
 
 
 
 
 
 

ประกาศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เรื่อง  การคัดเลือกนิสิตดีเด่น ด้านคุณลักษณะความเป็นครู 

เนื่องในโอกาสวันครู 
---------- 

โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงประกาศเรื่อง การคัดเลือกนิสิตดีเด่น ด้านคุณลักษณะความเป็นครู เนื่องในโอกาส
วันครู เพื่อให้มีความเหมาะสมและสามารถใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในแต่ละปี 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 คณะครุศาสตร์
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 19/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563  จึงมีมติ
เห็นชอบให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การคัดเลือกนิสิตดีเด่น  
ด้านคุณลักษณะความเป็นครู เนื่องในโอกาสวันครู” 

ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การคัดเลือกนิสิตดีเด่น  ด้าน
คุณลักษณะความเป็นครู เนื่องในโอกาสวันครู ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ข้อ 4 คุณสมบัติของนิสิตดีเด่น ด้านคุณลักษณะความเป็นครู 
 4.1  เป็นนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 4.2  เป็นนิสิตที่ไม่เคยถูกท าทัณฑ์บนหรือถูกตัดคะแนนความประพฤติ 
 4.3  มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.50 ส าหรับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต  
  และไม่ต่ ากว่า 3.25  ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

4.4 เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะของความเป็นครู 
4.4.1 มีผลงานด้านความเป็นครู/นักการศึกษาที่โดดเด่น ทุ่มเทอุทิศตนเพ่ืองานในวิชาชีพ และ 
4.4.2 มีผลงานเชิงวิชาการท่ีโดดเด่นในศาสตร์ที่ก าลังศึกษาอยู่ หรือ เข้าร่วมกิจกรรมเชิง

วิชาการที่สะท้อนให้เห็นถึงความใฝ่รู้ในศาสตร์ที่ศึกษาอย่างสม่ าเสมอ และ 
4.4.3 มีผลงานด้านสังคมลักษณะจิตอาสา เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม มีส่วนร่วมในงาน/

กิจกรรมที่ส่งผลกระทบในระดับชุมชน จังหวัด ชาติ และนานาชาติ  และเป็นแบบอย่าง
ด้านความประพฤติ 

ทั้งนี้ “ผลงาน” หมายถึง ผลงานที่เกิดขึ้นในขณะเป็นนิสิตในระดับที่ได้รับการเสนอชื่อ และ
สะท้อนความเป็นครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย          
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ข้อ 5 คณะกรรมการคัดเลือก 
 ให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนิสิตดีเด่นด้านลักษณะความเป็นครู เนื่องในโอกาสวันครู 
เพ่ือด าเนินการคัดเลือก  

ข้อ 6 การพิจารณาคัดเลือก 
6.1 ให้คณะกรรมการคัดเลือกนิสิตดีเด่นด้านลักษณะความเป็นครู เนื่องในโอกาสวันครู ประกาศ 

รับการเสนอชื่อนิสิตที่สมควรได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนิสิตดีเด่น ด้านคุณลักษณะความ
เป็นครู เนื่องในโอกาสวันครู จากสาขาวิชา 

6.2 ให้สาขาวิชาเสนอชื่อนิสิตที่สมควรได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนิสิตดีเด่น ด้านคุณลักษณะ
ความเป็นครู ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา ระดับปริญญาบัณฑิต  
1 คน (ถ้ามี) ระดับมหาบัณฑิต 1 คน  (ถ้ามี) และระดับดุษฎีบัณฑิต 1 คน (ถ้ามี) น าเสนอต่อ
คณะกรรมการคัดเลือกนิสิตดีเด่น ด้านลักษณะความเป็นครู เนื่องในโอกาสวันครู เพ่ือพิจารณา
คัดเลือก โดยเสนอผ่านหัวหน้าภาควิชา 

6.3 ให้คณะกรรมการคัดเลือกนิสิตดีเด่น ด้านลักษณะความเป็นครู เนื่องในโอกาสวันครู พิจารณา
คัดเลือกนิสิตให้ได้รับการประกาศเกียรติคุณนิสิตดีเด่น ด้านคุณลักษณะความเป็นครู ระดับ
ปริญญาบัณฑิต 1 คน ระดับมหาบัณฑิต 1 คน และระดับดุษฎีบัณฑิต 1 คน แล้วน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศผล 

ทั้งนี้ การคัดเลือกจะพิจารณาคุณสมบัติดังปรากฎในข้อ 4 โดยข้อ 4.4 จะใช้เกณฑ์คะแนนตาม
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณา 

ข้อ 7 การพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือก 
 คณะกรรมการคัดเลือกนิสิตดีเด่นด้านลักษณะความเป็นครู เนื่องในโอกาสวันครู จะพิจารณารายชื่อ

จากการเสนอชื่อรับรองจากภาควิชา และผ่านคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาเท่านั้น ทั้งนี้ ผลการตัดสินของ
คณะกรรมการคัดเลือกฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด  

ข้อ 8 การประกาศเกียรติคุณ 
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนิสิตดีเด่น ด้านคุณลักษณะความเป็นครู จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในงาน 

วันครูของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
        ประกาศ  ณ  วันที่          

    
 
 

  (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช   สุชีวะ) 
  คณบดี 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 

 
คณะกรรมการคัดเลือกนิสิตดีเด่น ด้านลักษณะความเป็นครู เนื่องในโอกาสวันครู จะพิจารณาคุณสมบัติ 

ดังปรากฎในข้อ 4 โดยข้อ 4.4 ก าหนดเกณฑ์คะแนนประกอบการพิจารณาและประเมินผลงาน ขึ้นกับระดับการมี
ส่วนร่วม ได้แก่ การเข้าร่วมโครงการ การเป็นกรรมการด าเนินโครงการ การเป็นหัวหน้าโครงการ และระดับโครงการ 
ได้แก่ ระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติ ระดับนานาชาติ หรือระดับผลกระทบทางสังคม ได้แก่ ระดับชุมชน 
ระดับจังหวัด ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

เกณฑ์คะแนนผลงานความเป็นครู/ผลงานวิชาการ* 
เกณฑ์คะแนนต่อผลงาน คณะ มหาวิทยาลัย ชาติ นานาชาติ 

การเข้าร่วม 5 5 10 15 
การเป็นกรรมการ 15 30 45 60 
การเป็นหัวหน้าโครงการ 30 60 90 120 

 

เกณฑ์คะแนนผลงานทางสังคมลักษณะจิตอาสา 
เกณฑ์คะแนนต่อผลงาน ชุมชน จังหวัด ชาติ นานาชาติ 

การเข้าร่วม 5 5 10 15 
การเป็นกรรมการ 15 30 45 60 
การเป็นหัวหน้าโครงการ 30 60 90 120 

* ในกรณีผลงานความเป็นครูหรือผลงานวิชาการที่มีความโดดเด่นอย่างมาก จะได้ รับคะแนนพิเศษ ได้แก่ 30 
คะแนนพิเศษส าหรับระดับชาติ 50 คะแนนพิเศษส าหรับระดับนานาชาติ 
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