
ที ่ศธ 0258/ว11493          ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี 
          ถนนแสงชูโต กจ 71000 

   6 กรกฎาคม 2565 

เรื่อง การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 
 จังหวัดกาญจนบุรี 

เรียน (แจ้งท้าย) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกครู 
 สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 (ประเทศไทย)       จ านวน 1 ฉบับ 

 ด้วย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ด าเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี ๒๕๖6 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเชิดชูครูดีเด่นในระดับการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐานของประเทศในอาเซียน และติมอร์ – เลสเต รวม ๑๑ ประเทศ ๆ ละ 1 รางวัล ด าเนินการทุก 2 ปี 
โดยจะพระราชทานรางวัลครั้งที่ 5 ในปี พ.ศ. 2566 ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัล
จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ประเทศไทย  

 ในการนี้  เพื ่อให ้การด าเน ินการค ัด เล ือกคร ูผู ้สมควรได ้ร ับพระราชทานรางว ัล       
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ จังหวัด
กาญจนบุรี จึงขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์ประกาศการคัดเลือกรางวัลดังกล่าว ไปยังหน่วยงาน 
สถานศึกษาบุคลากรในสังกัด และประชาชนทั่วไปให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ทั้งนี้ ผู้ประสงค์ยื่นแบบเสนอรายชื่อ สามารถยื่นแบบเสนอรายชื่อได้ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 
30 กันยายน 2565 ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในวันและเวลาราชการ สามารถดาวน์โหลด
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.kanpeo.go.th/ หรือ http://www.pmca.or.th/ 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และพิจารณาด าเนินการต่อไป 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์ประสานงานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (คุรุสภาจังหวัดกาญจนบุรี) 
โทรศัพท์ ๐ ๓๔51 0544 โทรสาร. ๐ 3456 4007 
 
 
 



 
 
(แจ้งท้าย) 
หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกดัในจังหวดักาญจนบุรี 

๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
๒. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
๓. อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดกาญจนบุรี 
๔. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี 
๕. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
๖. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
๗. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
๘. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
๙. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 
๑๐.  ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี 
๑๑.  ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกาญจนบุรี  
๑๒.  ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี 
๑๓.  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี 
๑๔.  ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
๑๕.  ผู้ก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 13 ค่ายพระพุทธยอดฟ้า จังหวัดกาญจนบุรี 
๑๖.  ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
๑๗.  ผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  
๑๘.  ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 
๑๙.  ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี 
๒๐.  ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาญจนบุรี 
๒๑.  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี 
๒๒.  ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี “สามสงฆ์ทรงพระคุณ” 



 

ประกาศมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 

เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกครูรางวลัสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  

ครั้งที่ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 

(ประเทศไทย) 

 

 

 



 
ประกาศมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 

เร่ือง การสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 
คร้ังที่ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ประเทศไทย) 

 
เพ่ือให้การสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ประเทศไทย) 

ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จึงก าหนดการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
“คณะกรรมการวิชาการ” หมายถึง คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จ 

เจ้าฟ้ามหาจักรี มีบทบาทหน้าที่ให้ความเห็นชอบรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 
ที่เสนอโดยคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวั ด และองค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชน  

“คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง” หมายถึง คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในส่วนกลาง ซึ่งแต่งตั้งโดยประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 

“คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด” หมายถึง คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในระดับจังหวัด ซึ่งแต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แล้วแต่กรณี 

 “การศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายถึง การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

“สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายถึง สถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาในระดับขั้นพ้ืนฐานทุกสังกัด 
“ผู้เรียนในวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายถึง ผู้เรียนที่มีอายุระหว่าง ๓ - ๒๕ ปี และเรียนอยู่ใน

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
“จังหวัด” หมายถึง จังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 

 



ข้อ ๒ ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้ 
                        ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 

(๑) มีสัญชาติไทย และมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 
(๒) ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 ๑) เป็น หรือเคยเป็นครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสถานศึกษาของรัฐ เอกชน 

หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒) เป็น หรือเคยเป็นครูนอกสถานศึกษาที่สอนผู้เรียนในวัยการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(๓) มีประสบการณ์ปฏิบัติงานสอนอย่างต่อเนื่องมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี นับถึง

วันที่ออกประกาศนี้ ในกรณีที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีชั่วโมงสอนในรายวิชาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
อย่างต่อเนื่อง 
         ทั้งนี้ สามารถนับเวลาที่เคยท าการสอนผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งในและนอกระบบการศึกษา
ได้อย่างต่อเนื่อง  

(๔) ปฏิบัติงานสอนต่อเนื่องจนถึงวันประกาศผลการพิจารณาตัดสินตามข้อ ๘.๓  
(๕) ไม่เป็นครูสอนพิเศษเป็นอาชีพหลัก  

                    ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะ  
                          คุณสมบัติเฉพาะและแนวทางการพิจารณา มีดังนี้ 
 

    (๑) เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ 

คุณสมบัติเฉพาะ แนวทางการพิจารณา 
๑. เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ 
          สร้างแรงบันดาลใจและจัดการเรียนรู้ให้ 
ลูกศิษย์มีความเจริญก้าวหน้าและความส าเร็จในชีวิต 
มีความอุตสาหะในการปฏิบัติภารกิจความเป็นครู 
มาโดยตลอดด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู และ 
เป็นแบบอย่างที่ดี ด้านคุณธรรมจริยธรรม มีลูกศิษย์
ที่ประสบความส าเร็จในหลากหลายแวดวงอาชีพ 
ยกย่องถึงคุณงามความดี  
 
 

๑. เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ 
พิจารณาจากข้อมูลเชิงประจักษ์ในประเด็นต่อไปนี้ 

(๑) ลักษณะการสอนและการจัดการเรียนรู้ของครูสามารถ
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้และ
คุณภาพชีวิตของลูกศิษย์ให้ดีขึ้นอย่างชัดเจน โดยปฏิบัติ
ต่อลูกศิษย์ทุกคนอย่างสม่ าเสมอตลอดชีวิตความเป็นครู 

(๒) ผลการสอนและการจัดการเรียนรู้ส่งผลให้ลูกศิษย์
ประสบความส าเร็จ ทั้งในด้านการเรียน การอาชีพ และ
การด าเนินชีวิตอันเป็นที่ประจัก 

(๓) มีจิตวิญญาณความเป็นครู รักและศรัทธาในวิชาชีพครู  
มีความรัก ความเมตตา เอาใจใส่ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้
ก าลังใจแก่ลูกศิษย์โดยเสมอมา อบรม ฝึกฝน สร้างเสริม
ความรู้ ทักษะ และนิสัยที่ดีงามแก่ลูกศิษย์อย่างเต็ม
ความสามารถ เน้นผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับลูกศิษย์อย่าง
ถ้วนหน้า 



คุณสมบัติเฉพาะ แนวทางการพิจารณา 
(๔) มีพฤติกรรมที่ดีงาม ทั้งกาย วาจา ใจ ประพฤติปฏิบัติตน

เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์และเพื่อนครู 
(๕) ได้รับการยกย่องจากลูกศิษย์และผู้ที่ เกี่ยวข้อง เช่น 

ผู้บังคับบัญชาในอดีตและปัจจุบัน เพื่อนครู ผู้ปกครอง 
และผู้น าชุมชน เป็นต้น 

       

 

(๒) เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา 

คุณสมบัติเฉพาะ แนวทางการพิจารณา 
๒. เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา 
          ปฏิบัติงานสอนหรือการจัดการเรียนรู้ด้วย
แนวทางที่ถูกต้อง เหมาะสม ค้นคว้า พัฒนาการสอน
หรือการเรียนรู้ด้วยความทุ่มเทเสียสละ มีความ
แตกฉาน ทั้งในเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนรู้ 
ในส่วนที่รับผิดชอบ เป็นแบบอย่างของความส าเร็จ
ได้อย่างกว้างขวาง 

๒. เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา 
พิจารณาจากข้อมูลเชิงประจักษ์ในประเด็นต่อไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติงานสอนหรือจัดการเรียนรู้ด้วยความทุ่มเท 
เสียสละ ไม่ย่อท้อต่อข้อจ ากัดและความยากล าบาก 

(๒) ศึกษาค้นคว้า พัฒนาการสอนหรือจัดการเรียนรู้                      
ในส่วนที่รับผิดชอบ และน าไปปฏิบัติได้จริง 

(๓) มีความแตกฉาน ทั้งในเนื้อหา ความรู้ มีองค์ความรู้ 
นวัตกรรม หรือผลงานที่มีคุณภาพ สามารถน าไป
เผยแพร่ในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ 

(๔) มีผลงานที่ได้รับการยอมรับ เป็นแบบอย่างแก่เพื่อนครู  
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง และขยายผลได้อย่าง
กว้างขวาง 

 

การสรรหา 
 

ข้อ ๓ ให้องค์กรและบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้สรรหาและเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 

๓.๑ องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ตามที่ก าหนดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เป็นผู้สรรหาครู  
ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๒ และเป็นผู้เคยได้รับรางวัลจากองค์กรนั้น โดยเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง 
องค์กรละ ๑ คน 

๓.๒ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                           
เป็นผู้สรรหาและเสนอชื่อครูในสังกัด หรือครูที่ปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษาของตนอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมีคุณสมบัติ 
ตามข้อ ๒ 

การเสนอชื่อ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งเสนอได้ ๑ คน โดยเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือก
ระดับจังหวัด ณ จังหวัดที่ครูผู้รับการเสนอชื่อปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน 

 



๓.๓ สมาคม มูลนิธิ และองค์กร ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้ 
เป็นผู้สรรหาและเสนอชื่อครูในสังกัด หรือครูที่ปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรของตนซึ่งมีคุณสมบัติ ตามข้อ ๒ 

การเสนอชื่อ ให้เสนอได้องค์กรละ ๑ คน โดยเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด 
ณ จังหวัดที่ครูผู้รับการเสนอชื่อปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน 

สิทธิการเสนอชื่อครูเข้ารับการคัดเลือกในข้อนี้ ไม่รวมถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สมาคม และมูลนิธิ ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนครูหรือกิจก ารของสถานศึกษาใด 
เป็นการเฉพาะ 

๓.๔ ลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า มีอายุไม่น้อยกว่า ๒๕ ปี เสนอชื่อครูซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๒ และ
เป็นผู้ที่เคยสอนตนมาก่อน 

การเสนอชื่อ ให้ลูกศิษย์ ๑ คนมีสิทธิเสนอชื่อครูได้เพียง ๑ คน โดยเสนอต่อคณะกรรมการ
คัดเลือกระดับจังหวัด ณ จังหวัดที่ครูผู้รับการเสนอชื่อปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน 

๓.๕ คณาจารย์ในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเคยเป็นผู้สอน เสนอชื่อครูซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๒  
การเสนอชื่อ ให้อาจารย์สถาบันอุดมศึกษารวมกันไม่น้อยกว่า ๓ คน มีสิทธิเสนอชื่อลูกศิษย์ 

ได้ ๑ คน โดยเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด ณ จังหวัดที่ครูผู้รับการเสนอชื่อปฏิบัติงาน 
อยู่ในปัจจุบัน 

๓.๖ การสรรหาตาม ข้อ ๓.๒, ข้อ ๓.๓, ข้อ ๓.๔ และ ข้อ ๓.๕ ส าหรับในกรุงเทพมหานคร  
ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

๑) ครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร หรือครูที่เคยสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้เสนอชื่อไปยัง
คณะกรรมการคัดเลือกในส่วนของกรุงเทพมหานครที่แต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

๒) ครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานคร ครูนอกสถานศึกษา 
และครูอ่ืน ๆ ให้เสนอชื่อไปยังคณะกรรมการคัดเลือกในส่วนของกรุงเทพมหานครที่แต่งตั้งโดยปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
 

ข้อ ๔ ครูผู้ได้รับรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อได้อีก ๑ ครั้ง 
หลังจากได้รับรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี  

 

ข้อ ๕ กรณีครูรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ ที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้คณะกรรมการคัดเลือก
ระดับจังหวัดด าเนินการพิจารณาคุณสมบัติตามข้อ ๒ 
 

 ข้อ ๖ การเสนอชื่อครูเข้ารับการคัดเลือกให้ใช้แบบเสนอชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

 ข้อ ๗ การเสนอชื่อเกินจ านวนที่ก าหนด ให้ถือว่าการเสนอชื่อท้ังหมดเป็นโมฆะ 
 
 
 
 



การคัดเลือก 
 

 ข้อ ๘  การคัดเลือกมี ๓ ขั้นตอน ดังนี้ 
๘.๑ ขั้นตอนที่ ๑ : การคัดเลือกระดับจังหวัด และการคัดเลือกโดยองค์กรภาครัฐและ

ภาคเอกชนตามข้อ ๓.๑ แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก ่
๘.๑.๑ การคัดเลือกระดับจังหวัด 

(๑) คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด พิจารณาและคัดเลือกครูที่ได้รับการเสนอ
ชื่อตามข้อ ๓.๒, ข้อ ๓.๓, ข้อ ๓.๔, ข้อ ๓.๕ และ ข้อ ๓.๖ โดยพิจารณาจากข้อมูลที่ปรากฏในแบบเสนอชื่อ และ
เอกสารหลักฐานที่จัดส่งมาพร้อมกับแบบเสนอชื่อ รวมทั้งข้อมูลอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด
รวบรวมได้ ด้วยวิธีต่าง ๆ และให้คัดเลือกไว้ไม่เกินจ านวนครูที่ก าหนดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เมื่อคัดเลือก
เสร็จแล้วให้คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด ประกาศรายชื่อครูผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทราบเป็นการทั่วไป 

(๒) เมื่อประกาศรายชื่อครูผู้ ได้รับการคัดเลือกตาม (๑) แล้ว ให้คณะกรรมการ
คัดเลือกระดับจังหวัดจัดให้มีการรับฟังข้อทักท้วงผลการคัดเลือก 

(๓) ผู้ใดเห็นว่าครูผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดขาดคุณสมบัติ ตามข้อ ๒ สามารถทักท้วง
เป็นหนังสือไปยังคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด ภายใน ๑๐ วันท าการ นับแต่วันประกาศรายชื่อ 

หนังสือทักท้วงต้องระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ของผู้ทักท้วง และลงลายมือชื่อ 
ของผู้ทักท้วง พร้อมกับแสดงข้อเท็จจริงให้เห็นชัดว่าประสงค์จะทักท้วงครูผู้ได้รับการคัดเลือกตาม (๑) รายใดด้วย
เหตุผลใด หากมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับข้อทักท้วงให้ส่งไปประกอบการพิจารณาด้วย 

หนังสือร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ หนังสือทักท้วงที่ไม่ได้ลงลายมือชื่อ 
หนังสือทักท้วงที่แอบอ้างใช้ชื่อผู้อื่น หรือหนังสือทักท้วงที่ไม่ได้แสดงข้อเท็จจริงให้เห็นชัดเจนว่าประสงค์จะทักท้วง
ครูผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด ด้วยเหตุผลใด คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดไม่สมควรรับไว้พิจารณา 

คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยข้อทักท้วง และ                     
การวินิจฉัยของคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดถือเป็นที่สุด 

(๔) เมื่อด าเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) แล้ว ให้ส่งรายชื่อครูผู้ได้รับการคัดเลือก  
พร้อมด้วยประวัติและผลงาน เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา และบันทึกสรุปความโดดเด่นของครูผู้ได้รับ 
การคัดเลือกแต่ละบุคคลตามแบบที่ก าหนด ให้คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลางภายในเวลาที่ก าหนด 

รายชื่อที่จัดส่งให้คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง ให้เรียงล าดับตามผล 
การคัดเลือก 

(๕) กรณีครูรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ ที่ได้รับการเสนอชื่อ และ
คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดด าเนินการพิจารณาคุณสมบัติตามข้อ ๒ มาแล้ว ให้ประกาศรายชื่อแยก 
จากประกาศ ข้อ (๑) โดยไม่นับรวมกับจ านวนครูที่ก าหนดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ แล้วจัดให้มีการรับฟัง 
ข้อทักท้วงผลการคัดเลือก โดยด าเนินการรับฟังข้อทักท้วงตาม (๓) เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ ให้ส่งบัญชีรายชื่อ
พร้อมด้วยประวัติและผลงาน เอกสารประกอบการพิจารณา และบันทึกสรุปความโดดเด่นของครู โดยเฉพาะใน
ส่วนที่เพ่ิมข้ึนจากผลงานรางวัลเดิม ตามแบบท่ีก าหนดต่อคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง  



๘.๑.๒ การคัดเลือกโดยองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนตามข้อ ๓.๑ 
(๑) ให้องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน พิจารณาและคัดเลือกครูที่ เคยได้รับรางวัล 

ขององค์กรฯ และได้รับการเสนอชื่อ โดยพิจารณาจากข้อมูลที่ปรากฏในแบบเสนอชื่อ และเอกสารหลักฐานที่จัดส่ง
มาพร้อมกับแบบเสนอชื่อ รวมทั้งข้อมูลอ่ืน ๆ ทีอ่งค์กรฯ รวบรวมได้ ด้วยวิธีต่าง ๆ และให้คัดเลือกไว้องค์กรละ ๑ คน 
เมื่อคัดเลือกเสร็จแล้วให้องค์กรฯ ประกาศรายชื่อครูผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทราบเป็นการทั่วไป 

(๒) เมื่อประกาศรายชื่อครูผู้ได้รับการคัดเลือกตาม (๑) แล้ว ให้องค์กรฯ จัดให้มีการรับฟัง
ข้อทักท้วงผลการคัดเลือก ผู้ใดเห็นว่าครูผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดขาดคุณสมบัติตามข้อ ๒ สามารถทักท้วงเป็น
หนังสือไปยังองค์กรฯ ที่เสนอชื่อ ภายใน ๑๐ วันท าการ นับแต่วันประกาศรายชื่อ การทักท้วงผลการคัดเลือกให้น า
ความใน ข้อ ๘.๑.๑ (๓) มาใช้โดยอนุโลม 

(๓) เมื่อด าเนินการตาม (๑) และ (๒) แล้ว ให้ส่งรายชื่อครูผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อม
ด้วยประวัติ และผลงาน เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา และบันทึกสรุปความโดดเด่นของครูผู้ได้รับ  
การคัดเลือกแต่ละบุคคลตามแบบที่ก าหนดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ไปให้คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง 

(๔) กรณีครูรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ ที่ได้รับการเสนอชื่อ และ
องค์กรฯ ด าเนินการพิจารณาคุณสมบัติตามข้อ ๒ มาแล้ว ให้ประกาศรายชื่อแยกจากประกาศ ข้อ (๑) แล้วจัดให้มี
การรับฟังข้อทักท้วงผลการคัดเลือก โดยด าเนินการรับฟังข้อทักท้วงตาม (๒) เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ ให้ส่งบัญชี
รายชื่อพร้อมด้วยประวัติและผลงาน เอกสารประกอบการพิจารณา และบันทึกสรุปความโดดเด่นของครู 
โดยเฉพาะในส่วนที่เพ่ิมข้ึนจากผลงานรางวัลเดิม ตามแบบท่ีก าหนดต่อคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง  
 

๘.๒ ขั้นตอนที่ ๒ : การคัดเลือกในส่วนกลาง 
 ๘.๒.๑ คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง พิจารณารายชื่อที่คณะกรรมการคัดเลือกระดับ
จังหวัด และองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนตามข้อ ๓.๑ เสนอมา แล้วคัดเลือกผู้ที่มีความโดดเด่นไว้ จ านวน ๒๐ คน 
โดยพิจารณาจากเอกสาร หลักฐานที่ได้รับจากคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด และองค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชนตามข้อ ๓.๑ และอาจใช้วิธีการอื่นที่เหมาะสมด้วยก็ได้ เช่น การดูสภาพจริงในพ้ืนที่ การสัมภาษณ์เชิงลึก 
การสังเกตการสอน หรือร่วมท ากิจกรรม เป็นต้น 
 ๘.๒.๒ เมื่อด าเนินการตาม ข้อ ๘.๒.๑ แล้ว ให้ส่งรายชื่อครูที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก 
จ านวน ๒๐ คน รวมทั้งรายชื่อที่คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด และองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ตามข้อ 
๓.๑ ที่เสนอมาทั้งหมด ไปให้คณะกรรมการวิชาการ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การเสนอรายชื่อครูที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก จ านวน ๒๐ คน ให้เรียงล าดับตามผล
การคัดเลือก และเสนอรายชื่อพร้อมด้วยประวัติและผลงาน เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา และบันทึก
สรุปความโดดเด่นของครูผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกแต่ละบุคคล 

๘.๒.๓ คณะกรรมการวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายชื่อครูที่คณะกรรมการคัดเลือก
ส่วนกลางเสนอมาตามข้อ ๘.๒.๒ และเสนอรายชื่อครูดังกล่าวพร้อมด้วยประวัติและผลงาน เอกสารหลักฐาน
ประกอบกา ร พิ จ า รณาและบั นทึ ก ส รุ ป ค ว าม โ ดด เ ด่ น ข อ ง ครู ผู้ ไ ด้ รั บ ก า รคั ด เ ลื อ ก แต่ ล ะบุ ค ค ล  
ไปให้คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีพิจารณาตัดสินต่อไป 



การเสนอรายชื่อ ให้คณะกรรมการวิชาการ เสนอรายชื่อครูที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด
ตามล าดับรางวัล 

๘.๓ ขั้นตอนที่ ๓ : การพิจารณาตัดสิน 
     ๘.๓.๑ คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พิจารณาตัดสินครูรางวัลสมเด็จเจ้า

ฟ้ามหาจักรี จ านวน ๑ รางวัล รางวัลคุณากร จ านวน ๒ รางวัล รางวัลครูยิ่งคุณ จ านวน ๑๗ รางวัล และรางวัลครู
ขวัญศิษย์ จากรายชื่อที่เสนอโดยคณะกรรมการวิชาการ และประกาศผลการตัดสินให้ทราบเป็นการทั่วไป 
 ๘.๓.๒ การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ถือเป็นที่สุด 
 

รางวัล 
 

ข้อ ๙ รางวัลส าหรับครูที่ได้รับการตัดสินจากคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี มีดังนี้ 
๙.๑ “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ประกอบด้วย 

๑) เหรียญทองรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 
๒) เข็มเชิดชูเกียรติทองค าพระราชทาน 
๓) โล่ประกาศเกียรติคุณ 
๔) เงินรางวัลจ านวน ๑๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ 

๙.๒ “รางวัลคุณากร” ประกอบด้วย 
๑) เหรียญเงินมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 
๒) เข็มเชิดชูเกียรติพระราชทาน 
๓) เกียรติบัตร 

๙.๓ “รางวัลครูยิ่งคุณ” ประกอบด้วย 
๑) เหรียญทองแดงมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 
๒) เข็มเชิดชูเกียรติพระราชทาน 
๓) เกียรติบัตร 

๙.๔ “รางวัลครูขวัญศิษย”์ ประกอบด้วย 
๑) เข็มเชิดชูเกียรติพระราชทาน 
๒) เกียรติบัตร 

 
 

ข้อ ๑๐  ก าหนดเวลาในการสรรหาและคัดเลือกให้เป็นไปตามปฏิทินการด าเนินงานตามเอกสาร 
แนบท้ายประกาศนี้ 
 

ข้อ ๑๑ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด
คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง และคณะกรรมการวิชาการ อาจก าหนดแนวทางการด าเนินงานในส่วนที่
เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม โดยไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี ้
 



ข้อ ๑๒ คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง และคณะกรรมการ
วิชาการ อาจตั้งคณะอนุกรรมการและหรือคณะท างาน เพ่ือปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการ
มอบหมายได ้
 

ข้อ ๑๓ ผู้ที่ได้รับรางวัลตามประกาศนี้ หากในภายหลังปรากฏในกรณีดังต่อไปนี้ คณะกรรมการมูลนิธิ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี มีสิทธิถอดถอนรางวัลนั้นได้ 

(๑) ผู้ได้รับรางวัล ได้รับการเสนอชื่อไม่ถูกต้องตามการสรรหาและคัดเลือกตามประกาศนี้ 
(๒) ผู้ได้รับรางวัลขาดคุณสมบัติตามประกาศนี้อยู่ก่อนวันที่ได้รับรางวัล 
(๓) ผู้ได้รับรางวัลมีพฤติกรรมเสื่อมเสียหลังจากได้รับรางวัลแล้ว 

 

ข้อ ๑๔ ในกรณีมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการด าเนินงานตามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการมูลนิธิรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีถือเป็นที่สุด 
 

ข้อ ๑๕ การด าเนินการอ่ืนใดนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบ  
จากคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในทุกกรณ ี

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

 

                                                       
 
 

(นายกฤษณพงศ์  กีรติกร) 
ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 
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เอกสารแนบท้ายประกาศฯ ๑

องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่มีการคัดเลือกครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับประเทศ

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

สำานักงานเลขาธิการคุรุสภา

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัย

โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า	 ภายใต้ทุนการกุศล
สมเด็จย่า

มูลนิธิสมาน	-	คุณหญิงเบญจา	แสงมลิ

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
(สสวท.)

รางวัลคุรุสภา
รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น
รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น
รางวัลครูผู้สอนดีเด่น

รางวัลทรงคุณค่า	สพฐ.	(OBEC	Awards)
รางวัลครูดีในดวงใจ

รางวัลครู	กศน.	ดีเด่นระดับประเทศ

รางวลัครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

รางวัลสมาน	-	คุณหญิงเบญจา	แสงมลิ

รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

รางวัลครูดีเด่น	STEM	Education	

ลำาดับ           หน่วยงาน ชื่อรางวัล (ถามชื่อรางวัลเพิ่ม)
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เอกสารแนบท้ายประกาศฯ ๒ (บ.๑)

แบบเสนอชื่อ 

“ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” 

ปี ๒๕๖๖

(สำาหรับองค์กร/หน่วยงานตามตามประกาศฯ ข้อ ๓.๑ 

ข้อ ๓.๒ และข้อ ๓.๓ เป็นผู้เสนอชื่อ)
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(สำาหรับองค์กร/หน่วยงานเป็นผู้เสนอชื่อ)

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

คำาชี้แจง

	 ๑.	ผู้เสนอชือ่ต้องบันทึกข้อมูลรายละเอียดในแบบเสนอช่ือให้ถูกต้อง	ครบถ้วน	โดยจดัพิมพ์เปน็เอกสาร	และ

จัดทำาเป็นซีดี	จำานวน	๑	ชุด	พร้อมทั้งแนบหลักฐาน/เอกสารประกอบการพิจารณา

				 				๑.๑		ในกรณีที่ผู้เสนอชื่อเป็นสถานศึกษา	 หรือสมาคม/มูลนิธิ	 และองค์กรที่เป็นนิติบุคคลและมีภารกิจ

ส่งเสริมการเรียนรู้	 ให้เสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด	 ณ	 จังหวัดที่ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อปฏิบัติงาน

อยู่ในปัจจุบัน

	 				๑.๒		ในกรณีที่ผู้เสนอชื่อเป็นองค์กรภาครัฐและเอกชนตามรายชื่อที่มูลนิธิฯ	 ประกาศ	 ให้เสนอต่อ

คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง			

	 ๒.	องค์กร/หน่วยงาน	๑	แห่ง	มีสิทธิเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี	

ได้เพียง	๑	ครั้ง	และ	๑	คน	การเสนอชื่อมากกว่า	๑	ครั้ง	หรือมากกว่า	๑	คน	ถือเป็นโมฆะทั้งหมด

	 ๓.	พิมพ์ด้วยอักษร	TH	SarabunPSK	หรือ	Browallia	new	ขนาด	๑๖

๑. ข้อมูลผู้เสนอชื่อ (ผู้บริหารองค์กร/หน่วยงาน)

ข้าพเจ้า	……….................................……………………………...........................................................................................

ตำาแหน่ง	.....................................................................................................................................................................

ในฐานะหัวหน้าองค์กร/หน่วยงาน (ระบุชื่อ)	..........................................................................................................

ตั้งอยู่ที่	ถนน	…...................................................	ตำาบล........................................อำาเภอ...........................................

จังหวัด..................................................	รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท์.................................................

โทรศัพท์มือถือ........................................................	E-	mail	.....................................................................................

ติดรูปขนาด ๒ นิ้ว

(ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)

(บ.๑)
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๒. ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ

	 องค์กร/หน่วยงาน	ขอเสนอชื่อครูเพื่อรับการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี	

จำานวน	๑	ราย	ได้แก่	(นาย	/	นาง	/	นางสาว)	.............................................................................................................

๓. ข้อมูลครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ

    ๓.๑ สถานภาพของครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ

	 (๑)	ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ	เกิดเมื่อวันที่	.............	เดือน	............................พ.ศ.	...................อายุ	.............ปี

หมายเลขบัตรประชาชน

	 (๒)	ครูผู้ได้รบัการเสนอชื่อมีสญัชาติ	..................................ศาสนา.........................................................	

	 (๓)	ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ	มีถิ่นที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้	

บ้านเลขที่..................	ซอย..........…................	ถนน…………………………………	ตำาบล/แขวง........................................

เขต/อำาเภอ.....................…................จังหวัด.......................….....................รหัสไปรษณีย์	........................................

โทรศัพท์	.........….........................	โทรศัพท์มือถือ	.......…............................	E-mail:	................................................

	 (๔)	ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อจบการศึกษาขั้นสูงสุด	วุฒิ	..................................................................................	

สาขาวิชา	...................................................................................................................................................................

	 (๕)	สถานภาพการสอน/การจัดการเรียนรู้

	 	 ปัจจุบันครูผู้ได้รับการเสนอชื่อยังทำาหน้าที่เป็นครูผู้สอน/ผู้จัดการเรียนรู้

	 	 ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อเคยทำาหน้าที่เป็นครูผู้สอน/ผู้จัดการเรียนรู้	 แต่ปัจจุบันไม่ได้ทำาหน้าที่เป็น

ครูผู้สอน/ผู้จัดการเรียนรู้แล้ว

	 					กรณีที่ปัจจุบัน	ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อยังทำาหน้าที่เป็นครูผู้สอน/ผู้จัดการเรียนรู้อยู่	โปรดกรอกข้อมูลใน

ข้อ	๑)		และ	๒)	

	 	 ๑)	ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ	ดำารงตำาแหน่ง	.......................................................................................	

กลุ่มสาระวิชา…………………………………………………………วิชาที่สอนเป็นหลัก...............……........................................	

ความเชี่ยวชาญด้าน……………………………………………………………………………………………………………………………………

ชื่อสถานศึกษา....................................................................อำาเภอ...................................จังหวัด….......………………...

ซึ่งเป็นสถานศึกษาของ		 	 รัฐ		 	 เอกชน	 	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สังกัด…………………………………………………………………………………

	 	 ๒)	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นครูผู้สอน/ผู้จัดการเรียนรู้ในระดับ	(ตอบได้มากกว่า	๑	ข้อ)	

	 	 	 ก่อนประถมศึกษา	 	 		 ประถมศึกษา

					 	 		 มัธยมศึกษาตอนต้น	 												 มัธยมศึกษาตอนปลาย									

					 	 	 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช.)

โดยทำาหน้าที่สอน/จัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	ตั้งแต่	พ.ศ.	................	ถึง	พ.ศ.	...................รวมเป็นเวลา...............ปี
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	 	 กรณีที่ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อเคยทำาหน้าที่เป็นผู้สอน	ปัจจุบันไม่ได้ทำาหน้าที่เป็นผู้สอนแล้ว	 โปรด

กรอกข้อมูลในข้อ	๓)	และ	๔)	

	 	 ๓)	ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อเคยเป็นครูผู้สอน/ผู้จัดการเรียนรู้ในระดับ

	 	 	 ก่อนประถมศึกษา																	 	 ประถมศึกษา	

	 	 	 มัธยมศึกษาตอนต้น	 													 มัธยมศึกษาตอนปลาย									

				 	 	 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ		(ปวช.)

โดยทำาหน้าที่สอน/จัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	ตั้งแต่	พ.ศ.	................	ถึง	พ.ศ.	...............	รวมเป็นเวลา............ปี

	 	 ๔)	ปัจจุบันครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ	ปฏิบัติงานด้านการศึกษาเกี่ยวกับ.............................................

อยู่ที่	(ระบุสถานที่ปฏิบัติงาน)	....................................................................................................................................

ตำาบล	.............................................อำาเภอ…………………………………………………จังหวัด...............................................

	 (๖)	ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ	เคยได้รับรางวัลจากองค์กรที่เสนอชื่อ	จำานวน	........................................	รางวัล

ได้แก่	รางวัล	(โปรดระบุให้ครบทุกรางวัล)...................................................................................................................

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

    ๓.๒ ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อได้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ 

 คำาชี้แจง

	 ๑.	โปรดให้ข้อมูลเกี่ยวกับครูผู้ได้รับการเสนอชื่อในประเด็นต่อไปนี้		โดยบรรยายไม่เกิน	๓	หน้า	ในกระดาษ

ขนาด	A4	พร้อมเอกสารหลักฐาน

	 			(๑)	ลักษณะการสอนและการจัดการเรียนรู้ของครูสามารถนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้

และคุณภาพชีวิตของลูกศิษย์ให้ดีข้ึนอย่างชัดเจน	โดยปฏิบัติต่อลูกศิษย์ทุกคนอย่างสมำา่เสมอตลอดชีวิตความเป็นครู

	 	 	 (๒)	ผลการสอนและการจัดการเรียนรู้ทำาให้ลูกศิษย์ประสบความสำาเร็จ	ทั้งในด้านการเรียน	การอาชีพ	

และการดำาเนินชีวิต

	 			(๓)	มีจิตวิญญาณความเป็นครู	รักและศรัทธาในวิชาชีพครู	มีความรัก	ความเมตตา	เอาใจใส่ช่วยเหลือ	

ส่งเสริมให้กำาลังใจแก่ลูกศิษย์โดยเสมอมา	อบรม	ฝึกฝน	สร้างเสริมความรู้	ทักษะ	และนิสัยที่ดีงามแก่ลูกศิษย์อย่าง

เต็มความสามารถ	เน้นผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับลูกศิษย์อย่างถ้วนหน้า

	 			(๔)	มีพฤติกรรมที่ดีงาม	ทั้งกาย	วาจา	ใจ	ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์และเพื่อนครู

	 			(๕)	ได้รับการยกย่องจากลูกศิษย์และผู้ที่เกี่ยวข้อง	เช่น	ผู้บังคับบัญชาในอดีตและปัจจุบัน	เพื่อนครู	

ผู้ปกครอง	และผู้นำาชุมชน
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	 ๒.	โปรดแนบเอกสารหลักฐานประกอบ	ดังต่อไปนี้

	 				(๑)	คำายกย่องของบุคคลต่าง	ๆ	และจากศิษย์เก่า	๓	คนขึ้นไปที่มีต่อครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ

	 	 	 	 (๒)	 ข้อมูลประกอบจากผู้ที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	ผู้บังคับบัญชาในอดีตและปัจจุบัน	ผู้ปกครองของลูกศิษย์																					

ผู้นำาชุมชน

	 				(๓)	เอกสารหลักฐานอื่น	ๆ	ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา	(ถ้ามี)

    ๓.๓  ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีคุณูปการต่อการศึกษา 

 คำาชี้แจง

	 ๑.	โปรดให้ข้อมูลเกี่ยวกับครูผู้ได้รับการเสนอชื่อในประเด็นต่อไปนี้

	 				(๑)	ปฏิบัติงานสอนหรือจัดการเรียนรู้ด้วยความทุ่มเท	เสียสละ	ไม่ย่อท้อต่อข้อจำากัดและความยากลำาบาก

	 				(๒)	ศึกษาค้นคว้า	พัฒนาการสอนหรือจัดการเรียนรู้ในส่วนที่รับผิดชอบ	และนำาไปปฏิบัติได้จริง

	 				(๓)	มีความแตกฉาน	ทั้งในเน้ือหา	ความรู้	มีองค์ความรู้	นวัตกรรม	หรือผลงานที่มีคุณภาพ	สามารถนำาไป

เผยแพร่ในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ

	 	 	 	 (๔)	มีผลงานเป็นแบบอย่าง	 ได้รับการยอมรับ	 และนำาไปขยายผลอย่างกว้างขวาง	 ผลงานที่เกิดขึ้น

สามารถเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนครู	และนำาไปปฏิบัติได้จริง

	 									(บรรยายไม่เกิน	๓	หน้า	ในกระดาษขนาด	A4	พร้อมเอกสารหลักฐาน)

	 ในกรณีที่เสนอชื่อโดยสถานศึกษา	โปรดแนบรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาด้วย

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ผู้เสนอชื่อ	(ลงนามในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน/องค์กร)

(ลงนาม)	.......................................................................

										(.......................................................................)

วันที่	........	เดือน	............................	พ.ศ.	......................

ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

(ลงนาม)	.........................................................................

										(.........................................................................)

วันที่	...........	เดือน	.........................	พ.ศ.	.......................

“ข้อมูลในแบบเสนอชื่อนี้จะเป็นข้อมูลสำาคัญในการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล

สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลางผ่านระบบเสนอชื่อ

ออนไลน์ของคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด”
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เอกสารแนบท้ายประกาศฯ ๓ (บ.๒)

แบบเสนอชื่อ 

“ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี”

(สำาหรับลูกศิษย์เป็นผู้เสนอชื่อ)

คู่มือการคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award) 39
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แบบเสนอชื่อ “ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

(สำาหรับลูกศิษย์เป็นผู้เสนอชื่อ)

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

คำาชี้แจง

	 ๑.	ผู้เสนอชื่อต้องบันทึกข้อมูลรายละเอียดในแบบเสนอชื่อให้ถูกต้อง	ครบถ้วน	โดยจัดพิมพ์	และจัดทำาเป็น

ซีดี	พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการพิจารณา	ส่งให้คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด	จำานวน	๑	ชุด

	 ๒.	ศิษย์เก่า	๑	คน	มีสิทธิเสนอช่ือครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้เพียง	๑	ครั้ง	

และ	๑	คน	การเสนอชื่อมากกว่า	๑	ครั้ง	หรือมากกว่า	๑	คน	ถือเป็นโมฆะทั้งหมด

											๓.	พิมพ์ด้วยอักษร	TH	SarabunPSK	หรือ	Browallia	new	ขนาด	๑๖

๑. ข้อมูลของผู้เสนอชื่อ

					(๑)		ชือ่-นามสกลุ	(นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................................

										หมายเลขบัตรประชาชน

	 เกิดเมื่อวันที่	..........	เดือน	.............................	พ.ศ.	..................	ปัจจุบัน	อายุ	............	ปี	...........	เดือน

										สถานที่ติดต่อได้	บ้านเลขที่	…………......…	หมู่ที่	…...…...…….ถนน	..........................................................

ตำาบล	..............................	อำาเภอ	....................................	จังหวัด	...............................	รหัสไปรษณีย์	...................	

โทรศัพท์	....................................	โทรศัพท์มือถือ	……………………..….…	E-	mail:	..................................................

					(๒)		สถานภาพปัจจุบันของผู้เสนอชื่อ

	 						กำาลังศึกษาในระดับ	................................ที่	(ระบุชื่อสถาบันที่ศึกษา)	..................................................

ตำาบล......................................อำาเภอ	...............................................	จังหวัด	.....................................................

	 						ประกอบอาชีพ	และตำาแหน่ง	..............................................................................................................

หน่วยงาน/สถานที่ประกอบอาชีพ	……………………………………………………...…….........…………………………………………

ติดรูปขนาด ๒ นิ้ว

(ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)

(บ.๒)
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๒. ข้อมูลครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ

					(๑)	 ข้าพเจ้าขอเสนอชื่อครูเพื่อรับการคัดเลือกเป็นผู้ได้สมควรรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี																						

จำานวน	๑	คน	ได้แก่	นาย	/	นาง	/	นางสาว	...............................................................................................................

					(๒)		ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ	เกิดเมื่อวันที่	.............	เดือน	...............................	พ.ศ.	..................	อายุ	...........	ปี

										หมายเลขบัตรประชาชน

     (๓)		ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อมีสัญชาติ....................................	ศาสนา...................................................................

					(๔)		ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ	มีถิ่นที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้	ดังนี้	บ้านเลขที่.................	ซอย..................................

ถนน……………………..…………...…	ตำาบล/แขวง.............................................	เขต/อำาเภอ............................................	

จังหวัด...........................................	รหัสไปรษณีย์...................................	โทรศัพท์....................................................	

โทรศัพท์มือถือ	............................................	E-mail:	................................................................................................

					(๕)	 ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อจบการศึกษาขั้นสูงสุด	วุฒิ	........................................................................................	

สาขาวิชา	...................................................................................................................................................................

					(๖)		สถานภาพการสอน/การจัดการเรียนรู้ของครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ

	 					ปัจจุบันครูผู้ได้รับการเสนอชื่อยังทำาหน้าที่เป็นครูผู้สอน/ผู้จัดการเรียนรู้

	 					ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อเคยทำาหน้าที่เป็นครูผู้สอน/ผู้จัดการเรียนรู้	แต่ปัจจุบันไม่ได้ทำาหน้าที่เป็น

						 					ครูผู้สอน/ผู้จัดการเรียนรู้แล้ว

	 	 กรณีท่ีปัจจุบัน	ครูผู้ได้รับการเสนอช่ือยังทำาหน้าท่ีเป็นครูผู้สอน/ผู้จัดการเรียนรู้อยู่	 โปรดกรอกข้อมูล

ในข้อ	๑)		และ	๒)	

	 	 ๑)	ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ	ดำารงตำาแหน่ง	.......................................................................................

กลุ่มสาระวิชา…………………………………………….....……………	วิชาที่สอนเป็นหลัก.......................................................	

ความเชี่ยวชาญด้าน……………......…………………………………………………………………………………………………………………

ชื่อสถานศึกษา....................................................................	อำาเภอ..................................จังหวัด…..............…………...

ซึ่งเป็นสถานศึกษาของ		 	 รัฐ		 	 เอกชน	 	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สังกัด…………………………………………………………………………………

	 	 ๒)	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นครูผู้สอน/ผู้จัดการเรียนรู้ในระดับ	(ตอบได้มากกว่า	๑	ข้อ)	

					 	 	 ก่อนประถมศึกษา	 	 	 ประถมศึกษา

					 	 	 มัธยมศึกษาตอนต้น	 						 	 มัธยมศึกษาตอนปลาย									

					 	 	 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช.)

โดยทำาหน้าที่สอน/จัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	ตั้งแต่	พ.ศ.	................	ถึง	พ.ศ.	...............	รวมเป็นเวลา............ปี
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	 	 กรณีที่ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อเคยทำาหน้าที่เป็นผู้สอน	แต่ปัจจุบันไม่ได้ทำาหน้าที่เป็นผู้สอนแล้ว															

โปรดกรอกข้อมูลในข้อ	๓)	และ	๔)	

	 	 ๓)	ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อเคยเป็นครูผู้สอน/ผู้จัดการเรียนรู้ในระดับ

	 	 	 ก่อนประถมศึกษา	 	 	 ประถมศึกษา

					 	 	 มัธยมศึกษาตอนต้น	 						 	 มัธยมศึกษาตอนปลาย									

					 	 	 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช.)

โดยทำาหน้าที่สอน/จัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	ตั้งแต่	พ.ศ.	................	ถึง	พ.ศ.	...............	รวมเป็นเวลา............ปี

	 	 ๔)	ปัจจุบันครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ	ปฏิบัติงานด้านการศึกษาเกี่ยวกับ.............................................

อยู่ที่	(ระบุสถานที่ปฏิบัติงาน).....................................................................................................................................

ตำาบล.............................................	อำาเภอ………………………………………………	จังหวัด................................................

๓. ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อได้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์อย่างไร

    คำาชี้แจง

	 ๑.	ลูกศิษย์	๒	คนขึ้นไป	บรรยายแยกเป็นประเด็นๆ	รวมกันไม่เกิน	๑๐	หน้า	ในกระดาษขนาด	A4	โดยให้

ข้อมูลเกี่ยวกับครูผู้ได้รับการเสนอชื่อในประเด็นต่อไปนี้

	 					(๑)	 ลักษณะการสอนและการจัดการเรียนรู้ของครูสามารถนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

การเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของลูกศิษย์ให้ดีขึ้นอย่างชัดเจน	โดยปฏิบัติต่อลูกศิษย์ทุกคนอย่างสมำ่าเสมอตลอดชีวิต

ความเป็นครู

	 					(๒)	 ผลการสอนและการจัดการเรียนรู้ทำาให้ลูกศิษย์ประสบความสำาเร็จ	 ทั้งในด้านการเรียนการอาชีพ	

และการดำาเนินชีวิต

	 					(๓)	 มีจิตวิญญาณความเป็นครู	รักและศรัทธาในวิชาชีพครู	มีความรัก	ความเมตตา	เอาใจใส่ช่วยเหลือ	

ส่งเสริมให้กำาลังใจแก่ลูกศิษย์โดยเสมอมา	อบรม	ฝึกฝน	สร้างเสริมความรู้	ทักษะ	และนิสัยที่ดีงามแก่ลูกศิษย์

อย่างเต็มความสามารถ	เน้นผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับลูกศิษย์อย่างถ้วนหน้า

	 					(๔)	 มีพฤตกิรรมท่ีดีงาม	ท้ังกาย	วาจา	ใจ	ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ลูกศิษย์และเพ่ือนครู

	 					(๕)	 ได้รับการยกย่องจากลูกศิษย์และผู้ที่เกี่ยวข้อง	เช่น	ผู้บังคับบัญชาในอดีตและปัจจุบัน	เพื่อนคร	ู

ผู้ปกครอง	และผู้นำาชุมชน

	 ๒.	โปรดแนบเอกสารหลักฐานประกอบ	ดังนี้

	 					(๑)		คำายกย่องของบุคคลต่าง	ๆ	และจากศิษย์เก่าที่อยู่ในหลายแวดวง	จำานวน	๕	คน	ขึ้นไป	ที่มีต่อ

ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ	

	 					(๒)		ข้อมูลประกอบจากผู้ที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 ผู้บังคับบัญชาในอดีตและปัจจุบัน	 ผู้ปกครองของลูกศิษย์	

ผู้นำาชุมชน

	 					(๓)		เอกสารหลักฐานอื่น	ๆ	ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา	(ถ้ามี)
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๔. ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีคุณูปการต่อการศึกษาอย่างไร

    คำาชี้แจง โปรดให้ข้อมูลเกี่ยวกับครูผู้ได้รับการเสนอชื่อในประเด็นต่อไปนี้		โดยบรรยายแยกเป็นประเด็น	ๆ	

รวมกันไม่เกิน	๑๐	หน้า	ในกระดาษขนาด	A4

	 (๑)	ปฏิบัติงานสอนหรือจัดการเรียนรู้ด้วยความทุ่มเท	เสียสละ	ไม่ย่อท้อต่อข้อจำากัดและความยากลำาบาก

	 (๒)	ศึกษาค้นคว้า	พัฒนาการสอนหรือจัดการเรียนรู้ในส่วนที่รับผิดชอบ	และนำาไปปฏิบัติได้จริง

	 (๓)	มีความแตกฉาน	ทั้งในเนื้อหา	ความรู้	มีองค์ความรู้	นวัตกรรม	หรือผลงานที่มีคุณภาพ	สามารถนำาไป

เผยแพร่ในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ

	 (๔)	มีผลงานเป็นแบบอย่าง	ได้รับการยอมรับ	และนำาไปขยายผลอย่างกว้างขวาง	ผลงานที่เกิดขึ้นสามารถ

เป็นแบบอย่างแก่เพื่อนครู	 และนำาไปปฏิบัติได้จริง	 (บรรยายไม่เกิน	 ๓	 หน้า	 ในกระดาษขนาด	 A4	 พร้อมเอกสาร

หลักฐาน)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

	 	 	 	 (ลงนาม)	........................................................	(ผู้เสนอชื่อ)

	 	 	 	 					(.......................................................................)

	 	 																				วันที่	...............	เดือน	........................	พ.ศ.	.....................

“ข้อมูลในแบบเสนอชื่อนี้จะเป็นข้อมูลสำาคัญในการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล

สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลางผ่านระบบเสนอชื่อ

ออนไลน์ของคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด”
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เอกสารแนบท้ายประกาศฯ ๔ (บ.๓)

แบบเสนอชื่อ 

“ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี”

(สำาหรับคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษา

ซึ่งเคยเป็นผู้สอน เป็นผู้เสนอชื่อ)
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แบบเสนอชื่อ “ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

(สำาหรับคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาซึ่งเคยเป็นผู้สอนเป็นผู้เสนอชื่อ)

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

คำาชี้แจง

	 ๑.	ผู้เสนอชื่อต้องบันทึกข้อมูลรายละเอียดในแบบเสนอชื่อให้ถูกต้อง	ครบถ้วน	โดยจัดพิมพ์	และจัดทำาเป็น

ซีดี	พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการพิจารณา	ส่งให้คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด	จำานวน	๑	ชุด

	 ๒.	 คณาจารย์รวมกันไม่น้อยกว่า	๓	คน	มีสิทธิเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า

มหาจักรีได้เพียง	๑	ครั้ง	และ	๑	คน	การเสนอชื่อมากกว่า	๑	ครั้ง	หรือมากกว่า	๑	คน	ถือเป็นโมฆะทั้งหมด	

											๓.	พิมพ์ด้วยอักษร	TH	SarabunPSK	หรือ	Browallia	new	ขนาด	๑๖

๑. ข้อมูลของผู้เสนอชื่อ

					(๑)		ชือ่-นามสกลุ	(นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................................

										หมายเลขบัตรประชาชน

	 เกิดเมื่อวันที่	..........	เดือน	.............................	พ.ศ.	..................	ปัจจุบัน	อายุ	............	ปี	...........	เดือน

										สถานที่ติดต่อได้	บ้านเลขที่	…………......…	หมู่ที่…...…...…….	ถนน	...............................................................

ตำาบล..............................	อำาเภอ...................................	จังหวัด................…...............	รหัสไปรษณีย์........……...........	

โทรศัพท์...................................	โทรศัพท์มือถือ…………………………..….…	E-	mail:	..................................................

					(๒)		สถานภาพปัจจุบันของผู้เสนอชื่อ

	 ตำาแหน่ง	..........................................................................................................................

	 หน่วยงาน	……………………………………………………...……………………………..…………………..

ติดรูปขนาด ๒ นิ้ว

(ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)

(บ.๓)
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๒. ข้อมูลของผู้สนับสนุนการเสนอชื่อ (จำานวน ๓ ราย)

					(๑)		ชื่อ-นามสกุล	(นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................

	 หมายเลขบัตรประชาชน

	 เกิดเมื่อวนัที่	..........	เดือน	..............................	พ.ศ.	..................	ปัจจุบัน	อายุ	..........	ปี	...........	เดือน

										สถานที่ติดต่อได้	บ้านเลขที่………….…...…	หมู่ที่…...……...…….	ถนน.....................…......................................

ตำาบล..................................…	อำาเภอ....................................	จังหวัด.............................	รหัสไปรษณีย์...........…….....	

โทรศัพท์.................................	โทรศัพท์มือถือ………..………………..…….…	E-	mail:	...................................................

					(๒)		ชื่อ-นามสกุล	(นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................

	 หมายเลขบัตรประชาชน

	 เกิดเมื่อวนัที่	..........	เดือน	..............................	พ.ศ.	..................	ปัจจุบัน	อายุ	..........	ปี	...........	เดือน

										สถานที่ติดต่อได้	บ้านเลขที่………….…...…	หมู่ที่…...……...…….	ถนน.....................…......................................

ตำาบล..................................…	อำาเภอ....................................	จังหวัด.............................	รหัสไปรษณีย์...........…….....	

โทรศัพท์.................................	โทรศัพท์มือถือ………..………………..…….…	E-	mail:	...................................................

					(๓)		ชื่อ-นามสกุล	(นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................

	 หมายเลขบัตรประชาชน

	 เกิดเมื่อวนัที่	..........	เดือน	..............................	พ.ศ.	..................	ปัจจุบัน	อายุ	..........	ปี	...........	เดือน

										สถานที่ติดต่อได้	บ้านเลขที่………….…...…	หมู่ที่…...……...…….	ถนน.....................…......................................

ตำาบล..................................…	อำาเภอ....................................	จังหวัด.............................	รหัสไปรษณีย์...........…….....	

โทรศัพท์.................................	โทรศัพท์มือถือ………..………………..…….…	E-	mail:	...................................................

๓. ข้อมูลครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ

					(๑)	 ข้าพเจ้าขอเสนอชื่อครูเพื่อรับการคัดเลือกเป็นผู้ได้สมควรรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี																						

จำานวน	๑	คน	ได้แก่	(นาย	/	นาง	/	นางสาว)	...............................................................................................................

					(๒)		ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ	เกิดเมื่อวันที่	.............	เดือน	...............................	พ.ศ.	..................	อายุ	...........	ปี

										หมายเลขบัตรประชาชน

     (๓)		ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อมีสัญชาติ....................................	ศาสนา...................................................................

					(๔)		ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ	มีถิ่นที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้	ดังนี้	บ้านเลขที่.................	ซอย..................................

ถนน……………………..…………...…	ตำาบล/แขวง.............................................	เขต/อำาเภอ............................................	

จังหวัด...........................................	รหัสไปรษณีย์...................................	โทรศัพท์....................................................	

โทรศัพท์มือถือ	............................................	E-mail:	................................................................................................
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					(๕)	 ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อจบการศึกษาขั้นสูงสุด	วุฒิ	........................................................................................	

สาขาวิชา	...................................................................................................................................................................

					(๖)		สถานภาพการสอน/การจัดการเรียนรู้ของครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ

	 					ปัจจุบันครูผู้ได้รับการเสนอชื่อยังทำาหน้าที่เป็นครูผู้สอน/ผู้จัดการเรียนรู้

	 					ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อเคยทำาหน้าที่เป็นครูผู้สอน/ผู้จัดการเรียนรู้	แต่ปัจจุบันไม่ได้ทำาหน้าที่เป็น

						 					ครูผู้สอน/ผู้จัดการเรียนรู้แล้ว

	 	 กรณีท่ีปัจจุบัน	ครูผู้ได้รับการเสนอช่ือยังทำาหน้าท่ีเป็นครูผู้สอน/ผู้จัดการเรียนรู้อยู่	 โปรดกรอกข้อมูล

ในข้อ	๑)		และ	๒)	

	 	 ๑)	ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ	ดำารงตำาแหน่ง	.......................................................................................

กลุ่มสาระวิชา…………………………………………….....……………	วิชาที่สอนเป็นหลัก.......................................................	

ความเชี่ยวชาญด้าน……………......…………………………………………………………………………………………………………………

ชื่อสถานศึกษา...................................................................	อำาเภอ..................................	จังหวัด…..............…………...

ซึ่งเป็นสถานศึกษาของ		 	 รัฐ		 	 เอกชน	 	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สังกัด…………………………………………………………………………………

	 	 ๒)	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นครูผู้สอน/ผู้จัดการเรียนรู้ในระดับ	(ตอบได้มากกว่า	๑	ข้อ)	

					 	 	 ก่อนประถมศึกษา	 	 	 ประถมศึกษา

					 	 	 มัธยมศึกษาตอนต้น	 						 	 มัธยมศึกษาตอนปลาย									

					 	 	 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช.)

โดยทำาหน้าที่สอน/จัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	ตั้งแต่	พ.ศ.	................	ถึง	พ.ศ.	...............รวมเป็นเวลา............ปี

	 	 กรณีที่ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อเคยทำาหน้าที่เป็นผู้สอน	แต่ปัจจุบันไม่ได้ทำาหน้าที่เป็นผู้สอนแล้ว															

โปรดกรอกข้อมูลในข้อ	๓)	และ	๔)	

	 	 ๓)	ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อเคยเป็นครูผู้สอน/ผู้จัดการเรียนรู้ในระดับ

	 	 	 ก่อนประถมศึกษา	 	 	 ประถมศึกษา

					 	 	 มัธยมศึกษาตอนต้น	 						 	 มัธยมศึกษาตอนปลาย									

					 	 	 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช.)

โดยทำาหน้าที่สอน/จัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	ตั้งแต่	พ.ศ.	................	ถึง	พ.ศ.	...............รวมเป็นเวลา............ปี

	 	 ๔)	ปัจจุบันครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ	ปฏิบัติงานด้านการศึกษาเกี่ยวกับ.............................................

อยู่ที่	(ระบุสถานที่ปฏิบัติงาน).....................................................................................................................................

ตำาบล.............................................	อำาเภอ………………………………………………	จังหวัด................................................
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๔. ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อได้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์อย่างไร

    คำาชี้แจง

	 ๑.	โปรดใหข้้อมูลเก่ียวกับครูผู้ได้รับการเสนอช่ือในประเด็นต่อไปน้ี		โดยบรรยายแยกเป็นประเด็น	ๆ	รวมกัน

ไม่เกิน	๑๐	หน้า	ในกระดาษขนาด	A4

	 					(๑)	 ลักษณะการสอนและการจัดการเรียนรู้ของครูสามารถนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

การเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของลูกศิษย์ให้ดีขึ้นอย่างชัดเจน	โดยปฏิบัติต่อลูกศิษย์ทุกคนอย่างสมำ่าเสมอตลอดชีวิต

ความเป็นครู

	 					(๒)	 ผลการสอนและการจัดการเรียนรู้ทำาให้ลูกศิษย์ประสบความสำาเร็จ	 ทั้งในด้านการเรียนการอาชีพ	

และการดำาเนินชีวิต

	 					(๓)	 มีจิตวิญญาณความเป็นครู	รักและศรัทธาในวิชาชีพครู	มีความรัก	ความเมตตา	เอาใจใส่ช่วยเหลือ	

ส่งเสริมให้กำาลังใจแก่ลูกศิษย์โดยเสมอหน้า	อบรม	ฝึกฝน	สร้างเสริมความรู้	ทักษะ	และนิสัยที่ดีงามแก่ลูกศิษย์อย่าง

เต็มความสามารถ	เน้นผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับลูกศิษย์อย่างถ้วนหน้า

	 					(๔)	 มีพฤตกิรรมท่ีดีงาม	ท้ังกาย	วาจา	ใจ	ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ลูกศิษย์และเพ่ือนครู

	 					(๕)	 ได้รับการยกย่องจากลูกศิษย์และผู้ที่เกี่ยวข้อง	เช่น	ผู้บังคับบัญชาในอดีตและปัจจุบัน	เพื่อนครู	

ผู้ปกครอง	และผู้นำาชุมชน

	 ๒.	โปรดแนบเอกสารหลักฐานประกอบ	ดังนี้

	 					(๑)		คำายกย่องของบุคคลต่าง	ๆ	และจากศิษย์เก่าที่อยู่ในหลายแวดวง	จำานวน	๕	คน	ขึ้นไป	ที่มีต่อ

ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ	

	 					(๒)		ข้อมูลประกอบจากผู้ที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 ผู้บังคับบัญชาในอดีตและปัจจุบัน	 ผู้ปกครองของลูกศิษย์	

ผู้นำาชุมชน

	 					(๓)		เอกสารหลักฐานอื่น	ๆ	ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา	(ถ้ามี)

๕. ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีคุณูปการต่อการศึกษาอย่างไร

    คำาชี้แจง โปรดให้ข้อมูลเกี่ยวกับครูผู้ได้รับการเสนอชื่อในประเด็นต่อไปนี้		โดยบรรยายแยกเป็นประเด็น	ๆ	

รวมกันไม่เกิน	๑๐	หน้า	ในกระดาษขนาด	A4

	 (๑)	ปฏิบัติงานสอนหรือจัดการเรียนรู้ด้วยความทุ่มเท	เสียสละ	ไม่ย่อท้อต่อข้อจำากัดและความยากลำาบาก

	 (๒)	ศึกษาค้นคว้า	พัฒนาการสอนหรือจัดการเรียนรู้ในส่วนที่รับผิดชอบ	และนำาไปปฏิบัติได้จริง

	 (๓)	มีความแตกฉาน	ทั้งในเนื้อหา	ความรู้	มีองค์ความรู้	นวัตกรรม	หรือผลงานที่มีคุณภาพ	สามารถนำาไป

เผยแพร่ในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ
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	 (๔)	มีผลงานเป็นแบบอย่าง	ได้รับการยอมรับ	และนำาไปขยายผลอย่างกว้างขวาง	ผลงานที่เกิดขึ้นสามารถ

เป็นแบบอย่างแก่เพื่อนครู	 และนำาไปปฏิบัติได้จริง	 (บรรยายไม่เกิน	 ๓	 หน้า	 ในกระดาษขนาด	 A4	 พร้อมเอกสาร

หลักฐาน)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

	 	 	 		(ลงนาม)	..........................................................................	(ครบตามจำานวนผู้เสนอชื่อ)

	 	 	 	 			(.......................................................................)

	 	 																วันที่	...............	เดือน	........................	พ.ศ.	.....................

“ข้อมูลในแบบเสนอชื่อนี้จะเป็นข้อมูลสำาคัญในการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล

สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลางผ่านระบบเสนอชื่อ

ออนไลน์ของคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด”


