ประกาศคณะกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑ์การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจาปี พ.ศ. 2560
…………………………………….
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 62 (2) กาหนดให้
สานัก งานคณะกรรมการส่งเสริม สวัส ดิก ารและสวัส ดิภ าพครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา มีอานาจหน้าที่
ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา
คณะกรรมการยกย่ อ งเชิ ด ชู เกี ย รติ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา ส านั ก งานคณะกรรมการ สกสค.
จึงประกาศหลักเกณฑ์การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิช าชีพทางการศึกษา โครงการยกย่องเชิด ชูครูดี
ของปวงประชา ประจาปี พ.ศ. 2560 เพื่อให้ได้รับรางวัลและได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ดังนี้
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อสนับสนุนและเชิดชูเกียรติครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้เป็น
ที่ปรากฏต่อสาธารณะ
1.2 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันสร้างความดีอย่างต่อเนื่องและสร้างแรงจูง ใจให้ครูมีขวัญ
และกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
1.3 เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ ประสิทธิภาพและจิตสานึกที่ดีของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
2. ประเภทของรางวัล มีจานวน 2 รางวัล
2.1 รางวัลสุดยอดครูดี
2.2 รางวัลครูดีชายขอบ
3. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล จะได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณ โล่ และเงินรางวัล ดังนี้
3.1 รางวัลสุดยอดครูดี
(1) เกียรติบัตร
(2) โล่ จานวน 543 รางวัล
(3) เงินรางวัล จานวน 543 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท
3.2 รางวัลครูดีชายขอบ
(1) เกียรติบัตร
(2) โล่ จานวน 102 รางวัล
(3) เงินรางวัล จานวน 102 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครขอรับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลดังกล่าวสามารถขอรับใบสมัครได้
ตามหลั กเกณฑ์ และวิธี การที่ ก าหนดแนบท้ ายประกาศนี้ ทั้ งนี้ การตั ดสิ นของคณะกรรมการยกย่องเชิ ดชู เกี ยรติ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจาปี พ.ศ. 2560 ถือเป็นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560
(นายพิษณุ ตุลสุข)
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่
เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
ประธานกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

รายละเอียดแนบท้าย ประกาศคณะกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑ์การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจาปี พ.ศ. 2560
1. คุณสมบัติผมู้ ีสิทธิ์ได้รับรางวัล (มีผลงานย้อนหลัง 3 ปี)
1.1 คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสุดยอดครูดี
(1) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2546 ยกเว้นสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กองบัญชาการตารวจตระเวน
ชายแดนและสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
(2) ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี (นับแต่วันบรรจุถึงวันประกาศ)
และต้องปฏิบัติงานในที่ทางานปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกัน
(3) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยและหรือจรรยาบรรณวิชาชีพครู
(4) ไม่เคยได้รับรางวัลของสานักงานคณะกรรมการ สกสค. หรือถ้าเคยได้รับรางวัลต้องมีระยะเวลานับ
จากวันที่ได้รับรางวัลมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี (นับตั้งแต่วันที่ได้รับรางวัลจนถึงวันประกาศ)
1.2 คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลครูดีชายขอบ
(1) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2546 ยกเว้นสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กองบัญชาการตารวจตระเวน
ชายแดนและสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
(2) ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี (นับแต่วันบรรจุถึงวันประกาศ)
และต้องปฏิบัติหน้าที่ในที่ทางานปัจจุบัน ซึ่งส่วนราชการกาหนดให้เป็นพื้นทีเ่ สี่ยงภัย หรือทุรกันดาร
หรือพื้นที่อยู่ติดชายแดนมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกัน
(3) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยและหรือจรรยาบรรณวิชาชีพครู
(4) ไม่เคยได้รับรางวัลของสานักงานคณะกรรมการ สกสค. หรือถ้าเคยได้รับรางวัลต้องมีระยะเวลานับ
จากวันที่ได้รับรางวัลมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี (นับตั้งแต่วันที่ได้รับรางวัลจนถึงวันประกาศ)
2. หลักเกณฑ์การคัดเลือก
2.1 หลักเกณฑ์การคัดเลือกรางวัลสุดยอดครูดี เพื่อรับรางวัล
2.1.1 เป็นผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และเป็นทีย่ อมรับ ซึ่งผลงานต้องสะท้อนคุณภาพงานขององค์กร
(1) ได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณในระดับชาติ/ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ระดับจังหวัด/
สถาบันการศึกษา/สถาบันอุดมศึกษาขึ้นไป
(2) ผลงานได้รับการยอมรับและมีการนาไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในองค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ
(3) เป็นผู้เสียสละ อุทิศตนใช้เวลาว่างปฏิบัติงานเพื่อองค์กร จนประสบความสาเร็จ
2.1.2 เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์มีนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่
(1) เป็นผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของตนเอง
(2) ผลงานสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับงานที่ปฏิบัติจริงได้
(3) ผลงานสามารถพัฒนาองค์กร หรือหน่วยงาน และบุคลากรในองค์กรหรือหน่วยงานอย่างมีคุณภาพ
2.1.3. เป็นผู้มีความอุตสาหะในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ มีจิตวิญญาณในวิชาชีพ
(1) มีความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้าใจ
(2) มีความศรัทธาต่อวิชาชีพ ได้รับการยอมรับจากผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน และบุคคลทั่วไป
(3) เสียสละกาลังกาย กาลังทรัพย์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
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2.2 หลักเกณฑ์การคัดเลือกรางวัลครูดีชายขอบ เพื่อรับรางวัล
2.2.1 เป็นผู้เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
(1) ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย หรือทุรกันดาร หรือพื้นที่อยู่ติดชายแดน มาเป็นเวลานานด้วยความตั้งใจ
(2) เสียสละความสุขส่วนตัว ความสุขของครอบครัวเพื่อดูแลช่วยเหลือคนในชุมชนที่รับผิดชอบ
2.2.2 ได้รับการยกย่องชมเชยและได้รับการยอมรับจากบุคคลทั่วไป
(1) ปฏิบัติงานดีเด่นจนเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน หรือผู้ทมี่ ีส่วนเกี่ยวข้อง
(2) ร่วมกิจกรรมหรืองานประเพณีต่าง ๆ ในท้องถิ่นเป็นประจา
(3) เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงจากสังคมในอดีต เป็นสังคมแห่งเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
2.2.3 มีความวิริยะอุตสาหะ ขยันอดทน และประหยัด
(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทน ในสภาพของความไม่พร้อมของสังคม และสภาพแวดล้อม
(2) เป็นแบบอย่างของสังคมในเรื่องของความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สุจริต
(3) มีความเป็นอยู่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.2.4 เป็นผู้เสียสละกาลังกาย กาลังทรัพย์ส่วนตัวอุทิศเวลาเพื่อพัฒนางานให้กับสังคม นอกเหนือ
เวลาราชการโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
(1) เป็นผู้เสียสละกาลังกาย กาลังทรัพย์ส่วนตัว อุทิศเวลาเพื่อพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่น
ที่เสี่ยงภัย หรือทุรกันดาร หรือพื้นที่อยู่ติดชายแดน
(2) เป็นผู้มีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน และสามารถนาความรู้ด้านต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนางานให้กับสังคม นอกเวลาราชการ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3. วิธีการสมัคร
3.1 การสมัคร
ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ตามโครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา
ให้สมัครได้เพียงประเภทเดียว และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ทปี่ ระกาศกาหนด โดยดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์
สานักงานและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.otep.go.th หรือเว็บไซต์ของสานักงาน สกสค. จังหวัดทุกจังหวัด
ทั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้แจ้งหนังสือเวียนไปยังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และสามารถสาเนา
เอกสารใบสมัครจากหนังสือเวียนได้
3.2 การยื่นใบสมัคร ให้ยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
3.2.1 รางวัลสุดยอดครูดี ผู้ที่สังกัดหน่วยงานตามข้อ 4.1 และ 4.2 ให้ยื่นได้ที่หน่วยงานที่ตนสังกัด
3.2.2 รางวัลครูดีชายขอบ ให้ยื่นได้ที่สานักงาน สกสค. จังหวัดที่ตนเองสังกัด
4. ขั้นตอนการคัดเลือกรางวัลสุดยอดครูดี
สานักงานคณะกรรมการ สกสค. จัดส่งประกาศฯ ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด และสานักงาน สกสค.
จังหวัด เพื่อประสานหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษา ในแต่ละจังหวัด ให้ดาเนินการ
คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในแต่ละสังกัด ดังนี้
4.1 การดาเนินงานในส่วนกลาง
หน่วยงานต้นสังกัดของผู้สมัคร เป็นผู้ดาเนินการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล ประกอบด้วย
4.1.1 สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) คัดเลือก
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัด 2 รางวัล
4.1.2 กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (บช. ตชด.) คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ในสังกัด 2 รางวัล
4.1.3 สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัด 2 รางวัล
4.1.4 สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัด 1 รางวัล
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4.1.5 สถาบันการพลศึกษาและโรงเรียนกีฬา คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัด 1 รางวัล
4.1.6 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัด 1 รางวัล
4.1.7 สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัด 1 รางวัล
4.1.8 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดจังหวัดละ 1 รางวัล
4.1.9 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และสานักการลูกเสือยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน คัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 1 รางวัล
หน่วยงานตามข้อ 4.1.1 ถึง 4.1.9 รวบรวมรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล มายัง
สานักงานคณะกรรมการ สกสค. 128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
4.2 การดาเนินงานในส่วนภูมิภาค
4.2.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษาละ 1 รางวัล (สพม. ให้เสนอเข้ารับการสรรหาในจังหวัดที่ตั้งสานักงาน)
4.2.2 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)/คณะกรรมการประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชนจังหวัด (ปส.กช.)/สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาในสังกัดจังหวัดละ 1 รางวัล
4.2.3 สถาบันการศึกษาในกากับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแต่ละจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดจังหวัดละ 1 รางวัล
4.2.4 สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด/กรุงเทพมหานคร คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาในสังกัดจังหวัดละ 1 รางวัล (รัฐ/เอกชน)
หน่วยงานตามข้อ 4.2.1 ถึง 4.2.4 ให้ส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลมายัง
สานักงาน สกสค. จังหวัด เพื่อดาเนินการรวบรวมส่งมายังสานักงานคณะกรรมการ สกสค. ต่อไป
5. ขั้นตอนการคัดเลือกรางวัลครูดีชายขอบ
5.1 ส านั ก งานคณะกรรมการ สกสค. จั ด ส่ งประกาศฯ ไปยั งส านั ก งาน สกสค. จั งหวั ด เพื่ อ ประสาน
หน่ ว ยงานต้ น สั งกัด ของผู้ ป ระกอบวิช าชี พ ทางการศึก ษาทุ กสั งกั ด ในแต่ ล ะจัง หวัด ที่ มี พื้ น ที่ เสี่ ย งภั ย หรือ
ทุรกันดาร หรือพื้นที่อยู่ติดชายแดนมีอาณาเขตพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน จานวน 32 จังหวัด
5.2 ให้คณะกรรมการ สกสค. จังหวัด ดาเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ให้เหลือจานวน 102 รางวัล จากผู้สมัคร ดังนี้
คัดเลือก 6 รางวัล มีจานวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ
และบุรีรัมย์
คัดเลือก 5 รางวัล มีจานวน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา และสุรินทร์
คัดเลือก 4 รางวัล มีจานวน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก ราชบุรี นครพนม และเลย
คัดเลือก 2 รางวัล มีจานวน 19 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน พะเยา ตาก ตราด สระแก้ว
จันทบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ อานาจเจริญ มุกดาหาร หนองคาย บึงกาฬ สตูล ยะลา
นราธิวาส ชุมพร ระนอง และปัตตานี
5.3 การคัดเลือกของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้
5.3.1 คณะกรรมการพิจารณาให้คะแนนตามแบบประเมินทุกคน โดยอิสระ
5.3.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกคือผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดของคณะกรรมการแต่ละคนรวมกัน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
5.3.3 หากคะแนนตามข้อ 5.3.2 เท่ากัน ให้คณะกรรมการฯ ใช้วิธีลงมติเสียงส่วนใหญ่
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เมื่ อ ด าเนิ น การเสร็ จ สิ้ น แล้ ว ให้ ผู้ อ านวยการส านั ก งาน สกสค. จั งหวัด จั ด ส่ ง รายชื่ อ ผู้ ได้ รั บ
การคัดเลือก ตามข้อ 4 และข้อ 5 ทุกคนพร้อมแบบประวัติ และแผ่น CD พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่
ระบุไว้ในหมายเหตุ ของแบบประวัติ ให้สานักงานคณะกรรมการ สกสค.
6. การพิจารณาตัดสิน
6.1 รางวัลสุดยอดครูดี ให้สานักงาน สกสค. จังหวัด และหน่วยงานต้นสังกัดดาเนินการคัดเลือกตามเกณฑ์
ที่กาหนดแล้วเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปให้สานักงานคณะกรรมการ สกสค. ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560
6.2 รางวัลครูดีชายขอบ ให้สานักงาน สกสค. จังหวัด ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด แล้วเสนอรายชื่อ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปให้สานักงานคณะกรรมการ สกสค. ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560
คณะกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จะพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ผู้ป ระกอบวิชาชีพ ทางการศึกษาที่ได้รับ การคัดเลือก ตามที่ คณะกรรมการ สกสค. จังหวัด และหน่ว ยงาน
ต้นสังกัดคัดเลือกเสนอมาและหากพบว่ามีปัญหาร้องเรียนหรือคัดค้าน ซึ่งเมื่อตรวจสอบแล้วเป็นจริง คณะกรรมการ
ยกย่องเชิดชูเ กีย รติ ผู้ป ระกอบวิช าชีพ ทางการศึก ษา มีสิท ธิที่จ ะพิจ ารณาไม่เ สนอชื่อ บุค คลดัง กล่า วให้ไ ด้
รั บ รางวัล และถือเป็นที่สุด
7. การประกาศผลเกียรติคุณผู้ได้รับรางวัล
เมื่อคณะกรรมการยกย่องฯ ให้ความเห็นชอบผู้ที่ได้รับรางวัลแล้ว สานักงานคณะกรรมการ สกสค.
จะประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลฯ ภายในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 ที่ www.otep.go.th
8. การมอบรางวัล
ผู้ ที่ ได้ รั บ คั ด เลื อ กรางวั ล สุ ด ยอดครู ด ี จ านวน 543 รางวั ล และรางวั ล ครู ด ี ช ายขอบ
จานวน 102 รางวั ล สานั ก งาน สกสค. จั ง หวั ด จัดพิธีมอบเกียรติบัตร โล่ และเงิน รางวัล ที่สานักงาน
สกสค. จังหวัดทุกจังหวัด ในวันที่ 16 มกราคม 2561 (วันครู)
------------------------------------------------

ภาพถ่าย
รูปหน้าตรง
ขนาด 1 นิ้ว
ใบสมัคร
แบบประวัติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อเสนอขอรับรางวัลของสานักงานคณะกรรมการ สกสค.
โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจาปี 2560
ประเภทรางวัลสุดยอดครูดี สังกัด..............................................................................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รู ป
ข้อมูลส่วนตัว
1. ชื่อ/นามสกุล.....................................................................................................................................................หน้ า
วัน/เดือน/ปีเกิด...........................................ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่.....................ถนน..........................................ตรง
ตาบล/แขวง.......................................อาเภอ / เขต .................................จังหวัด...........................................
ขนาด
รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์ .....................................โทรสาร................................................
2. ตาแหน่งปัจจุบัน.................................................................สังกัด.....................................................................1 นิว้
เริ่มปฏิบัติงานวันที่.............เดือน.............................ปี..................และปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งปัจจุบันเมื่อ
วันที่.....เดือน.....................ปี .........รวมเวลาทั้งสิ้น……..ปี........เดือน......วัน (นับถึงวันที่กาหนดในคุณสมบัติ)
สถานที่ทางาน................................................................ตั้งอยู่เลขที่.................ถนน..........................................
ตาบล/แขวง...................................อาเภอ / เขต .......................................จังหวัด...........................................
รหัสไปรษณีย์........................................................โทรศัพท์ ..............................................................................
โทรสาร.........................................................E-Mail……………………………………………………………………………….
3. ประวัติการศึกษา (จากระดับสูงสุดถึงระดับมัธยมศึกษา)
วุฒิการศึกษา
สถาบันการศึกษา
ปีที่สาเร็จการศึกษา

4. ประวัติการทางาน (ตั้งแต่บรรจุถึงปัจจุบัน)
วัน/เดือน/ปี
ตาแหน่ง

สถานที่ทางาน

5. ประวัติและการได้รับรางวัล
วัน/เดือน/ปี

ชื่อรางวัล

หน่วยงานที่มอบรางวัล
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6. การปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน โดยระบุประเด็นสาคัญโดยย่อ หรือแนบเอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)
6.1 ผลงานสะท้อนคุณภาพงานและเกิดผลต่อหน่วยงานที่ปฏิบัติงานอยู่
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………......................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6.2 เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์มีนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………......................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6.3 เป็นผู้มีความอุตสาหะในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ มีจิตวิญญาณในวิชาชีพ
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………......................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นความจริง
ลงชื่อ.................................................ผูส้ มัคร
(.................................................)
ตาแหน่ง..................................................
วันที่............/........................../................
ลงชื่อ......................................... ..ผู้บังคับบัญชาของผู้สมัคร
(.................................................)
ตาแหน่ง.....................................................
วันที่............/........................../..................
หมายเหตุ เอกสารที่จะนาส่ง ต้องจัดทาเป็นรูปเล่มในเล่มเดียวกันความหนาไม่เกิน 30 หน้ากระดาษ A 4
จานวน 1 เล่ม ภายในเล่มมีข้อมูล (เอกสารอ้างอิงเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี) โดยพิมพ์
ด้วยอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 16 นิ้ว และผู้สมัครรับรองสาเนาเอกสารทุกหน้า
1. แบบประวัติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ตามแบบของสานักงานคณะกรรมการ สกสค. กาหนด)
2. สาเนา กพ. 7 หรือเอกสารอ้างอิงประวัติ
3. สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการหรือสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
4. คานิยมของผู้สมัคร
5. หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา (ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
6. สาเนาประกาศเกียรติคุณหรือคาสั่ง ที่ได้รับรางวัล
7. แผ่น CD บักทึกแบบประวัติและข้อมูลที่นาเสนอผลงาน

ภาพถ่าย
รูปหน้าตรง
ขนาด 1 นิ้ว

ใบสมัคร
แบบประวัติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อเสนอขอรับรางวัลของสานักงานคณะกรรมการ สกสค.
โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจาปี 2560
ประเภทรางวัลครูดีชายขอบ สังกัด..............................................................................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ข้อมูลส่วนตัว
รู ป
1. ชื่อ/นามสกุล.....................................................................................................................................................
หน้ า
วัน/เดือน/ปีเกิด...........................................ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่.....................ถนน..........................................
ตรง
ตาบล/แขวง.......................................อาเภอ / เขต .................................จังหวัด...........................................
ขนาด
รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์ .....................................โทรสาร................................................
1 นิว้
2. ตาแหน่งปัจจุบัน.................................................................สังกัด.....................................................................
เริ่มปฏิบัติงานวันที่.............เดือน.............................ปี..................และปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งปัจจุบันเมื่ อ
วันที่.....เดือน......................ปี ........รวมเวลาทั้งสิ้น ………..ปี.......เดือน......วัน (นับถึงวันที่กาหนดในคุณสมบัติ)
สถานที่ทางาน................................................................ตั้งอยู่เลขที่.................ถนน..........................................
ตาบล/แขวง...................................อาเภอ / เขต .......................................จังหวัด...........................................
รหัสไปรษณีย์........................................................โทรศัพท์ ..............................................................................
โทรสาร.........................................................E-Mail……………………………………………………………………………….
3. ประวัติการศึกษา (จากระดับสูงสุดถึงระดับมัธยมศึกษา)
วุฒิการศึกษา
สถาบันการศึกษา
ปีที่สาเร็จการศึกษา

4. ประวัติการทางาน (ตั้งแต่บรรจุถึงปัจจุบัน)
วัน/เดือน/ปี
ตาแหน่ง

สถานที่ทางาน

5. ประวัติและการได้รับรางวัล
วัน/เดือน/ปี

ชื่อรางวัล

หน่วยงานที่มอบรางวัล
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6. การปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน โดยระบุประเด็นสาคัญโดยย่อ หรือแนบเอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)
6.1 เป็นผู้เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
…………………………………………………......................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6.2 ได้รับการยกย่องชมเชยและได้รับการยอมรับจากบุคคลทั่วไป
…………………………………………………......................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6.3 มีความวิริยะอุตสาหะ ขยันอดทน และประหยัด
…………………………………………………......................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6.4 เป็นผู้เสียสละกาลังกาย กาลังทรัพย์ส่วนตัว อุทิศเวลาเพื่อพัฒนางานให้กับสังคม นอกเหนือเวลา
ราชการ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
………………………………………………......................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นความจริง
ลงชื่อ.......................................................ผู้สมัคร
(........................................................)
ตาแหน่ง......................................................
วันที่............/........................../...................
ลงชื่อ............................................ผู้บังคับบัญชาของผู้สมัคร
(..................................................)
ตาแหน่ง..................................................
วันที่............/........................../...............
หมายเหตุ เอกสารที่จะนาส่ง ต้องจัดทาเป็นรูปเล่มในเล่มเดียวกันความหนาไม่เกิน 30 หน้ากระดาษ A 4
จานวน 1 เล่ม ภายในเล่มมีข้อมูล (เอกสารอ้างอิงเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี) โดยพิมพ์
ด้วยอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 16 นิ้ว และผู้สมัครรับรองสาเนาเอกสารทุกหน้า
1. แบบประวัติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ตามแบบของสานักงานคณะกรรมการ สกสค. กาหนด)
2. สาเนา กพ. 7 หรือเอกสารอ้างอิงประวัติ
3. สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการหรือสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
4. คานิยมของผู้สมัคร
5. หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา (ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
6. สาเนาประกาศเกียรติคุณหรือคาสั่ง ที่ได้รับรางวัล
7. แผ่น CD บักทึกแบบประวัติและข้อมูลที่นาเสนอผลงาน
8. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย หรือทุรกันดาร หรือพื้นที่อยู่ติดชายแดนจริง

