
ประกาศฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี 
เร่ือง การคัดเลือกครูดีของฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี  

ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
 ฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรีในฐานะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการจัดการศึกษาของสังฆมณฑลราชบุรี
เห็นความส าคัญของการยกย่องครู โดยถือว่าครูเป็นบุคลากรส าคั ญในการจัดการศึกษาให้ประสบ ความส าเร็จ  ดังนั้น 
เพื่อส่งเสริมครูที่มี ผลงานดีเด่น ให้ได้รับการยกย่อง และเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ เพื่อนครู พร้อมกับ เป็นการเตรียมความ
พร้อมส าหรับการประเมินในระดับอื่นต่อไป จึงก าหนดให้มีการคัดเลือกครูดี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อการส่งเสริม  ยกย่อง  ครูที่ท างานในสถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี  ได้แก่  ครูดีเด่น  ครูดีศรี 

สังฆมณฑลราชบุรี ครูดีของหนู และครอบครัวครูดีสังฆมณฑลราชบุรี 
1.2 เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่ครูที่มีผลงานดีเด่น 
1.3 เพื่อเป็นแบบอย่าง สร้างความเช่ือถือให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม 
1.4 เพื่อเป็นการเตรียมผลงานของครูส าหรับการส่งเข้ารับการประเมินในระดับอื่นต่อไป 

 

2. รางวัล 
2.1 ประเภทของรางวัล มีจ านวน 4 ประเภท ได้แก่ 

(1) รางวัล ครูดีเด่น 
(2) รางวัล ครูดีศรีสังฆมณฑลราชบุรี  
(3) รางวัล ครูดีของหนู  
(4) รางวัล ครอบครัวครูดีสังฆมณฑลราชบุรี  

2.2 รางวัลที่ได้รับ 
โล่รางวัลและเกียรติบัตรจากฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี 

 

3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล 
3.1 คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล “ครูดีเด่น” 

(1) เป็นครูในสถานศึกษา สังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ท่ีมีระยะเวลาการท างานต่อเนื่องไม่น้อย กว่า 3 ปี และมี
ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้หรือการท างานในประเภทท่ีส่งผลงานประเมินไม่น้อยกว่า 2 ปีติดต่อกัน 

(2) มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเลือกและสรรหา 
3.2 คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล “ครูดีศรีสังฆมณฑลราชบุรี” 

(1) เป็นครูในสถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ท่ีมีระยะเวลาการท างานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 10 ปี และมี
ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้หรือการท างานในสถานศึกษาปัจจุบันไม่น้อยกว่า 5 ปีติดต่อกัน  

(2) มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเลือกและสรรหา 
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3.3 คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล “ครูดีของหนู” 
(1) เป็นครูในสถานศึกษา สังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ท่ีมีระยะเวลาการท างานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี  มี

ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้หรือการท างานในสถานศึกษาท่ีส่งผลงานประเมินไม่น้อยกว่า 2 ปีติดต่อกัน 
(2) มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเลือกและสรรหา 

3.4 คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล “ครอบครัวครูดีสังฆมณฑลราชบุรี” 
(1) เป็นครูในสถานศึกษา สังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ท่ีมีระยะเวลาการท างานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 10 ปี  มี

ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้หรือการท างานในสถานศึกษาส่งผลงานประเมินไม่น้อยกว่า 5 ปีติดต่อกัน 
(2) สมาชิกในครอบครัวเป็นหรือเคยเป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษา  รวมท้ังผู้ขออย่างน้อย 2 คน (สมาชิก

ในครอบครัว หมายถึง บิดาหรือมารดาของครูในสถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี คู่สมรส บุตร ธิดา เท่านั้น)  
(3) มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเลือกและสรรหา 
 

4. หลักเกณฑ์การคัดเลือกและสรรหา 
4.1 หลักเกณฑ์การคัดเลือกและสรรหา “ครูดีเด่น” 

4.1.1 คุณสมบัติด้านการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา  
ได้แก่ 

(1)  มีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเอง ด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทาง
วิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

(2)  มีความรัก  ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อวิชาชีพ เป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
(3)  มีความรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ก าลังใจแก่ศิษย์ และหรือผู้รับบริการตามบทบาท

หน้าท่ี โดยเสมอหน้า รวมท้ังกระตุ้น เสริมแรงให้นักเรียนรักในการปฏิบัติคุณธรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
(4) มีการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะและนิสัยท่ีถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ และหรือผู้รับบริการ ตาม

บทบาทหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(5) มีการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ท้ังทางกาย วาจา และจิตใจ 
(6) ไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์และ

หรือผู้รับบริการ 
(7) มีการให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาคโดยไม่เรียกร้องหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้

ต าแหน่งหน้าท่ีโดยมิชอบ 
(8) มีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่ นในระบบคุณธรรม สร้างความ

สามัคคีในหมู่คณะ 
(9) เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ภายใต้ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุก

ประการ สนใจเรื่องการเมืองต้ังแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับประเทศชาติ เมื่อมีการเลือกตั้งตัวแทนทุกระดับ   ไม่เคยเว้นท่ี
จะไปใช้สิทธิ์ 

(10)  เป็นผู้ยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ด้วยการยึดมั่นในหลักธรรมและการปฏิบัติ
ศาสนกิจในศาสนาท่ีตนนับถือ และการยึดมั่นในวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีดีงามของไทย 
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(11) รับผิดชอบ อุทิศตน เสียสละ และทุ่มเทความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีโดยร่วมมือกับ
พระสงฆ์และซิสเตอร์ เพื่อปกป้องพัฒนาพันธกิจ และสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในบรรยากาศการศึกษาคาทอลิก 

 

4.1.2 คุณสมบัติเฉพาะ กรณี ครูผู้สอนดีเด่น แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 
(1) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

(1.1) มีความรู้ความสามารถและทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในสา ขาวิชาท่ีส่งผลงานเข้ารับ
การคัดเลือก 

(1.2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
หลากหลาย และเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน 

(1.3) มีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

(1.4) การบูรณาการหลักคุณธรรมตามจุดเน้นของโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ 
(2) ด้านผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

(2.1) มีแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีส่งเสริม พัฒนาส่ือและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพซึ่งน ามาใ ช้จัดกิจกรรม
การเรียนรู้จนเกิดผลดีกับผู้เรียนมาแล้ว ไม่เกิน 3 ปีย้อนหลัง  

(2.2) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเฉล่ียสูงกว่าเป้าหมายของสถานศึกษา หรือมีพัฒนาการดี
ขึ้น และหรือมีผลงานนักเรียนท่ีเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ไม่เกิน 3 ปีย้อนหลัง  

(2.3) ผลงานจากการเตรียมนักเรียน สู่การแข่งขันเกี่ยวเนื่องกับรายวิชาท่ีรับผิดชอบ หรือรางวัลการ
แข่งขันที่นักเรียนได้รับจากการส่งเสริมของครู 

(2.4) ผลงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  เช่น ต าราแบบเรียน 
บทความทางวิชาการ งานวิจัย ฯลฯ 

ท้ังนี้ ครูสามารถเพิ่มเติมข้ อมูลท่ีแสดงถึงความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการ
อบรมผู้เรียนมากกว่าท่ีก าหนดขึ้น (เพื่อเตรียมส าหรับการประเมินในระดับอื่นต่อไป) 

 

4.2 หลักเกณฑ์การคัดเลือกและสรรหา “ครูดีศรีสังฆมณฑลราชบุรี” 
(1) มีผลงานดีเด่นเป็นท่ีประจักษ์ และเป็นท่ียอมรับ  โดยเคยได้ รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณใน ระดับ

นานาชาติ/ระดับชาติ/ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา/ระดับจังหวัด ฯลฯ 
(2)   มีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเอง ด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทาง

วิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
(3)   มีความรัก  ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อวิชาชีพ เป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
(4)   มีความรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ก าลังใจแก่ศิษย์ และหรือผู้รับบริการตามบทบาท

หน้าท่ี โดยเสมอหน้า รวมท้ังกระตุ้น เสริมแรงให้นักเรียนรักในการปฏิบัติคุณธรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
(5) มีการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะและนิสัยท่ีถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ และหรือผู้รับบริการ ตาม

บทบาทหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(6) มีการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ท้ังทางกาย วาจา และจิตใจ 
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(7) ไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์และหรือ
ผู้รับบริการ 

(8) มีการให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาคโดยไม่เรียกร้องหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้
ต าแหน่งหน้าท่ีโดยมิชอบ 

(9) มีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีใน
หมู่คณะ 

(10) เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ภายใต้ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
สนใจเรื่องการเมืองต้ังแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับประเทศชาติ เมื่อมีการเลือกตั้งตัวแทนทุกระดับ ไม่เคยเว้นท่ีจะไปใช้
สิทธิ์ 

(11) เป็นผู้ยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ด้วยการยึดมั่นในหลักธรรมและการปฏิบัติศาสนกิจ
ในศาสนาท่ีตนนับถือ และการยึดมั่นในวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีดีงามของไทย 

(12) รับผิดชอบ อุทิศตน เสียสละ และทุ่มเทความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีโดยร่ วมมือกับพระสงฆ์
และซิสเตอร์ เพื่อปกป้อง พัฒนาพันธกิจ และสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในบรรยากาศการศึกษาคาทอลิก 

 

4.3 หลักเกณฑ์การคัดเลือกและสรรหา “ครูดีของหนู” 
4.3.1 ผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับ และสะท้อนคุณภาพของนักเรียน 

(1) ครูเคยได้รับการยกย่อ งชมเชยในช่วงปีการศึกษา 2560-2562 ระดับนานาชาติ /ระดับชาติ /ระดับ
ภาค/ระดับจังหวัด/ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา/กลุ่มเครือข่าย 

(2) นักเรียนท่ีสอนในช่วงปีการศึกษา 2560-2562 มีผลงานดีเด่นในระดับนานาชาติ /ระดับชาติ /ระดับ
ภาค/ระดับจังหวัด/ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา/กลุ่มเครือข่าย 

4.3.2 มีการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา 
(1) มีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเอง ด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทาง

วิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
(2) มีความรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อวิชาชีพเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
(3)  มีความรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ก าลังใจแก่ศิษย์ และหรือผู้รับบริการตาม

บทบาทหน้าท่ี โดยเสมอหน้า 
(4) มีการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะและนิสัยท่ีถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ และหรือผู้รั บบริการ ตาม

บทบาทหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(5) มีการประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย ์ท้ังทางกาย วาจา และจิตใจ 
(6) ไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์และ

หรือผู้รับบริการ 
(7) เป็นผู้ยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ด้วยการยึดมั่นในหลักธรรมและการปฏิบัติ

ศาสนกิจในศาสนาท่ีตนนับถือ และการยึดมั่นในวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีดีงามของไทย  
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4.4 หลักเกณฑ์การคัดเลือกและสรรหา “ครอบครัวครูดีสังฆมณฑลราชบุรี” 
4.4.1 ครอบครัวได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนในสังคม 

(1) ครูและสมาชิกในครอบครัวได้รับการยกย่องชมเชยในระดับชาติ/จังหวัด/อ าเภอ/ต าบล/หมู่บ้าน 
(2) ครูและสมาชิกในครอบครัวประกอบอาชีพสุจริต มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี แก่

ชุมชน  
(3) ครูและ สมาชิกในครอบครัวยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนาท่ีตนเอง นับถือ ด้วยการยึดมั่นใน

หลักธรรมและการปฏิบัติศาสนกิจในศาสนาท่ีตนนับถือ และการยึดมั่นในวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีดีงามของ
ไทย 

4.4.2 ครอบครัวท างานเพื่อสังคมและส่วนรวม 
(1) ครูและสมาชิกในครอบครัวร่วมกิจกรรมตามวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่เป็น

ประจ า 
(2) ครูและสมาชิกในครอบครัวเสียสละก าลังทรัพย์ ก าลังสติปัญญา และก าลังกายให้แก่ชุมชน 

 

ท้ังนี้ ครูสามารถเพิ่มเติมข้อมูลท่ีแสดงถึงความรู้ความสามารถในการ ปฏิบัติหน้าท่ี มากกว่าท่ีก าหนดขึ้น (เพื่อ
เตรียมส าหรับการประเมินในระดับอื่นต่อไป) 
 

5. วิธีด าเนินการ 
5.1 การเสนอชื่อครูดีของสถานศึกษา 

(1) สถานศึกษาแต่งต้ัง “คณะกรรมการพิจารณาเสนอช่ือครูดี ” คณะกรรมการประกอบด้วย ผู้อ านวยการ
เป็นประธานกรรมการ  ผู้ช่วย ผู้อ านวยการ  (ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ระดับปฐมวัย  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ระดับประถม ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ ระดับ มัธยม  ผู้ช่วยผู้อ านวยการระดั บประกาศนียบัตรวิชาชีพ และผู้ช่วยผู้อ านวยการระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ) เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ  คณะกรรมการท่ี สถานศึกษา เห็น
เหมาะสม รวมจ านวนคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ท่าน คณะกรรมการมีหน้าท่ีพิจารณาคัดเลือกและเสนอช่ือครูดีของ
สถานศึกษา 

(2) คณะกรรมการพิจารณาเสนอช่ือครูดี พิจารณาคัดเลือกและเสนอช่ือครูดี  โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสม
งาน แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

(2.1) รางวัล “ครูดีเด่น” แบ่งเป็นระดับช้ัน ดังนี้ 
(2.1.1) ครูดีเด่นระดับปฐมวัย  ระดับช้ันละ  1 คน ต่อสถานศึกษา 
(2.1.2) ครูดีเด่นระดับประถม  กลุ่มสาระวิชาละ 1 คน ต่อสถานศึกษา 
(2.1.3) ครูดีเด่นระดับมัธยม  กลุ่มสาระวิชาละ 1 คน ต่อสถานศึกษา 
(2.1.4) ครูดีเด่นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  กลุ่มสาระวิชาละ 1 คน ต่อสถานศึกษา 
(2.1.5) ครูดีเด่นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง กลุ่มสาระวิชาละ 1 คน ต่อสถานศึกษา 
(2.1.6) ครูดีเด่น (สนับสนุนการศึกษา)    สถานศึกษาละ  1 คน 

(2.2) รางวัล “ครูดีศรีสังฆมณฑลราชบุรี” รวมไม่เกินสถานศึกษาละ 3 คน 
(2.3) รางวัล “ครูดีของหนู” แบ่งเป็นระดับช้ัน ดังนี้  
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(2.3.1) ครูดีของหนูระดับปฐมวัย     ระดับช้ันละ   1 คน ต่อสถานศึกษา 
(2.3.2) ครูดีของหนูระดับประถมต้น  (ประถม 1-3)    1 คน ต่อสถานศึกษา 
(2.3.3) ครูดีของหนูระดับประถมปลาย  (ประถม 4-6)  1 คน ต่อสถานศึกษา 
(2.3.4) ครูดีของหนูระดับมัธยมต้น  (มัธยม 1-3)   1 คน ต่อสถานศึกษา 
(2.3.5) ครูดีของหนูระดับมัธยมปลาย  (มัธยม 4-6)  1 คน ต่อสถานศึกษา 
(2.3.6) ครูดีของหนูระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1-3) 1 คน ต่อสถานศึกษา 
(2.3.7) ครูดีของหนูระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1-2) 1 คน ต่อสถานศึกษา 

(2.4) รางวัล “ครอบครัวครูดีสังฆมณฑลราชบุรี” รวมไม่เกินสถานศึกษาละ 3 คน 
(3) สถานศึกษา น าเสนอรายช่ือท่ีผ่านการพิจารณา จากคณะกรร มการคัดเลือกครูดีของ สถานศึกษา  ไปยัง

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 กรณีที่ไม่ส่งตามก าหนดเวลาถือว่าสละสิทธิ์ 
 

5.2 การประเมิน 
 ฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรีแต่งต้ัง “คณะกรรมการประเมินครูดีฝ่ายอบรมศึกษา  สังฆมณฑลราชบุรี 

ประจ าปีการศึกษา 2563” ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารฝ่ายอบรมศึกษาฯ ผู้อ านวยการ และผู้ช่วยผู้อ านวยการ
ฝ่ายวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรีทุกแห่งเป็นกรรมการ 

 คณะกรรมการประเมินครูดี  ฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรีฯ มีหน้าท่ีพิจารณาการประเมินครูดี ตามท่ี
สถานศึกษาน าเสนอต่อฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี การพิจารณาเป็นการประเมินเพื่อยืนยันการพิจา รณาของ
คณะกรรมการเสนอช่ือครูดีของสถานศึกษา และให้ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาแฟ้มผลงานของครูดี (ถ้ามี) 

 

5.3 การมอบรางวัล 
 ฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรีมอบโล่รางวัลหรือเกียรติบัตร “ครูดี ฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี ปี

การศึกษา 2563” ในพิธีเปิดงานวันวิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

  ประกาศ ณ วันท่ี 16 มนีาคม พ.ศ.2563 
 

 
(คุณพ่อ ดร.สุรินทร์  จารย์อุปการะ) 

ผู้อ านวยการฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี  
 

หมายเหตุ ฝ่ายอบรมศึก ษาฯ ส่งคืนแฟ้มสะสมงานภายหลังการประเมิน โดยคณะกรรมการประเมิน ครูดี ของฝ่าย
อบรมศึกษา สังฆมณฑลราชบุรี 


