
ค ำช้ีแจงรำยละเอียดกำรส่งผลงำนเพ่ือขอรับรำงวัลของคุรุสภำ ประจ ำปี 2564 จ ำนวน 4 รำงวัล 
 
 

รำงวัล ก ำหนดส่งผลงำนเพื่อขอรับรำงวัล 
รำยละเอียดกำรส่งผลงำน 

(สำมำรถดูข้อมูลเพิ่มเติมจำกประกำศกำรคัดเลือก) 

 

คุรุสดุด ี
 

ส่ง ณ กลุ่มคุรุสภาจังหวัด 
ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

ภำยในวันที่ 21 พฤษภำคม 2564 

 1. แบบรายงานประวัติและผลงานนวัตกรรม ความยาวของเนื้อหาและภาคผนวก  (ไม่รวมปก/ค าน า/สารบัญ)   
จ านวนไม่เกิน 30 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยอักษรแบบ TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 point ประกอบด้วย 
    1..1  แบบประวัติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
   1.2 แบบ ก.พ.7/สัญญาจ้าง/สมุดประจ าตัวครู (แล้วแต่กรณี) 
   1.3 ภาคผนวก 
2. Flash Drive ที่ต้องมีข้อมูลแบบรายงานประวัติและผลงาน ในรูปแบบไฟล์ PDF จ ำนวน 1 อัน 

** เอกสำรตำมข้อ 1 ให้จัดท ำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ จ ำนวน 5 เล่ม  

คุรุสภำ 
 

ส่ง ณ กลุ่มคุรุสภาจังหวัด 
ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ภำยในวันที่ 21 พฤษภำคม 2564 

๑. แบบรายงานประวัติและผลงานฯ จัดท าเป็นรูปเล่ม โดยมีความยาวของเนื้อหาและภาคผนวก  
   (ไม่รวมปก/ค าน า/สารบัญ) จ านวนไม่เกิน ๕๐ หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยอักษรแบบ TH Sarabun PSK  
   ขนาดตัวอักษร ๑๖ point บรรทัดปกติ (Single) ประกอบด้วย 
   1.1 แบบรายงานประวัติและผลงานเสนอเพ่ือพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลคุรุสภา ประจ าปี ๒๕๖๔ 
   1.2 แบบสรุปชื่อผลงานนวัตกรรมของผู้เสนอขอรับรางวัลคุรุสภา ประจ าปี ๒๕๖๔ (เอกสารหมายเลข ๑) 
   1.3 แบบเสนอผลงานนวัตกรรม หรือการปรับปรุงพัฒนาฯ (เอกสารหมายเลข ๒) 
๒. Flash Drive จ ำนวน 1 อัน ที่ต้องมีข้อมูลตามรายละเอียดดังนี้ 
    2.1 แบบรายงานประวัติและผลงานฯ ในรูปแบบไฟล์ PDF 
    2.2 วีดิทัศน์การสอนจริง หรือการใช้นวัตกรรมการบริหาร หรือการใช้นวัตกรรมการนิเทศตามประเภท    
          ที่ส่งผลงาน ควำมยำวไม่เกิน 2๐ นำที เป็นไฟล์ MP4 หรืออัปโหลดไฟล์วีดิทัศน์ บน YouTube 
          พร้อมทั้งส่งลิงก์มาพร้อมกับ Flash Drive 

** โปรดแนบหลักฐำนที่ใช้ในกำรตรวจสอบคุณสมบัติ ในเล่ม (ข้อ 1 ) ได้แก่ ส าเนาใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพฯ ส าเนากพ.7 สมุดประจ าตัวครูหรือสัญญาจ้าง (ตรวจสอบคุณสมบัติในการเสนอผลงานได้จาก
ประกาศการคัดเลือก) 
*** เอกสำรตำมข้อ 1 ให้จัดท ำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ จ ำนวน 5 เลม่ 
 

สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๖/๑ 
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รำงวัล ก ำหนดส่งผลงำนเพื่อขอรับรำงวัล 
รำยละเอียดกำรส่งผลงำน 

(สำมำรถดูข้อมูลเพิ่มเติมจำกประกำศกำรคัดเลือก) 

ครูภำษำไทยดีเด่น 
 

ส่ง ณ กลุ่มคุรุสภาจังหวัด 
ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ภำยในวันที่ 21 พฤษภำคม 2564 

1. แบบรายงานประวัติและผลงานฯ จัดท าเป็นรูปเล่ม โดยมี ความยาวของเนื้อหาและภาคผนวก  
    (ไม่รวมปก ค าน า สารบัญ เอกสารหมายเลข 1 และ 2) จ านวนไม่เกิน 50 หน้ากระดาษ A4  
    พิมพ์ด้วยอักษรแบบ TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 point ประกอบด้วย 
    1.1 แบบรายงานประวัติและผลงานฯ 
    1.2 แบบสรุปชื่อผลงานของผู้ที่จะขอรับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ประจ าปี 2564  (เอกสารหมายเลข 1)  
    1.3 แบบเสนอผลงานนวัตกรรม หรือการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย  
          (เอกสารหมายเลข ๒)  
2. แผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่มีองค์ประกอบส าคัญครบถ้วน เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  
    จ านวนอย่างน้อย 1 รายวิชา หรือ 1 ภาคเรียน ในส่วนระดับอุดมศึกษาให้ส่ง มคอ.3 และ มคอ.5  
3. เอกสารผลงานทางวิชาการ ตำมประกำศฯ ข้อ 4.2 (จ ำนวน 2 รำยกำร)   
4. Flash Drive จ ำนวน 1 อัน ที่ต้องมีข้อมูลตามรายละเอียดดังนี้ 
    4.1 แบบรายงานประวัติและผลงาน ในรูปแบบไฟล์ PDF 
    4.2 วีดิทัศน์การสอนจริง ควำมยำวไม่เกิน 60 นำที เป็นไฟล์ MP4 พร้อมส่งแผนการจัดการเรียนรู้ของ
คาบท่ีสอน เป็นไฟล์ PDF หรืออัปโหลดไฟล์วีดิทัศน์ YouTube พร้อมทั้งส่งลิงก์มาพร้อมกับ Flash Drive 
 
** โปรดแนบหลักฐำนที่ใช้ในกำรตรวจสอบคุณสมบัติ ในเล่ม (ข้อ 1 ) ได้แก่ ส าเนาใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพฯ ส าเนากพ.7 สมุดประจ าตัวครูหรือสัญญาจ้าง หลักฐานที่แสดงว่าได้สอนในวิชาภาษาไทยต่อเนื่อง
มาแล้ว    ไม่น้อยกว่า 5 ปีการศึกษา (ตรวจสอบคุณสมบัติในการเสนอผลงานได้จากประกาศการคัดเลือก) 
 
*** เอกสำรตำมข้อ 1,2,3 ให้จัดท ำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ จ ำนวน 5 เล่ม 
 

 
 
 
 

 

สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๖/๒ 
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รำงวัล ก ำหนดส่งผลงำนเพื่อขอรับรำงวัล 
รำยละเอียดกำรส่งผลงำน 

(สำมำรถดูข้อมูลเพิ่มเติมจำกประกำศกำรคัดเลือก) 

 

ครูผู้สอนดีเด่น 
 

ส่ง ณ กลุ่มคุรุสภาจังหวัด 
ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ภำยในวันที่ 21 พฤษภำคม 2564 

1. แบบรายงานประวัติและผลงานนวัตกรรม จัดท าเป็นรูปเล่ม เย็บเล่มปิดสันอย่างเรียบร้อยความยาว 
    ของเนื้อหาและภาคผนวก (ไม่รวมปก/ค าน า/สารบัญ) จ านวนไม่เกิน 30 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วย 
    อักษรแบบ TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 point ประกอบด้วย 
    1.1 แบบรายงานประวัติและผลงานนวัตกรรม 
    1.2 แบบสรุปชื่อผลงานนวัตกรรมฯ (เอกสารหมายเลข 1)  
    1.3 แบบเสนอผลงานนวัตกรรม หรือการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน (เอกสารหมายเลข 2)         
 

2. แผนการจัดการเรียนรู้ หรือแผนการจัดประสบการณ์ จัดท าเป็นรูปเล่ม จ ำนวน ๓ แผน                      
    และต้องสอดคล้องกับนวัตกรรม ที่ขอเสนอผลงาน  
 

3. Flash Drive จ ำนวน 1 อัน ที่ต้องมีข้อมูลตามรายละเอียด ดังนี้ 
    3.1 แบบรายงานประวัติและผลงาน ในรูปแบบไฟล์ PDF 
    3.2 วีดิทัศน์การสอนจริง ควำมยำวไม่เกิน 20 นำที เป็นไฟล์ MP4 หรืออัปโหลดไฟล์วีดิทัศน์  
    บน YouTube พร้อมส่งลิงก์มาพร้อมกับ Flash Drive 
 

** โปรดแนบหลักฐำนที่ใช้ในกำรตรวจสอบคุณสมบัติ ในเล่ม (ข้อ 1) ได้แก่ ส าเนาใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพฯ ส าเนากพ.7 สมุดประจ าตัวครูหรือสัญญาจ้าง หลักฐานที่แสดงว่าได้สอนในประเภทวิชาที่เสนอ
ผลงานไม่น้อยกว่า 2 ปี (ตรวจสอบคุณสมบัติในการเสนอผลงานได้จากประกาศการคัดเลือก) 

 
*** เอกสำรตำมข้อ 1,2 ให้จัดท ำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ จ ำนวน 5 เลม่ 
 

 
 
 
 
 
 

สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๖/๓ 
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รำงวัล ก ำหนดส่งผลงำนเพื่อขอรับรำงวัล 
รำยละเอียดกำรส่งผลงำน 

(สำมำรถดูข้อมูลเพิ่มเติมจำกประกำศกำรคัดเลือก) 
 

ครูภำษำฝร่ังเศส
ดีเด่น 

 

*** ส่งผลงานและสอบถามก าหนดปิดรับ
ผลงานได้ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียน 

การสอนภาษาฝรั่งเศสที่สถานศึกษา 
สังกัดอยู่ *** 

 

1. แบบรายงานประวัติและผลงานฯ จ านวน 1 เล่ม ความยาวของเนื้อหาและภาคผนวก  
    (ไม่รวมปก/ค าน า/สารบัญ) จ านวนไม่เกิน 30 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยอักษรแบบ TH Sarabun PSK  
    ขนาดตัวอักษร 16 point บรรทัดปกติ (Single) ประกอบด้วย 
     1.1 แบบรายงานประวัติและผลงานวัตกรรม 
     1.2 แบบสรุปชื่อผลงานนวัตกรรมฯ (เอกสารหมายเลข 1)  
     1.3 แบบเสนอผลงานนวัตกรรม หรือการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน (เอกสารหมายเลข 2)         
2. แผนการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งรายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย ๑ ภาคเรียน หรือ 
    เค้าโครงการสอน/โครงสร้างการสอน (course outline) อย่างน้อย ๑ ภาคเรียน 
3. เอกสารทางวิชาการ และ/หรือผลงานวิจัย จ านวนไม่เกิน ๔ เล่ม ขนาดกระดาษ  A4 ซึ่งเป็นผลงาน 
    ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปี 
4. Flash Drive จ านวน 1 อัน ที่ต้องมีข้อมูลตามรายละเอียดดังนี้ 
    4.1 แบบรายงานประวัติและผลงาน ในรูปแบบไฟล์ PDF 
    4.2 วีดิทัศน์การสอนจริง โดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ความยาวไม่เกิน 20 นาที 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๖/๔ 


