
 

 

ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว  
เรื่อง การคัดเลือกครูผู้สอนเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ “ครูดีที่ศิษย์รัก” ประจ าปี พ.ศ. 2566 

------------------------------------- 
  ด้วยส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสระแก้ว จัดให้มีโครงกำรกำรคัดเลือกครูผู้สอนเพ่ือยกย่อง                
เชิดชูเกียรติ “ครูดีที่ศิษย์รัก” ประจ ำปี พ.ศ. 2566 เพ่ือเป็นกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจในกำรท ำงำนของครูผู้สอน 
ผู้ เป็นที่ศรัทธำยกย่อง ยอมรับ ของนักเรียน ผู้บริหำร  เพ่ือนครู ผู้ปกครองและชุมชน เป็นแบบอย่ำง                         
ของผู้มีจิตวิญญำณแห่งควำมเป็นครู ทุ่มเท เสียสละ รักและเมตตำศิษย์ อุทิศตนเพ่ือช่วยเหลือดูแลนักเรียน 
สนับสนุนศิษย์ไปในทำงที่ดี พัฒนำคุณภำพกำรเรียนของศิษย์ ช่วยเหลืองำนกำรศึกษำ และชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง            
มีควำมอดทน อดกลั้น และทุ่มเทเสียสละในกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง ยำวนำนจึงเห็นผลลัพธ์ของควำมส ำเร็จที่เกิด
ขึ้นกับศิษย์ จนเป็นแบบอย่ำงท่ีดีในกำรปฏิบัติตน อันเป็นผลดีต่อกำรพัฒนำคุณภำพเยำวชนและคุณภำพกำรศึกษำ
ของประเทศชำติสืบต่อไป ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

1.วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอน ที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ ดี ผู้เป็นที่ศรัทธำยกย่อง 
ยอมรับของนักเรียน ผู้บริหำร เพ่ือนครู ผู้ปกครองและชุมชนว่ำเป็นแบบอย่ำงของผู้มีจิตวิญญำณแห่งควำมเป็นครู 
ทุ่มเท เสียสละ รักและเมตตำศิษย์  อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่ำงต่อเนื่อง จนเป็นที่ประจักษ์ 
  1.2 เพ่ือสร้ำงขวัญและก ำลังใจแก่ครูผู้สอน รวมทั้งได้พัฒนำวิชำชีพให้สูงขึ้น  
  1.3 เพ่ือเผยแพร่ผลงำน ควำมดี เชิดชูเกียรติ “ครูดีที่ศิษย์รัก” ต่อสำธำรณชน 
  1.4 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำครู ได้พัฒนำตนเองให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เสริมสร้ำง
ศรัทธำและควำมเชื่อถือในวิชำชีพครูให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม 

2.รางวัลที่จะได้รับ 
  2.1 กำรยกย่องเชิดชูเกียรติ ชื่อรำงวัลว่ำ “ครูดีที่ศิษย์รัก” 
  2.2 ผู้ที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสระแก้วพิจำรณำคัดเลือกให้ได้ รับยกย่องเชิดชูเกียรติ                   
“ครูดีที่ศิษย์รัก” จะได้รับเกียรติบัตรประกำศเกียรติคุณ 

3.คุณสมบัติของครูผู้สมควรได้รับการยกย่อง 

  ครูผู้สมควรได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติครูดีที่ศิษย์รัก ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะ 
ดังนี้ 

 
/3.1 คุณสมบัติ.... 

 
 



-2- 

3.1 คุณสมบัติทั่วไป  
        (1) เป็นครูผู้สอน ที่ปัจจุบันยังปฏิบัติหน้ำที่สอน หรือด ำรงต ำแหน่งครูผู้สอน ในหน่วยงำน            
ทำงกำรศึกษำทุกสังกัด ในจังหวัดสระแก้ว (กรณีที่เกษียณ หรือออกจำกรำชกำรไปแล้ว แต่ปัจจุบันยังมำปฏิบัติ
หน้ำที่จิตอำสำครูช่วยสอนหรือท ำกำรปฏิบัติกำรสอนอยู่ ต้องปฏิบัติกำรสอนไม่น้อยกว่ำสัปดำห์ละ 3 วัน)                 
และไม่เป็นผู้บริหำรสถำนศึกษำ หรือ ผู้บริหำรหน่วยงำน 
                           (2) มีระยะเวลำปฏิบัติกำรสอนไม่น้อยกว่ำ 6 ปีต่อเนื่อง (นับถึงวันที่ประกำศ) โดยไม่จ ำกัด
ว่ำเป็นหน่วยงำนเดียวกันหรือไม่ แต่ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติงำนในหน่วยงำนปัจจุบันไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 
             (3) เป็นผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำ หรือ ผู้บริหำรกำรศึกษำ หรือ ครู 
หรือ ผู้ปกครอง หรือ ผู้แทนชุมชน หรือ ศิษย์เก่ำ หรือ ศิษย์ปัจจุบัน(ที่ศึกษำอยู่ระดับชั้นสูงสุดของสถำนศึกษำ/
สถำบันนั้น)  

      (4) เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัย หรือจรรยำบรรณวิชำชีพ 

3.2 คุณสมบัติเฉพาะ  
          เป็นบุคคลผู้มีจิตวิญญำณแห่งควำมเป็นครู เป็นที่ศรัทธำ ยกย่อง ยอมรับของนักเรียน                
ผู้บริหำร เพ่ือนครู ผู้ปกครองและชุมชน  โดยเป็นผู้มีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกครูดีที่ศิษย์รัก 
เป็นที่ประจักษ์ต่อชุมชนและลูกศิษย์ และได้รับกำรรับรองจำกบุคคล (ตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศ) 
           
4.หลักเกณฑ์การพิจารณา ประกอบด้วย 

4.๑ เป็นครูที่มีความเป็นกัลยาณมิตร ๗ ประการ ดังนี้ 
        (1) “ครูผู้น่ารัก” มีคุณลักษณะและแสดงออกถึงควำมเมตตำหวังดีต่อศิษย์เสมอ ยิ้มแย้ม 
แจ่มใส ไม่บึ้งตึงท้ังในเวลำสอนและนอกเวลำสอน พูดจำดีและมีควำมสุภำพ ท ำให้ศิษย์รู้สึกสบำยใจเวลำที่พบหน้ำ
กัน ให้ควำมสนิทสนมกับศิษย์ตำมควรแก่กำลเทศะ เอำใจใส่อบรมสั่งสอนศิษย์ให้มีควำมรู้อย่ำงแท้จริง                
ให้ควำมเอำใจใส่และปลอบประโลมให้ก ำลังใจเมื่อเด็กมีควำมทุกข์  

                           (๒)  “ครูผู้น่าเคารพ” มีคุณลักษณะและแสดงออกถึงกำรกระท ำตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี             
แก่ศิษย์ ทั้งพฤติกรรมทำงกำย วำจำ ใจ ท ำให้ศิษย์เกิดควำมรู้สึกอบอุ่นใจ สำมำรถเป็นที่พ่ึงได้  
                           (๓) “ครูผู้น่ายกย่อง” มีคุณลักษณะและแสดงออกถึงควำมว่ำได้กระท ำตนให้เป็นที่น่ำเจริญ            
น่ำยกย่องของศิษย์และบุคคลทั่วไป มีควำมรู้และภูมิปัญญำอย่ำงแท้จริง มีคุณธรรมควรแก่กำรกรำบไหว้บูชำเสมอ 
เปิดรับควำมรู้ใหม่ๆ เชื่อกฎแห่งกรรม เป็นผู้รักษำศีล และควบคุมจิตด้วยสมำธิ  

                (๔) “ครูผู้เคารพกฎหมาย ระเบียบ และแบบแผนของทางราชการ” มีคุณลักษณะและ
แสดงออกที่ดีงำมโดยไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัย อำญำ และจรรยำบรรณวิชำชีพ พร้อมทั้งอบรม ตักเตือนศิษย์              
ให้มีระเบียบวินัยเสมอ 

                (๕) “ครูผู้อดทน” มีคุณลักษณะและแสดงออกถึงควำมอดทน อดกลั้น ต่อถ้อยค ำพูด               
ของศิษย์ที่มำกระทบต่อควำมรู้สึก พร้อมรับฟังข้อซักถำม ให้ค ำปรึกษำหำรือ แนะน ำ ค ำวิจำรณ์ โดยไม่เบื่อหน่ำย 
ไม่ฉุนเฉียว ไม่ข้ึงโกรธ 

 

/(6) ครูผู้สอน.... 
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                (๖) “ครูผู้สอนได้อย่างลึกซึ้ง”มีคุณลักษณะและแสดงออกถึงควำมควำมสำมำรถในกำรสอน 
มีควำมรอบรู้ในเรื่องที่สอน อธิบำยเรื่องรำวต่ำงๆ ได้อย่ำงแจ่มแจ้ง สำมำรถอธิบำยเรื่องที่เข้ำใจยำกให้เข้ำใจได้
โดยง่ำย ท ำให้ผู้ไต่ถำมเรียนรู้ได้อย่ำงลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆ  

                (๗) “ครูผู้ไม่มีอบายมุข” มีคุณลักษณะและแสดงออกถึงควำมเป็นแบบอย่ำงที่ดี โดยที่ครู  
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบำยมุขท้ังปวง และไม่ชักน ำศิษย์ไปในทำงต่ ำทรำมหรือเสื่อมโทรมทำงจิตใจ ไม่น ำเรื่องเหลวไหลมำ
กล่ำวแนะน ำ หรือชักชวนศิษย์   

  4.๒ เป็นครูที่ตั้งใจท าหน้าที่ “งานการสอน” อย่างทุ่มเท เสียสละ จนเกิดศิษย์รัก พึงพอใจ  
ผู้ปกครองและชุมชน ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องให้การยอมรับเป็นแบบอย่างท่ีดี โดยมีผลงานเชิงประจักษ์
ชัดเจน 

5.วิธีด าเนินการคัดเลือก 
  5.1 ผู้ประสงค์ที่จะเสนอรำยชื่อครูเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ “ครูดีที่ศิษย์รัก” ให้จัดท ำแบบ             
เสนอรำยชื่อครูโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมทั้งมีผู้ลงนำมรับรองข้อมูล ตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด                      
แนบท้ำยประกำศ ทั้งนี้ ครูที่จะได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ไม่สามารถเสนอชื่อตนเองได้ 
  5.2 ให้เสนอรำยชื่อครู ที่ปฏิบัติหน้ำที่เป็นครูผู้สอนในหน่วยงำนทำงกำรศึกษำภำยในจังหวัด
สระแก้ว สังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสระแก้ว ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้ว เขต 1 – 2 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสระแก้ว ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดสระแก้ว ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำ    
นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ศูนย์ฝึกและพัฒนำอำชีพรำษฎรไทยบริ เวณชำยแดนสระแก้ว                
ศูนย์วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำสระแก้ว กองก ำกับกำรต ำรวจตระ เวนชำยแดนที่ 12 (โรงเรียน ตชด.)                 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสระแก้ว เทศบำลเมืองสระแก้ว เทศบำลเมืองวังน้ ำเย็น เทศบำลเมืองอรัญญประเทศ 
เทศบำลต ำบลฟำกห้วย  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก โรงเรียนปัจจันตเขตวิทยำ มหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตสระแก้ว
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์สระแก้ว วิทยำลัยโพธิวิชชำลัย  มหำวิทยำลัย                             
ศรีนครินทรวิโรฒ และวิทยำลัยชุมชนสระแก้ว เพ่ือรับรำงวัล “ครูดีที่ศิษย์รัก” โดยจัดท าแบบเสนอรายชื่อครู 
ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด มายังส านักงานศึกษาธิการสระแก้ว ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลาราชการ 
  5.3 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสระแก้ว ตรวจสอบคุณสมบัติและพิจำรณำคัดเลือกครู                 
เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ  “ครูดีที่ศิษย์รัก” ประจ ำปี พ.ศ. 2566  
 
6.การประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก 
  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสระแก้ว จะประกำศผลกำรคัดเลือกผู้ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ                           
“ครูดีที่ศิษย์รัก” ประจ ำปี พ.ศ. 2566 ผ่ำนทำงเว็บไซต์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสระแก้ว www.moesk.go.th 
ภำยในวันที่ 6 มกรำคม 2566  
 

/7.กำรมอบรำงวัล.... 
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7. การมอบรางวัล 
  ผู้มีรำยชื่อตำมประกำศผลกำรคัดเลือกผู้ ได้รับยกย่องเชิดชู เกียรติ  “ครูดีที่ศิษย์ รัก”                       
ประจ ำปี  พ.ศ. 2566 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสระแก้ว จะจัดท ำเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ เพ่ือมอบ                       
ในงำนวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 โดยจะแจ้งรำยละเอียดในประกำศผลกำรคัดเลือกให้ทรำบต่อไป  

    ประกำศ ณ วันที่   7   ธันวำคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-5- 
รายละเอียดหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสระแก้วและการรับรองข้อมูลของครูผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็น “ครูดีที่ศิษย์รัก” 

ที่ หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสระแก้ว (สังกัด) ผู้ใหก้ารรับรองข้อมูล (5 ราย) 
1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขั้นพื้นฐำน  

สถำนศึกษำในสังกัด ดงันี ้
-ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้ว เขต 1 – 2  
-ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสระแก้ว 
-ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดสระแก้ว 

1. ผู้บังคับบัญชำชั้นต้น (ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ /   
   รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ) หรือผู้ท่ีท ำหน้ำที่ 
    รักษำกำรในต ำแหน่ง(กรณีไม่มีผู้บริหำรสถำนศึกษำ) 
2. ผู้น ำชุมชน (ก ำนัน หรือ ผู้ใหญ่บ้ำน)ในพื้นที่                         
    ท่ีสถำนศึกษำ/หน่วยงำน/สถำบันกำรศึกษำ ต้ังอยู ่
3.ประธำนกลุ่มเครือข่ำยกำรศกึษำในพื้นที่                          
   ท่ีสถำนศึกษำ/หน่วยงำน ต้ังอยู่  
  *(ศูนย์กำรพิเศษฯ ให้ผู้ปกครองลงนำมรับรองแทน) 
4.ครูผู้สอนในสถำนศึกษำ/หน่วยงำน/สถำบันกำรศึกษำ 
   เดียวกันกับผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ จ ำนวน 1 รำย 
5.ศิษย์ปัจจุบันท่ีครูสอนอยู่ จ ำนวน 1 รำย 

2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรศึกษำเอกชน ได้แก่ 
-โรงเรียนเอกชนในจังหวัดสระแก้ว 

1. ผู้บังคับบัญชำชั้นต้น (ผู้รับใบอนุญำตโรงเรียน / 
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ /รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ)
หรือผู้ท่ีท ำหน้ำท่ีรักษำกำรในต ำแหน่ง(กรณีไม่มีผู้บริหำร
สถำนศึกษำ) 
2. ผู้น ำชุมชน (ก ำนัน หรือ ผู้ใหญ่บ้ำน)ในพื้นที่                         
    ท่ีสถำนศึกษำ/หน่วยงำน/สถำบันกำรศึกษำ ต้ังอยู ่
3.ประธำนกรรมกำรประสำนและส่งเสริมกำรศึกษำ
เอกชนจังหวัดสระแก้ว หรือ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริม
กำรศึกษำเอกชน ศธจ.สระแกว้ 
4.ครูผู้สอนในสถำนศึกษำ/หน่วยงำน/สถำบันกำรศึกษำ 
   เดียวกันกับผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ จ ำนวน 1 รำย 
5.ศิษย์ปัจจุบันท่ีครูสอนอยู่ จ ำนวน 1 รำย 

3 กระทรวงมหำดไทย สถำนศึกษำในสังกัด ดังน้ี 
- องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสระแก้ว 
- เทศบำลเมืองสระแก้ว /เทศบำลเมืองวังน้ ำเย็น / 
  เทศบำลเมืองอรัญญประเทศ 
- เทศบำลต ำบลฟำกห้วย 
- ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในจังหวัดสระแก้ว 

1. ผู้บังคับบัญชำชั้นต้น (ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ /   
   รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ) หรือผู้ท่ีท ำหน้ำที่ 
    รักษำกำรในต ำแหน่ง(กรณีไม่มีผู้บริหำรสถำนศึกษำ) 
2. ผู้น ำชุมชน (ก ำนัน หรือ ผู้ใหญ่บ้ำน)ในพื้นที่                         
    ท่ีสถำนศึกษำ/หน่วยงำน/สถำบันกำรศึกษำ ต้ังอยู ่
3. *ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ/หรือผู้ท ำหน้ำที่ 
     รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ 
4.ครูผู้สอนในสถำนศึกษำ/หน่วยงำน/สถำบันกำรศึกษำ 
   เดียวกันกับผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ จ ำนวน 1 รำย 
5.ศิษย์ปัจจุบันท่ีครูสอนอยู่ จ ำนวน 1 รำย 
   *(กรณคีรูศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ให้ผู้ปกครองนักเรียน 
     รับรองข้อมูลแทน) 

(แนบท้ำยประกำศ) 
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ที่ หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสระแก้ว (สังกัด) ผู้ใหก้ารรับรองข้อมูล (5 ราย) 
4 ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 

(กศน.) ได้แก ่
-ส ำนักงำน กศน.จังหวัดสระแก้ว/อ ำเภอ 9 แห่งในจังหวัดสระแก้ว 
-ศูนย์ฝึกและพัฒนำอำชีพรำษฎรไทยบริเวณชำยแดนสระแก้ว 
-ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำสระแก้ว 

1. ผู้บังคับบัญชำชั้นต้น                           
2. ผู้น ำชุมชน (ก ำนัน หรือ ผู้ใหญ่บ้ำน)ในพื้นที่                         
    ท่ีสถำนศึกษำ/หน่วยงำน/สถำบันกำรศึกษำ ต้ังอยู ่
3. *-ผู้อ ำนวยกำร สนง.กศน.จังหวัดสระแก้ว  
      (ครูกศน. 9 อ ำเภอ) 
   *- เลขำธิกำร กศน. (ครูศูนย์ฝึกและพัฒนำอำชีพฯ
สระแก้ว และ ครูศูนย์วิทยำศำสตร์ฯสระแก้ว) 
4.ครูผู้สอนในสถำนศึกษำ/หน่วยงำน/สถำบันกำรศึกษำ 
   เดียวกันกับผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ จ ำนวน 1 รำย 
5.ศิษย์ปัจจุบันท่ีครูสอนอยู่ จ ำนวน 1 รำย 

5 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ได้แก่ 
-อำชีวศึกษำภำครัฐ-เอกชน ในจังหวัดสระแก้ว 

1. ผู้บังคับบัญชำชั้นต้น (ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ /   
   รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ) หรือผู้ท่ีท ำหน้ำที่ 
    รักษำกำรในต ำแหน่ง(กรณีไม่มีผู้บริหำรสถำนศึกษำ) 
2. ผู้น ำชุมชน (ก ำนัน หรือ ผู้ใหญ่บ้ำน)ในพื้นที่                         
    ท่ีสถำนศึกษำ/หน่วยงำน/สถำบันกำรศึกษำ ต้ังอยู ่
3.ประธำนกรรมกำรอำชีวศึกษำจังหวัดสระแก้ว 
4.ครูผู้สอนในสถำนศึกษำ/หน่วยงำน/สถำบันกำรศึกษำ 
   เดียวกันกับผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ จ ำนวน 1 รำย 
5.ศิษย์ปัจจุบันท่ีครูสอนอยู่ จ ำนวน 1 รำย 

6 ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ ได้แก่ 
-โรงเรียนปัจจันตเขตวิทยำ 

1. ผู้บังคับบัญชำชั้นต้น  
2. ผู้น ำชุมชน (ก ำนัน หรือ ผู้ใหญ่บ้ำน)ในพื้นที่                         
    ท่ีสถำนศึกษำ/หน่วยงำน/สถำบันกำรศึกษำนั้นต้ังอยู่ 
3. *ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ 
   จังหวัดสระแก้ว 
4.ครูผู้สอนในสถำนศึกษำ/หน่วยงำน/สถำบันกำรศึกษำ 
   เดียวกันกับผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ จ ำนวน 1 รำย 
5.ศิษย์ปัจจุบันท่ีครูสอนอยู่ จ ำนวน 1 รำย 

7 กองก ำกับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนท่ี 12  ได้แก่ 
-โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน ในจังหวัดสระแก้ว 

1. ผู้บังคับบัญชำชั้นต้น  
2. ผู้น ำชุมชน (ก ำนัน หรือ ผู้ใหญ่บ้ำน)ในพื้นที่                         
    ท่ีสถำนศึกษำ/หน่วยงำน/สถำบันกำรศึกษำนั้นต้ังอยู่ 
3. *ผบ.ร้อย ตชด.122  
4.ครูผู้สอนในสถำนศึกษำ/หน่วยงำน/สถำบันกำรศึกษำ 
   เดียวกันกับผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ จ ำนวน 1 รำย 
5.ศิษย์ปัจจุบันท่ีครูสอนอยู่ จ ำนวน 1 รำย 

 
 

 

(แนบท้ำยประกำศ) 
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ที่ หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสระแก้ว (สังกัด) ผู้ใหก้ารรับรองข้อมูล (5 ราย) 
8 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แก่ 

-มหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตสระแก้ว 
-มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
สระแก้ว 
-วิทยำลัยโพธวิิชชำลัย มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
-วิทยำลัยชุมชนสระแก้ว 

1. ผู้บังคับบัญชำชั้นต้น  
2. ผู้น ำชุมชน (ก ำนัน หรือ ผู้ใหญ่บ้ำน)ในพื้นที่                         
    ท่ีสถำนศึกษำ/หน่วยงำน/สถำบันกำรศึกษำ ต้ังอยู ่
3. *-อธิกำรบดีมหำวิทยำลัย (ม.บูรพำ, ม.รำชภัฏวไลย 
    อลงกรณ์ฯ, ม.ศรีนครินทรวิโรฒ) 
   *-ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิทยำลัยชุมชน กรุงเทพฯ    
4.ครูผู้สอนในสถำนศึกษำ/หน่วยงำน/สถำบันกำรศึกษำ 
   เดียวกันกับผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ จ ำนวน 1 รำย 
5.ศิษย์ปัจจุบันท่ีครูสอนอยู่ จ ำนวน 1 รำย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(แนบท้ำยประกำศ) 



แบบเสนอรายช่ือครูเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ “ครูดีที่ศิษย์รัก” ประจ าปี พ.ศ. 2566 

1.ข้อมูลผู้เสนอชื่อ 

 ข้ำพเจ้ำ  ชื่อ.......................................................สกุล.................................. . (ผู้เสนอชื่อ)  
ต ำแหน่ง......................................................อำยุ ..........ปี  ปจัจุบันอยู่บ้ำนเลขที่  .......................หมู่ที่................... 
ต ำบล....................อ ำเภอ.............................จังหวัด.............................. เบอร์โทรศัพท์มือถือ.................................. 
ควำมเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ  
  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ   ผู้บริหำรกำรศึกษำ    ครู    ผู้ปกครอง 
  ผู้แทนชุมชน    ศิษย์เก่ำ     ศิษย์ปัจจุบัน ระดับชั้น ................................ 

2.ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

  ขอเสนอชื่อครูเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ “ครูดีที่ศิษย์รัก” จ ำนวน 1 รำย  ได้แก่ 

(นำย/นำง/นำงสำว)...................................................................................................................... ........................... 
เกิดเม่ือวันที่ ...........เดือน.................................พ.ศ................... อำยุ.......... ..ปี ต ำแหน่ง........................................ 
สถำนที่ปฏิบัติงำน........................................................................................หมู่ที่........... ต ำบล.................................  
อ ำเภอ................................................จังหวัด สระแก้ว เบอร์โทรศัพท์มือถือ .........................................................  
สังกัด (โปรดระบุ)............................................................................................................ ........................................ 
กลุ่มเครือข่ำยกำรศึกษำ............................................................................................................................. ............ 
สอนรำยวิชำ ..................................................................... ......................... ระดับชั้นที่สอน.......................................  
เริ่มปฏิบัติหน้ำที่ครูผู้สอน ตั้งแต่วันที่ .......เดือน......................พ.ศ.......... ถึงวันที่ .......เดือน............ ........พ.ศ...........
รวมเป็นเวลำ................ปี..........เดือน 

๓.การได้รับยกย่อง อันควรได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็น “ครูดีที่ศิษย์รัก ”  
   (บรรยำยสรุปโดยย่อ ไม่เกิน 1 หน้ำกระดำษเอสี่  ไม่รวมกำรลงนำมรับรองข้อมูล พิมพ์ด้วยอักษร                         
TH SarabunPSK ขนำด 16 พ้อยท์  ) 

3.๑ เป็นครูที่มีความเป็นกัลยาณมิตร ๗ ประการ ดังนี้ (อธิบายพฤติกรรม สั้น กระชับ ชัดเจน ให้เห็น
คุณลักษณะดังกล่าว) 

      (1) “ครูผู้น่ารัก” ........................................................................................................... .................... 
...................................................................................................................................... .............................................. 
.................................................................................... ................................................................................................  

      (2) “ครูผู้น่าเคารพ” .......................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... .............................................. 
.................................................................................... ................................................................................................  

      (๓) “ครูผู้น่ายกย่อง” ..................................................................................................................... .... 
...................................................................................................................................... .............................................. 
.................................................................................... ................................................................................................  
                (๔) “ครูผู้เคารพกฎหมาย ระเบียบ และแบบแผนของทางราชการ” ............................................... 
...................................................................................................................................................................... .............. 
...................................................................................................................................................................... .............. 

ติดภาพถ่ายสุภาพ  

ของครูผูไ้ดรั้บ
การเสนอช่ือ 

๑ น้ิว 
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      (๕)“ครูผู้อดทน” .......................................................................................... ...................................... 

............................................................................................................................. ....................................................... 

................................................................................................................................................................. ................... 

      (๖) “ครูผู้สอนได้อย่างลึกซึ้ง” ................................................................... ....................................... 

............................................................................................................................. ....................................................... 

....................................................................................................................................................................... ............. 

      (๗) “ครูผู้ไม่มีอบายมุข” .................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ....................................................... 

......................................................................................................................................................................... ........... 

           3.๒ ผลงานเชิงประจักษ์ที่แสดงถึงการเป็นครูที่ตั้งใจท าหน้าที่ “งานการสอน” อย่างทุ่มเท เสียสละ 
จนเกิดศิษย์รัก พึงพอใจ  ผู้ปกครองและชุมชน ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องให้การยอมรับเป็นแบบอย่างท่ีดี  
............................................................................................................................. ....................................................... 

............................................................................................................................. ....................................................... 

..................................................................... ...............................................................................................................  

............................................................................................................................. ....................................................... 

............................................................................................................................. ....................................................... 

................................................................................................................................................................... ................. 

................................................................................................................. ...................................................................  

............................................................................................................................. ....................................................... 

.................................................................................................................................... ................................................ 

.................................................................................. ..................................................................................................  

              ข้าพเจ้าขอรับรองว่า(นาย/นาง/นางสาว).....................................................(ระบุชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ) 
มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามประกาศการคัดเลือกครูผู้สอนเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ “ครูดีที่ศิษย์รัก” ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ทุกประการ 

ลงชื่อ                           ผูเ้สนอชื่อ 
   (................................................) 

ต าแหน่ง................................................... 
           โทรศัพท์.................................. 
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4.การรับรองข้อมูล 
ขอรับรองว่า(นาย/นาง/นางสาว)...........................................................( ระบุชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ) เป็นผู้มีประวัติ
ชีวิตการงานที่ดีตลอดมา ไม่เคยกระท าความเสื่อมเสียใดๆ อันเป็นการบกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เคยถูกลงโทษ            
ทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีตามจารีตของครู และมี คุณสมบัติ             
ตำมหลักเกณฑ์ในประกำศฯ ทุกประกำร สมควรพิจารณายกย่องเป็นครูดีที่ศิษย์รัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  : ผู้รับรองข้อมูลต้องครบ ทั้ง 5 รำย และผู้รับรองข้อมูลโปรดแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร 
(กรณีเป็นข้ำรำชกำร) / หรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน (กรณีเป็นบุคคลทั่วไป) และลงนำมรับรองส ำเนำ
ถูกต้องด้วย 

         ลงชื่อ                               ผู้รับรอง (ผู้บังคับบัญชำชั้นต้น) 
            (................................................)        -ของครูผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ- 
     ต ำแหน่ง........................................... 
          โทรศัพท์.................................. 
 

         ลงชื่อ                               ผู้รับรอง (ผู้น ำชุมชน ก ำนัน หรือ ผู้ใหญ่บ้ำน) 
            (................................................)        ก ำนันต ำบล ...............  
     ต ำแหน่ง...........................................       ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่........... ต ำบล...................... 
          โทรศัพท์..................................            –ในพ้ืนที ่ที่สถำนศึกษำตั้งอยู่- 
 
          ลงชื่อ                               ผู้รับรอง (ประธำนกลุ่มเครือข่ำย/ประธำนเอกชน/ 
            (................................................)         ประธำนอำชีวศึกษำ/อ่ืนๆ*  
        ต ำแหน่ง...........................................        ที่ก ำหนดท้ำยประกำศ  )  
          โทรศัพท์.................................. 
 

         ลงชื่อ                               ผู้รับรอง ( ครูผู้สอน) 
     ต ำแหน่ง...........................................           -ในสถำนศึกษำเดียวกัน- 
          โทรศัพท์.................................. 
 

         ลงชื่อ                               ผู้รับรอง ( ศิษย์ปัจจุบันที่ครูได้รับกำรเสนอชื่อสอนอยู่) 
     ต ำแหน่ง........................................... 
          โทรศัพท์.................................. 
 


