
 
 
ที่ ศธ ๐258/205    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
                                                                       ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง             
                                                                        จังหวัดกาญจนบุรี  71000 

                                                             1 กุมภาพันธ์ 2565 

เรื่อง  การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 

เรียน  (บัญชีแจ้งท้าย) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. รายละเอียดการจัดทำผลงานเพ่ือเสนอเข้ารับการคัดเลือกฯ          จำนวน 4 ฉบับ
         2. QR Code เอกสารที่เกี่ยวข้อง             จำนวน 1 ฉบับ 

  ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุร ุสภา ได้ดำเนินงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู ้ประกอบวิชาชีพ          
ทางการศึกษาเพ่ือรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 จำนวน 5 รางวัล ได้แก่  

1. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพ่ือรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ 
2. รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพ่ือรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระนามาภิไธยย่อ กว 
3. รางวัลคุรุสภา 
4. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น 
5. รางวัลคุรุสดุดี 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลที่มีการประพฤติปฏิบัติตนเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ที่คุรุสภา
กำหนดให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี  

ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอประชาสัมพันธ์มายังหน่วยงานต้นสังกัด
เพื่อแจ้งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดของท่านทราบตามประกาศฯ หลักเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด  
หากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประสงค์เสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 
2565 ให้จัดทำผลงานดังรายละเอียดการจัดทำผลงานเสนอเข้ารับการคัดเลือก (สิ ่งที ่ส ่งมาด้วย 1)             
โดยสามารถส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ภายในวันที่ 20 
เมษายน 2565 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์) เพื่อดำเนินการพิจารณา
คัดเลือกเสนอสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาต่อไป รายละเอียดตามประกาศฯ ตาม QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 
หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ขอแสดงความนับถือ 

 
                                                                (นายโอภาส ต้นทอง) 
                                                           ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
   
กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
โทรศัพท์ ๐ ๓๔51 0544  โทรสาร  ๐ 3456 4007 
E-mail : taddao_pu@ksp.or.th; 



 
 

บัญชีแจ้งท้าย 
1) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – เขต 4 
2) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 
3) ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี 
4) ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกาญจนบุรี 
5) ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี 
6) ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี 
7) ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  
8) ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี 
9) ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
10)  ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 ค่ายพระพุทธยอดฟ้า จังหวัดกาญจนบุรี 
11)  ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี 
12)   ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี “สามสงฆ์ทรงพระคุณ” 
13)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
14)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
15)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดกาญจนบุรี 
16)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี 
17)  ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
18)  ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 
19)  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการจัดทำผลงานเสนอเข้ารับการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น 

เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2565 จังหวัดกาญจนบุรี 

 

ส่วนที่ 1 แบบรายงานประวัติและผลงานนวัตกรรม ให้จัดทำเป็นเอกสาร จำนวน 5 เล่ม (ต้นฉบับ 1 เล่ม 
สำเนา 4 เล่ม) 
เยบ็เล่มปิดสันให้เรียบร้อย ความยาวของเนื้อหาและภาคผนวก (ไม่รวมปก/คำนำ/สารบัญ/เอกสารหมายเลข 
1 และ 2) จำนวนไม่เกิน 50 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยอักษรแบบ TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 point 
บรรทัดปกติ (Single) พร้อมใส่เลขหน้าไว้ตรงกลางหน้ากระดาษให้เรียบร้อย โดยในเล่มประกอบด้วย 
1. แบบรายงานประวัติและผลงานนวัตกรรม 
2. แบบสรุปชื่อผลงานของผู้ที่จะขอรับการพิจารณาฯ (เอกสารหมายเลข 1)  
3. แบบเสนอผลงานนวัตกรรม หรือการปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาไทย (เอกสารหมายเลข 2) 

**เอกสารหมายเลข 1 และ 2 ไมน่ับรวมในจำนวน 50 หน้า โดยให้แนบไว้ท้ายเล่มต่อจากภาคผนวก** 
แนบเอกสารหลักฐานในแบบรายงานประวัติและผลงานนวัตกรรม (จำนวน 50 หน้าให้รวมเอกสารดังนี้ด้วย) 

1) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุ/ยกเว้นอาจารย์ประจำในระดับอุดมศึกษาทั้งของรัฐ
และเอกชน 

2) สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด 
3) สำเนา กพ.7 หรือ สำเนา ก.ค.ศ.16 (หน้า 1-5) (กรณีเป็นข้าราชการ) หรือสำเนาสมุดประจำตัวครู (กรณี

เป็นครูในโรงเรียนเอกชน) หรือ สำเนาสัญญาจ้าง ทั้งนี้ต้องนับประสบการณ์ให้ได้ระยะเวลาตามประกาศ
ข้อ 3 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับรางวัล (กพ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 หรือสมุดประจำตัวครู ให้ผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบเป็นผู้รับรองสำเนา, สัญญาจ้างให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นรับรองสำเนา) 

หมายเหตุ 
เอกสารหลักฐานที่เป็นสำเนาหรือเอกสารที่ทำการย่อส่วน ต้องมีความละเอียดที่สามารถอ่านได้ชัดเจนและรับรอง

สำเนาทุกหน้า 
ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่มีองค์ประกอบสำคัญครบถ้วน เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
จำนวน 1 รายวิชา หรือ 1 ภาคเรียน ในส่วนระดับอุดมศึกษาให้ส่ง มคอ.3 และ มคอ.5 โดยจัดทำเป็นรูปเล่ม 
จำนวน 1 เล่ม 
ส่วนที่ 3 เอกสารผลงานทางวิชาการ ตามข้อ 4.2 เลือกส่งตามประเภทของระดับการศึกษา (จำนวน 2 รายการ) 

ส่วนที่ 4 บันทกึข้อมูลทั้งหมดใส่ Flash Drive จำนวน 1 อัน ประกอบด้วย 
1. บันทึกข้อมูลแบบรายงานประวัติและผลงานนวัตกรรม (ส่วนที ่1) บันทึกเป็นไฟล์ PDf (รวมเป็น 1 ไฟล์) 
2. แผนการจัดการเรียนรู้ (ส่วนที่ 2) บันทึกเป็นไฟล์ PDf (รวมเป็น 1 ไฟล์) 
3. เอกสารผลงานทางวิชาการ ตามประกาศข้อ 4.2 (ส่วนที่ 3) บันทึกเป็นไฟล์ PDF แยกเป็นรายการตาม

ประกาศ (มีกี่ชิ้นให้แนบไฟล์ตามจำนวนชิ้น) 



2 

 

4. วีดิทัศน์การสอนจริงในรูปแบบ Onsite และ/หรือ Online ตามประกาศฯ ข้อ 6.4 ความยาวไม่เกิน 60 นาที 
บันทึกเป็นไฟล์ MP4 พร้อมส่งแผนการจัดการเรียนรู้คาบท่ีสอนเป็นไฟล์ PDF โดยบันทึกลง Flash Drive 
จำนวน 1 ไฟล์ และอัปโหลดไฟล์วีดิทัศน์บน Youtube พร้อมส่งลิงค์ และ QR Code มาพร้อมกับ Flash 
Drive 

ทั้งนี้ หากแบบประวัติและผลงานนวัตกรรมเกินจำนวนหน้าที่กำหนด และไม่เข้าเล่มให้เรียบร้อย รวมถึงไม่ส่ง 
Flash Drive จะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ และ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีขอสงวน
สิทธิ์ในการจัดส่งผลงานคืน 

 

กำหนดปิดรับผลงาน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 16.30 น. 

หากพน้จากวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 

และของดรับผลงานและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพิ่มเติมหลังจากวันปิดรับผลงานทุกกรณี 

ผู้รับผิดชอบ/ วราภรณ์ โทร 08 1390 3144, 0 3451 0544 

 

สแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดประกาศและเอกสาร  

 



รายละเอียดการจัดทำผลงานเสนอเข้ารับการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565 จังหวัดกาญจนบุรี 

 

ส่วนที ่1 แบบประวัติและผลงานฯ ใหจ้ัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน 5 เล่ม (ต้นฉบับ 1 เล่ม สำเนา 4 เล่ม) 

เย็บเล่มปิดสันให้เรียบร้อย โดยมีความยาวของเนื้อหาและภาคผนวก (ไม่รวมปก/คำนำ/สารบัญ) รวมแบบ 
(กพ.7/ก.ค.ศ. 16/สมุดประจำตัวครู) จำนวนไม่เกิน 50 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยอักษรแบบ TH 
Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 point บรรทัดปกติ (Single) ประกอบด้วย 

1. แบบประวัติและผลงานฯ 
2. แบบสรุปชื่อผลงานนวัตกรรมฯ (เอกสารหมายเลข 1) 
3. แบบเสนอผลงานนวัตกรรม หรือการปรับปรุงพัฒนาฯ (เอกสารหมายเลข 2) 
4. กพ.7 หรือ ก.ค.ศ. 16 หรือ สมุดประจำตัวครู หรือ สำเนาสัญญาจ้าง (ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ     

ลงนามรับรอง) ทั้งนี้ต้องนับประสบการณ์ ให้ได้ระยะเวลาตามประกาศ ข้อ 3 คุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับ
รางวัล โดยต้องต่อเนื่องไม่ขาดวัน หรือช่วงใดช่วงหนึ่ง 

5. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ท่ียังไม่หมดอายุ) 
6. สำเนาวุฒิทางการศึกษาสูงสุด   

หมายเหตุ 
          1. เอกสารประเภทเดียวกัน สามารถสแกนและแปะรวมในหน้าเดียวกันได้ ทั้งนี้ ต้องมีความละเอียดที่
สามารถอ่านได้ชัดเจน มีขนาดไม่เล็กจนเกินไป และรับรองสำเนาทุกหน้า 

2. เอกสารหลักฐานที่เป็นสำเนา ต้องมีความละเอียดที่สามารถอ่านได้ชัดเจน และรับรองสำเนาทุกหน้า 
๓. แบบตรวจเอกสารประกอบการเสนอประวัติและผลงาน เพ่ือพิจารณาคัดเลือกรางวัลคุรุสภา ประจำปี 

๒๕๖๕ (ไม่ต้องแนบในรูปเล่มผลงานฯ)  
ส่วนที่  2  วีดิทัศน์การสอนจริง โดยต้องเห็นบรรยากาศของชั้นเรียนและปฏิกิริยาของผู้เรียนได้อย่าง
ชัดเจน หรือการใช้นวัตกรรมการบริหาร หรือการใช้นวัตกรรมการนิเทศตามประเภทท่ีส่งผลงาน ความยาว
ไม่เกิน 20 นาที บันทึกเป็นไฟล์ MP4 ลงใน Flash Drive หรืออัปโหลดไฟล์วีดิทัศน์บน YouTube พร้อม
ทั้งส่งลิงก์มาพร้อมกับ Flash Drive  
 

ทั้งนี้  หากแบบประวัติและผลงานเกินจำนวนหน้าที่กำหนด  และไม่เข้าเล่มให้เรียบร้อย รวมถึงไม่ส่ง         
Flash Drive จะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี       
ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งผลงานคืน 

 

 
กำหนดปิดรับผลงาน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  

ในวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 16.30 น. 
ทั้งนี้ เอกสารทั้งหมดต้องเรียบร้อยครบถ้วน หากพ้นวันที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 

ผู้รับผิดชอบ : ทัดดาว  โทร. 0 3451 0544 
 
 
 



 
 

แสกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดประกาศและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  

เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565 จังหวัดกาญจนบุรี 
 

 



รายละเอียดการจัดทำผลงานเสนอเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565 จังหวัดกาญจนบุรี 

 

ส่วนที่ 1 แบบรายงานประวัติและผลงานนวัตกรรม ให้จัดทำเป็นเอกสาร จำนวน 5 เล่ม (ต้นฉบับ 1 เล่ม 
สำเนา 4 เล่ม) 

เยบ็เล่มปิดสันให้เรียบร้อย ความยาวของเนื้อหาและภาคผนวก (ไม่รวมปก/คำนำ/สารบัญ/เอกสารหมายเลข 
1 และ 2) จำนวนไม่เกิน 30 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยอักษรแบบ TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 point 
บรรทัดปกติ (Single) พร้อมใส่เลขหน้าไว้ตรงกลางหน้ากระดาษให้เรียบร้อย โดยในเล่มประกอบด้วย 
1. แบบรายงานประวัติและผลงานนวัตกรรม 
2. แบบสรุปชื่อผลงานนวัตกรรมของผู้ที่จะขอรับการพิจารณาฯ (เอกสารหมายเลข 1)  
3. แบบเสนอผลงานนวัตกรรม หรือการปรับปรุงการเรียนการสอน (เอกสารหมายเลข 2) 

**เอกสารหมายเลข 1 และ 2 ไมน่ับรวมในจำนวน 30 หน้า โดยให้แนบไว้ท้ายเล่มต่อจากภาคผนวก** 
แนบเอกสารหลักฐานในแบบรายงานประวัติและผลงานนวัตกรรม (จำนวน 30 หน้าให้รวมเอกสารดังนี้ด้วย) 

1) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุ 
2) สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด 
3) สำเนา กพ.7 หรือ สำเนา ก.ค.ศ.16 (หน้า 1-5) (กรณีเป็นข้าราชการ) หรือสำเนาสมุดประจำตัวครู (กรณี

เป็นครูในโรงเรียนเอกชน) หรือ สำเนาสัญญาจ้าง ทั้งนี้ต้องนับประสบการณ์ให้ได้ระยะเวลาตามประกาศ
ข้อ 3 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับรางวัล (กพ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 หรือสมุดประจำตัวครู ให้ผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบเป็นผู้รับรองสำเนา, สัญญาจ้างให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นรับรองสำเนา) 

หมายเหตุ 
เอกสารหลักฐานที่เป็นสำเนาหรือเอกสารที่ทำการย่อส่วน ต้องมีความละเอียดที่สามารถอ่านได้ชัดเจนและรับรอง

สำเนาทุกหน้า 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ หรือแผนการจัดประสบการณ์ จำนวน 3 แผน และต้องสอดคล้องกับ
นวัตกรรมทีข่อเสนอผลงาน ตามประกาศฯ ข้อ 5 โดยจัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน 2 เล่ม 

ส่วนที่ 3 บันทกึข้อมูลทั้งหมดใส่ Flash Drive จำนวน 1 อัน ประกอบด้วย 

1. บันทึกข้อมูลแบบรายงานประวัติและผลงานนวัตกรรม (ส่วนที ่1) บันทึกเป็นไฟล์ PDf (รวมเป็น 1 ไฟล์) 
2. แผนการจัดการเรียนรู้ หรือแผนการจัดประสบการณ ์จำนวน 3 แผน และต้องสอดคล้องกับนวัตกรรมที่ขอ

เสนอผลงาน (ส่วนที่ 2) บันทึกเป็นไฟล์ PDf (รวมเป็น 1 ไฟล์) 
3. วีดิทัศน์การสอนจริงในรูปแบบ Onsite และ/หรือ Online ตามประกาศฯ ข้อ 7.3 ความยาวไม่เกิน 20 นาที 

บันทึกเป็นไฟล์ MP4 ลง Flash Drive จำนวน 1 ไฟล์ และอัปโหลดไฟล์วีดิทัศน์บน Youtube พร้อมส่งลิงค ์
และ QR Code มาพร้อมกับ Flash Drive  



2 

 

ทั้งนี้ หากแบบประวัติและผลงานนวัตกรรมเกินจำนวนหน้าที่กำหนด และไม่เข้าเล่มให้เรียบร้อย รวมถึงไม่ส่ง 
Flash Drive จะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ และ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีขอสงวน
สิทธิ์ในการจัดส่งผลงานคืน 

 

กำหนดปิดรับผลงาน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 16.30 น. 

หากพน้จากวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 

และของดรับผลงานและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพิ่มเติมหลังจากวันปิดรับผลงานทุกกรณี 

ผู้รับผิดชอบ/ วราภรณ์ โทร 08 1390 3144, 0 3451 0544 

 

สแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดประกาศและเอกสาร  

 



 
รายละเอียดการจัดทำผลงานเสนอเข้ารับการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  

เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๖๕ จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ส่วนที ่๑ แบบประวัติและผลงานฯ ใหจ้ัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน ๕ เล่ม (ต้นฉบับ ๑ เล่ม สำเนา ๔ เล่ม) 

เย็บเล่มปิดสันให้เรียบร้อย โดยมีความยาวของเนื้อหา (ไม่รวมปก/คำนำ/สารบัญ) รวมแบบ (กพ.๗/ก.ค.ศ. 
๑๖/สมุดประจำตัวครู) และภาคผนวกแล้วไม่เกิน ๓๐ หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยอักษรแบบ TH 
Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 point บรรทัดปกติ (Single) ประกอบด้วย 

๑. แบบประวัติและผลงานผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาฯ 
๒. กพ.๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ หรือ สมุดประจำตัวครู หรือ สำเนาสัญญาจ้าง (ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ     

ลงนามรับรอง) ทั้งนี้ต้องนับประสบการณ์ ให้ได้ระยะเวลาตามประกาศ ข้อ ๓ คุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับ
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ โดยต้องต่อเนื่องไม่ขาดวันหรือช่วงใดช่วงหนึ่ง  

๓. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ท่ียังไม่หมดอายุ) 
๔. สำเนาวุฒิทางการศึกษาสูงสุด   

หมายเหตุ 
๑. เอกสารประเภทเดียวกัน สามารถสแกนและแปะรวมในหน้าเดียวกันได้ ทั้งนี้ ต้องมีความละเอียด

ที่สามารถอ่านได้ชัดเจน มีขนาดไม่เล็กจนเกินไป และรับรองสำเนาทุกหน้า 
๒. เอกสารหลักฐานที่เป็นสำเนา ต้องมีความละเอียดที่สามารถอ่านได้ชัดเจน และรับรองสำเนาทุกหน้า 
๓. แบบตรวจเอกสารประกอบการเสนอประวัติและผลงาน เพ่ือพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษาเพ่ือรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๖๕ (ไม่ต้องแนบในรูปเล่ม
ผลงานฯ)  

ส่วนที่  ๒  บันทกึข้อมูลและรายงานผลงานเป็นไฟล์ PDF ลงใน Flash Drive  
 

ทั้งนี้  หากแบบประวัติและผลงานเกินจำนวนหน้าที่กำหนด  และไม่เข้าเล่มให้เรียบร้อย รวมถึงไม่ส่ง         
Flash Drive จะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี       
ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งผลงานคืน 

 

 
กำหนดปิดรับผลงาน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  

ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น.  
ทั้งนี้เอกสารทั้งหมดต้องเรียบร้อยครบถ้วน หากพ้นจากวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 

ผู้รับผิดชอบ : ทัดดาว  โทร. 0 3451 0544 
 
 
 
 



 
 

แสกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดประกาศและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  

เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๖๕ จังหวัดกาญจนบุรี 
 

 



 
 

QR Code เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1) QR Code รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ 

 

2) QR Code รางวัลครูภาษาฝั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระนามาภิไธยย่อ กว 
 

 

3) QR Code รางวัลคุรุสภา 
 

 

4) QR Code รางวัลครูผู้สอนดีเด่น 
 

 

5) QR Code รางวัลคุรุสดุดี 

 


