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ค ำแนะน ำ 
โปรดอ่ำนค ำแนะน ำให้เข้ำใจโดยละเอียด ดังนี้ 

1. ผู้เสนอช่ือสามารถเสนอช่ือศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ที่มีคุณสมบัติตามแนบท้ายประกาศ เพื่อรับการพิจารณารางวัลได้เพียง บุคคลละ     
1 ประเภทรำงวัลเท่ำนั้น 

2. ให้ผู้เสนอช่ือผู้มีคุณสมบัติตามแนบท้ายประกาศ กรอกประวัติและข้อมูลต่างๆ ด้วยโปรแกรม Word ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให้ โดยสามารถ 

Download แบบฟอร์มได้ทาง shorturl.at/mxDN7 แล้วกรอกรายะเอียดให้ครบถ้วน โดยมีก าหนดรายละเอียดดังนี้ 
2.1. ตัวอักษร TH SarabunNew ขนาด 16 Pt  ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยข้อมูลส่วนน้ีจะน าไปใช้จัดท าโปสเตอร์และพิมพ์ลงใน

หนังสือประกาศเกียรติคุณ หากผู้ที่รับการเสนอช่ือได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลดังกล่าว  
2.2. ท่านสามารถแนบเอกสารสนับสนุนเพิ่มเติมโดยแนบไว้ในภาคผนวก เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการเท่าน้ัน ซึ่งจะ

ไม่ได้ตีพิมพ์ในโปสเตอร์หรือหนังสือประกาศเกียรติคุณ 
3. เตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา โดยอ้างอิงหมายเลขเอกสารให้สอดคล้องกับเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ในประเภท

รางวัลที่เสนอ โดยหลักฐานประกอบการพิจารณาอาจเป็นผลงานและรางวัลต่าง ๆ  เช่น  ประกาศนียบัตร รูปถ่ายโล่ ถ้วยรางวัล หนังสือราชการ 
จดหมายขอบคุณ ฯลฯ 

4. ขั้นตอนการน าส่ง ให้ปฏิบตัิตามนี้โดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันการสูญหายของเอกสารของผูไ้ด้รับการเสนอช่ือ 
4.1. พิมพ์แบบเสนอช่ือ พร้อมหลักฐานต่าง ๆ จัดเรียงตามรายการด้านล่าง และท าเครื่องหมายถูกหน้ารายการ เพื่อตรวจสอบความครบถ้วน

ของเอกสารหลักฐานต่าง ๆ 
4.2. บรรจุไฟล์ทั้งหมดใส่แผ่น CD หรือ Flash Drive ดังนี ้
 แบบเสนอช่ือผู้สมควรได้รบัการยกย่องเป็นศิษย์เกา่เกียรติยศ ประจ าปี 2564 ในรูปแบบ PDF และ Word  
 ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ในรูปแบบ PDF  
 รูปถ่ายหน้าตรงส าหรับใช้ท าสจูิบัตร รูปแบบ JPG 

4.3. ส่งเอกสารฉบับจริงตามรายการดา้นล่างมายังท่ีอยู่นี้  
 
 

 

 

กลุ่มภารกิจกิจการนิสติ ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
    254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 1 0 3 3 0   

(วงเล็บมุมซอง : เสนอช่ือศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจ าปี 2564) 

5. รำยกำรเอกสำรส ำคัญที่ต้องน ำส่งประกอบด้วย (ท ำเคร่ืองหมำย หน้ำรำยกำรเอกสำรที่แนบมำ             
ในซอง อย่ำงละ 1 ชุด) 

 1. เอกสารค าแนะน าที่ระบเุครื่องหมาย หน้ารายการเอกสารที่แนบมาในซอง  (เอกสารแผ่นนี้)  
 2. แบบเสนอช่ือท่ีระบุรายละเอียดต่าง ๆ เรยีบร้อยแล้ว 
 3. เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาตามที่ระบุไว้ในแบบเสนอช่ือ 
 4. เอกสารอื่น ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณา (ถ้ามี) 
 5. แผ่นซีดีข้อมูลตามรายการเอกสารส าคญั 1-4  จ านวน 1 แผ่น 

 
หมดเขตการเสนอชื่อและส่งเอกสาร  วันศุกรท์ี่ 30 เมษำยน 2564      สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่  
โทรศัพท์  0 22182534        อีเมล  SA.EDUCU@GMAIL.COM    Line Official  @038gcwv 
 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก เดือนมิถุนายน 2564  ไดท้ี่ FB: กลุ่มภารกิจกิจการนิสิต ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 
 

หมำยเหตุ   การใช้ต าแหน่งทางวิชาการเป็นค าน าหน้านาม เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ต าแหน่ง 
    ทางวิชาการ พ.ศ. 2536   

คณะกรรมกำรฯ จะพิจำรณำเฉพำะใบสมัคร 
ที่แนบเอกสำรมำครบถ้วน เท่ำนั้น 



   
รูปถ่าย 

1 น้ิว 

         
แบบเสนอชื่อ 

ผู้สมควรไดร้ับกำรยกย่องเป็นศิษย์เก่ำเกียรติยศ ประจ ำปี 2564 
คณะครุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

----------------------------- 

 1. ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ-นามสกลุ...............................................................................................................................................................   อายุ.....................ป ี
ที่อยู่ปัจจุบัน .................................................................................................................................................................................................... 
Email ………………….................................................  โทรศัพท์ท่ีติดตอ่ได้ ............................................. line............................................. 
ประวัติการศึกษา (เฉพาะระดับอดุมศึกษา) 

 คุณวุฒิ สำขำวิชำ ปีที่เข้ำศึกษำ ปีที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

สถำนศึกษำ 

1      
2      
3      

 

ประวัติการท างาน 
 ต ำแหน่ง หน่วยงำน ระยะเวลำ (ปี พ.ศ.) 

1    
2    
3    

 

2. ประเภทศิษย์เก่ำเกียรติยศที่เสนอ (โปรดเสนอเพียง 1 ประเภท) *สำมำรถเพ่ิมแถวรำยกำรเอกสำรหลักฐำนได้* โดยเรียงล ำดับตำม
น้ ำหนักควำมส ำคัญของหลักฐำน 
2.1 ประเภท ผู้ประสบควำมส ำเร็จสูงในหน้ำท่ีกำรงำน หรือวิชำชพี 
 ผู้ประสบความส าเร็จสูงในหน้าท่ีการงาน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อ/หัวเร่ืองของเอกสำรหลักฐำน 
  
  
  

 
 ผู้ประสบความส าเร็จสูงในวิชาชีพ 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อ/หัวเร่ืองของเอกสำรหลักฐำน 
  
  
  

 
2.2 ประเภท ผู้สร้ำงชื่อเสียงในระดับชำติหรือนำนำชำติ 
 ผู้สร้างช่ือเสยีงในระดับชาต ิ

หมำยเลขเอกสำร ชื่อ/หัวเร่ืองของเอกสำรหลักฐำน 
  
  
  



 2 

 
 
 ผู้สร้างช่ือเสยีงในระดับนานาชาติ 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อ/หัวเร่ืองของเอกสำรหลักฐำน 
  
  
  

 
2.3 ประเภท ผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อวงกำรศึกษำ สังคม หรือ ประเทศชำติ 
 ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อวงการศกึษา 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อ/หัวเร่ืองของเอกสำรหลักฐำน 
  
  
  

 
 ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อสังคม 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อ/หัวเร่ืองของเอกสำรหลักฐำน 
  
  
  

 
 ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อ/หัวเร่ืองของเอกสำรหลักฐำน 
  
  
  

 
2.4 ประเภท ผู้ท ำคุณประโยชน์แก่คณะครุศำสตร์ หรือจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 ผู้ท าคุณประโยชน์แก่คณะครศุาสตร ์

หมำยเลขเอกสำร ชื่อ/หัวเร่ืองของเอกสำรหลักฐำน 
  
  
  

 
 ผู้ท าคุณประโยชน์แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อ/หัวเร่ืองของเอกสำรหลักฐำน 
  
  
  

 
 
 
 



   
 

 
อธิบำยเหตุผลตำมประเภทศิษย์เก่ำทีเ่สนอและตัวอย่ำงผลงำนสนบัสนุนทีส่อดคล้องกับประเภทรำงวัล (ไม่เกิน 1 หน้ำกระดำษ A4) 
....................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................... 

 
ลงนามช่ือผู้ยื่นเสนอ     .............................................................................. 

          (................................................................................................) 
ต าแหน่ง   .................................................................................................. 

  หน่วยงาน ................................................................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์ .....................................................................................



  
 

 
  

 
 
 
 

 
เอกสำรหลักฐำน 

โปรดระบุให้สอดคล้องกับหมำยเลขอ้ำงอิงในแบบเสนอชื่อ 
โดยเรียงล ำดับตำมน้ ำหนักควำมส ำคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



   

 
 
 

 
 
 

ภำคผนวก 
เอกสำรอื่น ๆ ประกอบกำรพิจำรณำ 


