
ที่ ศธ 0258/2681                                                         สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
         ถนนแสงชูโต อำเภอเมืองกาญจนบุรี  

                                                                                  จังหวัดกาญจนบุรี 71000                 

  14 ธันวาคม 2565 

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2566 

เรียน  บัญชีแจ้งท้าย   

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การจัดประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์วันครู 
                   ประจำปี 2566 จำนวน 3 แผ่น 

 ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้กำหนดจัดประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์วันครู 
ประจำปี 2566 ในหัวข้อ “พลังครู : หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียน นิสิต 
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ผลิตสื่อในแนวทางสร้างสรรค์ ในรูปแบบของสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์   
เพื ่อรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนให้เห็นคุณค่าของครู เพื ่อสร้างจิตสำนึกในพระคุณของครู และระลึกถึง          
พระคุณครู รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดงานวันครู นั้น 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงาน
สถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้ทราบโดยทั่วกัน สำหรับ          
ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th เมนู “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อ “คุรสภาจัด
ประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2566 หรือ แสกน QR code ท้ายหนังสือฉบับนี้  

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  
 
                                                       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
  (นายโอภาส ต้นทอง) 

                ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 
 
 

คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
โทรศัพท์ ๐ ๓๔51 0544       
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ kanchanaburi@ksp.or.th 
 
 
 
 

ด่วนมาก 

http://www.ksp.or.th/
mailto:kanchanaburi@ksp.or.th


บัญชีแจ้งท้าย 

1) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – เขต 4 
2) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 
3) ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี 
4) ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกาญจนบุรี 
5) ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี 
6) ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี 
7) ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  
8) ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี 
9) ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
10)  ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 ค่ายพระพุทธยอดฟ้า จังหวัดกาญจนบุรี 
11)  ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี 
12)   ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี “สามสงฆ์ทรงพระคุณ” 
13)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
14)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
15)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดกาญจนบุรี 
16)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี 
17)  ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
18)  ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 
19)  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 



 

ประกาศส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
เรื่อง  การจัดประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์วันครู ประจ าปี ๒๕๖๖ 

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

               ด้วยส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ ก ำหนดจัดประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์วันครู ประจ ำปี ๒๕๖๖ 
เนื่องในโอกำสกำรจัดงำนวันครู ครั้งที่ ๖๗ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในหัวข้อ “พลังครูไทย: หัวใจของการพลิกโฉม 
คุณภาพการศึกษา” เพ่ือรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนให้เห็นคุณค่ำของครู รวมทั้งสร้ำงจิตส ำนึกในพระคุณของครู 
ด้วยกำรผลิตสื่อในแนวทำงสร้ำงสรรค์ ในรูปแบบของสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ 
ส่งผลงำนเข้ำร่วมประกวดตำมรำยละเอียดดังต่อไปนี้  

     ๑. วัตถุประสงค์ 
  ๑.๑ เพ่ือรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนให้เห็นคุณค่ำของครู   
  ๑.๒ เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกในพระคุณของครู และระลึกถึงพระคุณครู 
          ๑.๓ เพ่ือส่งเสริมให้ประชำชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรจัดงำนวันครู 

    ๒. คุณสมบัติของผู้ส่งสปอตวิทยุ/สปอตโทรทัศน์ เข้าประกวด 
  ๒.๑ นักเรียน นิสิต นักศึกษำ และประชำชนทั่วไป 
  ๒.๒ ส่งผลงำนเข้ำประกวดเป็นทีม ทีมละ ๓ – ๕ คน หรือ ส่งผลงำนเดี่ยว    

       ๓. หลักเกณฑ์การประกวด 
       ๓.๑ หัวข้อในกำรประกวด “พลังครูไทย: หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา”  
  ๓.๒ ไม่จ ำกัดรูปแบบและเทคนิคในกำรน ำเสนอ 
  ๓.๓ ควำมยำว ๐.๓๐ – ๑.๐๐ นำท ี
  ๓.๔ สำมำรถส่งเข้ำประกวดได้ประเภทละ ๑ ผลงำนเท่ำนั้น 

    ๔. การส่งสปอตวิทยุ/สปอตโทรทัศน์เข้าประกวด 
  ๔.๑ ลงทะเบียนและส่งผลงำนทำงเว็บไซต์คุรุสภำ www.ksp.or.th หัวข้อ “ประกวดสปอตวิทย ุ
และสปอตโทรทัศน์วันครู ประจ ำปี ๒๕๖๖” โดยจะต้องกรอกข้อมูลกำรสมัคร ประกอบด้วย ๑) ชื่อผลงำน   
๒) ชื่อทีม ๓) รำยละเอียดสมำชิกในทีม และ ๔) แรงบันดำลใจในกำรผลิตผลงำน  
  ๔.๒ ส่งผลงำนเข้ำประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

 
/๕. รำงวัล... 
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 ๕. รางวัล  
  ๕.๑ สปอตวิทยุวันครู มี ๕ รางวัล ประกอบด้วย 
   ๕.๑.๑ รำงวลัชนะเลิศ จ ำนวน ๑ รำงวัล รำงวัลละ ๓๐,๐๐๐ บำท 
   ๕.๑.๒ รำงวลัรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จ ำนวน ๑ รำงวัล รำงวัลละ ๒๐,๐๐๐ บำท 
   ๕.๑.๓ รำงวลัรองชนะเลิศ อันดับ ๒ จ ำนวน ๑ รำงวัล รำงวัลละ ๑๐,๐๐๐ บำท 
   ๕.๑.๔ รำงวลัชมเชย จ ำนวน ๒ รำงวัล รำงวัลละ ๗,๐๐๐ บำท 
  ๕.๒ สปอตโทรทัศน์วันครู มี ๕ รางวัล ประกอบด้วย 
   ๕.๒.๑ รำงวลัชนะเลิศ จ ำนวน ๑ รำงวัล รำงวัลละ ๕๐,๐๐๐ บำท 
   ๕.๒.๒ รำงวลัรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จ ำนวน ๑ รำงวัล รำงวัลละ ๔๐,๐๐๐ บำท 
   ๕.๒.๓ รำงวลัรองชนะเลิศ อันดับ ๒ จ ำนวน ๑ รำงวัล รำงวัลละ ๓๐,๐๐๐ บำท 
   ๕.๒.๔ รำงวลัชมเชย จ ำนวน ๒ รำงวัล รำงวัลละ ๒๐,๐๐๐ บำท 

 ๖. การตัดสิน  
  คณะกรรมกำรที่ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำแต่งตั้ง จะพิจำรณำตัดสินและให้คะแนน                
ตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  ๖.๑ คุณภาพของงาน       ๔๐ คะแนน 
        (ด้ำนเนื้อหำ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และเทคนิคกำรน ำเสนอ) 
  ๖.๒ คุณค่าด้านการสื่อความหมาย     ๓๐ คะแนน 
        (ควำมโดดเด่นที่ท ำให้เกิดควำมประทับใจ และเกิดกำรจดจ ำ)  
  ๖.๓ คุณภาพการผลิต       ๓๐ คะแนน 
         (คุณภำพของภำพ เสียง และกำรตัดต่อ)  
  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด 

 ๗. เงื่อนไข 
  ๗.๑ ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำมีสิทธิ์น ำผลงำนที่ส่งเข้ำประกวดออกเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ในงำนต่ำง ๆ ของคุรุสภำตำมที่เห็นสมควรโดยไม่ต้องเสียค่ำลิขสิทธิ์แก่เจ้ำของลิขสิทธิ์ โดยจะระบุชื่อเจ้ำของ
ผลงำนทุกครั้งที่น ำออกเผยแพร่ ส ำหรับชิ้นผลงำนที่ส่งเข้ำประกวดตกเป็นกรรมสิทธิ์ของส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 
แต่ลิขสิทธิ์ของผลงำนยังเป็นของผู้ส่งเข้ำประกวด 
  ๗.๒ ต้องเป็นผลงำนที่ท ำขึ้นมำใหม่เท่ำนั้น ไม่ลอกเลียนแบบ และไม่เคยผ่ำนกำรแข่งขัน/
ประกวดเวทีใด หรือเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ต่อสำธำรณชนมำก่อน 
  ๗.๓ ภำพนิ่ง ภำพเคลื่อนไหว คอมพิวเตอร์กรำฟิก แอนิเมชั่น เพลงประกอบ และอ่ืนๆ        
ที่น ำมำใช้ในผลงำนต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำของบุคคลใด หำกปรำกฏภำยหลังว่ำมีกำรละเมิด
กฎหมำยเกี่ยวกับลิขสิทธิ์  ทำงผู้ส่งผลงำนเข้ำประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบควำมเสียหำยที่ เกิดขึ้นเอง  
รวมถึงอำจถูกด ำเนินคดีทั้งทำงแพ่งและอำญำ และส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำขอตัดสิทธิกำรประกวด  
และไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

/๗.๔ กรณีท่ีผลงำนได้รับรำงวัล... 
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  ๗.๔ กรณีที่ผลงำนได้รับรำงวัล เมื่อน ำไปเผยแพร่แล้วมีบุคคลอ่ืนโต้แย้งสิทธิ์ในผลงำนนั้น 
และเรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้สมัครจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบชดใช้ค่ำเสียหำยทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว 
  ๗.๕ ผู้ส่งผลงำนเข้ำประกวด จะต้องค ำนึงถึงกำรใช้ภำษำ ค ำต้องห้ำม และมำรยำทที่ใช้ในกำรสื่อสำร 
  ๗.๖ เจ้ำหน้ำที่ของคุรุสภำและผู้เกี่ยวข้อง ไม่สำมำรถส่งผลงำนเข้ำประกวดได ้
  ๗.๗ ผู้ส่งผลงำนเข้ำประกวด จะต้องรับรองกำรส่งผลงำนเข้ำประกวดว่ำถูกต้องเป็นควำมจริง
ทุกประกำร และให้ควำมยินยอมแก่ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ส่งผลงำน
เข้ำประกวดที่ให้ไว้กับส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำเพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรส่งเสริมให้ประชำชน มีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมกำรจัดงำนวันครู  
  ๗.๘ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องปฏิบัติพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
(Personal Data Protection Act: PDPA) 

 ๘. ก าหนดวันประกาศผล 
  ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำจะประกำศผลกำรตัดสิน ภำยในเดือนธันวำคม ๒๕๖๕ 

 ๙. การมอบรางวัล 
  ก ำหนดมอบรำงวัลในงำนวันครู พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือตำมควำมเหมำะสม 

 ผู้สนใจสำมำรถศึกษำรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ www.ksp.or.th หรือสอบถำมรำยละเอียดที่ 
ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กลุ่มสื่อสำรองค์กร หมำยเลขโทรศัพท์ 
๐ ๒๒๘๒ ๒๗๔๓  

ประกำศ ณ วันที่  ๒๙  พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 
เลขำธิกำรคุรุสภำ 

 

 

http://www.ksp.or.th/

