หลักเกณฑ์ การเสนอชื่ อบุคคลและองค์ กรเพื่อเสนอขอพระราชทาน
รางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑
บุคคลดีเด่ นแห่ งชาติด้านการบริหาร จานวน ๑ รางวัล
๑. เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถในการบริ หารองค์กรวิชาชีพและวิชาการสาขาสุขศึกษา พลศึกษา
นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา หรื อสาขาที่เกี่ยวข้อง
๒. เป็ นผูบ้ ริ หาร เคยเป็ น และหรื อเป็ นผูก้ าหนดหรื อสนับสนุ นนโยบายเพือ่ การพัฒนาวิชาชีพสุ ขศึกษา
พลศึกษา กีฬา นันทนาการหรื อวิทยาศาสตร์การกีฬา หรื อสาขาที่เกี่ยวข้องให้มีความเจริ ญก้าวหน้า
และเป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไป
๓. เป็ นผูอ้ ุ ทิศตนให้แก่การพัฒนาวิชาชีพสุ ขศึกษา พลศึกษา นันทนาการ การกีฬา หรื อวิทยาศาสตร์
การกีฬาอย่างต่อเนื่อง และเป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไป
๔. เป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
๕. เป็ นผูม้ ีจิตสาธารณะ ให้บริ การส่งเสริ มสุขภาพแก่สงั คมอย่างต่อเนื่อง
บุคคลดีเด่ นแห่ งชาติด้านวิชาการ จานวน ๑ รางวัล
๑. เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ มีผลงานทางวิชาการ มีการศึกษาค้นคว้า วิจยั ในสาขา/วิชาชีพสุขศึกษา
พลศึกษา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา หรื อสาขาวิชาส่งเสริ มสุขภาพ
๒. เป็ นผูม้ ี ผลงานทางด้านวิชาการในสาขาวิชาชี พ ในสาขา/วิชาชี พสุ ขศึกษา พลศึกษา นัน ทนาการ
วิทยาศาสตร์การกีฬา หรื อสาขาวิชาส่งเสริ มสุขภาพทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
๓. เป็ นผูอ้ ุทิศตนให้แก่วชิ าชีพสุขศึกษา พลศึกษา นันทนาการ การกีฬา หรื อวิทยาศาสตร์การกีฬา
อย่างต่อเนื่อง และเป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไป
๔. เป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
๕. เป็ นผูม้ ีจิตสาธารณะ ให้บริ การวิชาการด้านส่งเสริ มสุขภาพแก่ผเู ้ รี ยนและบุคคลต่างๆอย่างต่อเนื่อง
บุคคลดีเด่ นแห่ งชาติด้านปฏิบัติการในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา จานวน ๑ รางวัล
๑. เป็ นผูม้ ี ค วามรู ้ ความสามารถดี เด่ น ในฐานะครู ผูส้ อนสุ ข ศึ ก ษา พลศึก ษา หรื อ นัน ทนาการ
ระดับชั้นประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหรื อเทียบเท่าทุกสังกัด
๒. เป็ นครู ผมู ้ ีหน้าที่และมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิการสอนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษา
และพลศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหรื อเทียบเท่าทุกสังกัด
๓. เป็ นครู ผอู ้ ุทิศตนให้แก่วชิ าชีพสุ ขศึกษา พลศึกษา นันทนาการ และกีฬาอย่างต่อเนื่ อง และเป็ นที่
ยอมรับกันโดยทัว่ ไป
๔. เป็ นผูม้ ี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณวิช าชี พ ครู สุ ข ศึ ก ษาและหรื อ พลศึ ก ษา และมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
๑

๕. เป็ นผูม้ ีจิตสาธารณะ ให้บริ การส่ งเสริ มสุขภาพแก่ผเู ้ รี ยนและบุคคลต่างๆทั้งในและนอกโรงเรี ยน
และในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
บุคคลดีเด่ นแห่ งชาติด้านปฏิบัติการในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จานวน ๑ รางวัล
๑. เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถดีเด่นในฐานะครู ผสู ้ อนสุขศึกษา พลศึกษา หรื อนันทนาการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหรื อเทียบเท่าทุกสังกัด
๒. เป็ นครู ผมู ้ ีหน้าที่และมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิการสอนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษา
และพลศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหรื อเทียบเท่าทุกสังกัด
๓. เป็ นครู ผอู ้ ุทิศตนให้แก่วชิ าชีพสุ ขศึกษา พลศึกษา นันทนาการ และกีฬาอย่างต่อเนื่ อง และเป็ นที่
ยอมรับกันโดยทัว่ ไป
๔. เป็ นผูม้ ี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณวิช าชี พ ครู สุ ข ศึ ก ษาและหรื อ พลศึ ก ษา และมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
๕. เป็ นผูม้ ีจิตสาธารณะ ให้บริ การส่ งเสริ มสุขภาพแก่ผเู ้ รี ยนและบุคคลต่างๆทั้งในและนอกโรงเรี ยน
และในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
โรงเรียนดีเด่ นแห่ งชาติ จานวน ๒ รางวัล
เป็ นโรงเรี ยนระดับประถมศึกษาและโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษา (ทัว่ ประเทศ) ซึ่ งทาหน้าที่ส่งเสริ มและ
พัฒนาการเรี ยนการสอนสุ ขศึกษา พลศึกษา นันทนาการ และการกีฬา ส่งเสริ มกิจกรรมสุขภาพทั้งในและนอก
ชั้น เรี ยนให้แก่ ผูเ้ รี ยนและบุค ลากร อนุ รักษ์สิ่ งแวดล้อ มเพื่อ การส่ งเสริ ม สุ ข ภาพและคุ ณ ภาพชี วิตได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องจนเป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ด้านการเรี ยนการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา
๑.๑ มีครู ประจากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษาที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขา
๑.๒ มีและ/หรื อจัดหาอุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกทางสุขศึกษาและพลศึกษาเพือ่ การจัดกิจกรรม
บริ การสุ ข ภาพและกิ จกรรมทางกายได้อ ย่างเพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย และได้ม าตรฐาน โดยยึด
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๓ มีการจัดโปรแกรมสุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรี ยน
๒. ด้านการจัดกิจกรรมการส่งเสริ มสุขภาพ
๒.๑ มี ก ารจัด กิ จ กรรมการออกก าลังกาย กิ จกรรมทางกาย และกี ฬ าเพื่อ สุ ข ภาพอย่างหลากหลาย
เหมาะสมและต่อเนื่อง
๒.๒ มีการจัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจาปี และมีการจัดทาระเบียนสุขภาพอย่างเป็ นระบบ
๒.๓ มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพือ่ สุขภาพเป็ นประจาทุกปี การศึกษาและนาผลไปปรับปรุ ง
๓. ด้านการจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรี ยนที่เอื้อต่อการปฏิบตั ิกิจกรรมทางกายและการส่งเสริ มสุขภาพ
๓.๑ มีสวนสุขภาพหรื อสถานที่สาหรับกิจกรรมนันทนาการและการออกกาลังกายเพือ่ สุขภาพ
๒

๓.๒ มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีภายในโรงเรี ยน
๓.๓ มีการจัดระบบความปลอดภัยในโรงเรี ยน
๔. ด้านการเป็ นโรงเรี ยนต้นแบบหรื อเป็ นแบบอย่างในการส่งเสริ มสุขภาพ
๔.๑ได้รับการประกาศเกียรติคุณหรื อได้รับรางวัลด้านการส่งเสริ มสุขภาพจากองค์กรภายนอก
๔.๒ เป็ นโรงเรี ยนปลอดอบายมุข
๔.๓ มีการรณรงค์หรื อสร้างกระแสการส่งเสริ มสุขภาพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรี ยนและ
ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
๕. ด้านการเป็ นโรงเรี ยนส่งเสริ มการจัดกิจกรรมนันทนาการ
๕.๑ มีการจัดโปรแกรมนันทนาการอย่างต่อเนื่อง
๕.๒ มีสิ่งอานวยความสะดวกทางนันทนาการอย่างพอเพียง
วิธีดาเนินการ
๑. สมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ประธานอนุกรรมการ
ประจาภาคเป็ นกรรมการสรรหาโรงเรี ยนดีเด่นระดับประถมศึกษาและโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษา
ภาคละ ๒ โรงเรี ยน ตามหลักเกณฑ์ของสมาคมฯ เพือ่ นาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม
และประเมิน โดยกรรมการสรรหา ดังกล่าว ประกอบด้วย
๑.๑ ประธานอนุกรรมการประจาภาคเหนือ (ผศ.เพิม่ ศักดิ์ สุริยจันทร์)
๑.๒ ประธานอนุกรรมการประจาภาคตะวันออก (ผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร)
๑.๓ ประธานอนุกรรมการประจาภาคใต้ (ผศ.เฉลียว จูพนั ทะ) และ (รศ.สุเมธ พรหมอินทร์)
๑.๔ ประธานอนุกรรมการประจาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ผศ.กาญจนา ดาราศักดิ์)
๑.๕ ประธานอนุกรรมการประจาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ผศ.ดร.สุนทรี ศิริองั กูร)
๑.๖ ประธานอนุกรรมการประจาภาคกลาง (รศ.ดร.วาสนา คุณาอภิสิทธิ์)
๒. สมาคมสุ ขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่ งประเทศไทย มอบหมายให้กรรมการบริ หารสมาคมฯ
จานวน ๕ คน ประกอบด้วย นายกสมาคม อุ ปนายกฝ่ ายกิ จการภายนอก อุ ปนายกฝ่ ายกิ จการภายใน
อุปนายกฝ่ ายวิชาการ และเลขาธิการสมาคม เป็ นคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินโรงเรี ยน
ดีเด่ นระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาที่คณะกรรมการสรรหาฯเสนอ เพื่อ พิจารณาคัดเลือ ก
ตามหลัก เกณฑ์ ใ ห้ไ ด้ ๒ รางวัล คื อ รางวัล โรงเรี ยนดี เด่ น แห่ ง ชาติ ร ะดับ ประถมศึ ก ษาและรางวัล
โรงเรี ยนดีเด่นแห่ งชาติระดับมัธยมศึกษา และเสนอคณะกรรมการบริ หารสมาคมฯพิจารณาให้ความ
เห็ น ชอบ เพื่อ เสนอขอรับ พระราชทานโล่ รางวัลโรงเรี ยนดี เด่ น แห่ งชาติ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑ จาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อไป
๓

๓. สาหรับบุคคลดีเด่นแห่ งชาติ ให้ประธานอนุกรรมการประจาภาค ตามข้อ ๑ และสมาชิกสมาคมฯ เป็ นผู ้
เสนอตามหลัก เกณฑ์ จากนั้ น สมาคมฯมอบหมายให้ ก รรมการบริ ห ารสมาคมฯ จ านวน ๕ คน
ประกอบด้วย นายกสมาคม อุ ป นายกฝ่ ายกิ จการภายนอก อุ ปนายกฝ่ ายกิ จการภายใน อุ ป นายกฝ่ าย
วิชาการ และเลขาธิการสมาคม พิจารณาคัดกรองให้ได้ ๔ รางวัล และเสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร
สมาคมฯ เพือ่ เสนอขอรับพระราชทานโล่รางวัลบุคคลดีเด่นแห่งชาติดา้ นการบริ หาร รางวัลบุคคลดีเด่น
แห่งชาติดา้ นด้านวิชาการ รางวัลบุคคลดีเด่นแห่ งชาติดา้ นปฏิบตั ิการในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา
และรางวัลบุคคลดีเด่นแห่ งชาติดา้ นปฏิบตั ิการในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อไป
๔. สมาคมสุ ขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่ งประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตาม ข้อ ๑-๓
บนพื้นฐานแห่งเจตนารมณ์ของสมาคมฯ

๔

แบบประเมินโรงเรียนดีเด่ นแห่ งชาติ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ชื่ อโรงเรียน............................................. ระดับประถมศึกษา/ระดับมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา.......จังหวัด..........................
คาชี้แจง : โปรดประเมินทุกข้อ โดยใส่ เครื่ องหมายลงในช่องที่ตรงกับความเป็ นจริ งที่สุด
รายการประเมิน

มากที่สุด
(๕)

คะแนนการประเมิน
มาก
ปานกลาง
น้ อย
(๔)
(๓)
(๒)

น้ อยที่สุด
(๑)

๑. ด้ านการเรี ยนการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
๑.๑ มีครู ประจากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษาที่มคี ุณวุฒติ รงตามสาขา
๑.๒ มีและ/หรื อจัดหาอุปกรณ์และสิ่ งอานวยความสะดวกทางสุ ขศึกษาและพลศึกษาเพื่อการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษาอย่างพอเพียง เหมาะสม ปลอดภัย และได้มาตรฐาน
โดยยึดแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๓ มีการจัดการเรี ยนรู ้สุขศึกษาในชั้นเรี ยนอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ คาบ
๑.๔ มีการจัดการเรี ยนรู ้พลศึกษาในชั้นเรี ยนอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ คาบ
๒. ด้ านการจัดกิจกรรมการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
๒.๑ มีการจัดกิจกรรมทางกาย กิจกรรมการออกกาลังกายและกีฬาเพื่อสุ ขภาพอย่างหลากหลาย
และต่อเนื่ อง
๒.๒ มีการจัดกิจกรรมตรวจสุ ขภาพประจาปี และมีระเบียนสุ ขภาพประจาตัวนักเรี ยนทุกคน
๒.๓ มีการทดสอบสมรรถภาพเพื่อสุ ขภาพเป็ นประจาทุกปี การศึกษาและนาผลไปปรับปรุ ง
๒.๔ มีและหรื อจัดหาอุปกรณ์และสิ่ งอานวยความสะดวกทางสุ ขศึกษาและพลศึกษาเพื่อการ
จัดกิจกรรมบริ การสุ ขภาพและกิจกรรมทางกายอย่างพอเพียง เหมาะสม ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน โดยยึดแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๕ มีการจัดโครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพในโรงเรี ยนอย่างน้อย ๓ โครงการ
๒.๖ มีการจัดโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรี ยนครบถ้วนทั้ง ๕ โปรแกรม
๓. ด้ านการจัดสิ่ งแวดล้ อมในโรงเรียนที่เอื้อต่ อการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย และการส่ งเสริมสุ ขภาพ

๓.๑ มีสวนสุ ขภาพหรื อสถานที่สาหรับการออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ การปฏิบตั ิกิจกรรมทาง
กาย และการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
๓.๒ มีการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดสภาพแวดล้อมที่ดแี ละถูกสุ ขลักษณะในโรงเรี ยน
๓.๓ มีการจัดระบบความปลอดภัยในโรงเรี ยน
๓.๔ มีการจัดระบบสุ ขาภิบาลในโรงเรี ยน เช่น กาจัดน้ าเสี ย ขยะ
๔. ด้ านการเป็ นโรงเรี ยนต้ นแบบหรื อเป็ นแบบอย่ างในการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
๔.๑ ได้รับการประกาศเกียรติคุณหรื อได้รับรางวัลด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพจากองค์กร
ภายนอก
๔.๒ เป็ นโรงเรี ยนปลอดอบายมุข
๔.๓ มีการรณรงค์หรื อสร้างกระแสการส่ งเสริ มสุ ขภาพและการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม
ในโรงเรี ยนและในชุมชนอย่างต่อเนื่ อง
๕. เป็ นโรงเรี ยนที่มีการส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมนันทนาการ
๕.๑ มีการจัดโปรแกรมนันทนาการอย่างต่อเนื่อง
๕.๒ มีสิ่งอานวยความสะดวกทางนันทนาการอย่างพอเพียง
รวม
ข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อคิดเห็นอื่น ๆ (โปรดระบุ) ....................................................................................................................................................................
ลงนามผู้ประเมิน..................................................................
(................................................................)
ตาแหน่ ง.................................................................
โทรศัพท์ ............................................................

๕

แบบประเมินบุคคลดีเด่ นแห่ งชาติ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑
 ด้ านการบริหาร  ด้ านวิชาการ  ด้ านปฏิบัตกิ ารระดับประถมศึกษา  ด้ านปฏิบัตกิ ารระดับมัธยมศึกษา
ชื่ อบุคคลทีเ่ สนอ............................................................................สถานศึกษา/โรงเรียน...........................................................................
สังกัด........................................................................................................อาเภอ.........................................จังหวัด....................................
คาชี้แจง : โปรดประเมินทั้ง ๕ ข้อ เฉพาะด้านที่เสนอชื่อบุคคลเพียงด้านเดียว โดยใส่ เครื่ องหมายลงในช่องที่ตรงกับความเป็ นจริ ง
รายการประเมิน



มากที่สุด
(๕)

คะแนนการประเมิน
มาก
ปานกลาง
น้ อย
(๔)
(๓)
(๒)

น้ อยที่สุด
(๑)

บุคคลดีเด่ นแห่ งชาติด้านการบริ หาร
๑. เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถในการบริ หารองค์กรวิชาชีพและวิชาการสาขาสุ ขศึกษา
พลศึกษา นันทนาการ วิทยาศาสตร์ การกีฬา หรื อสาขาที่เกี่ยวข้อง
๒.เป็ นผูบ้ ริ หาร เคยเป็ น และหรื อเป็ นผูก้ าหนดหรื อสนับสนุ นนโยบายเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
สุ ขศึก ษา พลศึกษา กี ฬา นั นทนาการหรื อ วิทยาศาสตร์ การกี ฬา หรื อสาขาที่เกี่ ยวข้องให้ มี
ความเจริ ญก้าวหน้า และเป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไป
๓. เป็ นผูอ้ ุ ทิ ศตนให้ แ ก่ ก ารพัฒ นาวิช าชี พ สุ ข ศึ ก ษา พลศึ ก ษา นั น ทนาการ การกี ฬา หรื อ
วิทยาศาสตร์ การกีฬาอย่างต่อเนื่ อง และเป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไป
๔.เป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดี
๕.เป็ นผูม้ ีจิตสาธารณะ ให้บริ การส่ งเสริ มสุ ขภาพแก่สังคมอย่างต่อเนื่ อง
รวม
บุคคลดีเด่ นแห่ งชาติด้านวิชาการ
๑.เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ มีผลงานทางวิชาการ มีการศึกษาค้นคว้า วิจยั ในสาขา/วิชาชีพ
สุ ขศึกษา พลศึกษา นันทนาการ วิทยาศาสตร์ การกีฬา หรื อสาขาวิชาส่ งเสริ มสุ ขภาพ
๒.เป็ นผูม้ ี ผ ลงานทางด้า นวิ ช าการในสาขาวิช าชี พ ในสาขา/วิ ช าชี พ สุ ข ศึ ก ษา พลศึ ก ษา
นันทนาการ วิท ยาศาสตร์ การกี ฬา หรื อสาขาวิชาส่ งเสริ มสุ ขภาพทั้งในระดับ ชาติและระดับ
นานาชาติ
๓.เป็ นผูอ้ ุทิศตนให้แก่ วชิ าชีพสุ ขศึกษา พลศึกษา นันทนาการ การกี ฬา หรื อวิทยาศาสตร์ การ
กีฬาอย่างต่อเนื่ อง และเป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไป
๔.เป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดี
๕.เป็ นผูม้ ีจิตสาธารณะ ให้บริ การวิชาการด้านส่ งเสริ มสุ ขภาพแก่ ผเู ้ รี ยนและบุคคลต่างๆอย่าง
ต่อเนื่ อง
รวม
บุคคลดีเด่ นแห่ งชาติด้านปฏิบัติการในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา
๑.เป็ นผูม้ ี ความรู ้ ความสามารถดีเด่นในฐานะครู ผสู ้ อนสุ ขศึ กษา พลศึกษา หรื อนั นทนาการ
ระดับชั้นประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหรื อเทียบเท่าทุกสังกัด
๒.เป็ นครู ผูม้ ีห น้าที่และมีความรับ ผิดชอบในการปฏิ บตั ิการสอนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สุข
ศึกษาและพลศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหรื อเทียบเท่าทุกสังกัด
๓.เป็ นครู ผอู ้ ุทิศตนให้แก่วิชาชีพสุ ขศึกษา พลศึกษา นันทนาการ และกีฬาอย่างต่อเนื่ อง และ
เป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไป
๔.เป็ นผูม้ ีคุณ ธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ครู สุขศึกษาและหรื อพลศึกษา และมี
มนุ ษยสัมพันธ์ที่ดี
๕.เป็ นผูม้ ี จิตสาธารณะ ให้บ ริ การส่ งเสริ มสุ ขภาพแก่ ผเู ้ รี ย นและบุคคลต่างๆทั้งในและนอก
โรงเรี ยน และในชุมชนอย่างต่อเนื่ อง
รวม

๖

รายการประเมิน

มากที่สุด
(๕)

คะแนนการประเมิน
มาก
ปานกลาง
น้ อย
(๔)
(๓)
(๒)

น้ อยที่สุด
(๑)

บุคคลดีเด่ นแห่ งชาติด้านปฏิบัติการในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
๑.เป็ นผูม้ ี ความรู ้ ความสามารถดีเด่นในฐานะครู ผสู ้ อนสุ ขศึ กษา พลศึกษา หรื อนั นทนาการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหรื อเทียบเท่าทุกสังกัด
๒.เป็ นครู ผูม้ ี ห น้ าที่ แ ละมี ค วามรั บ ผิด ชอบในการปฏิ บ ัติ ก ารสอนในกลุ่ มสาระการเรี ย นรู ้
สุ ขศึกษาและพลศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหรื อเทียบเท่าทุกสังกัด
๓. เป็ นครู ผอู ้ ุทิศตนให้แก่ วชิ าชีพสุ ขศึกษา พลศึกษา นันทนาการ และกี ฬาอย่างต่อเนื่ อง และ
เป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไป
๔.เป็ นผูม้ ีคุณ ธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ครู สุขศึกษาและหรื อพลศึกษา และมี
มนุ ษยสัมพันธ์ที่ดี
๕.เป็ นผูม้ ี จิตสาธารณะ ให้ บริ ก ารส่ งเสริ ม สุ ขภาพแก่ ผเู ้ รี ยนและบุค คลต่ างๆทั้งในและนอก
โรงเรี ยน และในชุมชนอย่างต่อเนื่ อง
รวม

ข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อคิดเห็นอืน่ ๆ
..........................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ ได้แนบประวัติพร้อมข้อมูลต่างๆของบุคคลที่เสนอชื่อมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว
ลงนามผู้ประเมิน..................................................................
(................................................................)
ตาแหน่ ง.................................................................
โทรศัพท์ ............................................................

๗

