
ท่ี ศธ ๐๔๐๗๒/  0) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประสมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต ๔ ตำบลทา่ศาลา 
อำ๓ อทา่ศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

พฤษภาคม ๒๔๖๔
เร่ือง การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพ่ือรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.๒๔๖๔ 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดีภาพครูทางการศึกษา

เร่ือง การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพ่ือรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.๒๔๖๔ 
๒. แบบใบสมัครและใบเสนอช่ือ

ด้วย สำนกังานคณะกรรมการ สกสค. กำหนดใหม้กีารดำเนนิการยกยอ่งเชดิชเูกยีรตผิูป้ระกอบ 
วิชาชีพทางการศึกษา ผู้ปฎิบ้ตงานด้านการศึกษาและหน่วยงาน ให้!ด้รับรางวัลพระพฤหัสบดีประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔ 
จำนวน ๘๓๗ รางวัล โดยมี ๒ ประเภทรางวัล ไดแ้ก่ รางวัลประเภทบุคคล จำนวน ๗๖๐ รางวัล และรางวัล 
ประเภทหน่วยงาน จำนวน ๗๗ รางวัล โดยกำหนดพิธีมอบรางวัลในวันครู วันท่ี ๑ ๖  มกราคม ๒๔๖๔

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต ๔ จงึขอใหส้ถานศกึษาในสังกัด 
ประซาสัมพันธี!ห้ฃ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบโดยท่ัวกัน หากมีผู้สนใจขอรับรางวัลดังกล่าว ให้ส่ง 
ใบสมัครหรือเสนอช่ือบุคคลพร้อมเอกสารประกอบ ส่งไปยังสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวันท่ี 
๒๔ มิถุนายน ๒๔๖๔ เท่าน้ัน หากพ้นกำหนดจะไมใด้รับการพิจารณารายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพือ่ทราบและดำเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวศิราผี ศักรินพานิซกุล)
รองผู้อำนวยการสำมักงานเขตพ๋ึนช่ืการศึกษา รักษาราชการแทน 

ผู้'อำนวยการสำนกังานเขตพ๋ีนท่ีการศกึษาประกมศึก'ษานกรก '!;ฐรรมราช เชุ)ต 5/

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โทร. ๐ ๗๔๔๒ ๑๐๙๗ ต่อ ๔
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สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช 
๗๑/ ๖ หมู่ท่ี ๑๐ ต.ท่าเรือ อ.เมือง 
จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

นั! กบ••โ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ว ัเ โ - ' ฯ " / "  ' - ^
บ-."'วับ;'' ใเยน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

น่ท่ับ". บ— สง'ท่ีส่งมาด้วย ๑. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดีภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
^ ' : ป ! 1! . ]  เร่ือง การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพ่ือรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ฉบับ ๑๓ หน้า 
๒. แบบใบสมัครและใบเสนอช่ือ จำนวน ๑ ขุด ๑๔ หน้า

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กำหนดให้มีการดำเนินยกย่องเฃิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ 
ทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาและหน่วยงาน ให้ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
จำนวน ๘๓๗ รางวัล โดยมี ๒ ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัลประเภทบุคคล จำนวน ๗๖๐ รางวัล และรางวัลประเภท 
หน่วยงาน จำนวน ๗๗ รางวัล โดยกำหนดพ ิธ ีมอบรางว ัลในว ันคร ู วันที่ ๑ ๖  มกราคม ๒๕๖๕ น้ัน

ใน การน ี้ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครศรีธรรมราช จ ึงขอความอนุเคราะห ์มายังท ่าน. 
ได ้โปรดประขาส ัมพ ันธ ์ให ้คร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษาทราบโดยท ั่วก ัน  หากม ีผ ู้สนใจขอรับรางวัล  
ดังกล่าว ให ้ล ่งใบสม ัครหรือเสนอข ื่อบ ุคคลพร้อมเอกสารประกอบ ส่งมายังสำน ักงาน สกลค.จังหวัด 
นครศรีธรรมราช ภายในวันที' ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เท่านั้น หากพ้นกำหนดจะไม,ได้วับการพิจารณา 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายมาณพ บุญประเสริฐ)
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครศรีธรรมราช

งานสวัสดีการ
โทร ๐๗๕-๓๔๐๓๖๘ ต่อ ๑๐๑

1ล่1ร ่& #  ทัฃ.ส์ม้ข ใฟ้จข!?กา?



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสค ิ
เร่ือง การคัดเสือกบุคคลและหน่วยงานเพี่อรับรางวัลพระพ

กาพครูและบุคลากรทางการศกษา 
เฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

รางวัลพระพฤหัสบดี เป็นรางวัลท่ีสำนักงานคณะกรรมกา!)ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดีภาพครูและ 
บุคลากรหางการดีกษา จัดซ้ึบเพ่ือยกยองและผดุงเดียรดีบุคคลหริอหน่วยเงาบท่ีมผ่ลงาบด้านการจัดสวัสดิการ และ 
สวัสดีภาพ ให้แก่ผู้ประกอบวิ*ชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงาบต้{านการศึกษา ในรูปแบบต่าง  ๆ จนเป็น 
ท่ีประจักษ์ เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุคคลหริอหน่วยงานอ่ืน สำนักงานคณะส่รรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดีภาพ 
ครูแสะบุคลากรทางการศึกษา จึงตำเนินการคัดเสือกบุคคลหรือนี้น่วยงานเพื่อรัชรางวัลพระพฤหัสบด  ี
โคยมีรายละเอียด ตังต่อไปน้ี
๑. คานิยาม

ในประกาศนี้
‘‘สำนักงานคณะกรรมการ สกลค. 

สวัสดีภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา;
หมายความว่า สำนักงาบคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการแล:

“สำนักงาน สกสค.จังหวัด” หมายความว่า สำนักงานสงเสริมสวัสดีการและสวัสดีภาพครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาจังหวัด และให้หมายความรวมถึงสำนักงานส่งเสริป่สวัสดีการและสวัสดีภาพครูและบุคลากร 
ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร I

“คณะกรรมการ สกสค.จังหวัด” หมายความว่า คณะกรริมการส่งเสริมสวัสดีการและสวัสดีภาพครู 
และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด และให ้หมายความรวมถึงคณะกรร{เการส่งเสริมสวัสดีการและสวัสดีภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

“รางวัล” หมายความว่า รางวัลพระพฤหัสบดีของสำนักกนคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดีการและ
สวัสดีภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

“ผู้ประกอบวิชาซพทางการศึกษา” หมายความว่า ครูคณาจารย์ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหาร 
การศึกษา ท้ังของรัฐและเอกขน

“ผู้ปฏิบ ัต ิงานด้านการศึกษา” หมายความว่า ศึกษานี้เทศก่ และผู้ปฏิบัติงาบด้านการศึกษา 
ในสถานศึกษาหรือหน่วยงาน'าารศึกษา ท้ังฃองรัฐและเอกขน I

“ครู” หมายความว่า บุคลากรวิชาขพซึ่งทำหน้าที่หลักท{งด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริม 
การเรียน!ด้วยวิฐการต่าง ๆ ในสถานศึกษาท้ังของรัฐและเอกขน 1

“คณาจารย์” หมายความว่า อาจารย์ ผู้ซํวยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
ซ่ึงทำหน้าท่ีหลักด้านการสอน แสะการวิจัยในสถานศึกษาท่ีสอนระดับอุดมศึกษาท้ังชองรัฐและเอกซน

“ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งปฏิบัติงานใบตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
ท้ังของรัฐและเอกซน

“ผ ู้บร ิหารการศ ึกษ า” หมายความว่า บุคคลซึ่งปฏิบัติงานใบตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา 
นอกสถานศึกษา ทุกระดับและทุกสังกัดท้ังของรัฐและเอกซน

/ “ผ้มีคุณปการ”...



‘'ผู้มีคุณูปการ” หมายความว่า บุคคลท่ัวไปท่ีส่งเสริม หรือเสนับสบุนการจัดสวัสดิการและสวัสดีภาพ
ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา

, ,  * .................................................................... 1 ,  ............................................  -  - - -  -  *  ........................................ • • . . . . ■ . ะ .  . . . . . .‘หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงาน-ทังภาครัฐแล: เอกชนที่ส่งเสริม หรือสนับสนุนการจัด
สวัสดิการและสวัสติภาพ ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิน้ติงาบด้านการศึกษา

“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียบ วิทยาลัย ลถาบัน มหาวิทยาลัย 
หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืบฃองรัฐและเอกชนท่ีมีอำนาจหน้าท่ี!หรือมีวัตถุประสงดไนการจัดการศึกษา 

“หน่วยงานการศึกษา” หมายความว่า หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีกำกับ ดูแล สนับสบุบ ส่งเสริมไห้บริการ 
เก่ียวกับการจัดการศึกษาท่ังภาครัฐและเอกซน !

“สวัสดิการ” หมายความว่า การดำเนินการใด ๆ ท่ีบุคคลใเโรือหน่วยงานจัดให้มีฃ้ึนเพ่ือเอ้ืออำนวยให้ 
มีสภาพความเน้นอยู่ท่ีดี และมีความสะดวกสบาย

“สวัสดีภาพ” หมายความว่า การดำเนินการใด ๆ ท่ีบุคคลหรือหน่วยงานจัดให้มีฃ้ีบเพ่ือเอ้ืออำนวย 
ให้มีความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงการคุ้มครองรักษาส่ทธิประโยชน์ เกียรติยศ และช่ือเสียง
๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อยกย่อง และผดุงเกียรติ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 
ที่เน้นแบบอย่างท่ีดีและมีส่วนในการส่งเสริมสนับสนุน หรือจัดสวัสดิการและสวัสดีภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพ 
ทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ตลอดจนผู้เรียนและผู้ปกครอง จนเน้นท่ีประจักษ์

๒.๒ เพื่อยกย่อง และผดุงเกียรติ ผู้มีคุณูปการ หรือหน่วยงาน ที่เน้นแบบอย่างที่ดี ใบการส่งเสริม 
สนับสบุน หรือจัดสวัสดิการและสวัสดีภาพ ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 
จนเน้นท่ีประจักษ์
๓. ประ๓ ทของรางวัล ประกอบด้วย

๓.๑ ประ๓ ทบุคคล แบ่งออกเน้น ๔ กลุ่ม ดังน้ี
๓.๑.๑ ครู และคณาจารย์ I
๓.®.๒ ผู้ปฏิบัติงานค้านการศึกษา I
๓.๑.๓ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา 1 
๓.๑.๔ ผู้มีคุณูปการ 

๓.๒ ประ๓ ทหน่วยงาน
๔. ระดับและจำนวนรางวัล

ระดับรางวัลแปงออกเน้น ๒ ระดับ คือ ระดับประเทศและระดับจังหวัด แต่ละระดับมีจำนวนรางวัล 
ตามตารางท่ี ๑ แนบท้ายประกาศฉบับนี้
๔ .คุณสมบัติท่ัวไป และลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธใต้รับรางวัล 

๔.๑ คุณสมบัติท่ัวไป
๔.๑.๑ ประเภทบุคคลตามข้อ ๓.๑.® ข้อ ๓.๑.๒ และข้อ ๓.๑.๓ ต้องมีคุณสมบัติ ด้งน้ี

(๑) เน้นครู คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานด้านการสื!กษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหาร 
การศึกษา !

(๒)1ไม่เคยได้รับรางวัลหระพฤหัสบดี รางวัลเนะเลศระดับประเทศ หรือถ้าเคยไดัรับ 
รางวัลดังกล่าว ต้องเว้นระยะเวลานับจากวันท่ีได้รับรางวัลมาแล้ๆ'เม่นัฐยฦรา ๓ บั

(๓) เน้นผู้ดำเนินกิจกรรมหรือสนับสบุนส่ง!ภัเมภารจัดสวัสดิการและสวัสดีภาพให้แก่
ผู้ประกอบ1วิชาชีพทางการศึกษาและผู้'ปฏิบัติงาบด้านการศึกษา0ย่างต่01,บุอง^1

/ ๔.๑.๒ ประเภทบุคคล...



๕.๑.๒ ประเภทบุคคลดามข้อ ๓.๑.๔ (ผู้มีคุณูปการ) ตองมีคุณสม'บต ดังน้ี 
(๑) เป็นบุคคลท่ัวไป นอกเหนือจากบุคคลตามข้อ ๔.๑.๑ (๑)
(๒) ไม่เคยไต้รับรางวัลพระพฤหัสบดี รางวั?ขนะเสิศระดับประเทศ หรือถ้าเคยไต้รับ

รางวัลดังกล่าว ต้องเว้นระยะเวลานับจากวันท๋ึไต้รัชรางวัลมาแล้วไม่น้อยฤว่า ๓ ปี
(๓) เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมหรือสนับสบุนส่งเสุรืมการจัดสวัสดีการและสวัสดีภาพให้แก่ 

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏินัตงานต้านการศึกษาอย่างต่อเบุอง 
๕.๑.ณ ประเภทหน่วยงาบ ต้องมีคุณสมนัด ดังน้ี 1

(๑) เป็นหน่วยงานท่ีก่อต้ังข้ึนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
(๒)ไม่เคยไค้รับรางวัลพระพฤหัสบดี รางวัลดี 

ดังกล่าว ต้องเว้นระยะเวลานับจากวันท่ืไต้รับรางวัลมาแล้วไม่น้อยกว่า 0 
(๓) ส่งเสริม หรือสนับสนุนการจัดสวัสดีกๆ 

ทางการศึกษาและผู้ปฏินัตงานด้านการศึกษาอย่างต่อเน่ือง

เศระดับประเทศ หรือถ้าเคยไต้รับรางวัล 
ปี
และสวัสดีภาพ ให้แก่ผ้ประกอบวิชาชีพ

๕.๒ ลกษณะต้องห้าม 
๕.๒.๑ ประเภทบคคล

*1

(๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติงาบ ณ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. หรือ
สำนักงาน สกสค. จังหวัด

(๒) เป็นผู้มียอดค้าง'ชำระ'โครงการสวัสดิการเง' 
(๓) เป็นผู้ค้างชำระเงนสงเคราะห์รายศพ ซ.พ.

วถู้ ร.พ.ค. และ ซ.พ.ส. (หน้ีไตรมาส) 
.ๆ หรือ ซ.พ.สเ๓; เบนผูคางซ ไระเงนสงเคราะทรายศพ ข.ห.ค. หรอ ซ.พ.ส 

(๔) มีพฤติกฤรณ์อํน่เป็นการฝ่า!!นหรือไม่ปฎิบเตามมาตรฐานทางจรืยธรรมอย่างร้ายแรง 
(๔) ต้องโทษคำพิพากษาอันถึงที่สุดให้จำคุก [.เมศาลจะพิจารณาให้รอลงอาญา เว้นแต่ 

ในความผิดอัน'ไต้กระทำ'โดย'ประมาท'หรือความผิดลหุโทษ I
(๖) เป็นผู้มีความประพฤติเล่ือมเสียหรือบกพรท่ังในศึลธรรมอันดี 
(๗) เป็นบุคคลล้มละลายหรือพ้นจากการเป็นบุ!ลคลล้มละลายมาแล้วไม่ถึง ๕ ปี 

๔.๒.๒ ประเภทหน่วยงาน I
(๑) เป็นส่วนงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
(๒) เป็นหน่วยงาบท่ีมีคำส่ังศาลให้เป็นหน่วยงานล้มละลาย 
(๓) เป็นหน่วยงานที'ดำเนินกิจการมีวัตถุประสงค์ชัดต่อกฎหมาย 
(๔) มีการดำเนิบท่ีชัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม^นดีฃองประซาซบหรืออาจเป็นภยันตราย 

ต่อความสงบสุขของประซาซนหรือความมนคงของรัฐ
(๔)ให้หรือปล่อยให้บุคคลอ่ืนซ่็งมีใช่ตัวแทนของ•เ 

๖. การสมัครหรือการเสนอซ่ือ
๖.๑ ประเภทบุ!ฬล่

๖.๑ .๑  ประเภทบุคคลตามข้อ ๓.๑,๑ (ครูและคณาจ

บ่วยงานเป็นผ้ดำเนินกิจการของหน่วยงาน

ไต้ ๖ วิธี คือ 

แนบท้ายประกาศน้ี

รย์) ใช้แบบ รวพ. ๑ สามารถดำเนินการ 

(๑) สมัครด้วยตนเอง โดยย่ืนตามแบบใบสมัครร่างวัลพระพฤหัสบดี แบบ รวพ. ๑ (ก)

(๒) หน่วยงานต้นสังกัด เสนอตามแบบใบเสนอเอรางวัลพระพฤหัสบดี แบบ รวพ. ๑ (ซ) 
แนบห้ายประกาศน้ีท้ังน้ีให้ผู้เดัรับการเสนอซ่ือลงลๆยฺม0ซ่ื0ให้ควๆมฐนยอมและรับร่องลฺาเน่าเอกสารถูกต้องด้วยตนเอง^

/ ๖.๑.๒ ประเภทบุคคล...



๖.๑.๒ ประเภทบุคคลตามข้อ ๓.๑.๒ และข้อ ๓.๑.๓ ใข้แบบ ร'รพ. ๒ ลามารถดำเนินการ
ได ้๒วิธีค ือ

(๑) สมัครด้วยตนเอง โดยย่ึนตามแบบใบสมัครรางวัลพระพฤหัสบดี แบบ รวพ. ๒ (ก)
แนบท้ายประกาศน้ี

(๒) หน่วยงานต้นสังกัด เสนอตามแบบใบเสนอซ่ือรางวัลพระพฤหัสบดี แบบ ราพ. ๒ (ข) 
แนบท้ายประกาศบ้ี ท้ังบ้ีให้ผู้ใด้รับการเสนอข่ือลงลายมีอข่ือให้ความยินยอมและรับรองสำเนาเอกสารถูกต้องด้ายตนเอง 

๖ .๑.๓ ประเภทบุคคลตามข้อ ๓.๑.๔ (ผู้มีคุฤ}ปุก'ร) ใข้แบบ รวพ. ๓ สามารถดำเนินการ
ได ้๒■ . ว ิธ ี คือ

(๑) สมัครด้วยตนเอง โดยย่ืนตามแบบใบสมัครรางวัลพระพฤหัสบดี แบบ รวพ. ๓ (ก)
แนบท้ายประกาศน้ี

(๒) หน่วยงานต้นสังกัด เสนอตามแบบใบเสนอซ่ือรางวัลหระพฤหัสบดี แบบ รวพ. ๓ (ข) 
แนบท้ายประกาศน้ี ท้ังบ้ีให้ผู้ได้รัชการเสนอข่ือลงลายมีอช่ือให้ความยินยอมและรับรองสำเนาเอกสารถูกต้องด้วยตน!,อง 

๖.๒ ประเภทหน่วยงาน
ให้กรรมการ สกสค. จังหวัด แต่ละคนเสนอซื่อหน่วฺยงานไดไม่เทิน ๑ หน่วยงาน ตามแบบ 

ใบเสนอซื่อรางวัลพระพฤหัสบดี แ บ บ รว พ .๔ โดยหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับการเสนอซื่อลงลายมือซื่อให ้
ความยินยอมและรับรองสำเนาเอกสารถูกต้องด้วยตนเอง
๗. ระยะเวลาและสถานท่ีในการย่ืนใบสมัครหรือการเสนอช่ือบุดคลและหน่วยงาน พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ 

ผู้ทีมความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเสือก หรือหน่วยเงานตันสังกัด ทีมความประสงค์จะเสนอ 
รายซ่ือบุคคลในสังกัด หรือกรรมการ สกสค. จังหวัด ท่ีมีความประสงค์จ!เสนอซ่ือหน่วยงานเพ่ือรับรๆงวัล ให้ย่ืนใบ 
สมัคร หรือใบเสนอรายข่ือหน่วยงาน พร้อมผลงาน ได้ท่ีสำนักงาน สกสค. เฐังหวัด ในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน ภายในวันท่ี ๒๕ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ 1

เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครหรือการเสนอขื่อ เพื่อรับรางวัลต้องจัดทำเป็นรูปเล่ม 
ด้วยหน้ากระดาษ &๔ โดยพิมพ์ด้วยอักษร ไไ-เ ร3โ3เวนก?ร*; ขนาดตัวอักษร ๑ ๖  เว1 จำนวนไม่เกิน ๓๐ หน้า 
(รวมปกหน้า ปกหลัง แคะภาคผนวก) จำนวน ๑ เล่ม พร้อมสำเนาจำนาน ๔ เล่ม สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ใบสมัครได้จากเว็บโซต้ฃองสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ท่ี ท/ผพ.0 เ 6 เว-3 0 .ปา หรือเว็บไซต์ของสำนักงาน 
สกสด. จังหวัด
๘. ขบตอนการคัดเสือก

๘.๑ การคัดเสือกระดับจังหวัด
๘.๑.๑ ประเภทบุคคล ให้คณะกรรมการ สกสค.!จังหวัด ตำเนิบการประเมินบุคคลตาม 

ข้อ ๓.๑.๑ โดยเข้แบบ ปม.จ. ๑  บุคคลตามข้อ ๓.®.๒ และ ๓.๑.๓ โดยไข้'แบบ ปม.จ. ๒ และบุคคลตามข้อ ๓.๑.๔ 
โดยใช้แบบ ปม.จ. ๓ เพ่ือคัดเสือกผู้ท่ีสมควรจะใต้รับรางวัลโดยให้มืจำนรนผู้ได้รับรางวัลแต่ละจังหวัด ตามตาราง 
ที ๒ แนบท้ายประกาศนี้ ท้ังน้ี ผู้ผ่านการประเมินจะต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ 0

๘.๑.๒ ประเภทหน่วยงานให้คณะกรรมการ สกสค.วังหวัด ดำเนินการประเมินหน่วยงานตาม 
แบบ ปม.จ, ๔ เฟ้อคัดเสือกหน่วยงาบที่สมควรจะใต้รับรางวัล จำนวน ๑  หน่วยงาน ทั้งบี้ หน่วยงานท่ีผ่านการ 
ประเมินจะต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕:0

ให้สำนักงาน สกสค. จังหวัด ส่งผลการคัดเสือกตามข้อ ๘.๑ . ๑  และ ๘.๑ . ๖ พร้อมเอกสาร 
ประกอบไปยังสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพ่ือพิจารณาคัดเสือกรางวัล 
ระดับประเทศต่อโป3^,- ’ I

; / ๘.๒ การคัดเสือก...



เริ่มสร้างสรรค์ หรือมีนวัตกรรมใหม่  ๆ
ฆุกต์หรือปรับปรุงพัฒนา หรือนำผลงาน

สามารถใบการให้คำแนะนำ คำปรึกษา

๘.๒ การคัดเลือกระคับประเทศ I
สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จะดำเนินการคัด!เลือกบุคคล และหน่วยงาบ ที่สำนักงาบ ; 

สกสค. จังหวัด พิจารณาคัดเลือกรางวัลระคับจังหวัดตามข้อ ๘.๑ เพี่อใเใดรัชรางวัลระดับประเทศ ตามท่ีกำหนด 
ไว้ในประกาศน้ี ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔
๙. หลักเกณฑ์การคัดเสือก

๙.๑ ประ๓ ทบุคคลดามข้อ ๓.๑.๑
๙.๑.๑ ด้านผลงาบ มีผลงานต้านการจัดสวัสดิการและสวัสดีภาพ หรือการส่งเสริม สนับสนุน 

การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการสึกษ่า ผู้ปฺฎิ'บัติงานต้านการศึกษา และผู้เรียนหรือ 
ผู้ปกครองดีเด่นเป็นท่ีประจักษ์ จบได้รับการยกยองจากบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเช่ือลือไต้ 

๙.®.๒ ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความคด'
ในการจัดสวัสดิการและสวัสดีภาพ หรีอนำผลงานของตนเองมาประ 
มาวางแผนและต่อยฉดจนได้รับการยกย่องเป็นท่ีประจักษ์

๙.๑.๓ ด้านความรู้ความสามารถ มีความรู้ความ
เป็นผู้นำหรือสร้างผู้นำด้านการจัดสวัสดิการและสวัสดีภาพแก่บุคคลอื่น ๆ ให้สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ 
ไปบุรณาการกับการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างซัดเจนเป็นท่ีประจักษ์

๙.๑.๔ ด้านคุณธรรมจริยธรรม มีความอุตสาหะในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ 
มีจิตวิญญาณในวิชาชีพชองผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา มีความขยับ อดทน 
มีวินัย เสียสละกำลังกาย ทรัพย์ส่วนคัว เพี่อประโยชน์ส่วนรวมในการพัฒนาการศึกษา รวมหงการปฏิบัติงาบ 
ท ี่แสดงถ ึงจ ิตว ิญญ าณและศรัทธาต ่อว ิชาช ีพของผ ู้ประกอบวิซาช ีพทางการศ ึกษาและผ ู้ปฏ ิบ ัต ิงาบ  
ด้านการศึกษา

๙.๒ ประเภทบุคคลตามข้อ ๓.®.๒ และข้อ ๓.๑.๓
๙.๒.๑ ด้านผลงาน มีผลงานด้านการจัดสวัสดิการและสวัสดีภาพ หรือการส่งเสริม สนับสนุน 

การจัดสวัสดิการและสวัสดีภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกไ:ทและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ดีเด่บ 
เป็นที่ประจักษ์ จนได้รับการยกย่องจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ในระดับสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัด 
หรือประเทศ

๙.๒.๒ ด้านความดืดริเริ่มสร้างสรรคั มีความดิดรุเริ่มสร้างสรรค์ หรือมีนวัตกรรมใหม่  ๆ
ในการจัดสวิสดิการและสวิสดีภาพ หรือนำผลงานของตนพงมาประอุกดํหรือปริ'บปรุงพัฒนา หรือนำผลงาบ 
มาวางแผนและต่อยอดจนได้รับการยกย่องเป็นท่ีประจักษ !

๙.๒.๓ ด้านความรู้ความสามารถ มีความรู้ความลามารถในการให้คำแนะนำ คำปรึกษา 
เป็นผู้นำหรือสร้างผู้นำด้านการจัดสวัสดิการและสวัสดีภาพแก่บุคคลอื่น ๆ ให้สามารถนำความ! ความเข้าใจ 
ใปบุรณาการกับการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างชัดเจนเป็นท่ีประจักษ์ I

๙.๒.๔ ด้านคุณธรรมจริยธรรม มีความอุตสาหะใน[เารปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความมุ่งม่ัน เสียสละ 
มีจิตวิญญาณในวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฎิมั่ติงานด้านการศึกษา มีความขยัน อดทบ 
มีวินัย เสียสละกำลังกาย ทรัพย์ส่วนตัว เพี่อประโยชน์ส่วนรวมในกๆ'!พัฒนาการศึกษา รวมท้ังการปฏิบัติงาน 
ท่ีแสดงถึงจิตวิญญาณและศรัทธาต่อวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางกาเศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา^

/ ๙.๑ ประเภทบุคคล...



๙.๓ ประ๓ ทบุคคลตามข้อ ๓.๑.๔ I
๙.๓.๑ ด้านผลงาน มีผลงาบด้านการจัดสวัสดีการฒุะสวัสดีภาพ หรือการส่งเสริม สนับสนุน 

การจัดสวัสดิการและสวัสดีภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ดีเด่น
.  -  * ๔  ^  ทุ  ^  ^  ฟป้ *!* *1 ^  *2* 4ชุ|

เริ่มสร้างสรรค์ หรือมีนวัตกรรมใหม่  ๆ
อบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิษ์ตงาน

เป็นทประจักษ์ จนได้วับการยกย่องจากหน่วยงานทเชื่อถือได้ในระดับสถานศึกษา เฃตพนที่การศึกษา จังหวัด 
หรือประเทศ

๙.๓.๒ ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความคิด'
เพ่ือการส่งเสริม สนับสบุนการจัดสวัสดิการและสวัสดีภาพให้แก่ผู้ประก6 
ด้านการศึกษา หรือนำผลงานของตนเองมาประยุกต์หรือปรับปรุงพัฒนา หรือนำผลงานมาวางแผนอย่างต่อเนอง 
และมีการต่อยอดจบได้รับการยกย่องเป็นท่ีประจักษ์

๙ .๓.๓ ด ้านการเส ียสละ ม ีการเส ียสละกำล ังกาย กำลังทรัพย์ส่วนตัว อุทิศตบ หรือ 
จิตสาธารณะ พร้อมเป็นผู้ให้เพื่อการส่งเสริม สนับสบุนการจัดสวัสดิการและสวัสดีภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพ 
ทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา หรือระบบการศึกษาข ฐง1ซาติ โดยไฝหวังสิ่งตอบแทนที่ปรากฎ 
อย่างชัดเจนในระดับสถานศึกษา เฃตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัด หรือประเทศ

๙.๓.๔ ด้านความต่อเนื่องในการทำงาน มีการส่งเแริม หรือสนับสนุนการจัดสวัสดิการและ 
สวัสดีภาพ ให้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิใ]ตงานด้านก'แรศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

๙.๔ ประ๓ ทหน่วยงาน
๙.๔.๑ ด้านผลงาน มีผลงานด้านการจัดสวัสดิการและสวัสดีภาพ หรือการส่งเสริม สนับสบุน 

การจัดสวัสดีการและสวัสดีภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ดีเด่น 
เป็นท่ีประจักษ์ จนได้รับการยกย่อง จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ในระดับสถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัด 
หรือประเทศ

๙.๔.๒ ด้านความต่อเนื่องในการทำงาน มีการจัดหๆอส่งเสริม หรือสนับสมุนการจัดสวัสดีการ 
และสวัสดีภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทรงการศึกษาและผู้ปฏิใ]ติงานด้ๆนการศึกษา ท่ีงทางตรงหรือทางอ้อมอย่าง
ตอเนอง

ต๙.๔.๓ ด้านการเป็นแบบอย่าง มีหน่วยงาบอนนำผลงาน กิจกรรม แนวคิด หรือแนว'ทาง'ปฏิบ้ 
ไปไข้เป็นแบบอย่าง หรือเป็นด้นแบบในด้านการส่งเสริม หรือสนับสมุนการจัดสวัสดิการและสวัสดีภาพ ให้แก่ 
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบติงานด้านการศึกษา ต้ังแต่ ๑ หน่วยงานข้ึนไป

๙.๔.๔ ด ้านการพ ัฒนาใเปแบบ มีการพัฒนารูบแบบด้านการส่งเสริม หรอสนับสมุน 
การจัดสวัสดิการและสวัสดีภาพ ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเ,
จากการวางแผน กำหนดวิธีการ ข้ันตอน ติดตามและประเมินผล แล 
ต่อการเปล่ียนแปลง

รายละเอยดองค์ประกอบ ตัวช้ี-วัค รายการประเมิ- 
แนบท้ายประกาศนี้

๑©. การประกาศผลการคัดเสือก
สำนักงาบคณะกรรมการ สกสค. จะประกาศผลการคัด!.ลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัล 

พระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ส. ๖๔๖๔ ณ สำนักงานคณะกรรมการ สกลค. และสำนักงาน สกสค. จังหวัด รวมท้ัง 
ทางเว็บไซต์ท่ี ผผพ'.0160.30.ไก่ ภายในวันที่ ๓๐ คันยายน ๒๕๖๔ าเ?ง'น้ี, การพิจารณาคัดเสือกของสำนักงาน

..ละผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ให้ดียิงขน 
1 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ให้พับ

4 และคะแนน ปรากฏตามตารางที่ ๓

คณะกรรมการ ลกสค. ถือเบนอันสินสุด0 ^

/ ๑๑. การมอบรางวัล...



๑®. การมอบรางวัล
๑๑.๑  รางวัลระดับวังหวัดทั้งประเภทบุคคลและหน่วยงาน สำนักงาบ สกลค. วังหวัดแต่ละวังหวัด 

จะเป็นผู้ดำเนินการวัดพิธีมอบรางวัลในวันครูวันท่ี ๑ ๖  มกราคม ๒๕๖๕
๑๑.๒ รางวัลระดับประเทศท้ังประเภทบุคคลและหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จะเป็น 

ผู้ดำเนินการวัดพิธีมอบรางวัลในวับครูวันท่ี ๑๖  มกราคม ๒๕๖๕
๑๒. การเพิกลอนรายซ่ือ

หากปรากฏภายหลังว่าผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม 
ตามที่ประกาศนี้กำหนดหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียปรากฏขึ้น ก่อน ระหว่าง หรือภายหลัง ได้รับรางวัลไปแล้ว 
สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. อาจดำเนินการเพิกถอนรายซ่ือออกจากบัญชีผู้ไต้รับรางวัล หรือเรียกรางวัลคืน

(นายธนพร สมศรี) 
เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.



ตารางที่ ๑ แสดงระดับและจำนวนรางวัล
(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดีภาพครูและบุคล''1เารทางก'เรดีกษา 

เร่ือง การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพ่ือรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันห่ี พฤษภาคม ๒๕๖๔)

ประ๓ ทของรางวัล

ระดับและจำนวน (รางวัล)

รวม
ประเภทของ 

(รางวัล)
ระดับจังหวัด

ระดับประเทศ
ชนะเลิศ 

หรือดีเลิศ
รองชนะเลิศ 

อัน ดับ ๑ 
หรือดีเด่น

รองชนะเลิศ 
อันดับ ๒ 

หรือดี

๑ . ประ๓ ทบุคคล
๑.๑ ครู และคณาจารย์ ๓๐๔ ๑ ๑ ๑ ๓๐๗
๑.๒ ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ๑๔๘ ๑ ๑ 6) ©(4๗©

- ๑.๓ ผู้บริหารสถานศึกษาและ ๑๔๙ ๑ ๑ ๑ ๑๕๒
ผู้บริหารการศึกษา

๑.๔. ผู้มีคุณูปการ ๑๔๗ ๑ ๑ ๑ ๑๕๐

๒. ประ๓ ทหน่วยงาน ๗๔ ๑ ๑ ๑ ๗๗

รวมระดับและจำนวน (รางวัล) ๘๒๒ ๕ ๕ ๕ ๘๓๗
หมายเหตุ

๑. รางวัลประ๓ ทบุคคล รวมจำนวน ๗๖© รางวัล
๑.๑ รางวัลระดับจังหวัด จำนวน ๗๔๘ รางวัล

ประกอบด้วย เข็มกลัดพระพฤหัสบดี เกียรติบัตร และเงินรางวัล ๓1๐๐๐ บาท 
๑.๒ รางวัลระดับประเทศ จำนวน ๑๖ รางวัล 

๑.๒.๑ รางวัลชนะเลิศ
ประกอบด้วยเข็มกลัดพระพฤหัสบดี เกียรติบัตร และเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๑.๒.๖ รางวัลรองชนะเลิศอับดับ ๑
ประกอบด้วยเข็มกลัดพระพฤหัสบดี เกียรติบัตร และเงินรางวัล ๗๐,๐๐๐ บาท 

๑.๒.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
ประกอบด้วยเข็มกลัดพระพฤหัสบดี เกียรติบัตร และเงินรางวัล ๕๐,๐00 บาท 

๒. รางวัลประ๓ ทหน่วยงาน รวมจำนวน ๗๗ รางวัล 
- ๒.๑ รางวัลระดับจังหวัด จำนวน ๗๔ รางวัล

ประกอบด้วย โล■ เกียรติคุณ และเงินรางวัล ๓ , ๐๐๐ บาท 
๒.๒ รางวัลระดับประเทศ จำนวน ๓ รางวัล 

๒.๒.๑ รางวัลดีเลิศ
ประกอบด้วย โส่เกียรติคุณ และเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท 

๑.๒.๒ รางวัลดีเด่น
ประกอบด้วย โล'เกียรติคุณ และเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท 

๑.๒.๓ รางวัลดี
ประกอบด้วย โลเกียรติคุณและเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท ,



ตารางที่ ๓ หลักเกณฑ์การคัดเสือก (ตามประกาศฯ ข้อ ๙)
(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการ สกลค. เร่ือง การคัดเสือกบุคคลและหน่วยงานเพ่ือรับรางวัลพระพฤหัสบดี

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ลง'วันท่ี ^  พฤษภาคม ๒๕๖๔)
ตามประกาศ  ๆข้อ ๙.® ประ๓ทบุคคลดามข้อ ๓.๑.®

ท่ี องค์ประกอบ ตัวซี้วัด/รายการประเมิน คะแนน
๑ ด้านผลงาน มีผลงาบด้านการจัด 

สวัสดิการและสวัสติภาพ หรอการ 
ส่งเสริม สนับสบุนการจัดสวัสดิการและ 
สวัสดิภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพ 
ทางการศึกษา ผู้ปฎิบต๊งานด้าน 
การศึกษา และผู้เรียนหริอผู้ปกครอง 
ดีเด่น เป็นท่ีประจักษ์ จนได้รับการยก 
ยองจากบุคคลหริอหน่วยงานท่ีเร่ือกอได้

มีผลงานด้านการจัดสวัสดีการและสวัสคิภาพฯ ดีเด่น เป็นท่ี 
ประจักษ์ จบได้รับการยกย่องจากบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเร่ือถีอได้
- มีผลงานท่ี!ด้รัชยกย่อง ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการส่งเสริม หรือสนับสนน 
ใบระดับสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษา
- มีผลงานท่ีไต้รับยกย่อง ร่ืงแสดงให้เห็นถึงการส่งเสริม หริอสนับสนุน 
ผู้เรียนหรือผู้ปกครอง
- มีผลงานท่ี!ด้รับยกย่อง ซงแสดงให้เห็นถึงการส่งเสริม หรือสนับสนุน 
ระดับประเทศ

๑๐ คะแนน่

๑๐ คะแนน 

๑๐ คะแนน

๒ ด้านความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ หริอมี 
นวัตกรรมใหม่  ๆในการจัดสวัสดิการ 
และสวัสดีภาพ หรือนำผลงานของ 
ดนเองมาประยุกต์หรือปรับปรุงพัฒนา 
หรือนำผลงานมาวางแผนและต่อยอดจน 
ได้รับการยกย่องเป็นท่ีประจักษ์

มีผลงานด้านความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การชระยุกต์ ปรับปรุงพัฒนา
มีการวางแผนและต่อยอดอย่างต่อเน่ือง
-มีผลงานจากความคิตรืเร่ิมสร้างสรรค์ของตบเอง
- มีการนำผลงานของตนเองมาใซในการประยุกต์หรือปรับปรุงพัฒนา 
-มีการวางแผนในการนำผลงานจากความคิดริเร่ิมสร้าง สรรค์ซอง 
ตนเองมาต่อยอดจนได้รับการยอมรับเป็นท่ีประจักษ์อย่างต่อเน่ือง

๑๐ คะแนน 
๑๐ คะแนน 
๑๐ คะแนน

๓ ด้านความ!ความสามารถ มีความรู้
ความสามารถในการให้คำแนะนำ 
คำปรึกษา เป็นผู้นำหรือลร้างผู้นำด้าน 
การจัดสวัสติการและสวัสดีภาพแก่ 
บุคคลอ่ืน  ๆให้สามารถนำความรู้ ความ 
เข้าใจ ไปบูรผาการกับการใช้ 
ชีวิตประจำวันได้อย่างชัดเจนเป็นท่ี 
ประจักษ์

มีความ! ความเข้าใจ สามารถให้แนะนำ ให้คำปรึกษา เป็นผู้นำ 
ทรอสร้างผู้นำ อย่างชัดเจนเป็นท่ีประจักษ์ เพ่ือการบูรณาการได้ 
-มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการส่งเสริมหรือสนับสบุนการจัด 
สวัสดิการ สวัสดีภาพ สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนเป็นท่ีประจักษ์
- ความสามารถ แนะน่าหรือให้คำปรึกษากับบุคคลอ่ืน ๆ
- เป็นผู้นำหรือสร้างผู้นำด้านการจัดสวัสดิการ สวัสดีภาพ ท่ีขัดเจน 
เป็นท่ีประจักษ์ แนะนำเพ่ือการบูรณาการใต้

๑๐ คะแนน

๑๐ คะแนน: 
๑๐ คะแน่น

๔ ด้านคุณธรรมจริยธรรม มีความ 
อุตสาหะในการปฏ็บตหน้าท่ีด้วยความ 
บุ่งมน เสียสละ มีจิตวิญญาณในวิชาชีพ 
ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและ 
ผ้ปฎบดีงานด้านการศึกษา มีความขยัน 
อดทน มีวินัย เสียสละกำลังกาย ทรัพย์ 
ส่วนตัว เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมใบการ 
พัฒนาการศึกษา รวมท้ังการปฎิบดีงาน 
ท่ีแสดงถึงจิตวิญญาณและศรัทธาต่อ 
วิซาชีพของผู้ประกอบวิขาชีพทางการ 
ศึกษาและผู้ปฎิ{ดีงานด้านการศึกษา

มีความขยัน อดทน มีวินัย เสียสละกำลังกาย ทรัพย์ส่วนตัว 
เพ่ือประโยซนํสํวนรวมในการพัฒนาการศึกษา ศรัทธาต่อวิชาชีพ
- ปฎินัดีหน้าท่ีด้วยครามขยัน อดทน มีวินัยในการปฏิบ้ดีงานในหน้าท่ี
- เสียสละกำลังกาย กำลังทรัพย์ส่วนตัว เพ่ือประโยซนํของส่วนรวม 
ในระดับหน่วยงาน
-ปฎนัดิงานใบหน้าท่ีด้วยจิตวิญญาณในการประกอบวิชาชีพ

๑๐ คะแนน 
๑๐ คะแนน

๑๐ คะแนน

^วเ^'
/ตามประกาศฯ ข้อ ๘.๒...



๒

ตามประกาศฯ ข้อ ๙.๒ ประ๓ ทบุคคลตามข้อ ๓.๑.๒ และข้อ ๓.๑.๓
ท่ี องค์ประกอบ ตัวชี้วัด/รายการประเมิน คะแนน
๑ ค้านผคงาน ม่ผลงานค้านการจัด มีผลงานค้านการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพฯ ดีเด่นเป็นท่ีประจักษ์

สวัสดิการและส'วัสดิภาพ หรอการ จบไค้รับการยกย่องจากหน่วยงานหรีอองค์กรท่ีเช่ือถีอใต้
ส่งเสริม สนับลนุนการจัดสวัสดิการและ - มีผลงานท่ีไค้รับยกย่อง ซ่ีงแสดงให้เห็นถึงการส่งเสริม หริอสนับสบุบ ๑๐ คะแนน
สวัสดิภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพ ระดับสถานศึกษ์า
ทางการศึกษาและผู้ปฏิบต๊งานด้าน - มีผลงานท่ีไค้รับยกย่อง ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการส่งเลริม หริอสนับสนุน ๑๐ คะแนน
การศึกษา ดิฟนเป็นท่ีประจักษ์ จนได้รับ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือระดับจังหวัด
การยกย่องจากหน่วยงานท่ีเช่ือถือไค้ใน - มีผลงานท่ี!ดัรับยกย่อง ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการส่งเสริม หริอสนับสนน ๑๐ คะแนบ
ระดับสถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
จังหวัด หริอประเทศ

ระดับประเทศ

๒ ค้านความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีผลงานค้านความคิคริเร่ิมสร้างสรรค์ การประยุกต์ ปรับปรุงพัฒนา
มีความศึดรึเร่ิมสร้างสรรค์ หริอมิ มีการวางแผนและต่อยอดอย่างต่อเน่ือง
นวัตกรรมใหม่  ๆในการจัดสวัสดิการ -มีผลงานจากความคดริเร่ิมสร้างสรรค์ของตนเอง ๑๐ คะแนน
และสวัสดิภาพ หริอนำผลงานของ - มีการนำผลงานของตนเอง มาใช้!นการประยุกต์หรือปรับปรุงพัฒนา ๑๐ คะแนน
ตนเองมาประยุกต์หรอปรับปรุงพัฒนา - มีการวางแผนในการนำผลงานจากความคตริเร่ิมสร้าง สรรค์ของ ๑๐ คะแบน
หริอนำผลงานมาวางแผนและต่อยอดจน 
ไค้รับการยกย่องเป็นท่ีประจักษ์

ตนเองมาต่อยอดจนไตรับการยอมรับเป็นท่ีประจักษ์อย่างต่อเน่ือง

& ค้านความ!ความสามารถ มีความ! ความเช้าใจ สามารถให้แบะนำ ให้คำปรึกษา เป็นผู้นำ
มีความ!ความสามารถในการให้ หรีอสร้างผู้,นำ อย่างชัดเจนเป็นท่ีประจักษ์ เพ่ีอการบูรผาการไค้
คำแบะนำ คำปรึกษา เป็นผู้นำหรือสร้าง - มีความ! ความเช้าใจเก่ียวกับการส่งเสริม หริอสนับสนุนการจัด ๑๐ คะแนน
ผู้นำค้านการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ สวัสดิการสวัสดีภาพ สามารถเห็นใต้อย่างซัดเจนเป็นท่ีประจักษ์
แก่บุคคลอ่ืน  ๆให้สามารถนำความ! -ความสามารถแน่ะนำหริอให้คำปรึกษากับบุคคลอ่ืน ๆ ๑๐ คะแนน
ความเช้าใจ ไปบูรณาการกับการใช้ 
ชีวิตประจำวันไค้อย่างชัดเจนเป็นท่ี

-  เป็นผู้นำหรือสร้างผู้นำค้านการจัดสวัสดิการ สวัสดีภาพ ท่ีซัดเจน 
เป็นท่ีประจักษ์

๑๐ คะแนบ:

ประจักษ์
๔ ค้านคุณธรรมจริยธรรม มีความ มีความขยัน อดทน มีวินัย เสียสละกำลังกาย ทรัพย์ส่วนตัว

อุตสาหะใบการปฎํบ้ติหน้าท่ีด้วยดวาม เพ่ีอประโยซนํส่วนรวมในการพ่ี'ฒบาการศึกษา และศรัทธา
มุงม่ัน เสียสละ มีจิตวิญญาณในวิชาชีพ ต่อวิชาชีพ
ซองผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและ - ปฏิษ์ติหน้าท่ีด้วยความขยับ อดทน มีวินัยในการปฏิบติงานในหน้าท่ี ๑๐ คะแนน
ผู้ปฏิบติงานค้านการศึกษา มีความขยับ - เสียสละคำลังกาย คำลังทรัพย์ส่วนตัว เพ่ีอประโยขนํซองส่วนรวม ๑๐ คะแนน
อดทน มีวินัย เสียสละคำลังกาย ทรัพย์ ในระดับหน่วยงาน
ส่วนตัว เพ้ือประโยชน์ส่วนรวมในการ - ปฏิบัติงานใน่หน้าท่ีค้วยจิตวิญญาณและศรัทธาในการประกอบ ๑๐ คะแบน
พัฒนาการศึกษา รวมท้ังการปฏิบํติงาน 
ท่ีแสดงถึงจิตวิญญาณและศรัทธาต่อ 
วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการ 
ศึกษาและผู้ปฏิบ้ติงานค้านการศึกษา

วิชาชีพ

/ตามประกาศๆ ข้อ ๙.๓...



๓

ตามประกาศฯ ข้อ ๙.๓ ประ๓ ทบุคคลตามข้อ ๓.©.๔
ท่ี องค์ประกอบ ตัวขีวั้ด/รายการประเมิน คะแนน ไ
© ด้านผลงาน มีผลงานด้านการจัด มีผลงานด้านการจัดสวัสดิการและสวัสดีภาพฯ ดีเด่นเป็นท่ีประจักษ์

สวัสดิการและสวัสดีภาพ หรือการ จนได้รับการยกย่องจากหน่วยงานหรือองค์กรท่ีเช่ือถือใด้
ส่งเสริม สนบสนุนการจัดสวัสดิการและ - มีผลงานท่ีได้รับยกย่อง ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการส่งเสริม หรือสนับสบุน ๑๐ คะแนน
สวัสดีภาพให้แก่ยู่ประกอบวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา
ทางการศึกษาและผู้ปฎิบต๊งานด้าน - มีผลงานท่ี1ดัรับยกย่อง ซ่ึงแสดงให้เห็บถึงการส่งเสริม หรือสนับสบุบ ๑๐ คะแนน
การศึกษา ดีเด่นเป็นท่ี'ประจักษ์ จบได้รับ ระดิบเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือระดิบจังหวัด
การยกย่องจากหน่วยงานท่ีเชอถือได้ใน •■ ■ มีผลงาน,ท่ีโต้'รับยกย่อง ซ่ึงแสคงให้เห็นถึงการส่งเสริม หรือสนับสบุน ©๐ คะแนน
ระคบลกานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
จังหวัด หรือประเทศ

ระดับประเทศ

๒ ด้านความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีผลงานด้านความคิดรืเร่ิมสร้างสรรค์ การ'ประยุกต์ ปรับปรุงพัฒนา
มีดวามคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ หรือมี มีการวางแผนและด่อยอดเพ่ือการส่งเสริม สนับสบุนอย่างต่อเน่ือง
นวัตกรรมใหม่  ๆเพอการส่งเสริม -มีผลงานจากความคิดรืเร่ิมสร้างสรรค์ของตนเอง ๑๐ คะแนน,
สนบสนุนการจัดสวัสดิการแคะสวัสดี - มีการนำผลงานของตนเอง มาไชในการประยุกต์หรือปรับปรุงพัฒนา ๑๐ คะแนน
ภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการ - มีการวางแผนในการนำผลงานจากความคิดรืเร่ิมสร้าง สรรค์ซอง ๑๐ คะแบบ:;
ศึกษาและผู้ปฏิบดีงานด้านการศึกษา 
หรือนำผลงานของตนเองมาประยุกต์ 
หรือปรับปรุงพัฒนา หรือนำผลงานมา 
วางแผนอย่างต่อเน่ืองและมีการต่อยอด 
จบได้รัชการยกย่องเป็นท่ีประจักษ์

ตบเองมาต่อยอดจนได้รับการยอมรับเป็นท่ีประจักษ์อย่างต่อเน่ือง

๓ ด้านการเสิยสละ มีการเสียสละก่าลัง การมีจิตสาธารณะ การอุทิศตบ การให้ท่ีไม่หวังส่ิงตอบแทน
กาย กำลังทรัพย์ส่วนตัว อุทศตบ หรือ เพ่ือส่งเสริมหรือสนับสนุนการจัดสวัสดิการและสวัสดีภาพ
จิตสาธารณะพร้อมเป็นผู้ให้เพ่ือการ - มีจิตสาธารณะอุทิศตน พร้อมเป็นผู้โห้หรือสนับสบุนการจัดสวัสดีการ ๑๐ คะแนน:
ส่งเสริม สนับลบุนการจัดสวัสดิการและ สวัสดีภาพท่ีปรากํฏอย่างชัดเจน ระดับสถานศึกษา
สวัสดีภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพ - มีจิตสาธารณะอุทิศตน พร้อมเป็นผู้ไห้หรือสนับสบุนการจัดสวัสดีการ ๑๐ คะแนน,
ทางการศึกษาและผู้ปฎบัดงานด้าน สวัสดีภาพท่ีปรากฏอย่างชัดเจน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือระดับ
การศึกษา หรือระบบการศึกษาของซาดิ จังหวัด
โดยไม่หวังสิ’งตอบแทนท่ีปรากฏอย่าง - มีจิตสาธารณะอุทิศตบ พร้อมเป็นผู้ให้หรือสนับสบุนการจัดสวัสดิการ ๑๐ คะแนน':
ชัดเจนใบระดับสถานศึกษาเขดพ้ืนท่ี 
การศึกษา จังหวัด หรือประเทศ

สวัสดีภาพท่ีปรากฏอย่างชัดเจน ระดับประเทศ

๔ ด้านความต่อเน่ืองในการทำงาน มีการ การวางแผนวิธีการ ข้ันดอน ติดตามและประเมินผล ท่ีจะส่งเสริม
ส่งเสริม หรือสนับสนุนการจัดสวัสดีการ หรือสนับสนุนการจัดสวัสดิการและสวัสดีภาพ
และสวัสดีภาพ ให้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพ - การวางแผนวิธีการ ข้ันตอน ติดตามและประเมินผล ท่ีจะส่งเสริมหรือ ©๐ คะแนน
หางการศึกษาและผู้ปฎิบัตงานด้าน สนับสบุนอย่างต่อเน่ืองมาแล้ว ๑-® ปี
การศึกษาอย่างต่อเนอง -การวางแผนวิธีการ เนตอบ ติดตามและประเมินผลท่ีจะล่งเสริมหรือ ๑๐ คะแนน

สนับสบุบอย่างต่อเน่ืองมาแล้ว ๙- ๕  ปี
- การวางแผนวิธีการ ข้ันตอน ติดตามและประเมินผล ท่ีจะส่งเสริมหรือ 
สนับสบุนอย่างต่อเน่ืองมาแล้ว ๖ - ๗ปี

๑๐ คะแนน

-0 ^/ตามประกาศฯ ข้อ ๙.๔...



๔
ตามประกาศๆ ข้อ ๙,๔ ประ๓ ทหน่วยงาน

ท่ี องค์ประกอบ ตัวซี้วัด/รายการประเมิน คะแนน
๑ ด้านผลงาน มีผลงานต้านการจัด มีผลงานด้านการจัดสวัสดิการและสวัลดิภาพฯ ดีเด่นเป็นท่ีประจักษ์

สวัสดิการและสวัสติภาพ หรือการ จนได้รับการยกย่องจากหน่วยงานหรือองค์กรท่ีเช่ือถือได้
ส่งเสริม สนับสบุนการจัดสวัสดิการและ -มีผลงานทีได้รับยกย่อง ชงแสดงให้เห็นถึงการส่งเสริม หรือ ๑๐ คะแนน
สวัสดิภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพ สนับสบุน ระดับสถานศึกษา
ทางการศึกษาและผู้ปฏบ้ต๊งานต้าน -มีผลงานทีได้รับยกย่อง ข้ึงแสดงให้เห็นถึงการส่งเสริม หรือ ๑๐ คะแนน
การศึกษา ติเด่นเป็นท่ีประจักษ์ จนใต้รับ สนับสบุน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือระดับจังหวัด
การยกย่องจากหน่วยงานท่ีเช่ือถือใต้ใบ - มีผลงานทีได้รับยกย่อง ขึ้งแลดงให้เห็บถึงการส่งเสริม หรือ ๑๐ คะแนน
ระดับสถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
จังหวัดหรือประเทศ

สนับสนุน ระดับประเทศ

๒ ด้านความต่อเนองใบการหำงาน มีการ กิจกรรมหรือผลงานท่ีส่งเสริม หรือสนับสนุนการจัดสวัสดิการและ
จัดหรือส่งเสริม หรือสนับสนุนการจัด สวัสดีภาพ
สวัสดิการและสวัสติภาพ ให้แก่ผู้ - ม่กจกรรมหรอผลงาน ท่ีสงเสริมหรือสน่บสบุน ท้ังทางตรงหรือหางอ้อม ๑๐ คะแนน
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและ ต่อเน่ืองมาแล้ว ๑ - ๓ ปี
ผู้ปฏิบดีงานต้านการศึกษา ท้ังทางตรง - มีกิจกรรมหรือผลงาน ท่ีส่งเสริมหรือสนับสบุนท้ังทางตรงหรือทางอ้อม ๑๐ คะแนน
หรือทางอ้อมอย่างต่อเน่ือง ต่อเน่ืองมาแล้ว ๔ - ๕  ปี

- มีกิจกรรมหรือผลงาน ท่ีส่งเสริมหรือสนับสนุนท้ังทางตรงหรือทางอ้อม 
ต่อเน่ืองมาแล้ว ๖ - ๗ ปี

๑๐ คะแนน 1

๓ ด้านการเป็นแบบอย่าง มีหน่วยงานอ่ืน การน่าผลงานของผู้รับการประเมิน ไปเป็นแบบอย่างใบการจัด
น่าผลงาน กิจกรรม แนวคิด หรือ สวัสดิการและสวัสดีภาพ ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและ
แนวทางปฎิบตไปใช้เป็นแบบอย่าง หรือ 
เป็นด้นแบบในต้านการส่งเสริม หรือ

ผู้ปฏิบ้ตงานด้านการศึกษา
-มีบุคคล หรือหน่วยงาบ นำผลงาบไปเป็นด้นแบบในการจัดสวัสดีการฯ: ๑๐ คะแนน:;

สนับสบุนการจัดสวัสดิการและสวัสดิ ๑ หน่วยงาน
ภาพ ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการ •■ มี,บุคคล หรือหน่วยงาน น่าผลงานไปเป็นด้นแบบในการจัดสวัสดิการๆ ๑๐ คะแบน ;
ศึกษาและผู้ปฎิบดีงานต้านการศึกษา ๒หน่วยงาน

•.มี,บุคคล หรือหน่วยงาน น่าผลงานไปเป็นต้นแบบในการจัดสวัสดิการๆ  
๓ หน่วยงานข้ึนไป

๑๐ คะแนน:

๔ ด้านการพัฒนารูปแบบ มีการพัฒนา มีการพัฒนารูปแบบจากการวางแผนวิธีการ ช้ันตอน ดีดตามและ
รูปแบบค้านการส่งเสริม หรือสนับสนุน ประเมินผล หรือความดิดรืเริ่มสร้างสรรค์ ท่ีมีผลซดเจน และ
การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ ให้แก่ ตรวจสอบได้
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและ -มีวิธีการเป็นลำดับข้ันตอนชัดเจนเก่ียวกับการจัดสวัสดิการๆ ๑๐ คะแนบ;
ผู้ปฎิบ้ดงานด้านการศึกษา ให้ดิย่ิงข้ึน - มีการพัฒนาการจัดสวัสดิการให้ดีย่ิงข้ึน ๑๐ คะแนบ
จากการวางแผน กำหนดวิธีการ ข้ันตอน • มีความคิดรืเร่ิมสร้างสรรค์สิงใหม่ในการจัดสวัสดิการให้ทันต่อการ ๑๐ คะแนน
ติดตามและประเมินผล และมีความคิด 
รืเร่ิมลร้างสรรค์สิงใหม่ให้ทันต่อการ 
เปล่ียนแปลงของยุคสมัย

เปล่ียนแปลง



แบบ รวพ. ๑  {ก)

แบบใบสมัครเพ่ือรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ประ๓ ทบุคคล ตามข้อ ๓.๑.๑ (ครู และคณาจารย์)

ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

ภาพถาย 
รูปหน้าตรง
ขนาด ๑ น้ิว

๑. ซ่ือ/นามสกุล......................... ............ ........... ........ ........ .................................................................... ...............
วัน/เดือน/ปีเกิด..............................เลขประจำตัวประซาซบ........................................ท่ีอยู่ป้จจุบัน เลขท่ี..........
ถนน........................ตำบล/แซวง................................อำเภอ /เฃ ต   .......................... จังหวัด............... .......
รหัสไปรษณีย์.......................... ..... .โทรศัพท์................................... .โทรสาร.....................................................

๒. ตำแหน่งปัจจุบัน............................... 1.   ......... ....... สังกัด....... .................................................................
เร่ิมปฏิบัติงานวันท่ี............เดือน  .................. .....ปี.......... .................และปฎิบัตหน้าท่ีในตำแหน่งปัจจุบันเม่ือ
วันท่ี.....เดือน................... ปี........ รวมเวลาท้ังส้ิน........ . .ป ี.........เดือน......... วัน (นับถึงวันท่ีกำหนดในคุณสมปีติ)
สถานท่ีทำงาน.................... .............. ........................... ตั้งอยู่เลขท่ี...............ถนน.............................................
ตำบล/แขวง......................... ........ .อำเภอ/เขต ,....... .........................จังหวัด............................................ .
รหัสไปรษณีย์...... ..... .................................. ..... ..โทรศัพท์ ................................................................. .........
โทรสาร............... ........ ............ ...................... [ะ-เห311........................................ ................................................
หรือหมู่บ้านอยู่ในพ้ืนท่ีเส่ียงภัย ตามประกาศกระทรวงการคลัง หรือหมู่บ้านอยู่ไนหมู่บ้านท่ีอยู่ห่างจากซายแดน 
.......  ..................... ก.ม. หรือห่างจากจังหวัดท่ีสถานศึกษาต้ังอยู่..     .............. ก.ม.

๓. ระตับการศึกษาสูงสุด...  ......................1........................................ .........................................................
สถาบันการศึกษา  ........... ...................... ,.,.7..................ปีที่สำเร็จการศึกษา.............................................

๔. .ประวตการทำงาน (ต้ังแต่บรรจุถึงปัจจุบัน) โดยปรากฏหลักฐานอ้างสิงท่ีซัดเจน
วัน/เดือน/ปี ตำแหน่ง สถานท่ีทำงาน

๔. รางวัลหรือหลักฐานการยกย่อง โดยปรากฏหลักฐานอ้างสิงท่ีซัดเจน
วัน/เดือน/ปี รางวัล/หลักฐานการยกย่อง หน่วยงานท่ีมอบรางวัล



- ๒ -

๖, งานด้านการส่งเสริม หรือสนับสบุบการจัดสวัสดิการและสวัสดีภาพ ให้แก่ผู้'ประกอบ1วิชาชีพทางการศึกษาและ 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ตามประกาศข้อ ๙.๑ โดยระบุประเด็นสำคัญโดยย่อหรือแบบเอกสารอ้างอิง (ล้าบี)

๖.๑ มีผลงานด้านการจัดสวัสดิการและสวัสดีภาพ หรือการส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการและ 
สวัสดิดาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา และผู้เรียนหรือผู้'ปกครองดีเด่นเปบ 
ท่ีประจักษ์ จนได้รับการยกย่องจากบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเช่ือถือได้ (อธิบายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารผา)

๖.๒ มีความคิตรืเริ่มสร้างสรรค์ หรือมีนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ หรือนำ 
ผลงาบของตบเองมาประบุกต์หรือปรับปรุงพัฒนา หรือนำผลงานมาวางแผนและต่อยอดจนได้รับการยกย่อง 
เป็นท่ีประจักษ์ (อธิบายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา)

๖.๓ มีความเดวามสามารถในกรรให้คำแนะนำ คำปรึกษา เป็นผู้นำหรือสร้างผู้นำด้านการจัด 
สวัสดิการและสวัสดีภาพแก่บุคคลอ่ืน ๆ ให้สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ไปบูรฌาการกับการใช้ชีวิตประจำวับได้ 
อย่างชัดเจนเป็นท่ีประจักษ์ (อธิบายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา)

๖.๔ มีความอุตสาหะในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ มีจิตวิญญาณในวิชาชีพชอง 
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา มีความขยัน อดทน มีวินัย เสียสละกำลังกาย 
ทรัพย์ส่วนคัว เพื่อประโยชน์ส่วนรวมในการพัฒนาการศึกษา รวมทั้งการปฏิบัติงานที่แสดงถึงจิตวิญญาณและ 
ศรัทธาต่อวิชาชีพชองผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา (อธิบายพร้อมเอกสาร 
ประกอบการพิจารณา)

ขอรับรองว่าข้อมูลท้ังหมดเป็นความจริงทุกประการ
ลงซ่ือ......................... ......... ......................... ผู้สมัคร

(........... .............. ............... ........ . . 1 . )

ตำแหน่ง.......................................................
วันท่ี...... .......................... 7..............

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา

ลงช่ือ..... .............
(.....,.......

ผู้บังคับบัญชาของผู้สมัคร
..)

ตำแหน่ง............... ...................... .............
วันท่ี........./..   ......... /   .......

หมายเหตุ ในการ-น้ี!'ห้ผู้สมัคร แบบหลักฐานประกอบการพิจารณาเป็นไปตามประกาศฯ ตังน้ี 
๑. สำเนา กพ. ๗ หรือเอกสารอ้างอิงประวิ!
๒. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือสำเนาบัตรประจำตัวประซาซน 
๓, สำเนาเกียรติบัตรหรือสำเนารางวัลท่ี!ด้รับ (ถัวมี)
๔. หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา (ผู้บังคับบัญ่ซาขนต้น)



แบบ รวพ. ๑  (ข)

แบบใบเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ประ๓ ทบุศคล ตามข้อ ๓.๑.๑ (ครู และคณาจารย์)

ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

ภาพถ่าย 
รูปหน้าตรง
ขนาด ๑ น้ิว

ข้าพเจ้า (ซ่ือ/'น่ามสกุล)...................... ............................................... ......................... ขอเสบอบุคคล
เพ่ือรับรางวัลพระพฤหัสบดี โดยมีรายละเอียด ดังน้ี
๑. ซ่ือ/นามสกุล........... ...... ..... .................................. ............................. ..... .........................................................

วัน/เดือน/ปีเกิด............. ............. .เลขประจำตัวประซาชน.....................................ท่ีอยู่ปีจจุบัน เลขท่ี..........
ถนน.........................ตำบล/แขวง.................... ...........อำเภอ /เขต ...............-..................จังหวัด.......................
รหัสไปรษณีย์........................ .........โทรคัพท์  ........ .............. .......โทรสาร.....................................................

๒, ตำแหน่ง'ปีจจุบัน....... ...................................... ..... ............ สังกัด..  ..............................................................
. เร่ิมปฎิบตงานวันท่ี............เดือน.................... .........ปี.....,................ .....และปฏิบ้ตหน้าท่ีโนตำแหน่งป็จจุบันเม่ือ

วับที่.....เดือน  ...... .......ปี....... ..รวมเวลาท้ังส้ิน......... .ป.ี........ เดือน.... วับ (นับถึงวันที่กำหนดในคุณสมบด)
สถานท่ีทำงาบ    .................... ................... ...ต้ังอยู่เลขท่ี................ถนน.............................................
ตำบล/แขวง................................................................................................................................................................................................. . . . . . . . . . . . . อ ำ ๓ อ/เขต....,................................................................................................. ....................................................................................................................................................................จังหวัด...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

รหัสไปรษณีย์..................................................... .โทรตัพท์............................................................... ..................
โทรสาร......... .......................................... ..... ..[[-IV๒!เ................. ............ ..-,......... ............................. ...............
หรือหมู่บ้านอยู่ในพ้ืนท่ีเส่ียงภัย ตามประกาศกระทรวงการคลัง หรือหมู่บ้านอยูในหมู่บ้านท่ีอยู่ห่างจากชายแดน 
..............................ก.ม. หรือห่างจากจังหวัดท่ีสถานศึกษาต้ังอยู่..,..................................ก.ม.

๓ .ระดับการศึกษาสูงสุด...... ............................................... .............................1.............. ...................... .........
สถาบันการศึกษา........... ....................... ......... .................. ปีที่สำเร็จการศึกษา....................................... .

๔. ประวัตการทำงาน (ต้ังแต่บรรจุถึงป้จจุบัน) โดยปรากฏหลักฐานอ้างอิงท่ีชัดเจน
วัน/เดือน/ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน

๔. รางวัลหรือหลักฐานการยกย่อง โดยปรากฎหลักฐานอ้างอิงท่ีชัดเจน
วัน/เดือน/ปี รางวัล/หลักฐานการยกย่อง หน่วยงานที่มอบรางวัล



- ๒ -
๖. งานด้านการส่งเสริม หรือสนับสนุนการจัดสวัสดิการและสวัสดีภาพ ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและ 
ผู้ปฎิบ้ตงานด้านการศึกษา ตามประกาศข้อ ๙.® โดยระบุประเด็นสำคัญโดยย่อหรือแนบเอกสารอ้างสิง (ถ้าม)

๖.๑ มีผลงานด้านการจัดสวัสดิการและสวัสดีภาพ หรือการส่งเสริม สนับสบุนการจัดสวัสดิการและ 
สวัสดีภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาซีพทางการศึกษา ผู้ปฎิฆติ-งานด้านการศึกษา และผู้เรียนหรือผู้ปกครองดีเด่นเป็น 
ท่ีประจักษ์ จนได้รับการยกย่องจากบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเช่ือถือได้ (อธิบายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา)

๖.๒ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ หรือมีนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการจัดสวัสดีการและสวัสดีภาพ หรือนำ 
ผลงานชองตนเองมาประยุกต์หรือปรับปรุงพัฒนาหรือนำผลงานมาวางแผนและต่อยอดจนได้รับการยกย่อง 
เป็นท่ีประจักษ์ (อธิบายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา)

๖.๓ มีความร้ความสามารถในการให้คำแนะนำ คำปรึกษา เป็นผู้นำหรึอสร้างผู้นำด้านการจัด 
สวัสดีการและสวัสดีภาพแก่บุคคลอ่ืน ๆ ให้สามารถนำความ! ความเข้าใจ ไปบูรณาการกับการใช้ชีวิตประจำวันได้ 
อย่างชัดเจนเป็นท่ีประจักษ์ (อธิบายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา)

๖.๔ มีความอุตสาหะในการปฏิบัติหนำที่ด้วยความบุ่งมน เสียสละ มีจิตวิญญาณใบวิชาชีพฃอง 
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา มีความขยัน อดทบ มีวินัย เสียสละกำลังกาย 
ทรัพย์ส่วนตัว เพื่อประโยชน์ส่วนรวมในการพัฒนาการศึกษา รวมทั้งการปฏิบัติงานที่แสดงถืงจิตวิญญาณและ 
ศรัทธาต่อวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา (อธิบายพร้อมเอกสาร 
ประกอบการพิจารณา)

ขอรับรองว'าฃฺอมูลท้ังหมดเป็นความจริงทุกประการ

ลงช่ือ....... ......... ........... ......
(...........-....... .............

ตำแหน่ง............... .............
ร้นที่...,......../................. ..... ...7

ลงช่ือ........ ........... .........
( , . ............... ..... ...........................

ตำแหน่ง....... .................
ร้นท่ี....... .7........... .........7

หมายเหตุ ในการบ้ี!ห้ผู้ท่ีได้รับการเสนอซ่ือแนบหลักฐานประกอบการพิจารณาเป็นไปตามประกาคฯ ตังบ้ี 
๑. สำเนา กพ. ๗ หรือเอกสารอ้างอิงประวัติ 
๒. ลำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาซน 
๓. ลำเนาเกียรติบัตรหรือลำเนารางวัลท่ี!ด้รับ (ถ้ามี)
๔. หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา (ผู้บังคับบัญชาชันต้น)

.ผู้!ต้รับการเสนอซ่ือ 
.ป

..ผ ู้เสนอซ่ือ 
)



แบม รวพ. ๒ {ก)

แบบใบสมัครเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ประ๓ ทบุคคล ตามข้อ ๓.๑.๒ และข้อ ๓.๑.ณ 

ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
[~~| ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา [ผู้] ผู้บริพารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา

๑. ซ่ือ/นามสกุล........................................................ ............................................ ...................... ............................
วัน/เดือน/ปีเกิด...... ........................เลขประจำตัวประซาขน........... ...................... ท่ีอยู่ปีจจุบัน เลขท่ี...............
ถนน...... ........ ..........ตำบล/แขวง............................... อำเภอ /เข ต .................................จังหวัด.... ....... ..........
รหัสไปรษณีย์............... ..................โทรตัพทํ................ ................... โทรสาร.....................................................

๒. ตำแหน่งป้จจุบัน........... ................................ ..1................. สังกัด....................... ........................ 1 .................
เร่ิมป่ฏิบ้ตงานวันท่ี............เดือน.............................ปี........... ............... และปฏิบัติหน้าท่ีในตำแหน่งป้จจุบันเม่ือ
วับท่ี.....เดือน.............. .....ปี.........รวมเวลาท้ังส้ิน......... .ปี.........เดือน........ วัน (นับถึงวับท่ีกำหนดในคุณสมบด)
สถานท่ีทำงาน................................................ ...............ท้ังอยู่เลขท่ี  ....... ..ถนน............................................
ตำบล/แขวง...... ....................... .....อำเภอ/เขต............................. .........จังหวัด.................................................
รหัสไปรษณีย์..... ..... ...1........................... .......... .โทรศัพท์  ..........................................................................
โทรสาร..........................1. .1............1..........3แ................................. ........... ....................................................
หรือหมู่บ้านอยู่ในพ้ืนท่ีเส่ียงภัย ตามประกาศกระทรวงการคลัง หรือหมู่บ้านอยู่ใบหมู่บ้านท่ีอยู่ห่างจากขายแดน 
............  ................ ก.ม. หรือห่างจากจังหวัดท่ีสถานศึกษาท้ังอยู่..111........................1... ก.ม.

๓1 ระดับการศึกษาสูงสุด...........1............. ........... ........1....................... ............ .............................................. 1..
สถาบันการศึกษา.......................................... ..................... ปีที่สำเร็จการศึกษา...... .....................................

๔. ประวัติการทำงาน (ต้ังแตํบรรจุถึงป้จจุบัน) โดยปรากฏหลักฐานอ้างอิงท่ีซัดเจน
วัน/เดือน/ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน

๕ .  รางวัลหรือหลักฐานการยกย่อง โดยปรากฏหลักฐานอ้างอิงท่ีซัดเจน
วัน/เดือน/จ รางวัล/หลักฐานการยกย่อง หน่วยงานที่มอบรางวัล



๖. งานค้านการส่งเสริม หรือสนับสบุนการจัดสวัสดิการเพะสวัสดีภาพ ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและ 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ตามประกาศข้อ ๙.๑ โดยระบุประเด็นสำคัญโดยย่อหรือแบบเอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)

๖ .๑  มีผลงานค้านการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ หรือการส่งเสริม สนับสบุ่นการจัดสวัสดิการและ 
สวัสดีภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานค้านการศึกษา ดีเด่นเป็นท่ีประจักษ์ จนไค้ริบการ 
ยกย่องจากหน่วยงาบที่เชื่อถือได้ ในระดับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด หรือประเทศ (อธิบายพร้อม 
เอกสารประกอบการพิจารณา)

- ๒ -

๖.๒ มีฅวามคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ หรือมีนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ หรือนำ 
ผลงานของตนเองมาประยุกต์หรือปรับปรุงพัฒนา หรือนำผลงานมาวางแผนและต่อยอดจนไค้รับการยกย่องเป็น 
ท่ีประจักษ์ (อธิบายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา)

๖.๓ มีความ!ความสามารถในการให้คำแนะนำ คำปรึกษา เป็นผู้นำหรือสร้างผู้นำด้านการจัด 
สวัสดิการและสวัสดิภาพแก,บุคคลอ่ืน ๆ ให้สามารถนำความ! ความเข้าใจ ไปบูรณาการกับการใช้ชีวิตประจำวันได้ 
อย่างชัดเจนเป็นท่ีประจักษ์(อธิบายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา)

๖.๔ มีความอุตสาหะในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น เลียสละ มีจิตวิญญาณในวิขาชีพของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา มีความขยัน อดทน มีวินัย เลียสละกำลังกาย 
ทรัพย์ส่วนตัว เพื่อประโยขนํส่วนรวมใบการพัฒนาการศึกษา รวมทั้งการปฏิบัติงานที่แสดงถึงจิตวิญญาณและ 
ศรัทธาต่อวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา (อธิบายพร้อมเอกสาร 
ประกอบการพิจารณา)

ขอรับรองว่าข้อมูลท้ังหมดเป็นความจริงทุกประการ
ลงซ่ึอ....... ..................................................... ผู้สมัคร

น........— .....:.................. .............1..)
ตำแหน่ง.............. ........ .........1.......................
รินท่ี......... /......1 .........../...................

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา

ลงชี’อ............................. ....................ผู้บังคับบัญชาของผู้สมัคร
(........ ..................................1...)

ตำแหน่ง......... .......... .................... ......... ..................
รินท่ี......... /   ....... .......1..7...................

หมายเหตุ ใบการน่ํให้ผู้สมัคร แนบหลักฐานประกอบการพิจารณาเป็นไปตามประกาศ  ๆดังน
๑ . สำเนากพ.๗ หรือเอกสารอ้างอิงประวัติ
๒. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรอสำเนาบัตรประจำตัวประชาซน
๓ .  สำเนาเกียรติบัตรหรือสำเนารางวัลท ี่ไต้รับ (ถ้ามี)
๔. หนังสือรับรองซองผู้บังคับบัญชา (ผู้บังคับบัญชาซ้ับต้บ)



แบบ รวพ.

แบบใบเสนอซ่ือเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ประ๓ ทบุคคล ตามข้อ ๓.๑.๒ และข้อ ๓.๑.๓ 

ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
[] ]  ผู้ปฏิบดืงาบด้านการศึกษา [^] ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา

ภาพถ่าย 
รูปหน้าตรง 
ฃนาด ๑ น้ิว

ข้าพเจ้า (ซื่อ/นามสกุล)................ .......... ............................. ...................................... ขอเสนอบุคคล
เพ่ือรับรางวัลพระพฤหัสบดี โดยมีรายละเอียด ดังน้ี
๑. ซ่ือ/นามสกุล...... ............................. ....... .... ........................................................................

วัน/เดือน/บี1เกิด............................................................................................................................เลขประจำตัวประซาซบ....................................... ................................................... ; ....................................... . . ท ีอ่ยู่ปัจจุบัน เลขท ี่.........................................................................

ถนน.. ..................ตำบล/แซวง............................... อำเภอ /เขต .................................จังหวัด............... .......
รหัสไปรษณีย์........................ .........โทรสัพท  ....................... ....โทรสาร......................................................

๒. ตำแหน่งปัจจุบัน................. ........... ................. ..................สังกัด............. .......... ................................................
เร่ิมปฏิบัตงาบวันท่ี............ เดือน.............................ปี............. ......... ....และปฎิบัตหน้าท่ีในตำแหน่งปัจจุบันเม่ือ
วันท่ี.....เดือน........... .........ปี........รวมเวลาท้ังส้ิน. .....ปี........เดือน........ วัน (บับถึงวันท่ีกำหนดในคุณสมบัต)
สถานท่ีทำงาบ............. ............ .................................... ต้ังอยู่เลขท่ี................ถนน.............................................
ตำบล/แขวง....... ............................อำเภอ/เขต11:..11............... ..... ......... .จังหวัด...................... ..........................
รหัสไปรษณีย์............................. ....................... ..โทรศัพท์ ...................... ............ ............................................ .
โทรสาร....................1....., ....1.......................ผปลแ.............. .......... .......... ....................................................
หรือหมู่บ้านอยู่ในพ้ืนท่ีเส่ียงภัย ตามประกาศกระทรวงการคลัง หรือหมู่บัานอยูในหมู่บ้านท่ีอยู่ห่างจากชายแดน 
...]  ..................ก-ม. หรือห่างจากจังหวัดท่ีสถานศึกษาต้ังอยู่......... ,  ก.ม.

๓. วุฒการศึกษาสูงสุด .1.,;.............. ..................... ........ ..................... ........................................................... ....
สฤาบนการศึกษา................. .................... .V...................... ปีที่สำเร็จการศึกษา............................................

๔. ปริะวติการทำงาน (ต้ังแต่บรรจุถึงปัจจุบัน) โดยปรากฏหลักฐานอ้างองท่ีขัดเจน
วัน/เดือน/ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน

๔. รางวัลหรือหลักฐานการยกย่อง โดยปรากฏหลักฐานอ้างอิงท่ีขัดเจน
วัน/เดือน/ปี รางวัล/หลักฐานการยกย่อง หน่วยงานที่มอบรางวัล

1



- ๖  -

๖. งานด้านการส่งเสริม หรือสนับสนุนการจัดสวัสดิการและสวัสดีภาพ ให้แกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและ 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ตามประกาศข้อ ๙.๑ โดยระบุประเด็นสำคัญโดยย่อหรือแนบเอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)

๖.๑ มีผลงานด้านการจัดสวัสดิการและสวัสดีภาพ หรือการส่งเสริม สนับสบุนการจัดสวัสดิการและ 
สวัสดีภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ดีเด่นเป็นท่ีประจักษ์ จนได้รับการ 
ยกย่องจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ในระดับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด หรือประเทศ (อธิบายพร้อม 
เอกสารประกอบ การพิจารณา)

๖.๒ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ หรือมีนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการจัดสวัสดิการและสวัสดีภาพ หรือนำ 
ผลงานของตนเองมาประยุกต์หรือปรับปรุงพัฒนา หรือนำผลงานมาวางแผนและต่อยอดจนได้รับการยกย่องเป็น 
ท่ีประจักษ์ (อธิบายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา)

๖.๓ มีความ!ความสามารถในการให้คำแนะนำ คำปรึกษา เป็นผู้นำหรือสร้างผู้นำด้านการจัด 
สวัสดิการและสวัสดีภาพแก่บุคคลอ่ืน  ๆให้สามารถนำความ! ความเข้าใจ ไปบูรณาการกับการใช้ชีวิตประจำวันได้ 
อย่างซัดเจนเป็นท่ีประจักษ์{อธิบายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา)

๖.๔ มีดวามอุตสาหะในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ มีจิตวิญญาณใบวิชาชีพของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา มีความขยัน อดทน มีวินัย เสียสละกำลังกาย 
ทรัพย์ส่วนตัว เพื่อประโยซนํส่วนรวมในการพัฒนาการศึกษา รวมทั้งการปฏิบัติงานที่แสดงถืงจิตวิญญาณและ 
ศรัทธาต่อวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา (อธิบายพร้อมเอกสาร 
ประกอบการพิจารณา)

ขอรับรองว่าข้อมูลท้ังหมดเป็นความจริงทุกประการ

ลงซ่ือ....... .
(.....

ตำแหน่ง.....
วันท่ี..... .;.,7

ลงซ่ือ.............,
(...

ตำแหน่ง......
วันท่ี........ ../................ /

หมายเหตุ ใบการน้ีให้ผู้ท่ีไต้รับการเสนอซ่ือแนบหลักฐานประกอบการพิจารณาเป็นไปตามประกาศ  ๆดังน้ี 
๑. สำเนา กพ. ๗ หรือเอกสารอ้างอิงประวัติ 
๒. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือสำเนาบัตรประจำตัวประขาชน 
๓. สำเนาเกียรติบัตรหรือสำเนารางวัลท่ีไต้รับ (ถ้ามี)
๔. หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา (ผู้บังคับบัญชาข้นต้น)

.ผ ู้ไต้รับการเสนอซ่ือ 

.-)

. . .ผ ู้เสนอซ่ือ 
1)



แบบใบสมัครเพ่ือรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ประ๓ ทบุคคล ตามข้อ ๓.๑.๔ (ผู้มืคุณูปการ)

แบบ รวพ. ๓ (ก)

ภาพถ่าย 
รูปหน้าตรง 
ขนาด ๑ น้ิว

ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

๑. ซ่ือ/บามสกุล............................................................................................. ...........................................................
วัน/เดือน/ปี๓ด.............. ................เลขประจำตัวประซาซน..................................ท ีอ่ยู่ปัจจุบัน เลขท่ี................
ถนน. ,..................ตำบล/แขวง...............................อำเภอ /เฃ ต .............................. ..จังหวัด........................
รหัสไปรษณีย์............................... .โทรศัพท์............... ................ .....โทรสาร...................................... ..............

๒. ตำแหน่งปัจจุบัน.................................................. ............ ..สังกัด..................................................... ...................
เร่ิมปฏิบัติงานวันท่ี............เดือน......... .............. .....ปี...........................และปฏิบัติหน้าท่ีในตำแหน่งปัจจุบันเม่ือ
วันท่ี.....เดือน................... ปี........รวมเวลาท้ังส้ิน...........จ ........เดือน.........วัน (นับถึงวันท่ีกำหนดในคุณสมบ้ต)
สถานท่ีทางาน...................... ........................ ................ต้ังอยู่เลขท่ี................ถนน.............................................
ตำบล/แขวง................ ...................อำเภอ/เขต...........,.............. ........... จังหวัด......................................... .......
รหัสไปรษณีย์..................................................... .โทรศัพท์  ..............................................................................
โทรสาร...........................................................ธ.-&/๒แ.............................. .... 1................. ...................... .............
หรือหมู่บ้าบอยูในพ้ืนท่ีเส่ียงภัย ตามประกาศกระทรวงการคลัง หรือหมู่บ้านอยู่ในหมู่บ้านท่ีอยู่ห่างจากขายแดน 
.  ..................... ..ก.ม. หรือห่างจากจังหวดท่ี!!ถานศึกษาตงอยู่......................................ก.ม.

๓. วุฒิการศึกษาสูงสุด.................................... .............. ........................................ .................................... ...... ......
สถาบันการศึกษา............................ ;...... ............................ปีที่สำเร็จการศึกษา.......................... .................

๔. ประวัติการทำงาน (ต้ังแต่บรรจุถึงปัจจุบัน) โดยปรากฏหลักฐานอ้างอิงท่ีขัดเจน
วัน/เดือน/ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน

๔. รางวัลหรือหลักฐานการยกย่อง โดยปรากฏหลักฐานอ้างอิงท่ีขัคเจน
วัน/เดือน/ปี รางวัล/หลักฐานการยกย่อง หน่วยงานท่ีมอบรางวัล



๖. งานต้านการส่งเสริม หรือสนับสนุนการจัดสวัสดิการและสวัสดีภาพ ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางก''เรศึกบภและ 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ตามประกาศข้อ ๙.๒ โดยระบุประเด็นสำคัญโดยย่อหรือแนบเอกลารอ้างอิง (ล้ามี)

๖.๑ มีผลงานด้านการจัดสวัสดิการและสวัสดีภาพ หรือภารส่งเสริม สนับลนุบการจัดสวัสดิการและ 
สวัสดีภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกบา ดีเด่นเป็นท่ีประจักษ์ จนได้รับการ 
ยกย่องจากหนํวยงานที่เชื่อถือได้ในระดับสถานศึกษา เฃตพื้นที่การศึกบา จังหวัด หรือประเทศ (อธิบายพร้อม 
เอกสารประกอบการพิจารณา)

๖ .เอ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ หรือมีนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือการส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการ 
และสวัสดีภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา หรือนำผลงานของตนเองมา 
ประยุกต์1หรือ1ปรับปรุงพัฒนา หรือนำผลงานมาวางแผนอย่างต่อเนื่องและมีการต่อยอดจบได้รับการยกย่องเป็น 
ท่ีประจักษ์ (อธิบายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา)

๖.๓ มีการเสียสละกำลังกาย กำลังทรัพย์ส่วนตัว อุทิศตน หรือจิตสาธารณะ พร้อมเป็นผู้ให้เพ่ือการ 
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการและสวัสดีภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้าน 
การศึกษา หรือระบบการศึกบาฃองซาดี โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนที่ปรากฏอย่างชัดเจนในระดับสถานศึกษา 
เฃตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัด หรือประเทศ (อธิบายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา)

๖.๔ มีการจัดหรือส่งเสริม หรือสนับสนุนการจัดสวัสดีการและสวัสดีภาพ ให้แก'ผู้ประกอบวิชาชีพ 
ทางการศึกษาและผู้ปฏินัตงาบด้านการศึกษาอย่างต่อเน่ือง (อธิบายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา)

ขอรับรองว่าข้อมูลท้ังหมดเป็นดวามจริงทุกประการ

ลงซ่ึอ................................  ...................... ผู้สมัคร
(-............... ............................................ )

ตำแหน่ง.......................................................
วันท่ี........./......................7...................

หมายเหตุ ในการน้ีขอให้ผู้สมัคร แนบหลักฐานประกอบการพิจารณาเป็นไปตามประกาศฯ สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนหรือ 
ลำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ สำเนาเกียรติบัตรหรือสำเนารางวัลท่ีได้รับ (ถ้ามี)



แบบ รวพ. ๓ (ข)

แบบใบเสนอขื่อเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ประ๓ ทบุคคล ตามเอ ๓.๑.๔ (ผู้มีคุณูปการ)

ของสำนักงานคณะกรรมการสกสค.

ข้าพเจ้า (ซ่ือ/นามสกุล) 1............................. ................................. ........... .................. ขอเสนอบุคคล
เพ่ือรับรางวัลพระพฤหัสบดี โดยมีรายละเอียด ตังน้ี
๑ .  ข่ือ/นามสกุล................ ......................................... ................. ...................................... ............................ ..................... .............. ............................................. ................. .

วัน/เดือน/ปีเกิด.............. ................เลขประจ้าตัวประซาซน........ .........................ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขท่ี...............
ถนน.........................ตำบล/แขวง.... ..... .1..,......,....อำเภอ /เข ต .............................,,.1จังหวัด.......................
รหัสไปรษณีย์.......................... ..... .โทรศัพท์    ................ .....โทรสาร............. ........................................

๒. ตำแหน่งปัจจุบัน........................................... ..... ............. ..สังกัด...................................1.....................................
เร่ิมปฏิบัติงานวันท่ี......... ..เดือน........1........... .........ปี...........................และปฏิบัตหน้าท่ีโนตำแหน่งปัจจุบันเม่ือ
วับท่ี เดือน............ ........ปี....... รวมเวลาท้ังส้ิน...........ป.ี.......เดือน...... ...วัน (นับถึงวันท่ีกำหนดในคุณสมบ้ต๊)
สถานท่ีท์างาน      ..................................... ต้ังอยู่เลขท่ี.................ถนน.............................................
ตำบล/แขวง.............. .................... อำเภอ/เขต...................... ................จังหวัด.................................................
รหัสไปรษณีย์............ ..................................... .....โทรศัพท์.................................................................................
โทรสาร........................ ................................... &-เฬ่ลแ.................. ......................................................................
หรือหมู่บ้านอยู่ในพ้ืนท่ีเส่ียงภัย ตามประกาศกระทรวงการคลัง หรือหมู่บ้านอยู่ในหมู่บ้านท่ือยู่ห่างจากชายแดน 
1...,........................ก.ม. หรือห่างจากจังหวัดท่ีสถานศึกษาต้ังอยู่.................................. ....ก.ม.

๓. วุฒิการศึกษาสูงสุด........................................... ................................. .................................................... ............
สถาบันการศึกษา............................................. .................. ปีที่สำเรืจการศึกษา....................... ....................

๔. ประวัติการทำงาน (ต้ังแต่บรรจุถึงปัจจุบัน) โดยปรากฏหลักฐานอำงอีงท่ีซัดเจน
วัน/เดือน/ปี ตำแหน่ง สถานท่ีทำงาน

๔. รางวัลหรือหลักฐานการยกย่อง โดยปรากฏหลักฐานอ้างองท่ีซัดเจน
วัน/เดือน/ปี รางวัล/หลักฐานการยกย่อง หน่วยงานท่ีมอบรางวัล



-  1อ -

๖. งานด้านการส่งเสริม หรือสน'นสนุนการ'จัดสวัสดิการและส'วัสติภาพ ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและ 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ตามประกาศข้อ ๙.๒ โดยระบุประเด็นสำคัญโดยย่อหรือแนบเอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)

๖.๑ มีผลงานด้านการจัดสวัสดีการและสวัสดีภาพ หรือการส่งเสริม สนับสนุบการจัดสวัสดิการและ 
สวัสติภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ดีเด่นเป็นท่ีประจักษ์ จบได้รับการ 
ยกย่องจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ในระดับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด หรือประเทศ (อธิบายพร้อม 
เอกสารประกอบการพิจารณา)

๖.๒ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ หรือมีนวัตกรรมใหม่  ๆ เพ่ือการส่งเสริม สนับสนุบการจัดสวัสดิการ 
และสวัสดีภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานต้านการศึกษา หรือนัาผลงานของตนเองมา 
ประยุกต์หรือปรับปรุงพัฒนา หรือนำผลงานมาวางแผนอย่างต่อเนื่องและมีการต่อยอดจนได้รับการยกย่องเป็น 
ท่ีประจักษ์ (อธิบายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา)

'๖.๓ มีการเลียสละกำลังกาย กำลังทรัพย์ส่วนตัว อุทิศตน หรือจิตสาธารณะ พร้อมเป็นผู้ให้เพ่ือการ 
ส่งเสริมสนั่บสนุนการจัดสวัสดิการและสวัสดีภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้าน 
การศึกษา หรือระบบการศึกษาชองชาติ โดยไม่หวังสิ'งตอบแทนที่ปรากฏอย่างชัดเจนในระดับสถานศึกษา 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัด หรือประเทศ (อธิบายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา)

๖.๔ มีการจัดหรือส่งเสริม หรือสนับสบุบการจัดสวัสดิการและสวัสดีภาพ ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพ 
ทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาอย่างต่อเน่ือง (อธิบายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา)

ขอรับรองว่าข้อมูลท้ังหมดเป็นความจริงทุกประการ

ลงช่ือ,............................................. ผู้Iลนอช่ือ
น่................................. ........ 5

ตำแหน่ง......... .................................. .
ว้นที่....,,...,,./.................. 7 ............. ...........

ลงช่ือ..  ............................... ผู้!ต้รับการเสนอซ่ือ
(.-........................................1)

ตำแหน่ง.................... ..........................
วันที่........... 7...................7 ........... ............

หมายเหตุ ในการน้ีซอไห้ผู้ไต้รับการเสนอช่ือ แนบหลักฐานประกอบการพิจารณาเป็นไปตามประกาศ  ๆสำเนาบัตรประจำตัว 
ประขาซนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราขการ สำเนาเกียรติบัตรหรือสำเนารางวัลท่ี!ต้รับ (ล้ามี)



แบบ รวพ. ๔

แบบใบเสนอซื่อเพี่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ‘ชระจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ประ๓ ทหน่วยงาน

ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

ข้าพเจ้า (ผู้เสนอซ่ือ/นามสกุล)............................ ........................................ กรรมการ สกสค. จังหวัด
ขอเสนอหน่วยงาน เพ่ือวับรางวัลพระพฤหัสบดี โดยมีรายละเอียด ดังน้ี
๑. ซ่ือหน่วยงาน................... ............................... .................................................. 1"..........................................

สังกัด.......-........................ ................................. ,1.,....... .......................................................................... ...........
ต้ังอย่เลขท่ี............. ........ ซอย............................. ........................................ .ถนน............................................. .
ตาบล/แขวง.................................. อำเภอ/เขต........... ....... ......... ..........จังหวัด.................... ............................
รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์................................. .....โทรสาร ................................ 1....................
ลักษณะภาระงานท่ีวับผิดชอบ................. .............. ,......... ......... 1...,.................................................................1.
จำนวนบุคลากร/สมาซิก.................... ........................................................... ......................................................
ซ่ือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน.................... .............. ............................... ................................. ...... ...............
โทรศัพท์มือมือ.....  ...... 1... .11..!ะ-เฬฒ่[...1...:........................ .............. 11............ :.......................................

๖. มีผลงานท่ีดำเนินการส่งเสริม หรือสนับสนนการจัดสวัสดิการและสวัสดีภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
และผู้ปฏิบดงานด้านการศึกษาดีเด่นเป็นท่ีประจักษ์ ตามประกาศข้อ ๙1๓ โดยระบุประเด็นสำคัญโดยย่อหรือแนบ 
เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)

1๒.๑ มีผลงานด้านการจัดสวัสดีการแสะสวัสดีภาพ หรือการส่งเสริม สนับสบุนการจัดสวัสดิการและ 
สวัสดีภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบ้ตงาบด้านการศึกษา ดีเด่นเป็นท่ีประจักษ์ จนได้วับการ 
ยกย่อง จากหน่วยงานท่ีเช่ือถือในระดับสถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัด หรือประเทศ (อธิบายพร้อมเอกสาร 
ประกอบการพิจารณา)

๒.๒ มีการจัดหรือส่งเสริม หรือสนับสนุนการจัดสวัสดิการและสวัสดีภาพ ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพ 
ทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมอย่างด่อณื่อง (อธิบายพร้อมเอกสาร 
ประกอบการพิจารณา)

๒.๓ มีหน่วยงานอื่นนำผลงาบ กิจกรรม แนวดีด หรือแนวทางปฏิบัตไปใข้เป็นแบบอย่าง หรือเป็น 
ด้นแบบในด้านการส่งเสริมหรือสนับสนุนการจัดสวัสดิการและสวัสดีภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
และผู้ปฎบตงานด้านการศึกษา (อธิบายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา)



๒.๔ มีการพัฒนารูปแบบด้านกๆรส่งเสริม หรือสนับสบุนการจัดสวัสดการและสวัสคิภาพ ให้แก ่
ผู้ประกอบวิขาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ให้สืยิ่งขึ้น จากการวางแผน กำหนดวิธีการ 
ข้ันตอน ติดตามและประเมีนผล และมีดวามคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้ทนติอการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย 
(อธิบายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา)

- ๒  —

ขอรับรองว่าข้อมูลท้ังหมดเป็นความจริงทุกประการ
คำยินยอมของผู้ได้รับการเสนอซ่ือ

ลงซ่ือ....... ................ ............................. ..........ผู้เสนอซื่อ
......... -.. .....)

กรรมการ ลกสค. จังหวัด......................... ................
ว ันที่.,....,..../.........................7......... ..............

ลงซ่ือ.......................................... .................ผู้บริหารหน่วยงาน
น .... ,............. ......... .............)

ตำแหน่ง..........................................................
วันที่............/................ ...7 ......................

หมายเหต; ในการนี้ขอให้หน่วยงานท!ตรับการเสนอซื่อ แนบหลักฐานประกอบการพิจารณาเป็นไปตามประกาศๆ หลักฐาน 
ที่แสดงการจัดตั้งมีสมาขิก และ กิจกรรมที่ดำเนินภารตามวัตถประสงค์ (ตามประกาศข้อ ๕.®.๓) เพี่อประกอบการพิจารณา ด้วย


