเลือกครูตน แบบ ป 2543
เกณฑการคัดเลือก มีดงั ตอไปนี้
เกณฑการคัดเลือก
1. การจัดการเรียนการสอนของครู
ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542
2. การครองตนของครู
3. การประสานงานกับชุมชน

นําหนั
้ ก
(รอยละ)

60
20
20

1. การจั ดการเรียนการสอนของครูตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยครูจดั การเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 ทัง้ นีค้ รูตอ งมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค และมีความสามารถทางวิชาการดวย โดยเนน
ความสําคัญทัง้ กระบวนการเรียนรูของผูเรียน ความรู คุณ
ธรรม และบูรณาการในเรือ่ งตาง ๆ ใหเหมาะสมกับระดับการ
ศึกษา ในประเด็นตอไปนี้

1.1 ครูถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด สงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรู
พัฒนาตนเองไดตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
1.2 การจัดกระบวนการเรียนรู โดย
1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมตามความสนใจ ความ
ถนัดของผูเรียน และคํานึงถึงความแตกตางกันของผูเรียน เอาใจใส
ผูเ รียนเปนรายบุคคลและแสดงความเมตตาตอผูเ รียนอยางทัว่ ถึง
2) ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญและแก
ปญหา จัดกิจกรรมและสถานการณใหผูเรียนไดแสดงออกและคิด
อยางสรางสรรค
3) จัดใหผเู รียนไดฝก ปฏิบตั จิ ริง ใหคดิ เปน คิดชอบ ทําได
และทําเปน รวมทั้งรักการอานและใฝรูอยางตอเนื่อง
4) สงเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุม พรอมทัง้
สังเกต สงเสริมสวนดีและปรับปรุงสวนดอยของผูเ รียน
5) ผสมผสานสาระความรูตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน
และสอดแทรกคุณธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวใน
ทุกวิชา
6) จัดบรรยากาศ สิง่ แวดลอมทีป่ ลุกเรา จูงใจและเสริม
แรงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและอํานวยความสะดวกใหผเู รียนเกิด
การเรียนรูและรูรอบ รวมทัง้ ใชการวิจยั เปนสวนหนึง่ ของกระบวน
การเรียนรู

7) ครูและผูเรียนเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการ
สอนและแหลงวิทยาการตาง ๆ ไดแก หองสมุด พิพิธภัณฑ หอศิลป
สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี อุทยานแหงชาติ ศูนยการกีฬาและนันทนาการ ฯลฯ
8) ประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครองและ
บุคคลในชุมชน เพือ่ รวมกันพัฒนาผูเ รียนใหเต็มตามศักยภาพ
1.3 ความรูและทักษะ เตรียมเนื้อหาสาระและใหผูเรียนไดฝก
ปฏิบตั จิ ริงในเรือ่ งตาง ๆ ดังนี้
1) ตนเองและและความสัมพันธกับสังคมรอบตัว ไดแก
ครอบครัว ชุมชน ชาติไทยและสังคมโลก
2) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การจัดการบํารุงรักษา
และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
สมดุลและยั่งยืน
3) ศาสนา ศิลป วัฒนธรรม ภูมปิ ญ
 ญาไทย และกีฬา
4) คณิตศาสตร ภาษา โดยเฉพาะอยางยิง่ ภาษาไทย
5) การประกอบอาชีพและการดํารงชีวติ อยางมีความสุข
1.4 การประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน “ที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ” ดวยวิธกี ารทีห่ ลากหลาย อาทิ การทดสอบ การประเมิน
พัฒนาการและความประพฤติของผูเรียน และการสังเกตพฤติกรรม
การเรียน การรวมกิจกรรม

ตัวบงชี้การเรียนรูของผูเรียน “ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ” มีดังนี้
1) ผูเรียนมีประสบการณตรงสัมพันธกับธรรมชาติ สิ่ง
แวดลอม
2) ผูเรียนฝกปฏิบัติจนคนพบความถนัดและวิธีการของตนเอง
3) ผูเรียนทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุม
4) ผู เ รี ย นฝ ก คิ ด อย า งหลากหลายและสร า งสรรค
จินตนาการ ตลอดจนไดแสดงออกอยางชัดเจนและมีเหตุผล
5) ผูเรียนไดรับการเสริมแรงใหคนหาคําตอบ แกปญ
 หา
ทัง้ ดวยตนเองและรวมดวยชวยกัน
6) ผูเรียนไดฝกคน รวบรวมขอมูลและสรางสรรคความรูดวย
ตนเอง
7) ผูเรียนเลือกทํากิจกรรมตามความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของตนเองอยางมีความสุข
8) ผู เ รี ย นฝ ก ตนเองให มี วิ นั ย และรั บ ผิ ด ชอบในการ
ทํางาน
9) ผู เ รี ยนฝ ก ประเมินปรับปรุงตนเองและยอมรับผูอื่น
ตลอดจนสนใจใฝหาความรูอ ยางตอเนือ่ ง
1.5 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูของ
ผูเรียนทีเ่ หมาะสมกับผูเ รียนในแตละระดับการศึกษา

2. การครองตนของครู หมายถึง การเปนแบบอยางทีด่ ที ง้ั ดาน
สวนตัวและครอบครัว มีคุณธรรม จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธที่ดี
จรรโลงจารีตประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพครู มีจติ วิญญาณของความเปนครู เปนทีย่ อมรับของ
ครู ผูเรียน และชุมชน
3. การประสานงานกับชุมชน หมายถึง การเปนบุคคลทีไ่ ดรบั
การยอมรับและศรัทธาจากชุมชนในความสามารถ บุคลิกภาพ
และคุณงาม ความดี เปนผูนาชุ
ํ มชนทางวิชาการ เปนสมาชิก
และสนับสนุนองคกรวิชาชีพครู รูจักองคประกอบของ ชุมชน
อันเปนทีต่ ง้ั ของโรงเรียนเปนอยางดี สรางความสัมพันธและความ
รวมมืออันดีระหวางสถานศึกษากับชุมชนในการรวมกันจัดและ
พัฒนาการศึกษา สามารถนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
สนับสนุนการเรียนรูของผูเรียน และสามารถนําโรงเรียนชวยเหลือ
ชุมชนและรวมมือกับชุมชนในการอนุรักษสิ่งแวดลอม
!!!!!

เอกสารหมายเลข 1

แบบกรอกประวัติและผลงานของผูส มัคร
เขารับการคัดเลือกเปนครูตน แบบ ป 2543
1. ชือ่ " นาย " นาง " นางสาว ……………………….
2. วันเดือนปเกิด………………………….. อายุ………..…ป
3. ตําแหนง……………………………………..…………….
4. สถานทีท่ างาน…………………………….………….……
ํ
เลขที…
่ ……หมูท …
่ี ...… ตําบล/แขวง……………………..
อําเภอ/เขต……………จังหวัด……………. รหัส…..….…
โทรศัพท……………………..โทรสาร……………………..
สังกัด………………………………กรม…………………..
ทบวง/กระทรวง…………………………………………...
5. ทีอ่ ยูป จ จุบนั
เลขที…
่ … หมูท …
่ี ...… ตําบล/แขวง……………….……..
อําเภอ/เขต……………จังหวัด……………. รหัส...…
โทรศัพท……………………..โทรสาร……………….…..

6. ระดับการศึกษา (เรียงจากคุณวุฒิสูงสุดตามลําดับ)
วุฒิ
ป พ.ศ.
ํ จการศึกษา
(ใสชื่อเต็มและชื่อยอ) ที่สาเร็

ชือ่ สถาบัน

7. ประสบการณการทํางาน
7.1 อาชีพทีเ่ คยทํากอนเปนครู
7.1.1 …………………..…… เมือ่ พ.ศ. …… ถึง……
7.1.2 …………………..…… เมือ่ พ.ศ. …… ถึง……
7.1.3 …………………..…… เมือ่ พ.ศ. …… ถึง……

7.2 เริม่ เปนครูเมือ่ พ.ศ. ……. ในตําแหนง………..……..
วิชาทีส่ อน……………………….……… ชัน้ …….…
โรงเรียน……………………………..……....……….
สังกัด…………………….. จังหวัด………..………..

7.3 ประสบการณการสอน (ยอนหลังไมเกิน 10 ป)
โรงเรียน..…….
โรงเรียน..…….
โรงเรียน..…….
โรงเรียน..…….
โรงเรียน..…….

สอนชัน้ …...
สอนชัน้ …...
สอนชัน้ …...
สอนชัน้ …...
สอนชัน้ …...

วิชา……..…..
วิชา……..…..
วิชา……..…..
วิชา……..…..
วิชา……..…..

ป…...ถึง…..
ป…...ถึง…..
ป…...ถึง…..
ป…...ถึง…..
ป…...ถึง…..

7.4 ปฏิบตั งิ านอืน่ นอกเหนือจากงานสอน (ยอนหลังไมเกิน
5 ป)
ประเภทงาน/กิจกรรม
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..

หนวยงาน
…………………
…………………
…………………
…………………

ระยะเวลา
……………
……………
…..………..
……………

7.5 อืน่ ๆ โปรดระบุ
………………………………………......…………………………
………………………………………......…………………………
………………………………………......…………………………
………………………………………......…………………………
……………………………………………………………………..

7.6 หากมีอาชีพรองจากการสอน โปรดระบุ คือ
………..………………………………………………..…….
สถานทีท่ างาน………………..………….………..………….
ํ
………..………………………………………………..…….
8. โปรดระบุผลงานอยางนอยในหัวขอตอไปนี้
8.1 ประเภทของผลงาน เชน งานวิจยั งานผลิตสื่อการ
เรียนการสอน งานตํารา/แบบเรียน/แบบฝกหัด งานจัดการเรียน
การสอน งานประสาน/พัฒนาชุมชน ฯลฯ
8.2 ชื่อผลงาน (โปรดระบุ)
พรอมวันเดือนปทผ่ี ลิต
ปริมาณทีเ่ ผยแพร และการนําไปใชประโยชน
8.3 โปรดแนบบทสรุ ป /บทคั ด ย อ ผลงานที่ ผ า นมาและ
ประสงคจะเสนอเพื่อรับการคัดเลือก
9. ผลงานที่ไดรับรางวัล (โปรดแนบหลักฐานประกอบ)
9.1 ……………. รางวัลจาก………….. เมือ่ พ.ศ…..…..
9.2 ……….……. รางวัลจาก……….…. เมือ่ พ.ศ…..…..
9.4 …….…….... รางวัลจาก………..… เมือ่ พ.ศ…..…..

10. ผลงานที่ไดรับการเผยแพรโดยหนวยงาน/องคกร (โปรดแนบหลักฐาน
ประกอบ)
10.1 …………..เผยแพรโดย.…….….…… เมือ่ พ.ศ……..
10.2 …….…....เผยแพรโดย.……….….… เมือ่ พ.ศ……..
10.3 …….…....เผยแพรโดย.……….….… เมือ่ พ.ศ……..
10.4 …………..เผยแพรโดย.…….….…… เมือ่ พ.ศ……..
10.5 …………..เผยแพรโดย.…….….…… เมือ่ พ.ศ……..
11. รางวัลเกียรติยศที่เคยไดรับ
11.1 ชือ่ รางวัล…………….จาก…….………เมือ่ พ.ศ….…..

11.2 ชือ่ รางวัล…….…….จาก……………เมือ่ พ.ศ……..
11.3 ชือ่ รางวัล…….…….จาก……………เมือ่ พ.ศ……..
11.4 ชือ่ รางวัล…….…….จาก……………เมือ่ พ.ศ……..
11.5 ชือ่ รางวัล…….…….จาก……………เมือ่ พ.ศ……..
(ลงชื่อ)………………………………. ผูสมัคร
(………………………………)
วันที…
่ ….เดือน……………………….. พ.ศ………

ความเห็นอืน่ ๆ
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
…………………………………………………………….
(ลงชื่อ)………………………………. ผูรับรอง
(………….……………………)
ตําแหนง………………………………………….
หมายเหตุ หากมีรายละเอียดมากกวานี้ โปรดพิมพเพิ่มเติม

เอกสารหมายเลข 2

ใบรับรองของผูบริหารโรงเรียนของ
ผูส มัครเขารับการคัดเลือกเปนครูตน แบบ ป 2543
สวนที่ 1 ประวัตขิ องผูบ ริหารโรงเรียนทีร่ บั รองผู
สมัคร

1. ชือ่ " นาย " นาง " นางสาว
………………………
2. อายุ…………………………..…………....….….....……
3. คุณวุฒิ……………………………………..…...…...……
4. ตําแหนง…………………………………….…....……….
5. ทีท่ ํางาน………………………………………..……...….
เลขที…
่ .…หมูท …
่ี ...……ตําบล/แขวง………………..….
อําเภอ/เขต………………จังหวัด……………รหัส….......
โทรศัพท……………………..โทรสาร……………….…..
ทีอ่ ยูป จ จุบนั
เลขที…
่ .…หมูท …
่ี ...……ตําบล/แขวง…………….…….
อําเภอ/เขต………………จังหวัด……………รหัส……..
โทรศัพท……………………..โทรสาร……………….…..
6. ระดับการศึกษา………………………………………….
7. ระยะเวลาที่บังคับบัญชา……………………… ป

สวนที่ 2 ประวัตแิ ละผลงานโดยสังเขปของผูท ท่ี า นรับรองให
สมัครเขารับการคัดเลือกเปนครูตน แบบ ป 2543

1.
2.
3.
4.
5.

ชือ่ " นาย " นาง " นางสาว…….…………….……
อายุ…………………………….…….…………...………
คุณวุฒิ…………………………………….………...……
ตําแหนง…………………………….……….…………….
สถานทีท่ างานป
ํ
จจุบัน……………………….……...........
เลขที…
่ ……หมูท …
่ี ...…ตําบล/แขวง………..……………
อําเภอ/เขต…………..…จังหวัด…………..……รหัส….……
โทรศัพท……………………..โทรสาร………………..…..
6. สถานที่ที่สามารถติดตอไดสะดวก
เลขที…
่ ……หมูท …
่ี ...…ตําบล/แขวง……………..…...…
อําเภอ/เขต……………..จังหวัด……………. รหัส…....…
โทรศัพท……………………..โทรสาร………..…………..
7. ผูใตบังคับบัญชาสมัครเขารับการคัดเลือกเปนครูตนแบบ
" ระดับกอนประถมศึกษา
" ระดับประถมศึกษา
" ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
" ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

8. ผลงานดีเดนเทาทีท่ า นทราบ
………………….…………………….….….….….……
………………………….………………….…...…………
………………….…………………….….….….….……
………………………….………………….…...…………
………………….…………………….….….….….……
………………………….………………….…...…………
1. โปรดพิจารณาระดับการปฏิบัติของผูสมัครที่ทานรับรองตาม
สภาพจริง โดยกาเครื่องหมาย #ลงในชองระดับการปฏิบัติใน
ขอตอไปนี้
9.1การจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูตามพระราช
บัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4
รายการปฏิบัติ

1.ครูถือวาผูเรียนสําคัญทีส่ ดุ
สงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรู
พัฒนาตนเองไดตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ

ระดับ การปฏิบัติ
(ปก ารศึก ษา 2541-2543)
มากที่
สุ ด

มาก

ปาน
กลาง

น อ ย

น อ ยที่
สุ ด

รายการปฏิบัติ

2. การจัดกระบวนการเรียนรู โดย
1)จัด เนื้อ หาสาระ/กิจ กรรม
ตามความสนใจ ความถนัด
และความแตกตา งของผูเ รีย น
2)ฝกทักษะ กระบวนการคิด การ
จัดการ การเผชิญและแกปญหา
3)ใหผูเรียนฝกปฏิบัติจริง ให
คิดเปน คิดชอบ ทําไดและทําเปน
4)สง เสริม กิจ กรรมแลกเปลี่ย น
เรีย นรูจ ากกลุม สัง เกตและ
สง เสริม สว นดี ปรับ ปรุง
สว นดอ ยของผูเ รีย น
5)ผสมผสานสาระความรู
อยางไดสัดสวนสมดุลกันและ
สอดแทรกคุณธรรมในทุกวิชา
6)จัดบรรยากาศ สิ่งแวดลอมที่
ปลุกเรา จูงใจและเสริมแรงให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูและรูรอบ

ระดับ การปฏิบัติ
(ปก ารศึก ษา 2541-2543)
มากที่
สุ ด

มาก

ปาน
กลาง

น อ ย

น อ ยที่
สุ ด

รายการปฏิบัติ

7)ใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู
8)เรียนรูไปพรอมกับผูเรียนจาก
สื่อและแหลงวิทยาการตาง ๆ
9)ประสานความรวมมือกับบิดา
มารดา ผูปกครองและบุคคลใน
ชุมชน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็ม
ศักยภาพ
3.ความรูแ ละทัก ษะ ในเรื่อ ง
1)ตนเองและความสัม พัน ธกับ
สัง คมรอบตัว
2)วิท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี
ทรัพ ยากร ธรรมชาติแ ละ
สิ่ง แวดลอ ม
3)ศาสนา ศิล ป วัฒ นธรรม
ภูมิปญ ญาไทย และกีฬ า
4)คณิต ศาสตร ภาษา โดยเนน
ภาษาไทย
5)การประกอบอาชีพ และการ
ดํารงชีวิต อยา งมีค วามสุข

ระดับ การปฏิบัติ
(ปก ารศึก ษา 2541-2543)
มากที่
สุ ด

มาก

ปาน
กลาง

น อ ย

น อ ยที่
สุ ด

รายการปฏิบัติ

4.การประเมินผลการเรียนรูของ
ผูเรียน “ที่เนนผูเรียนเปนศูนย
กลาง” ดวยวิธีที่หลากหลาย โดยมี
ตัวบงชี้การเรียนของผูเรียน ดังนี้
1)ผูเรียนมีประสบการณตรง
สัมพันธกับธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
2)ผูเรียนฝกปฏิบัติจนคนพบ
ความถนัดและวิธกี ารของตนเอง
3)ผูเรียนทํากิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูจากกลุม
4)ผูเรียนฝกคิดอยางหลากหลาย
และสรางสรรคจินตนาการ
ตลอดจนไดแสดงออกอยางชัดเจน
และมีเหตุผล
5)ผูเรียนไดรับการเสริมแรงให
คนหาคําตอบ แกปญหา ทัง้ ดวย
ตนเองและรวมดวยชวยกัน
6)ผูเรียนไดฝกคน รวบรวมขอมูล
และสรางสรรคความรูดวยตนเอง

ระดับ การปฏิบัติ
(ปก ารศึก ษา 2541-2543)
มากที่
สุ ด

มาก

ปาน
กลาง

น อ ย

น อ ยที่
สุ ด

รายการปฏิบัติ

7)ผูเรียนเลือกทํากิจกรรมตาม
ความสามารถ ความถนัดและ
ความสนใจของตนเองอยางมี
ความสุข
8)ผูเรียนฝกตนเองใหมีวินัยและ
รับผิดชอบในการทํางาน
9)ผูเรียนฝกประเมินปรับปรุง
ตนเองและยอมรับผูอื่น ตลอดจน
สนใจใฝหาความรูอยางตอเนื่อง
5.การวิจัย และพัฒ นารูป
แบบการจัด กระบวนการ
เรีย นรูข องผูเ รีย นที่เ หมาะ
สมกับผูเ รีย นในแตล ะระดับ

ระดับ การปฏิบัติ
(ปก ารศึก ษา 2541-2543)
มากที่
สุ ด

มาก

ปาน
กลาง

น อ ย

น อ ยที่
สุ ด

9.2 การครองตนของครู
รายการปฏิบัติ

1.เปนแบบอยางที่ดที ง้ั ดาน
สวนตัวและครอบครัว
2.มีคุณ ธรรม จริย ธรรม
3.มีม นุษ ยสัม พัน ธที่ดี
4.จรรโลงจารีต ประเพณี
อัน ดีง าม อนุรัก ษศิล ป
วัฒ นธรรมของชาติ
5.มีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู
6.มีจิตวิญญาณของความเปนครู
7.เปน ที่ย อมรับ ของผูบัง คับ
บัญ ชา เพื่อ นครู ผูเ รีย นและ
ชุม ชน

ระดับ การปฏิบัติ
(ปก ารศึก ษา 2541-2543)
มากที่
สุ ด

มาก

ปาน
กลาง

น อ ย

น อ ยที่
สุ ด

9.3 การประสานงานกับชุมชน
รายการปฏิบัติ

ระดับ การปฏิบัติ
(ปก ารศึก ษา 2541-2543)
มากที่
สุ ด

มาก

ปาน
กลาง

น อ ย

น อ ยที่
สุ ด

1. ไดรบั การยอมรับและ
ศรัทธาจากชุมชนดานความ
สามารถ บุคลิกภาพและความดี
2.เปนผูน าชุ
ํ มชนทางวิชาการ
3.เปนสมาชิกและสนับสนุน
องคกรวิชาชีพครู
4.รูจักชุมชนอันเปนที่ตั้งของโรง
เรียนเปนอยางดี
5.สรางความสัมพันธและความ
รวมมืออันดีระหวางสถานศึกษา
กับชุมชน ในการรวมกันจัดและ
พัฒนาการศึกษา

(ลงชื่อ)…………….…………………….…. ผูบ ริหารโรงเรียน
(…………………………………)

วันที่…..….เดือน……….. พ.ศ………….…

เอกสารหมายเลข 3
หนวยงานเครือขายโครงการครูตนแบบ ป 2543
ครูแกนนํา/ครูเครือขายของครูตนแบบ ป 2541 และ
ป 2542 ที่สนใจจะสมัครเปนครูตนแบบ ป 2543 กรุณาสง แบบกรอก
ประวัติและผลงานของทาน พรอมทั้ง ใบรับรองของผูบริหารโรงเรียน
และ ใบรับรองการเปนครูแกนนําและครูเครือขายฯ ไปยัง หนวยงาน
เครือขายโครงการครูตนแบบ ป 2543 ที่รับผิดชอบพื้นที่ในจังหวัด
ของทาน ตาม ที่อยู ที่ปรากฏในตารางของแตละกลุม ดังตอไปนี้
กลุม 1
รับผิดชอบผูสมัคร 8 จังหวัด
(04) พะเยา
(01) เชียงใหม
(02) เชียงราย
(05) นาน
(03) แมฮอ งสอน (06) แพร
ที่อยู :
โครงการครูตนแบบ ป 2543
คณะครุศาสตร

(07) ลําปาง
(08) ลําพูน

สถาบันราชภัฏเชียงใหม
202 ถนนชางเผือก ต.ชางเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม 50300

กลุม 2
รับผิดชอบผูสมัคร 9 จังหวัด
(09)
(12)
พิษณุโลก
ตาก
(10)
(13)
อุตรดิตถ
กําแพงเพชร
(11)
(14)
สุโขทัย
พิจติ ร
ที่อยู :
โครงการครูตนแบบ ป 2543
คณะครุศาสตร
สถาบันราชภัฏพิบลู สงคราม
66 ถนนวังจันทร ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
กลุม 3
รับผิดชอบผูสมัคร 7 จังหวัด
(18) อุดรธานี
(21) หนองบัวลําภู
(19) หนองคาย (22) สกลนคร
(20) เลย

(15)
เพชรบูรณ
(16)
อุทัยธานี
(17)
นครสวรรค

(23) นครพนม
(24) มุกดาหาร

ที่อยู :
โครงการครูตนแบบ ป 2543
คณะครุศาสตร
สถาบันราชภัฏอุดรธานี
64 ถนนทหาร ต.หมากแขง
อ.เมือง จ. อุดรธานี 41000
กลุม 4
รับผิดชอบผูสมัคร 6 จังหวัด
(25)
( 2 7 ) (29) ยโสธร
มหาสารคาม
ขอนแกน
(30) รอยเอ็ด
(26)
(28)
ชัยภูมิ
กาฬสินธุ
ที่อยู :
โครงการครูตนแบบ ป 2543
คณะครุศาสตร
สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
33 ถนนศรีสวัสดิด์ าเนิ
ํ น ต.ตลาด
อ.เมือง จ. มหาสารคาม 44000

กลุม 5
รับผิดชอบผูสมัคร 6 จังหวัด
(31) สุรินทร
(33)
(35)
(32) บุรีรัมย
อํานาจเจริญ
ศรีสะเกษ
(34)
(36)
นครราชสีมา
อุบลราชธานี
ที่อยู :
โครงการครูตนแบบ ป 2543
คณะครุศาสตร
สถาบันราชภัฏสุรนิ ทร
186 ถนนสุรินทร-ปราสาท ต.นอกเมือง
อ.เมือง จ. สุรินทร 32000
กลุม 6
รับผิดชอบผูสมัคร 8 จังหวัด

(37)
ราชบุรี

(40)
นครปฐม

(38)
สุพรรณบุรี

สมุทรสาคร
(39)

กาญจนบุรี
ที่อยู :

(41)

(43)
เพชรบุรี
(44) ประจวบคีรีขันธ

(42)
สมุทรสงคราม

โครงการครูตนแบบ ป 2543
คณะครุศาสตร
สถาบันราชภัฏหมูบานจอมบึง

46 หมู 3 ถนนจอมบึง ต. จอมบึง
อ. จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
กลุม 7
รับผิดชอบผูสมัคร 9 จังหวัด

(45)
ปทุมธานี

ลพบุรี
(46)

ชัยนาท
สิงหบุรี

(48)

(51)
สระบุรี

(49)

อางทอง
( 4 7 ) (50) พระนครศรีอยุธยา

(52)
นนทบุรี
(53) กรุงเทพ มหานคร

ที่อยู :
โครงการครูตนแบบ ป 2543
คณะครุศาสตร
สถาบันราชภัฏเพชรบุรวี ทิ ยาลงกรณ

1 หมู 20 ถนนพหลโยธิน (กม.48) ต.คลองหนึง่
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
กลุม 8
รับผิดชอบผูสมัคร 9 จังหวัด

(54) ฉะเชิงเทรา
(57) ปราจีนบุรี
(55) สมุทรปราการ (58) สระแกว
(56)
(59)
นครนายก
ชลบุรี

(60
) ระยอง
(61
) จันทบุรี
(62) ตราด

ที่อยู :
โครงการครูตนแบบ ป 2543
คณะครุศาสตร
สถาบันราชภัฏราชนครินทร
422 ถนนมรุพงษ ต.หนาเมือง
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
กลุม 9
รับผิดชอบผูสมัคร 8 จังหวัด
(63) นครศรีธรรมราช (66) สุราษฎรธานี
(64) ชุมพร
(67) พังงา
(65) ระนอง
(68) พัทลุง
ที่อยู :
โครงการครูตนแบบ ป 2543
คณะครุศาสตร

สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช

1 หมู 4 ต.ทางิ้ว
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

(69) ภูเก็ต
(70) กระบี่

กลุม 10
รับผิดชอบผูสมัคร 6 จังหวัด
(71) ยะลา
(73) สตูล
(72) ตรัง
(74) สงขลา
ที่อยู :

(75) ปตตานี
(76) นราธิวาส

โครงการครูตนแบบ ป 2543
คณะครุศาสตร
สถาบันราชภัฏยะลา
133/1 ถนนเทศบาล 3 ต.สะเตง
อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โครงการครูตนแบบ ป 2543
ที่ปรึกษา
ดร. รุง

แกวแดง

นางสาวมยุรี

จารุปาณ

นางวิเชียร

สามารถ

เลขาธิ ก ารคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ
ผู เ ชี่ ย วชาญด า นนโยบาย
และแผนการศึกษา สกศ.
ที่ ป รึ ก ษาสํานั ก งานปฏิ รู ป
วิชาชีพครู สกศ.

ผูอ านวยการโครงการ
ํ
ดร.
เอกะวิภาต
กาญจนา
สกศ.
ผูรวมโครงการ
นางสาวภัทณิดา พันธุมเสน
อาคมวัฒนะ
นางสาวชนิดา
นายณัฐวุฒิ
อาวสกุล
นางบุญศรี
ทองดารา

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา สกศ.
นักวิชาการศึกษา สกศ.
นักวิชาการศึกษา สกศ.
เจาหนาที่ สกศ.

ผูจ ดั ทําคูมือ
ดร.กาญจนา
เอกะวิภาต นักวิชาการศึกษา สกศ.

