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ติดรูปถ่าย 

            แบบบันทึกข้อมูลบัณฑิตทุน สควค. ภาค ........................ 
 

ค าช้ีแจง  
โครงการส่งเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สควค.) ร่วมกับ 

ศูนยเ์ครือข่ายวิชาการครู สควค. 4 ภูมิภาค (แบ่งโดยใช้เกณฑ์เดียวกับงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน) ประกอบด้วย 
 ภาคเหนือ (17 จังหวัด): โรงเรียนเถินวิทยา อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (20 จังหวัด): โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา อ าเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 
 ภาคกลาง (26 จังหวัด): โรงเรียนสงวนหญิง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ภาคใต ้(14 จังหวัด): โรงเรียนควนเนียงวิทยา อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 
ได้ด าเนินการพัฒนาฐานข้อมูลบัณฑิตทุน สควค. ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการและส่งเสริมศักยภาพของบัณฑิตทุน 
สควค. ได้อย่างเหมาะสม  จึงขอความร่วมมือบัณฑิตทุน สควค. ทุกท่าน กรุณาให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่านตามความเป็นจริง โดยกรอก
ข้อมูลในช่องว่างและท าเครื่องหมาย ในช่อง   

1. ค าน าหน้า / ชื่อ / สกุล ปัจจุบัน 
 (ภาษาไทย) นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ (โปรดระบุ)......................................................................... 
 (ภาษาอังกฤษ) Mr./Mrs./Miss ..................................................................................................... 

2. ชื่อ / สกุล เดิม (กรณีมีการแก้ไข) ......................................................................................................... 

3. ชื่อเล่น ........................ 

4. ต าแหน่งปัจจุบัน .................................................................... 

5. ลักษณะงานที่ปฏิบัติในปัจจุบัน (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 งานสอนระดับประถมศึกษา   งานสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 งานสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  อื่น ๆ (โปรดระบุ) ........................................................ 

6. หน่วยงานที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน 
 ช่ือหน่วยงาน ...................................................................................................... 
          ประเภทหน่วยงาน (เช่น โรงเรียนสังกัด สพป. / สพม. / กทม. / อบจ. / มหาวิทยาลัยของรัฐ / ฯลฯ) 

………………………………………………………………………………………………………………. 
ท่ีอยู่หน่วยงาน (โปรดระบุให้ชัดเจน) 

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

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

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

7. ข้อมูลการติดต่อ 
 หมายเลขโทรศัพท์ ……………………..............  Line ID ………………………………………… 
 E-mail Address …………………………………. 

8. สาขาวิชาที่รับทุนโครงการ สควค. 
 ฟิสิกส ์  เคมี   ชีววิทยา  คณิตศาสตร์   คอมพิวเตอร์ 
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9. บัณฑิตโครงการ สควค. รุ่นที่ ……  (กรณีรับทุนประเภท Premium รุ่นท่ี 1, 2, ,… ให้นับเป็นรุ่นท่ี 15, 16, … ตามล าดับ) 

10. ประเภททุนโครงการ สควค. ที่ได้รับ (ระบุทุกประเภททุนท่ีได้รับ) 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย   
 ปริญญาตรแีละประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  
 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  
 ปริญญาโท ประเภท Premium 
 ปริญญาโท ประเภท Super Premium  
 ปริญญาโทควบเอก หรือ ปริญญาเอก (ปีการศึกษา 2544 – 2549) 
 ปริญญาโท ประเภทข้าราชการครู (ปีการศึกษา 2551 / 2552 / 2553 / 2556 / 2557)  
 ปริญญาเอก ประเภทข้าราชการครู (ปีการศึกษา 2553 / 2554 / 2558 / 2559) 

11. ประสบการณ์การท างาน 
ล าดับที ่ ต าแหนง่ หน่วยงาน ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน 

1.   พ.ศ. …………. – พ.ศ. ……………. 

2.   พ.ศ. …………. – พ.ศ. ……………. 

3.   พ.ศ. …………. – พ.ศ. ……………. 

4.   พ.ศ. …………. – พ.ศ. ……………. 

12. รางวัลที่ภาคภูมิใจ (ระบไุม่เกิน 5 รางวัล) 
ล าดับที ่ รางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล วัน/เดอืน/ปี ที่ไดร้ับรางวัล 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

13. ความถนัดและความเชี่ยวชาญ (โปรดแนบเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น ผลงานทางวิชาการ / รางวัลท่ีได้รับ / การเป็น 
ท่ีปรึกษาโครงงาน วิทยานิพนธ์ หรืองานวิจัย / การได้รับเชิญเป็นวิทยากร กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก ฯลฯ) 
 ด้านธรณีวิทยา  (โปรดระบุประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง) .................................................... 

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

................................................................................................................................................ 
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 ด้านบรรยากาศ  (โปรดระบุประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง) .................................................... 

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

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

 ด้านดาราศาสตร์ (โปรดระบุประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง) .................................................... 

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

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

 ด้านเทคโนโลยี เช่น หุ่นยนต์ / Application / ฯลฯ (โปรดระบุประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง) 

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

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

 ด้านโครงงาน  (โปรดระบุประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง) .................................................... 

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

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

 ด้านสะเต็มศึกษา  (โปรดระบุประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง) .................................................... 

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

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

 ด้านการพัฒนาหลักสูตร (โปรดระบุประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง) .............................................. 

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

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

 ด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน (โปรดระบุประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง) 

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

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

 ด้านอื่น ๆ ได้แก่ .................................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 
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................................................................................................................................................ 

 ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารน้ีได้ที่ http://www.krusmart.com/psmt-survey 

 โปรดส่งแบบบันทึกข้อมูลของท่านพร้อมเอกสารเพ่ิมเติม (ถ้ามี) ทางไปรษณีย์ 
ไปยังที่อยู่ต่อไปน้ี  
ศูนย์เครือข่ายครู สควค. ภาค........... (โรงเรียน ................................) 
ต าบล .........   อ าเภอ ........... 
จังหวัด ......... รหัสไปรษณีย์ .............. 

 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ฝ่าย สควค. (นางพวงเพ็ญ ทองจืด) 
โทรศัพท์ 02-3924021 ต่อ 7620  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pbuny@ipst.ac.th 


