
ที่ ศธ 0258/ว47                                                           ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
         ถนนแสงชูโต อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี  

                                                                                  จังหวัดกำญจนบุรี 71000                 

 10 มกรำคม 2566 

เรื่อง  กำรคัดเลือกผู้สมควรได้รับรำงวัลของคุรุสภำ ประจ ำปี 2566 

เรียน  (บัญชีแจ้งท้ำย)   

สิ่งที่ส่งมำด้วย  1. รำยละเอียดกำรจัดท ำผลงำนเพ่ือเสนอเข้ำรับกำรคัดเลือกฯ  จ ำนวน 6 แผ่น 
                   2. QR Code เอกสำรที่เกี่ยวข้อง  จ ำนวน 1  แผ่น 

 ด้วยส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ ได้ด ำเนินกำรยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ 
เพ่ือรับรำงวัลของคุรุสภำ ประจ ำปี 2566 จ ำนวน 5 รำงวัล ได้แก่  
 1. รำงวัลครูภำษำไทยดีเด่นเพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติจำรึกพระนำมำภิไธยย่อ สธ 
 2. รำงวัลครูภำษำฝรั่งเศสดีเด่นเพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติจำรึกพระนำมำภิไธยย่อ กว  
 3. รำงวัลคุรุสภำ 
 4. รำงวัลครูผู้สอนดีเด่น 
 5. รำงวัลคุรุสดุดี 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือคัดเลือกผู้สมควรได้รับรำงวัลที่มีกำรประพฤติปฏิบัติตนเป็นไปตำมมำตรฐำนวิชำชีพและ
จรรยำบรรณของวิชำชีพ มีผลงำนดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และมีคุณสมบัติเป็นไปตำมประกำศหลักเกณฑ์ที่คุรุสภำ
ก ำหนด ให้ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติเพ่ือเป็นแบบอย่ำงที่ดี 

 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ขอประชำสัมพันธ์มำยังหน่วยงำนต้นสังกัด เพ่ือแจ้ง
ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำในสังกัดของท่ำนทรำบตำมประกำศฯ หลักเกณฑ์ที่คุรุสภำก ำหนด หำกผู้ประกอบ
วิชำชีพทำงกำรศึกษำประสงค์เสนอผลงำนเพ่ือเข้ำรับกำรคัดเลือกรำงวัลของคุรุสภำ ประจ ำปี 2566 ให้จัดท ำ
ผลงำนดังรำยละเอียดกำรจัดท ำผลงำนเพ่ือเสนอเข้ำรับกำรคัดเลือก (สิ่งที่ส่งมำด้วย 1) โดยสำมำรถส่งผลงำน   
เพ่ือเข้ำรับกำรคัดเลือกได้ที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 (ในวันและ
เวลาราชการเท่านั้น หากพ้นก าหนดถือว่าสละสิทธิ์) เพ่ือด ำเนินกำรพิจำรณำคัดเลือกเสนอส ำนักงำนเลขำธิกำร
คุรุสภำต่อไป รำยละเอียดตำมประกำศฯ ดัง QR Code (สิ่งที่ส่งมำด้วย 2) หรือศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ www.ksp.or.th  

  จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ และประชำสัมพันธ์ให้ทรำบโดยทั่วกัน  
 
                                                       ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
  (นำยโอภำส ต้นทอง) 

                ศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
 
คุรุสภำในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
โทรศัพท์ ๐ ๓๔51 0544  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ kanchanaburi@ksp.or.th 
 

mailto:kanchanaburi@ksp.or.th


บัญชีแจ้งท้าย 

1) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1 – เขต 4 
2) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี 
3) ท้องถิ่นจังหวัดกำญจนบุรี ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำญจนบุรี 
4) ประธำนคณะกรรมกำรประสำนและส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัดกำญจนบุรี 
5) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำญจนบุรี 
6) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดกำญจนบุรี 
7) ประธำนกรรมกำรอำชีวศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี  
8) ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดกำญจนบุรี 
9) ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี 
10)  ผู้ก ำกับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 13 ค่ำยพระพุทธยอดฟ้ำ จังหวัดกำญจนบุรี 
11)  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำกำญจนบุรี 
12)   ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฝึกวิชำชีพจังหวัดกำญจนบุรี “สำมสงฆ์ทรงพระคุณ” 
13)  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี 
14)  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขตกำญจนบุรี 
15)  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง สำขำวิทยบริกำรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดกำญจนบุรี 
16)  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเวสเทิร์น วิทยำเขตกำญจนบุรี 
17)  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี 
18)  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหำรำชรมณียเขต 
19)  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 45 จังหวัดกำญจนบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการจัดทำผลงานเสนอเข้ารับการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น 

เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี ๒๕๖๖ จังหวัดกาญจนบุรี 

 

ส่วนที่ ๑ แบบรายงานประวัติและผลงานนวัตกรรม ให้จัดทำเป็นเอกสาร จำนวน ๕ เล่ม (ต้นฉบับ ๑ เล่ม 
สำเนา ๑ เล่ม (สำเนาสามารถถ่ายเอกสารเย็บมุมได้)) 
เยบ็เล่มปิดสันให้เรียบร้อย ความยาวของเนื้อหาและภาคผนวก (ไม่รวมปก/คำนำ/สารบัญ/เอกสารหมายเลข 
๑ และ ๒) จำนวนไม่เกิน ๕๐ หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยอักษรแบบ TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร ๑๖ 
point บรรทัดปกติ (Single) ตามประกาศฯ ข้อ ๖.๑ พร้อมใส่เลขหน้าไว้ตรงกลางหน้ากระดาษให้เรียบร้อย  
โดยในเล่มประกอบด้วย 
๑. แบบรายงานประวัติและผลงานนวัตกรรม 
๒. แบบสรุปชื่อผลงานของผู้ที่จะเสนอขอรับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ (เอกสารหมายเลข ๑)  
๓. แบบเสนอผลงานนวัตกรรม หรือการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (เอกสารหมายเลข ๒) 

**เอกสารหมายเลข ๑ และ ๒ ไม่นับรวมในจำนวน ๕๐ หน้า โดยให้แนบไว้ท้ายเล่มต่อจากภาคผนวก** 
แนบเอกสารหลักฐานในแบบรายงานประวัติและผลงานนวัตกรรม (จำนวน ๕๐ หน้าให้รวมเอกสารดังนี้ด้วย) 

๑) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุ (เฉพาะหน้าแรก)/ยกเว้นอาจารย์ประจำใน
ระดับอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 

๒) สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด 
๓) สำเนา กพ.๗ หรือ สำเนา ก.ค.ศ.๑๖ (หน้า ๑-๕) (กรณีเป็นข้าราชการ) หรือสำเนาสมุดประจำตัวครู  

(กรณีเป็นครูในโรงเรียนเอกชน) หรือ สำเนาสัญญาจ้าง ทั้งนี้ต้องนับประสบการณ์ให้ได้ระยะเวลาตาม
ประกาศข้อ ๓ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับรางวัล (กพ.๗ หรือ ก.ค.ศ.๑๖ หรือสมุดประจำตัวครู ให้ผู้มี
หน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้รับรองสำเนา, สัญญาจ้างให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นรับรองสำเนา) 

หมายเหตุ 
เอกสารหลักฐานที่เป็นสำเนาหรือเอกสารที่ทำการย่อส่วน ต้องมีความละเอียดที่สามารถอ่านได้ชัดเจนและรับรอง

สำเนาทุกหน้า 
ส่วนที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่มีองค์ประกอบสำคัญครบถ้วน เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
จำนวน ๑ รายวิชา หรือ ๑  ภาคเรียน ในส่วนระดับอุดมศึกษาให้ส่ง มคอ.๓ และ มคอ.๕ โดยจัดทำเป็นรูปเล่ม 
จำนวน ๑ เล่ม ตามประกาศฯ ข้อ ๖.๒ 
ส่วนที่ ๓ เอกสารผลงานทางวิชาการ ตามประกาศฯ ข้อ ๔.๒ เลือกส่งตามประเภทของระดับการศึกษา (จำนวน 
๒ รายการ) 
ส่วนที่ ๔ บันทกึข้อมูลทั้งหมดใส่ Flash Drive จำนวน ๑ อัน ประกอบด้วย 
๑. บันทึกข้อมูลแบบรายงานประวัติและผลงานนวัตกรรม (ส่วนที ่๑) บันทึกเป็นไฟล์ PDf (รวมหน้าปกและ

เนื้อหาตามรูปเล่ม เป็น ๑ ไฟล)์ 



๒ 

 

๒. แผนการจัดการเรียนรู้ (ส่วนที่ ๒) บันทึกเป็นไฟล์ PDf (รวมหน้าปกและเนื้อหาตามรูปเล่ม เป็น ๑ ไฟล์) 
๓. เอกสารผลงานทางวิชาการ (ส่วนที่ ๓) บันทึกเป็นไฟล์ PDF แยกเป็นรายการตามประกาศ (รวมหน้าปกและ

เนื้อหาตามรูปเล่ม มีกี่ชิน้ให้แนบไฟล์ตามจำนวนชิ้น) 
๔. วีดิทัศน์การสอนจริงในรูปแบบ Onsite และ/หรือ Online ตามประกาศฯ ข้อ ๖.๔ ความยาวไม่เกิน ๖๐ นาท ี

บันทึกเป็นไฟล์ MP4 พร้อมส่งแผนการจัดการเรียนรู้คาบท่ีสอนเป็นไฟล์ PDF โดยบันทึกลง Flash Drive 
จำนวน ๑ ไฟล ์และอัปโหลดไฟล์วีดิทัศน์บน Youtube พร้อมส่งลิงค ์และ QR Code มาพร้อมกับ Flash Drive 

ทั้งนี้ หากแบบประวัติและผลงานนวัตกรรมเกินจำนวนหน้าที่กำหนด และไม่เข้าเล่มให้เรียบร้อย รวมถึงไม่ส่ง 
Flash Drive จะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ และ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีขอสงวน
สิทธิ์ในการจัดส่งผลงานคืน 

 

กำหนดปิดรับผลงาน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. 

หากพน้จากวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 

ผู้รับผิดชอบ/ วราภรณ์ โทร ๐๘ ๑๓๙๐ ๓๑๔๔, ๐ ๓๔๕๑ ๐๕๔๔ 

 

สแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดประกาศฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

 
 



รายละเอียดการจัดทำผลงานเสนอเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลคุรุสภา 
 ประจำปี 2566 จังหวัดกาญจนบุรี 

 

ส่วนที่ 1 แบบประวัติและผลงานฯ ให้จัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน 5 เล่ม (ต้นฉบับ จำนวน 1 เล่ม เย็บเล่ม
ปิดสันให้เรียบร้อย และสำเนา จำนวน 4 เล่ม สำเนาสามารถถ่ายเอกสารเย็บมุมได้) โดยมีความยาวของ
เนื้อหาและภาคผนวก (ไม่รวมปก/คำนำ/สารบัญ) รวมแบบ ก.พ.7/ก.ค.ศ.16/สมุดประจำตัวครู และ
สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวนไม่เกิน 50 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยอักษรแบบ 
TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 point บรรทัดปกติ (Single) ประกอบด้วย 

1. แบบประวัติและผลงานฯ 
2. แบบสรุปชื่อผลงานนวัตกรรมฯ (เอกสารหมายเลข 1) 
3. แบบเสนอผลงานนวัตกรรม หรือการปรับปรุงพัฒนาฯ (เอกสารหมายเลข 2) 
4. สำเนา ก.พ.7 /ก.ค.ศ.16/สมุดประจำตัวครู/สำเนาสัญญาจ้าง ที่มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน (ให้เจ้าหน้าที่ 

ผู้ที่รับผิดชอบลงนาม) ทั้งนี้ต้องนับประสบการณ์ ให้ได้ระยะเวลาตามประกาศฯ ข้อ 3 คุณสมบัติ     
ผู้มีสิทธิไดร้ับรางวัล โดยต้องต่อเนื่องไม่ขาดวันหรือช่วงใดช่วงหนึ่ง  

5. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตรงตามตำแหน่งที่ดำรงในปัจจุบัน (ยังไม่หมดอายุ) 
6. สำเนาวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

หมายเหตุ 
1. เอกสารประเภทเดียวกัน สามารถสแกนและรวมในหน้าเดียวกันได้ ทั้งนี้ ต้องมีความละเอียดที่สามารถ

อ่านได้ชัดเจน มีขนาดไม่เล็กจนเกินไป  
2. เอกสารหลักฐานที่เป็นสำเนา ต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า 

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

หมายเหตุ : แบบตรวจเอกสารประกอบการเสนอประวัติและผลงานฯ (ไม่ตอ้งแนบในรูปเล่มผลงานฯ) 
 

ทั้งนี้  หากแบบประวัติและผลงานเกินจำนวนหน้าที่กำหนด และไม่เข้าเล่มให้เรียบร้อย รวมถึงไม่ส่ง         
Flash Drive จะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี       
ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งผลงานคืน 

 

กำหนดปิดรับผลงาน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา ๑๖.๓๐ น.  

ทั้งนี้เอกสารทั้งหมดต้องเรียบร้อยครบถ้วน หากพ้นจากวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
ผู้รับผิดชอบ : ทัดดาว โทร 09 8906 4465, 0 3451 0544 

สแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดประกาศฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

 



รายละเอียดการจัดทำผลงานเสนอเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ จังหวัดกาญจนบุรี 

 

ส่วนที่ ๑ แบบรายงานประวัติและผลงานนวัตกรรม ให้จัดทำเป็นเอกสาร จำนวน ๕ เล่ม (ต้นฉบับ ๑ เล่ม 
สำเนา ๔ เล่ม (สำเนาสามารถถ่ายเอกสารเย็บมุมได้)) 

เยบ็เล่มปิดสันให้เรียบร้อย ความยาวของเนื้อหาและภาคผนวก (ไม่รวมปก/คำนำ/สารบัญ) จำนวนไม่เกิน ๓๐ 
หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยอักษรแบบ TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร ๑๖ point บรรทัดปกติ (Single) ตาม
ประกาศฯ ข้อ ๗.๑ พร้อมใส่เลขหน้าไว้ตรงกลางหน้ากระดาษให้เรียบร้อย โดยในเล่มประกอบด้วย 
๑. แบบรายงานประวัติและผลงานนวัตกรรม 
๒. แบบสรุปชื่อผลงานนวัตกรรมของผู้ที่จะขอรับการพิจารณาฯ (เอกสารหมายเลข ๑)  
๓. แบบเสนอผลงานนวัตกรรม หรือการปรับปรุงการเรียนการสอน (เอกสารหมายเลข ๒)  

**เอกสารหมายเลข ๑ และ ๒ นับรวมในจำนวน ๓๐ หน้า โดยให้แนบไว้ท้ายเลม่ต่อจากภาคผนวก** 
แนบเอกสารหลกัฐานในแบบรายงานประวัติและผลงานนวัตกรรม ให้แนบเอกสารดังนี้ด้วย 

๑) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุ (เฉพาะหน้าแรก) 
๒) สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด  
๓) สำเนา กพ.๗ หรือ สำเนา ก.ค.ศ.๑๖ (หน้า ๑-๕) (กรณีเป็นข้าราชการ) หรือสำเนาสมุดประจำตัวครู  

(กรณีเป็นครูในโรงเรียนเอกชน) หรือ สำเนาสัญญาจ้าง ทั้งนี้ต้องนับประสบการณ์ให้ได้ระยะเวลาตาม
ประกาศข้อ ๔ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับรางวัล (กพ.๗ หรือ ก.ค.ศ.๑๖ หรือสมุดประจำตัวครู ให้ผู้มี
หน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้รับรองสำเนา, สัญญาจ้างให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นรับรองสำเนา) 

หมายเหตุ 
๑. เอกสารหลักฐานที่เป็นสำเนาหรือเอกสารที่ทำการย่อส่วน ต้องมีความละเอียดที่สามารถอ่านได้ชัดเจนและ

รับรองสำเนาทุกหน้า 
๒. สำเนา กพ.๗ หรือ กคศ.๑๖ หากมจีำนวนหลายหน้า ในเล่มให้แนบเฉพาะหน้าแรกและหน้าปัจจุบันได้  

ส่วนฉบับเต็มให้เย็บมุมแยกมาให้นอกเล่ม ๑ ชุด 
ส่วนที ่๒ แผนการจัดการเรียนรู้ หรือแผนการจัดประสบการณ์ จำนวน ๓ แผน และตอ้งสอดคล้องกับ
นวัตกรรมที่ขอเสนอผลงาน ตามประกาศฯ ข้อ ๕ โดยจัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน ๒ เล่ม (ต้นฉบับ ๑ เล่ม สำเนา ๑ เล่ม 
(สำเนาสามารถถ่ายเอกสารเย็บมุมได้)) 

ส่วนที่ ๓ บันทกึข้อมูลทั้งหมดใส่ Flash Drive จำนวน ๑ อัน ประกอบด้วย 

๑. บันทึกข้อมูลแบบรายงานประวัติและผลงานนวัตกรรม (ส่วนที ่๑) บันทึกเป็นไฟล์ PDf (รวมหน้าปกและ
เนื้อหาตามรูปเล่ม เป็น ๑ ไฟล)์ 

๒. แผนการจัดการเรียนรู้ หรือแผนการจัดประสบการณ ์จำนวน ๓ แผน และต้องสอดคล้องกับนวัตกรรมที่ขอ
เสนอผลงาน (ส่วนที่ ๒) บันทึกเป็นไฟล์ PDf (รวมหน้าปกและเนื้อหาตามรูปเล่ม เป็น ๑ ไฟล์) 



๒ 

 

๓. วีดิทัศน์การสอนจริง ตามประกาศฯ ข้อ ๗.๓ ความยาวไม่เกิน ๖๐ นาท ีบันทึกเป็นไฟล์ MP4 ลง Flash Drive 
จำนวน ๑ ไฟล ์และ อัปโหลดไฟลวี์ดิทัศน์บน Youtube พร้อมส่งลิงค ์และ QR Code มาพรอ้มกับ Flash Drive  

ทั้งนี้ หากแบบประวัติและผลงานนวัตกรรมเกินจำนวนหน้าที่กำหนด และไม่เข้าเล่มให้เรียบร้อย รวมถึงไม่ส่ง 
Flash Drive จะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ และ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีขอสงวน
สิทธิ์ในการจัดส่งผลงานคืน 

 

กำหนดปิดรับผลงาน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. 

หากพน้จากวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 

ผู้รับผิดชอบ/ วราภรณ์ โทร ๐๘ ๑๓๙๐ ๓๑๔๔, ๐ ๓๔๕๑ ๐๕๔๔ 

 

สแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดประกาศฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

 
 



รายละเอียดการจัดทำผลงานเสนอเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”  
ประจำปี ๒๕๖6 จังหวัดกาญจนบุรี 

 
ส่วนที่ ๑ แบบประวัติและผลงานฯ ให้จัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน ๕ เล่ม (ต้นฉบับ จำนวน ๑ เล่ม เย็บเล่ม
ปิดสันให้เรียบร้อย และสำเนาจำนวน ๔ เล่ม สำเนาสามารถถ่ายเอกสารเย็บมุมได้) โดยมีความยาวของ
เนื้อหาและภาคผนวก (ไม่รวมปก/คำนำ/สารบัญ) จำนวนไม่เกิน ๓๐ หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยอักษร
แบบ TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 point บรรทัดปกติ (Single) 
หมายเหตุ 

1. เอกสารประเภทเดียวกัน สามารถสแกนแปะรวมในหน้าเดียวกันได้ ทั้งนี้ ต้องมีความละเอียดที่สามารถ
อ่านได้ชัดเจน มีขนาดไม่เล็กจนเกินไป  

2. เอกสารหลักฐานที่เป็นสำเนา ต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า 
3. แบบประวัติและผลงานฯ ตอนที่ 1 ข้อ 7 ให้นับตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติหน้าที่ครู ถึงวันที่ออกประกาศ       

(27 ธันวาคม 2565)    
ส่วนที่ 2 เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ให้จัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน 5 เล่ม  (ต้นฉบับ ๑ เล่ม 
สำเนา ๔ เล่ม) ประกอบด้วย 

1. สำเนา ก.พ.7 /ก.ค.ศ.16/สมุดประจำตัวครู หรือสำเนาสัญญาจ้าง ที่มขี้อมูลตั้งแตเ่ริ่มปฏิบัติงานจนถึง
ปัจจุบัน (ต้องให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่รับผิดชอบลงนามรับรอง) ทั้งนี้ ต้องนับประสบการณ์ให้ได้ระยะเวลา
ตามประกาศ ข้อ 3 คุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ โดยต้องต่อเนื่องไม่ขาดวันหรือ
ช่วงใดช่วงหนึ่ง  

2. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตรงตามตำแหน่งที่ดำรงในปัจจุบัน (ยังไม่หมดอายุ) 
ส่วนที่  3  บันทึกแบบประวัติและผลงาน ตามข้อ 6.1 และเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา     
ตามข้อ  6.2 ที่จัดทำเป็นรูปเล่มตามทีป่ระกาศฯ กำหนด เรียบรอ้ยแล้ว เป็นไฟล ์PDF ลงใน Flash Drive   

หมายเหตุ : แบบตรวจเอกสารประกอบการเสนอประวัติและผลงานฯ (ไม่ตอ้งแนบในรูปเล่มผลงานฯ)       
 

ทั้งนี้  หากแบบประวัติและผลงานเกินจำนวนหน้าที่กำหนด  และไม่เข้าเล่มให้เรียบร้อย รวมถึงไม่ส่ง         
Flash Drive จะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี       
ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งผลงานคืน 

 

กำหนดปิดรับผลงาน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา ๑๖.๓๐ น.  

ทั้งนี้เอกสารทั้งหมดต้องเรียบร้อยครบถ้วน หากพ้นจากวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
ผู้รับผิดชอบ : ทัดดาว โทร 09 8906 4465, 0 3451 0544 

สแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดประกาศฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

 



QR Code เพื่อดาวน์โหลดประกาศฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 

 
 
 
 


