ประกาศคณะกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑ์การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
โครงการครูดีปูชนียบุคคล ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐
…………………………………….
ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖๒ (๒) กาหนดให้
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอานาจหน้าที่ ดาเนินการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัด เพื่อสร้ างขวัญและกาลังใจแก่ ผู้ ประกอบวิช าชีพ
ทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุมานะ อุตสาหะ อุทิศตน เสียสละ และอดทน รวมทั้ง ได้พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดีขึ้น เป็นแบบอย่างที่ดีอันเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อส่งเสริม ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัด
(๒) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
(๓) เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
๒. กลุ่มเป้าหมายและประเภทรางวัลในการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัด ได้รับรางวัล “ครูดีปูชนียบุคคล” จานวน ๑๕๔ คน
๓. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “ครูดีปูชนียบุคคล” จะได้รั บการยกย่องประกาศเกียรติคุณ โล่
และเงินรางวัล ดั งนี้
(๑) เกียรติบัตร
(๒) โล่ จานวน ๑๕๔ รางวัล
(๓) เงินรางวัล จานวน ๑๕๔ รางวัล ๆ ละ ๑๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
ผู้มีความประสงค์จะสมัครขอรับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลดังกล่าว สามารถขอรับใบสมัครได้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้การตัดสินของคณะกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ถือเป็นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายพิษณุ ตุลสุข)
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่
เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
ประธานกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ภาพถ่าย
รูปหน้าตรง
ขนาด ๑ นิ้ว

ใบสมัคร
แบบประวัติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เพื่อเสนอขอรับรางวัล “ครูดีปูชนียบุคคล ” ประจาปี ๒๕๖๐
สังกัด ...................................................................

รู ปหน้ า

ตรง
ขนาด 1

ประวัตสิ ่วนตัว

นิว้
๑. ชื่อ.................................................................................. นามสกุล .....................................................................
เกิดวันที่ .............................เดือน...................................................พ.ศ. .............................อายุ.......................ปี
๒. ตาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน...................................................................................................................................
เริ่มปฏิบัติงานวันที่ .............เดือน ...............................พ.ศ. ............... และปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งปัจจุบันเมื่อ
สถานที่ทางาน ..................................................................................................................................................
ตั้งอยู่เลขที่........................................ถนน...............................................ตาบล/แขวง.......................................
อาเภอ / เขต ..........................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์ ........................
โทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อได้).......................................... โทรสาร ............................. E – Mail …………………
๓. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่.........................................ถนน.........................................ตาบล/แขวง................................
อาเภอ / เขต ..........................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์.......................
๔. ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ปีที่สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
๕. ประวัติการทางาน (ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน)
วัน-เดือน-ปี
ตาแหน่ง

สถานที่ทางาน

๖. ประวัติและการได้รับรางวัล
วัน-เดือน-ปี

ตาแหน่ง

สถานที่ทางาน

-๒๗. รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน................................................ปี........................เดือน
๘. ระยะเวลาปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ขอรับรางวัล............................. ปี........................เดือน
๙. ผลการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานตามประกาศสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐
๙.๑ ด้านการปฏิบัติตน โปรดระบุประเด็นสาคัญโดยย่อ โดยแนบเอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)
(๑) เป็นผู้มีความประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(๒) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริตต่อวิชาชีพ
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(๓) เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับนับถือของชุมชน และบุคคลทั่วไป
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(๔) การดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
............................................................................................................................. ..........................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................
๙.๒ ด้านการปฏิบัติงาน เป็นผลงานด้านเอกสารที่สืบค้นได้เชิงประจักษ์ และ/หรือผลการปฏิบัติงาน
ทีไ่ ม่ปรากฏเป็นเอกสารแต่เป็นรูปธรรมเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงานและชุมชน
(๑) การแสวงหาและประยุกต์ความรู้
- เป็นผู้ศึกษาหาความรู้โดยการเข้ารับการอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเอง ให้มีความรู้ทันสมัย
และทันต่อเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง
...................................................................................................................................................
............................................................................................................................ ..................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- เป็นผู้นาความรู้ไปประยุกต์เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
.................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
- เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์งานใหม่ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่อยู่เสมอ
.................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

-๓๙.๓ ผลงาน
- เป็นผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์งานใหม่ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่อยู่เสมอ
………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- เป็นผู้ได้รับการยอมรับนับถือของชุมชนและบุคคลทั่วไป
............................................................................................................................. ..............................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๑๐. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ไม่เคยมีประวัติถูกลงโทษทางวินัยหรืออาญา หรืออยู่ในระหว่างดาเนินการ
ทางวินัยหรืออาญา
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ....................................................... เจ้าของประวัติ
(........................................................)
ตาแหน่ง..........................................................
วันที่............/........................../......................
ลงชื่อ ………………………………………………. ผู้บังคับบัญชาของผู้สมัคร
(……………………………………………….)
ตาแหน่ง..........................................................
วันที่............/........................../......................
หมายเหตุ : เอกสารที่จะต้องนาส่ง ต้องจัดทาเป็นรูปเล่มในเล่มเดียวกันความหนาไม่เกิน ๓๐ หน้ากระดาษ A ๔
จานวน ๑ เล่ม ภายในเล่มมีข้อมูล (เอกสารอ้างอิงเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี) โดยพิมพ์ด้วย
อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 นิ้ว และผู้สมัครรับรองสาเนาเอกสารทุกหน้า
(๑) แบบประวัติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ตามแบบของสานักงานคณะกรรมการ สกสค. กาหนด)
(๒) สาเนา กพ. ๗ หรือเอกสารอ้างอิงประวัติ
(๓) สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการหรือสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๔) หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา (ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
(๕) สาเนาประกาศเกียรติคุณหรือคาสั่ง ที่ได้รับรางวัล
(๖) แผ่น CD บันทึกแบบประวัติและข้อมูลที่นาเสนอผลงาน

