
 

 

 
 
 

    แนวทางการคัดเลือกรางวัล Next Generation Teacher Award 2023 
-------------------------------------- 

 คุรุสภาในฐานะสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ  
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๙ (๕) สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และ (๖) ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติ 
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
 ด้วยส านักงานเลขาธิการคุรุสภาก าหนดจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 ภายใต้แนวคิด 
“พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” Teacher’s Power is the Heart of Transforming 
the Educational Quality โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประกอบพิธีระลึกถึงคุณบูรพาจารย์ ตลอดจนการส่งเสริม
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประกอบกับที่ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม ได้ด า เนินการผลิตครูตามโครงการผลิตครู เ พ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2559 ซึ่งมีครูที่ได้รับการบรรจุไปแล้วกว่า 1๙,129 คน เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของครูรุ่นใหม่  ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงเห็นควรด าเนินการคัดเลือกรางวัล  
Next Generation Teacher Award 2023 โดยคัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพในการเป็นผู้น าทางวิชาการสอน 
ในอนาคต “สอนดี มีจิตวิญญาณความเป็นครู น าสู่การพัฒนาวิชาชีพ” ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับรางวัล 
 1.1 ผู้ประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ยกเว้นอาจารย์ประจ าในระดับอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน  
                   1.2 มีความประพฤติดี และไม่มีกรณีอยู่ในระหว่างการถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
ถูกด าเนินการทางวินัย หรือเป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย แม้จะได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทิน
แล้วก็ตาม รวมทั้งการด าเนินการเกี่ยวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
 1.3 บรรจุเข้ารับราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ครูในโรงเรียนเอกชนมาแล้วไม่เกิน 5 ปี  
นับถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 

2. หลักเกณฑ์การพิจารณา  
  2.1 แสดงความสามารถหรือพฤติกรรมการสอนที่โดดเด่น ประกอบด้วย 
   (1) บูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย/หรือเทคโนโลยีที่สามารถถ่ายทอดเนื้อหา  
ที่สอนได้อย่างเข้าใจ 
   (2) บูรณาการชุมชนท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ 
   (3) เปิดพื้นท่ีให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมและแสดงศักยภาพ 
   (4) ความรอบรู้ในการเชื่อมโยงสถานการณ์ต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เช่น ประเด็นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สิทธิมนุษยชน การพัฒนาอย่างยั่งยืน การรู้เท่าทันสื่อ เศรษฐกิจสีเขียว 
ทักษะชีวิต เป็นต้น 
 

/2.2 แสดง...  
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  2.2 แสดงพฤติกรรมหรือทัศนคติที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณความเป็นครู 
   2.3 มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

3. การเสนอผลงานเพื่อพิจารณา 
             ผู้มีสิทธิเสนอผลงานด้วยตนเองผ่าน Google form ที่เว็บไซต์ของส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
ที่ www.ksp.or.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หรือ Link URL ที่ bit.ly/nextgenteacheraward2023 ดังนี้ 
 3.1 กรอกข้อมูลส่วนตัว โดยผู้เสนอผลงานต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลที่กรอกว่าเป็นความจริง 
ถูกต้องทุกประการ 
 3.2 แนบไฟล์ PDF ส าเนา ก.พ. 7 หรือแฟ้มประวัติหรือการรับรองว่าไม่เคยท าผิด 
จรรณยาบรรณวิชาชีพในกรณีครูโรงเรียนเอกชน 
 3.3 แนบ  Link URL YouTube ผลงานการจัดการเรียนรู้  หรือ ผลงานอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง 
กับการจัดการเรียนรู้  ที่โดดเด่น และสะท้อนถึงการเชื่อมโยงสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น โดยให้จัดท า  
เป็นสื่อวีดิทัศน์ความยาวไม่เกิน 10 นาที 
 3.4 แนบไฟล์ PDF เรียงความที่แสดงเจตจ านงของการเป็นครูที่มีอุดมการณ์แนวคิด 
ที่จะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ เรียนและสถานศึกษาที่ตนเองปฏิบัติงาน โดยจัดท าเป็นภาษาไทย  
ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร THsarsbunPSK 16 pt 
 ให้ผู้ มีสิทธิ์ เสนอผลงานตามข้อ 3 เสนอผลงานด้วยตนเองผ่าน Google form  
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566   

4. วิธีด าเนินการคัดเลือก  
 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาจะด าเนินการคัดเลือกผู้เสนอผลงานโดยคณะกรรมการด าเนินการ
คัดเลือกรางวัล Next Generation Teacher Award 2023 ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดตามประกาศฉบับนี้   
และอาจมีการสัมภาษณ์ผู้ เสนอผลงาน หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ เสนอผลงาน  
โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

5. การคัดค้าน 
 การคัดค้านให้อยู่ ในดุลยพินิจของส านักงานเลขาธิการคุรุสภาและค าวินิจฉัยของ 
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาถือเป็นที่สุด  

6. การตัดสินและมอบรางวัล 
 6.1 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา จะประกาศผลการคัดเลือกคัดเลือกรางวัล Next Generation 
Teacher Award 2023 ภายในเดือนกุมภาพันธ์  2566 ค าคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกรางวัล  
Next Generation Teacher Award 2023 ถือเป็นที่สุด 
 6.2 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาจะมอบเกียรติบัตรส าหรับผู้ที่ ได้รับการคัดเลือก 
ให้ได้รับรางวัล และผู้ ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลจะต้องจัดแสดงผลงานนิทรรศการออนไลน์ 
บนแพลตฟอร์มดิจิทัล www.วันครู.com เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 
 
 

/7. การเพิกถอน...  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv0_c4pSyymNNyX9THLfPoklbBqybwvNEOJFTOPZ9Nydw1wA/viewform
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 7. การเพิกถอนรางวัล 
 

 ผู้ ได้รับการคัดเลือกให้ ได้รับรางวัลตามประกาศนี้  หากปรากฏในภายหลังพบว่า             
เอกสาร หลักฐาน หรือข้อมูลดิจิทัลต่าง ๆ ไม่เป็นความจริง หรือคัดลอกผลงานของผู้อ่ืน รวมถึงมีพฤติกรรม
เสื่อมเสียต่อวิชาชีพหรือขัดต่อจรรยาบรรณของวิชาชีพ  คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกรางวัล  
Next Generation Teacher Award 2023 มีสิทธิเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีผู้ได้รับรางวัล และมีสิทธิเรียก
รางวัลคืนในกรณีท่ีเห็นสมควร 
 

ส านักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพ 
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

admintpdi@kurupatana.ac.th 
 

    
 


