
แบบเสนอขอรับการคัดเลือกรางวัลหน่ึงแสนครูด ี
ประจําป� พ.ศ. ๒๕๕6 

****************************************** 
ตอนที่ ๑ 

๑. ข'อมูลส)วนบุคคล 
ประเภทผู'ประกอบวิชาชีพ � ครู    � ผู�บริหารสถานศึกษา   
    � ศึกษานิเทศก�  � ผู�บริหารการศึกษา 

เลขท่ีบัตรประชาชน � - ���� - ����� - �� - � 

เลขท่ีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ �������������� 

ช่ือ� นาย  � นาง  � นางสาว ...................................... นามสกุล.............................................. 
NAME ……………………………………….……….. SURNAME  .…………………………………………….……………. 

เพศ � หญิง � ชาย     อายุ ....................... ป( 

สถานภาพ  � โสด  � สมรส  � อ่ืนๆ .............................. 

ตําแหน)งป3จจุบัน � ครูผู�ช/วย   วิทยฐานะ � ชํานาญการ 
   � ครู      � ชํานาญการพิเศษ 
   � ผู�บริหารสถานศึกษา    � ชํานาญการพิเศษ 
   � ผู�บริหารการศึกษา    � เชี่ยวชาญ 
   � ศึกษานิเทศก�     � เชี่ยวชาญพิเศษ 

ระยะเวลาในการประกอบวิชาชีพ .............. ป( (ในตําแหน/งท่ีขอรับรางวัล) 
เฉพาะผู�ประกอบวิชาชีพครู โปรดระบุกลุ/มสาระท่ีสอน ..................................ระดับชั้น ..................... 

วุฒิการศึกษา  
ระดับ สถาบัน ป�ท่ีจบการศึกษา 

ตํ่ากว/าปริญญาตรี   
ปริญญญาตรี   
ประกาศนียบัตรบัณฑิต   
ปริญญาโท   
ปริญญาเอก   
อ่ืนๆ   
 
สถานท่ีปฏิบัติงาน .................................................................................................................................  
สังกัด �สพป.สระแก�ว เขต ๒  �สํานักงานคณะกรรมการส/งเสริมการศึกษาเอกชน 
เลขท่ี ............... หมู/ .............. ถนน ................................. แขวง/ตําบล ................................................ 
เขต/อําเภอ ............................................ จังหวัด .................................. รหัสไปรษณีย� ......................... 
โทรศัพท� .................................................... โทรสาร .............................................................................. 
e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ส่ิงท่ีส)งมาด'วย ๓ 



ท่ีอยู)ท่ีติดต)อได'สะดวก 
เลขท่ี ............... หมู/ ...................... ถนน ................................. แขวง/ตําบล ....................................... 
เขต/อําเภอ ............................................ จังหวัด .................................. รหัสไปรษณีย� ......................... 
โทรศัพท� .................................................... โทรสาร .............................................................................. 
โทรศัพท�เคลื่อนท่ี  ...........................................................  e-mail ………………………………………………… 

 
๒. ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน'าท่ี  

๒.๑ ผลงานของผู'ขอรับรางวัล (เขียนสรุปโดยย)อไม)เกิน ครึ่งหน'า a4) 
………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….…… 
………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….…… 
………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….…… 

  ๒.๒ คุณสมบัติและเหตุผลท่ีสมควรได'รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี  
 (แต)ละหัวข'อเขียนสรุปโดยย)อไม)เกิน ๗ บรรทัด ) 
   ����การครองตน (คุณธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ) 

 เหตุผล 
………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….…… 
………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….…… 
………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….…… 
 �การครองคน (คุณลักษณะท่ีดีต/อผู�อ่ืน และสังคม) 
 เหตุผล 
………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….…… 
………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….…… 
………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….…… 
 �การครองงาน (การปฏิบัติงาน) 
 เหตุผล 
………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….…… 
………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….…… 
………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….…… 
 
  ข�าพเจ�าขอรับรองว/าเปKนผู�มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ�ในประกาศฯ ทุกประการ 
   ลงชื่อ ................................................ ผู�ขอรับรางวัล 
         ( ................................................. ) 
   วันท่ี .................../ ............................................/ ......................... 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นของผู'บังคบับัญชาข้ันต'นเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณสมบัติ  
           และผลงานที่โดดเด)นของผู'ขอรับรางวัล 

(เขียนสรุปโดยย)อไม)เกิน ๗ บรรทัด) 
………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….…… 
………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….…… 
………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….…… 
………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….…… 
………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….…… 
………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….…… 
………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….…… 

 

  ข'าพเจ'าขอรับรองว)า ............................................................ (ระบุชื่อผู�ขอรับรางวัล) 
เปCนผู'มีความเหมาะสมแก)การยกย)องเชิดชูเกียรติ เพ่ือรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจําป� พ.ศ. ๒๕๕6  

 
   
 
  ลงชื่อ ..................................................................... ผู�บังคับบัญชา 
         ( ................................................. ) 
  ตําแหน/ง .......................................................................... 
  วันท่ี  ................  เดือน  .................  พ.ศ.  2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารที่สถานศึกษาต'องจัดส)งให'แก)คุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๑. บัญชีรายชื่อผู�ขอรับการคัดเลือกรางวัลหนึ่งแสนครูดี  ประจําป(  2556  
(ตามแบบสิ่งท่ีส/งมาด�วย ๕) 

 ๒.   แบบเสนอเพ่ือขอรับการคัดเลือกของผู�ได�รับรางวัล  (ตามแบบสิ่งท่ีส/งมาด�วย  3)  โดยแนบ 
เอกสาร  ดังนี้ 

2.1 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู�บริหาร 
สถานศึกษา  (สําหรับตําแหน/งรองผู�อํานวยการสถานศึกษา)  ท้ังนี้  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะต'องไม)
หมดอายุ 

2.2 สําเนากพ.7  หรือสําเนาสมุดประจําตัวครู  หรือสําเนาสัญญาจ�าง  ท่ีสามารถนับ 
ระยะเวลาการปฏิบัติงานต/อเนื่องกันไม/น�อยกว/า  5  ป(  นับถึงวันท่ี  30  เมษายน  2556  (วันออกประกาศ) 
      2.3 เอกสาร หลักฐาน  ผลงานประกอบการพิจารณา  โดยให�สอดคล�องกับผลงานท่ีระบุใน
ข�อ 2.1 และคุณสมบัติในการครองตน การครองคน การครองงาน ท่ีระบุในข�อ ๒.๒  ในแบบเสนอขอรับการ
คัดเลือกฯ 
     ให�จัดทําแบบเสนอฯ  และเอกสารประกอบ ตามข�อ 2.1 – 2.๓  เปKนรูปเล/ม   

• การจัดทําแบบเสนอขอ ขอให�เปKนไปตามท่ีกําหนดในแบบเสนอ ดังนี้ 
-หัวข�อท่ี ๒.๑ ผลงานของผู�ขอรับรางวัล (เขียนสรุปโดยย/อไม/เกิน ครึ่งหน�า a4)   
-หัวข�อท่ี ๒.๒ คุณสมบัติและเหตุผลท่ีสมควรได�รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี (เขียนสรุปโดยย/อในหัวข�อ
การครองตน ครองคน และครองงาน แต/ละหัวข�อ ไม/เกิน 7 บรรทัด) 
-ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นของผู'บังคับบัญชา (เขียนสรุปโดยย/อไม/เกิน 7 บรรทัด) 
ขอให'ดําเนินการตามท่ีกําหนด หากไม)เปCนไปตามนี้ จะตัดสิทธิ์ในการเข'ารับการพิจารณารางวัล
หนึ่งแสนครูดี 

 
     สถานศึกษาจัดส)งเอกสารตามข'อ  1 – ๒  มายังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก�ว เขต ๒  

ภายในวันท่ี  ๒๖ กรกฎาคม  2556หากพ�นจากกําหนด  ถือว/าสละสิทธิ์ 
 
 
หมายเหตุ 1.  หากใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหมดอายุ  จะไม�สามารถเสนอขอรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี  
ประจําป)  2556  ได-  
 2.  หากผู-ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดําเนินการต�ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแล-ว  โดย
ยื่นเรื่องต�ออายุก	อนใบอนุญาตหมดอายุ  180 วัน  ตามท่ีกําหนดในข-อบังคับคุรุสภาว�าด-วยใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ  พ.ศ.2547  แล-วยังไม�ได-รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  สามารถตรวจสอบการ
ดําเนินการได-ท่ี  http://www.ksp.or.th/service/license_search.php  หรือสอบถามได-ท่ีคุรุสภาเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสระแก-ว เขต ๒  หมายเลขโทรศัพทK  0 ๓๗๒๓ ๒๙๐๑ 
 3.  คณะกรรมการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจะพิจารณาเฉพาะแบบเสนอขอรับการคัดเลือกฯ   
ท่ีกรอกเอกสารครบถ-วน  ถูกต-อง  สมบูรณK  เท�านั้น 
 
 
 
 
 

ส่ิงท่ีส)งมาด'วย 4 



 
บัญชีรายช่ือผู'ขอรับการคัดเลือกรางวัลหน่ึงแสนครูดี  ประจําป�  พ.ศ.2556 

สถานศึกษา  ........................................... 
สังกัด  ����สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษา  สระแก'ว เขต ๒ 

        ����สํานักงานคณะกรรมการส)งเสริมการศึกษาเอกชน 

โปรดกรอกรายละเอียด ดังนี้ 

จํานวนครู 

ในโรงเรียน 
(คน) 

โควต�าท่ีได�รับ  

ร�อยละ 20 (คน) 

ประเภท ครู 

หมายเหตุ 

  จํานวนผู�ประกอบวิชาชีพครู คือ 
ข�าราชการครูและครูอัตราจ�าง 
พนักงานราชการท่ีปฏิบัติหน�าท่ีสอน 
ท่ีมีใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
ไม/นับรวมครูธุรการ) 

*********************** 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล เลขประจําตัวประชาชน คะแนนท่ีได'ตามแบบ ปม.1/2 

    

    

    

    

    

    

    

 
    ลงชื่อ .....................................................................  
           ( ................................................. ) 
                    ตําแหน/ง ผู�บริหารสถานศึกษา 
 
หมายเหตุ  ให-จัดทําบัญชีรายชื่อโดยเรียงตามลําดับคะแนนท่ีได- (สถานศึกษาไม�ต-องส�ง แบบปม.01/  

ให-เก็บหลักฐานการประเมินไว-ท่ีโรงเรียน) 

ส่ิงท่ีส)งมาด'วย ๕ 
บัญชีรายช่ือผู'ได'รับรางวัล 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่ิงท่ีส)งมาด'วย ๖ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


