
 
 

 
 
 
 

ประกาศสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
เรื่อง  การคัดเลือกผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

เพื่อรับรางวัล “ครูดีศรีเมืองเลย” ประจําป พ.ศ. ๒๕63 
------------------------------------- 

 
 

 ดวย สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย  รวมกับหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดเลย และ
คณะกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖4 ประจําปพุทธศักราช  ๒๕๖3 ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 
๒๕๖2 ณ หองประชุมสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย มีมติใหดําเนินการคัดเลือก“ครูดีศรีเมืองเลย” ประจําป 
พ.ศ. 2563 เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ที่มีความมุงมั่น ตั้งใจใน 
การประกอบวิชาชีพ ดวยการครองตน ครองคน ครองงาน  จนเปนแบบอยางของผูมีจิตวิญญาณครู รวมทั้ง 
เพื่อเปนการกระตุนใหผูประกอบวิชาชีพไดพัฒนางาน และพัฒนาตนใหเหมาะสมกับการเปนครูดี ซึ่งจะสงผล
ตอการพัฒนาคุณภาพเยาวชนและการศึกษาของชาติตอไป 
 

๑.วัตถุประสงค 
 ๑.๑ เพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหแกผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
 ๑.๒ เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีการประพฤติปฏิบัติตน เปนแบบอยาง
ที่ดีในการครองตน ครองคน ครองงาน 
 ๑.๓ เพื่อสงเสริมใหผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียนสาธารณชนทั่วไป 
 

๒. คุณสมบัตขิองผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ไดรับการคัดเลือก 
 ๒.๑ ปจจุบัน เปนครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื่น หรือ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานในหนวยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดเลย 
 ๒.๒ มีระยะเวลาปฏิบัติงานในหนาที่นั้น ไมนอยกวา ๒ ปตอเนื่อง โดยไมจํากัดวาเปนหนวยงาน
เดียวกันหรือไม แตทั้งนีต้องปฏิบัติงาน ในหนวยงานปจจุบันไมนอยกวา ๑ปนับถึงวันประกาศ  

๒.๓ ไมเปนผูประพฤติเสื่อมเสียศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพ หรือตําแหนงหนาทีร่าชการ 
 ๒.๔ ไมเปนผูประพฤติตนเกี่ยวของกับอบายมุข  หรือสิ่งเสพติดจนขาดสติ หรือแสดงกิริยาไมสุภาพ 
จนเปนที่รังเกียจของเพ่ือนรวมวิชาชีพ ชุมชน หรือสังคม ทั้งดานสวนตัวและครอบครัว 

๓.เกณฑการคัดเลือก 
 เกณฑการคัดเลือกประกอบดวย ๒ ดาน ดังนี้ 
 ๓.๑ เกณฑท่ัวไป 
       ๓.๑.๑ ดานการครองตน (คุณธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณ) 
       (1) มีความประพฤติเปนแบบอยางที่ดีทั้งทางกาย วาจา ใจ 
       (๒) มีวินัยในตนเอง สํารวม ระวังความประพฤติ ละเวนจากอบายมุข 
       (๓) มีความขยันหมั่นเพียร อุตสาหะและมีวิถีชีวิตพอเพียง 
       (๔) มีความซื่อสัตย สุจริตและจริงใจในการปฏิบัติงาน 



 
 

       (๕) เปนผูพัฒนาตนเอง ทันตอเหตุการณ วิทยาการ ตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม 
อยูเสมอ 
       ๓.๑.๒ ดานการครองคน (คุณลักษณะที่ดีตอผูอื่นและสังคม) 
       (๑) รัก เมตตาและเอาใจใสตอศิษย ผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา 
       (๒) วางตนเปนกลาง ใจกวาง ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูรวมงาน  โดยเห็นประโยชน
ของสวนรวมเปนสําคัญ 
       (๓) รับผิดชอบตอวิชาชีพและเปนสมาชิกที่ดีตอองคกรวิชาชีพ 
       (๔)  มีลักษณะความเปนผู นํ า ในการอนุรักษ  พัฒนาเศรษฐกิจ  สั งคม ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญา สิ่งแวดลอม 
       (๕) มีความเปนผูนําดานจิตอาสา การมีสวนรวมหรือเครือขายกับชุมชนจนเปนที่ยอมรับ 
       ๓.๑.๓ ดานการครองงาน (การปฏิบัติงาน) 
       (๑) มีความตั้งใจ  ใฝเรียนรู ศึกษา คนควาและติดตามของขอมูลขาวสารและขอมูล
วิชาการมาพัฒนาสูความกาวหนาจนเปนที่ยอมรับ 
       (๒) มีความรู ความเขาใจ และความสามารถทางวิชาการในสิ่งที่ปฏิบัติอยางแทจริง 
       (๓) มีกระบวนการดําเนินงานทางวิชาการจนเปนที่ยอมรับของทุกภาคสวน 
       (๔) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ดานสื่อ นวัตกรรมหรือกระบวนการในการเสริมสราง 
ของการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
       (๕) มีผลงานหรือผลสัมฤทธิ์ที่มีกระบวนการการพัฒนาจนเปนที่ยอมรับ 
 ๓.๒ เกณฑเฉพาะ 
       ๓.๒.๑ ไมเกี่ยวของและยุงเก่ียวกับอบายมุข ดังนี้ 
  (๑) เสพสุราของมึนเมาเปนอาจิณ 
       (๒) เสพสิ่งเสพติด และสูบบุหรี่เปนอาจิณ 
  (๓) เลนการพนันเปนอาจิณ 
 ๓.๒.๒ มีวิถีชีวิตพอเพียง   

๔. วิธีดําเนินการคัดเลือก 
 ใหหนวยงานตาง ๆ  ดําเนินการคัดเลือกผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ซึ่งประกอบดวย ผูบริหาร
การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามสัดสวนที่กําหนด ดังนี้ 
 4.1 หนวยงานทางการศึกษา พิจารณาคัดเลือกผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามจํานวน ดังนี้ 

 ๔.๑.1 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จํานวน 50 คน 
 4.1.2 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จํานวน 60 คน 
 4.1.3 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จํานวน 30 คน 

  ๔.1.4 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ จํานวน 50 คน 
  ๔.1.5 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย จํานวน 
๑5 คน 
  ๔.1.6 ศูนยการศึกษาพิเศษจังหวัดเลย จํานวน 5 คน 
  4.1.7 สถานศึกษาเอกชน จํานวน 30 คน 
  4.1.8 ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเลย จํานวน 25 คน 
  4.1.9 เทศบาลเมืองเลย จํานวน 5 คน 



 
 

  4.1.10 เทศบาลเมืองวังสะพุง จํานวน 3 คน 
  4.1.11 เทศบาลตําบลเชียงคาน จํานวน 2 คน 
  4.1.12 เทศบาลตําบลนาดินดํา/นาโปง/นาออ/นาอาน/ธาตุ/ทาลี่/นาดวง/ภูเรือ จํานวนแหง
ละ 1 คน (รวม 8 คน) 
  4.1.13 องคการบริหารสวนจังหวัดเลยจํานวน 3 คน 
  4.1.14 องคการบริหารสวนตําบลปวนพ/ุสานตม/อาฮีจํานวนแหงละ1 คน (รวม 3 คน) 
  4.1.15 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจํานวน 4 คน 
  4.1.16 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆเลย จํานวน 2 คน 
  4.1.17 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีลานชาง จํานวน 2 คน 

 4.1.18 สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลยจํานวน 2 คน 
 4.1.19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห 52 จังหวัดเลย จํานวน 2 คน 
 4.1.20 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด จํานวน 4 คน 
 4.1.21 สํานักงาน สกสค. จังหวัดเลย จํานวน 1 คน 

 ทั้งนี้ ใหหนวยงานผูคัดเลือกจัดทําประกาศผลการคัดเลือกรางวัล “ครูดี ศรีเมืองเลย”
ประจําป 2563 สงสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ภายในวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563 (จัดสงเฉพาะ
ประกาศรายชื่อ) 

๔.2 คณะกรรมการจัดงานวันครูจังหวัดเลย  พิจารณาใหความเห็นชอบผลการคัดเลือกครูดีศรีเมืองเลย 
ประจําป พ.ศ. ๒๕63 
 หมายเหตุ ในกรณีที่หนวยงานทางการศึกษาใด ไมไดเสนอชื่อหรือเสนอชื่อผูที่สมควรไดรับรางวัลไม
ครบตามจํานวน  คณะกรรมการจัดงานวันครูจังหวัดเลยอาจพิจารณาสรรหาผูที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑให
ไดรับรางวัลดังกลาวไดตามความเหมาะสม 

5.หลักเกณฑในการคัดเลือก 

 องคประกอบท่ี 1  ดานการครองตน (คุณธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณ) 
รายการประเมิน เกณฑการพิจารณา 

1. มีความประพฤติเปนแบบอยางที่ดีทั้งทางกาย วาจา ใจ 
2. มีวินัยในตนเอง สํารวม ระวังความประพฤติ  
3. มีความขยันหมั่นเพียร อุตสาหะ 
4. มีความซื่อสัตย สุจริตและจริงใจในการปฏิบัติงาน 
5. เปนผูพัฒนาตนเอง ทันตอเหตุการณ วิทยาการ ตามสภาพ 
   เศรษฐกิจและสังคมอยูเสมอ 

ปฏิบัติได 1 ขอ   ได  1  คะแนน 
ปฏิบัติได 2 ขอ   ได  2  คะแนน 
ปฏิบัติได 3 ขอ   ได  3  คะแนน 
ปฏิบัติได 4 ขอ   ได  4  คะแนน 
ปฏิบัติได 5 ขอ   ได  5  คะแนน 

องคประกอบท่ี 2  ดานการครองคน (คุณลักษณะที่ดีตอผูอื่นและสังคม) 
รายการประเมิน เกณฑการพิจารณา 

1. รัก เมตตาและเอาใจใสตอศิษย ผูใตบังคับบัญชาเพื่อนรวมงาน 
   และผูบังคับบัญชา 
2. วางตนเปนกลาง ใจกวาง ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูรวมงาน  
เห็นประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ 

ปฏิบัติได 1 ขอ   ได  1  คะแนน 
ปฏิบัติได 2 ขอ   ได  2  คะแนน 
ปฏิบัติได 3 ขอ   ได  3  คะแนน 
ปฏิบัติได 4 ขอ   ได  4  คะแนน 



 
 

รายการประเมิน เกณฑการพิจารณา 
3. รับผิดชอบตอวิชาชีพและเปนสมาชิกที่ดีตอองคกรวิชาชีพ 
4. มีลักษณะความเปนผูนําในการอนุรักษ พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม  
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา สิ่งแวดลอม 
5. มีความเปนผูนําดานจิตอาสา การมีสวนรวมหรือเครือขายกับ 
ชุมชนจนเปนที่ยอมรับ 

ปฏิบัติได 5 ขอ   ได  5  คะแนน 

 องคประกอบท่ี 3  ดานการครองงาน  (การปฏิบัติงาน) 
รายการประเมิน เกณฑการพิจารณา 

1. มีความตั้งใจ  ใฝเรียนรู ศึกษา คนควาและติดตามของขอมูล 
   ขาวสารและขอมูลวิชาการมาพัฒนาสูความกาวหนาจนเปนที่ 
   ยอมรับ 
2. มีความรู ความเขาใจ และความสามารถทางวิชาการในสิ่งที ่
   ปฏิบัติอยางแทจริง 
3. มีกระบวนการดําเนินงานทางวิชาการจนเปนที่ยอมรับของทุก 
   ภาคสวน 
4. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ดานสื่อ นวัตกรรมหรือกระบวนการ 
   ในการเสริมสรางของการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
5. มีผลงานหรือผลสัมฤทธิ์ที่มีกระบวนการการพัฒนาจนเปนที่ยอมรับ 

ปฏิบัติได 1 ขอ   ได  1  คะแนน 
ปฏิบัติได 2 ขอ   ได  2  คะแนน 
ปฏิบัติได 3 ขอ   ได  3  คะแนน 
ปฏิบัติได 4 ขอ   ได  4  คะแนน 
ปฏิบัติได 5 ขอ   ได  5  คะแนน 

 องคประกอบท่ี 4  ดานอายุราชการตั้งแตรับราชการ 
รายการประเมิน เกณฑการพิจารณา 

ระยะเวลาปฏิบัติงานนับถึงปจจุบัน ต่ํากวา         5 ป ได 1 คะแนน 
ระหวาง   6-10 ป ได 2 คะแนน 
ระหวาง  11-15 ป ได 3 คะแนน 
ระหวาง  16-20 ป ได 4 คะแนน 
ตั้งแต  21 ป ขึ้นไป ได 5 คะแนน 

องคประกอบท่ี 5  ดานระยะเวลาในการไมยุงเกี่ยวกับสุรา และของมึนเมาตางๆ 
รายการประเมิน เกณฑการพิจารณา 

ระยะเวลาที่ไมดื่มสุราและของมึนเมาตางๆ อยางเด็ดขาด 
 

ต่ํากวา  3 ป       ได   1 คะแนน 
ตั้งแต  4 - 5 ป   ได   4 คะแนน 
ตั้งแต  6 - 7 ป   ได   6 คะแนน 
ตั้งแต  8 - 9 ป   ได   8 คะแนน 
ตั้ ง แ ต   1 0  ป  ขึ้ น ไ ป ไ ด  1 0 
คะแนน 

  

 



 
 

องคประกอบท่ี 6  ดานระยะเวลาในการไมยุงเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ เสพยาเสพติดตางๆ 
รายการประเมิน เกณฑการพิจารณา 

ระยะเวลาที่ไมสูบบุหรี่และยาเสพติดตางๆ อยางเด็ดขาด  
 

ต่ํากวา   3 ป       ได  1 คะแนน 
ตั้งแต   4 - 5 ป   ได  4 คะแนน 
ตั้งแต   6 - 7 ป   ได  6 คะแนน 
ตั้งแต   8 - 9 ป   ได  8 คะแนน 
ตั้ ง แ ต   1 0  ป  ขึ้ น ไ ป ไ ด  1 0 
คะแนน 

 องคประกอบท่ี 7  ดานระยะเวลาในการไมยุงเกี่ยวกับการเลนการพนัน 
รายการประเมิน เกณฑการพิจารณา 

ระยะเวลาที่ไมเลนการพนันทุกชนิดอยางเด็ดขาด  ต่ํากวา   3 ป       ได  1 คะแนน 
ตั้งแต   4 - 5 ป   ได  4 คะแนน 
ตั้งแต   6 - 7 ป   ได  6 คะแนน 
ตั้งแต   8 - 9 ป   ได  8 คะแนน 
ตั้ ง แ ต   1 0  ป  ขึ้ น ไ ป ไ ด  1 0 
คะแนน 

 องคประกอบท่ี 8  ดานการมีวิถีชีวิตพอเพียง 
รายการประเมิน เกณฑการพิจารณา 

1.ประหยัดและอดออม 
2.มีรายไดเสริม 
3.ไมฟุงเฟอ ฟุมเฟอย  
4.บําเพ็ญสาธารณะประโยชนตอสังคม 
5.เปนแบบอยางที่ดีตอสังคม 

ปฏิบัติได 1 ขอ   ได  1  คะแนน 
ปฏิบัติได 2 ขอ   ได  2  คะแนน 
ปฏิบัติได 3 ขอ   ได  3  คะแนน 
ปฏิบัติได 4 ขอ   ได  4  คะแนน 
ปฏิบัติได 5 ขอ   ได  5  คะแนน 

6. การประกาศผลผูไดรับการคัดเลือก 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยจะประกาศผลการคัดเลือกผูไดรับรางวัล“ครูดีศรีเมืองเลย”  ประจําป 
พ.ศ. ๒๕63  ภายในวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. ๒๕63 ที ่http://www.loeipeo.go.th/web/ 

การพิจารณาของคณะกรรมการจัดงานวันครูจังหวัดเลย ถือเปนที่สุด 

7. การมอบรางวัล 
 มอบรางวัล  ในวันครู วันที่ ๑๖ มกราคม 2563 ดังนี้ 
 1. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในพื้นที่อําเภอเมืองเลย จะมอบรางวัล ณ สถานที่จัดงานวันครู
อําเภอเมืองเลย 
 2. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสังกัดหนวยงานในพื้นที่อําเภอดานซาย อําเภอภูเรือ และอําเภอนา
แหว จะมอบรางวัล ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
  
 
 



 
 

3. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสังกัดหนวยงานในพื้นที่อําเภออื่น นอกเหนือจากขอ 1-2 จะมอบ
รางวัล ณ สถานที่ ที่คณะกรรมการจัดงานวันครูของแตละอําเภอกําหนด 

  ประกาศ ณ วันที ่13 ธันวาคมพ.ศ. ๒๕๖2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ใหหนวยงานตนสังกัดที่พิจารณาคัดเลือก สนับสนุนงบประมาณสําหรับจัดทําเกียรติบัตรพรอมกรอบ 
จํานวนชุดละ 150 บาท โดยสงเงินพรอมกับรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
ภายในวันที่ 3 มกราคม 2563 



 
 

แบบเสนอขอรับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “ครูดีศรีเมืองเลย” 
เนื่องในวันคร ู

ประจําป พ.ศ. 2563 
****************************************** 

ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล 
1. ชื่อ-สกุล  .......................................................................................................................................   
2. ตําแหนง .................................................... วิทยฐานะ................................................................... 
   หนวยงาน / สถานศึกษา ................................................................................................................ 
   อําเภอ ............................................ หมายเลขโทรศัพท................................................................. 
3. เริ่มรับราชการ เมื่อ ...................................................................................................................... 
   รวมอายุราชการนับถงึปจจุบัน  จํานวน .........................ป ..............................เดือน 
4. ดํารงตําแหนงปจจุบัน เมื่อวันที่ ..................... เดือน................................... พ.ศ. .......................... 
   รวมอายุราชการตําแหนงปจจุบัน  จํานวน .........................ป ..............................เดือน 
5. ขอรับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “ครูดีศรีเมืองเลย” ดังนี้ 
  ประเภท ผูบริหารสถานศึกษา 
  ประเภท ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสถานศึกษา 
  ประเภท บุคลากรในสํานักงาน.............................................. 

ตอนที่ 2 ผลงานตามเกณฑการคัดเลือก (แตละดานสรุปยอไมเกิน 7 บรรทัด) 
1. การครองตน ( คุณธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ) 
เหตุผล 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
2. การครองคน ( คุณลักษณะที่ดีตอผูอื่น และสังคม ) 
เหตุผล 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
3. การครองงาน ( การปฏิบัติงาน ) 
เหตุผล 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
4. ไมดื่มสุราและของมึนเมา ตั้งแต วันที่ .............. เดือน ............................. พ.ศ. ................. 
5. ไมสูบบุหรี่ และเสพสิ่งเสพติด ตั้งแต วันที่ .............. เดือน ....................... พ.ศ. ................. 
6. ไมเลนการพนัน ตั้งแต วันที่ ................... เดือน ............................. พ.ศ. .......................... 
 
 



 
 

7. ดานการมีวิถีชีวิตพอเพียง 
เหตุผล 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
8. ผลงานดานอื่นๆ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

ขาพเจาขอรับรองวาเปนผูมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ และเปนผูมีความเหมาะสมในการรับ
คัดเลือกเปน “ครูดีศรีเมืองเลย” ทุกประการ 
 
 
           (ลงชื่อ) ....................................................ผูขอรับรางวัล 

(...................................................) 
               วันที…่….....เดือน.............................. พ.ศ. …….…….. 
 
 
ตอนที่ 3 การรับรองของผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และกรรมการสถานศึกษา 
 ขาพเจาขอรับรองวา................................................................................... เปนผูมีความเหมาะสมแก
การยกยองเชิดชูเกียรติ เพื่อรับรางวัล “ครูดีศรีเมืองเลย” ประจําป พ.ศ.2563 
 
             (ลงชื่อ) ......................................................... ผูบังคับบัญชา 

(......................................................) 
 
             (ลงชื่อ) ......................................................... เพื่อนรวมงาน 

(......................................................) 
 
      (ลงชื่อ) ......................................................... กรรมการสถานศึกษา 

(......................................................) 
 
 
** หมายเหตุ** กรุณาระบุขอมูลของทานใหครบถวน เพื่อประโยชนในการพิจารณาคัดเลือก 


