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ติดรูปถ่าย 2 นิว้ 

                                                                                                                                                          

แบบเสนอชื่อนิสติที่สมควรได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็น 
นิสิตดเีด่น ด้านคุณลักษณะความเป็นคร ู

เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2566 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
1. ข้อมูลส่วนตัว 
     1.1 ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ............................................ นามสกุล ..........................................................................  

     1.2 อายุ...............................ปี วัน เดือน ปีเกิด ........................................................................................................  

     1.3 ที่อยู่/สถานที่ติดต่อได้สะดวก เลขที…่………...……..หมู่……....... ตรอก/ซอย ........................................................  
ถนน.....................................ตำบล/แขวง..................................อำเภอ/เขต .......................................................  
จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย ์...............................โทรศัพท ์...........................................................  

    1.4 การศึกษา 
1.4 1 ประถมศึกษา จากโรงเรียน .......................................................................................................................  
1.4.2 มัธยมศึกษา จากโรงเรียน .........................................................................................................................  
1.4.3 (สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา)  

ปริญญาตรี จากคณะและมหาวิทยาลัย .....................................................................................................  
ปริญญาโท (ถ้ามี) จากคณะและมหาวิทยาลัย ...........................................................................................  

1.4.3 กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท / ปริญญาเอก ชั้นปีที่..........เลขประจำตัวนิสิต ........................  
       สาขาวิชา...............................................................ภาควิชา ........................................................................  
1.4.4 อาจารย์ที่ปรึกษาชื่อ ..................................................................................................................................  
1.4.5 ผลการเรียน (GPAX) .................................... (โปรดแนบใบแสดงผลการเรียน ตัง้แต่เข้าศึกษาในคณะครุศาสตร์ จฬุาฯ) 

     1.5 การเข้าร่วมกิจกรรมของคณะ มหาวิทยาลัย หรือชุมชน 

ระดับ ชื่อกิจกรรม หน่วยงานที่จัด 
สถานะการเข้าร่วมโครงการ 

หัวหน้า กรรมการ ผู้เข้าร่วม 
คณะ      

มหาวิทยาลัย      
ชุมชน      
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1.6  รางวัลที่เคยได้รับ (โปรดแนบสำเนาใบประกาศนียบัตรหรือภาพถ่ายรางวัลที่ได้รับ) 
ระดับ ชื่อกิจกรรม หน่วยงานที่จัด รางวัลที่ได้ 

มหาวิทยาลัย    
ชาติ    

นานาชาติ    
    

 
2.  ผลงานที่แสดงคุณลักษณะความเป็นครูและรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ โปรดแนบหลักฐาน “ผลงาน” 

เกิดขึ้นขณะเป็นนิสิตในระดับที่ได้รับการเสนอชื่อ และสะท้อนความเป็นครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย
ระบุข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยระบุระดับการมีส่วนร่วม ได้แก่ การเข้าร่วมโครงการ การเป็นกรรมการ
ดำเนินโครงการ การเป็นหัวหน้าโครงการ 

          2.1 มีผลงานด้านความเป็นครูที่โดดเด่น ทุ่มเทอุทิศตนเพื่องานในวิชาชีพครู 
ระดับ ชื่อกิจกรรม หน่วยงานที่จัด การมีส่วนร่วม ลักษณะผลงาน 
คณะ     

มหาวิทยาลัย     
ชาติ     

นานาชาติ     
ข้อมูลเพ่ิมเติม ...................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................  

          2.2 มีผลงานเชิงวิชาการท่ีโดดเด่นในศาสตร์ที่กำลังศึกษาอยู่ หรือ เข้าร่วมกิจกรรมเชิงวิชาการท่ีสะท้อนให้เห็น 
 ถึงความใฝ่รู้ในศาสตร์ที่ศึกษาอย่างสม่ำเสมอ 

ระดับ ชื่อกิจกรรม หน่วยงานที่จัด การมีส่วนร่วม ลักษณะผลงาน 
คณะ     

มหาวิทยาลัย     
ชาติ     

นานาชาติ     
ข้อมูลเพ่ิมเติม ...................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................  
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          2.3 มีผลงานด้านสังคมลักษณะจิตอาสา เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีส่วนร่วมในงาน/กิจกรรมที่ส่งผล
กระทบในระดับชุมชน จังหวัด ชาติ และนานาชาติ และเป็นแบบอย่างด้านความประพฤต ิ

ระดับ ชื่อกิจกรรม หน่วยงานที่จัด การมีส่วนร่วม ลักษณะผลงาน 
ชุมชน     
จังหวัด     
ชาติ     

นานาชาติ     
 
ข้อมูลเพ่ิมเติม ...................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................  

3. คติประจำใจ 
..................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................  

4.  แนวทางการพัฒนาตน เพื่อส่งเสริมความเป็นครู 
..................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................  

5. รายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือการปฏิบัติตนของนิสิตที่แสดงออกถึงความดีงามที่เป็นแบบอย่างที่ดีของนิสิต 
..................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................  
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6.  ข้าพเจ้ายินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเหล่านี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาเสนอชื่อนิสิตที่สมควรได้รับการพิจารณา
คัดเลือกเป็นนิสิตดีเด่น ด้านคุณลักษณะความเป็นครู เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2566 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
     ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่กรอกไว้ในแบบเสนอชื่อและหลักฐานเอกสารประกอบการสมัครนี้ เป็นความจริงทุกประการ  

 
 

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

        นิสิตผู้กรอกข้อมูลสำหรับการเสนอชื่อฯ 
        วันที่......../.................../........... 
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แบบเสนอชื่อและคำรับรอง 
นิสิตที่สมควรได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนิสิตดีเด่น ด้านคุณลักษณะความเป็นครู  

เนื่องในโอกาสวันครู ปี 2566 
ระดับ  ปริญญาบัณฑิต  มหาบัณฑิต   ดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชา..............................................ภาควิชา........................................................................ 

 
ผู้เสนอชื่อ..................................................................................................... ............................................................. 

ตำแหน่ง    อาจารย์ที่ปรึกษา    อาจารย์ 

นิสิตที่สมควรได้รับการเสนอชื่อ........................................................................................................ ....................... 

เหตุผลประกอบ............................................................................................................................. ............... 
............................................................................... ....................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
................................................................................................................................................................................ ... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
.................................................................................................................................................... ............................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ .......................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................................................................. ...... 
............................................................................................................................ ....................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 

 
 

  ลงชื่อ......................................................... 
  (.................................................................) 
 วันที่......../.................../........... 
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มติที่ประชมุคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา................................... 
ภาควิชา.......................................... 

เรื่อง การเสนอชื่อนิสิตที่สมควรได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนิสิตดีเด่น ด้านคุณลักษณะความเป็นครู* 
เนื่องในโอกาสวันครู ปี 2566 

ระดับปริญญาบัณฑิต 
นิสิตที่สมควรได้รับการเสนอชื่อ....................................................................................................... ..................... 

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………              
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 

 
  ลงชื่อ......................................................... 
  (.................................................................) 
  ประธานสาขาวิชา.............................. 
  วันที่......../.................../........... 

 
รับทราบและขอให้ดำเนินการต่อไป 

 
 ลงชื่อ......................................................... 
  (.................................................................) 
  หัวหน้าภาควิชา.................................... 
  วันที่......../.................../........... 

 
 

 สาขาวิชาสามารถเสนอรายชื่อนิสติระดับปรญิญาบณัฑิต 1 คน ระดบัมหาบัณฑิต 1 คน  และระดับดษุฎีบัณฑติ 1 คน (ถ้ามี)  
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มติที่ประชมุคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา................................... 
ภาควิชา.......................................... 

เรื่อง การเสนอชื่อนิสิตที่สมควรได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนิสิตดีเด่น ด้านคุณลักษณะความเป็นครู* 
เนื่องในโอกาสวันครู ปี 2566 

ระดับมหาบัณฑิต 
นิสิตที่สมควรได้รับการเสนอชื่อ....................................................................................................... ..................... 

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………              
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 

 
  ลงชื่อ......................................................... 
  (.................................................................) 
  ประธานสาขาวิชา.............................. 
  วันที่......../.................../........... 

 
รับทราบและขอให้ดำเนินการต่อไป 

 
 ลงชื่อ..................................................... .... 
  (.................................................................) 
  หัวหน้าภาควิชา.................................... 
  วันที่......../.................../........... 

 
 

 สาขาวิชาสามารถเสนอรายชื่อนิสติระดับปรญิญาบณัฑิต 1 คน ระดบัมหาบัณฑิต 1 คน  และระดับดษุฎีบัณฑติ 1 คน (ถ้ามี) 
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มติที่ประชมุคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา................................... 
ภาควิชา.......................................... 

เรื่อง การเสนอชื่อนิสิตที่สมควรได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนิสิตดีเด่น ด้านคุณลักษณะความเป็นครู* 
เนื่องในโอกาสวันครู ปี 2566 

ระดับดุษฎีบัณฑิต 
นิสิตที่สมควรได้รับการเสนอชื่อ....................................................................................................... ..................... 

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………              
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 

 
  ลงชื่อ......................................................... 
  (.................................................................) 
  ประธานสาขาวิชา.............................. 
  วันที่......../.................../........... 

 
รับทราบและขอให้ดำเนินการต่อไป 

 
 ลงชื่อ......................................................... 
  (.................................................................) 
  หัวหน้าภาควิชา.................................... 
  วันที่......../.................../........... 

 
 

 สาขาวิชาสามารถเสนอรายชื่อนิสติระดับปรญิญาบณัฑิต 1 คน ระดบัมหาบัณฑิต 1 คน  และระดับดษุฎีบัณฑติ 1 คน (ถ้ามี) 
 


